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Nieuwe website Wijkcentrum 
Op www.wijkcentrumceintuur.nl kunt u terecht voor nieuws 
van het wijkcentrum zelf en uit de buurt. U komt er alles te 
weten over de faciliteiten van het wijkcentrum, openingstijden 
van spreekuren, bewonersorganisaties en werkgroepen uit de 
buurt. U kunt de laatste Pijpkrant downloaden, een gierzwa-
luwnest melden, foto’s bekijken van de laatste geveltuinendag, 
etc. etc. Nog vragen? mail: amarins@wijkcentrumceintuur.nl

Nieuw Algemeen Spreekuur
Op maandag 21 juni begint Wijkcentrum Ceintuur met 
een nieuw Algemeen Spreekuur. Vanaf die dag kunt u elke 
maandag en dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur bij onze 
vrijwilligers terecht met allerhande korte vragen. Dit kan 
zijn over de huur, het invullen van formulieren, schulden, 
bezwaren en lastige brieven. Ook kunnen de vrijwilligers u 
helpen met het schrijven van een brief of het plegen van een 
telefoontje.
Op woensdag tot en met vrijdag (ook van 13.00 tot 15.00 
uur) is zoals vanouds de formulierenbrigade aanwezig. Zij 
helpen u met belastingpapieren, kwijtscheldingsformulier
en of bezwaarschriften. Met de invoering van het Algemeen 
Spreekuur kunt u nu dus vijf dagen per week bij ons terecht 
voor juridische en sociale hulp.

Oproep Huurdersvereniging
Algemene Ledenvergadering Maandag 21 juni a.s. 20.00- 22.00 
uur in Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. Thema: 
bouw Noord/Zuidlijn en de belangen van huurders.

Op zaterdag 19 juni van 12.00-17.00 uur schilderen kunste-
naars in en rond antiekwinkel De Vredespijp als protest 
tegen de plannen om de Vredespijppanden aan de Eerste 
van der Helststraat te slopen. Iedereen welkom. Locatie: De 
Vredespijp: Eerste van der Helststraat 5 t/m 11.

400 jaar 
Marokko – Nederland: 

een jaar lang feest!

Volgend jaar is de band tussen Marokko en Nederland 400 
jaar oud. Dat is een jaar lang feest! Om dat te vieren en 

die oude band te versterken, hebben we de creativiteit en 
inzet van velen nodig. Verzin een evenement, een ontdek-

kingsreis, een verrassing samen met andere bewoners uit al 
die 115 nationaliteiten uit De Pijp. Het mag een dag duren, 
maar ook het hele jaar. Laat je inspireren door bestaande 
projecten die te zien zijn op www.marokko400.nl op en 

verzin hoe dit feest kan worden aangekleed.

Geef je bij Gaby Steindl op voor de denktank van 400 jaar Marokko 
– Nederland. Mail naar 400jaarM-N@wijkcentrumceintuur.nl of 

bel 06 22 1974 72.

UMTS-zendmasten tot nader order 
buiten gebruik
Het protest van bewoners uit de Lutmastraat, Mauvestraat, 
Talmastraat en Burgemeester Tellegenstraat tegen plaatsing 
van UMTS-zendmasten voor mobiel internetten heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Verhuurder Woningstichting Rochdale 
heeft zich de onrust onder de bewoners ter harte genomen. 
De masten zullen niet in gebruik worden genomen, zolang 
er niet meer inzicht is verkregen in de gezondheidsrisico’s 
van de straling. Een nieuw rapport, dat in opdracht van drie 
ministeries zal worden gemaakt, wordt afgewacht. Hiermee 
schaart Rochdale zich bij de reeks van verhuurders, die hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en afzien van 
plaatsing van zendmasten.
De Pijpbewoners kregen wel de mogelijkheid tegen plaatsing 
van zendmasten te stemmen, maar werden daarbij niet goed 
geïnformeerd over de stemprocedure, zij kregen bijvoorbeeld 
niet te horen dat het om UMTS-zendmasten ging. Stemronden 
bleken ook steeds ‘toevallig’ te worden gehouden in vakantie-
perioden, zodat de drempel van 50% tegenstemmen nooit 
kon worden gehaald. Dit staat haaks op de door de politiek 
vastgelegde spelregels. Toen de werkgroep ‘Zendmasten Weg’ 
de telling overdeed, bleek dat 89% van de bewoners tegen de 
masten was.

WERKGROEP ZENDMASTEN WEG

Op 9 en 16 mei organiseerde Stichting Arabische Ouder 
Commissie (AOC) en Streetcornerwork in de Diamantbuurt 
een voetbaltoernooi voor kinderen en volwassenen. Op het 
voetbalveld aan het Smaragdplein zorgden de jeugdteams 
en in Sporthal De Pijp de volwassenteams voor spannende 
wedstrijden. Voor de scheidsrechterscommissie stond de thee 
al klaar, de spelers waren meer geinteresseerd in de bekers. 
Volgend jaar weer? Ja graag!

Het Comité tegen Vertrutting en Apathie organiseerde 
zaterdag 15 mei een ‘Volksterras’ op het Heinekenplein 
tegen het gemeentelijke alcoholverbod. Het comité is 
vóór een biertje in de zon, maar tégen een duur terras.

Geslaagde voetbaltoernooien 
in Diamantbuurt

Wijkcentrum Ceintuur 
vraagt Bestuurders 

Het Wijkcentrum Ceintuur stimuleert het woon, werk- en 
leefklimaat in De Pijp. Het doet dit door ondersteuning 
te bieden aan bewonersgroepen en ondernemers, onder 

meer door het ter beschikking stellen van faciliteiten 
in het gebouw en door de inzet van personeel. Ook 

individuele bewoners worden bijgestaan, bijvoorbeeld 
bij vragen over huurkwesties. Het wijkcentrum is 

onder meer actief op het gebied van wonen, milieu, 
wijkopbouw en stadsvernieuwing. 

De inkomsten van het wijkcentrum bestaan vooral uit 
subsidies van het Stadsdeel Oud Zuid en de Gemeente 

Amsterdam. Het werkt nauw samen met de andere twee 
wijkcentra van het Stadsdeel. Het Dagelijks Bestuur is 

werkgever van 24 werknemers; het wordt benoemd door 
het Algemeen Bestuur en legt daar verantwoording aan 

af. Het Algemeen Bestuur bestaat uit afgevaardigden 
van de bewonersgroepen en de leden van het Dagelijks 

Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur zoekt bestuursleden om 
ons team te versterken. Van een bestuurslid wordt 
een inzet gevraagd van minimaal 1 dagdeel per 2 

weken. In de toekomst is een vrijwilligersvergoeding 
mogelijk. Ervaring is een pre, betrokkenheid bij de 

buurt en een flinke dosis enthousiasme zijn vereist.

 Bent u het enthousiaste bestuurslid dat ons team wil versterken? 
Stuur dan uw schriftelijke reactie naar:
Dagelijks Bestuur van het Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam
Voor nadere informatie: Fred Gersteling 
(020 676 4800 / 06 2732 8847)

Bewoners van de stille kanten van het Sarphatipark hielden zondag 13 juni een soort ‘déjeuner sur l’herbe’ in het 
park. Op het programma stond onder meer spelletjes voor kinderen en rondleidingen door het park.

De bewoners van de Henrick de Keijserstraat vieren feest. 
Hoewel huisuitzetting door projectontwikkelaar G.W. 
Bakker dreigt, zijn ze niet stuk te krijgen: de straat werd 
op zondag 13 juni even tot ‘Bakker Vrije Zone’ gedoopt.
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Al jaren zijn in De Pijp twee instellingen 
actief op het gebied van het maatschap-
pelijk werk: Stichting Zuid en Combiwel. 
Voor een deel overlappen hun werkzaam-
heden elkaar. Over de achtergronden 
die tot de oprichting hebben geleid van 
het eerste ‘multifunctioneel centrum’ 
waarin beide instanties samenwerken, 
vertellen Nora Goud en Arie van ’t Hoog. 
Beiden zijn nauw betrokken bij de veran-
deringen die momenteel plaatsvinden. 
Zij als algemeen maatschappelijk werk-
ster bij Stichting Zuid, hij als manager 
maatschappelijke dienstverlening bij 
Combiwel. 

Problemen ingewikkelder
“Tot nu toe kon men bij beide instanties 
terecht met vragen op allerlei terreinen,” 
zegt Nora Goud. “Voor een groot deel 
gaat het om praktische zaken als het 
aanvragen van subsidies, uitkeringen 
of vragen over de studiekosten van 
de kinderen. Daarnaast is er de heel 
persoonlijke problematiek: schulden, 
echtscheiding, verslaving of het verlies 
van een partner.”
“We zien de laatste jaren dat de pro-
blemen waar mensen tegenop lopen, 
steeds ingewikkelder worden. Wie 
bijvoorbeeld zijn baan verliest en op-
groeiende kinderen heeft, kan snel in 
financiële problemen komen. Problemen 
met de huisbaas, de bank, gezinsleden 
of uitkerende instantie liggen op de 
loer. Soms denk je dat een oplossing 
is gevonden, maar dan blijkt er een 
werkbriefje niet op tijd te zijn ingeleverd 
en beginnen we weer van voren af aan. 
Deze mensen kunnen oorzaak en gevolg 
moeilijk onderscheiden. Ze kunnen in 
deze tijd van toenemende zelfstandig-
heid niet mee.”
Arie Van ’t Hoog vult aan: “Mensen die 
vroeger in een instelling verbleven, zoals 
hoogbejaarden, wonen tegenwoordig zo 
lang mogelijk zelfstandig. Zonder gespe-
cialiseerde en professionele begeleiding 
gaat dat meestal niet.”

Grotere toeloop
Het aantal mensen dat met deze com-
plexe problematiek kampt, wordt steeds 
groter. Zij worden vaak jarenlang bege-
leid. “De vraag naar onze dienstverlening 
neemt dan ook toe, “ aldus Van ’t Hoog. 
“Waren we de Bijenkorf, dan zouden we 
ons bijzonder verheugen over deze toe-
loop, maar we hebben niet meer uren ter 
beschikking gekregen. We moeten meer 
doen in dezelfde tijd. Daarnaast zijn er 
de bezuinigingen, bijvoorbeeld die op de 
AWBZ, de wet bijzondere ziektekosten. 
Nu al zien we de vraag naar thuiszorg 
verminderen, omdat de kosten sinds 
1 januari fors gestegen zijn. We ver-
wachten dat ook hierdoor de vraag naar 
onze dienstverlening zal toenemen. Voor 
instellingen als Combiwel en Stichting 
Zuid is het dus zaak om de eigen werk-
wijze onder de loep te nemen en goed 
te kijken hoe we zo efficiënt mogelijk 
kunnen werken.”

Eén multifunctioneel loket 
“We constateerden dat mensen die 
in eerste instantie bij Stichting Zuid 
aanklopten, daarna óók nog eens naar 
Combiwel gingen, of andersom,” vertelt 
Goud. “In de hoop op een voor hen 
gunstiger oordeel, gingen vooral mensen 
met schulden nogal eens ‘shoppen’. Dat 
krijg je als er twee instanties naast elkaar 
werken.”
Zo groeide het idee om, met steun van 
Stadsdeel Oud Zuid, tot een multifunc-
tioneel centrum te komen. Van ’t Hoog 
verwacht dat het uiteindelijk een groot 
voordeel is als er vanuit één locatie 
gewerkt wordt. “Na afloop bespreken 
onze medewerkers met elkaar wat ze die 
dag tijdens het spreekuur zijn tegenge-
komen. Juist vanwege de vaak ingewik-
kelde problematiek kunnen ze elkaar 
aanvullen en zodoende beter reageren. 
Ze weten van elkaar waar ze mee bezig 
zijn. In de loop van het eerste jaar hopen 
we de kinderziektes die ongetwijfeld aan 
het licht komen, te verhelpen.”

Overgang niet ineens
Het ‘voortraject’ is al op 1 april van start 
gegaan. Van ’t Hoog: “Vanaf die datum 
kunnen mensen die voor het eerst een 
beroep doen op de dienstverlening van 
het maatschappelijk werk, de wijkpost 
voor ouderen of de sociaal raadslieden, 
zich tijdens het inloopspreekuur melden 
aan de balie van Buurtcentrum De Pijp.”
“We spreken van een voortraject, omdat 
de overgang niet ineens plaatsvindt,” 
vertelt Goud. “Pas op 1 september vervalt 
het spreekuur van het algemeen maat-
schappelijk werk van Stichting Zuid in 
de Van Ostadestraat. Tot die datum kan 
men dus nog daar terecht.”

De inloopspreekuren
 “Tijdens de inloopspreekuren registreert 
de baliemedewerker de nieuwe cliënt en 
op volgorde van binnenkomst volgt dan 
een gesprek met een van onze mede-
werkers. Om de privacy te garanderen 
vindt dit gesprek plaats in een afgesloten 
spreekkamer. Het probleem wordt, 
als dat mogelijk is, direct verholpen. 
Dikwijls lukt dit niet, omdat de juiste 
formulieren niet zijn meegebracht of 
omdat het een probleem betreft waar-
voor een gespecialiseerde medewerker 
of hulpverlener nodig is. In dat geval 
maakt onze medewerker wel meteen een 
afspraak met bijvoorbeeld de ouderenad-
viseur, een sociaal raadsman of een me-
dewerker van een externe instantie als 
het Schuldhulpbureau, de Dienst Wonen 
of het crisisteam wanneer psychiatrische 
hulp nodig is.”
“Voor degenen die al door ons begeleid 
worden, zijn deze inloopspreekuren niet 
bedoeld. Voor hen verandert er niets. 
Ontmoeten zij hun contactpersoon bij-
voorbeeld altijd in de Communityschool, 
dan blijft dat zo. Het is overigens moge-
lijk om telefonisch een beroep op ons te 
doen. Eventueel kan dan een afspraak 
worden gemaakt.”

Naar één loket voor zorg en welzijn

De Pijpbewoner die voor het eerst een beroep wil doen op de dienstverlening van het maatschappelijk werk, de wijkpost 
voor ouderen of de sociaal raadslieden kan sinds 1 april terecht bij één loket. In Buurtcentrum De Pijp aan de Tweede Van 
der Helststraat 66 bundelen Stichting Zuid en Combiwel hun krachten om, ondanks bezuinigingen en een groeiend aantal 
cliënten, de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden.

Mening van de bezoekers
“Natuurlijk zullen we ook de bezoekers naar hun ervaring 
met de nieuwe aanpak vragen,” zegt Goud. “Dat doen we 
door middel van klantenpanels. Bij het ‘Voordeur-project’ van 
Stichting Zuid op onze locatie aan de Olympiaweg werken we 
daar al mee en het levert bruikbare resultaten op.” 
“Wat vindt de bezoeker bijvoorbeeld van de tijden waarop de 
spreekuren plaatsvinden? Tot nu toe houden we die altijd ‘s 
morgens. Dat is prettig omdat je dan ‘s middags nog zoveel 
kunt regelen. Iemand die op het spreekuur komt omdat hij 
werkloos is geworden, kan dan ’s middags terugkomen om 
door een lid van de ‘Formulierenbrigade’ zijn aanvraag voor 
een uitkering te laten invullen.” 

Van alle markten thuis
Veranderingen binnen een instelling gaan meestal met een 
zekere onrust gepaard. “Gelukkig verliest niemand zijn baan 
en worden er geen vestigingen gesloten. Voor de medewerkers 
die de bezoekers in de spreekkamers te woord staan, zijn de 
veranderingen misschien wel het ingrijpendst,” meent Van ’t 
Hoog. “Waren zij deskundig op het gebied van één discipline, 
ouderen, sociaal raadslieden of algemeen maatschappelijk 
werk, nu moeten ze van alle markten thuis zijn. Daarom 
hebben ze de afgelopen tijd cursussen gevolgd en zullen dat de 
komende tijd nog doen.” 

Vriendelijke ontvangst
Een andere vraag is of de ruimte voor het nieuwe multifunc-
tioneel centrum geschikt zal blijken. Buurtcentrum De Pijp 
oogt gastvrij, maar is niet groot. Er staan een ronde en een 
grote ovale tafel met daarop vazen kleurige bloemen. Er is een 
bar met zitjes en voor de ramen staan groene, zo te zien erg 
zelfredzame planten.
“De mensen komen hier om uiteenlopende redenen binnen. 
Om een cursus te volgen of om een praatje te maken en een 
kopje koffie te drinken. Wanneer er dan mensen in een psycho-
tische toestand binnenkomen, kan dat problemen geven,” zegt 
Van ’t Hoog. “We streven naar een vriendelijke en laagdrem-
pelige uitstraling. Dat moet zo blijven. We willen ons ook niet 
verschuilen achter een ingewikkelde telefooncentrale. Om op 
tijd aan de beurt te komen, zitten mensen vaak lang voor het 
spreekuur begint te wachten. Dat is beslist niet nodig. Iedereen 
die zich aan de balie meldt, wordt geholpen. Als men gespreid, 
in de loop van de ochtend komt is de wachttijd korter.”
“Mocht de ruimte niet voldoen, dan denken we al voorzichtig 
aan het in aanbouw zijnde appartementencomplex ‘Quartier 
Latin’aan de Rustenburgerstraat,” verklapt Goud. De begane 
grond daarvan is bestemd voor kantoren en praktijkruimten. 
Dat zou ideaal zijn … maar ja, de centjes.”

MARGA VAN WOERKOM

Multifunctioneel Centrum

Buurtcentrum De Pijp

Maatschappelijk Dienstverlening

Dienstverlening aan ouderen

Sociaal Raadslieden

Tweede van der Helststraat 66

1072 PG Amsterdam, 020-5709640

www.combiwel.nl

Spreekuren, ook telefonisch:

Ma, wo en vrij 09.30 – 12.00 uur
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Zwanen in 
de gracht
Na de Paasdagen was het zeker: een zwanen- 
echtpaar had besloten te gaan broeden op 
één van de vier voorzetoevers op de hoek 
van de Eerste Jacob van Campenstraat en de 
Ruysdaelkade. Op 13 april was er één ei en in 
de loop van de week werden dit er in totaal zes. 
Van het begin af aan werd het paar intensief 
gevolgd door buurtbewoners en passanten. 
Pa zwaan was volgens het vaste publiek niet 
echt de ideale man: hij was te veel de hort op 
en loste bij het broeden te weinig af zodat moe 
zwaans nekje dunner en dunner werd. Volgens 
het boekje broedt de zwaan 32 tot 34 dagen, 
zodat we ons na ruim 5 weken wel zorgen 
begonnen te maken. Maar op de 40ste dag was 
het zover: woensdag 28 april waren er twee 
kuikens uit het ei en zat er in één ei een gaatje, 
donderdag kwamen er nog twee kleintjes bij 
en op vrijdag zaten er vijf schattige grijze 
bolletjes onder moeders vleugels (één ei kwam niet uit). Niet voor lang, 
want moeders had honger en nam ze, zo klein als ze waren, mee het 
water in. Alles deed wat moedertje doet: hapjes draadwier nemen, hard 
zwemmen met die kleine zwarte peddeltjes en – eenmaal weer op het 
nest – vreselijk fanatiek poetsen om de veren weer in te vetten. 
Ondertussen werden twee keer opnamen gemaakt voor AT5 en bezweek 
de brug zowat onder de belangstelling. Je krijgt niet gauw de kans 
om van zo dichtbij een zwanennest te benaderen. Voor een volwassen 
zwaan kun je beter een blokje om gaan als zij jongen heeft. 
Al snel kwamen de kleintjes vast te zitten in het gaas waarmee de 

voorzetoevers afgezet zijn. Buurtbewoners bevrijdden de jonkies met 
gevaar voor eigen leven en legden planken neer. Een paar mensen van 
het Natuur- en milieuteam De Pijp haalden op zaterdagmiddag vanuit 
een bootje bij alle vier de oevers het gaas weg. 
Op Tweede Pinksterdag bleken “onze” zwaantjes ineens verdwenen, 
maar gelukkig werden ze nog dezelfde dag gesignaleerd bij de Pieter 
Lastmankade en daar zijn ze nog steeds.

THEA DAMMEN

Planten ruilen bij Groen Gemaal!

De zomer komt eraan en het is weer tijd om de (gevel)tuin 
bij te houden. Bij het tuinieren komt u vast uitgezaaide 

plantjes tegen. Ruil uw overbodige plantjes of stekken op 
het Groen Gemaal in het Sarphatipark. Plantenruil is een 

milieuvriendelijke en kostenloze manier om uw (gevel)tuin 
aan te vullen en voor te bereiden op de zomer. 

De meegebrachte plantjes hoeven niet per se in een potje 
gedaan te worden.

Het Groen Gemaal is het ruilcentrum voor zaden, stekken 
en planten voor (gevel)tuinen. Medewerkers geven ook ad-
vies en hulp bij beplanting en onderhoud van geveltuinen.

Openingstijden: ma t/m vr 13 - 17 uur. Telefoon 664 13 50. 
Het Groen Gemaal vindt u in het Sarphatipark, tegenover 

de speelplek, ingang Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Zaterdag 26 juni: 
Open tuinendag
Op zaterdag 26 juni wordt voor het zesde opeenvolgend 
jaar de Open Tuinendag georganiseerd. Er is een vijftiental 
tuinen te bezichtigen, waaronder enkele voor het eerst.

Het aardige van de Open Tuinendag is dat bezoekers bijzondere 
groene plekjes in de wijk kunnen bekijken die normaal ver-
scholen blijven achter gevels. Zo blijkt dat er in deze dichtbe-
bouwde wijk nog kleine, maar ook grote tuinen liggen met veel 
flora en fauna. Er wordt in De Pijp zelfs getuinierd op woon-
boten in de Amstel. Ook kunt u achter de drukke Ceintuurbaan 
terechtkomen in een rustige, groene oase met een groot 
assortiment aan planten rondom een hooggelegen terras. Hier 
zingen de merels nog van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat 
hun lied tot in het hoogste punt van het dak.
In de Hemonybuurt kunt u tijdens deze dag versteld staan van 
een mooie, grote particuliere tuin op het zuidwesten vol vaste 
planten, struiken en fruitbomen. Er is zelfs een kleine groen-
tentuin. Als u even uitrust op een van de boomstammen, waant 
u zich buiten in de vrije natuur! De eigenares kan u met veel 
enthousiasme vertellen over het wel en wee van dit paradijsje. 
Tip: kijk even op de oude foto waarop de tuin staat afgebeeld 
voordat zij hier ging tuinieren. En zo kunt u nog meer mooie, 
groene plekken bewonderen tijdens de Open Tuinendag waar u 
ontvangen wordt door enthousiaste tuineigenaren.
Ook dit jaar tijdens de Open Tuinendag organiseert 
Buurtcentrum De Pijp aan de Tweede van der Helststraat al-
lerlei activiteiten. Achter het Buurtcentrum ligt een grote tuin 
op het dak van een parkeergarage. Op 35 centimeter aarde 
tuinieren hier enthousiaste kinderen, vrouwen en vrijwilligers. 

Er wordt een rondleiding door de tuin verzorgd. Het pro-
gramma omvat verder de fototentoonstelling ‘Plezier maken 
in Buurtcentrum De Pijp’, een demonstratie met tuininsecten, 
verkoop van eigengemaakte kruidenazijn, ‘Groentesoep uit 
de tuin’, muziekoptredens waarbij kinderen van 3 t/m 7 jaar 
kunnen meezingen en informatie over het houden van bijen. 
Om 16.00 uur is er tuintheater.

STEPHEN SCHOLTE (WERKGROEP OPEN TUINEN)

De tuinen zijn te bezichtigen na aanschaf van een passepartout voor 
2 euro. Passepartouts zijn op weekdagen van 10.00 – 17.00 uur te 
verkrijgen bij: Buurtcentrum De Pijp, Tweede van der Helststraat 66 
(ook op Open Tuinendag); Mevrouw Groot, Hemonystraat 26 sous (ook 
op Open Tuinendag); Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, het 
Groen Gemaal in het Sarphatipark en de deelnemende tuinen (alleen op 
Open Tuinendag)

Boomtuinen in de Van Wou

Zondag 6 juni was er veel bedrijvigheid in de Van Woustraat ter 
hoogte van de nummers 204 – 236. In totaal zijn er deze dag 
zes nieuwe boomtuinen aangelegd. Het ziet er prachtig uit. De 
boomtuinen zijn gemaakt door buurtbewoners zelf. Stichting 
Groen Utopia heeft geld ter beschikking gesteld voor de finan-
ciering van het hekwerk, aarde en beplanting. De buurtbewo-
ners gaan de tuinen zelf onderhouden.

Voorbijgangers reageerden heel enthousiast. De tuinen zorgen 
er niet alleen voor dat het straatbeeld verlevendigt, maar ook 
dat er meer contact ontstaat tussen de bewoners onderling. 

Vanaf september zal het boomtuinenproject een vervolg krijgen. 
Het doel is om in de Van Woustraat zo’n 22 boomtuinen te rea-
liseren. Iedereen die geïnspireerd is door de tuinen die nu al te 
bewonderen zijn, kan zich aanmelden. Noteer je naam, adres 
en telefoonnummer op een briefje en deponeer dit in de brie-
venbus van Stichting Groen Utopia. Het brievenbusje van stich-
ting Groen Utopia hangt in de Van Woustraat bij nummer 204.

Het rommelige hoekje naast het GEB-huisje op het Henrick de 
Keijserplein is onlangs opgeknapt. Twee enthousiaste bewoners hebben 
het stuk verfraaid met planten en ingezaaid. Zij geven ook water en 
houden het schoon. 

Souvenirs Geveltuinendag 2004
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Ruim een jaar geleden, in de 
Kuipersstraat bij de Amstel stapte 
Abe (14) op een middag uit de 
auto met zijn moeder. Zijn oog viel 
meteen op dit tweepersoons bankje 
van bruin ‘leer’ met metalen frame, 
dat tussen de vuilniszakken op de 
stoep stond. 

Aha, dacht hij: “Dit bankje wil ik 
hebben”, want hij zocht al lang naar 
een bankje voor op zijn kamer en deze 
leek hem makkelijk. 
Hij haalde zijn vader en sleepte met 
hem het bankje naar huis. In de keuken 
waste hij het eerst met spons en zeep. 
Daarna droegen ze het de trappen op 
naar de bovenste etage, waar hij het op 
zijn kamer neerzette aan het voeten-
einde van zijn bed, naar het raam toe. 
Hij noemt het bankje “handig in ge-
bruik”, om zijn kleren op te leggen en 
soms om op te zitten. Er ligt een rood 
met blauw geruit kleed over: “Anders 
vind ik hem een beetje lelijk”, aldus 

Abe. 
Zijn twee jaar jongere broer Sil was 
eigenlijk “best jaloers” dat zijn oudere 
broer dat bankje zomaar had gevonden. 
Hij wilde ook wel zoiets. Tot hij op zijn 
beurt voor de deur van zijn huis in de 
Kuipersstraat deze zwart leren poef 
vond. 
“Ik wilde hem op mijn kamer hebben, 
maar mijn moeder vond hem vies”, 
zegt Sil. Dus kwam de emmer weer 
tevoorschijn en moest hij de poef eerst 
zorgvuldig wassen met water en zeep. 
Daarna mocht ie op zijn kamer, naast 
zijn bed, tussen de knuffels die hij er 
heeft liggen. Maar zit hij er ook wel op? 
“Ja, hoor”, aldus Sil, “want ik heb een 
klein tv-tje op mijn kamer en ik zit vaak 
op de poef naar de tv te kijken.” 
De broers zijn tevreden met hun aan-
winsten van de straat. Over Sils poef 
wordt zelfs wel beweerd dat hij goed 
bij hem past! 

SANDRA VAN BEEK

Eten en drinken nemen in ons leven een belangrijke plaats in. Toch, voor de een noodzake-
lijk kwaad en voor de ander puur genot. Ik behoor tot de laatste categorie. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ik al bijna dertig jaar werkzaam ben in de horeca.
 
Op m’n zeventiende begon mijn oom een bistro in de Veluwse bossen. Toen ik op de opening 
rondliep, kon ik meteen aanpakken. Het enige personeelslid dat was aangenomen, kon het 
allemaal niet aan en was plotseling verdwenen. En … ? Na een paar uur hapjes en drankjes 
rondbrengen was ik verkocht. Wat me er zo in aantrok? Ik zou het niet eens zo goed weten. 
Het ging me makkelijk af. Ik had snel contact met mensen en aan het eind van de avond 
namen ze afscheid alsof het mijn beste vrienden waren. Mijn oom vroeg me om te blijven 
en dat heb ik gedaan. Niet wetende dat dit het begin van een lange horecaloopbaan zou 
worden. 
Mijn oom heeft de eerste beginselen van gastvrouwschap, koken en serveren er bij me 
ingestampt. Ik werd in het diepe gegooid, maar ik genoot met volle teugen. Na dertig jaar 
geniet ik nog steeds. Na in diverse (nacht)café’s te hebben gewerkt en tien jaar mijn eigen 
café te hebben gerund, werd het me steeds meer duidelijk dat ik iets met eten moest doen. 
Vandaar dat ik nu werk als parttime serveerster en kok in een Frans restaurant in De Pijp 
en ik heb mijn roeping gevonden. Koken is mijn grote passie.

Eten is lekker, leuk en ik kan er uren over praten. De aanblik van een mooi stuk vlees kan 
me totaal gelukkig maken. Als ik er dan over nadenk wat ik er allemaal mee kan doen, 
loopt het water me in de mond.
Het leuke van het restaurant waar ik werk, is dat er zoveel mogelijk zelf wordt gemaakt 
en experimenten niet geschuwd worden. Ik kan me heerlijk uitleven en zou eigenlijk wel 
elke avond achter de potten en pannen willen staan. Ik beschouw het dan ook niet echt als 
werken, maar meer als hobby. Aan het eind van de avond ga ik voldaan naar huis. Maar 
niet voordat ik weer heb nagedacht over de volgende dag of even allerlei kookboeken heb 
ingekeken. Kortom, eten neemt een zeer grote plaats in, in mijn leven. Vanaf het volgende 
nummer wil ik dan ook proberen mijn enthousiasme over te brengen op u, lezers. Dit kan 
zijn in de vorm van een recensie of de uitleg van een mooi gerecht. Ook de geschiedenis van 
bepaalde gerechten is erg interessant. Ik hoop dat u ervan zult genieten. En heeft u iets te 
melden dat met eten te maken heeft of wilt u iets speciaals weten? Schrijf of mail nu dan al 
naar de redactie van de Pijpkrant. Veel eetleesplezier.

ERNIE

Tweede gebruik: poef en bankje

Veelbelovend! 

Nieuwe 
eetrubriek 
van 
Ernie

  Brunch
Lekker eten op de Albert 
Cuypstraat. Had u al kennis 
gemaakt met die leuke buren 
van de overkant? Wellicht ontmoet u elkaar 
via deze smakelijke omweg.

  Infomarkt
Dit is de dag voor werk-
groepen, clubs, instellingen 
en organisaties uit De Pijp. U 
presenteert zich, enthousiasmeert en infor-
meert.

  Schilder de Jarige
Ben je niet ouder dan 12 jaar, 
verras dan de jarige, het wijk-
centrum Ceintuur, met een 
geweldig schilderij of fraaie 
tekening. Wie weet komt jouw kunstwerk op een 
t-shirt!

  Proeverij
Oproep aan restaurants, eetca-
fé’s, traiteurs en winkels waar 
lekkernijen verkocht worden. 
Alle horecaondernemers uit De 
Pijp worden uitgenodigd om hun heerlijkheden 
te laten proeven, al dan niet tegen een zacht 
prijsje.

  Kinderen en tieners
Dat wordt spelen, sporten, dansen of 
knutselen. Onder de deskundige bege-
leiding van Buurthuis Quellijn.

  Muziek
Pop, rock, rap, house, levenslied. 
Of toch liever een stukje Rossini of 
coole jazz? Klim op het podium. 
Treedt op met uw eigen muziek-
groep. Of schitter solo.

  Kunstcuyp
Rondom Café De Engel vindt de 
Kunstcuyp plaats, de ‘laagdrem-
pelige kunstmarkt van hoog 
niveau’, met tientallen kramen. 
Evenzovele kunstenaars presen-
teren zich en strijden en passant om de ‘Prix 
d’Albert’ voor de beste presentatie. Op het po-
dium treden kunstenaars op met publiekgerichte 
acts. Tevens vindt op de Kunstcuyp de ‘Bak-de-
voortreffelijkste-35-jaar-wijkcentrum-Ceintuur-
jubileumstaart’ plaats. Een jury beoordeelt het 
resultaat.

  Albert Cuyp Serviceteam
Het Serviceteam Albert Cuyp assisteert de orga-
nisatie bij het Zomerfeest met op- en afbouw van 
kramen, de aankleding ervan, het uitdelen van 
flyers en programma’s, het bezorgen van koffie 
en thee etc. etc. Wij vragen hiervoor enthousiaste 
en multi-inzetbare vrijwilligers.

Vragen? bel of mail Gaby Steindl, tel: 06 22 197 472 
mail: g.steindl@wijkcentrumceintuur.nl

Albert Cuyp Zomerfeest 2004

Op zondag 22 augustus organiseert het 
Wijkcentrum Ceintuur van 12.00 - 19.00 uur voor 
de zesde achtereenvolgende keer het Albert Cuyp 
Zomerfeest. Een feest op de Albert Cuypmarkt, 
voor U, bewoners van De Pijp.  

Tijdens dit Zomerfeest wordt de aftrap gegeven 
voor een officiëel jubileumjaar met feest en extra 
activiteiten: het wijkcentrum is dan 35 jaar actief in 
de buurt. 

Via onderstaand inschrijfformulier kunt u zich aan-
melden als deelnemer of vrijwilliger. De Volgende 
onderdelen staan op het programma:

Inschrijfformulier Albert Cuyp Zomerfeest
  

Ja, ik doe mee aan het Albert Cuyp Zomerfeest en schrijf me in voor:

 Brunch (12.00-13.30 uur)
  Ik kom brunchen met ............... personen (voor 

5 Euro per persoon)
  Ik help mee met het organiseren van de 

brunch

 Infomarkt
  Ik wil een kraam
  Ik help mee als vrijwilliger 

 Schilder de jarige
  Ik doe mee
  Ik help mee als vrijwilliger 

 Proeverij
  Ik kom mijzelf/mijn restaurant/eetcafé/winkel 

presenteren met hapjes en of drankjes
 Ik help mee als vrijwilliger

 Kinderen en tieners
 Ik heb zelf een leuke kinderactiviteit
  Ik help mee als vrijwilliger 

 Muziek
 Ik wil graag optreden
  Ik help mee als vrijwilliger 

 Kunstcuyp
  Ik wil een kraam
  Ik treed op met mijn act
 Ik meld me aan voor de taartwedstrijd
  Ik help mee als vrijwilliger 

 Albert Cuyp Serviceteam
  Ik help mee als vrijwilliger 

Naam: ..................................................................................

Adres: ..................................................................................

Telefoonnummer: ............................................................

E-mailadres: .......................................................................

Het inschrijfformulier uitknippen en vóór 
1 juli 2004 opsturen naar:
Albert Cuyp Zomerfeest, Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam

FOTO’S SANDRA VAN BEEK
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ADVOCATENSPREEKUUR
Voor korte juridische vragen over werk, sociale zekerheid, procedures 
bij kantongerecht, rechtbank en familierecht (echtscheiding, kin-
deren).
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel 676 48 00
 inloopspreekuur: di 19.00 - 20.00 uur
 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (AMW)
Voor problemen op het gebied van relaties, geld, verslaving, werk, 
rouwverwerking of gezondheid. Het AMW is volledig onafhanke-
lijk, 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 274
 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

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

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 
 
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 buurtcon-
ciërges. Ze zijn dagelijks op straat tijdens hun buurtrondes om te sig-
naleren 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 straatverlich-
ting, 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 
 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

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

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

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

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

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

OPBOUWWERK
Voor vragen over renovatie, sloop, huurverhoging na woningverbete-
ring 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, vreemde-
lingenrecht 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 

 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: 6781928 (wijkbeheerder), 
 tel: 6781624 (wijkcoördinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 14 - 15 uur
 Wijkcoördinator: di 13 - 15 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.

WOONSPREEKUUR
Voor vragen over huurprijzen, woonruimteverdeling, huurbescher-
ming, onderhoud, renovaties, huursubsidie, kamerhuur en onderhuur.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 664 53 83
 inloopspreekuur : do 19.30 - 21.00 uur.
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Helma Keesom en Ton Rek zijn respectievelijk 
directeur maatschappelijke dienstverlening en 
directeur onderwijs van de Community school. 
In deze school voor basisonderwijs en naschoolse 
opvang vindt u een ruim cursusaanbod: van 
dans, yoga, talen tot en met  pc-gebruik. Ook is er 
op maandag, dinsdag en donderdag een sociaal 
raadsvrouw aanwezig.


FOTO PETER BOSLAND
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ADVOCATENSPREEKUUR
Voor korte juridische vragen over werk, sociale zekerheid, procedures 
bij kantongerecht, rechtbank en familierecht (echtscheiding, kin-
deren).
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel 676 48 00
 inloopspreekuur: di 19.00 - 20.00 uur
 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (AMW)
Voor problemen op het gebied van relaties, geld, verslaving, werk, 
rouwverwerking of gezondheid. Het AMW is volledig onafhanke-
lijk, 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 274
 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

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

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 
 
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 buurtcon-
ciërges. Ze zijn dagelijks op straat tijdens hun buurtrondes om te sig-
naleren 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 straatverlich-
ting, 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 
 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

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

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

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

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

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

OPBOUWWERK
Voor vragen over renovatie, sloop, huurverhoging na woningverbete-
ring 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, vreemde-
lingenrecht 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 

 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: 6781928 (wijkbeheerder), 
 tel: 6781624 (wijkcoördinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 14 - 15 uur
 Wijkcoördinator: di 13 - 15 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.

WOONSPREEKUUR
Voor vragen over huurprijzen, woonruimteverdeling, huurbescher-
ming, onderhoud, renovaties, huursubsidie, kamerhuur en onderhuur.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 664 53 83
 inloopspreekuur : do 19.30 - 21.00 uur.
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Dertig jaar actie
Heijdra beschikt over een groot archief over de historie van 
Amsterdam. Als sociaal-geograaf is hij vooral geïnteresseerd 
in hoe de stad zich ruimtelijk ontwikkelt in de tijd en hoe dat 
komt. Heijdra: “Openbaar vervoer was altijd nodig, maar was 
ook meestal hinder. Rond 1900 waren spoorlijnen gewoon door 
de stad heen aangelegd en soms 
door een drukke straat, met grote 
file’s bij de spoorwegovergangen 
als gevolg. Om die spoorlijnen 
in Oost omhoog op viaducten te 
krijgen, is toen dertig jaar actie 
gevoerd, één van de grootste acties 
in Amsterdam ooit.”

Voor grootschaligheid
“Na de oorlog moest Amsterdam 
meegaan in de vaart der volkeren. 
Grootschalig, begin jaren vijftig 
waren er zelfs plannen om de 
grachten in het centrum te dempen 
om zowel de auto als het open-
baar vervoer ruim baan te geven. 
Uiteindelijk vond men toch wel 
dat de grachtengordel ‘Gouden 
Eeuw’ was. Monumentbeschermers 
hadden een alternatief: sloop die 
hele Pijp en die andere negen-
tiende eeuwse wijken rondom de 
binnenstad, dat is toch achenebbisj 
zooi. Bouw er kantoren, hotels, 
snelwegen, stadssporen boven-
gronds, metro’s ondergronds.”

Voor kleinschaligheid
 “In de jaren zestig kwam de 
omslag. Er ontstond een grote 
maatschappelijke beweging tegen 
de grootschaligheid. Die kwam 
in Amsterdam tot een uitbarsting 
toen de eerste metro, de Oostlijn, 
werd aangelegd.” Volgens Heijdra 
was het destijds vooral een strijd 
tegen de grootschalige denkwijze 
over stadsontwikkeling. De hevige 
protesten, uitmondend in de roem-
ruchte Nieuwmarktrellen van 1975, 
waren dus niet tegen de metro zelf gericht? “De metro was een 
soort breekijzer. Links is altijd voor goed openbaar vervoer ge-
weest. Rechts ook, de Kamer van Koophandel wil dat arbeiders 
op tijd op hun werk zijn. Actiegroep Nieuwmarkt was tegen de 
effecten er omheen, zoals grootschalige sloop en de enorme 
speculatie langs de lijn. Tegen grootschalige plannen en voor 
wonen en de kleinschalige stad. De nieuwe term werd small 
is beautiful. Na de Nieuwmarkt vond de politiek ook: stoppen 
met die metro. Wijken zoals De Pijp werden niet gesloopt, 
stadsvernieuwing en bouwen voor de buurt kregen prioriteit.” 

Technologische innovatie
Pas begin jaren negentig werd de discussie over de metro weer 
gestart toen er nieuwe boormethodes waren ontwikkeld. De 
gemeente wilde met een technisch en financieel goed onder-
bouwd plan de Noord/Zuidlijn aanleggen. Heijdra: “Iedereen 
had zoiets van: de ideale oplossing. Je gooit dat ding onder 
de grond zonder te slopen, met behoud van het kleinscha-
lige. Snel openbaar vervoer en toch de oude stad. “Totdat er 
een onderzoeksrapport verscheen van een deskundige op het 
gebied van grondmechanica, waarin stond: dat boren kan 
helemaal niet. Dan is er twijfel. Vertrouwen we het gemeen-
tebestuur wel over de boormethode? Is het geen verkapte truc 
om delen van De Pijp alsnog te gaan slopen?”

Discussie van techneuten
In 1997 kregen tegenstanders hun referendum over de Noord/
Zuidlijn. Heijdra stemde tegen. De opkomst was echter te 
laag en dus bleef het gemeentebesluit voor de nieuwe metro 

overeind. Tegenstanders richtten actiegroepen op, waarvan 
De Bovengrondse het bekendst is. Toch lijken Amsterdammers 
minder interesse te tonen dan dertig jaar geleden bij de eerste 
metro. Hoe verklaart Heijdra dat? “In de jaren zeventig kon 
je gewoon zien dat de buurt gesloopt werd en er omheen gespe-
culeerd werd. Dit gebeurt nu niet. Wat overblijft is het tech-

nische en financiële verhaal. Daar kun je als burger moeilijk 
de vinger achter krijgen. Je kunt geen oordeel vellen, omdat je 
geen deskundige bent. De mensen die nu actie voeren, komen 
dan ook met deskundigen, techneuten van buitenaf.”

Varianten van tracé’s 
Projectbureau Noord/Zuidlijn zegt dat er voor het boren van 
de tunnel niet gesloopt hoeft te worden. Volgens Heijdra kun 
je echter aan de route zien dat de ontwerpers zelf ook twijfels 
hebben over hun boormethode. “Hoewel dat oorspronkelijk 
wel de bedoeling was, laten ze in De Pijp de metro niet onder 
het Heinekenterrein lopen, maar buigt hij er net een beetje 
omheen waarbij hij de oude wijk meeneemt. Sloop van de 
nieuwe Heinekentorenflat is veel duurder dan sloop van de 
oude panden van maar vier hoog, dus dat risico hebben ze niet 
genomen.” 
Een ‘veilige’ variant van het tracé liep buiten de bebouwing 
van De Pijp onder het water van de Boerenwetering door. 
Heijdra: “Men heeft toch gekozen voor het oorspronkelijke 
tracé uit de jaren zestig onder de smalle Ferdinand Bolstraat 
met station Ceintuur. Ook wel logisch. Als je een metro wil, 
dan leg je die bij de Albert Cuyp aan. Het werd toen echter 
gepresenteerd alsof er niets gesloopt hoefde te worden. Nu 
blijkt dat er langs de metrohaltes toch panden moeten worden 
gesloopt.” 

Gemeente: goede verkoper
De gemeente heeft het volgens Heijdra goed gespeeld. “De 
situatie is nu anders en de effecten zijn minder rigoureus dan 

vroeger. En de gemeente heeft het slimmer aangepakt dan in 
de tijd van de aanleg van de Oostlijn, toen de gemeente direct 
bot tegen de protesten in ging. Nu weet ze hoe je de buurtbe-
woners moet inpakken. Met een informatiecentrum midden in 
de buurt, veel discussies en inspraakavonden. Hierdoor hebben 
de actiegroepen nooit echt actie kunnen voeren. Die voeren nu 

vooral juridische procedures.”
Hij vindt het wel heel belangrijk dat een actiegroep zoals De 
Bovengrondse de aanleg kritisch blijft volgen en zo de discussie 
in stand houdt. “Actiegroepen kunnen zorgen dat een aantal 
extra nadelige effecten uitblijft. Dat kan je vaak niet meten. 
Er wordt nu met zorg naar De Pijp gekeken en zo’n woning zal 
niet automatisch worden gesloopt. In de Nieuwmarktbuurt 
hebben actiegroepen de metro niet kunnen tegenhouden, 
maar zij hebben er wel voor gezorgd dat de snelweg dwars door 
de stad er niet is gekomen.”

Kwam metro te vroeg?
“Goed openbaar vervoer is nodig, maar ook de historische 
stad heeft zijn kwaliteiten. Daar is altijd een spanning, een 
afweging van voor- en nadelen. Mijn kritiek is dat de metro 
te vroeg van start is gegaan. Men had beter vijf jaar kunnen 
wachten tot alle boormethodes verder ontwikkeld waren. Maar 
in die metro is fors geïnvesteerd, dus ze kunnen nu waarschijn-
lijk niet meer terug. Financieel is het al een aardige rotzooi 
geworden. Je mag toch verwachten dat je in de politiek een 
aantal deskundigen hebt die zoiets cruciaals goed kunnen 
inschatten. Er zijn nu al grote fouten gemaakt, laat de politiek 
er maar consequenties aan verbinden.”

STEVEN DIEMEL

Geschiedschrijver Ton Heijdra over de Noord/Zuidlijn

Aanleg openbaar vervoer vroeger en nu
Niet alleen bij de Noord/Zuidlijn lopen Amsterdammers te hoop, al rond 1900 werd actie gevoerd tegen de aanleg van spoorlijnen door de stad. 
En wat te denken van de nieuwmarktrellen rond de aanleg van de eerste metro? Sociaal geograaf en geschiedschrijver Ton Heijdra (50), auteur 
van onder meer ‘De geschiedenis van De Pijp’, over veranderende opvattingen over de stad, acties en gemeentelijke strategieën.



Annet Bakker woont op 
eenhoog midden boven het 
bouwterrein. We zijn even 
bij haar gaan kijken.

Wanneer ben je hier gekomen en 
wist je toen dat ze de metro hier 
gingen bouwen? “Ik ben hier 
vijf jaar geleden gekomen, in 
maart 1999. Ik realiseerde het 
me niet - iedereen heeft wel 

een moeilijke periode in zijn 
leven - het is toen eigenlijk 
langs me heen gegaan. En ik 
dacht eigenlijk ook dat het 
ondergronds zou blijven. Ik 
heb me nooit gerealiseerd dat 
het gedeeltelijk bovengronds 
zou zijn.”

Wanneer merkte je het dan?
“Nou mensen praatten erover 
en ik las af en toe wat, maar 
wat het betekende, geen idee 
eigenlijk. Tot ze het af gingen 
zetten in maart en open-
braken, stukje bij beetje, met 
die drilboor, toen realiseerde 
ik me pas hoe groot het werd. 
En hoe gigantisch de impact 

zou worden.”
Wat is het ergste aan de bouw?
“Het lawaai dat zo kort op de 
woningen zit, het heen en 
weer rijden van de kranen zo 
dichtbij - je zit hier te bonken 
op de bank. Die jongen met 
de drilboor moet de gaten 
open maken zodat die graaf-
machine naar beneden kan, 
en dan moet die machine 

ontzettend veel kracht zetten 
om de aarde eruit te halen. 
Toen ze bij de Free Record 
Shop begonnen, toen stond 
die machine met zijn kont 
naar mij toe en dan moet ie 
hard aanzetten om die grijper 
met het zand naar boven te 
krijgen. En dat ging een paar 
dagen achter elkaar door op 
hetzelfde plekje. Dat zand 
moet dan in auto’s, dus staan 
er continu vrachtwagens 
voor mijn deur als ze moeten 
graven, zand afvoeren en 
storten. Het geluid is mono-
toon en als ze aanzetten dan 
gaat het gieren en dat is heel 
erg naar. Het werkt heel erg 

in op je lichaam en geest, je 
wordt er zo onrustig van. Je 
kunt het niet zelf uitzetten. Je 
moet er de deur voor uit om 
je rust te kunnen vinden.”
Waar hebben jullie het meeste 
last van? “Het geluid en het 
stoten van de machines. Het 
aggregaat dat hier staat, dat 
kan er ook wat van. En die 
zuigtechniek-auto, die komt 

als alles gegraven is en daarna 
komen de cementwagens. 
Dan moet de bewapening erin 
gedrukt worden en dan kan 
er pas gestort worden. Die 
auto’s staan met draaiende 
motor bij de Albert Cuyp en 
komen daarna een voor een 
voor mijn deur. Maar ook de 
kranen staan continu aan.
En dan al die uitlaatgassen 
van de vrachtauto’s en de 
kranen! Dat ruik je overal. 
Vooral toen die kraan met 
z’n kont hierheen stond. En 
nu gaat het nog wel met de 
ramen dicht, maar hoe moet 
dat van de zomer? Ik kan 
ze alleen maar open zetten 

Hoe traag gaat het in de Ferdinand 
Bolstraat? Heel traag! De gemeente haalt 
maar de helft van het geplande tempo! 
Er wordt nu een paar maanden gebouwd, 
veel later dan 18.00 uur en op zaterdag. De 
aannemer heeft al drie keer een ontheffing 
voor de reguliere werktijden gehad en toch 
blijkt dat maar de helft van de planning 
wordt gehaald! Voor de bewoners betekent 
dit ongetwijfeld nog meer last van stof, 
lawaai en stank.

Even terug: wat was er ook al weer beloofd? De 
bouw zou in stukjes gaan - steeds tussen twee 
straten in - en er zou streng de hand worden 
gehouden aan de werktijden. In oktober 
2003 is er nog een buurtvergadering met de 
gemeente geweest omdat de straat al een half 
jaar open lag en er niets gebeurde. Dat leverde 
een hoop boegeroep op.
De belofte om de betonnen doos in stukjes 
te bouwen was toen al verbroken - er zou één 
grote bouwput komen. De buurtbewoners 
waren daar heel boos over. “Maar”, verzekerde 
het projectbureau, “we gaan de werktijden 

streng bewaken: tot 18.00 uur en heel af en 
toe een uitzondering. Nee echt, dat gaan we 
doen!” En wat gebeurt er? Eerste ontheffing: 
van 1 maart tot 1 april. Tweede ontheffing: 
van 1 april tot 1 juni. Derde ontheffing: tot 1 
juli. Gelukkig is er nog steeds geen definitieve 
vergunning voor de werktijden. Het stadsdeel 
moet er binnenkort advies over afgeven:
Stadsdeel, ga voor werktijden tot 18.00 en 
níet op zaterdag! Kom op voor de bewoners! 
Laten we wel wezen: ook werktijden tot 18.00 
uur zijn niet de ‘normale’ werktijden - maar 
daar doen noch de bewoners noch de werk-
groep metro moeilijk over.

Bewoners zijn de dupe
Wat is er voor de bewoners geregeld? Niets!
• Er is geen schadevergoeding zoals voor de 

winkeliers, noch in de vorm van geld, noch 
in de vorm van bijvoorbeeld huurcompen-
satie. 

• Er zijn geen algemene voorzieningen als 
voorzetramen tegen de geluidsoverlast en 
airco’s voor de zomer (veel bewoners in 
de Ferdinand Bol hebben geen balkon, zij 

kunnen van de zomer het raam niet open 
doen vanwege herrie, stof en stank).

• Er wordt nu gewerkt van 7.15 uur ’s och-
tends tot laat in de avond, in elk geval tot 
een uur of  acht, vaak tot later en soms tot 
in de nacht! En dan begint het de volgende 
ochtend weer opnieuw!

Wat dit allemaal voor de bewoners betekent 
kunt u aan Annet Bakker vragen. Haar relaas 
kunt u elders op deze pagina lezen. En nu 
vraagt het Projectbureau een vergunning voor 
werktijden tot 22.00 uur, en voor onderhoud 
en voorgraven op zaterdag!

Winkeliers: steun ons!
We weten dat de winkeliers liefst zo snel mo-
gelijk de bouw voorbij willen hebben. En dat 
begrijpen we wel. Maar zo gaat dat eenzijdig 
ten koste van de bewoners! Aan de winkeliers 
willen we vragen: steun ons. De meeste van 
jullie gaan om 18.00 uur naar huis en jullie 
hebben een schaderegeling. De bewoners niet!

We willen steun van de deelraad:
De bewoners hebben met steun van de 

Werkgroep Metro een brief opgesteld aan het 
stadsdeel om de werktijden niet tot 22.00 uur 
op te rekken. Binnenkort vergadert de deel-
raad over een advies over de werktijden. 
Wij willen:
• geen werktijden tot 22.00 uur! 

Werken tot 18.00 uur en bij hoge 
uitzondering later;

• schadevergoeding of huurcompensatie 
voor alle bewoners en

• goede voorzieningen om overlast door 
geluid en trilling te beperken!

Wij hebben met de Ferdinand 
Bolstraatbewoners een gesprek met de deel-
raad en zullen proberen met actie de aan-
dacht van de deelraad en de gemeenteraad te 
trekken.

MARIEKE NELISSEN, WERKGROEP METRO

fbolbewoners@xs4all.nl of ferdinandbolbewoner@
xs4all.nl of bel Wijkcentrum Ceintuur (676 4800) en 
laat uw telefoonnummer achter, zodat er contact 
met u opgenomen kan worden.

Metro haalt slechts helft van geplande tempo!

Stank, stof en lawaai voor Annet Bakker
als ze ’s avonds klaar zijn op 
de bouwput. En blijven ze 
dat zand nat spuiten van de 
zomer? En dat vreselijke ne-
onlicht van die lichtbakken. 
De afgelopen maanden ge-
beurde dat een paar keer. En 
ik heb een paar keer kleden 
voor het raam gehangen, 
want die zwaailichten van 
de cementauto’s op de 
muren, vreselijk. Moeten die 
zwaailichten aanblijven op 
de bouwplaats? Waarvoor 
eigenlijk?”
Is er wat voor jullie geregeld? 
“Nee.” Helemaal niks? 
“Nee, er is wel een regeling 
voor de winkels. Misschien 
dachten wij dat de gemeente 
dat mee zou nemen en wat 
voor de bewoners zou regelen. 
Ik dacht dat ze mij of de 
andere bewoners dat wel 
zouden vragen Met een vraag-
gesprek of zo.”
Maar er was toch een enquête? 
“Daar heb ik op gereageerd 
maar er is nooit meer iemand 

geweest.” Hè? “Ja, dat leverde 
dus niks op tot ik zelf wat ben 
gaan ondernemen.” 
Wat moet er volgens jou ge-
beuren? “Laat het niet tot ’s 
avonds laat doorgaan! Niet 
tot half tien, tien uur! Maar 
gewoon tot vijf, zes uur, ze 
beginnen om zeven, kwart 
over zeven! Laat ze dan maar 
liever een paar maanden 
langer door gaan. Met gewone 
tijden. Ik denk dat dat beter 
vol te houden is. O, en voor-
zetramen! Dat helpt met het 
geluid!’

Zou het helpen als je huurcompen-
satie kreeg? ‘Nou ja, geld helpt 
niet altijd, de ergernissen 
blijven. Als ze geld willen 
geven, laat ze dat dan steken 
in compensatie voor een 
gedwongen verhuizing. Ik zie 
dit echt wel als een vorm van 
stadsvernieuwing.  Of komt er 
geen schade aan de huizen? 
Het gaat door dat bonken en 
trillen vast meer scheuren. 
Nou ja, ik ben natuurlijk niet 
tegen huurcompensatie.’ 
Wil je weg? “Op dit moment 
door alle lasten wel. Maar niet 
omdat ik uit de Ferdinand Bol 
weg wil. Nee, niet in eerste 
instantie. Maar wel door de 
overlast die zo’n impact op 
mij heeft.”

MARIEKE NELISSEN

Geachte Deelraadsleden,

Dringend vragen wij uw aandacht voor het 
volgende:

• Tot onze ontzetting hebben wij gehoord dat 
opnieuw (voor de derde keer) ontheffing is 
verleend voor werkzaamheden na zes uur ‘s 
avonds rond de bouwput in de   
Ferdinand Bolstraat.

•      Mogen wij u eraan herinneren dat nog in   
oktober 2003 strak en stijf werd volge-
houden dat de werktijden tot 18.00 uur 
rond de bouwput strikt bewaakt zouden 
worden?

• Ook willen wij u eraan herinneren dat dit 
project aan de buurt verkocht is als een 
‘gefaseerd project in vier delen’ en dat wij 
nu met een grote bouwput zitten!

• Realiseert u zich wel dat er voor de be-
woners helemaal niets geregeld is? Er is 
geen enkele vorm van huurcompensatie of 
schadevergoeding en er zijn geen algemene 
voorzieningen voor de bewoners in de vorm 
van bijvoorbeeld voorzetramen of andere 
geluid- en trilling werende maatregelen.

• In de publiciteit wekt wethouder Van der 
Horst de indruk dat er voor de bewoners 
wordt gezorgd, maar het tegendeel is het 
geval.

•  Wij vinden het schandalig dat de gemeente 
elke afspraak met de voeten treedt en bo-
vendien niet uit eigen beweging iets voor de 
betrokken bewoners regelt.

• U heeft geen idee hoe onleefbaar onze 
straat geworden is. Het is onrechtvaardig 
om alle problemen op ons als bewoners te 
verhalen.

• Tot onze woede wordt er nu een perma-
nente vergunning aangevraagd voor werk-
zaamheden na zes uur ‘s avonds en boven-
dien voor werkzaamheden op zaterdag.

• Wij eisen dat de gemeente zich aan de 
oorspronkelijke afspraak houdt, name-
lijk uitsluitend werktijden tot zes uur ‘s 
avonds; dat u daarom het advies geeft aan 
de Gemeenteraad om de aanvraag voor deze 
permanente vergunning af te wijzen; en 
dat U als deelraad geen ontheffing meer 
verleent.

Met vriendelijke groeten,
Bewonersgroep Ferdinand Bolstraat


