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Jaarverslag Opbouwwerk/Welzijn 2019 

 

Wij zijn 

Wij laten de samenleving in De Pijp door de mensen zelf vormgeven. 
Wij staan voor samenwerkingen, onafhankelijk en betrouwbaar. 

Wij maken samenstellingen van netwerken, oud en nieuw. 
Wij kennen de bureaucratische en democratische wegen, wij wijzen de weg. 

Wij zijn een vrijplaats voor en van de democratie, de mens zelf. 
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Algemeen  
Dit is het jaarverslag over de subsidieaanvraag SBA-015834 en beschikking 2019 op de volgende 
titel Verlening subsidie Opbouwwerk Wijkcentrum De Pijp – 2019. 
 
Stichting Wijkcentrum De Pijp bestaat uit twee organisatieonderdelen; 
1. Natuur&Milieuteam Zuid 
2. Opbouwwerk/Welzijn 
 
Wij adviseren mensen die de diversiteit én de balans tussen gezond en groen leven, wonen en 
werken in De Pijp willen verzorgen en versterken. 
Het wijkcentrum is de broedplaats voor de vorming, versterking en vernieuwing van de 
democratische kracht van bewoners en ondernemers.  
 
Bij het wijkcentrum kunnen ideeën en kennis gehaald en gebracht worden door bewoners, 
ondernemers, organisaties, stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam. 
Zichtbare en nog onzichtbare individuen en initiatieven worden verbonden aan bestaande 
initiatieven. 
 
Netwerken groeien en veranderen van samenstelling in een snel veranderende wijk. De snelheid 
waarmee netwerken groeien of ontstaan is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd, kennis 
en energie van vrijwilligers; de dragers in buurten.  
Van onderop werken is ons kenmerk, de vraag komt voort uit de mensen zelf. Soms zoeken we de 
vraag op, ter toetsing. 
Wij delen onze waarnemingen met de gemeente en voeden de beleids- en uitvoeringsagenda’s. 
 
Stand van zaken 
Opening succes 
Op 31  januari is het Huis van de Wijk de Pijp opnieuw geopend na een zeer moeizame en 
vertraagde verbouwing. Met vereende en positieve krachten is door de medewerkers en 
vrijwilligers van het wijkcentrum, NMT Zuid, Combiwel en !WOON hard gewerkt aan deze 
succesvolle drukbezochte opening. In een aantal gezamenlijke overleggen hebben we de opening 
voorbereid en gezamenlijk uitgevoerd. De nadruk lag op het houden van een open huis voor de 
bewoners en ondernemers om kennis te maken met het werk en de activiteiten van de 
organisaties. We hebben ervoor gekozen het formele deel zo kort mogelijk te houden. De 
openingshandeling is verricht door de voorzitter van stadsdeel Zuid, dhr. Capel. 
 

 
Tweehoog achter in een onlogistiek gebouw 
Het wijkcentrum verhuisde van de begane grond in de Gerard Doustraat naar de tweede etage in 
de Tweede van der Helststraat. Dat is (nog steeds) een grote verandering. De vindbaarheid van het 
wijkcentrum is met de verhuizing verslechterd en complex. Een wijkcentrum hoort laagdrempelig 
en bereikbaar te zijn. Daar kan het wijkcentrum op deze locatie niet aan voldoen. Spontane 
aanloop van buurtbewoners en ondernemers met een vraag, vindt minder vaak plaats dan in de 
Gerard Doustraat. Bezoekers van het Huis van de Wijk moeten zich bij binnenkomst bij de bar 
melden. De afstand van de voordeur naar de bar is groot. Het trappenhuis ligt zichtbaar vlakbij de 
voordeur. Mensen zoeken de meest voor hand liggende routes en lopen de trappen op zonder te 



 

3 

weten wie waar zit en waarvoor ze bij wie terecht kunnen. De zoektocht in het gebouw zorgt voor 
geïrriteerde bezoekers “die de weg kwijt zijn”. 
 
Goedwillende vrijwilligers  
Als bezoekers zich wel eerst bij de bar melden worden ze door de, hardwerkende, vrijwilligers 
regelmatig verkeerd doorverwezen. De persoon waar naar gevraagd wordt is bij de vrijwilligers 
vaak nog onbekend. Van vrijwilligers wordt gevraagd de kennis en de deskundigheid te hebben op 
alle terreinen en deze te combineren met het “runnen” van de bar.  
Het is niet realistisch om een professionele ontvangstfunctie volledig op bar- en beheervrijwilligers 
te draaien in een gebouw dat is omgezet van buurthuis naar een multi-functioneel centrum, 
omdat: 
1. De vrijwilligers al in het Huis van de Wijk werkten voor de verbouwing, uit betrokkenheid bij het 
buurthuis waarvan ze zich mede eigenaar voelden. Met de nieuwe huurders is deze betrokkenheid 
er niet automatisch. 
2. De logistiek van het gebouw niet aansluit bij de gevraagde inzet van vrijwilligers in een 
multifunctioneel centrum. 
3. De betaalde krachten vervangen zijn door bewoners die hetzelfde werk doen zonder betaling 
met beperkte kennis van de organisaties die ruimtes huren in het Huis van de Wijk De Pijp. 
4. In beperkte mate eisen gesteld kunnen worden aan vrijwilligers.  
 
Consequentie dragen 
In onze gebruikers/huurdersoverleggen stond de logistiek en herkenbaarheid van de “nieuwe” 
organisaties op de agenda. In het laatste half jaar zijn er geen overleggen op structurele basis meer 
geweest. Als er zaken spelen worden deze ad hoc besproken met Combiwel. Door Combiwel is 
gevraagd onze medewerkers in te zetten bij de voordeur voor de verbetering van de ontvangst. Wij 
kunnen niet aan deze vraag voldoen omdat: 
– Onze betaalde baliemedewerker kon voor deze functie ingezet worden. De voorwaardelijke 
medefinanciering door Combiwel en !WOON is afgewezen door beide organisaties. Waarna het 
ontslag van de baliemedewerker onvermijdelijk was.  
– Onze medewerkers geen uren beschikbaar hebben voor het ontvangen van bewoners en 
ondernemers, binnen de prestatieafspraken met het stadsdeel. 
– Het wijkcentrum is juridisch (en moreel) verplicht geen onbetaalde krachten in te zetten na het 
ontslag van de baliemedewerker. 
– Onze vrijwilligers zijn niet beschikbaar omdat zij zich gericht inzetten in een door hen zelf 
bepaalde activiteit of project waar ze zich mee verbonden voelen. 
 
Werkplekken 
De arbotechnische werkomstandigheden in het Huis van de Wijk zijn onvoldoende. Medewerkers 
geven aan last te hebben van de werkomstandigheden door: 

• de slechte bereikbaarheid en vindbaarheid, 

• de kleine kamers met beperkte werkruimte, 

• geen werkplekken voor extra medewerkers, vrijwilligers en/of stagiaires, 

• het omgevingsgeluid van collega’s en zoekende bezoekers 

• de warmte en slechte ventilatie, 

• geen overleg of vergaderruimtes ad hoc én zonder betaling beschikbaar, 

• de openbare pantry, 
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• geen opslagruimte, 
De verouderde ICT apparatuur en software is eind 2019 vervangen mede dankzij een bijdrage van 
de gemeente Amsterdam. 
De zoektocht naar betere huisvesting gaat voort. 
 
Voortbestaan 

De financiële situatie van het wijkcentrum blijft uiterst precair. Stadsdeel Zuid en het wijkcentrum 
zijn sinds medio 2018 positief in gesprek geweest over de inhoudelijke werkzaamheden en de 
samenwerking (position paper).   
Aanvullend is door externen een financiële doorlichting van de cijfers van het wijkcentrum 
opgesteld met een advies (B222B). Hierin worden enkele mogelijke financiële scenario’s geschetst 
voor het wijkcentrum.  
Naar aanleiding van de inhoudelijke gesprekken en de financiële analyse is een inhoudelijke 
voorstel (propositie) geschreven waarover overeenstemming is tussen de ambtenaren en het 
wijkcentrum.  
Aanvullend is gevraagd om een financiële onderbouwing en smartere formulering van de 
activiteiten vanaf 2020/2021 om ter besluitvorming voor te leggen aan Rutger Groot Wassink 
(Activiteitenplan Wijkcommunity de Pijp). De afsluiting van dit proces op bestuurlijk niveau heeft 
nog niet plaatsgevonden. 
 
De voortdurende druk op de medewerkers over het al dan niet voortbestaan van het wijkcentrum 
neemt toe. Op initiatief van het wijkcentrum heeft in maart twee overleg plaatsgevonden met de 
gebiedscoördinator over participatieve projecten uit het gebiedsplan 2019 die het wijkcentrum zou 
kunnen uitvoeren. De inhoud van het gesprek moest intern binnen het stadsdeel teruggekoppeld 
worden. Hierover is daarna door stadsdeel Zuid geen contact meer opgenomen met het 
wijkcentrum. Door de intensieve inhoudelijke gesprekken met stadsdeel Zuid en de gemeente 
Amsterdam zijn in het najaar wél afspraken gemaakt over het herwinnen van vertrouwen en de 
samenwerking. Vier maal per jaar wordt met het gebiedsteam om de tafel gezeten de 
samenwerking en ontwikkelingen te bespreken. Het eerste gesprek heeft in het najaar van 2019 
plaatsgevonden. Een positieve en leerzame ervaring. 
 

Ziekte 

In november 2018 heeft de coördinator van het Groen Gemaal zich ziek moeten melden. De 
bestaande vrijwilligersgroep heeft met succes de honneurs waargenomen. In april is gestart met 
een procedure een vervanger te vinden voor de coördinator. Uit de sollicitanten is gekozen voor 
één van de huidige vrijwilligers. Per half mei is zij aan de slag gegaan met een tijdelijk contract voor 
een half jaar in afwachting van besluiten over de toekomst van het Wijkcentrum. Inmiddels heeft 
ze een tweede tijdelijke contractverlenging gekregen. 
 

Extra inspanningen 
Alle medewerkers hebben zich extra ingezet voor de inhoudelijke voorbereidingen van de 
gesprekken die met de gemeente gaande zijn én met de voorbereidingen van de op handen zijnde 
bezuinigingen op het NMT Zuid en het wijkcentrum.  

• Welke prestaties kunnen we halen.  

• Het informeren van de achterbannen.  

• Geen lange termijn visies ontwikkelen. 
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• Verwachtingsmanagement, geen activiteiten aangaan die door de onzekerheid mogelijk 
niet waargemaakt kunnen worden.  

• Vertrek van medewerkers opvangen. 

• Beroep aantekenen tegen (voorgenomen) besluiten stopzetten subsidies door de 
gemeente. 

 
 
 
Het verslag 2019 
Opbouwwerk   
In onze subsidieaanvraag voor 2019 hebben we de te prioriteren doelgroepen beschreven. Andere 
doelgroepen blijven ook onze aandacht houden. Het verbinden van individuen, groepen en 
activiteiten is een continu onderdeel van ons werk. De mensen de weg wijzen in procedures, de 
bureaucratische wegen uitleggen en zo nodig begeleiden. Het attenderen en verbinden van 
mensen aan bijvoorbeeld Buurttop G250Werkt!, De Schone Pijp en andere actieve groepen is een 
vanzelfsprekendheid die we dagelijks meenemen binnen ons opbouwwerk. De G250Werkt! valt 
niet binnen onze basissubsidie.  
 
De prioriteiten 2019 
1. Versterken netwerk bewoners/ondernemers en stimuleren democratische vernieuwing 
Mede door communicatie met de buurt door middel van Social Media/website/mailchimp en 
andere kanalen waaronder De Pijpkrant. 
2. Emcemonetwerk en Marokkaans-Nederlanse vrouwennetwerk. Doorzetten emancipatie 
vrouwen tweede en derde generatie en vorming Platform Marokkaanse Nederlanders in De 
Pijp. 
3. Betrekken bewoners en begeleiden vrijwilligers en daardoor ook tegengaan eenzaamheid, 
sociaal isolement. 
4. Algemeen Spreekuur versterken. 
5. Stimuleren gezamenlijke participatie ondernemers en bewoners op de thema’s 
leefbaarheid, herinrichten openbare ruimte en wijkeconomie. 
6. Bewoners en ondernemers (zzp-ers) met laag inkomen informeren en organiseren. 
 
Ambtelijk is in mei/juni jl. overeengekomen dat het vooraf prioriteren op doelgroepen niet meer 
relevant is voor de subsidieaanvraag en de te leveren prestaties. Stadsdeel Zuid heeft een 
document opgesteld waarin de afspraken staan tussen de subsidieverstrekker en de 
subsidieontvanger. De gesprekken met de gemeente zijn nog niet afgerond. Het wijkcentrum heeft 
dit jaar gewerkt volgens de ingediende aanvraag en prioritering 2019.   
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1. Prioriteit Versterken netwerk bewoners/ondernemers en stimuleren democratische 
vernieuwing door communicatie met de buurt door middel van Social 
Media/website/mailchimp en andere kanalen waaronder De Pijp Krant. 
 

A. De Pijp Krant  
 

 Algemeen 

De Pijp Krant komt 6 x per jaar uit in een oplage van 15.000, en wordt huis aan huis 
verspreid. Het Wijkcentrum De Pijp is de uitgever en ook verantwoordelijk dat de krant 
gedrukt en gedistribueerd wordt, met alles wat daarbij hoort. Door bezuinigingen is 
besloten geen betaalde coördinator meer in dienst te nemen nadat de coördinator met 
pensioen ging. Het opbouwwerk heeft vrijwel het hele jaar de redactievergaderingen 
gecoördineerd, redactieleden begeleid en nieuwe vrijwilligers geworven. De inhoud van de 
krant wordt bepaald door de redactie zelf.  
De hele organisatie van het maakproces van de krant tracht het opbouwwerk echter zoveel 
mogelijk door de redactie zelf te laten verzorgen. Door de snelle wisselingen van 
redactieleden lukt dit niet helemaal. Via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam is een vacature 
geplaatst voor een coördinator van de Pijp Krant, iemand dus die de taken van het 
opbouwwerk op de achtergrond overneemt. Dat is gelukt. Een student bestuurskunde 
heeft zich gemeld. Naast de papieren krant is ook een digitale versie beschikbaar, 
https:\\pijpkrant.amsterdam 

  
 De papieren krant 

De vrijwilligers moeten 6 x per jaar ongeveer 5 pagina’s redactioneel vullen, tekst en foto’s. 
Het begeleiden van vrijwilligers vergt een hoop tijd. Op dit moment werken 12 vrijwilligers 
bij de redactie en 5 vrijwilligers bezorgen de krant huis-aan-huis. 

 
 Mensen kunnen allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden: behoefte aan contact; 
 aan het werk blijven tijdens werkloosheid; opbouw van een CV; dagbesteding of het 
 vinden van nieuwe energie. En natuurlijk omdat men het, in geval van de Pijp Krant, leuk 
 vindt om over de buurt te schrijven. Wat het motief ook is, het is nooit saai om met een 
 groep vrijwilligers te werken. 
 

In 2019 is het wijkcentrum alweer toe aan de vijfde Dtp-er (de opmaker van de krant) toe. 
De eerste moest stoppen vanwege zijn gezondheid. De tweede kreeg slecht bericht al 
voordat hij kon beginnen. De derde kreeg een 40-urige baan. De vierde vond het werk toch 
teveel een verplichting. We verwachten dat de vijfde wat langer blijft. Ze is enthousiast, 
leert van het opmaken van de krant en woont in de buurt. 

 
 Vrijwilligers willen wel, maar ze kunnen niet altijd. Sommigen nemen teveel hooi op hun 
 vork. Anderen, juist omdat ze veel tijd hebben, kunnen die tijd ook gebruiken om een 
 paar maanden naar het buitenland te vertrekken. Of het zijn creatieve ZZP-ers die opeens 
 meer werk hebben, hier of in het buitenland. Sociaal als ze zijn kunnen vrijwilligers ook 
 nog mantelzorger zijn. Dus ondanks het feit dat dat de redactie qua aantal groeide, wil 
 dat niet zeggen dat iedereen in staat is om voor elke editie te leveren.  
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De Pijp Krant verschijnt dankzij de vrijwilligers, maar kost desondanks veel inzet van het 
wijkcentrum. Hoeveel tijd precies is van tevoren moeilijk in te schatten. Wijkcentrum de 
Pijp blijven streven naar de ideale situatie dat zelfs het hele management rond de krant 
vrijwillig gedaan wordt. Met de nieuwe vrijwillige coördinator gaat het al aardig in die 
richting. 

 
De eigen inzet door het opbouwwerk is noodzakelijk omdat het heel belangrijk is voor het 
netwerk in de wijk en de spilfunctie. Redacteuren gaan op issues af en bevragen bewoners 
en ondernemers over hun eigen wijk. Het opbouwwerk krijgt veel persberichten die we 
doorsturen aan de redactie omdat ze voor onze contacten in de wijk van belang kunnen 
zijn. Er ontstaan discussies over wat de krant wel of niet zou moeten publiceren. Dat komt 
allemaal ten goede aan de cohesie in de wijk. De Echo is inmiddels verdwenen, de 
relevantie van de buurtkrant is verder versterkt. 
 

Dit jaar zijn de 6 edities volgens planning uitgekomen. Om te schetsen hoe intensief de 
begeleiding met de vrijwilligers is volgt hieronder een opsomming: 

• 9 redactievergaderingen 

• 6 gesprekken met eindredacteur 

• 3 x thuis bij DTP-er over de opmaak 

• 4 sollicitatiegesprekken DTPer 

• Werving nieuwe redacteuren (waaronder contact met VCA) 

• Aansturen ICT-er verbetering website e.d. en content plaatsen 

• 5 motivatiegesprekken met redactieleden 

• Contact onderhouden met (oud) redacteuren 

• Veel contact met de advertentieverkoper, stopzetting samenwerking en 
daardoor overname advertentie sales en administratie 

• Redacteuren worden continue gevoed met informatie 

 
De digitale Pijp Krant  
De digitale krant wordt door een vaste vrijwilliger die werkzaam is op het kantoor van het 
wijkcentrum bijgewerkt en leesbaarder gemaakt. Bestaande rubrieken zijn op de website 
terug te lezen. 

 
 Verhaal uit de praktijk 

“Onze trouwe vrijwilliger, Piet, van het Wijkcentrum heeft een flink aantal jaren de 
succesvolle cursus Dubbelklik gerund. Deze beginnerscursus was bedoeld voor mensen die 
om wat voor reden dan ook nauwelijks met PC’s hadden gewerkt. Het waren allemaal 
volwassenen, en échte beginners. Als docent moest je een enorm geduld hebben. En dat 
drie cursussen maal 10 lessen maal 2 uur lang, elk jaar. 
Piet heeft een aantal jaren les gegeven. Net toen om een aantal redenen de cursus op zijn 
eind  liep kreeg Piet een hartstilstand. Iedereen schrok enorm, maar Piet is er gelukkig 
prima uitgekomen. 

 
 Intussen had de Pijp Krant een nieuwe DTP-er nodig, iemand dus die de krant opmaakt. 
 Niet lang daarvoor waren we er achter gekomen dat Piet in het verleden als grafisch 
 ontwerper had gewerkt. Dubbelklik was inmiddels voortgezet door Cybersoek, en Piet 
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 had sowieso al te kennen gegeven geen docent voor beginners meer te willen zijn. We 
 durfden hem daarom te vragen om de opmaak voor De Pijp Krant te doen. Dat leek ons 
 immers ook veel interessanter voor hem als  DTP-er. Piet zei ja, en verloste de krant 
 voorlopig van een zoektocht naar een nieuwe opmaker. Wel onder voorbehoud, want het 
 was duidelijk dat hij zich niet te druk moest maken.  
 
 Uiteindelijk heeft Piet vijf keer de krant opgemaakt. Een supervrijwilliger, die om wat 
 voor reden dan ook niet meer betaald zijn stiel uitoefent, maar wel heel trouw was aan 
 ons en uitstekend werk afleverde, bescheiden op de achtergrond. Piet heeft inmiddels 
 besloten om zijn vrijwilligerswerk voor de Pijpkrant te stoppen. De druk rond de opmaak 
 van de krant was te hoog.”   

 
  

A. Communicatie 

  
Algemeen 
Om de betrokkenheid van sterkere en zwakkere bewoners te verbinden, bewoners en 

 ondernemers bij hun buurt en activiteiten zichtbaarder te maken voor andere bewoners en 
 ondernemers heeft het wijkcentrum intensiever ingezet op communicatie.  

 
Activiteiten 

- Een tijdelijke communicatiegroep is medio het jaar 2018 door buurtbewoners bij elkaar 
gekomen. De rol (verbindings- of initiatieven rol ) van het wijkcentrum zichtbaarder maken 
is belangrijk om, naast het werk zichtbaar maken, ook anderen te enthousiasmeren zich in 
te zetten voor  hun buurt.  

- Het wijkcentrum heeft in het kader van storytelling korte filmpjes opgenomen van 7 actieve 
buurtbewoners en ondernemers. Deze zijn in 2018 en 2019 op de website geplaatst en 
door bewoners en de ondernemers via social media zichtbaar gemaakt. 
https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-wij/mensen-uit-de-pijp-over-ons/ 

- De drie facebook pagina’s worden samen met het wijkcentrum en met behulp van 
bewoners effectiever en intensiever ingezet om berichten te posten, te liken en te delen. 

- Middels 2 buurtapps is het wijkcentrum aangesloten en blijft het op de hoogte van en 
betrokken bij lokale ontwikkelingen en vangt signalen op. 

- Tweets worden in overleg met het wijkcentrum, met behulp van vrijwilligers geplaatst. 
- De website wordt aangepast, voor zover mogelijk binnen de beperkte capaciteit, tot een 

actievere informatiebron. 
- De website geeft informatie over de beschikbare bewonersbudgetten van het stadsdeel en 

bieden onze hulp aan bij het invullen van de digitale formulieren. 
- Het wijkcentrum is in gesprek geweest met een vrijwilliger om de gemeentelijke 

bekendmakingen voor De Pijp van de gemeentelijk sites te filteren, om de informatie 
makkelijker bij bewoners en ondernemers te krijgen. Qua intensiteit van dit werk blijkt dit 
geen haalbare kaart. 

- De website HallodePijp wordt intensiever ingezet. 
 
  

 

https://www.wijkcentrumdepijp.nl/wat-doen-wij/mensen-uit-de-pijp-over-ons/
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B. Participatie en vernieuwing democratie 

 
1. Het afgelopen jaar is het opbouwwerk 6 maal bij stedelijke bijeenkomsten geweest die 

te maken hadden met de vernieuwing van de democratie. In de eerste helft van 2019 is 
het opbouwwerk in gesprek gegaan met CC Amstel over een vervolgreeks van 
bijeenkomsten over versterking van de democratie en participatie. Aan de hand van 
interessante en spraakmakende voorbeelden uit de stad en De Pijp wordt ingegaan op 
de successen en het falen van projecten. Gelardeerd met een creatieve bijdrage. Het 
wijkcentrum koppelt hier een praktische cursus “Hoe werkt de gemeente politiek” aan. 
De reeks draagt de naam De Lokroep met als ondertitel Hoe verleid jij de politiek?  

 

Van de vier afleveringen heeft er één plaatsgevonden in 2019. Dat ging over het 
parkeervrij maken van de Frans Halsbuurt. Hoofdrolspelers Gertrude van der Ven en 
Frank van Dorp vertelden waar hun lobby’s vandaan kwamen (protest tegen de Albert 
Cuypgarage en tegen de herinrichtingsplannen van de buurt) en hoe die zich 
samenvoegden. Gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege gaf aan hoe de lobby op hem 
overkwam en hoe andere politieke partijen er op reageerden. 
In 2020 zijn er drie afleveringen: Over het behoud van het weilandje Vrije Geer in 
Sloten, over BOOST begeleiding vluchtelingen) in de Transvaalbuurt, en de Meevaart 
(buurthuis) in de Indische Buurt.    
Naast de voorstellingen geeft Wijkcentrum De Pijp twee workshops/cursussen om 
praktijk gerichte informatie te geven over burgerlobby. CC Amstel biedt hiervoor 
desgewenst de Maakplaats aan als cursusruimte. 

 
C. Vijftig jaar wijkcentrum 
 

In september 2019 bestond 
het wijkcentrum vijftig jaar. 
De werkdruk, mede door de 
gesprekken met de gemeente 
en de onzekerheid over de 
toekomst van het 
wijkcentrum zorgden voor de 
vraag of het reëel was het 
vijftig jarig bestaan te vieren 
of dat het een eindfeest zou 
moeten worden.  
Alle betaalde en onbetaalde 

medewerkers, de vrijwilligers en bestuursleden hebben uiteindelijk de schouders 
eronder gezet om in de Oranjekerk een goed feest te organiseren op 28 september. De 
historie van het wijkcentrum is in woord en beeld gebracht, de toekomstige beelden 
werden bezongen, de oude netwerken van stal gehaald, nieuwe netwerken beklonken 
en de zorgen zijn dansend voor een dag van de radar geweest.  
Vanzelfsprekend hebben alle betaalde en onbetaalde medewerkers veel tijd moeten 
investeren om dit feest in 2 maanden in elkaar te zetten en tot een succes te laten zijn. 
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D. Netwerkborrel 19 december 
 
Al enige jaren geeft het wijkcentrum geen eindejaarsborrels of nieuwjaarsrecepties meer 
voor haar vrijwilligers om ze te bedanken voor hun inzet voor de buurt. Geldgebrek, en 
onduidelijkheid over de toekomst lag aan deze keuze ten grondslag. Voor het verbinden van 
mensen zijn momenten als deze juist heel waardevol. Even los van de dagelijkse rompslomp 
praten over jezelf, de buurt. Om die reden heeft het wijkcentrum ervoor gekozen om een 
eindejaarsbijeenkomst te organiseren. Een voormalige vrijwilliger van het Groen Gemaal 
heeft een aantal liederen gezongen waarbij hij zichzelf begeleidde op gitaar. Het was zijn 
eerste optreden voor publiek sinds lange tijd. De omgeving was veilig genoeg om dit 
optreden te doen.  

 
 
2. Prioriteit Emcemo en (vrouwen) netwerken 

 In het eerste half jaar van 2019 heeft het wijkcentrum met Emcemo en stadsdeel Zuid 
 samengewerkt op het gebied van twee onderwerpen:  
 

A. 50 tig jaar migratie 
De tentoonstelling 50 jaar migratie in de Oranjekerk. We hebben onze netwerken ingezet 
voor vergroten van de betrokkenheid van alle bewoners in De Pijp bij het thema 50 jaar 
migratie en de tentoonstelling.  
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B. Iftar 
Organisatie Iftar op 22 mei in de Oranjekerk. Voor de derde keer 
hebben we samen met Emcemo de Iftar georganiseerd in De Pijp. Een 
aantal voorbereidende gesprekken zijn gevoerd over de data, ruimte 
reserveringen, opzet programma, de sprekers, de muziek, de 
catering, de tijdsplanning, de flyers. 

 
Het netwerk is geïnformeerd en flyers opgehangen in de buurt. Het 
wijkcentrum heeft zich actief ingezet op het volgen van de uitvoering 
van de gemaakte afspraken, zoals de tijdsplanning en het uitnodigen 
van de sprekers. Wijkcentrum De Pijp heeft de avond in de rol van  
spreekstalmeester “gerund”. Het was wederom een groot succes. De Oranjekerk was 
gevuld met mensen van verschillende kleuren, religies en niet gelovigen. De catering was 
fenomenaal. Het thema was “verdraagzaamheid religies”. We hebben voor dit thema 
gekozen vanwege de toenemende spanningen rond religies en de vrijheid van 
meningsuitingen in de wereld. De sprekers hielden daar een kort verhaal over. De rabbi, de 
humanist, de predikant en de imam. Flora Breemer sloot de avond af en was positief over 
de opkomst, het thema, de samenhangende, ontspannen en verbindende sfeer die van de 
bezoekers van de Iftar uitging. Er zijn veel onderlinge contacten gelegd. Een groep moslims 
hebben voorafgaand aan het breken van de vasten in de kerkzaal gebeden.  

 
De muziekgroep bestond uit een samenwerking van muzikanten van Marokkaanse afkomst 
en leden van het Pauzekoor uit De Pijp. 

 
C. Vervolg Verdraagzaamheid 
Tijdens de evaluatie bespreking met stadsdeel Zuid, Emcemo en het wijkcentrum is 
besproken dat we een nagesprek organiseren met de sprekers over vervolgbijeenkomsten 
in het kader van “verdraagzaam verbonden wijk” die niet perse tijdens de ramadan hoeven 
plaats te vinden. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden, naast Emcemo en het 
wijkcentrum was het Humanistisch Verbond aanwezig om een mogelijk vervolg te 
bespreken. Een tweede bijeenkomst bleek noodzakelijk. Trekker voor deze bijeenkomst is 
stadsdeel Zuid. De bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden.  
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D. Vrouwen 
Afstemming, overleg over de groepen Marokkaanse vrouwen in De Pijp met stadsdeel Zuid 
en Combiwel heeft in 2019 geen vervolg gekregen. De groep vrouwen waar wijkcentrum De 
Pijp actief contact mee had is ieders haars weegs gegaan. Om die reden zijn vervolg 
overleggen met het stadsdeel en Combiwel niet meer nuttig voor het wijkcentrum. 
 

 
3.Prioriteit Betrekken bewoners en begeleiden vrijwilligers en daardoor ook tegengaan 
eenzaamheid, sociaal isolement. 
 Zie hiervoor de tekst bij het Groen Gemaal, de Pijp Krant, Emcemo, Algemeen spreekuur. 
 

 Het wijkcentrum heeft een vaste vrijwilliger werken die zowel voor het wijkcentrum in 
 het algemeen, het opbouwwerk, het Groen Gemaal, het Natuur&Milieuteam en de 
 Pijpkrant werkt. Hij werkt twee vaste dagen van 10 tot 16 uur op de werkplek van de 
 bureaucoördinator, die op deze dagen niet werkt. Hij doet ICT, software en 
 vormgevingswerkzaamheden. Een door ons zeer gewaardeerde collega. Zeker na het 
 ontslag van de ICT medewerker in 2018, gedwongen door bezuinigingen, een onmisbare 
 collega.  

 
  

4. Prioriteit Algemeen(Buurt) Spreekuur versterken. 
In 2019 is een vervolgbijeenkomst geweest met de spreekuren in het Huis van de Wijk De 
Pijp en het Algemeen spreekuur van Wijkcentrum De Pijp. Combiwel heeft deze 
bijeenkomst de laatste keer georganiseerd. Het wordt door als zeer leerzaam ervaren om 
elkaar over en weer te ontmoeten en te informeren. In gesprekken over de toekomst van 
een robuust wijkcentrum met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid wordt het 
spreekuur gezien als zeer waardevol laagdrempelige activiteit gerund door en voor 
bewoners. Een activiteit met een grote welzijnscomponent door de laagdrempeligheid en 
het bereik van bewoners die niet kunnen meekomen in een schrijf-, lees- én digitale 
wereld. De naam Algemeen spreekuur wordt Buurtspreekuur.  Overleg met de juridisch 
geschoolde vrijwilligers vindt plaats over hoe de bekendheid van het Buurtspreekuur te 
vergroten. 

 
 Verhaal uit de praktijk 
 “Bescheiden als ze zijn willen Eva en Arthur alleen met hun voornamen in de Pijp Krant. 
 Elke week, op maandagmiddag, doen ze afwisselend het algemeen spreekuur van het 
 Wijkcentrum, in een spreekkamertje beneden in het Huis van de Wijk. Privacy verzekerd 
 dus. 

“Het gaat eigenlijk altijd over geld”, zegt Eva. “Dat is heel belangrijk, want ik denk dat 90% 
van onze klanten op het bestaansminimum zit. Elk tientje telt.” Het betreft meestal 
communicatie met overheidsinstanties. Die willen geld, of ze vertellen juist in hun brieven 
dat je bezwaar kunt maken tegen hun heffingen. Maar ja, hoe? Voor Eva en Arthur altijd 
een  fluitje van een cent. Ze zijn allebei meester in de rechten. Eva is als ZZP-er vooral bezig 
met belastingrecht voor ondernemers en Arthur heeft een achtergrond in het strafrecht. 
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Bureaucratische absurditeit 
Als steun en toeverlaat voor hun klanten worden Eva en Arthur vaak geconfronteerd met de 
traagheid van de bureaucratie. Arthur vertelt: “Een meneer verloor een kwijtschelding van 
de gemeentebelasting. Na een paar ongeopende brieven en vervolgens een brief van de 
deurwaarder had hij zich in de schulden gestoken en ettelijke honderden Euro’s betaald. 
Achteraf bleek het allemaal onterecht. Het heeft een jaar geduurd voordat hij zijn geld 
terugkreeg.” Onze juristen viel de toename van dit soort gevallen op. Ze wilden dan ook 
weten hoe dat kwam. “Jaar in jaar uit wordt de belasting kwijtgescholden. De gemeente 
wilde blijkbaar bij een grote groep Amsterdammers wel eens weten of dat nog terecht was. 
Begrijpelijk. Maar vervolgens moest iedereen een nieuw verzoek tot kwijtschelding met 
bewijsstukken indienen, terwijl de gemeente niet gedacht had aan uitbreiding van de 
capaciteit om dit allemaal te verwerken. Gevolg: vertragingen, onterechte aanmaningen en 
erger.” 
 
Lachen 
Misschien tegenstrijdig, maar volgens Arthur zijn die bureaucratische absurditeiten de 
reden dat er nog wat te lachen valt. Eva vult aan: “Ik bel dan een instantie met de speaker 
aan. Als er dan weer wat geks gezegd wordt, kijken de klant en ik elkaar geluidloos 
grinnikend aan.” Af en toe een lach is mooi meegenomen, maar Arthur en Eva doen het 
toch vooral vanwege de voldoening om anderen te helpen. Eva: “Onze beroepsgroep heeft 
de naam uit geldwolven te bestaan. Geld verdienen is prima, maar juist nadat ik ZZP-er 
werd kon ik tijd vrij maken om als vrijwilliger mensen te helpen voor wie het allemaal wat 
minder makkelijk is. Het is ook een verrijking. Iedereen leeft in zijn eigen kringetje. Ik spreek 
nu mensen buiten die kring en begrijp veel beter welke moeilijkheden ze ondervinden in het 
dagelijks leven.” Arthur noemt dat zichzelf ‘maatschappelijk scherp houden’. “Je mag ook 
best zeggen dat je het voor jezelf doet: mensen helpen geeft een goed gevoel. Maar 
bureaucraten tegengas geven is het leukst.”  

 
 Niet genomen beslissingen 

Overheidsinstanties begrijpen vaak niet in welke financiële problemen ze mensen brengen 
door niet op tijd een beslissing te nemen. Arthur legt uit: “Ze overschrijden dan een termijn, 
wat dan feitelijk neerkomt op een weigering van een verzoek tot bijvoorbeeld teruggave 
van geld. Daar kunnen wij dan weer tegen in beroep gaan.” Onze juridische helpers staan 
veel tijd in de wacht om vervolgens iemand aan de lijn te krijgen die niet meewerkt. ‘Moet 
je opletten wat ik ga doen’ is dan de favoriete reactie van Arthur. Ja, wat doe je eigenlijk?” 

 
 
5. Prioriteit verbinden en (stimuleren) samenwerking ondernemers en bewoners. 

Dit onderwerp heeft in de eerste helft van 2019 niet plaatsgevonden vanuit het 
wijkcentrum. Vanuit de samenleving was onze ondersteuning niet nodig. Het stadsdeel 
heeft geen beroep gedaan op onze ondersteuning of coördinatie op onderwerpen uit het 
gebiedsplan 2019, waar dit als prioriteit staat opgenomen. Wel zijn er bewonersactiviteiten 
en acties geweest op de 1ste Sweelinckstraat en het Gerard Douplein maar deze groepen 
konden zonder de ondersteuning van het wijkcentrum. Langs de zijlijn heeft het 
opbouwwerk wel ondersteuning gegeven door de inzet van ons netwerk en een informatief 
gesprek over hoe de politieke radar draait. 
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Op 1 juli zijn is het wijkcentrum benaderd door bewoners van het Van der Helstplein voor 
advies en ondersteuning bij de opzet van een bewonerscommissie. Het wijkcentrum is nog 
steeds betrokken. De ondernemers zijn al georganiseerd. Of en op welke wijze 
ondernemers en bewoners samen kunnen werken aan het oplossen van problemen op het 
plein is nog onduidelijk.  De belangen en ervaringen zijn niet allemáál tegengesteld. Vanaf 
september komen de bewoners elke maand bij elkaar. Zij hebben aansluiting gezocht bij De 
Schone Pijp en gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het stadsdeel en lokale 
horeca ondernemers. Het wijkcentrum faciliteert (vergaderruimte, koffie/thee), 
ondersteunt met kennis en informeert over andere activiteiten in de wijk waar deze groep 
haar voordeel mee kan doen.  
 

Op 9 juli is er een spontane actie gehouden door bewoners en ondernemers (ambachten) 
voor het behoud van Stadshout. Door een enorme huurverhoging zijn zij gedwongen hun 
pand te verlaten. Het wijkcentrum is gevraagd hen te ondersteunen bij de actie. Het 
behoud van Ambachten in De Pijp ligt geheel in lijn met de politieke en maatschappelijke 
wens tot behoud van een gedifferentieerd winkelaanbod. Het wijkcentrum en De Pijp Krant 
volgen de ontwikkelingen rond de verdergaande gentrificatie en de gevolgen daarvan op de 
woningmarkt en het winkelbestand op de voet. 

 
 
6. Prioriteit Bewoners en ondernemers (zzp-ers) met laag inkomen informeren en 
organiseren. 
 Door andere verplichtingen is het voor het wijkcentrum niet mogelijk geweest aanwezig te 
 zijn op de vervolgbijeenkomst die werd georganiseerd door stadsdeel Zuid. 
 
 
Andere prioriteiten 
Groen Gemaal 
 Bezoekers 

 Aantal bezoekers circa 2050 + 1610 = 3660 

 Record aantal bezoekers tijdens de Natuur&Milieumarkt op maandag 22 april: 246 
 Bezoekers Open TuinenDag De Pijp zaterdag 15 juni 2019: 150 
 Opvallend: steeds meer buitenlandse bezoekers, waarschijnlijk mede door de vermelding 
 van het Groen Gemaal in de Nederlands- en Engelstalige gids De Pijp Beweegt, en 
 buurtgroen 020. 

Vrijwilligers 

 Aantal vrijwilligers: 19 + 6 nieuwe aanmeldingen 
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 Opvallend: steeds meer internationale vrijwilligers of vrijwilligers met een andere culturele 
 achtergrond. Er werken momenteel vrouwen van Marokkaanse en Soedanese afkomst, een 
 man met wortels in Papoea-Nieuw-Guinea, een Australische en een Peruaanse. Hiervoor 
 werkten er korte tijd onder anderen expats uit Brazilië, India, Tsjechië, Hongarije en 
 Mongolië. Voordeel hiervan is dat deze vrijwilligers sneller de Nederlandse taal leren, 
 terwijl de autochtone vrijwilligers leren over andere culturen en gewoonten. De Peruaanse 
 heeft bijvoorbeeld voor haar collega’s spontaan een Peruaanse lunch bereid. Ook zijn 
 buitenlandse bezoekers blij verrast als ze in hun eigen taal uitleg krijgen over het Groen 
 Gemaal, de flora en fauna. 
 

Heel belangrijk is ook de rehabiliterende werking van het vrijwilligersproject.  
Het afgelopen halfjaar zijn vier vrijwilligsters afgehaakt. Het betrof drie expats die hier niet 
heel lang of actief werkzaam zijn geweest, onder wie iemand met depressieve klachten. 
Daarnaast is een vrijwilligster na bijna tien jaar trouwe dienst afgezwaaid. Het werk werd 
haar te zwaar en te druk (ze is onder andere overgevoelig voor geluid) en ze wil nu gaan 
genieten van een rustig pensioen. Op de informatieavond over het Sarphatipark in de 
Oranjekerk op 25 november hebben zich zes nieuwe vrijwilligers aangemeld. Onder wie een 
Engelssprekende jonge vrouw en een oudere Nederlandse dame met Australische roots die 
hier nog niet zo lang in de buurt wonen en die graag meer sociale contacten willen opdoen. 
De coördinator spreekt begin 2020 met hen af.  
 
Ook nieuw bij de club is een jongeman uit Nigeria die op 21 november via iemand van het 
Wereldhuis geïntroduceerd is. Hij gaat elke donderdagmiddag vol enthousiasme aan het 
werk, spreekt redelijk goed Engels en leert al doende graag Nederlands. Hij is zeer energiek 
en gaat het liefst in het park aan de slag, onder andere met het opruimen van rommel. Dat 
doet hij zelfs buiten de medebeheergebieden van het Groen Gemaal. 
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Een verhaal uit de praktijk 
Een andere opvallende vrijwilliger is een man van bijna zestig die al jaren bij het Groen 
Gemaal werkt en die antipsychotica moet gebruiken. Afgelopen jaar heeft hij helaas weer 
een zelfmoordpoging ondernomen door midden in de nacht met een overdosis pillen op bij 
Ouderkerk de Amstel in te fietsen. Gelukkig werd hij op tijd uit het water gevist. Resultaat: 
gebroken arm en weg fiets. Hij is een week lang opgenomen geweest. Daarna is hij vrij 
abrupt met zijn medicatie gestopt, waarna hij onder andere maandenlang niet kon slapen. 
In de tussentijd kwam hij hier af en toe praten over zijn wel een wee en theedrinken. Ook 
komt hij bijna altijd opdagen bij sociale gebeurtenissen als een groepsuitje of winterfeestje. 
Nu hij weer met zijn medicatie begonnen is laat hij zich wat vaker zien en hij is van plan 
binnenkort weer elke dinsdag te komen. 

 
Er werkt een relatief groot aantal mensen met psychische problemen of een 

 verslavingsachtergrond, een burn-out of andere werkgerelateerde problemen. Mensen 
 vinden weer wat orde, houvast of ritme in hun bestaan, een gevoel van voldoening en 
 ertoe doen en rust en balans in de groene oase van het Groen Gemaal. Sommige 
 vrijwilligers maken nu ook culturele of groene uitstapjes met elkaar. 
 Het overleg met de gemeente (parkbeheer, gebiedsmakelaar) is opnieuw gestart en vindt 
 één maal in de zes weken plaats. 
 
 Verhaal uit de praktijk 

“De Australische vrijwilligster is in De Pijp komen wonen samen met haar vriend. Zij zochten 
contact met de Amsterdammers op een manier die verder ging dan alleen een sociaal 
gesprekje op straat. Beiden gaven in gesprekken met ons aan dat “de Amsterdammer” 
toegankelijk is maar dat vriendschappen afgehouden worden. Een uitnodiging voor een 
bezoekje bij mensen thuis wordt wel aangeboden maar praktisch niet uitgevoerd.  

 
“De Amsterdammer” spreekt graag Engels en dat wordt door hen als prettig ervaren, maar 
Nederlands leren spreken lukte niet. De gemeente Amsterdam legt de expats in de watten 
met het geven van veel informatie, overdreven veel, zeker in vergelijking tot andere landen 
waar ze hebben gewoond. Het sociale aspect, integreren in de cultuur en gewoontes, de 
leuke plekken leren kennen moet je echt zelf doen. Door de interesse in het milieu en de 
duurzaamheid gedreven kwam ze samen met haar vriend bij het Groen Gemaal terecht. 
Nadat ze eenmaal bij het Groen gemaal zijn binnen gestapt zijn ze niet meer weggegaan.  

 
Zij ging vol meedraaien als vrijwilligster en hij kwam in zijn vrije tijd ook langs totdat ze zijn 
verhuisd naar Buitenveldert. Maar ook nu is zij nog bereikbaar voor klusjes met facebook en 
dergelijke.  
Samen met de coördinator heeft ze vorig jaar het plasticproject bedacht en uitgevoerd met 
de Oscar Carré school. Nieuwe logo’s ontworpen, facebook actiever gemaakt, foto’s gepost, 
haar vingers in de aarde gestoken Maar ze heeft vooral de groep vrijwilligers op een hele 
fijne en positieve manier versterkt.  

 
Voor haar zelf was het fijn een groep mensen écht te leren kennen, vrienden en kennissen te 
maken en de taal te leren in een veilige omgeving. Op het Groen Gemaal is de voertaal 
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Nederlands, verplicht, behalve als het echt niet anders kan mag een woord vertaald 
worden.  
Voor ons was het leerzaam expats van dichtbij te leren kennen. De grootste vooroordelen 

 over expats zijn verdwenen. We zijn bevestigd in de gedachte en in onze werkwijze dat 
 sociale verbinding de kurk is waar de maatschappij op draait. Dat het Groen Gemaal op 
 haar bescheiden wijze daar een grote rol in vervuld” 

 
 Op dinsdag 21 mei zijn bijna alle vrijwilligers meegegaan op het jaarlijkse, educatieve uitje 
 van het Groen Gemaal, dit keer per fiets of bus naar stadslandbouwproject NoordOogst, 
 waar we werden rondgeleid langs de vlindertuin van Mot in Mokum, de bijentuin, de 
 stadstuinderij, de natuurspeeltuin, het voedselbos en brouwerij Friekens. 
 

Door ziekte van de vorige coördinator was er minder tijd voor intake gesprekken met 
potentiële vrijwilligers. Door deze situatie was het dit voorjaar niet mogelijk extra 
openstellingen op zaterdag te realiseren, is er niet meegedaan aan de NL Doet-dag en is de 
tuinhulp aan ouderen en mindervaliden een tijd stil komen te liggen. Omdat we hiervoor 
extra vrijwilligers nodig hebben om deze extra taken uit te voeren.  Combiwel, Voor elkaar 
in Zuid hebben het werk overgenomen en we stemmen nog steeds af. In het najaar is de 
tuinhulp aan ouderen met een laag inkomen en mindervaliden in de buurt is weer 
opgepakt. Deze vindt plaats na een eerste bezoek en gesprek door en onder begeleiding 
van de coördinator.  
Op 26 september hebben twee vrijwilligers een rieten schutting geplaatst bij een oude, 
mindervalide dame in de Burgemeester Tellegenstraat.  
Op 29 oktober hebben twee vrijwilligers een middag in de tuin bij een 95-jarige heer aan de 
Lizzy Ansinghstraat gewerkt. Onder zijn toeziend oog is de tuin winterklaar gemaakt, is er 
onkruid verwijderd en zijn er extra planten van het gemaal in de tuin geplant.  
Op 31 oktober zijn twee vrijwilligers een jungle van dode takken in een geveltuin in de 1e 
Jan van der Heijdenstraat te lijf gegaan. Nadat al het dode spul en de bijbehorende 
klimplanten waren verwijderd is de tuin voor de mindervalide eigenaar opnieuw beplant. 
Als dank kwam hij een enorme taart bij het Groen Gemaal brengen. 

 
 Extra openstellingen Groen Gemaal 

• Op tweede paasdag, maandag 22 april, was het Groen Gemaal geopend voor de 
Natuur&Milieumarkt. Deelnemers werden vanuit het gemaal voorzien van koffie en thee, 
konden er naar het toilet en er waren heel veel enthousiaste bezoekers die veelal met een 
plant of stekje vertrokken. 

• Tijdens de jaarlijkse Open Tuinendag De Pijp, dit keer op zaterdag 15 juni, is het Groen 
Gemaal een van de – doorgaans drukbezochte – deelnemers. 

 
Nieuwe initiatieven Groen Gemaal  

• Een van de vrijwilligers geeft nu regelmatig workshops en cursussen aan de overige 
vrijwilligers. Zo loopt er nu een tweede cursus tuinontwerpen, op basis van de tuin van een 
oudere buurtbewoonster, en waren er workshops ‘terrarium maken’ en ‘minituin in schaal 
maken’. Deze cursussen en workshops worden ook later dit jaar weer gegeven, bij 
voldoende belangstelling ook voor buurtbewoners. Stefan Lemmers van Coöperatie 
Springplank De Pijp heeft in het najaar drie workshops terraria maken in het Groen Gemaal 
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gegeven, zowel voor de vrijwilligers als geïnteresseerde buurtbewoners. Ook heeft hij een 
aantal van zijn producten, zoals hangers van natuurlijke materialen en afgesloten terraria, 
aan bezoekers van het gemaal verkocht.  

• Er is een speciale tafel met water- en oeverplanten gekomen, geïnspireerd door de nieuwe 
watertuin met goudvissen voor de kas en de verschillende waterbakken en -schalen die op 
het Groen Gemaal zijn gemaakt en te zien zijn. De zelf opgekweekte oeverplanten worden 
ook in het park geplant.  

• Een Nederlandse vrijwilliger en de Peruaanse vrijwilligster, opgeleid als bioloog, hebben 
diverse educatieve aquaria en een ‘paludarium’ [een aquarium met een land- en een 
watergedeelte] gemaakt, met daarin kikkervisjes, guppen, poelslakken en een vleesetende 
plant. Op vrijdagmiddag ligt op de tafel naast het paludarium een loep, zodat bezoekers en 
hun kinderen de flora en fauna in de bak goed kunnen bestuderen, met daarbij nog een 
paar natuurschatten. Een groot succes bij de bezoekers, jong en oud. 

• Het nieuwe insectenhotel is klaar en is rondom afgezet met een kastanjehekje om 
wildplassers weg te houden bij het hotel en de nestelplekken van de vele nuttige insecten. 

• Er is een soundlabwandeling voor het Sarphatipark en het Groen Gemaal in de maak, gratis 
af te halen bij het Groen Gemaal, gemaakt door Soundtrackcity. Op vrijdag 20 september 
was er een feestelijke lancering van de geluidswandeling door het Sarphatipark, ontwikkeld 
door Soundtrackcity. Er waren circa 40 tot 50 belangstellenden aanwezig. 
Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel hield een praatje en nam het eerste exemplaar van de 
brochure met de geluidswandeling in ontvangst. Sindsdien wordt de geluidswandeling 
gratis aangeboden in een plastic bakje aan het hek van het Groen Gemaal. Mensen kunnen 
hun bevindingen in het boekje schrijven en deze deponeren in de speciale brievenbus aan 
het hek van het gemaal.  

 
 

Groen Gemaal faciliteert 

• elke maandagochtend kwam een groepje mensen van Spark in het Groen Gemaal bijeen. 
Spark is de nieuwe loot van PRET, de lokale energiecoöperatie voor en door bewoners in 
De Pijp en Rivierenbuurt, en richt zich specifiek op het promoten van zonnepanelen voor 
de woningen rond het park. Dit is afgerond. 

• Wanneer er geen vergaderruimte in het Wijkcentrum beschikbaar is, wordt er uitgeweken 
naar het Groen Gemaal. 

• Er wordt samengewerkt met de Vereniging Sarphatipark en de Schone Pijp zoals voor de 
opruimdagen op Het Groen Gemaal zorgt dat er voldoende handschoenen, vuilniszakken 
met ringen, kegels voor sigarettenpeuken, knijpers, borstels, bezems en dergelijke aanwezig 
zijn en dat de vrijwillige schoonmakers en opruimers er koffie en thee kunnen drinken.  

• Op zaterdag 22 juni is de eerste ‘Melkboerenviering’ in het Sarphatipark, georganiseerd 
door Moma (More than Milk Amsterdam), om te vieren dat de melkboer met rond 
Amsterdam geproduceerde melk en kaas 1 jaar op de hoek van het Sarphatipark bij de 
ingang op de hoek met de 1e Jan van der Heijdenstraat staat. Er worden onder meer 
lezingen van een stadsecoloog en een groenambassadeur van het IVN gegeven. Het Groen 
Gemaal zorgt ervoor dat er voldoende stroom is. 

• In het kader van de Week van Zuid ontvangt het Groen Gemaal op dinsdag 18 juni een 
delegatie van ambtenaren en ondernemers. 
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• De verjaardagskist, een initiatief van een buurtbewoonster en de stichting Ecokids, is tegen 
de betaling van borg af te halen bij het Groen Gemaal. In de kist zitten allerlei educatieve 
en speelse opdrachten voor het bestuderen en ontdekken van de flora en fauna in het park, 
onder andere met schepnetjes, loeps, verrekijkers en herkenningskaarten voor 
waterdiertjes en vogels. In het park gevonden voorwerpen worden aangenomen en 
bewaard, dan wel afgegeven aan de wijkagent. 

• Er wordt nauw samengewerkt met Nicole de Rop, de hoofdtuinman van stadsdeel 
Amsterdam Zuid, onder andere bij het beplanten en het inzaaien van de gerenoveerde 
delen van het park. Het Groen Gemaal heeft hem ook de plekken laten weten waar de 
stormen van begin juni schade aan bomen en afgevallen takken hebben veroorzaakt. 

 
 Groen Gemaal verzameling 

• Het medebeheer richt zich nog steeds op het Heimanspad (geen onverdeeld genoegen 
gezien de aanwezigheid van slaapplekken en overblijfselen van andere nachtelijke 
activiteiten die zich daar duidelijk afspelen) en de plantsoenen rondom het gemaal. Het 
beheer bij het helofytenfilter is gestagneerd, in afwachting van nieuwe plannen en 
afspraken. 

• De bestaande bomenwandeling moet worden geactualiseerd.  

• De FaceBookpagina wordt door drie vrijwilligers actueel gehouden. De nieuwe coördinator 
gaat aan de slag met het actualiseren van de website en de blog. 

• Op 9 juni verscheen een heel enthousiast verhaal over het Sarphatipark en het Groen 
Gemaal op de blog Vera wandelt: 
https://verawandelt.wordpress.com/2019/06/09/sarphatipark-een-groene-oase-in-de-
amsterdamse-pijp/ 

• In oktober stond het Groen Gemaal in maar liefst vier 
publicaties. Een groot interview met Stefan Lemmers 
en Marieke van Gessel over het Groen Gemaal in het 
blad Mug, de visie van deze twee in een artikel in Het 
Parool over de (on)zin van het winterklaar maken van 
de tuin in tijden van klimaatcrisis, een artikel in De Pijp 
Krant over de lancering van de geluidswandeling door 
het Sarphatipark en een artikel in Bulletin De Pijp over 
de geluidswandeling, de workshops van Stefan Lemmers en de biologische bloembollen. 

• Iamsterdam is op 3 december met een cameraman en geluidsman langs geweest met een 
oudere, Engelstalige buurtbewoonster die het Groen Gemaal een van haar favoriete 
plekken in De Pijp vindt. Het filmpje komt op de site en blog van Iamsterdam. 

• De wekelijkse berichten op de Facebookpagina van het Groen Gemaal worden steeds meer 
gelezen en geliked.  

https://verawandelt.wordpress.com/2019/06/09/sarphatipark-een-groene-oase-in-de-amsterdamse-pijp/
https://verawandelt.wordpress.com/2019/06/09/sarphatipark-een-groene-oase-in-de-amsterdamse-pijp/
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• Het actualiseren van de website/blog van het Groen Gemaal moet nog gebeuren en staat 
hoog op de agenda. 

• Op zaterdag 28 september was het Groen Gemaal van de partij bij het vijftigjarig 
jubileumfeest van het Wijkcentrum. De groene vlag en de groene loper hingen en lagen uit 
en er was een mooie presentatie met een bakfiets vol groene presentjes voor de gasten en 
een informatieve presentatie van Coöperatie Springplank De Pijp. Stefan Lemmers en John 
Kroon hebben hun kaartjes uitgedeeld en hun werk gepromoot. 

• Op 17 oktober heeft de coördinator een rondleiding door het park en op de werf van het 
gemaal aan drie deelnemers van Meedoen in Zuid gegeven. Dit heeft dit keer geen nieuwe 
vrijwilligers opgeleverd, onder andere door fysieke beperkingen van de deelnemers. 

• Een studente van de Reinwardt Academie heeft op 31 oktober na een eerder gesprek en 
rondleiding op het Groen Gemaal samen met nog twee studentes hier voor hun 
medestudenten en docenten een presentatie over de maatschappelijk-culturele waarde 
van het Groen Gemaal gehouden. 

• Op donderdag 7 november heeft Toos Tuin een workshop composteren aan zes 
geïnteresseerde vrijwilligers gegeven. De twee grote compostbakken en de nieuwe 
wormencompostbak kunnen nu beter verzorgd en onderhouden worden.  

• Op 13 november hebben vrijwilligers en Nicole de Rop en zijn medewerker David na een tip 
van een buurtbewoonster, die hierover ook contact had opgenomen met de gemeente, 
planten op de plek van het toekomstige Holocaust Namenmonument gered. De planten en 
struiken zijn deels in het Sarphatipark en deels in het Vondelpark geplant en ook 
opgenomen in de collectie van het Groen Gemaal. 

• Op 25 november gaf de coördinator een presentatie over het Groen Gemaal op de 
informatieavond over vrijwilligerswerk in het Sarphatipark die plaatsvond in de Oranjekerk. 
Dit leverde zes nieuwe vrijwilligsters op die begin 2020 op afspraak zullen beginnen.  

• Tussen half oktober en half december zijn er weer biologische bloembollen tegen 
inkoopprijs aan bezoekers verkocht en ook in het park geplant. De biologische bollen zijn 
aantrekkelijk voor bijen en andere nuttige insecten. Ook zijn er bollen geplant die insecten 
aantrekken die de natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups.  

 
 
Overige activiteiten Wijkcentrum De Pijp 

Vervolgvraag 

Projecten die het wijkcentrum heeft afgerond genereren vaak nog nazorg en vragen. Zo is 
er nog steeds contact met de groep die betrokken was bij het project Samen Zelfstandig 
Wonen.  

- Wijkcentrum voerde voorbereidende gesprekken met Marjet Gerlings. Zij organiseerde de 
wooninformatiemarkt in de Oranjekerk. Samen hebben we geregeld dat een actieve groep 
een gesprek kon voeren met wethouder Ivens over hun samen zelfstandig wonen wensen.  
Deze groep krijgt door het wijkcentrum nog regelmatig informatie over wonen opgestuurd.  

- Samen met Stichting !WOON en Egbert de Vries heeft het wijkcentrum gesproken op welke 
wijze we meer ambtelijke aandacht kunnen genereren voor huisvesting voor ouderen. 
Stichting !WOON werkt  nu verder aan dit onderwerp.  

- Tot en met 2018 organiseerde het wijkcentrum de computercursus voor beginners 
Dubbelklik. We verwijzen nog regelmatig mensen naar de opvolger Cybersoek. Het 
wijkcentrum verzorgd ook PR voor Cybersoek in De Pijp Krant. Al de oude PC’s van het 
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wijkcentrum zijn vervangen voor nieuwe en de oude PC’s heeft het wijkcentrum 
beschikbaar gesteld aan Cybersoek. 

 
Vraagbaak 
Het wijkcentrum huurt kantoorruimte in het Huis van de Wijk. Zoekende bezoekers vragen  
regelmatig waar ze moeten zijn in het gebouw. Vaak verwijzen de medewerkers door naar 
de spreekuren van !WOON. Ook wordt er gevraagd naar taalcursussen Nederlands. Alle 
medewerkers van het wijkcentrum geven de benodigde informatie. De opening op 31 
januari van het Huis na de verbouwing zorgde weer voor nieuw contact met Stadsdorp De 
Pijp.  
 
Scholieren en studenten, verbinden wetenschapsvraag 

Het wijkcentrum is regelmatig vraagbaak voor studenten die stage lopen bij een organisatie 
in de wijk en hulp nodig hebben. Zo lag er een verzoek van HvA studenten voor een 
programma in Cinetol over mensen die verhalen konden vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog. Een zeer uitgebreid gesprek is gevoerd met de Milanese student Jacopo 
Targa. Verbonden aan het University College deed hij onderzoek naar het autoluw maken 
van de Frans Halsbuurt. We hebben contact gelegd tussen leerlingen van het Berlage 
lyceum en de Schone Pijp. 
Het wijkcentrum heeft jongeren gekoppeld via redactie Pijpkrant aan een oudere dame die 
was geïnterviewd door de Pijpkrant, de jongeren wildenhaar zelf graag spreken. Aan het 
eind van het jaar werden opbouwwerk benaderd door maar liefst 5 groepen bestuurskunde 
studenten van de HvA. Zij wilden allemaal aan co-creatie doen met buurtbewoners over 
schonere straten. Het wijkcentrum heeft de HvA verzocht vooraf te coördineren. De 
opdracht kwam van het stadsdeel. 

 
Andere wijkgebonden organisaties vragen 

Uiteraard is er regelmatig contact met organisaties die in de wijk actief zijn. Het 
opbouwwerk heeft Soundtrackcity bijgestaan in het ontwikkelen van een luisterwandeling 
in het Sarphatipark. Totdat er een meer formele samenwerking tot stand is gebracht was er 
al contact en overleg met de duurzaamheidscommunity IN de Pijp.   
In april hebben we een gesprek gevoerd met de initiatiefnemers van de Buurtgids over het 
initiatief en het verder brengen van dit initiatief binnen ons netwerk. 
In juni kwam het Fonds voor Zuid langs om over samenwerking te praten. We informeren 
bewoners over het bestaan van het fonds op onze website. 
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Natuur&Milieumarkt 2019  
Het wijkcentrum heeft deelgenomen aan de Natuur&Milieumarkt (26ste keer) in het 
Sarphatipark. Talloze vrijwilligers/bewoners hebben zich actief ingezet om de dag tot een 
succes te maken samen met de vrijwilligers van het NMT Zuid. Veel gesprekken zijn gevoerd 
met geïnteresseerden in De Schone Pijp, De Pijpkrant, Het Groen Gemaal, coöperatie De 

Springplank. 
 

Werkgroep Schone Pijp 
Vanaf 1 januari 2019 was er geen extern geld van de gemeente Amsterdam meer 
beschikbaar voor de coördinatie van de werkgroepen van de Schone Pijp. Het opbouwwerk 
heeft daarom in een minimale variant de werkgroepen geholpen bij de verzending van 
mails aan de bewoners en ondernemers. We hebben de werkgroepvergaderingen 
bijgewoond en ze met raad en daad bijgestaan met betrekking tot de politieke en 
bureaucratische lobby, en het inspreken bij de gemeenteraad in april, de relatie en 
samenwerking met de gemeente Amsterdam.  

 
Recyclepunt  
Eind maart is het recyclepunt bij de Vredeskerk geopend. We hebben de bewoners en 
stadsdeel Zuid geholpen met het brengen en het gereedmaken van flyers en tassen van de 

Schone Pijp die door bewoners zijn uitgedeeld.  
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Werkgroep fietsen 

Vanaf februari faciliteren het wijkcentrum de werkgroep fietsen. Het wijkcentrum zorgt 
ervoor dat ze gratis bij elkaar kunnen komen in het Huis van de Wijk voor overleg. Ook 
heeft het opbouwwerk een enquête opgezet ( in samenwerking met onze vaste 
vrijwilliger ), de resultaten zijn verwerkt tot een rapport. 

  
Week van Zuid 
In juni hebben heeft het opbouwwerk deelgenomen aan de Week van Zuid. Door met een 
gammele bakfiets voor de winkels op het Cornelis Troostplein gestaan om mensen te 
informeren over het fenomeen Burgerinitiatief. 

 
24 uurs opvang P. Aertsz 
Via meerdere politieke en ambtelijke kanalen aangegeven dat het wijkcentrum graag 
betrokken wil worden bij de 24 uurs opvang, integratie in woonbuurt te helpen faciliteren 
door bijvoorbeeld; 
. Als wijkcentrum gehuisvest te worden in hetzelfde gebouw als de opvang, op de begane 
grond 
. Bij de invulling van het binnenterrein vergroenen betrokken te worden als opbouwwerk 
i.s.m. het NMT Zuid. We hebben het gebiedsteam gevraagd om aangehaakt te worden bij 
de stedelijke ambtenaar. Dat wordt tot nu toe afgehouden door de gemeente. Door middel 
van ons eigen bewoners netwerk worden wij op de hoogte gehouden als de gemeente gaat 
starten met overleg met de buurt over de invulling van het binnenterrein. Op dit moment 
wordt het pand verbouwd. Wij hebben geen informatie over de inzet van de gemeente 
over de aanpak met de buurt. 

 
Co-creatieplek 
Het heeft de gemeente behaagd een co-creatie te (laten) organiseren op de oude locatie 
van het wijkcentrum, de Gerard Doustraat 133. De gemeente heeft het pand in verhuur 
genomen van Ymere. Verhuurt een groot deel aan Cordaan, voor anderhalf jaar. En houdt 1 
ruimte vrij als co-creatieplek. De ambtelijke opdracht is om in heel Amsterdam 7 van dit 
soort plekken te organiseren. Er is geen geld voor beschikbaar en het betreft een pilot van 1 
jaar. Een co-creatie is een plek voor bewoners en ondernemers om samen te komen. In de 
hele omschrijving van dit project zie je alle activiteiten en laagdrempeligheid die het 
wijkcentrum al bood, precies terug op dezelfde plek. 
Het wijkcentrum werkt desalniettemin mee aan de opzet en het in gebruik nemen van deze 
ruimte. Het wijkcentrum heeft de optie op 1 van de sleutels als medebeheerder. 

 
 

Aangevraagde uren basissubsidie 1485 
Gerealiseerde uren basissubsidie 1735  De gerealiseerde uren zijn hoger door inzet 50tig 
jaar viering, vernieuwing ICT en gemeentelijke ontwikkelingen. 

  


