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Samen met zijn vrouw en twee kinderen 
verhuisde Ferdinand naar de bijbeho-
rende kleine woning die zich boven het 
café bevond: “Ons vorige huis was al niet 
groot, maar dit was zo krap.”, vertelt de 
nu 92-jarige Fietje van Essen, dochter 
van Ferdinand. “Mijn broer en ik slie-
pen in een heel klein kamertje op een 
opklapbed, maar dat paste er eigenlijk 
niet in.” De keuken bevond zich destijds 
aan de achterkant van de woning: “Die 
was helemaal ingebouwd, want het is 
een hoekwoning, dus we hadden daar 
geen daglicht.”.

Worst
Tijdens de oorlog is het café altijd open-
gebleven, maar het was niet makkelijk 
voor de familie Van Essen. De openings-
tijden werden steeds meer beperkt: 
“Op het laatst was het alleen nog tus-
sen 17:00 en 19:00 uur open.”. Omdat er 
‘s avonds geen licht op straat mocht zijn, 
moesten aan het eind van de dag alle 
ramen worden afgedekt: “In het café 
hadden we verduisteringsgordijnen en 
boven in de woning hadden we houten 
schotten die we voor de ramen en de  
deuren plaatsten.”

Vooral de Hongerwinter van 1944/45 
was zwaar voor het gezin. Zoals zove-
len hadden ze weinig te eten en ook de 
huiskat ondervond daar de gevolgen 
van. Het enige wat ze het dier konden 
bieden was opgeklopt eiwit. Maar zoals 
iedere kat had ook deze zijn streken: “In 
een van de klerenkasten hadden we een 
worst hangen voor in geval van uiterste 
nood. Toen we een keer in die kast kwa-
men bleek dat de kat erin had gezeten. 
Hij had het middenstuk van de worst 
eruit gegeten.”.

Café Hermes aan de Ceintuurbaan is één van de oudste cafés van De Pijp. In de 
archieven is te vinden dat het door de jaren heen vaak van eigenaar en naam is 
verwisseld. Eén van deze eigenaren was Ferdinand Jacobus van Essen. In 1938, 
vlak voordat de oorlog uitbrak, kocht hij het café van de Amstel brouwerij. Van 
Essen had het niet ruim, maar hij kon het voor weinig geld krijgen, omdat het 
café door de economische crisis in de jaren ’30 helemaal was vervallen. En dus 
prijkte vanaf dat moment de naam Van Essen in witte letters op het raam aan 
de Ceintuurbaan.

Fietje van Essen (vooraan) met haar familie ach-
ter de bar van wat toen café Van Essen heette

De dubbele wand van café Hermes

4 en 5 mei
Elk jaar is er een Dodenherdenking op de 
Van Woustraat. Deze herdenking wordt 
georganiseerd door het 4 & 5 mei comité 
De Pijp in samenwerking met Jongeren-
werk Combiwel en winkeliers rondom 
de Van Woustraat.

Op 4 mei bij de Dodenherdenking wordt 
er stilgestaan bij de mensen die zijn ge-
storven tijdens de oorlog. Er wordt om 
19.30 uur verzameld bij het Van Der Helst-
plein en dan volgt de stille tocht naar de 
Van Woustraat 149. Daar zat vroeger ijs-
salon Koco, van waaruit verzetsactivitei-
ten werden georganiseerd. Om 20:00 zal 

Verder in deze krant
 p3. Stadsdorp De Pijp
 p6. Her in richting Frans Halsbuurt

Béa Smit-Servais achter de bar van café Hermes. De dubbele muur bevindt zich achter de drankflessen - Foto: Henk Pouw 
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Kattenbak
In het kader van de Arbeitseinsatz (ar-
beidsinzet) werden vanaf 1943 alle man-
nen tussen de achttien en vijfendertig 
jaar oud opgeroepen om in Duitsland te 
gaan werken. Door het tegenvallende 
aantal aanmeldingen werden de leef-
tijdsgrenzen al snel opgerekt en werden 
er razzia’s uitgevoerd waarbij mannen 
en jongens konden worden opgepakt. 
Deze ontwikkelingen ontgingen Fietje 
en haar familie niet: “In de Hongerwinter 
hoorden wij dat alle jongens van zestien 
door de Duitsers konden worden opge-
pakt om voor hen te werken. In Rotter-
dam was dat al gebeurd en dat nieuws 
had ons via de tamtam bereikt.”. Piet, 
de jongere broer van Fietje, was destijds 
zestien en dus was er grote vrees voor 
zijn veiligheid: “Mijn broer mocht van 
mijn ouders absoluut niet meer naar 
buiten.”. Maar de jongen alleen binnen-
houden nam de vrees niet weg, want er 
werd ook rekening gehouden met een 
inval van de Duitsers. Daarom werd er 
een vluchtroute voor hem gemaakt: “In 
het keukenkastje onder het aanrecht 
zat een houten vloer. Onze timmerman 
Sam zaagde daar een houten luik in. Als 
je door het luik ging kwam je tussen een 
dubbele muur achter de bar terecht.”. Dat 
het gezin een kat had kwam in deze si-
tuatie goed uit, want door de kattenbak 
bovenop het luik te zetten konden ze de 
vluchtroute verbergen.

Gelukkig heeft het gezin nooit gebruik 
hoeven maken van de vluchtroute. Na 
de oorlog heeft Piet nog wel eens ge-
probeerd zich daar te verstoppen, maar 
hij kon er niet meer in, want hij was te 
groot geworden.

Waterleiding
Inmiddels is de woning boven het café 
verbouwd en is de keuken verplaatst. Het 
luik is er dus niet meer. De dubbele muur 

achter de bar is er echter nog steeds. Toen 
de waterleiding van de bovenwoning 
moest worden doorgetrokken naar de 
ketel in het café kwam Béa, uitbaatster 
van wat nu café Hermes heet, achter het 
bestaan van de dubbele wand. Zelf heeft 
ze tussen de muren gestaan. Het is er zo 
smal dat ze er alleen met haar rug tegen 
de muur in past. Na navraag te hebben 
gedaan bij het Stadsarchief kwam ze 
achter de functie van deze constructie 
en doordat de kleinkinderen van Fietje 
regelmatig voetbal komen kijken in het 
café, kwam Béa in contact met de fa-
milie Van Essen.

De kroegbazin vindt het belangrijk dat 
de vluchtroute behouden blijft en zou 
het pand het liefst tot monument willen 
verklaren om het te beschermen: “Als het 
een monument wordt mag het niet ver-
bouwd worden en zal de dubbele wand 
blijven,” vertelt Béa. Om dat proces in 
gang te zetten hebben een paar mede-
werkers van haar al geïnformeerd bij de 
gemeente. Maar het is niet makkelijk om 
het pand daadwerkelijk tot monument te 
verklaren. Zo zijn er, naast ooggetuigen-
verklaringen, documenten nodig die de 
verhalen bevestigen. Béa is echter wel 
van plan in de toekomst, als ze wat meer 
tijd heeft, haar plannen door te zetten, 
want ze vindt het belangrijk dat dit soort 
bijzondere verhalen bewaard blijven.

Jenske Vos

daar de herdenking plaatsvinden, met 
bijdragen van zowel jong als oud. Na af-
loop bieden verschillende ondernemers 
versnaperingen aan: gratis koekjes en 
koffie bij Albert Heijn, gebakjes bij Bet-
tina Bakt en smoothies van Bennie’s bij 
de voormalige ijssalon.

Op 5 mei is het Bevrijdingsdag en wordt 
er landelijk gevierd dat we onze vrijheid 
terug hebben gekregen. Dit is de dag dat 
we stil staan bij de waarden van vrijheid, 
democratie en mensenrechten. We door-
breken mogelijke vooroordelen en staan 
open voor elkaars verschillen.

De jaarlijkse vrijheidsmaaltijd in de Pijp, 
georganiseerd door het 4 en 5 mei jonge-
rencomite, vindt dit jaar plaats in club-
huis CC Amstel. Het doel van de maaltijd 
is om samen met de buurt de vrijheid te 
vieren en te waarderen. Er zijn verschil-
lende optredens van Theater na de Dam 
van CC Amstel, van Autotonenkoor Dia-
mantbuurt, een voordracht van een van 
de winnende gedichten van de poëzie-
wedstrijd voor kinderen en een verhaal 
uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast 
is er een dialoog over vrijheid en een 
maaltijd gesponsord door verschillende 
ondernemers in de buurt.

Vrijheidsmaaltijd CC Amstel Cullinanplein 1  
5 mei 13:00-15:00 uur, toegang is gra-
tis. Aanmelden kan bij Linda Ruiter via  
06-27581872. Wees er snel bij, want vol is vol!

4 mei herdenking 2018 in de Van Woustraat - Foto: Cheryl Mutiara
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Yol Köster (66) is vanaf de start van het 
initiatief betrokken bij Stadsdorp De Pijp. 
Zij woonde geruime tijd op de Ceintuur-
baan, verhuisde naar het rustige Zuidoost 
en kwam na vijfentwintig jaar weer te-
rug. Toch te veel een stadsmens!

Zij vertelt over de start: “Een kleine groep 
mensen wilde vorm geven aan nabuur- 
schap, want ja, dat is het eigenlijk. Als 
je ouder bent, wil je gewoon in je eigen 
woning blijven wonen, met een beetje 
ondersteuning van mensen uit de buurt. 
Maar dan moet je die mensen wel ken-
nen.”. Yol reageerde op een oproep in 
een lokale krant waarbij zij haar interesse 
meldde. Zo is de bal gaan rollen en heeft 
het Stadsdorp De Pijp vorm gekregen. 
Vandaag de dag telt het Stadsdorp De 
Pijp 145 leden en bestaat het binnen-
kort vijf jaar. 

Diverse Stadsdorpsgezichten
Titia van Grol (63) is sinds twee jaar voor-
zitter en woont ruim veertig jaar in De 
Pijp. Zij vult aan: “Er zijn vierentwintig 
Stadsdorpen in Amsterdam en een vier-
tal in de omringende gemeenten, maar 
ieder Stadsdorp heeft zijn eigen vorm en 
is soms heel anders georganiseerd en an-
ders van structuur.

Wij zijn een vereniging, maar er zijn ook 
stichtingen of zoals in de Nieuwmarkt-
buurt, een beweging. Sommigen Stads-
dorpen hebben een leeftijdgrens, zoals 
wij tot begin dit jaar ook hadden maar 
nu niet meer. En sommige dorpen hef-
fen contributie, net als wij, maar anderen 
doen dat weer niet.”.

“Dat is eigenlijk ook wel het leuke van 
een Stadsdorp.”, vindt Titia. “Het is geen 
onderdeel van een community maar los 
van elkaar georganiseerd. De structuur 
past bij de wijk. Het is echt buurtgericht, 
in die zin heeft elk Stadsdorp een eigen 
karakter.” Overeenkomstig is wel dat in 
ieder dorp wordt nagedacht over de col-
lectieve thema’s zorg en wonen.

Binnenbuurten
Om mensen te leren kennen en het mak-
kelijker te maken om een beroep op el-
kaar te doen, zijn er in het Stadsdorp bin-
nenbuurten georganiseerd. Afhankelijk 
van de behoeften organiseren zij zaken 
binnen hun afgebakend gebied en dat 
kan van alles zijn.

Zo vertelt Yol Köster dat in haar binnen-
buurt een groepje alleenwonenden een 
waarschuwingssysteem heeft opgezet in 
geval van nood. Het Stadsdorp biedt de 

kans om diverse activiteiten te onderne-
men met gelijkgestemden. Het aanbod is 
gevarieerd, van het oplossen van crypto-
grammen uit de krant tot deelname aan 
diverse kook- en eetclubs. Ook dansen 
behoort tot de opties! Daarnaast zijn er 
ook nog inloopavonden met als doel het 
ontmoeten van de andere Stadsdorpge-
noten uit De Pijp.

Yol: “Wij zijn begonnen als een vereni-
ging om leuke activiteiten te organiseren 
waarmee je een netwerk op basis van 
gelijkwaardigheid opbouwt. Als je elkaar 
nu al kent, dan is het gemakkelijker con- 
tact te leggen en vraag je elkaar ook iets 
gemakkelijker.“ 

Opzet geslaagd?
Volgens Yol Köster is dat het geval. “Er 
zijn echt voorbeelden van mensen uit 
de buurt die makkes kregen en door hun 
buurt zijn opgevangen. Zij konden dus 

gebruik maken van een nabij netwerk 
om hen bij praktische zaken te onder-
steunen. In de binnenbuurten zie je ook 
vaak mooie en praktische initiatieven 
ontstaan.” Zo ook in haar eigen kring: als 
zij ’s avonds haar avondwandelingetje 
maakt, vraagt zij vaak een buurtgenoot 
mee die door zijn gezondheidsklachten 
wat meer moet bewegen.

Volgens Titia van Grol werkt het zeker op 
een bepaald netwerkniveau, maar ver-
schilt het wel per binnenbuurt. Zij con-
stateert nog wel een grote ‘vraag- ver-
legenheid’: “Het is toch wel moeilijk om 
hulp te vragen als je echt iets mankeert. 
Zeker na een zelfstandig geleid leven.”.

Ook daarbij kan het Stadsdorp overi-
gens een helpende hand bieden en haar 
leden adviseren.

Voor iedereen
Binnen het Stadsdorp wordt actief nage-
dacht over het uitbreiden van het leden-
bestand, met liefst wat meer diversiteit in 
achtergrond en leeftijdsopbouw. Ieder-
een kan sinds begin dit jaar lid worden: 
de eerder gehanteerde leeftijdsgrens is 
losgelaten. Verder hoopt men bij de in-
loopbijeenkomsten en bij de open dag in 
de Oranjekerk op zaterdag 18 mei nieuwe 
mensen te interesseren. Introducees zijn 
bij de inloopavonden welkom en ook an-
dere groepen worden uitgenodigd.

Margot van Pruissen

PRET zoekt daken (zie ook pagina 4), die 
geschikt zijn voor zonnepanelen. In 2020 
start ‘de luiercentrale’, om luiers te ver-
zamelen via kinderdagverblijven om zo 
het huishoudelijk afval te reduceren. Het 
buurtgebouw op het Henrick de Keijser-
plein is in 2016 na twee jaar leegstand 
weer in vol bedrijf, mede door de inzet 
van buurtbewoners.

“Daarnaast zijn er enorm veel groeni-
nitiatieven, zoals het mede beheren 
van plantsoenen of groen toevoegen, 
wat natuurlijk nog meer oplevert voor 
de leefbaarheid in de buurt.” Groen en 
duurzaamheid is een belangrijk thema 
en met een zoon van 11 onderstreept 
Esther dat zorg dragen voor het milieu, 
ook in de stedelijke omgeving, van groot 
belang is voor de toekomst. Zij staat open 

voor ideeën van buurtbewoners, die zich 
gezamenlijk in willen zetten voor een 
nog mooiere Pijp!

Julia Strijland

In de vorige editie spraken we met 
Daniël de Groot, deze keer is Esther 
Blommestijn aan het woord. Sinds 
2016 gebiedsmakelaar voor de 
Cornelis Troostbuurt, Lizzy Ansingh-
buurt, Burgemeester Tellegenbuurt 
en de Van der Helstpleinbuurt.

Als je als bewoner een goed idee hebt 
om de buurt te verbeteren, zijn er vaak 

allerlei subsidiemogelijkheden om ge-
zamenlijk in actie te komen. Esther 
zorgt voor verbindingen en kan goede 
initiatieven ondersteunen of meehel-
pen vorm te geven.

Zij noemt een paar voorbeelden: Stich-
ting HeenenWeer helpt ouderen aan 
vervoer waardoor ze minder eenzaam 
zijn. Het Pijp Rivierenbuurt Energie Team 

Foto: Henk Pouw

Titia van Grol verwelkomt de bezoekers van inloopavond Stadsdorp - Foto: Henk Pouw

Samenwerken op buurtniveau
“Gebiedsmakelaar is de leukste functie binnen 
de gemeente, als je het mij vraagt. Samen 
belangrijke zaken oppakken met buurtbewoners, 
ondernemers en professionals om de buurt 
mooier en leefbaarder te maken. Het brengt 
me in contact met veel verschillende mensen 
en onderwerpen en ik ben iedere keer onder 
de indruk van de inzet van bewoners en 
ondernemers om gezamenlijk oplossingen te 
zoeken voor bepaalde problemen.” 

In De Pijp/Rivierenbuurt zijn vijf 
verschillende gebiedsmakelaars 
actief. Esther Blommestijn is voor 
buurtbewoners uit de Cornelis 
Troostbuurt, Lizzy Ansinghbuurt, 
Burgemeester Tellegenbuurt 
en de Van der Helstpleinbuurt 
bereikbaar via 06-5799 7009 en 
e.blommestijn@amsterdam.nl
Links naar de buurtinitiatieven 
vermeld in het artikel:
stichtingheenenweer.nl
pret-amsterdam.nl
buurtgebouwhdk.nl

Levenslang leuk wonen: Stadsdorp De Pijp
Initiatief Stadsdorp De Pijp bestaat in mei vijf 
jaar. Maar wat is het eigenlijk? Een dorp in de 
stad? Wat is de link met modern nabuurschap? 
Is het voor iedereen en wat heb je eraan als 
bewoner van De Pijp? De Pijp Krant sprak met 
een aantal leden van het Stadsdorp De Pijp over 
hun activiteiten, het aanstaande lustrum en over 
de plannen voor de toekomst.

Jubileumviering Stadsdorp De Pijp
Op 18 mei 2019 viert Stadsdorp De Pijp haar 
vijfjarige bestaan.
Kom ook naar de Open Dag in de Oranjekerk 
met informatiemarkt, optredens, veiling.
Van 11.00-17.00 uur, toegang is gratis.

Huurverhoging?
Meer dan 4,1%?
Check huurverhoging.nl
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PIJPELIJNTJES

In deze rubriek portretteren we markante Pijpbewoners en ondernemers. Buurtgenoten 
met boeiende levens, mooie verhalen en memorabele anekdotes.

Deze aflevering: Frans Mensink

Cartoonist en grafisch ontwerper 
‘in ruste’ Frans Mensink is geboren 
in De Pijp en woont er het grootste 
deel van zijn leven. Hij beletterde 
het verbouwde Huis van de Wijk en 
heeft daar een heel nieuw letter- 
en cijfertype voor ontworpen in de 
Amsterdamse stijl.

We lopen door het atelier van Frans 
Mensink op de begane grond, langs een 
stoel uit een bommenwerper, “gekre-
gen van de piloot die er zeven keer mee 
heeft gebombardeerd; hij zei: doe er iets 
moois mee; nou, dat doe ik – het is mijn 
werkstoel”, en via een trapje naar het 
woonhuis. We bewonderen en passant 
diverse verzamelingen en curiosa. Vlin-
ders, enorme insecten en tarantula’s, “de 
grootste zat in mijn hotelkamer op Cuba”, 
oude zakhorloges, “van mijn opa en an-
dere overleden familieleden”, zwaarden, 
“van Ome Hein”. Oude musketten aan de 
muur, “mijn vader zat bij de artillerie”, 
een Thunderbird-model, “die is echt ge-
bruikt in de animatiefilm” en natuurlijk 
een heleboel originele prenten en car-
toons van beroemde collega’s. Poes Karel, 
“het is een vrouwtje, maar hij heet toch 
Karel”, springt op mijn schoot en de ver-
halen stromen over mijn theekopje.

Frans Mensink: “Waar nu de Vredeskerk 
staat, waren vroeger de landerijen en de 
boerderij van mijn betovergrootvader. 
Dat was allemaal gemeentegrond en 
toen die aan de parochie was verkocht, 
werd de grond onteigend – zonder enige 
tegenprestatie. Dat kon toen nog. Mijn 
betovergrootvader is net zo lang blijven 
zitten tot de kruiwagens met zand door 

zijn woonkamer gingen. Uiteindelijk 
kreeg hij een woninkie aangeboden, 
maar boeren kon hij niet meer. Hem 
bracht de kerk geen vrede.”

“Deze woning heb ik gekregen via de 
gemeente, afdeling kunstzaken. Daar 
zat een ambtenaar die bepaalde welke 
kunstenaar een atelierwoning kreeg. Een 
paar vriendinnen van mij waren daar al 
geweest en die kregen meteen een ate-
lierwoning. En ik had al anderhalf jaar 
niks. Dus ik met een lange jas van het 
Waterlooplein, een minirok eronder en 
op pumps naar die man toe. Ik zeg: ‘En 
nu ben ik aan de beurt’. ’s Middags had 
ik deze plek. Ik kende de buurt goed na-
tuurlijk. Misschien hielp dat ook wel.”

“Mijn oma woonde in de Van Hilligaert-
straat en wij in de Lutma. Hier zat toen 

nog de Sociale Verzekeringsbank in van 
die houten keten. Mijn moeder maakte 
soep die ik naar oma moest brengen. 
Met een lege pan liep ik verderop om de 
hoek langs een hek waarachter allemaal 
beesten zaten: pauwen, konijnen, van 
alles. Dat hek had van die spijlen waar 
ik die pan tegenaan liet kletteren, dat 
maakte een herrie! Maar ja, thuis ge-
komen bleek dat de bodem eruit lag en 
kréég ik toch op mijn flikker. In de Lut-
mastraat woonde ook Lou de Palingboer. 
Die leidde een soort sekte en in zijn huis 
waren wilde feesten waar ik met mijn 
broers heel nieuwsgierig naar was: hele 
orgies, dachten we. Waar nu het Okura-
hotel staat, was toen ‘het zwarte landje’. 
Daar had Lou een tent staan waar hij le-
zingen hield en openbaringen deed. Op 
een dag kwam daar een man binnenlo-
pen die schreeuwde: ‘Ik kan weer lopen!’. 

‘Ziet u wel’, zei Lou de Palingboer, ‘de 
wonderen gebeuren nog steeds’. Zegt die 
man: ‘Hoe kom je daarbij? Ze hebben mijn 
fiets gestolen!’”

“Vroeger had ik een enorme stoom-
machine in de etalage staan. Een aantal 
jaren geleden ging ik met dat ding naar 
buiten, richting Okura. Daar waren toen 
allemaal hotemetoten van de EU. Werd 
ik door politieagenten tegengehouden: 
‘Meneer, kan dat ding niet ontploffen?’ Ik 
zeg: ‘Jawel hoor!’ ‘Wegwezen!’ Toen ben 
ik maar weer omgekeerd.”

“Die treintjes die nu in mijn etalage staan, 
heb ik geruild tegen allerlei natuurkun-
dige instrumenten die ik had. Gekregen 
van de katholieke Cornelisschool in de 
Pijnackerstraat. Bekend van het knapen-
koor dat eens per jaar de Mattheüs Pas-

sion zong in het Concertgebouw, onder 
leiding van Piet van Egmond. Toen die 
school werd opgeheven, wisten ze niet 
wat ze met al die spullen uit het natuur-
kundelokaal aan moesten. Nou, die wilde 
ik wel hebben. Maagdenburgse halve 
bollen enzo... Ja, dat potlood, daar zit 
ook een mooi verhaal achter. De hoofd-
vertegenwoordiger van Bruynzeel reed 
rond met zo’n gigantisch potlood op het 
dak van zijn pickup. Dat hele ding was 
van aluminium. Op een dag reed hij een 
medeweggebruiker op de Weesperzijde 
zó aan, dat die werd gespiest. Morsdood. 
Sindsdien was dat potlood voorzien van 
een rubberen voorzijde. Zo’n exemplaar 
hangt hier nu bij mij.”

“Ik was een blauwe maandag betrok-
ken bij De Pijp Krant. Maar daar was ik al 
gauw weer weg. Er werd heftig gediscus-
sieerd over die naam: ‘Pijp Krant’. Die zou 
niet mogen. Nou, daar had ik geen zin in. 
Wat is nou een mooiere naam? Mensen 
kunnen zeiken over niks!”

Rob Godfried

Pijpelijntjes is de titel van de roman van 
Jacob Israëls de Haan, die zich afspeelt 
in De Pijp begin vorige eeuw. Het boek 
bracht de auteur in grote problemen, om-
dat het onverbloemd over een homosek-
suele relatie gaat. De rubriek ‘Pijpelijntjes’ 
eert deze dappere vroegere Pijpbewoner 
met verhalen van en over even bijzondere 
Pijpbewoners nu.

Sisterschools: educatieve uitwisseling met Kenia

Potlood met rubberen punt

Foto: Rob Godfried

Foto: Henk Pouw

Huurverhoging?
Achterstallig onderhoud?
Check huurverhoging.nl

“Voor de kinderen is het een 
compleet andere wereld waar ze 
instappen. In het begin hadden ze 
niet zo door hoe arm het daar is 
en dat het niet altijd gemakkelijk 
is om even te mailen of om online 
te zijn.” We spreken met Daphne 
Oosterbaan, docent Engels op het 
Berlage Lyceum, een school waar 
tweetalig onderwijs wordt aange-
boden en veel gedaan wordt aan 
internationalisering. Zij zijn een 
Unesco-school, wat inhoudt dat zij 
aandacht besteden aan onderwer-
pen als duurzaamheid, burgerschap 
en mensenrechten.

Dit schooljaar is een 2 VWO klas begonnen 
met een nieuw project genaamd Sister-
schools. De kinderen krijgen via mail en 
sociale media de kans om kinderen van 
dezelfde leeftijd op een school in Kenia, 

te leren kennen. Tijdens de les hebben ze 
gewerkt aan verschillende opdrachten, 
die erop gericht zijn bewustwording te 
creëren over elkaars leefomstandigheden 
en opvattingen.

“Engels spreken in een echte context is 
een pré.”, zegt Daphne. “Het is heel in-
teressant om te zien en horen hoe het 
daar is.” Ook voor de kinderen in Kenia 
is het een eyeopener om de filmpjes van 
het Berlage Lyceum te bekijken. Alleen 
al het feit dat ze op de fiets naar school 
gaan en een kantine op school hebben, 
is interessant.

Slapen op school 
De kinderen zijn enthousiast, alhoewel 
het soms lang wachten is op een reactie 
uit Kenia. Waar wij hier met digi-borden, 
I-pads en laptops werken bestaat het lo-
kaal daar uit wat bankjes, kale muren en 

geen enkele vorm van aankleding. Som-
mige van de kinderen wonen ook in de 
school, waar ze eten en kleding krijgen, 
naast onderwijs. De St. Elisabeth school 
in Nairobi, waar de kinderen van het 
Berlage nu een band mee hebben is op-
gericht door Mary Mungay, die zelf vanaf 
haar 13de geen onderwijs meer mocht 
volgen. Zij wil de meiden uit de nabijge-
legen slum wel de kans geven een mid-
delbare school diploma te halen en is heel 
blij met het Sisterschools programma.

Tweerichtingsverkeer
Het project is een gelijkwaardige edu-
catieve uitwisseling. Het is dus geen 
ontwikkelingsproject met éénrichtings-
verkeer, maar er wordt aan beide kan-
tenvan elkaar geleerd. De duurzame 
relatie die daarbij wordt opgebouwd 
tussen de kinderen, docenten en scho-
len onderling, heeft een enorme impact. 

In Amsterdam alleen al wonen mensen 
met 180 verschillende culturele ach-
tergronden samen. Ontmoeting, open 
kunnen staan voor elkaar, elkaar beter 
willen leren kennen en begrijpen, kun-

nen behulpzaam zijn in onze steeds 
complexere wereld, waarin we met heel 
veel verschillende culturen samenleven.  
Meer informatie: sisterschools.eu

Julia Strijland
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Amsterdam wordt autoluwer en De Pijp, 
niet voor het eerst, loopt voorop. Na een 
succesvolle lobby om veel meer plaatsen 
voor bewoners te reserveren in de Albert 
Cuypgarage was de weg vrij om in de hele 
Frans Halsbuurt de parkeerplaatsen op te 
heffen. Overigens vinden veel buurtbe-
woners dat je zo’n garage niet nodig hebt 
om de buurt autoluw te maken. Met de 
35 miljoen euro belastinggeld die de Cuy-
pgarage gekost heeft, bouw je eigenlijk 
alleen maar een ‘auto-opslagplaats’, zo-
als buurtbewoner Gertrude van der Ven 
het noemt. Volgens de Fietsersbond is 
er bovendien een onvermoed effect van 
de garage ontdekt: “Sinds de garage er 
is, pakken de mensen vaker de auto voor 
korte ritjes. Als je terugkomt is er immers 
altijd plek. Voorheen liep je het risico dat 
je je auto niet kwijt kon.”. Geen autoluw-
te zonder parkeerluwte dus.

Bewoners aan zet
Maar goed, de auto’s zijn weg en dat be-
tekent dat de hele openbare ruimte in de 
Frans Halsbuurt heringericht moet wor-
den. Bewoners en ondernemers zijn van 
harte uitgenodigd om vanaf het begin 
van het proces die inrichting mee vorm 
te geven. Zoals het eigenlijk altijd zou 
moeten. Dagelijks bestuurslid van het 
stadsdeel Rocco Piers belooft dat ontwer-
pen van bewoners ook uitgevoerd zullen 

worden: “Daar kunt u mij op afrekenen.”. 
Dat zei hij op de eerste bijeenkomsten op 
6 en 7 maart in het sjieke College Hotel.

Groen wandel-eldorado?
Die bijeenkomsten gingen vooral over de 
kaders waarbinnen de bewoners kunnen 
gaan ontwerpen. Projectleider Pieter van 
Zijl maakt een onderscheid tussen ‘harde’ 
kaders en ‘zachte’ uitgangspunten. Hard 
zijn landelijke en gemeentelijke wet- en 
regelgeving. Zo is er al een terrassenplan 
vastgesteld en is het gebruik van de ste-
nen en het straatmeubilair gebonden aan 
de wijk. Actueel vanwege de klimaat-
verandering zijn de regels om de straten 
rainproof (waterbestendig) te maken. 
Het regent vaker harder en de straten 
moeten dat af kunnen voeren. Ook wat 
er onder de straat ligt beperkt. Kabels 
en leidingen lopen langs de huizen en de 
grote rioolbuis ligt in het midden van de 
straat. Hierdoor is er weinig variatie mo-
gelijk in de ligging van stoep en rijweg. 
En u had een groen wandel-eldorado in 
gedachten? Er moet rijweg blijven voor 
de hulpdiensten.

Ongekend niveau van deelname
Ondanks deze beperkingen is de indruk 
dat de intentie van de kant van de ge-
meente goed is. “Het lijkt echt de be-
doeling dat de buurt zelf gaat bepalen 

hoe het er uit gaat zien.”, zegt Gertrude. 
Maar is het proces ook goed uitgedacht? 
Uit het nogal karige verslag van de eer-
ste avonden is niet op te maken dat de 
zaal zich zorgen maakte over de breedte 
van de betrokkenheid van de buurt. Se-
nior ontwerper Peter Ulle verheugt zich 
op de samenwerking met de bewoners, 
maar geeft toe dít niveau van deelname 
en zeggenschap nog niet eerder te heb-
ben meegemaakt. Een mevrouw uit de 
zaal stelt voor een keuzelijst samen te 
stellen waar over gestemd kan worden 
door iedereen in de buurt. In de tweede 
ronde van het proces wordt zij op haar 
wenken bediend.

Puzzel
Op 26 en 28 maart kon de buurt haar ei-
gen uitgangspunten formuleren, de zo-
genaamde buurtkaders. Met de mobiele 
telefoon werd direct over stellingen ge-
stemd, geformuleerd door de gemeente 
en door de bewoners zelf. Later in het 
proces kan iedereen in de buurt zijn stem 
uitbrengen. Zeker als er geen duidelijke 
meerderheid is zullen de keuzes moeilijk 
worden. Wilt u een enigszins lege straat 
of een met alles er op en er aan? Met 
een duidelijk profiel met stoepranden of 
zonder? Keuzevrijheid per straat of meer 
eenheid voor de hele buurt? Voor de ont-
werpers is het wel zo prettig als vrijwel 
iedereen bepaalde uitgangspunten ziet 
zitten: ‘grijs’, zoals fietsenrekken, moeten 
omzoomd worden met groen; de straten 
moeten 15 km ‘auto te gast’ zones wor-
den en sport en spel voor volwassenen 
hoeft niet zo nodig, maar kunst wel.

Doe mee
Het succes staat of valt met de kwali-
teit van de ontwerpsessies die in juni 
gehouden zullen worden. De bewoners 
samen zijn ontwerper: ‘Hoe houden we 
met zijn alleen één pen vast?’, wordt 
de uitdaging voor de ontwerpbegelei-
ders. Aan de vele ideeën zal het niet 
liggen. Woon je in de Frans Halsbuurt?  
Meld je aan via amsterdam.nl/projecten/
frans-halsbuurt.
Zie ook franshalsbuurt.nl

Jeroen Overweel

Bart in De Pijp

Sinds 2018 heeft Amsterdam er een nieu-
we energiecoöperatie bij. Pijp en Rivie-
renbuurt Energie Team (PRET) wil meer 
grote daken in deze buurten benutten 
om zonnepanelen op te leggen.

In februari 2018 begon een klein groepje 
enthousiastelingen met PRET. Dit vanuit 
de gedachte dat er enerzijds grote daken 
zijn waarop geen zonnepanelen liggen 
en anderzijds mensen die graag zonne-
panelen willen maar geen geschikt dak 
hebben. Matty van Ewijk is bewoner van 
De Pijp en één van de initiatiefnemers.

Matty, waarom PRET?
“Het is eigenlijk heel simpel. Wij willen 
lokaal energie opwekken en buurtbewo-
ners kansen bieden om daarvan gebruik 
te maken. Het moet voor iedereen zijn. 
Dus voor huurders zonder eigen dak, die 
huren bij een woningcorporatie. Of voor 
huiseigenaren met een dak dat niet groot 
of stevig genoeg is of veel obstakels 
heeft. In beide gevallen is PRET de oplos-
sing. Maar ook als je zelf wel een geschikt 
dak hebt, maar niet de lasten wil van het 
plaatsen en onderhoud van zonnepane-
len, is PRET een mooi alternatief.”

Hoe werkt zo’n energiecoöperatie?
“PRET werkt met het ‘postcoderoos’ 
principe. Dat betekent dat de vier cijfers 
van het postcode van het dak met zon-
nepanelen leidend zijn voor wie zich bij 
het project aan kan sluiten. Bij een dak 
dat bijvoorbeeld in postcode 1073 ligt, 
kunnen mensen meedoen die wonen in 
postcode 1073 of een van de postcodes 
die daar direct aan grenzen. Wij zijn mo-
menteel in overleg met dakeigenaren, 
vaak bedrijven of organisaties, om ge-
schikte daken voor PRET te krijgen. Als 
dat rond is en de animo groot genoeg 
is, plaatsen wij daar een groot aantal 
zonnepanelen. PRET heeft overigens 
geen winstoogmerk.”

Wat zijn de voordelen van energie via 
PRET? En de kosten?

“Het is lokaal, dus je wekt zelf je energie 
op. Maar er is ook fiscaal voordeel. Kort 
samengevat: je koopt certificaten voor 
zonnepanelen, één certificaat per paneel. 
Wij verkopen de energie aan een ener-
gieleverancier en de leden kopen stroom 
bij hun eigen energiebedrijf, maar met 
een korting op de energiebelasting. Je 
verdient zo je paneel in een aantal jaren 
terug, wij schatten circa acht jaar. Voor de 
financiering van panelen is er vanuit de 
gemeente Amsterdam ook een goedkope 
lening mogelijk. En omdat PRET in één 
keer een groot aantal panelen plaatst, 
zijn de kosten per paneel voor installatie 
en onderhoud lager dan wanneer je zelf 
een paar zonnepanelen plaatst. Kortom, 
als je meedoet met PRET krijg je wel de 
lusten, maar niet de lasten.”

Matty, kunnen mensen nog iets 
doen voor PRET?
“Jazeker! Natuurlijk willen wij onze lijst 
met geïnteresseerden uitbreiden, dus als 
je interesse hebt mail ons dan op info@
pret-amsterdam.nl. Hoe meer geïnteres-
seerden, hoe makkelijker wij dakeigena-
ren kunnen overtuigen hun dak beschik-
baar te stellen en hoe eerder we echt 
kunnen starten. Daarnaast zoeken we 
ook betrokken bewoners die af en toe bij 
een promotieactie mee willen helpen. En 
als je suggesties hebt voor grote daken in 
De Pijp of de Rivierenbuurt of connecties 
met dakeigenaren hebt, horen we ook 
heel graag van je.” 

Voor informatie, kijk op: pret-amster-
dam.nl, op de Facebookpagina @duur-
zaamINdepijp of kom op 7 mei naar de 
bijeenkomst Aardgasvrij?! om 20:00 uur 
in de Oranjekerk.”

Ingezonden stuk

Wel zonnepanelen, maar geen dak?

Met zijn allen één pen 
vasthouden

Artistieke impressie Frans Halsbuurt 

Huurverhoging
Eind april kregen bijna alle huurders een 
brief over de huurverhoging per 1 juli. 
Vaak is ook een afrekening servicekos-
ten bijgevoegd. Controleer beide goed. 
De huur mag ook dit jaar harder stijgen 

dan deinflatie. Goed nieuws is dat corporaties in veel gevallen een lagere verhogin-
gen zullen vragen. De basishuurverhoging is 4,1%. Hogere inkomens (bruto inkomen 
boven de €42.436 in het peiljaar 2017) kunnen een verhoging krijgen van 5,6%. Deze 
extra verhoging geldt niet voor gezinnen met twee of meer kinderen en ook niet als 
één van de gezinsledende AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

Huurverhoging
Huurverhoging is een voorstel, u hoeft het niet altijd te accepteren. Onderhouds-
gebreken kunnen reden zijn bezwaar te maken, net als fouten in het voorstel. Is uw 
inkomen sinds 2017 gedaald, dan kan soms een deel van de extra huurverhoging uit 
voorgaande jaren teruggedraaid worden.

Heeft u vragen over de huurverhoging of servicekosten of andere huurzaken? Neem 
contact op met !WOON team Zuid via 020-5230160.

Zie voor meer informatie huurverhoging.nl en voor spreekuren en e-mail: wooninfo.
nl/contact/zuid of lees het !WOON-magazine dat begin mei verschijnt. Krijgt u dit 
niet in de bus, dan is het op te halen in het Huis van de Wijk.

Fietstocht  
Hildo Krop
Benieuwd wat de Stedenmaagd op de 
Berlagebrug te maken heeft met een 
stoel in De Dageraad? Fiets dan mee met 
de Hildo Krop fietstocht door Amsterdam 
Zuid op zondag 12 mei, en ontdek het 
oeuvre van deze veelzijdige kunstenaar!

Tickets: hetschip.nl
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Doornroosje kindertheater– 
CC Amstel
Het Kleine Theater brengt hun aller-
nieuwste voorstelling Doornroosje, met 
de nodige dosis ontroering en humor. 
Het Kleine Theater is het jeugdhuis-
gezelschap van CC Amstel. Anke Engels 
en Vimala Nijenhuis maken op de meest 
ambachtelijke manier theater. Zonder 
veel gedoe, met mooie muziek en gekke 
personages. Verhalen, vaak sprookjes, 
waar ze hun eigen draai aan geven, zodat 
ze niet eng zijn voor de kleinste maar ook 
zeker niet saai voor de oudste. Vrolijke, 
muzikale, poëtische familievoorstellin-
gen (3+) gebaseerd op een sprookje of 
een ander mooi verhaal. En uiteindelijk 
leeft iedereen nog lang en gelukkig…
ccamstel.nl/programma/doornroosje
Woensdag 8 mei & zondag 12 mei 15:00 
uur, CC Amstel Cullinanplein 1.
Volwassen €9,50, jeugd regulier €7,50, 
jeugd Stadspas/NSO €6,00.

De keuze van de redactie:

culturele activiteiten
Vijfjarig bestaansfeest Plan C–
culturele ontmoetingsplek
De hele dag door zullen er feestelijke 
activiteiten worden georganiseerd voor 
jong en oud. Hou de website in de ga-
ten en kom naar deze fijne ontmoe-
tingsplek (met weelderige tuin) in de 
Diamantbuurt. Al vijf jaar lang slagen 
buurtbewoners erin om voor en met el-
kaar swingende feesten te organiseren, 
bands te boeken en wekelijkse activi-
teiten aan te bieden, die allemaal gratis 
toegankelijk zijn. Ook op 8 juni zullen er 
verschillende optredens zijn op deze ge-
zellige buurtplek!
plancdiamantbuurt.nl Zaterdag 8 juni, 
hele dag, Plan C Smaragdplein 24, gra-
tis toegang.

Documentaire film Diamantbuurt: 
Amsterdamse Helden–Rialto
Vrijheid is een kostbaar goed. Daarom 
staat Rialto er elk jaar op 4 en 5 mei bij 
stil dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend 
is en dat er velen hiervoor met hun leven 
hebben betaald. Reden om hun offer te 
herdenken én om te vieren dat wij nu in-
derdaad in vrijheid leven. Freerunner Lu-
ciano Balestra betreedt zonder vrees een 
heel bijzonder parcours: de Amsterdamse 
Diamantbuurt. Samen met de bewoners 
van deze buurt geeft hij zijn visie op vrij-
heid en heldendom. Soms gerelateerd 
aan de oorlog, maar ook met een blik op 
de toekomst. Nagesprek met regisseur 
Julia Strijland.
rialtofilm.nl/nl/films/143/amsterdamse-
helden-4-5-mei-in-rialto
Zondag 5 mei, 21:00 uur, Rialto, Ceintuur-
baan 338, toegang €11,50.

TOON. Buurtbewonersvertellen 
verhalen + muziek
De eerste editie van TOON. in Cinetol. Het 
wordt een bijzondere avond waar buurt-
bewoners van De Pijp een verhaal komen 
vertellen, onder begeleiding van ver-
schillende muzikale acts. Op deze avond 
komen verhalen en muziek samen. Ver-
wacht nieuwe ontmoetingen, dynamiek 
en improvisatie. Het thema van de pilot 
editie is ‘Herinneringen’. We herbeleven 
het verleden op een nieuwe, muzikale 
manier met optredens van Uncharted 
Land en We.aselly.
cinetol.nl
Donderdag 9 mei, 21:00 uur Cinetol, Tol- 
straat 182, toegang €7,00.  

Theater Helden van Zuid in 
verschillende huiskamers

Baghat, Farida, Gepke, Helena, Issam, Jin-
Liang, Kholoud, Mehdi en Vibeke zijn hel-
den van over de hele wereld en nu elkaars 
buren in Amsterdam Zuid. Ze zijn mantel-
zorgheld, taalheld en supermarktheld. 
Held van de klas of van de buurt. Soms 
excuusheld, soms selfieheld. Ooit alles-
achterlaten-en-opnieuw-beginnen-held, 
nu huis-tuin-en-keuken-held. Gevallen 
held of antiheld. Held op sokken of in 
pak. Helden van de stad. Alledaags en 

buitengewoon. Helden van Zuid is een in-
tieme theatervoorstelling gemaakt door 
Bouman&Henkel en gespeeld door wijk-
bewoners uit Amsterdam Zuid.
Try out 24 en 31 mei 20:00 CC Amstel. De 
voorstelling speelt in juni 2019 in ver-
schillende Nieuwsgierige Amsterdamse 
Woonkamers: 8 juni 15:00 en 20:00 bij 
Gijs, 28 juni 20:00 bij Loulou, 30 juni 
15:00 CC Amstel. Kijk voor meer info op:  
ccamstel.nl/programma/helden-van-zuid.

Fotograaf Henk Pouw signaleert opvallende gebeurtenissen 
en taferelen in De Pijp en maakt zijn punt in de krant.

Opdat wij niet vergeten

Lezing Boekhandel Jimmink - 
literaire salon
13:00 - Met haar geweldige inlevingsver-
mogen en steunend op honderden uren re-
search en interviews schreef Esther Shaya 
een schitterend en ontroerend portret over 
de bescheiden helden Harry & Sieny Cohen.
15:00 - Gerben Post is na een master 
Holocaust en Genocidestudies aan de 
Universiteit van Amsterdam gespecia-
liseerd in de vervolging van de Joden in 
Nederland. Voor zijn afstudeerscriptie 
heeft hij onderzoek gedaan naar de ver-
houding tussen Joodse en niet-Joodse 
Nederlanders vlak voor, tijdens en vlak na 
de Tweede Wereldoorlog.
20:30 - Na de herdenking zal mevrouw 
Anouk Brink van de Janusz Korczak Stich-
ting een inleiding houden en een korte 
film vertonen over het leven en werk van 
de held Janusz Korczak (1878-1942).
jimminkboek.nl/pagina448
Zaterdag 4 mei Boekhandel Jimmink, 
Waalstraat 45, gratis toegang. 

Goed inkomen?
Huurverhoging meer dan 5,6%? 
Check huurverhoging.nl

19 mei: Proefrijden in elektrische auto’s
Wilt u ook ervaren hoe fijn het is om in een elektrische auto te rijden? 
Elektrisch Deelrijden De Pijp organiseert op zondag 19 mei een proefritdag met 
verschillende merken auto’s (o.a. Nissan, BMW, Renault en Hyundai).

Voor wie, waar en wanneer?
Bewoners van de Hemonybuurt en Willibrordusbuurt kunnen tussen 11.00 en 
17.00 een proefrit maken vanaf het Willibrordusplein (tussen Ceintuurbaan en 
Willibrordusstraat).
Ook voor kinderen! Kinderen zijn ook welkom, er is zelfs elektrisch (speel)
vervoer! Kijk voor meer informatie op: elektrischdeelrijden.nl 



Maandag
09.00-12.00  Nederlandse lessen,  

AKROS, 020-26 105 77 of  
06 13 91 15 73

09.00-17.00  ED plaats, Tiziana@teamed.nl, 
06 42 52 91 97

11.00-12.00  Pilatus les, Marysen  
Binsbergen, 06 24 55 55 90

12.30-13.30 MbvO-Yoga 55+,  
020-886 10 70

13.00-15.00  Tekenen & schilderen,  
Marjolein van Doorenmaalen,  
06 44 59 60 10

13.30-14.30 MbvO, 020-886 10 70
13.30-16.00  Huiskamer van de Buurt,  

Judith de Vos, 06 48 38 33 70
19.00-20.15 Hatha Yoga, Martijn Michiels, 

06 46 21 68 76
19.30-22.00 EHBO, Hilde Dudart Baede,  

06 42 54 66 40

Dinsdag
09.00-12.00 Makersnetwerk, Houtwerk- 

plaats, Willy Koperberg, 
06 22 21 60 32, Combiwel,  
Madelon Bos, 06 41 52 52 16

09.30-10.30 Pilates les, Marysen  
Binsbergen, 06 24 55 55 90

10.00-11.30  Babbelen, Aynur Kaymak 
020-570 96 40

10.30-12.30  Basiscursus computer, 19 maart 
t/m 21 mei, Cybersoek, Kim 
Erkens, 020 693 45 82

11.00-16.00 Ed Plaats, Tiziana@teamed.nl,  
06 42 52 91 97

10.00-13.00 Makersnetwerk, Naaiatelier, 
Combiwel, Madelon Bos, 
06 41 52 52 16

12.00-14.00 Makersnetwerk, Lunch:  
Grenzeloos koken, Combiwel, 
Madelon Bos, 06 41 52 52 16

14.30-15.30 Wandelgroep
13.30-15.00 Griekse les voor beginners, 

Len Castelein, 06 29 11 81 72

16.00-20.00 Nieuwe eet club, Combiwel  
& GGZ, voor ouderen die extra 
begeleiding goed kunnen 
gebruiken, Aafke Sjolleman, 
06 30 32 09 89

19.00-20.15 Hatha Yoga, Olja Lopushansky, 
06 55 55 36 18

20.00-21.30  Nederlandse lessen, ASKV, 
020-627 24 08

20.45-22.00 Hatha Yoga, Martijn Michiels, 
06 46 21 68 76

Woensdag
09.00-12.00 Nederlandse lessen  

AKROS, 020-261 05 77 of 
06 13 91 15 73

09.15-10.30 Hatha Yoga, Martijn Michiels,  
06 46 21 68 76

09.30-13.00 Makersnetwerk, Beauty Salon  
én kapper, Combiwel, 
Madelon Bos, 06 41 52 52 16

10.45-12.00 Hatha Yoga, Olja Lopushansky,  
06 55 55 36 18

12.00-14.00 Makersnetwerk, Lunch: 
Grenzeloos koken, Combiwel, 
Madelon Bos, 06 41 52 52 16

13.30-16.00 Huiskamer van de Buurt 
Judith de Vos, 06 48 38 33 70

19.00-20.00 Buikdansen, Carla Kreuk, 
020-463 38 90

19.00-21.00 Ontmoeting voor Arabisch 
sprekende vrouwen,  
Sakina Ayad  
06 14 67 35 78

19.30-22.00 Mahjong, Ronny Toers Bijns, 
06 22 89 79 79

19.30-22.00 EHBO, Hilde Dudart Baede,  
06 42 54 66 40

Donderdag
09.00-10.00 Combiwel Fietsles, 

Cristel Prins, 020-570 96 40
09.00-12.00 Makersnetwerk,  

Houtwerkplaats, David  
Pijlman, 06 13 15 69 96,  

Combiwel, Madelon Bos, 
06 41 52 52 16

09.00-16.00 Nieuwe Club – Combiwel &  
GGZ, Combiwel, Joke Bos, 
06 10 84 83 25

09.30-11.00 Hatha Yoga, Nisvan van Sijl 
06 24 75 40 14

09.30-11.30 Cybersoek, open inloop 
computer vragen, 
Kim 020-693 45 82

10.00-12.00 Tuinclub, Anna Prins, 
020-570 96 40

12.00-15.30 Kookclub voor vrouwen, 
Mina Kwyasse, 06 14 38 86 61

12.30-14.30 Portret Tekenen, Len Castelein,  
06 29 11 81 72

13.00-14.00 MbvO-Gymnastiek 60+, 
020-886 10 70

13.00-15.00 Digitale Huiskamer, voor 
al uw digitale vragen: 
“Start binnenkort weer”, 
020-570 96 40

14.00-17.00 Voedselbank uitgifte – start, 
Voedselbank Zuid, 
06 10 57 20 32

14.30-16.00 Griekse les gevorderden 
06 29 11 81 72

15.30-16.30 Art LAB workshop, Julia  
Mandle, artlabwork-
shopsbyjuliamandle.nl

15.30-20.30 Regenboogrestaurant,  
3-gang-menu, € 5,00 
Regenbooggroep, 
Opgeven: 020- 683 92 60

20.00-21.30 Nederlandse lessen, ASKV, 
020- 627 24 08

20.00-22.00 Gemengd Koor “Van der Helst  
Angels“, J. Brobbel, 
j.brobbel@hetnet.nl

Vrijdag
09.00-10.45 Koffieochtend: inloop, Mina 

Kwyasse, 06 14 38 86 61
10.00-12.00 Spel inloop voor kinderen,  

Aysel Durmus, 06 42 36 00 02

10.30-11.30 MbvO-Gymnastiek 60+,  
020-886 10 70

11.00-13.30 Kookgroep “de middag 
maaltijd“, Johan Smit,  
06 41 81 54 47

11.00-14.00 Canasta, Lien Rug, 
020-636 99 37

13.00-15.00 Digitale Huiskamer, voor  
al uw digitale vragen: 
“Start binnenkort weer”, 
020-570 96 40

13.30-15.00 Samen Creatief, Doppy Den 
Ouden, 06 10 98 52 79

14.00-17.00 Eigen Krachtvoer, 2x per 
maand, Mark Jansen, 
06 41 57 97 76

15.30-18.00 Art LAB workshop, Julia  
Mandle, artlabwork- 
shopsbyjuliamandle.nl 

Zondag
14.00-15.30 Babbelen, elke 2e, 3e, 4e  

zondag vd maand, Philip Knijff
16.00-18.00 Pentjak Silat s.h., elke zondag, 

€1,00 per keer, Chas Cooman,  
06 87 77 66 19

16.30-20.00 Eetclub De Pijp, elke 1ste en 3de 
zondag van de maand; 3-gang-
menu, Eigen bijdrage €5,00, 
Tijdig opgeven bij: Dew Pooran, 
06 14 90 92 01,  
dewensu@hotmail.com

Organisaties 
& spreekuren
Welzijn op Recept
Di, wo, do Anne Jacobse,
06 14 59 15 99
Voor Elkaar in Zuid
020-679 44 41, info@voorelkaarinzuid.nl 
Ma t/m vr 020-679 44 41
Taal Informatie Punt
Jennifer de Boer, 06 25 57 75 87
Maandag 09.30-11.00

Wijkcentrum De Pijp
Ma t/m vr 020-676 48 00

info@wijkcentrumdepijp.nl
Alg. spreekuur Ma 13.00-15.00 
Sociaal Loket
Gemeente Amsterdam 
020-255 28 16
Dinsdag 09.00-12.00
Woensdag 13.30-16.30

!WOON Zuid
020-523 01 60 
b.g.g. 020-5230130 

wooninfo.nl/contact/zuid
Woonspreekuur
Dinsdag 09.00-11.00
Donderdag 19.30-21.00
Spreekuur woningzoekenden
Woensdag 10.00-12.00
NMT Zuid, nmtzuid.nl
020-400 45 03
Donderdag 13.00-15.00
Vliegende Brigade / Team ED
Dinsdag 11.00-12.00
Puur Zuid,
(sociaal werk), Maatschappelijke 
dienstverlening 
Dinsdag 13.00-17.00 
020 235 91 20, sw-depijp@puurzuid.nl
Taal Informatie Punt Zuid
Nederlands leren of inburgeren? 
Beter leren lezen en schrijven? 
Taal Informatie Punt wijst u de weg:  
Elke dinsdag van 09.30-11.00 
Bel voor meer informatie:  
06 25 57 75 87 
Tip.zuid@akros-amsterdam.nl 
Email: tip.zuid@akros-amsterdam.nl
Huis van de Wijk De Pijp
2e Van der Helststraat 66 
1072 PG Amsterdam  
020-570 96 40
combiwel.nl
huisvandewijkdepijp.nl
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl

Agenda Tweede van der Helststraat 66–020-5709640
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Voor vragen, opmerkingen of klachten over 
bezorging 020-676 4800.  
Wijkcentrum De Pijp 
Tweede van der Helststraat 66,  
1072 PG Amsterdam.  
pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl,  
wijkcentrumdepijp.nl

Gezocht 

 Beheerder website  
van Het Huis van de Wijk 
De Pijp
Werkzaamheden: Het bijhouden van 
veranderingen binnen de website, zoals 
wijzigingen in de activiteitenkalender 
(2x per jaar) en de aankondigingen 
op de Welkompagina (ook niet vaak). 
De website is gemaakt met Joomla, 
(Wysiwyg) eenvoudig te bewerken, 
stramien ligt vast. Enige kennis en 
handigheid met websites is prettig maar 
niet vereist, wel interesse. Er zal een 
goede training/overdracht zijn door de 
huidige beheerder, die daarna op afstand 
altijd kan mee helpen indien nodig. De 
werkzaamheden duren in het algemeen 
niet meer dan een uurtje per keer. Het 
gaat hier om vrijwilligerswerk.
Interesse? Neem contact op met  
Anna Prins, a.prins@combiwel.nl

Activiteiten begeleider 
Digitale Huiskamer
Werkzaamheden:
Buurtbewoners ondersteunen met het 
werken op de computer, laptop, tablet, 
mobiele telefoon, smartphone. Hulp bij 
het maken van CV, sollicitatiebrief, e.d,  
Er is uiteraard ook gelegenheid om  
te oefenen.
Kosten: € 1,00 pp en € 0,10 per afdruk
Wanneer: donderdag 13.00-15.00 uur
vrijdag 13.00-15.00 uur
Interesse? Neem contact op met  
Anna Prins, a.prins@combiwel.nl 

Samen op 
ontdekkingstocht in de 
Zuid-Pijp
Een nieuw lievelingscafé. Een mooie moestuin. De ijzersterke 
verhalen van de bakker…
Wat valt er te ontdekken in de buurt? Vanaf mei worden op 
zaterdagochtenden door buurtgidsen, die zelf in de buurt 
wonen, tours gegeven. Tijdens de tours van Buurtgids lopen 
buurtbewoners langs ontdekte pareltjes, lokaal betrokken 
ondernemers en bijzondere initiatieven. Hierbij worden verhalen 
verteld, wordt praktische informatie uitgewisseld en ontstaan 
gesprekken over de buurt. Zo worden de bewoners echte 
buurtontdekkers.

Benieuwd naar jouw buurt?
Aanmelden voor een gratis tour in De Zuid Pijp kan via 
buurtgids.nl door je postcode in te vullen of door te bellen met 
Liesbeth op 06-83263039. Het aantal plekken is beperkt, dus 
reserveer snel jouw plek in de tour! De tours vinden plaats op 
25 mei, 8 en 22 juni, 14 sept, 28 sept en 12 oktober.

Huurverhoging?
Je inkomen lager geworden?
Check huurverhoging.nl  

Bel ons op 

020 67 94 441 

Wij zoeken buurtbewoners die 
iets willen doen voor een ander  

Doe je mee?!  

www.voorelkaarinzuid.nl


