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Uit de serie herijking welzijnsbeleid

Begroting 2004 van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Bezuinigingen vooral op welzijn
De stadsdeelraad is akkoord gegaan
met de meeste begrotingsvoorstellen
van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. Daarin worden forse bezuinigingen
aangekondigd op welzijn. Coalitiepartij
GroenLinks had er grote moeite mee, maar
stemde er toch mee in. Oppositiepartij
PvdA wilde 10% van een veelheid aan
posten voor automatisering inzetten voor
welzijn. De coalitiepartijen VVD, D66 en
GroenLinks zetten zit schrap en schaarden
zich achter ‘hun’ DB. Hoe zit het nu met
het dualisme?
Dat er vooral bezuinigd wordt op welzijn en
nauwelijks op de andere portefeuilles, heeft
er alles mee te maken dat wethouder Lieke
Thesing (Welzijn, GroenLinks) het afgelopen
jaar serieus werk heeft gemaakt van de
herijking van het welzijnsbeleid. De welzijnsinstellingen zijn bij dit proces betrokken en
dit verklaart wellicht dat de protesten – met
uitzondering van de gebruikers van Huize
Lydia, dat regelrecht in het bestaan bedreigd
wordt – eigenlijk heel erg meevallen. Het
proces van herijking is bovendien nog niet afgerond. In 2004 zal er nog heel veel overlegd
moeten worden. Met de welzijnsinstellingen,
maar ook met de deelraad, die nog volop mee
kan praten over ombuigingen in het welzijnsbeleid, zo zegde de wethouder toe. De echte
bezuinigingen vallen pas in 2005 en 2006.
Dat was de reden waarom ook de PvdA in kon
stemmen met de begroting 2004, hoewel de
partij er de kanttekening bij maakte dat het
aannemen van deze begroting feitelijk betekent dat je instemt met bezuinigingen later,

terwijl je nog niet weet welke dat zijn en
dat die dus ook niet in dit debat betrokken
kunnen worden.

Herijking welzijnsbeleid
In de Pijpkrant van juli werd al bericht over
de evaluatie van het welzijnsbeleid van
het stadsdeel. Kern van de notitie van het
Dagelijks Bestuur toen was een analyse van
de acht wijken waaruit het stadsdeel bestaat
op het bestaande voorzieningenniveau en de
behoefte aan voorzieningen. Bij de bestaande
voorzieningen werd gekeken of er meerdere
functies in één loket konden, zogenoemde
multifunctionele centra. Bij de vraag naar
welzijnsvoorzieningen werd gekeken of bewoners in een wijk meer of minder zelfredzaam
zijn. De conclusie van het Dagelijks Bestuur
was dat in De Pijp de behoefte aan voorzieningen groot is en dat er al verschillende van
die multifunctionele centra bestaan. Voor de
stadionbuurt zou er zo’n centrum moeten
komen op het Hygieaplein. De bewoners
in de Willemsparkbuurt, Apollobuurt en
Museumkwartier zijn redelijk zelfredzaam
en dus zouden daar minder voorzieningen
nodig zijn – met uitzondering van die voor
ouderen. De Pijp en Stadionbuurt hebben
prioriteit in het welzijnsbeleid.
In de notitie werden ook concrete bezuinigingen aangekondigd: Sportbuurtwerk
voor volwassenen 50.000, halvering van het
budget voor peuterspeelzalen, 150.000 op
de wijkcentra door efficiënter te werken,
het gehele budget van de wijkcentra voor
de buurtschouwen en een kostendekkende
exploitatie van Huize Lydia. Dit laatste was

een direct gevolg van de vaststelling dat de
voorzieningen Brahmshof en Coenen voor
ouderen en buurtcentrum Lydia wel erg dicht
bij elkaar zitten en de bewoners van die wijk
redelijk zelfredzaam zijn. Huize Lydia kreeg
de opdracht 100.000, dat wil zeggen de hele
subsidie van het stadsdeel, te bezuinigen
- liefst door activiteiten te integreren met die
van de Coenen.
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota
in juni waren deze voorstellen bekend, maar
wilde de deelraad er nog niet over besluiten.
De raad wilde over de herijking van het
welzijnsbeleid discussiëren los van de vraag
wat er bezuinigd moet worden. In september
is er een hoorzitting gehouden en in oktober
is de notitie herijking zonder echt grote
wijzigingen door de deelraad vastgesteld. De
bezuinigingen die nu vastgesteld zijn in de
begroting 2004 zijn dus geen verrassing.

Dualisme
Verrassing is wel dat het begrotingsdebat
potdicht zat, dichter dan het ooit in deze
deelraad gezeten heeft. Het was wel levendig,
onder andere omdat er lang stil gestaan werd
bij een sympathiek idee van het CDA om
oliebollen uit de delen als vervanging van
de wegbezuinigde nieuwjaarsreceptie. Wat
vooral opviel is dat behalve een motie van
Zuid en Pijpbelangen (waarvan alle overige 44
vrijwel unaniem werden weggestemd) voor
het plaatsten van een gedenksteen voor Anja
Joos er geen enkele motie van de oppositie
is aangenomen. Een debat op hoofdlijnen
werd het ook al niet. Er werd veel geïnter-

Buurt opent Noord-Zuidfietsroute
Voor de bouwput van de Noord-Zuidlijn
is de Ferdinand Bolstraat al sinds mei
opgebroken. Al die tijd is er niets in de
bouwput gebeurd. Uit protest openden
buurtbewoners en ondernemers op zaterdag 8 november met veel spektakel de
Noord-ZuidFIETSroute.
Helaas was de doorgaande route dwars
over de bouwput van de Noord-Zuidlijn
maar één weekend lang voor voetgangers
en niet-gemotoriseerd verkeer geopend. Al
op maandag sloot de aannemer weer de
hekken.

rumpeerd en behoorlijk op de man gespeeld.
Stadsdeelvoorzitter Jan Coen Hellendoorn
wilde namens het Dagelijks Bestuur in eerste
instantie geen reactie geven: immers de
voorstellen van het DB zijn bekend en beargumenteerd, het DB mag niet deelnemen aan
het debat in de raad en er zijn geen concrete
vragen gesteld.
En misschien zit daar dan ook het punt.
De opstelling van de deelraad is met het
dualisme ook letterlijk veranderd. Voorheen
zaten de partijen tegenover het Dagelijks
Bestuur met rondom publieke tribune, pers
en ambtenaren. Nu zitten de partijen in een
carré tegenover elkaar, het publiek erachter
aan de ene kant en aan de andere kant op de
tweede rij Dagelijks Bestuur, ambtenaren en
pers. Een DB-lid mag zo af en toe aanschuiven
aan de tafel van voorzitter en griffier om te
antwoorden op vragen. Dualisme in deze
opstelling nodigt partijen uit om op elkaar
in te spelen en zoals ook gebeurde, op elkaar
in te hakken. Het publiek ziet het Dagelijks
Bestuur aan de andere kant van de zaal op de
tweede rang zitten, maar weet natuurlijk ook
wel dat de verhoudingen zo niet liggen. Het
kan zijn dat de coalitiepartijen VVD, D66 en
GroenLinks samentrokken, omdat oppositiepartij PvdA de aanval op GroenLinks en D66
hard inzette. Maar als publiek krijg je toch
sterk de indruk dat die blokvorming al van
tevoren was bepaald.
HERBERT KOOBS
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Werkgroep Verkeer De Pijp overlegt met wethouders

Werkgroep ligt dwars over zebrapad
Sinds lange tijd heeft er weer een overleg plaatsgevonden tussen de Werkgroep Verkeer de Pijp en wethouders van het Stadsdeel
Oud Zuid. Een terugkerend overleg bedoeld om op verkeersgebied afstemming te krijgen tussen werkgroep Verkeer en stadsdeel.
Het laatste overleg was in november 2001. Ruim twee jaar later, op 13 november 2003, werd op het wijkcentrum Ceintuur een afvaardiging van het stadsdeel ontvangen; wethouders Jan Coen Hellendoorn en Joep Blaas, van de Commissie Ruimtelijke Ordening en
Verkeer, en verkeersambtenaar Erwin Geertsema. De Werkgroep Verkeer was erg benieuwd naar het evalueren van gemaakte afspraken en had enkele nieuwe verontrustende punten te bespreken.

Punt 1: Oversteek Van Woustraat/Albert Cuypstraat
De oversteek van Woustraat/Albert Cuypstraat stond als
belangrijkste verkeerspunt op de agenda. In de Pijpkrant van
6 september 2003 verscheen een artikel van de werkgroep
over de onoverzichtelijke oversteek in de Van Woustraat bij de
Albert Cuypmarkt. Auto’s en fietsen stoppen vaak niet, voetgangers moeten aarzelend oversteken, ondanks twee zebra’s.
De werkgroep Verkeer heeft hiervoor een drietal oplossingen
aangebracht die tijdens het gesprek aan de verkeersambtenaar
werden voorgelegd. Volgens Geertsema is een stoplicht moeilijk te plaatsen, voor smalle vluchtheuvels is weinig ruimte en
ook voor een wegverlegging is weinig animo, dat zou ten koste
gaan van parkeerplaatsen. Een strengelspoor of tramhalte voor
de Albert Cuyp wil het GVB absoluut niet. De werkgroep vindt
dat er iets moet gebeuren en Geertsema gaat akkoord met een
uitgebreider gesprek. Een ander probleem bij de Albert Cuyp
is dat het voor minder validen onmogelijk is met een wagentje
de markt op te komen als er vrachtwagens staan te laden en
lossen. Joep Blaas is bereid om een alternatieve plek voor laaden losplaatsen te zoeken. Verder kondigt Jan Coen Hellendoorn
aan dat er begin 2004 een zebra komt in de Van Woustraat bij
de Tweede Jan Steenstraat om een veilige oversteek te
vergemakkelijken.

Punt 2: Herinrichting kruising Ceintuurbaan/
Ferdinand Bolstraat na Noord-Zuidlijn
De werkgroep Verkeer vindt dat het kruispunt Ceintuurbaan/
Ferdinand Bolstraat absoluut niet in de oude, onduidelijke
en gevaarlijke staat mag terugkeren na de bovengrondse
werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn. Volgens Jan Coen
Hellendoorn is het stadsdeel hierover in discussie met de
Centrale Stad en het GVB onderzoekt of de tram uit de
Ferdinand Bolstraat weg kan blijven. Behoorlijk wat onduidelijkheid, ook omdat de herinrichting aanvangt nadat de
bouwput dichtgaat, wat gepland staat tussen 2006 en 2008!
Inspraakrondes zijn gepland voorafgaand aan de herinrich-

ting en de werkgroep zal op de hoogte gesteldworden van de
plannen. Dit blijft de werkgroep uiteraard van dichtbij volgen.

Punt 3: Kruising Ceintuurbaan/Van der Helststraat
Tijdens de herprofilering van de Ring Oud Zuid gaat op de
kruising Ceintuurbaan/Van der Helststraat een en ander
veranderen, wat de veiligheid van overstekende voetgangers en
fietsers volgens ons niet ten goede komt. Joep Blaas meent dat
het veilig blijft ook al verdwijnen de verkeerslichten. De werkgroep pleit juist voor het laten staan van de verkeerslichten om
de veiligheid van overstekende voetgangers te verbeteren en
dringt er bij Joep Blaas op aan om er opnieuw naar te kijken.

Wat hebben we bereikt?
Tijdens het wethoudersoverleg in 2001 zijn meerdere actiepunten opgesteld. Handhaving van vergunningen voor
bouwsteigers, parkeren op inritten en het opruimen van fietswrakken waren daarin speerpunten. Hieronder een korte
evaluatie van wat er wel en niet veranderde de laatste twee
jaar…

Parkeren op inritten
Het tegengaan van parkeren op inritten is volgens de
Werkgroep Verkeer beter geworden, toch lijkt er een lichte
stijging van overtredingen de laatste tijd. Beide wethouders
vinden handhaving noodzakelijk, maar knelpunt is de bevoegdheid om het parkeren op inritten te beboeten. Hierover
is het Stadsdeel nog in onderhandeling. ‘Een punt om goed in
de gaten te houden’, zo vindt de werkgroep. ‘Het streven is nul
overtredingen en als er niet gehandhaafd wordt zijn we weer
terug bij af.’

Fietswrakken
Verschillende leden van de Werkgroep Verkeer hebben bij
buurtschouwen geconstateerd dat er ontzettend veel wrakken
staan, waardoor er onvoldoende plek is. Een signaal dat de
werkgroep duidelijk wil overbrengen aan de wethouders. Joep
Blaas meent echter dat er voldoende wordt gestickerd op fietswrakken, maar zal desondanks hierover contact opnemen met
de afdeling handhaving.

Nuttig overleg!
Bouwsteigers
De Werkgroep Verkeer maakt zich hard voor toegankelijkheid;
voetgangers moeten altijd langs of onder een bouwsteiger door
kunnen. Zeker voor minder validen is dit van groot belang, zij
kunnen niet zomaar even omlopen. Volgens de regels moet
voor de steiger een vergunning worden aangevraagd, geen vergunning betekent een proces-verbaal. De werkgroep opperde
om met vergunningsstickers te werken. Zo kan een voorbijganger direct zien of de vergunning voor de bouwsteiger er is
en in orde is. Joep Blaas zegt dat dit juridisch en financieel niet
haalbaar is en raadt bewoners aan zelf extra waakzaam te zijn.
De werkgroep houdt het in de gaten.

Een nuttig overleg voor de Werkgroep Verkeer de Pijp, al schort
er altijd nog wel wat aan de handhaving en blijft het nodig om
de veiligheid van oversteekplaatsen in De Pijp te bewaken. Het
overleg zal een vervolg krijgen als het aan de werkgroep ligt.
Onderwerpen zijn er voldoende, zeker als ook buurtbewoners
hun mening kenbaar maken en de werkgroep deze mee kan
nemen in het volgende overleg met de wethouders.
FRANCINE VAN BOVEN
Werkgroep Verkeer de Pijp / Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
Telefoon: 020 400 45 03
E-mail: werkgroep.verkeer@wijkcentrumceintuur.nl

Wethouder Ter Horst:

“De (Noord-Zuid)trein rijdt gewoon door,
wie er ook voorspringt”
De voorbereidende werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn zijn hervat. In de Ferdinand Bol verrijst een attractiepark
compleet met springschansen voor snelle auto’s. De hele straat komt 70 centimeter hoger te liggen, met opritten
voor de zijstraten. De gevolgen van het zware zandpakket voor de funderingen van de omliggende panden moet
nog blijken. Of in januari echt begonnen kan worden met de bouw zoals het projectbureau wil is sterk de vraag. De
gemeente wil bij ontbreken van een geldige milieuvergunning werken met een gedoogverklaring, een koffieshopachtige toestand. Ook bestaat nog steeds grote twijfel of de diepwanden zo dicht naast panden en winkels veilig
aangelegd kunnen worden. Op dit moment worden op het Rokin de eerste ervaringen opgedaan.
Even was op 8 november de Ferdinand Bol weer van de buurt.
Met tromgeroffel opende een groep bewoners de hekken en
was de ‘nieuwe’ fietsroute een feit. Dit tot vreugde van menig
winkelier, die hun omzet flink zien dalen door de voortdurende overlast. Ruim een half jaar lang had de straat onnodig
open gelegen en gebeurde er vrijwel niets. Nog voor het echte
werk voor de Noord-Zuidlijn is begonnen is het draagvlak
voor het project al tot vrijwel nul gedaald. Niet voor niets
deed ook de ondernemersvereniging een dringende oproep
aan het gemeentebestuur om de straat weer te openen voor
verkeer en publiek.
Een gelijksoortige oproep deed een honderdtal bewoners op
30 oktober tijdens een buurtvergadering. De straat herstellen
tot alle vergunningen rond zijn, grondafvoer met pijpleidingen in plaats van een leger van vrachtwagens, geen afsluiting van de zijstraten tijdens de bouw en garantie op verkeersveiligheid en geen gevaarlijke werkzaamheden, zo luidde de
eis aan het stadsbestuur.
Hoe redelijk ook, op geen van de eisen kwam tot op heden
een tegemoetkoming van het gemeentebestuur. Zonder
voorafgaand overleg is het plan van aanpak voor het werk
gewijzigd en is twee jaar overleg in de prullenbak gegooid.

Tot woede van bewoners, ondernemers en ook het stadsdeel.
Met een kerstmarkt wil het projectbureau werken aan ‘wiedergutmachung’. Ondertussen wordt de belofte om de overlast te minimaliseren met voeten getreden. Verantwoordelijk
wethouder Van der Horst (VVD) heeft daar geen boodschap
aan: ‘De trein rijdt gewoon door, wie er ook voorspringt’. Uw
belangen zijn bij de gemeente dus in goede handen, het is
maar dat u het weet .
Gelukkig zou de Pijp de Pijp niet zijn als iedereen dit weerloos over zich heen zou laten komen. Werkgroep Metro
van het wijkcentrum zet zich in om de gemeente zo veel
mogelijk aan haar afspraken te houden en Vereniging de
Bovengrondse blijft procederen tegen het project. Met succes,
want de vergunning voor de inrichting van station Rokin (en
daarmee ook Vijzelgracht en Ceintuurbaan) is gesneuveld bij
de bestuursrechter. Het ontwerp is niet veilig. De gemeente
is nu boos en beschuldigt de tegenstanders dat zij zand in de
machine gooien. Een leuke poging de aandacht af te leiden
waar het werkelijk om gaat: het ontwerp deugt niet.
Een kort geding van reizigersorganisaties Rover en
Stadsvervoerbelang om een bouwstop voor het casco van station Rokin af te dwingen haalde het niet, maar de redenatie

van de rechter is curieus. In zijn oordeel schrijft hij:
“Als te zijner tijd zou blijken dat de maten van het nu te
bouwen casco in de weg staan aan het verlenen van een
bouwvergunning voor de inrichting of aan het verlenen
van de gebruiksvergunning voor het station, niet de reizigers worden opgezadeld met een onveilig station, maar de
gemeente blijft zitten met een onbruikbaar casco (voor een
station). Geen grond dus om in te grijpen.”
Blijkbaar mag de gemeente het risico nemen om honderden
miljoenen gemeenschapsgeld in een bodemloze put te
storten. Alsof dat verantwoord omgaan is met het geld van de
Amsterdammers. Een politicus met een beetje verantwoordelijkheidsbesef zou daar toch erg ongelukkig van moeten
worden.
Werkgroep Metro de Pijp,
G. Doustraat 133, 1073 VT. Tel 6764800 tussen 10 en 17.00.

werkgroep.metro@wijkcentrumceintuur.nl
Laatste nieuws vindt u op www. bovengrondse.nl
Financiële bijdragen zijn van harte welkom op giro 7739 349
tnv De Bovengrondse, Amsterdam.
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Je kan het zo gek niet bedenken, of je kunt er een boete voor krijgen.
Zelfs voor je vuilniszak, als ie per ongeluk achterblijft in de straat.

47 euro voor een vuilniszak
Dat overkomt mevrouw H. Op een lentedag in 2002 stopt ze
het vuilnis, zoals een paar kaaskorstjes, lege eierschalen, koffiedikfilters en theezakjes, een w.c. rolletje, een aangebrand
pizzarandje, lege shampoofles en enkele verscheurde enveloppen om maar iets te noemen in haar vuilniszak en knoopt
hem dicht. ’s Ochtends zet ze hem naar gewoonte keurig aan
de straat. Maar die ochtend – om welke reden dan ook – wordt
haar vuilniszak niet opgehaald. Mevrouw H. kan dit niet controleren, omdat ze enkele dagen de stad uit is. Ze komt enkele
dagen later om 3 uur ’s nachts thuis. In het donker ziet ze niet,
dat ‘haar’ vuilniszak niet is opgehaald.
De reinigingspolitie controleert een paar dagen later in de
straat en vindt een verdacht voorwerp in de vorm van een
onopgehaalde vuilniszak. De zak wordt opengemaakt en na
wat heen en weer geschud tussen de lege eierschalen, koffiedikfilters en het aangebrande pizzarandje, heeft ze een slappe
enveloppe te pakken. Deze wordt er uit gehaald en het adres
ontcijferd. Om 9 uur belt de reinigingspolitie bij mevrouw H.
aan.
Mevrouw H. doet slaperig open. ‘U bent in overtreding, dit is
uw vuilniszak’, aldus de politie en haalt zijn bonnenboekje
tevoorschijn. ‘Maar beste politie, die zak is niet opgehaald,
kan ik het helpen?! roept mevrouw H. ‘Niets mee te maken,
mevrouw’, zegt de politie en schrijft een boete van 47 Euro uit.
Mevrouw H. hoort de daaropvolgende weken niets meer
en als ze na zes weken het hele vuilniszak-incident alweer
vergeten is, ontvangt ze een acceptgiro. Ze gaat aan tafel
zitten, pakt pen en papier en schrijft een bezwaarschrift
aan het Incassobureau. Daarop ontvangt ze bericht van het
Incassobureau dat ze niks moet doen en geen verhogingen
betalen.

In juli 2003 ontvangt mevrouw H. een dagvaarding om bij de
politierechter te verschijnen op 24 oktober. Twee weken ervoor
belt ze naar het parket om er zeker van te zijn dat de politierechter haar bezwaarschrift heeft gelezen. Wanneer dit niet
bij het parket van de officier blijkt te liggen, wordt ze alsnog
gevraagd om het even te faxen.
Op 24 oktober krijgt mevrouw H. dan eindelijk de kans zich te
verweren tegenover de politierechter.
‘Maar meneer de politierechter’, roept ze: ‘Natuurlijk voel ik
me te allen tijde verantwoordelijk voor mijn eigen huisafval
en zet het altijd op het juiste moment op straat. Maar u kunt
toch niet van me verwachten dat ik altijd bij mijn zak blijf
staan, totdat deze wordt opgehaald?’ De politierechter moet er
om lachen en scheldt haar de boete kwijt. ‘Schuldig verklaard
zonder oplegging van straf’, luidt het vonnis.
Mevrouw H. is niet de enige met een huisafvalzaak. Er komen
wel twintig andere mensen voor die ochtend.
Wie had ooit gedacht, dat zo een grijs, nutteloos, achteloos,
respectloos voorwerp van nikserigheid als een vuilniszak een
heel politieapparaat in werking kan stellen. Dat die zelfs het
voorwerp zijn voor recherche, dat daar bonnen aan worden
besteed , dossiers over worden samengesteld, boetes uitgeschreven, en strafzaken over worden gehouden en waar zoveel
tijd in wordt gestoken! Is er (g)een beter delict te bedenken?
Mevrouw H. is te goeder trouw, maar er zijn ook bewoners, die
niet willen weten wanneer het vuilnis ophaaldag is. Het hele
apparaat moet bedacht zijn voor bewoners die er een potje van
maken.
SANDRA VAN BEEK

Fietsenmakerskollektief

Smerig
Is dat geen oneerlijke concurrentie met de commerciële
fietsenmakers uit de buurt?
‘Ik maak hier van een oude as, een oude velg en
wat oude en nieuwe spaken een goed wiel. Voor
een normale fietsenmaker is dit gekkenwerk,
het zou drie keer zo duur als een nieuw wiel
zijn. Door de manier waarop wij werken, kunnen
wij dit doen. Bovendien moeten klanten bij ons
soms wel 2 weken wachten voor hij klaar is. We
hebben weliswaar een uitleenfietsen om dat op
te vangen, maar om nu te spreken van oneerlijke
concurrentie, nee.’

wordt de hele as in onderdelen uit elkaar gehaald, gereinigd,
zonodig van nieuwe onderdelen voorzien en weer in elkaar
gezet.
Waar komt die opmerkelijke openingstijd van 11:15 uur vandaan?
Het is een soort academisch kwartiertje. Eerst waren we officieel om 11:00 uur open, maar vaak was er dan nog niemand.
De meeste van ons hebben ooit gestudeerd. Zelf ben ik hier in
1986 na mijn rechtenstudie begonnen te werken. Al tijdens zijn
studie sleutelde ik mede uit geldgebrek aan mijn eigen fiets.’
Ook de overige leden hebben opleidingen die je niet zo gauw
bij een fietsenmaker zou verwachten. Ze hebben psychologie,
econometrie, wiskunde of Nederlands gestudeerd.
Heb je geen spijt dat je nooit wat met je rechtenstudie hebt gedaan?
‘Ik zou een heel middelmatig jurist geworden zijn. Ik heb er
nooit diepgaande interesse voor gehad. Hier wordt ik niet rijk,
maar wel heel gelukkig van. Ik leef simpel dus veel geld heb ik
niet nodig.’

Waar kan je nog je band laten plakken voor 3,50? Waar
worden zelfs oude spaken nog gerecycled? Waar helpen
ze je eigen fiets te repareren? Bij Smerig in de Van
Ostadestraat 233e zijn 7 mannen en vrouwen uit pure
liefde voor het vak elk twee dagen in de week bezig de
oude wrakken, waar half Amsterdam op fietst, met veel
zorg en aandacht rijdend te houden.

WOLFRAM MEYER
Smerig
Van Ostadestraat 233e
Tel: 6 76 19 44
Geopend ma. t/m vr. 11:15 - 17:00 uur

Van de straat af is het bijna niet te zien dat hier het fietsenvak wordt uitgeoefend. Smerig vormt samen met het van
Ostadetheater en drukkerij de Raddraaier de ‘bewoners’ van
de oude inktfabriek die in 1980 gekraakt is. Destijds was het
een grote hal waar met provisorische tussenmuurtjes verschillende activiteiten van elkaar gescheiden werden. Al gauw ontstond er een werkplaats voor fietsonderhoud die uiteindelijk is
uitgegroeid tot het fietsenmakerskollektief Smerig.
De werkplaats is tevens voorraadkamer. Alles wat nog bruikbaar is wordt bewaard en hergebruikt. Temidden van een
indrukwekkende voorraad keurig gesorteerde wielen, spatborden, frames, pedalen spaken, moeren en boutjes staan Frits
en Jaap, die vandaag dienst hebben, aan fietsen te sleutelen.
Terwijl ik met Frits praat is hij bezig een wiel te spaken.
Hoe houden jullie de prijzen zo laag?
‘Wij hoeven hier niet van te leven. Ik heb een parttime baan bij
de fietsenstalling van station Sloterdijk Alleen de kosten die wij
hebben worden doorberekend aan onze klanten.’

Vrijdag: zelfwerkdag
FOTO´S: PETER BOSLAND

Wat maakt het zo leuk om hier te werken?
‘Ik heb hier de tijd om veel zorg aan een fiets te besteden. Mij
geeft het veel meer bevrediging zelf een wiel te maken, dan
een wiel uit de kast te pakken en te monteren.’
Uniek is de zelfwerkdag. Elke vrijdag kan je bij Smerig onder
deskundige begeleiding zelf aan je fiets sleutelen. Voordeel is
dat je voor een heel laag tarief je fiets kunt repareren en er
ook nog vrij veel van leert. Zo heeft ondergetekende, wiens
eigen reparatie-ervaring niet veel verder reikt dan het plakken
van een band, hier wel eens een achteras gereviseerd. Daarbij
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20 JAAR KINDERBOERDERIJ
Op één lapje grond in de dichtbevolkte Pijp ruikt het naar mest en hoor je
blatende schapen, een balkende ezel en een kraaiende haan. Een stadskind
kan op de kinderboerderij zien, horen en ruiken hoe het altijd op het platteland is. Al 20 jaar...
Toen mijn zoon nog klein was, was een
wekelijks bezoekje aan De Kinderboerderij
– gelegen aan de Lizzy Ansighstraat naast
Sporthal de Pijp, verborgen achter de crèche
‘De Speeltoren’ en ‘D’Oude Rai - vaste prik.
Het is eigenlijk het enige lapje grond in de
buurt, waar je een klein kind los kan laten
lopen tussen de kippen zonder er beschermend achter aan te hoeven hollen en het
op z’n eentje vertrouwd te laten raken met
allerlei soorten dieren. We zijn vaak gaan
kijken wanneer de grote zeug was bevallen
om te staren naar de tientallen marsepein
roze biggetjes in de warme stal.
We lieten er onze cavia er ook een tijdje
logeren en deze had het er bijzonder fijn,
vrij vertoevend met de cavia’s en konijnen
in een ruime, degelijke ren met hok. Hij had
er meteen een vrouw gevonden, die hem rap
een nieuwe cavia baby schonk, die door de
Kinderboerderij is geadopteerd. Hun nazaten
rennen er nu rond.
Er is altijd ontzettend veel te zien en te doen
op de Kinderboerderij. Er is een pony, een
ezel, er zijn schapen, geiten, een varken; er
zijn cavia’s en konijnen, parkieten en andere
vogels, kikkers en ganzen, kippen en hanen.
De gasten van het nabij gelegen Okura hotel
moeten zich vaak afvragen in wat voor landelijke omgeving ze terecht zijn gekomen,
als ze gewekt worden door hanengekraai,
ezelgebalk en schapengeblaat, dat in de wijde
omtrek te horen is!

Kortom, het is ontzettend leuk op de
Kinderboerderij. Het is daarom ook helemaal onbegrijpelijk en walgelijk dat
Kinderboerderijen vaak een doelwit zijn van
geweld. Ook deze Kinderboerderij ontkwam
er een paar jaar geleden niet aan. Toen werd
de houten schuur in de fik gestoken.
Maar de groep van vrijwilligers van de
Kinderboerderij is niet bij de pakken neer
gaan zitten, is meteen begonnen met een
donatie actie en heeft een nieuwe, stenen
schuur gebouwd. En nu is er ook een nieuwe
educatieve ruimte, waar kinderen spelletjes
kunnen doen. Zo maakten ze op Dierendag, 4
oktober j.l. hapjes voor de dieren en roetsjten
daarna een nieuwe olifantenglijbaan af, of
gingen t-shirts bedrukken, hennaverven en
maskers maken.
De periode dat een kind klein is, is eigenlijk
maar kort. In die periode ziet de wereld
er heel anders uit. Je komt als volwassene
op plaatsen waar je eerder nooit kwam en
waar je ook niet meer komt als het kind
eenmaal groot is. Niettemin is het voor
iedereen de moeite waard om donateur van
De Kinderboerderij te worden, omdat je op
die manier op de hoogte blijft van het wel en
wee op deze gezellige kinderboerderij. Ook
hebben ze er altijd vrijwilligers – groot en
klein – nodig voor allerhande karweitjes.

Zij waren er ook:

Home.wanadoo.nl/kinderboerderijdepijp
SVB

De Receptie

FOTO´S: PETER LANGE

Wedstrijd mooiste raamversiering

Kerst in Hercules Seghers Kwartier
Dat december een feestmaand is kan je
in het Hercules Seghers Kwartier duidelijk zien. Bewoners en buurtconciërges
hebben op het plein een grote verlichte
kerstboom geplaatst en de gevels voorzien van kerstversiering. Maar er gebeurt
meer.
Dinsdag 2 december konden kinderen uit
de buurt in het wijkservicepunt aan de
Ruysdaelkade hun schoen zetten – met
een mooie tekening voor Sinterklaas en
een wortel of iets anders voor het paard
van Sint. Sinterklaas zelf kwam een dag
later langs om cadeautjes te geven. Sint

bracht ook een bezoek aan de Hema in
de Ferdinand Bolstraat, want veel van
die presentjes kwamen daar vandaan én
van de Kinderfeestwinkel in de 1e Van der
Helststraat.
De Kerstman zal niet langs komen op het
Hercules Seghers plein. In plaats daarvan
gaan bewoners bij hun oudere buren op
bezoek om ze een zakje met zelfgemaakt
oliebollen te geven. Dat gebeurt ergens
tussen Kerst en Nieuwjaar.
En er is een prijs voor de mooiste raam- of
balkonversiering. Vorig jaar kwamen alleen
de kerstversieringen die vanaf de straat

te zien zijn in aanmerking. In de buurt
zijn veel voor- en achterwoningen en ook
in de nieuwbouw zijn er woningen die de
huiskamer op de binnentuin hebben. Dit
jaar mogen ook die bewoners meedingen.
Ziet u vanaf de straat of vanuit uw woning
een mooi versierd raam of balkon? Meldt
dat dan aan de buurtconciërges op het
wijkservicepunt (Ruysdaelkade 163, tel. 672
05 38, door de week open van 9-17 uur). De
deskundige jury wordt gevormd door de
prijswinnaars van vorig jaar: Ria Hakkert,
familie Kuyper en familie De Ridder.
HERBERT KOOBS

Het was vrijdag 7 november druk en gezellig in Buurtcentrum
Quellijn. Het was feest: de verzorgers van de mooiste geveltuinen van De Pijp zouden een prijs ontvangen.
Twee jaar geleden zijn de prijzen voor het eerst uitgereikt. Per
buurt kunnen bewoners iemand voordragen voor een prijs
– bij voorbeeld omdat de tuin zo goed onderhouden is, de hele
straat opfleurt of omdat de tuin van de buren meegenomen
wordt in het onderhoud. Het is dus een waarderingsprijs. En,
zoals deze middag zou blijken, in een enkel geval een aanmoediging om er vooral iets aan te gaan doen. De prijswinnaars
werden niet vastgesteld door een jury, maar door u zelf, bewoners van De Pijp.
Voor de 12 buurten waarin De Pijp voor de buurtschouw is
ingedeeld, kon iedereen de mooiste geveltuin van de buurt
voordragen. Als extra categorie konden instellingen en bedrijven voorgedragen worden. Het Natuur- en milieuteam had
fotograaf Peter Lange vanaf het voorjaar door De Pijp laten
gaan. Resultaat: honderden foto’s van mooie en nog mooiere
geveltuinen. Als reizende tentoonstelling zijn deze in september en oktober te zien geweest in Buurtcentrum Quellijn,
Wijkcentrum Ceintuur, Oranjekerk, Buurtcentrum De Pijp en
het stadsdeelkantoor. Wist u overigens dat er in De Pijp 1950
geveltuinen zijn?

Aanmoedigingsprijs
Van Ostadestraat 55, Kraakcafé Molli
Omdat hij zo ongerept is en mijn hond
er zo fijn in kan poepen.Omdat er altijd
van die mooie lege bierflessen in liggen.
Omdat je er altijd in kan slapen.

De prijzen werden uitgereikt door Joep Blaas, wijkwethouder
voor De Pijp, Gert Meijerink, bestuurder van Wijkcentrum
Ceintuur en Hans Zuiver, directeur van Combiwel. Want het
is een initiatief van stadsdeel, wijkcentrum en Combiwel, dat
inmiddels ook gesteund wordt door de woningcorporaties met
bezit in De Pijp.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een foto van de tuin en
divers tuingereedschap.
Bij de nominaties kon u ook opmerkingen maken.
De prijswinnaars 2003 zijn:

Hemony Kwartier
Amsteldijk 703, Mireille Steinmetz
Omdat ie zo mooi en goed verzorgd
is en omdat Mireille zo veel tuinen
op de Amsteldijk onderhoudt.

Diamantbuurt
Saffierstraat 55, Ria Neuteboom
Omdat deze roos de hele straat kleur geeft en
al 35 jaar er zo bijstaat.

Meest genomineerde geveltuin !
Korte Tolstraat 1, Piet Schellingerhout
Mooiste geveltuin, reclaim the streets!
Bijzonder creatief. Deze meneer heeft een
pluim verdiend, een plaatje. Omdat het echt
er uitspringt dat er met véél liefde en zorg aan
gedacht wordt. Omdat de hele straat en buurt
er door is opgefleurd.

Gerard Doubuurt
Quellijnstraat 147,
Wil Geerlings
Omdat de geveltuin
van Wil van lekker veel
groen voorzien is, zo natuurlijk. Buitengewoon
goed verzorgd en veel
afwisselend bloeiende
planten.

Frans Halsbuurt
1e Jacob van Campenstraat 7 R,
Ruth Oudraad
Omdat er altijd wat bloeit, in prachtige
kleurencombinaties. Omdat de tuin
met zeer veel liefde wordt verzorgd.
Omdat Ruth ook de ‘buurtuinen’doet…
kortom een sieraad voor de straat! Bij
elkaar een geweldig stukje straat.

Sarphatiparkbuurt
Govert Flinckstraat 213, Tony
en Judith Springeling Briggs.
Omdat de tuin meerdere
tuinen en huizen van buren
bestrijkt. Omdat het een
gezamenlijke geveltuin is.
Omdat dat ding bij mij naar
binnen groeit en desondanks
blijft leven!

Oude Raibuurt
Rustenburgerstraat 77,
familie Firing
Omdat het een fleurige,
goed verzorgde tuin op het
noorden is – sindsdien heb
ik ook bloembakken in de
vensterbank gezet.

Hercules Seghers Kwartier
1e Jan Steenstraat 32 B, familie De Ridder
Omdat hij de hele zomer zo fleurig was. Omdat het
een ouder echtpaar is en ze er veel tijd en aandacht
aan geven, ondanks dat medebewoners de geveltuin als vuilstortplaats gebruiken.

Dora Tamanabuurt
Jacob Israel de Haanstraat 3, Chari Randolph
Omdat het altijd een puinzooi was en nu
sinds drie maanden een plaatje van een tuin
– namens alle buren die boven hem wonen.

Cornelis Troostbuurt
Jozef Israelskade 17/18,
Vera en Jan Homburg
Omdat het er zo fris en vrolijk bijstaat en omdat de tuin mooi opvalt
en de fleurigste is.

Categorie instellingen en
bedrijven: Oranjekerk
Omdat er zo veel bloeit (ook
bijbelse planten en bloemen)
en er met zo veel liefde in
gewerkt wordt. Omdat het
met zo veel geduld en liefde is
opgezet. Prachtige hof.

Burgemeester Tellegen en Thérèse Schwartzebuurt
Jozef Israelskade 59 C,
familie Jongenelen.
Omdat het zo’n mooie tuin is.

Van der Helstpleinbuurt
Pieter Aertszstraat 38,
Irene van de Rol
Ziet er uitnodigend uit om
op het bankje lekker te zitten
tussen al dat groen. Irene heeft
hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van plantenbakken en planten
die door anderen zijn afgedankt. Met eigen middelen en
fantasie heeft ze een kleurrijk, gezellig hoekje gemaakt
waarmee ze een grote bak van
grint aan ’t oog onttrekt.

De Pijpkrant - december 2003

8

Natuur en Milieu

Plok, plok,
plok
Op donderdag 13
november jl. kregen we op
het wijkcentrum vleermuisles van Peter van
der Linden, de voorzitter
van de Noordhollandse
zoogdierstudiegroep.
Het ging over het herkennen van de soorten
vleermuizen die we in de
Oud Zuid tegen kunnen
komen, over kraamkamers
en winterverblijven, hun
jachtmethoden en de
mogelijkheden om ze te
beschermen. Heel leerzaam
allemaal, maar daar zijn we
er niet meer.
Op dit moment zijn de
vleermuizen in winterslaap
en kunnen we ze niet waarnemen met de bat-detector.
Dat is een apparaatje
waarmee de hoge frequenties die de vleermuizen gebruiken om hun prooi op te
sporen omgevormd worden
door een lager, voor ons
hoorbaar geluid. Zo klinkt
een dwergvleermuis als een
knikker die op een natte
tafel valt (plok, plok, plok)
en hebben de meer- en de
watervleermuis weer een
heel ander ritme.
Vleermuizen waarnemen
kun je van de tweede helft
van maart tot en met de
eerste helft van oktober.
Om te leren hoe je de verschillende soorten kunt onderscheiden hebben we een
CD aangeschaft en de benodigde literatuur. Ook is
het de bedoeling dat er een
foldertje wordt gemaakt
over vleermuisbescherming
in de stad. Daarom hebben
we een nieuwe afspraak gemaakt op donderdagavond
18 december om 20.00 uur.
We gaan dan oefenen met
de CD en ons wat meer verdiepen in het onderwerp. U
kunt nog meedoen!
Plaats:
Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133
Tijdstip: do 18 december
a.s. om 20.00 uur
Meer informatie:
Natuur- en milieuteam
De Pijp
tel. 4004503
(Thea Dammen)

Oproep:
broedvogelsinventarisatie
parken

De
Nationale
Wintervogeltelling
KNNV Vereniging voor
veldbiologie en SOVON
Vogelonderzoek Nederland
organiseren komende winter
een onderzoek naar de
wintervogels in tuinen van
Nederland.
Welke vogels zitten er ’s
winters in de Nederlandse
(stads)tuinen en in welke
aantallen?
Dat is de centrale vraag.
Er zijn twee telperioden: van
15 december tot 1 januari telt
u elke dag exact 5 minuten
per keer.
Telperiode 2: van 2 januari
tot 1 maart mag u per dag net
zo lang en zo vaak kijken als
u wilt.
Hoe doet u mee?
U kunt de waarnemingsformulieren gratis afhalen bij de
drie wijkcentra in Oud Zuid.
Meer informatie:
Natuur- en milieuteam De
Pijp
tel. 4004503 (Thea Dammen)

Vanuit het parkenoverleg van
het Milieucentrum Amsterdam
kwam het bericht dat zij wat
meer wilden samenwerken
met Amsterdamse natuur- en
groengroepen. In een gesprek
bleek dat inventarisatie van de
broedvogels in onze parken tot
de wensen behoorde. Vandaar
deze oproep.
Wij spraken af dat de natuuren milieuteams in Oud Zuid
bewoners oproepen die mee
willen doen met inventariseren.
Voorafgaand daaraan kunnen
we in de maanden januari en
februari een mini-cursus organiseren waarin de principes van
het inventariseren worden uitgelegd. In drie tot vier avonden
met verschillende sprekers en
een cursusleider proberen we
ons de eerste beginselen eigen
te maken om in maart van start
te gaan met het Vondelpark en
Sarphatipark. Reken er op dat je
dan een keer of acht afgrijselijk
vroeg je bed uit moet, omdat
voor zonsopgang begonnen moet
worden.

Red de mus
De dramatische achteruitgang van de stand van mussen in Nederland, was in 2001
aanleiding voor een onderzoek. U kon meewerken aan het achterhalen van de
oorzaken hiervan in Amsterdam en met name in De Pijp door waarnemingen op de
huis-aan-huis verspreide ‘mussenkaarten’ te noteren. Uw respons was overweldigend
en uw schrijflust niet te stuiten. Tot in de kantlijn, langs de randjes en zelfs nog op de
enveloppen meldde u mij uw waarnemingen. Na 100 uur computeren zijn uw gegevens eindelijk verwerkt en hoopt de Werkgroep Mussen begin volgend jaar de onderzoeksresultaten in de Pijpkrant te publiceren. Voor nu al vast een voorbeeld van wat u
ons schreef.

“… Dakloze mus”
“… van dit woonblok zijn alle daken in 2001 gerenoveerd en geïsoleerd, bovendien zijn de
bestaande heggen vervangen door andere. De mussengroep die in deze heggen woonde en onder
deze daken nestelde is helemaal verdwenen.
Het woonblok verderop verkeert nog in oude staat, en de mussengroep die daar woont, is er
nog.”
Wordt vervolgd!
NORA ESSENSTAM

Wijkcentrum Ceintuur - Werkgroep Mussen
De cursus gaat alleen door bij
voldoende belangstelling.
Opgeven bij:
Natuur- en milieuteam
De Pijp,
p/a Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133,
tel. 400 4503.
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R&R Beheer nu ook van slechtste huurbaas van Nederland
De zwarte bokaal van
de Woonbond voor de
‘slechtste verhuurder van
Nederland’ gaat dit jaar
naar R&R/Ruizendaal
Beheer. Eerder werd
de verhuurder al tot
slechtste huisbaas van
Amsterdam uitgeroepen.
De verhuurder valt deze
eer te beurt wegens zijn
slechte dienstverlening
en het niet uitvoeren van
onderhoud.

FOTO: MELDPUNT ONGEWENST
VERHUURGEDRAG

Links: Met tegenzin neemt een vertegenwoordiger van R&R/Ruizendaal
Beheer de zwarte bokaal van de
Nederlandse Woonbond in ontvangst, bestemd voor de ‘slechtste
verhuurder van Nederland’. Rechts:
Vertegenwoordiger Woonbond poseert met zwarte bokaal voor R&R
Beheer, ook wel bekend als Henk
Janssen Holding b.v. en Ruizendaal
Beheer b.v. in Soest.

Cursusaanbod Quellijn

Gratis deskundig juridisch advies

U kunt zich weer inschrijven voor diverse cursussen
die binnenkort van start gaan:

Willering Advocaten is onlangs gestart met het aanbieden van gratis juridische
hulpverlening aan uitkeringsgerechtigden, diegenen die een uitkering willen
aanvragen en aan mensen met problemen omtrent studiefinanciering.

Tekenen en Schilderen:

Voor wie?

Naailes:

Frans conversatie:

Mah Jongg:

dinsdag 9 december t/m
24 februari (10 keer)
woensdag 7 januari t/m
17 maart 2004 (10 keer),
voor de maandagmiddag
van 12.45 tot 14.45 uur is
nog plaats! Schrijf u nu in!
voor gevorderden:
donderdag 15 januari
t/m 1 april 2004 (10 keer)
woensdag 21 januari t/m
25 februari 2004 (6 keer)

Voor info en inschrijving kunt u terecht op werkdagen van 9.00 tot 18.00
uur bij Buurtcentrum Quellijn, Quellijnstraat 62-66, tel. 6 62 06 67.

Het gratis juridisch advies
bij Willering Advocaten is
bedoeld voor mensen die
in aanmerking komen voor
gefinancierde rechtsbijstand
– dit zijn mensen met een
inkomen lager dan 805 Euro
netto per maand (alleenstaanden) of lager dan1130
Euro netto per maand (samenwonenden).

Gratis
De eigen bijdrage van 64 Euro
die men normaalgesproken
voor de advocaat moeten

betalen, wordt door Willering
Advocaten kwijtgescholden.
Hiermee krijgt men daadwerkelijk kosteloos juridisch advies. Het gaat uitsluitend om
zaken m.b.t. uitkeringsproblemen en studiefinanciering
- andere zaken worden dus
niet in behandeling genomen.

Waarom?
Bas Willering: “In mijn jarenlange praktijkervaring als advocaat heb ik gezien dat het
inschakelen van een advocaat
voor veel mensen vaak toch te
duur is. Daarom zien mensen

te vaak af van deskundige
hulp bij problemen, zoals
bijvoorbeeld het maken van
bezwaar of het in beroep gaan
tegen een beslissing waarmee
zij het niet eens zijn. Ik vind
dat jammer en onterecht,
want iedereen moet voor zijn
rechten op kunnen komen
met deskundige juridische
hulp, ook mensen met weinig
geld.”

Willering Advocaten wil de
drempel naar de advocaat
wegnemen door het aanbieden van gratis juridische
hulp aan iedereen die dit
nodig heeft.
Men kan tijdens kantooruren bellen
voor het maken van een afspraak:
Willering Advocaten
Amstelveenseweg 56
1075 XH Amsterdam.
Telefoon: 020 – 6273795.

Kerstmis in de Vredeskerk
De R.K. Vredeskerk op de hoek van de Pijnackerstraat/Van Hilligaertstraat viert Kerstmis op:

Kerstavond,
Kerstavond,
Kerstavond,
1e Kerstdag,

24 december 17.00 uur:
Kerstviering voor en door kinderen. Zij spelen zelf het kerstverhaal mee en mogen als
schaap, herder of engel naar de kerk komen. Er worden ook veel kerstliedjes gezongen.
24 december 20.30 uur:
Eerste nachtmis. Het Canticum Anglicum zingt de Latijnse mis van Edmund Rubbra en
Engelse en Nederlandse kerstliederen.
24 december, 23.00 uur:
Tweede nachtmis. Het Salve Reginakoor zingt de Missa Festiva van Gretchaninoff en
kerstliederen.
25 december, 10.30 uur:
Hoogmis van Kerstmis. Het Salve Reginakoor zingt de Missa Festiva van Gretchaninoff
en kerstliederen.

Iedereen is welkom bij alle vieringen.
Verdere informatie: www.amsterdam.vredeskerk.nl of 020-6626909

speel-o-theek
De speel-o-theek is op zoek naar vrijwilligers voor minimaal 1 dagdeel per week.
Het gaat om het uitlenen van speelgoed voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Je komt in een enthousiast team van medewerkers te werken. Kinderen geen bezwaar.
Opnieuw staat de integriteit van deelraadslid H.C. Bremer (Amsterdam
Leeft) ter discussie. Dit keer omdat hij zijn pand aan de 1e Jan van der
Heijdenstraat 89 illegaal gesplitst heeft. Sinds 2 november is het pand
mede om deze reden opnieuw gekraakt door kraakgroep De Pijp.
Zij eist van het stadsdeel dat het pand onteigend wordt.
(tekst en illustratie: Otto Keyzer)

Buurthuis Quellijn, Quellijnstraat 62-66
Tel.: 66 20 667 vragen naar Len Koomen of mail: bc.quellijn@combiwel.nl
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Spreekuren in De Pijp
ADVOCATENSPREEKUUR
Voor korte juridische vragen over werk, sociale zekerheid, procedures
bij kantongerecht, rechtbank en familierecht (echtscheiding, kinderen).
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel 676 48 00
 inloopspreekuur: di 20.00 - 21.00 uur



ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (AMW)
Voor problemen op het gebied van relaties, geld, verslaving, werk,
rouwverwerking of gezondheid. Het AMW is volledig onafhankelijk, iedereen kan hier zonder voorwaarden of verwijsbriefjes gratis
terecht.
 telefonisch spreekuur: ma - vr 12.00 - 13.00 uur
tel 673 99 94
 inloopspreekuur: ma, wo, vr 9.00 - 11.00 uur
Van Ostadestraat 2 74
 spreekuur voor Arabische vrouwen: vr 13.00 - 14.00 uur
Vrijheidslaan 92, tel. 664 64 96
 Turks inloopspreekuur: do 9.00 - 10.00 uur
Sloterkade 150

Wijkservicepunt Ceintuurbaan, Ceintuurbaan 72,
tel: 379 58 24
 spreekuur: dagelijks 9.00 - 12.00 uur en 16.00 - 17.00 uur

spreekuur: 9.00 - 11.00 uur en 15.30 - 17.00 uur

Wijkservicepunt Ruysdaelkade, Ruysdaelkade 163,
tel: 672 05 38, fax: 670 65 01
 spreekuur: dagelijks 9.00 - 11.00 uur en 15.30 - 17.00 uur;
do 17.00 - 18.00 uur



spreekuur met Turkse en Arabische Tolken
Spuistraat 10, tel: 520 51 00

WIJKBEHEERDER/ WIJKCOÖRDINATOR
De wijkbeheerder, Sanne Koolwijk, beantwoordt vragen over het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De wijkcoördinator,
Jeannette Swaab, geeft informatie over plannen en activiteiten in
de buurt. Zij houden spreekuur op twee lokaties:

Wijkservicepunt Gerard Dou Gerard Doustraat 86,
tel: 676 34 98, fax: 673 61 18
 spreekuur: di - vr: 13.00 - 17.00 uur

Wijkservicepunt Gerard Dou, Gerard Doustraat 86
tel: 6781928 (wijkbeheerder),
tel: 6781624 (wijkcoördinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 14 - 15 uur
 Wijkcoördinator: di 13 - 15 uur

HUURTEAM
Voor vragen over huurprijzen, servicekosten en onderhoudsproblemen.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133; tel: 664 53 83
 inloopspreekuur: wo 9.00 - 12.00 uur

Wijkservicepunt Ruysdaelkade, Ruysdaelkade 163
tel: 6781928 (wijkbeheerder),
tel: 6781624 (wijkcoördinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 15.00 - 16.00 uur
 Wijkcoördinator: di 15.00 - 17.00 uur.

BURENHULP IN DE PIJP
Voor ouderen en gehandicapten.
 telefoonisch spreekuur: ma - wo - vr:
tel 679 44 41

KRAAKSPREEKUUR
Voor praktische hulp en informatie over kraken.
De Molli, Van Ostadestraat 55 hs, tel: 676 14 27
 inloopspreekuur: ma 19.00 - 20.30 uur

WOONSPREEKUUR
Voor vragen over huurprijzen, woonruimteverdeling, huurbescherming, onderhoud, renovaties, huursubsidie, kamerhuur en onderhuur.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 664 53 83
 inloopspreekuur : do 19.30 - 21.00 uur.

BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK
Voor hulp, begeleiding en ondersteuning bij onder meer
problemen omtrent stadsvernieuwing, wonen en huurschulden.
Buurtcentrum De Pijp, 2e van der Helststraat 66
 telefonisch spreekuur: ma - do: tel 570 96 40
 inloopspreekuur: ma 14.00 - 15.00 uur; wo 9.30 - 10.30 uur

NATUUR- EN MILIEUTEAM
Bewonersondersteuning natuur, milieu, en verkeer.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 400 45 03
 inloopspreekuur: do 13.30 - 17.00 uur

WIJKPOST VOOR OUDEREN
Informatie, advies, ondersteuning, begeleiding en bemiddeling
op het gebied van welzijn, zorg, huisvesting en financiën voor
ouderen vanaf 55 jaar
Buurtcentrum De Pijp, 2de v/d Helststraat 66, tel 570 96 40
 Inloopspreekuur: di en do 10.00 - 12.00 uur
andere dagen op afspraak thuis of op kantoor
OUDERENCONCIËRGE DE PIJP
Voor kleine technische klusjes, woningaanpassingen, tuinonderhoud
en behang- en schilderklusjes voor ouderen (55+) en gehandicapten.
Lutmastraat 175
 telefonisch spreekuur ma - vr 9.00 - 10.30 uur:
tel 679 23 22
buiten deze uren inspreken boodschap
BUURTCONCIËRGES
Vanuit de vier wijkservicepunten in De Pijp werken de buurtconciërges. Ze zijn dagelijks op straat tijdens hun buurtrondes om te signaleren wat er niet in orde is, zoals vervuiling, vandalisme en kapotte
bestrating. Ze doen kleine klussen voor ouderen en gehandicapten,
zoals het buiten zetten van een vuilniszak of het vervangen van een
lampje. U kunt bij hen terecht als het gaat om kapotte straatverlichting, een burenruzie die het woonplezier bederft, maar ook als u een
goed idee heeft voor uw straat of plein zoals een extra fietsenrek,
speeltoestellen voor kinderen of een buurtfeest.
Op de wijkservicepunten houden de wijkcoördinatoren van het
stadsdeel, de buurtregisseurs van de politie, de straatmanager Noord/
Zuidlijn en het Woningbedrijf Amsterdam een wekelijks spreekuur.
De spreekuren van de buurtconciërges zijn:
Wijkservicepunt Smaragd, Smaragdplein 8, tel/fax: 471 26 68

OPBOUWWERK
Voor vragen over renovatie, sloop, huurverhoging na woningverbetering en plannen voor de woning en de wijk.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133: tel 676 48 00
 inloopspreekuur: wo 9.00 - 12.00 uur
SOCIAAL RAADSLIEDEN
Voor vragen over werk, uitkeringen, formulieren, belastingen en
geldzaken. De Sociaal Raadslieden houden afsprakenspreekuur in de
Buurtcentra in De Pijp:
Buurtcentrum De Pijp, 2e van der Helststraat 66, tel: 570 96 40
 inloopspreekuur: do 10.00 - 13.00 uur.
ma en di op afspraak
Buurtcentrum Quellijn, Quellijnstraat 66, tel: 664 37 60
 inloopspreekuur: ma 9.00 - 12.00 uur, di en do op afspraak
Buurtcentrum Community School,
2e Jan van der Heijdenstraat 75 - 77, tel: 676 29 86
 inloopspreekuur: di 9.00 - 12.00 uur,
ma en do op afspraak
RECHTSHULP AMSTERDAM
Voor vragen over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht of consumentenrecht.
Avondspreekuur Spuistraat
Spuistraat 10, tel: 520 51 00
 spreekuur op afspraak: do 17.00 - 19.00 uur



Avondspreekuur Oosterparkstraat
Oosterparkstraat 274, tel: 520 51 00
spreekuur op afspraak: wo 17.00 - 19.00 uur

POLITIE SPREEKUREN BUURTREGIE
Frans Halsbuurt: Wijkservicepunt Ruysdaelkade
Ruysdaelkade 163, tel: 672 05 38
 spreekuur: di 18.00 - 20.00 uur (Anke Sonderman)
Gerard Doubuurt: Wijkservicepunt Gerard Dou
 Gerard Doustraat 86, tel: 676 34 98
spreekuur: di 15.00 – 17.00 uur (Leo Dortland)
H. Seghersbuurt: Wijkservicepunt Ruysdaelkade
Ruysdaelkade 163, tel: 672 05 38
 spreekuur: do 17.00-19.00 uur (Harold van Dam)
Sarphatiparkbuurt: Wijkservicepunt Gerard Dou
Gerard Doustraat 86, tel: 676 34 98
 spreekuur: do 16.00 - 18.00 uur (Joop Bosch)
Hemonybuurt: Community School
2e Jan van der Heijdenstraat 75-77, tel: 664 92 50
 spreekuur: do 15.30 - 16.30 uur (Jerry van Dijk)
C. Troostbuurt: Wijkservicepunt Ceintuurbaan
Ceintuurbaan 272, tel: 379 58 24
 spreekuur: di 16.00 - 17.00 uur (John Tromp)
Lizzy Ansinghbuurt: Wijkservicepunt Ceintuurbaan
 spreekuur: do 16.00 - 17.00 uur (Marco Vreugdenhil)
Van der Helstpleinbuurt: Henrick de Keijserplein
tegenover nr.10 (gebouw speeltuinvereniging)
tel: 672 40 58
 spreekuur: di 16.00 - 17.00 uur (Frank Westerop)
Burg.Tellegenbuurt: Henrick de Keijserplein
 spreekuur: ma 16.00 - 17.00 uur (Peter Wetjens)
Diamantbuurt: Wijkservicepunt Smaragd
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Tegen de barbarij

Roald Dahl – filmfeest
in de kerstvakantie
In de kerstvakantie, van 20 t/m 4 januari,
vertoont Rialto, in het kader van het
landelijke Roald Dahl Feest, vier Roald
Dahlverfilmingen. Van het inmiddels klassiek geworden Sjakie en de chocoladefabriek, het eigenwijze meisje Mathilda en
het sprookjesachtige de GVR, tot Daantje
de wereldkampioen. En alle films zijn, zoals
altijd bij de verhalen van Roald Dahl, even
fantasierijk.
Zaterdag 20 en zondag 21 december

Sjakie en de chocoladefabriek
Mel Stuart, Verenigde Staten 1971, 100 min.,
Nederlands gesproken, vanaf 6 jaar.
Een arme jongen krijgt de kans samen met
vier andere kinderen om op bezoek te gaan bij
de meest excentrieke en fantastische chocoladefabriek. E’en van deze kinderen kan de
hoofdprijs winnen: een “levenslange” hoeveelheid chocolade.
Woensdag 24 december
Danny de Vito, VS 1996, 94 min, Nederlands
ondertiteld, vanaf 8 jaar.

Galerie 3, Van Ostadestraat 186. v.l.n.r.Kees Vet, Jasper van der Wel,
Maarten Koeman

Mathilda is een klein, maar geniaal meisje. Op
haar vierde leest ze al de klassiekers uit de
wereldliteratuur. Haar ouders begrijpen dat
niet, ze vinden Mathilda lastig.
Zaterdag 27 en zondag 28 december

De GVR
Brian Cosgrove, Groot-Brittannië 1990, 88 min,
animatie, Nederlands gesproken, vanaf 5 jaar.
Sofie woont in een naar weeshuis met een
gemene directrice. Op een nacht wordt ze uit
haar bed getild door een reusachtige hand.
De GVR (Grote Vriendelijke Reus) neemt haar
mee, naar een verre planeet, waar de dromen
vandaan komen.
Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 januari

Daantje de wereldkampioen
Gavin Millar, Groot-Brittannië 1988, 94 min,
Nederlands ondertiteld, vanaf 8 jaar.
Daantje en zijn vader wonen in een prachtige
oude woonwagen achter een benzinestation.
De rijke buurman Hazel, een projectontwikkelaar en liefhebber van de fazantenjacht, is
niets te min om hen van weg te pesten.

Voordracht Gijsbrecht van Aemstel

Galerie 3 noemt zich de kleinste galerie in De Pijp. Dit is een
etalage in de Van Ostadestraat 186, waarin drie werken
tentoon gesteld worden. Ze zijn gemaakt door drie bevriende beeldend kunstenaars. Om de tien weken treffen
ze elkaar in de galerie en stellen een nieuwe tentoonstelling samen. De drie werken vormen samen een geheel. Het
gaat om een gedachte, de wisselwerking onderling en de
spanning die daaruit ontstaat.

Op donderdag 1 januari 2004 draagt Herman van Elteren aan de hand van een levensgroot beweegbaar prentenboek de traditionele Gijsbrecht van Aemstel voor; de
enige voordracht van dit stuk in Amsterdam!
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Marianne Ketel (zang) en Michiel Mirck
(spinet).
Adres: Vredeskerk, hoek Pijnackerstraat/Van Hilligaertstraat
Aanvang: 14.00 uur. De toegang is vrij.
Verdere informatie: www.amsterdam.vredeskerk.nl of 020-6 62 69 09

Gedurende de laatste maand van het jaar prijken er twee
beelden en een ets in de etalage. Links staat het beeld ‘Lucy’
van Maarten Koreman. Lucy is de eerste vrouw, die zich 3.5 miljoen jaren geleden op de kop krabde, terwijl ze (zwanger als ze
was) vanaf een bergtop uitkeek en zich afvroeg hoe de wereld
in haar bestaan is begonnen en waar deze eindigt. Rechts staat
een kleiner beeldje, dat heet ‘Reiziger de voeten geheven’ van
Kees Vet. Het is een reiziger in kopstand, die het ongrijpbare
wil belopen. Het roept een gevoel van kwetsbaarheid op. En
tussen deze twee beelden hangt een ets van Jasper van der Wel,
getiteld ‘de grote landstrijd’. Het geeft een gevecht weer tussen
het hemelse en aardse. Wat en wie eerst, is ons bestaan een
illusie? wil hij ermee zeggen.
Als de tien weken om zijn, komen de vrienden weer bij elkaar
en eten een haring op de Albert Cuyp. Temidden van drukte
en overdaad in deze welvaartsmaatschappij bezinnen ze zich
opnieuw. ‘Tegen de barbarij’, zoals één van hen de drie het
uitdrukt. Galerie 3 is de moeite van het overpeinzen waard.
SVB

Renaval nieuwe baas
Kunstzaak
Na een periode van onzekerheid start de
Kunstzaak een nieuw leven onder Renaval. Dit
adviesbureau voor (startende) ondernemers,
gaat in De Kunstzaak kunstenaars begeleiden op
hun weg naar goed ondernemerschap. Naast het
aanbod van ‘training en coaching’ wil Renaval
via De Kunstzaak kunstenaars laten profiteren
van haar aanbod van kleinschalig vastgoed (tot
250m2). Kunstwerkgroep. Renaval-directeur
Peter Dortwegt sprak hierover op uitnodiging
van Kunstwerkgroep De Pijp tijdens de tweede
De Kunsttafel op 28 november bij stichting
AGO. Bij die gelegenheid werd ook duidelijk
dat bijvoorbeeld tentoonstellingen en andere
activiteiten die kunnen afleiden van de nieuwe
hoofdtaak van De Kunstzaak verleden tijd zullen
zijn. ‘Focussen’ noemt Dortwegt dat.
GERT MEIJERINK

Exposities
in De
Badcuyp

FOTO WALTER WILDEVUUR

Afgelopen 16 november vond het 3e leescafé van dit
jaar plaats in Café Amstelvaart aan de Ceintuurbaan. Een
kleine twintig belangstellenden en enkele cafébezoekers
luisterden naar verhalen en gedichten.
Het werken met een thema was de vorige keer goed bevallen.
Dit keer stond ‘ouder worden’ centraal. Ter ere van het verschijnen van het boek ‘Ouder worden, hoe doe je dat?’ van buurtgenoot Kor Bedee werden vier verhalen uit het boek voorgelezen
door de schrijvers zelf : Henk Abbing, Kor Bedee en Rini Dippel.
Het verhaal van Corrie Strooker werd gelezen door Erika Veld.
Daarnaast las Fons Eickholt stukken van eigen hand en
had Ellen Eggenhuizen twee mooie toepasselijke gedichten
uit gekozen, van Vasalis en van Willem Wilmink. Hoewel alle
verhalen verschillend waren, boeiden ze allemaal, ze waren
ontroerend en grappig. Zelfs reguliere bezoekers werden er
stil van. Het boek die week zijn derde druk zag, kost slechts
17,50. De exemplaren die Kor had meegenomen waren dan ook
snel uitverkocht.

T/m zondag 4 januari:
foto’s en fotocollages van
Aram Tanis, die dit jaar
aan de Gerrit Rietveld
Academie afstudeerde. In
zijn werk figureren overwegend mensen met een
Aziatische achtergrond.
Zwart-wit en gedempte
tonen bepalen het sobere
en enigszins introverte
karakter van zijn werk.
T/m zondag 15 februari:
schilderijen van Mervin
van Uden. Deze kunstenaar studeerde vorig jaar
af aan de Gerrit Rietveld
Academie. Zijn werk, met
voornamelijk mensen
en dieren, is realistisch,
soms haast illustratief en
wordt gekenmerkt door
een snelle, schetsmatige
toets en een helder, niet fel
kleurgebruik. De motieven
tonen vaak een scherpe,
ongewone uitsnede. Het
werk van Mervin van Uden
roept een sfeer van (moderne) sprookjes en fabels
op, de illusie van onschuld.
Opening op zaterdag 10
januari om 15.00 uur.

3e
Leescafé
in
Hemonykwartier
Gelukkig is Rini Dippel bereid gevonden om de leescafé’s mee
voor te bereiden dus gaan we daar in het nieuwe jaar zeker mee
verder.
Wilt u zelf eens iets voorlezen uit een lievelingsboek of een
gedicht of schrijft u zelf en wilt u dat uitproberen op publiek
dan kunt u zich aanmelden bij Walter Wildevuur
W.Wildevuur@wxs.nl
We zullen tijdig een planning maken van alle activiteiten die
de stichting Hemony kwartier volgend jaar gaat ondernemen
aan festiviteiten en bijeenkomsten.
Dit jaar sloten we af met winterfeest in de Communityschool
en we gaan eind december een paar kerstbomen plaatsen op de
hemonystraat bij Yoyo en de snackbar.
YVONNE BREUK
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olgend jaar bestaat het Wijkcentrum
Ceintuur 35 jaar. Kunstwerkgroep De Pijp
grijpt deze gelegenheid aan om vergeelde posters, foto’s en kranten boven water te halen.
Doel: het reconstrueren van de geschiedenis
aan de hand van de opgedoken beelden. In
deel 1 van deze serie van acht afleveringen
staat Frank van Dorp centraal. Hij was in de
jaren zeventig actief in het wijkcentrum als
bestuursvoorzitter en Pijpkrantredacteur. De
afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig
uit zijn archief.
Het wijkcentrum
Wijkcentra bestaan in Amsterdam al vanaf 1948. Doel is
het organiseren van evenementen die het volk zijn misère voor even moet doen vergeten. Het bestuur bestaat
uit de notabelen van de wijk. Geheel in deze nobele, apolitieke traditie wordt ruim twintig jaar later, op 6 oktober
1969 in de ontvangstzaal van Heineken en in het bijzijn
van burgemeester Samkalden het 25e Wijkcentrum van
Amsterdam opgericht: het Wijkcentrum Ceintuur. Maar
al een jaar later eist Werkgroep De Pijp, een groep van
radicale jongeren uit de wijk, het aftreden van de notabelen. Alleen onder die voorwaarde wil het kandidaten
leveren voor het bestuur. De eis wordt ingewilligd. Vanaf
dat moment wordt het bestuur niet meer van boven-,
maar van onderaf gekozen op openbare vergaderingen
(wijkraden). Hier kan iedere buurtbewoner zijn stem
uitbrengen. De prioriteit verschuift van het organiseren
van gezelligheidsevenementen naar de strijd om een betere woonomgeving. Een strijd die onderdeel is van het
gevecht tegen het ‘maatschappelijk systeem’. Met deze
minirevolutie is het wijkcentrum van de jaren zeventig
geboren.
Werkgroep De Pijp
In hetzelfde jaar als de oprichting van het wijkcentrum
verenigen katholieke jongeren zich in ‘Werkgroep De
Pijp’. Zij worden geïnspireerd door de Paus die een
socialere houding van de kerk voorstaat. Niet veel later
lijkt het meer de apostel van het socialisme, Karl Marx,
te zijn die de wegbereider is (zie de ‘overval’ op het
wijkcentrum hierboven). De centrale figuur is de later
als staatssecretaris beroemd geworden banketbakker
en Pijpbewoner Jan Schaefer. In 1972 schuift hij via
de door hem ingestelde wijkraad medewerkgroepslid
en andragoloog Frank van Dorp als bestuursvoorzitter
naar voren. Onder Van Dorp worden de laatste restjes
‘truttigheid’ opgeruimd en verandert het wijkcentrum
in ‘aksiesentrum’.

1.

2.

3.

naast het netgebouwde Okura Hotel moet verschijnen),
tegen sloop, vóór renovatie, tegen huurverhoging, vóór
inspraak, vóór speelpaatsen, vóór kindercrèches.

maal) en ‘Namens kinderen voor De Pijp’. Ook kraakacties,
het prostitutiebeleid en toekomstplannen over De Pijp,
blijken op film te zijn vastgelegd. Dat smaakt naar meer.
TEKST EN LAY-OUT: GERT MEIJERINK

De Pijpkrant
De spiegel waarin dit proces prachtig valt af te lezen
is de Pijpkrant, de toen maandelijkse uitgave van het
wijkcentrum. Direct na het aantreden van Van Dorp
verschijnt het eerste nummer. Van Dorp: “Het heette
eerst ‘Ceintuur Nieuws’. ‘Pijpkrant’ vonden wij minder
truttig en een echte geuzennaam, want niemand wilde
met het toen vaak als scheldwoord ervaren ‘pijpbewoner’
worden aangesproken.” Die eerste Pijpkranten vallen op
door doeltreffend en helder taalgebruik. Het is bijna een
wonder dat zoveel overzichtelijke informatie steeds weer
op zegge en schrijve twee A4-tjes zwart/wit bijeen kon
worden gebracht. Hieraan was ook de hulp van copywriter
en topontwerper Ton Wolf niet vreemd. Tegen betaling
van boeken en jenever leverde hij koppen en ideeën voor
de vormgeving. Dat laatste is aan de lay-out niet af te
lezen. Zo doordacht als de tekst is, zo ondoordacht lijkt
de vorm waarin die werd gegoten. Van Dorp: “Denken in
teksten konden we wel. Daarbij werd ieder artikel aan
een puntensysteem onderworpen, dat lange zinnen en
het gebruik van moeilijke woorden genadeloos afstrafte.
Denken in beelden was wat anders. We wilden niets liever,
maar we hadden er geen enkele ervaring mee. Later ging
dat beter en werden we er zelfs handig in. Ook wel eens
in de zin van listig. Toen we eens een strijdbare bejaarde
nodig hadden met de juiste politieke antwoorden, was
die niet te vinden. Ik heb toen een gefingeerd interview
geschreven en daarbij een foto van mijn moeder geplaatst
die niemand kende. Op die foto zat ze in haar huiskamer
naar iets te wijzen. In het bijschrift werd dat ‘iets’ de
scheuren in de muren van haar krakkemikkige woning
in De Pijp. Achteraf wilde iedere politieke partij die in
De Pijp actief was haar wel inlijven. Ik heb dat kunnen
afhouden door te zeggen dat die Pijpbewoonster weinig
met de partij in kwestie op had.”

4.

5.

De Pijp
Tot aan die jaren zeventig ziet de gemeente in De
Pijp met haar centrale ligging de ideale plek voor een
nieuwe city met moderne grootstedelijke architectuur.
Zij moet het ruimtegebrek van bedrijven en instellingen
in het centrum compenseren. De algemene opvatting
van overheidszijde is dat volksbuurt De Pijp met haar
krotten en autowrakken rijp is voor de sloop. Het is in
feite de omkering van dit proces – van city terug naar
woonwijk – waarvoor het wijkcentrum van Van Dorp de
belangrijke eerste lans gebroken heeft.

Films en tv-programma’s
Naast stilstaande beelden in de vorm van foto’s en posters
blijkt er ook veel materiaal op film te zijn geschoten. Zo
heeft de VPRO drie programma’s aan de toenmalige problematiek in De Pijp gewijd: ‘Namens Jan Schaefer’ (twee

Acties
In de tijd van Van Dorp nemen de bewoners (hiertoe
aangezet door het wijkcentrum) het heft in eigen
hand. Tal van nota’s, blauwdrukken, zwartboeken en
actieplannen zien het licht. Tal van acties worden gevoerd: tegen cityvorming (met name tegen de opera die

7.

6.

Bij de afbeeldingen:
1. Frank van Dorp, bestuursvoorzitter Wijkcentrum
Ceintuur 1972-1977, Pijpkrantredacteur 1972-1982.
2. ‘Pijpkrant met de rug tegen de muur’ (offset, 59x42
cm); Pijpkrant als muurkrant uitgebracht vanwege
constante geldnood (de Gemeente subsidieerde de
uitgave minder dan mondjesmaat).
3. ‘Ferdinand Bolstraat autovrij!’ (Rob Stolk, offset,
midden jaren zeventig, 42,5 x 29 cm)
4. ‘Weiger huurverhoging’ (Henk van de Brink e.a.,
zeefdruk, begin jaren zeventig, 42 x 59 cm) “Henk
van de Brink van de PSP had op de Ceintuurbaan een
primitieve zeefdrukkerij op zolder. Daar hebben we
hem gemaakt.”
5. ‘Sloop? Red de Govert Flinck 15-53’ (Taco Anema,
offset, eind jaren zeventig, begin tachtig, 56 x 41 cm)
6. Eerste uitgave Pijpkrant, 1972
7. Frank van Dorp aan het woord tijdens de buurtvergadering op 25 juni 1980 in de grote zaal van het
Wibauthuis. Aan de orde is het meerjarenprogramma
voor De Pijp. Hein von der Fuhr in ‘Komt dat nou
nooit af?’ in 1992: “Zij werd gedomineerd door de
bewoners van het kraakproject Govert Flinckstraat
172-174, die meenden dat de projectgroep hun woningen ten onrechte voor sloop wilde aanwijzen. De
woordenwisseling kwam steeds terug en liep hoger op
naar mate de avond vorderde. De sfeer werd grimmiger. Toen op een ogenblik het zaallicht uitging (het
is nog steeds onbekend of een geschrokken portier van
het Wibauthuis dat deed, of een van de aanwezigen
ter verhoging van het drama, of gewoon per ongeluk
met een schouder tegen het lichtknopje) maakte de
voorzitter van de gelegenheid gebruik de vergadering
te sluiten, waarna de zaal in een oogwenk leeg was.
Geen van de aanwezige ambtenaren die zich deze
avond tot vandaag de dag niet met afkeer levendig
voor de geest weet te halen.” (foto Flinck en zo)

