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Lotgenotengroep
De lotgenotengroep is bedoeld  

voor ouderen die onlangs hun 
partner hebben verloren. In kleine 
groepen kunt u van gedachten wis-
selen met mensen die in dezelfde 
situatie verkeren. Onder deskun-
dige begeleiding kunt u ervaringen 
delen. 

Aantal deelnemers: 10 tot 12. Aantal 
bijeenkomsten: 10. Kosten: gratis. 
Locatie: De Coenen. J.M. Coenenstraat 4. 
Start: donderdag 24 november, om de 
week. Tijdstip: 15.00 – 17.00. Informatie 
/ aanmelden: dinsdag t/m donderdag bij 
Mieke Klos, tel. 575 46 13.

‘Uitkomen met inkomen’
De cursus budgetteren is bedoeld 

voor mensen die moeilijkheden 
ondervinden bij het uitkomen met 
hun inkomen. Er wordt geleerd om 
meer inzicht en greep te krijgen en 
te houden op de eigen financiële si-
tuatie. 

Aantal deelnemers 8 tot 12. Aantal 
bijeenkomsten 8. Kosten: gratis. Start: 
Najaar 2005,  een keer per week. 
Informatie / aanmelden: maandag t/m 
vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur, tel. 346 
42 66, vragen naar de budgetcursus

Cursus ‘In de put, uit de put’
In samenwerking met GGZ 

BuitenAmstel biedt Stichting Zuid 
voor volwassenen de cursus “In de 
put, uit de put aan”: zelf depressivi-
teit overwinnen d.m.v. het leren van 
diverse technieken. Er zijn 4 hoofd-
thema’s: leren ontspannen, meer 

plezierige activiteiten ondernemen, 
negatieve gedachten stoppen en op-
komen voor jezelf.

Aantal deelnemers: 8 tot 12. 
Aantal bijeenkomsten: 11 exclusief 
informatiebijeenkomst. Kosten: € 25,-. 
Locatie: Sloterkade 147/150. Start: 
Informatiebijeenkomst 30 september, 
start 7 oktober. Tijdstip: 10.00 – 12.30. 
Informatie/aanmelden: dinsdag t/m 
vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur, tel 
5720820 vragen naar Frederieke 
Klaassen.

Cursus ‘Papier Hier’
Voor mensen die het lastig vinden 

om een systeem te vinden voor het 
ordenen en bijhouden van hun ad-
ministratie. Die niet goed weten 
welke papieren bewaard moeten 
worden en welke niet. Het doel 
van deze cursus is het leren aan-
brengen van ordening en overzicht, 
zodat alle papieren op een snelle 
doeltreffende wijze teruggevonden 
kunnen worden. Bovendien wordt 
in de cursus aandacht besteed aan 
informatie over financiele rege-
lingen zodat u geen geld hoeft mis 
te lopen.

Aantal deelnemers: 3 tot 5. Aantal 
bijeenkomsten: 3. Kosten: gratis. 
Locatie: Per postcode in uw woonge-
bied; Sloterkade 150, Van Tuyll van 
Serooskerkenplein 1, Rijnstraat 115, Van 
Ostadestraat 274. Start: Najaar 2005, 
doorlopend zullen er nieuwe groepen 
starten. Informatie / aanmelden: 
maandag t/m vrijdag tussen 09:00 
– 13:00 uur en 13:30 – 17:00 uur, tel. 

3059272.

Cursus ‘Kom op voor jezelf’
Voor vrouwen die zich onzeker 

voelen in bepaalde situaties en niet 
weten hoe zij moeten reageren, of 
dat pas achteraf kunnen bedenken.

De cursus bevat een deel theorie 
over assertiviteit, maar biedt vooral 
veel gelegenheid tot oefenen in as-
sertief gedrag.

Het doel van de cursus is dat de 
deelnemers meer kunnen kiezen 
hoe ze bepaalde situaties in het da-
gelijks leven willen aanpakken en 
minder het gevoel hebben dat de 
loop der gebeurtenissen hen alleen 
maar overkomt.

Aantal deelnemers: 10 tot 12. 
Aantal bijeenkomsten: 12. Kosten: € 
25,-. Locatie: Communityschool, 2-de J. 
van den Heijdestraat 75-77. Start: 26 
september. Tijdstip: 9.30 – 12.00. Dit 
is een cursus specifiek voor vrouwen. 
Informatie / aanmelden: maandag t/m 
vrijdag tussen 09:00 – 13:00 uur en 
13:30 – 17:00 uur, tel. 3059272.

Cursus ‘Op zoek naar zin’
Deze cursus is bedoeld voor 

mensen vanaf 55 jaar met som-
berheidsklachten, die op zoek zijn 
naar de zin van het leven en zich 
afvragen hoe zij moeten omgaan 
met de tijd die voor hen ligt. De ver-
halen uit uw eigen leven staan cen-
traal. Terugblikken helpt om zicht 
te krijgen op uw leven tot nu toe en 
vorm te geven aan de toekomst. Uw 
levensverhaal en uw eigen vragen 

zijn de rode draad in het geheel. U 
leert nieuwe mensen kennen en 
de toekomst positiever tegemoet te 
zien.

Aantal deelnemers: 10. Aantal bij-
eenkomsten: 12. Kosten: € 25,-. Locatie: 
Sloterkade 147-150. Start: 27 september. 
Tijdstip: 13.30 – 16.00. Informatie/aan-
melden: Via GGZ BuitenAmstel, tel 
7884570.

Cursus ‘Geen Paniek’
Deze cursus is bedoeld om te 

leren omgaan met paniekklachten. 
Een preventieve cursus voor mensen 
vanaf 18 jaar.

Aantal deelnemers: 8 tot 12. Aantal 
bijeenkomsten: 8. Kosten: € 20,-. Locatie: 
Sloterkade 147-150. Start: 26 september. 
Tijdstip: 9.30 – 11.30. Informatie/aan-
melden: secretariaat PTO, tel 7884570, 
preventie@ggzba.nl of via www.ggzbui-
tenamstel.nl 

Cursus ‘Je bent niet de enige’
Deze cursus is specifiek voor 

vrouwen, die een onveilige relatie 
hebben gehad en waar sprake was 
van geestelijke en/of lichamelijke 
mishandeling. Het doel van de 
cursus is erkenning, herkenning, 
ondersteuning, doorbreken van iso-
lement, verwerking, beter aangeven 
van grenzen, inzicht verwerven in 
oorzaken, voorkomen van herhaling. 
Thema’s zijn; hoe kan ik voorkomen 
dat ik in een nieuwe relatie weer be-
dreigingen en/of agressie meemaak? 
Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe 
zorg ik dat ik mij niet meer schuldig 

voel en schaam? Je eigen opvoeding, 
opkomen voor jezelf, ontspannings-
oefeningen.

Aantal deelnemers: 8 tot 12. Aantal 
bijeenkomsten: 12. Kosten: € 25,-. 
Start: 3 oktober. De cursus bestaat uit 
3 themablokken. Vrouwen kunnen per 
blok instappen. Tijdstip: 9.30 – 12.00 
Dag: maandagochtend. Informatie/aan-
melden: maandag t/m donderdag, tel 
5720820, vragen naar Liddy Vonk. Of tel 
4622033 vragen naar Ivy Held. 

‘Zo wil ik oud worden’
Voor mensen tussen de 55 en 75 

jaar, die aan de hand van thema’s 
na willen denken over hoe je de 
regie over het eigen bestaan zoveel 
mogelijk in handen kunt houden. 
Centraal staat het stilstaan bij eigen 
wensen en het omzetten van die 
wensen in haalbare doelen en het 
maken van een stappenplan om die 
doelen te bereiken.

Aantal deelnemers: 8 tot 10. Aantal 
bijeenkomsten 8. Kosten: gratis. Locatie: 
Sloterkade 147 – 150. Start: 6 oktober. 
Tijdstip: 13.30 – 16.00. Informatie/aan-
melden: maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 tot 13.00 en tussen 3.30 tot 17.00, tel 
3059272 

Meer informatie?
Voor meer informatie of het op-

vragen van een folder: 
Stichting Zuid, Lizzy Ansinghstraat 

80, 1072 RD Amsterdam; tel: 020-
3059272; fax: 020-6768708; cb@stichting-
zuid.nl; www.stichting-zuid.nl.

(Advertentie)

Najaarscursussen Stichting Zuid

‘Dag Beste Buren’ is in 
2004 genomineerd voor 
de landelijke ‘Eigenwijze 
Buurtprijs’ van de Stichting 
Wijkalliantie. In april is de 
prijs in Utrecht door minister 
Donner uitgereikt. Beste 
Buren kreeg 500 euro, om de 
campagne voort te kunnen 
zetten, en een dagje uit naar 
onze beste zuiderburen in 
Antwerpen.

Beste Buren 
In november 2004, na de moord op 

Theo van Gogh, is onder bewoners 
van De Pijp het initiatief voor de 
Beste Buren Campagne ontstaan. Uit 
vrees voor fysiek geweld durfden veel 
buurtbewoners van Marokkaanse 
afkomst niet naar de lawaaidemon-
stratie op de Dam te gaan. Zij die 
toch gingen vonden dat er iets ge-
daan moest worden. Ze wilden niet 
dat er een kloof zou ontstaan tussen 
mensen van Marokkaanse afkomst 
en andere buurtbewoners. Zo ont-
stond de Beste Buren Campagne. De 
eerste actie was de organisatie van 
een gezamenlijk feest. De traditio-
nele Nederlandse nieuwjaarsborrel 
werd gekoppeld aan het Islamitisch 
Offerfeest. Het bijzondere was dat 
buurtbewoners bij hun buren langs 
zijn geweest om hen persoonlijk uit 
te nodigen. De avond werd vooraf 
gegaan door een geleide discussie. 
Daarna kon het feest beginnen. Deze 
succesvolle avond kreeg een vervolg, 
het Beste Buren café, dat bijna ieder 
zondagmiddag plaatsvond in het 
Buurtmuseum. 

Naar Antwerpen
Zaterdag 17 september gingen 

veertien vrijwilligers van ‘Beste 

Buren’ uit De Pijp met een grote bus 
naar Antwerpen. Op het programma 
stond een boottocht, een stadswande-
ling en het bezoeken van een aantal 
projecten, dat tot stand is gekomen 
door initiatieven van bewoners.

Cinema Roma is zo’n project. Deze 
bioscoop uit 1928 werd in 1982 ge-
sloten. In 2002 kreeg het gebouw 
een monumentenstatus, vanwege 
het fraaie art-déco uiterlijk. In 2003 
ging de bioscoop weer open. Vele 
vrijwilligers zetten zich met hart en 
ziel in om van de sfeervolle bioscoop 
een inspirerende ontmoetingsplaats 
te maken, waar diverse culturele 
evenementen plaatsvinden. Voor de 
omliggende horeca en andere on-
dernemers is het een goede impuls. 
Een ander project dat de vrijwilligers 
bezochten is het in 2003 geopende 
Eco-Huis. Het in het huis gevestigde 
café en de mooie ecologische tuin 
hebben dezelfde sfeer. Het Eco-huis 
is juist in deze wijk opgezet om, net 
als bij Cinema Roma, de bedrijvig-
heid te stimuleren en de buurt een 
nieuw elan te geven. 

De vrijwilligers bezochten twee 
restaurants: Lunch en Co en De 7 
Schaken. Beide restaurants zijn werk-
gelegenheidsprojecten. Medewerkers 
die aan dit project deelnemen zijn 
minimaal vijf jaar werkloos ge-
weest. Een aantal van hen heeft ook   
psychische of sociale problemen. 
Gedurende hun werkperiode worden 
zij persoonlijk begeleid en op die ma-
nier voorbereid op een volwaardiger 
rol in de maatschappij. De 7 Schaken 
heeft o.a. de gemeente Antwerpen als 
klant. Ze verzorgt de catering voor 
grote vergaderingen en conferenties 
van de gemeente. Vanuit de gedachte 
in de maatschappij arm en rijk met 
elkaar in contact te brengen, hebben 
ze beide restaurants gevestigd in een 
bedrijvencomplex. Ze hebben de prijs 
aan het inkomen van de klant gere-
lateerd zodat iemand met een goed 
inkomen een hogere prijs voor een 
maaltijd betaalt. Niet alleen buurt-
bewoners maar ook de politiek is be-
trokken bij de ontwikkelingen in de 
wijk Borgerhout. Ze investeert in op-
bouwwerk, stimuleert de onderlinge 
dialoog en ze steunt kleinschalige 

initiatieven van bewoners.
De korte kennismaking met onze 

initiatiefrijke zuiderburen werd een 
inspirerende dag voor de vrijwilligers 
van Beste Buren. De korte boottocht 
langs de Schelde, de stadswandeling 
door het mooie historische stadscen-
trum en een Belgisch biertje op een 
zonnig terras, maakten het  aange-
naam voor jong en oud! Bijzonder 
was het contact tussen de verschil-
lende groepen vrijwilligers. Men 
kende elkaar vooraf niet, maar aan 
het einde van de dag gingen ze met 
elkaar om als goede bekenden.

Beste Buren: wat doen wij nu?
We weten hoe belangrijk het is om 

elkaar in de buurt te kennen. Daarom 
gaan we door met het organiseren 
van het Beste Buren café, op een vaste 
plek en een vast tijdstip. In dit café 
kunnen buren elkaar ontmoeten en 
met elkaar in gesprek komen. Vanaf 
september 2005  zal het Beste Buren 
café elke zaterdagmiddag plaats 
vinden in het Buurtmuseum aan 
de Van Woustraat. Wij nodigen be-
zoekers uit deel te nemen aan de 
tafel- en dialooggesprekken. In die 
gesprekken komen verschillende 
onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld: 
samenleven in de buurt, werk, ac-
tuele ontwikkelingen of politiek. Je 
kunt natuurlijk ook zelf een onder-
werp naar voren brengen. Eén van 
onze vrijwilligers zal als gastheer of 
-vrouw de middag begeleiden. Onze 
vrijwilligersgroep telt nu evenveel 
buurtbewoners van Nederlandse 
als van Marokkaanse afkomst. Er 
zijn natuurlijk altijd vrijwilligers 
welkom! Bijvoorbeeld voor de poster-
campagne en de voorbereiding van 
het nieuwjaars- en offerfeest 2006.

Ook in de Hercules Seghersbuurt 
willen we een Beste Buren café op-
zetten. Dat kan alleen als we genoeg 
vrijwilligers hebben. Help je mee? 
Aanmelden kan bij Gaby, g.steindl.
nmt@wijkcentrumceintuur.nl of 06-
22 19 74 72 of kom eens langs bij het: 
Beste Buren café. Elke zaterdag van 
13.00 tot 16.00 uur. Buurtmuseum, 
Van Woustraat 182

Wesslink en Van Goor

Beste Buren wint Eigenwijze Buurtprijs Vrijwilliger gezocht 
voor de speel-o-theek 

De speel-o-theek heeft speelgoed 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar en is 
een plaats waar, behalve de uitleen 
van speelgoed,  kinderen met el-
kaar kunnen spelen en waar ouders 
elkaar ontmoeten. Buurtcentrum 
Quellijn zoekt enthousiaste mensen 
voor speel-o-theek het Quellijn.

De taken: het uitlenen van speel-
goed en bijhouden van de admini-
stratie. Voor tenminste 1 middag in 
de week. Uw kind is ook welkom!!

Informatie: Buurtcentrum Quellijn, 
Quellijnstraat 62-66 tel. 6620667. Vragen 
naar: Esther van Gulick  

Advertentie: Heeft u hulp 
nodig wanneer u de deur uit 
gaat? Verpleegkundige biedt 
begeleiding en vervoer naar 
film, restaurant, theater en 
strand of waarheen ú wilt. Bel 
681 3883.

De Pijpkrant zoekt 
medewerkers

DE PIJPKRANT is  op zoek 
naar vrijwilligers die willen 

meehelpen de krant te maken. 
Interesse? Bel 6764800 en vraag 
naar Gaby.

3e Intercultureel Café

vrijdag 14 oktober. 18.30 inloop, 
19.30 Iftarmaaltijd, 20.30 dialoog, 
22.00 live muziek.

‘Wij Amsterdammers’ onderzoeken hoe 
wij nu en in de toekomst willen samen-
leven in Oud Zuid.

Is respect de sleutel?
Met behulp van de dialoog, een 

Socratische gespreksmethode, on-
derzoeken we deze vraag aan de 
hand van een concrete ervaring van 
een van de deelnemers. Door middel 
van vragen bewegen we iemand tot 
onderzoek van de eigen veronder-
stellingen. De andere deelnemers 
aan het gesprek verplaatsen zich in 
de positie van de voorbeeldgever, en 
onderzoeken zo hun eigen veronder-
stellingen.

Aanmelden:  
g.steindl.nmt@wijkcentrumceintuur.nl  
020-6764800 of 020-6644554  
Cafe Mansro, 1e Sweelinckstraat 13
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Advocatenspreekuur
Voor korte juridische vragen over 
werk, sociale zekerheid, proce-
dures bij kantongerecht, recht-
bank en familierecht (echtschei-
ding, kinderen).
• di 20:00-21:00 Wijkcentrum 

Ceintuur 

Algemeen Maatschappelijk 
Werk (AMW)
Voor problemen op het gebied van 
relaties, geld, verslaving, werk, 
rouwverwerking of gezondheid. 
Het AMW is volledig onafhan-
kelijk, iedereen kan hier zonder 
voorwaarden of verwijsbriefjes 
gratis terecht. 
• ma wo do 9:15-12:00  

Buurtcentrum De Pijp 
• telefonisch spreekuur  

ma-vr 12:00-13:00 (6739994)
• spreekuur voor Arabisch spre-

kende vrouwen vr 13:00-14:00 
Rijnstraat 115 (5720700)

• Echtscheidingsspreekuur  
do 18:00-19:00 Van Tuyll van 
Serooskerkenpln 1

Algemeen spreekuur
Voor allerhande korte vragen over 
bijvoorbeeld huur, formulieren, 
schulden, bezwaren, lastige 
brieven, het schrijven van een 
brief of het plegen van een tele-
foontje. 
• ma-di 13:00-15:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Burenhulp in De Pijp
Voor ouderen en gehandicapten.
• ma wo vr 10:00-12:00 

Buurtcentrum De Pijp
• telefonisch spreekuur ma-wo vr 

10:00-12:00 (6794441)

Maatschappelijke dienst- 
verlening
(waarin opgenomen de ‘Wijkpost 
voor Ouderen’ en ‘Sociaal Raads-
lieden’) Voor vragen over onder 
meer schulden, wonen, werk, 
onderwijs, relaties, mishandeling 
en burenhulp.
• ma-vr 9:30-12:00  

Buurtcentrum De Pijp
• telefonisch spreekuur  

ma wo-vr (5709640)

Ouderenconciërge De Pijp 
Voor kleine technische klusjes, wo-
ningaanpassingen, tuinonderhoud 
en behang- en schilderklusjes voor 
ouderen (55+) en gehandicapten.
• telefonisch spreekuur ma-vr 9:00-

10:30 (6792322) of boodschap 
inspreken

Buurtconciërge 
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 vervui-
ling, burenruzie, vandalisme en 
kapotte bestrating. Ze doen kleine 
klussen voor ouderen en gehandi-
capten, zoals het buiten zetten van 
een vuilniszak of het vervangen 
van een lampje.

• Wijkservicepunt Smaragd  
ma-vr 9:00-12:00 

• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
ma-vr 9:00-12:00 

• Wijkservicepunt Ceintuurbaan 
ma-vr 9:00-12:00

• Wijkservicepunt Gerard Dou  
di-vr 13:00-17:00

Huurteam
Voor vragen over huurprijzen, 
servicekosten en onderhoudspro-
blemen.
• wo 9:00-12:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Kraakspreekuur
Voor praktische hulp en informa-
tie over kraken.
• ma 19:00-20:30 Molli Chaoot

Meldpunt zorg en overlast 
Voor ernstige en voortdurende 
overlast van lawaai, stank, vervui-
ling, alsmede intimidatie en 
agressie in huis, buiten of op de 
trap; eveneens voor het bezorgd 
zijn over buurtbewoners die moge-
lijk hulp nodig hebben, maar (nog) 
niet krijgen.
•  do vr 13:30-16:00 

Wijkservicepunt Gerard Dou 
telefonisch spreekuur ma do vr 
13:30-16:00 (6702944)

Natuur- en milieuteam
Bewonersondersteuning natuur, 
milieu, en verkeer.
•  do 13:30-17:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Opbouwwerk 
Voor vragen over renovatie, sloop, 
huurverhoging na woningverbe-
tering en plannen voor de woning 
en de wijk.
• wo 9:00-12:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Rechtshulp Amsterdam
Voor vragen over arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, vreemde-
lingenrecht of consumentenrecht. 
• op afspraak do 17:00-19:00 (met 

Turkse en Arabische Tolken) 
Spuistraat 10 (5205100) 

 • op afspraak wo 17:00-19:00 
Oosterparkstraat 274 (5205100)

Wijkbeheerder / wijkcoördi-
nator 
Wijkbeheerder Sanne Koolwijk  
(6781928) beantwoordt vragen over 
het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Wijkcoördinator 
Jeannette Swaab (6781624) geeft 
informatie over plannen en activi-
teiten in de buurt. 
• Wijkservicepunt Gerard Dou  

wijkbeheerder 2e di vd maand  
14:00-15.00; wijkcoördinator  
di 13:00-15:00 

• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
Ruysdaelkade 163 wijkbeheerder 
2e di vd maand 15:00-16:00; wijk-
coördinator di 15:00-17.00 

Woonspreekuur 
Voor vragen over huurprijzen, 
woonruimteverdeling, huurbe-

scherming, onderhoud, renova-
ties, huursubsidie, kamerhuur en 
onderhuur.
• do 19:30-21:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Politiespreekuren buurtregie
• Frans Halsbuurt di 18:00-

20.00 (Anke Sonderman) 
Wijkservicepunt Ruysdaelkade

• Gerard Doubuurt di 15:00–
17:00 (Marcel van Zethoven) 
Wijkservicepunt Gerard Dou

• H. Seghersbuurt do 17:00-
19:00 (Harold van Dam) 
Wijkservicepunt Ruysdaelkade

• Sarphatiparkbuurt do 16:00-18.00  
(Joop Bosch) Wijkservicepunt 
Gerard Dou

• Hemonybuurt do 15:30-16:30 
(Jerry van Dijk) De Community 
School

• C. Troostbuurt di 16:00-17:00 
(John Tromp) Wijkservicepunt 
Ceintuurbaan

• Lizzy Ansinghbuurt  
do 16:00-17:00 (Marco 
Vreugden-hil) Wijkservicepunt 
Ceintuurbaan

• Van der Helstpleinbuurt di 16:00 
-17:00 (Frank Westerop) Henrick 
de Keijserplein t/o nr 10 (gebouw 
speeltuinvereniging) (6724058)

• Burg. Tellegenbuurt ma 16:00- 
17:00 (Peter Wetjens) Henrick de 
Keijserplein t/o nr 10 (gebouw 
speeltuinvereniging) (6724058)

• Diamantbuurt di 15:30-17:00 (Jan-
Karel Reesink) Wijkservicepunt 
Smaragd

Adressen
• Buurtcentrum De Pijp 
2e vd Helststraat 66 
(5709640)

• De Community School  
2e Jan vd Heijdenstraat 75-
77 (6649250)

• Molli Chaoot  
Van Ostade-straat 55 hs 
(6761427)

• Wijkcentrum Ceintuur 
Gerard Doustraat 133 
(6764800)

• Wijkservicepunt 
Ceintuurbaan  
Ceintuurbaan 272 (3795824)

• Wijkservicepunt Gerard Dou  
Gerard Doustraat 86 
(6763498) 

• Wijkservicepunt 
Ruysdaelkade  
Ruysdaelkade 163 (6720538) 

• Wijkservicepunt Smaragd 
Smaragdplein 8 (4712668) 

Spreekuren in De Pijp

SERVICEPAGINA

Spreekuren Uitgelicht
Advocatenspreekuur
Voor korte juridische vragen over werk, 
sociale zekerheid, procedures bij kan-
tongerecht, rechtbank en familierecht 
(echtscheiding, kinderen).

• di 20:00-21:00 WijkcentrumCeintuur 

Uw advocaten zijn afkomstig van: 
Wieringa en Rameckers advocaten
De Koning en Renes Advocaten
York Advocaten

(advertentie)

De voorgoed vereeuwigde Dré, omringd door bloemen en BVO-tjes van fans 
terug in De Pijp. Maar persoonlijk vind ik het standbeeld te glad en te petie-
terig voor de ruige, gevoelige volkszanger. Wat vindt u? Stuur een mailtje!  
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl (tekst en foto: Gert Meijerink).
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De 64 sociale huurwo-
ningen in de Henrick de 
Keijserstraat worden nu 
nog bewoond door circa 25 

reguliere huurders. Bakker wil de wo-
ningen samenvoegen en verbouwen 
tot luxe koopappartementen, maar 
de bewoners weigeren te vertrekken. 
Bakker vindt dat de gemeente de 
bewoners een stadsvernieuwingsur-
gentie moet verstrekken, óók als die 
bewoners die urgentieverklaring zelf 
niet willen hebben. Met een urgen-
tieverklaring komen de bewoners 
met voorrang in aanmerking voor 
vervangende huisvesting.

Volgens Bakker heeft het stadsdeel 
Amsterdam Oud-Zuid een actieve 
rol gespeeld toen de eerste plannen 
voor de Henrick de Keijserstraat tot 
stand kwamen. Zelfs vóórdat hij de 
panden aankocht zou het stadsdeel 
Bakker er op hebben gewezen dat hij 
de huurwoningen in het complex 
om kon zetten in samengevoegde 
koopappartementen. Bakker mocht 
er daarom op vertrouwen dat de ge-
meente ten volle mee zou werken 
aan het project. Het is daarom niet 
redelijk dat de gemeente weigert de 
urgentieverklaringen te verstrekken, 
aldus Bakker.

Het Gerechtshof lijkt dit standpunt 
te volgen. In haar arrest van eind 
augustus 2005 overweegt het Hof: 
“De plannen zijn in overeenstem-
ming met het gemeentelijk beleid. 
Bakker is aan dit project begonnen 
in overleg, zo niet op instigatie van 
het stadsdeel en het stadsdeel heeft 
aan de plannen zijn medewerking 
gegeven. Het was de gemeente be-
kend dat uitvoering van de plannen 
uitplaatsing van de zittende huur-
ders vergt. Een voorbehoud dat zij in 
geen enkel opzicht zou meewerken 
aan de gedwongen uitplaatsing van 
huurder heeft het stadsdeel niet ge-
maakt.”

Hoewel de meeste deelraadsfrac-
ties in Oud-Zuid zich onomwonden 
hebben uitgesproken tégen ge-

dwongen uitplaatsing van huur-
ders, heeft datzelfde stadsdeel aan 
de projectontwikkelaar kennelijk 
geheel andere signalen afgegeven. 
Een rechtstreeks gevolg daarvan is 
dat een zestigtal huurders vanaf 
november 2001 een verbeten strijd 
voert voor behoud van hun woon-
ruimte. Inmiddels is ruim de helft 
vertrokken; zo’n 25 achtergebleven 
huurders zetten de strijd binnenkort 
in de rechtszaal voort. 

Het Gerechtshof vindt dat de res-
terende huurders van de Henrick 
de Keijserstraat binnenkort alsnog 
bezoek moeten krijgen van de ge-
meente, die hen een stadsvernieu-
wingsurgentie zal aanbieden. Het 
Gerechtshof gaat echter niet zover 
dat de gemeente die urgentiever-
klaring ook aan de bewoners moet 
verlenen: het is wel degelijk aan de 
bewoners zelf om daar al dan niet 
voor te kiezen, aldus het Hof. Juist 
dat maakt de bezoekronde van de ge-
meente wat overbodig. De bewoners 
hebben immers al aangegeven dat zij 
geen behoefte hebben aan de verkla-
ring en niet willen verhuizen.

Het arrest van het Hof zal waar-
schijnlijk tot enige nervositeit leiden 
bij het stadsdeel Oud-Zuid. Bakker 
dreigt al jaren met juridische proce-
dures en schadeclaims wanneer het 
stadsdeel onvoldoende meewerkt 
aan zijn plannen. Het stadsdeel 
probeert zich zoveel mogelijk op de 
vlakte te houden. Het wil alsnog een 
neutrale positie innemen om vooral 
niet de schijn bij bewoners te wekken 
dat haar volkshuisvestelijk beleid 
– méér samenvoegen, méér koopap-
partementen - leidt tot gedwongen 
verhuizingen. De vraag is echter of 
het stadsdeel in deze zaak nog wel 
neutraal kán zijn. Het Gerechtshof 
vindt in ieder geval van niet: “Met 
Bakker acht het Hof de gemeente 
verplicht loyaal mee te werken aan 
de uitvoering van de plannen van 
Bakker,” aldus het arrest. 

Guido Zijlstra

Gerechtshof: gemeente moet loyaal zijn  
aan Gerard W. Bakker
Het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid is mede-verantwoor-
delijk voor de netelige positie waarin bewoners van de 
‘Bakker-panden’ in de Henrick de Keijserstraat verkeren. 
Dat volgt uit een arrest van het Gerechtshof, in een zaak van 
projectontwikkelaar G.W. Bakker BV tegen de gemeente. 
Bakker eiste dat de gemeente de bewoners actief uitplaatst 
naar andere woonruimte, óók als de bewoners dat zelf niet 
willen.

Bijna struikelde het stads-
deelbestuur eind september 
over een grote ambtelijke 
blunder. Tegen de nadrukke-
lijke wens van de stadsdeel-
raad zijn 700 woningen tot 
monument aangewezen. Dit 
heeft grote gevolgen voor de 
huren, en juist daarom had 
de raad besloten de wo-
ningen niet voor te dragen. 

Bij de Rijksdienst voor de 
Monumenten is echter 
een verkeerde lijst inge-
diend. De eigenaren van 

de woningen, de corporaties Ymere 
en De Dageraad, grepen direct hun 
kans. Elke leegkomende woning 
wordt voor een fors hoger bedrag 
verhuurd, terwijl er aan de kwaliteit 
van de woning niets is veranderd. 
Verantwoordelijk wethouder Emile 
Jaensch van het stadsdeel heeft van 
de meerderheid van de deelraad tot 
januari de kans gekregen de blunder 

te herstellen, dan wel de gevolgen 
grotendeels ongedaan te maken. 
Lukt hem dat niet, dan valt wellicht 
het bestuur.

Van een zich sociaal noemend 
verhuurder zou je verwachten dat 
ze geen misbruik maken van een 
vergissing. Bij de corporaties Ymere 
en De Dageraad gaat dat in elk geval 
niet op. Al vanaf halverwege 2004 
grijpen zij de kans aan om de huren 
op te jagen. De maximale huurprijs 
voor monumenten ligt 30% boven 
het normale maximum en dat wordt 
bij nieuwe verhuur direct verzilverd. 
Enkele voorbeelden uit de praktijk 
van het huurteam:

 2e Jan van der Heijdenstraat. 
Maximale huurprijs € 298,-. Volgens 
het huurteam. Met monumen-
tentoeslag € 387,00. Ymere is een 
huurovereenkomst aangegaan per 
1 december 2004 en vraagt een kale 
huurprijs van (zelfs) € 414.-.

 Ruysdaelkade. Brief van Ymere 
aan de huurder: "U heeft de huur-
commissie gevraagd de aanvangs-
huur van uw woning te toetsen. Uw 
woning is door het Stadsdeel voorge-
dragen als monument. Volgens ons 
volgt hieruit dat de woning onder 
de gehele werking van de monu-
mentenwet valt en dat de maximaal 
redelijke huurprijs met 30% ver-
hoogd mag worden. Voorlopig wil ik 
daarom uitgaan van de volgende net-
tohuurprijs € 264,65 (189,65 maal 
130%).

 1e J. van Campenstraat. Ymere 
vraagt de maximale huurverho-
ging per 1 juli 2004 en motiveert dat 
door de monumentenmethode toe 
te passen. Huurder weigert dit en de 
zaak komt voor de huurcommissie. 
Uit de uitspraak: "Verhuurder heeft 
zijn voorstel beargumenteerd met 
de stelling dat het pand waarin de 
woning is gelegen door het stadsdeel 
is voorgedragen als rijksmonument. 

Uit nadere informatie van zijn rap-
porteur is het de voorzitter bekend 
dat het pand weliswaar is voorge-
dragen als Rijksmonument, maar 
dat het per 1 juli 2004 nog niet op de 
Rijksmonumentenlijst is geplaatst. 
De door de verhuurder toegepaste 
bijtelling van 30% per 1 juli 2004 is 
derhalve niet juist."

 Van der Helstplein. Voor-ge-
stelde woningruil gaat niet door 
omdat De Dageraad aan de ruil-
partner een huurprijs vraagt van 
130%. De huurprijs zou dan op maar 
liefst € 700 komen. ‘We moeten dit 
wel doen, dit is ons beleid’, liet een 
medewerker van de Dageraad weten.

Hieruit blijkt dus dat de cor-
poraties vanaf de voordracht de 
Monumentenmethode zijn gaan 
toepassen. Verder zijn veel zittende 
huurders dit jaar geconfronteerd 
met een verhoging van € 25,- per 
maand. Dat kan als de betaalde huur-

prijs onder 50% van het maximum 
ligt en dat is al snel het geval als bij 
dat maximum 30% wordt bijgeteld.

Wethouder Emile Jaensch heeft 
nu van de deelraad de opdracht 
gekregen om met de corporaties 
te gaan praten. Hij zal hen stevig 
moeten herinneren aan hun sociale 
doelstelling. Ofwel er wordt geza-
menlijk gepleit om de aanwijzing 
tot monument terug te draaien, of 
de corporaties beloven geen monu-
menthuren te vragen, of ze maken 
bouwen op een andere plaats 
nieuwe betaalbare huurwoningen. 
Dat laatste is de slechtste optie, want 
dat gaat ook het stadsdeel (en dus 
de burger) een hoop geld kosten. 
Terwijl de huurders de dupe zijn en 
worden opgezadeld met fors hogere 
huren. Komt Jaensch in januari niet 
met klinkende resultaten, dan is de 
kans groot dat het stadsdeelbestuur 
alsnog struikelt over deze kwestie.

Tjerk Dalhuisen

Woningcorporaties maken schaamteloos misbruik van 
blunder stadsdeel Bestuur bijna gevallen over foute monumenten

Bewoner Bakkerpanden (foto Gert Meijerink)
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De opstelling van de zoge-
naamd sociale verhuur-
ders leidde tot grote 
verontwaardiging onder 

het publiek. Hans van Harten van 
de Federatie van Woningcorporaties 
betoogde dat extra inkomsten nodig 
zijn om de tuinsteden op te knappen. 
Maar dat werd direct ontzenuwd door 
gemeenteraadslid Bouwe Olij, die 
aantoonde dat de met de gemeente 
afgesproken verkoop van huurwo-
ningen voldoende geld oplevert. De 
politiek is ondertussen sterk ver-
deeld. De regeringspartijen hebben 
voor de hoge huren gestemd, de 
oppositie is tegen. De eerste uitwer-
king van de plannen wijzen op een 
verdere stijging van de Amsterdamse 
huren met circa 20% en dat is nog 
maar het begin. Gelukkig krijgen 
huurders al bij de gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2006 de kans 
hun stem te laten horen. Eindelijk is 
er weer echt wat te kiezen. Nu al is 
duidelijk dat huren een belangrijk 
thema in de verkiezingscampagne 
gaat worden.

Het door Huurdersverenigingen 
Zuid en De Pijp georganiseerde debat 
leverde felle discussie op. Voorzitter 
Henk Jan Kuipers slaagde er toch 
met enige moeite in de bijeenkomst 
in goede banen te leiden.

Hieronder volgt mijn inleiding.
“De prijzen stijgen sterk, nog voor 

het nieuwe beleid is ingevoerd. De 
gemiddelde corporatiewoning in 
Oud-Zuid kost nu meer dan 400 euro 
per maand. De maximum huurprijs 
is de laatste jaren met 41% gestegen 
en de corporaties vragen gewoon dat 
maximum. De plannen van Dekker 
roepen protest op van alle kanten. 
Van huurders, wetenschappers en 
ook van woningcorporaties. Helaas 
niet van de Amsterdamse corpora-
ties, die staan achter de plannen. Het 
gevolg zal zijn: hoge huren, mensen 
die als gevolg van de hoge huren 
moeten verhuizen. Er ontstond een 
lichtpuntje toen het CDA riep: niet 
liberaliseren in een overspannen 
markt. Maar die partij bleef niet bij 
haar standpunt en een kamermeer-
derheid, dus ook het CDA, heeft 
toch ingestemd met de plannen. Het 
wachten is op de discussie over de 
verdere uitvoering. Een eerste voor-
stel belooft weinig goeds: opnieuw 
een stijging van de maximele huren 
in Amsterdam met 20 to 30%.”

Vervolgens wordt gediscussierd 
aan de hand van twee stellingen:

Corporaties weigeren de kernvoor-
raad betaalbare huurwoningen in 
Oud-Zuid veilig te stellen

Corporaties frustreren de doorstro-
ming door de huurprijzen op te jagen 

Hans van Harten van de 
Federatie van Amsterdamse 
Woningcorporaties:”We maken al 
drie jaar afspraken over de kernvoor-
raad. Ik zie niet in waarom nu Dekker 
met plannen komt wij ineens geen 
afspraken willen maken. Corporaties 
blijven maatschappelijke organisa-
ties met sociale doelstellingen. Mijn 
grote probleem is de prijsvorming 
op de Amsterdamse woningmarkt. 
Wij hebben als woningcorporaties 
een grote opgave in bijvoorbeeld de 
Westelijke Tuinsteden. In het cen-
trum zijn woningen nu nog laag ge-
prijsd. Mensen die daar wonen zijn 
vaak meer gaan verdienen. Daardoor 
subsidiëren corporaties op dit mo-
ment groepen die veel verdienen 
terwijl we het geld moeten uitgeven 
aan woningen in IJburg en in de 
Tuinsteden. 

Henk Stegink (voorzitter 
Huurdersvereniging Zuid): “De af-
spraken gelden alleen voor de echt 
lage inkomens, alsof je met een iets 
hoger inkomen jezelf wel kan redden 
op de woningmarkt. In Oud Zuid 
heeft 52% van de inwoners een in-
komen tot de ziekenfondsgrens. Die 
mensen zijn doorgaans aangewezen 
op de kernvoorraad. Corporaties wei-
geren om afspraken te maken voor 
die mensen. Het gaat nu al mis met 
de kernvoorraad. Met de plannen 
van Dekker is de noodzaak tot het 
maken van brede afspraken alleen 
maar groter. Maar op dit moment 
worden woningen systematisch aan 
de kernvoorraad onttrokken door de 
huren op te trekken. 

Een buurtbewoonster: Bij mij in 
de Scheldestraat worden woningen 
verhuurd voor 1250 euro per maand. 
Alle woningen die vrij komen gaan 
de vrije sector in. 

Hans van Harten: Mensen met 
hogere inkomens willen graag meer 
betalen en willen ook graag in de 
stad blijven. Corporaties mogen 
woningen  alleen in de vrije sector 
aanbieden als ze voldoende aantal 
punten hebben. Dat geldt slechts 
voor 5% van de huurwoningen in 
Amsterdam.  

Een buurtbewoonster: Maar ze 
hebben slechts kleine luxe aanpas-
singen gedaan zodat de woningen 
geliberaliseerd worden. Daar komt 
dus nooit meer een gezin te wonen. 
Waar moeten wij dan straks naar 
toe? De stad uit? 

Henk Stegink: Dat is precies het 
probleem: woningen worden syste-
matisch aan de kernvoorraad ont-
trokken. Dat is niet de middengroep 

waar Hans het over heeft.. Daarnaast 
zijn de corporaties de maximale 
huurprijs gaan vragen. Daardoor 
stijgen de huren snel.

Hans van Harten: In Oud-Zuid 
zijn keiharde afspraken over de 
kernvoorraad. Deze zijn ook onder-
tekend door Huurdersvereniging 
Amsterdam.  

Henk Stegink: Moet 52% van de 
inwoners in Oud Zuid in 25% van de 
voorraad wonen? 

Een huurder: Corporaties zijn 
vastgoed handelaren geworden. Op 
de Marathonweg wordt ieder huis 
dat leeg komt gerenoveerd en gaan 
de huren omhoog. Voor mensen in 
de buurt worden deze woningen 
onbetaalbaar. Mensen die 1450 euro 
per maand kunnen betalen die 
kopen wel een woning. Dus wat voor 
mensen komen er dan in die dure 
huurwoningen?

Een buurtbewoner: Sommige 
mensen zijn meer gaan verdienen. 
Maar vroeger wilde je een betere wo-
ningen en dan kreeg je die niet. En 
dan moet je nu ineens je woning uit 
omdat je teveel verdient?!

Bouwe Olij (gemeenteraadslid 
PvdA): Politieke partijen en huur-
dersverenigingen blijven boos en 
teleurgesteld in de Federatie. Die ver-
geet te melden dat, als de plannen 
van Dekker doorgaan, de hele par-
ticuliere sector verdwijnt. Dan zijn 
er te weinig sociale huurwoningen 
voor de mensen die daar recht op 
hebben. Corporaties snijden zich-
zelf in de vingers. Ze zullen op ter-
mijn de hoge huren nooit helemaal 
kunnen vragen omdat er een tekort 
ontstaat van goedkope woningen. 
Het is gewoon ontzettend stom dat 
de Federatie Dekker steunt.

Hans van Harten: De Tweede 
Kamer heeft de scherpe randjes van 
de plannen afgehaald. Zelfs in de 
particuliere sector blijft een deel van 
de woningen betaalbaar. We snijden 
ons niet in de vingers. We hebben 
veel sociale woningen gebouwd en 
we moeten er nog meer bouwen. We 
moeten er wel voor zorgen dat er 
meer woningen beschikbaar komen. 
Vinden jullie het dan rechtvaardig 
dat mensen met een hoger inkomen 
voor 200 euro per maand in het cen-
trum wonen?  

Uit het publiek klinkt verontwaar-
digd geschreeuw.

Bouwe Olij: Jullie blijven bij dat 
ene voorbeeld van die paar mensen 
met een hoog inkomen en een lage 
huur. Als we het hebben over inko-
mens en huren dat moeten we het 
ook hebben over de hypotheekrente 
aftrek. Met een koopwoning woon je 
nooit scheef maar als huurders met 

een lage huur en een hoog inkomen 
ineens wel. 

Een buurtbewoner: het grootste 
probleem is niet het scheefwonen 
maar het tekort aan huurwoningen. 
Zelf wil ik best meer betalen maar 
waar moet dat geld dan heen? Naar 
mijn particuliere verhuurder? Jullie 
gedragen je als ordinaire projectont-
wikkelaars. Je moet dan niet telkens 
beginnen over scheefwonen. Het is 
een schande! Foei!

Bouwe Olij: Het wordt nu een 
hele rare discussie. Hans begint met 
de woningen in Appelscha. Het pun-
tenstelsel hebben we al 30 jaar. Het 
had tot doel mensen te beschermen 
tegen hoge huren. Dat hebben we, 
ook de corporaties, altijd een goed 
systeem gevonden. Mensen in kleine 
slechte woningen in het centrum 
moeten daarom gewoon niet meer 
betalen dan dat die woning op basis 
van de punten waard is.

Hans van Harten: Ik ben ook 
geen voorstander van belachelijke 
huursprongen. 

Henk-Jan Kuipers: Krijgen we 
straks geen wijken met lagere inko-
mens en wijken met hogere inko-
mens?

Henk Stegink: De Amsterdamse 
corporaties laden de verdenking op 
zich dat ze daar wel mee bezig zijn. 
Hans zegt net dat mensen met een 
laag inkomen niet in Oud Zuid horen 
te wonen.  Als je dat zegt ben je voor 
segregatie. Nu wordt elke cent onder 
de maximaal redelijke huur ineens 
subsidie genoemd. Straks worden er 
alleen betaalbare woningen buiten 
de ring gebouwd. Willen we daar 
naar toe? Nee!

Hans van Harten: Ik kan het daar 
alleen maar mee eens zijn. Wat zijn 
nu de lastige wijken? Die liggen al-
lemaal buiten de ring. Daar inves-
teren we dus om gemengde wijken 
te maken. Als wij mensen uit het 
centrum wegsturen dan snijden we 
onszelf in de vingers omdat dan alle 
mensen met een lager inkomen aan 
de rand van de stad gaan wonen. En 
daar wilden we nu juist de gemengde 
wijken. 

Bouwe Olij: Corporaties hebben 
toestemming om 28.000 woningen 
te verkopen. De opbrengsten 
daarvan zijn ruim voldoende om 
12000 nieuwe woningen te kunnen 
bouwen. Al die verhalen over de 
noodzaak van huurverhogingen zijn 
gewoon flauwekul. 

Hans van Harten: We maken geen 
winst op de verhuur van woningen

Bouwe Olij: Maar ook geen verlies! 
Je hebt helemaal geen winst nodig 
om nieuwe woningen te  bouwen. 
Geld zat!

Hans van Harten: Je blijkt die 

28000 woningen dus helemaal niet 
te kunnen verkopen. 

Bouwe Olij: Daar hebben we jullie 
destijds als gemeente een vangnet 
voor aangeboden maar toen zeiden 
jullie letterlijk: dat hoeft niet. Geld 
zat!

Een buurtbewoonster: Wat be-
treft de woningschaarste. Veel wo-
ningen staan lang leeg maar aan de 
andere kant bestaat er een tekort 
aan woningen. Ik heb gehoord dat de 
schaarste in stand wordt gehouden 
om de prijzen hoog te houden. 
Anders raken investeerders in wo-
ningen geld kwijt. U heeft daar vast 
een antwoord op?

Hans van Harten: Het zou goed 
zijn als we aan de schaarste van wo-
ningen iets kunnen doen. We hebben 
aangeboden 5000 in plaats van 4000 
woningen te bouwen. Maar de ge-
meente moet met grond komen.

Bouwe Olij: Dat is geen antwoord 
op de vraag. Het antwoord is Ja! 
Het staat zelfs in sommige beleids-
stukken. Er moet niet teveel aanbod 
tegelijk op de markt gebracht worden 
omdat de prijzen dan kunnen dalen. 
Dat is het systeem van vraag en 
aanbod. 

Henk-Jan Kuipers: Mensen met 
middeninkomens zijn de dupe van 
het huurbeleid van Dekker. Hoe 
gaat dat opgevangen worden in Oud 
Zuid?

Hans van Harten: door zuinig te 
zijn op die mensen in de midden-
groepen en de huren niet te hard te 
laten stijgen. In ieder geval geen 20 % 
in een paar jaar.

Henk Stegink: Gaat de federatie 
dan een huursombeperking aan de 
corporaties opleggen?

Hans van Harten: Nee.  

Emile Verstege: Volgend jaar zijn 
gemeenteraadsverkiezingen. Het is 
misschien lullig voor de lokale VVD, 
D66 en CDA, maar ik wil jullie toch 
aanraden: gebruik je stem als pro-
teststem! Laat weten dat je het niet 
met de plannen van dit kabinet eens 
bent!

Henk Stegink: Ik wil nog een 
oproep doen: Dekker heeft haar 
plannen al voor een deel door de 
Kamer kunnen loodsen, maar we 
hebben nog kansen. Dekker moet 
voorstellen doen voor wetswijzi-
gingen. Ook de nieuwe invulling 
van het puntenstelsel moet langs de 
Kamer. Blijf samen met ons de druk 
op de minister en de politiek op-
voeren. We moeten niet moe worden 
dat te blijven doen. We blijven er 
boven op zitten!

Tjerk Dalhuisen.

Woningcorporaties jagen huurprijzen omhoog

Huren in Oud Zuid straks onbetaalbaar?
Minister Dekker wil de huren met grote sprongen laten stijgen. 
Ze krijgt alle steun van de Amsterdamse woningcorporaties. 
Dat bleek opnieuw tijdens een fel huurdebat op 15 september in 
Buurtcentrum Lydia. 

Voor betaalbaar wonen en 
goede huurbescherming

Huurdersvereniging De pijp.
Word nu lid!
Maak minimaal 5 euro per 
jaar over op giro 6930178 van 
Huurdersvereniging de Pijp, 
Amsterdam(i.g.v. Girotel graag uw 
adresgegevens vermelden)

Huurdersvereniging de Pijp
p/a Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
e-mailadres: 
hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

WONEN

Foto’s: Maarten Wesselink
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Een van de activiteiten is een 
(on)kruid cursus voor beginners. 
Heeft u wel eens een informatie-
avond over onkruid meegemaakt? 
Of eigenlijk over het feit dat onkruid 
niet bestaat. Bijzondere plantjes 
in de stad, rode lijst soorten heem-
planten zijn een compleet andere 
wereld na zo'n avond. Daarnaast is er 
natuurlijk weer een snoeicursus om 
zelf de basisvaardigheden te leren 
voor tuinonderhoud. 

Dit jaar is het ook het tweede jaar 
dat er geen geveltuinen actiedag zal 
zijn in september. Er worden dus ook 
geen nieuwe geveltuinen aangelegd.  
Iedereen die een geveltuin aan-
vraagt, zal moeten wachten tot het 
voorjaar van 2006. Dan gaan de stra-
tenmakers van het stadsdeel weer 
aan de slag. U kunt  uw geveltuin 
wel het gehele jaar door aanvragen. 
Uw aanvraag wordt bij de wijkcentra 
gewoon bewaard tot aan de volgende 
ronde in april 2006. Voor de aanleg 
krijgt u nog een herinneringsbrief 
ter controle of u de geveltuin nog 
steeds wilt en om u attent te maken 
op Geveltuinendag van 23 april in De 
Pijp waar u terecht kunt voor aarde, 
plantjes en advies.

Hieronder staan een paar van de ac-
tiviteiten die er dit najaar zijn. Voor 
een volledig overzicht kunt u ook op 
de agenda van de website van www.
wijkcentrumceintuur.nl kijken.

Ekobollen Te koop!
In het Groen Gemaal worden weer 

Ekobollen van Hoeve Vertrouwen 
verkocht. Goed voor het milieu en 
prachtig in uw tuin. 

Tulpen, narcissen, boshyacinten, 
druifjes (ook in het wit), krokussen en 
anemonen zitten in het assortiment, 
maar dan wel bijzondere soorten! 
U kunt terecht van maandag t/m 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur op het 
Groen Gemaal in het Sarphatipark. 
Meer weten? bel 664 13 50 of e-mail 
naar groengemaal@wijkcentrumcei
ntuur.nl

Waarom biologische bloembollen?
Bloembollen biologisch, is dat lo-

gisch? Ja, want de gangbare bollen-
teelt is een van de meest vervuilende 
takken van landbouw. Een milieu-
vriendelijke manier van telen maakt 
dus juist bij bloembollen een groot 

verschil. 
Ekobollen worden geproduceerd 

zonder gebruik van chemische be-
strijdingsmiddelen en kunstmest, 
zodat zich geen ongewenste stoffen 
in het milieu kunnen verspreiden. 
Niet in de lucht, niet in de sloot en 
niet in het grondwater. Bovendien 
is biologische landbouw zuinig met 
schaarse grondstoffen zoals energie 
en mineralen. Wie kiest voor biolo-
gische bloembollen, steunt de vorm 
van landbouw die het minst vervuilt 
en de minste grondstoffen verspilt.

De bollen van Ekobollen groeien 
niet alleen op het land maar ook in 
de tuin prima zonder hulp van che-
micaliën. Zij zullen u wekenlang ple-
zier verschaffen, zonder bijsmaak! 

Vleermuizen
Onze nieuwe vleermuizenfolder 

is uit! In deze folder vindt u allerlei 
wetenswaardigheden over deze mys-
terieuze nachtdieren. Wat moet u 
doen als uw huis als kraamkamer ge-
bruikt wordt? Of als uw kat met een 
vleermuis thuis komt. En wat u kunt 
doen om mee te helpen deze dieren 

te beschermen.?
Tot eind oktober, afhankelijk van 

de weersomstandigheden, kunnen 
we nog op zoek gaan naar vleer-
muizen. Wilt u weten of er bij u in 
de buurt vleermuizen voorkomen 
en welke soorten dit zijn, dan kunt 
u bij het Natuur- en milieuteam 
een afspraak maken om met de bat-
detector een inventarisatie uit te 
(laten) voeren. De folder is gratis te 
verkrijgen bij o.a. de wijkcentra in 
Oud Zuid.

Meer informatie: Wijkcentrum 
Ceintuur, Natuur- en milieuteam De 
Pijp, Thea Dammen, telefoon 400 45 
03 of e-mail natuurenmilieu@wijkce
ntrumceintuur.nl. 

Cursus (on)kruid voor begin-
ners

Onkruid bestaat niet. Het gaat er 
maar om wat je mooi vindt. Hoewel? 
Er zijn soorten die je het beste 
meteen maar met wortel en tak kunt 
uitroeien en andere die in een vaas 
niet misstaan.

Hoe weet je nu of je iets moet uit-
rukken, wegspitten, schoffelen, stuk-

hakken of gewoon lekker kunt laten 
staan? Dat is één van de vragen die 
aan bod komt in de nieuwe cursus 
'onkruid voor beginners'. U maakt 
kennis met de meest voorkomende 
soorten kruiden en de manieren 
om ze al dan niet te bestrijden. Op 
welke manier verspreiden ze hun 
zaad? Hoe weet je wat je weg moet 
halen en wanneer? Wat zeggen ze 
over de grondsoort? Ook de toepas-
sing van onkruiden als meststof of 
insectenbestrijder komen aan bod.  
Vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelding vooraf noodzakelijk 
bij het Wijkcentrum Ceintuur aan te 
melden.

Donderdag 13 oktober is er een 
cursus (on)kruid voor beginners van 
20.00 - 22.00 uur, in het Wijkcentrum 
Ceintuur met een vervolg in de vorm 
van een fietsexcursie op zaterdag 15 
oktober van 11.00 tot 13.00 uur, ver-
zamelen bij de reclametoren van het 
Rai op het Europaplein. 

Aanmelden: Thea Dammen, tele-
foon 400 45 03, of e-mail natuurenm
ilieu@wijkcentrumceintuur.nl.

Snoeicursus
Op drie dagen en 3 locaties worden 

een snoeicursus georganiseerd voor 
(gevel)tuinhouders. Na een uurtje 
theorie over snoeimethoden, gaan 
we op pad om het in de praktijk te 
brengen.

Zaterdag 5 november 10.00 – 12.30 
uur in De Coenen, J.M. Coenenstraat. 
Aanmelden Mariëtta de Zorzi, 
telefoon 662 03 89 of e-mail 
m.dezorzi@woozw.nl.

Vrijdag 11 november 14.00 - 16.30 
uur in het Wijkopbouwcentrum 
Vondelpark-Concertgebouwbuurt 
, H. Jacobszstraat 4-6. Aanmelden 
Anna Schoenmakers, telefoon 662 82 
37, of e-mail: wocvpc@xs4all.nl 

Zaterdag 12 november van 10.00 - 
12.30 uur in Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133. Aanmelden 
Lilian Voshaar, telefoon 400 45 03, of 
e-mail natuurenmilieu@wijkcentru
mceintuur.nl.

Neem uw eigen snoeischaar mee, 
dan leert u meteen iets over het on-
derhouden daarvan!

Lilian Voshaar

NATUUR & MILIEU

Najaarsactiviteiten 
geveltuinen 

Ze kwam voorbij lopen en wees 
met haar hand naar de wit-
gele dahlia’s die in mijn ge-

veltuin stonden, “Die met die grote 
bloemen vind ik het mooist”, zei 
mijn buurvrouw, “boerenbloemen 
noemen wij ze”. Ze vertelde me dat 
mijn dahlia`s haar herinnerden aan 
de bonte verzameling bloemen die 
voor de boerderij stond van haar ou-
ders. “Mijn vader heeft al sinds 1959 
dezelfde dahlia’s”, voegde ze toe. Ze 
keek me aan en zag dat ik haar niet 
begreep. “Ik leg het je wel uit” zei ze. 
Dahlia’s vormen in de zomer vaak 
meerdere wortelknollen. Dat zijn 
verdikte wortels met reservevoedsel. 
In de herfst haal je die knollen uit de 
grond en leg je ze in de kelder. In het 
voorjaar kijk je of ze tijdens de winter 
uitlopers hebben gekregen. Als dat 
zo is kun je die knollen splitsen, je 

laat een stukje stengel aan de knol 
zitten en doet hem dan eind april 
weer in de grond. Zo kun je ze ieder 
jaar weer planten. Als je je best doet 
kun je van dahlia’s goed in het soort 
komen”, zei ze. Die laatste uitdruk-
king had ik nog nooit gehoord, dat 
kwam vast uit een dialect. “Bedoel 
je daarmee dat je dahlia’s makke-
lijk kunt vermeerderen?” vroeg ik 
haar. “Ja, maar op het platteland 
zeggen ze dat je er goed van in het 
soort kunt komen” antwoordde mijn 
buurvrouw. Ze lachte nog een keer 
naar me, groette en liep weer verder. 
Ik moest deze informatie even ver-
werken. Vermeerderen of er mee in 
het soort komen, al sinds 1959 de-
zelfde dahlia’s, en ieder jaar meer? 
Prettig soort, die Dahlia’s!   

tekst en foto: Maarten Wesselink

De Pijp telt ruim tweeduizend 
geveltuinen. Aangelegd 
door bewoners, die met hun 

liefde voor groen bijdragen aan het 
opfleuren van de straat. Stichting 
CombiWel en Wijkcentrum Ceintuur 
willen die bewoners met groene 
vingers graag weer in het zonnetje 
zetten. 

De Pijp bestaat uit twaalf buurtjes. 
Per buurt wordt een prijs uitgereikt. 
Winkels en bedrijven met een mooie 
groene uitstraling doen mee voor 
een aparte bedrijfsprijs.

Allerlei buurtbewoners en vrijwil-
ligers hebben na de oproep in De 
Pijp Krant Groene Juweeltjes voorge-
dragen. Daar zijn foto’s van gemaakt, 
die in een tentoonstelling door De 
Pijp rondreizen, zodat iedereen 
een kans krijgt om zijn stem uit te 
brengen. 

U kunt uw stem nog uitbrengen bij: 
Community School van 3 tot en met 7 
oktober; Wijkcentrum Ceintuur van 10 
tot 14 oktober; Oranjekerk van 15 tot 28 
oktober; Buurthuis Quellijn 31 oktober 
tot 4 november

De prijsuitreiking vindt plaats 
op vrijdagmiddag 4 november in 
Buurthuis Quellijn.Vanaf 16.00 staan 
de koffie en thee klaar. Om 16.15 uur 

heet Combiwel directeur Hans Zuiver 
iedereen van harte welkom. De prijs-
winnaars worden persoonlijk uitge-
nodigd om hun prijs in ontvangst 
te nemen van Wethouder Joep Blaas 
en de voorzitter van Wijkcentrum 
Ceintuur, Fred Gersteling.

Elke prijswinnaar ontvangt een 
groenpakket ter inspiratie voor vol-
gend jaar en een afdruk van hun 
winnende geveltuin.

Meer informatie: Natuur- en milieu-
team De Pijp, Lilian Voshaar, Gerard 
Doustraat 133, t: 400 45 03, e: natuurenm
ilieu@wijkcentrumceintuur.nl

Sinds enige jaren wordt er in het najaar door de natuur- en 
milieuteams extra aandacht besteed aan het onderhoud 

van geveltuinen. Dat is immers erg belangrijk! Geveltuinen 
fleuren de straat op als ze mooi zijn. Verwaarloosde  

geveltuinen zijn echter geen visitekaartje voor de wijk. Er 
worden dit najaar weer activiteiten georganiseerd om  

geveltuinbezitters te stimuleren en te leren hoe een  
geveltuin er verzorgd uit blijft zien. Al deze activiteiten zijn 

gratis en bedoeld voor bewoners uit onze wijk. 

Boerenbloemen
Geveltuinieren Welk Groen Juweeltje wint?

Milieu weer op 
de verkiezings-
agenda!

In de aanloop naar de raads-
verkiezingen van volgend jaar 
organiseert het Platform Milieu 
Oud Zuid/LA21 een avond om 
met fractieleden en program-
mamakers van de politieke par-
tijen in Amsterdam Oud Zuid 
van gedachten te wisselen.

Op donderdagavond 3 no-
vember worden de partijen aan 
de tand gevoeld over milieuthe-
ma’s. De grote vraag is hoe het 
onderwerp milieu eraf komt in 
de prioriteitslijsten van de poli-
tiek voor de komende 4 jaar. Dat 
is de moeite waard om aandacht 
aan te schenken op een moment 
dat koersen worden bepaald 
en plannen geschreven. Alles 
ter bevordering van gezond en 
prettig leven in Oud Zuid. 

Wilt u mee discussiëren of mee 
helpen organiseren? Bel met Lilian 
Voshaar, Wijkcentrum Ceintuur 400 
45 03 of e-mail werkgroep.milieu.
la21@wijkcentrumceintuur.nl.
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Programma Rialto 
Ceintuurbaan 338 – 020 676 87 00 

(vanaf 13.00 uur) - www.rialtofilm.nl 

- vr 28 oktober 15.00 uur 
Het gebochelde paardje (5-10 jaar) 

animatie, 75 min. Nederlands inge-
sproken 

Iwan krijgt van de tsaar een moei-
lijke opdracht te vervullen. Gelukkig 
krijgt hij hulp van een gebocheld 
paardje. 

- za 29 oktober 13.00 uur 
Koenak, de trouwe lynx (6-10 jaar) 

speelfilm, 90 min. Nederlands inge-
sproken 

Een oude boswachter sluit vriend-
schap met een lynx die hij Koenak 
noemt. Maar dan wordt Koenak door 
stropers gevangen en verkocht aan 
een dierentuin. 

- za 29 oktober 15.00 uur 
Het gouden zwaard (6-10 jaar) 

speelfilm & poppenanimatie 85 min. 
Russisch gesproken, Nederlands on-
dertiteld. 

Shura krijgt van haar buurvrouw 
een cadeau die haar doet fantaseren, 
uitgebeeld in prachtige poppenani-
matie, over een kleine prins met een 
gouden zwaard. 

- zo 30 oktober 13.00 uur 
Koenak 2, de nieuwe avonturen (6-

10 jaar) speelfilm, 70 min. Nederlands 
ingesproken 

Koenak groeit in rust en veiligheid 
op bij de oude boswachter maar het 

grote woud lokt en op een dag is de 
lynx verdwenen. De boswachter gaat 
naar hem op zoek. 

- zo 30 oktober 15.00 uur 
Poes poes! (4-7 jaar) speelfilm, 80 

min. Nederlands ingesproken. 
De komst van een poesje zet het 

huis op zijn kop. Toch is iedereen 
heel verdrietig als de poes plotseling 
spoorloos is. De kleine poes zelf gaat 
op groot avontuur. 

 
Programma Ostadetheater

Van Ostadestraat 233d – 020 470 32 40 
- www.ostadetheater.nl 

  
- zo 23 oktober 15.00 uur 
Cinderella (4+) Poppentheater door 

Puppet House St. Petersburg 
Het sprookje van Assepoester 

wordt door Trudy Kuyper, van 
Poppentheater Dibbes, ingeleid. Het 
verhaal, vertelt in het Russisch, is 
daardoor voor iedereen goed te 
volgen. 

- ma 24 en wo 26 oktober 13.30 en 
15.00 uur 

Muziekworkshop Peter en de 
wolf (6-8 jaar) door Muziekschool 
Amsterdam (MSA) in het 
Ostadetheater, ca. 60 min. Tijdens 
de workshops vertellen docenten het 
verhaal van Peter en de Wolf aan de 
hand Prokovjevs muziek. Zowel het 
verhaal als de muziek leer je mee-
spelen. 

- di 25 oktober 14.15 uur 

Nif, Naf, Noef (3+) Voorstelling met 
poppen door Theater Koekla 

Het bekende sprookje van ‘De drie 
biggetjes en de boze wolf’. Maar dan 
in de versie die handpoppenspeelster 
Christina Boukova nog kent uit haar 
jeugd in de Oekraïne. 

- do 27 oktober 14.15 uur 
Kleine Moek (4+) Voorstelling met 

poppen door Theater Koekla 
Een oosters sprookje over de kleine 

Moek die helemaal alleen op de we-
reld is. Christina Boukova maakt er 
een prachtig vormgegeven poppen-
voorstelling van. (zie ook di 25 ok-
tober). 

Programma Bibliotheek 
Cinétol

Tolstraat 160 – 020 662 31 84 - www.
oba.nl 

- di 25 & do 27 oktober 10.00 uur 
Iwan en de vuurvogel (6-12 jaar) 

Russisch verhaal door Marijke van Mil  
Marijke van Mil schrijft en illustreert 
kinderboeken en maakt theater-
voorstellingen rond volksverhalen, 
sprookjes en fabels. 

Toegangsprijzen 
Rialto €5,50 (€4,50) / Ostadetheater 

€4 (€3) / Workshop MSA €4 / 
Bibliotheek Cinetol €2

Serie ‘Almost Famous’
 Met de ‘Almost Famous’-strippen-

kaart krijgt u in september en ok-
tober flinke korting bij bezoek van 
meerdere voorstellingen uit de serie. 
Voor bezoek aan een tweede voorstel-
ling uit de serie betaalt u de helft 
van de normale toegangsprijs, de 
derde voorstelling is zelfs gratis. 

www.ostadetheater.nl/almostfamous

vr 7, za 8 en zo 9 oktober 20.30 uur. 
4hoogachter & Isis: Margarita’s by the 
sea

In deze 'theatrale roadmovie' 
reizen twee jonge vrouwen in een 
oude bus door Mexico. Zij hebben 
hun prettige, maar feitelijk oersaaie 
leventje opgegeven, op zoek naar 
avontuur. Precies als in de films die 
zij thuis vanaf hun luie bankstel 
hebben gezien. Maar de verwachte 
momenten van spanning, drama 
en romantiek komen niet vanzelf! 
Wanneer de twee vriendinnen de 
werkelijkheid dan maar naar eigen 
hand zetten, raken ze verstrikt in 
een ingewikkeld web van fictie en 
realiteit. En steeds verder verwijderd 
van een happy end.

 
vr 14 en za 15 oktober 20.30 uur. 

Ravon: Ingeblikt
De twee hoofdfiguren in Ingeblikt 

lijken een kruising tussen gesti-
leerde cyberbabes à la Lara Croft en 
bekende sterke vrouwen uit films en 
strips. Ze zijn zo geprogrammeerd 
dat ze alles aankunnen. Tenminste, 
zolang ze maar niet worden gecon-

fronteerd met elkaar en de dageli-
jkse realiteit. Want dan gaat het mis. 
Dan gaat hun strakke glimmende 
pak knellen, dat als een keurslijf om 
hen heen zit. Om van machine mens 
te worden, daarvan krijgen ze het be-
hoorlijk benauwd. 

zo 16 oktober 15.00 uur. Livius:  
Muf & Op

Komische taferelen en absurde 
humor gaan hand in hand bij 
Muf (2001) en Op (1999), twee éé-
nacters van schrijver/regisseur 
Don Duyns (o.a. Growing Up in 
Public). Beide stukken gaan over de 
(on)mogelijkheden van de liefde. In 
Muf spreken een man en een vrouw 
in relationele sfeer hun zwakheden, 
ongenoegens en verwachtingen uit. 
Met het ouder worden lijken idealen 
en wensdromen steeds meer plaats 
te maken voor zwartgalligheid en 
melancholie. Ook in Op zijn twee lev-
enspartners zoekende. Om een einde 
te maken aan de patstelling binnen 
hun relatie, richten de twee zich tot 
een therapeut. Daar openbaart zich 
onverwacht de vage bereidheid om 
alles over te doen, maar dan beter.

Verder
do 20, vr 21 (première) en za 22 ok-

tober 20.30 uur. Lydia Petzoldt: Onder de 
stoep ligt het hazenleger

vr 28 en za 29 oktober 20.30 uur. 
Rotterdams Lef: Afgerost. Leeftijd: 14+
Jeugdprogramma (t/m 12 jaar)

za 1 oktober 14.15 uur (première) 
Nochem en Van Luyn: De geweldige avon-

turen van de fantastische meneer J. 8+
wo 12 oktober 14.15 uur. Lindai 

Boogerman: zzZoeff. 2+

expositie
t/m zo 30 oktober. Nico Lootsma: 

Trashtown, die Welt als Theater (teke-
ningen)

Beeldend kunstenaar Nico 
Lootsma (zie foto van Gert Meijerink 
hierboven) maakte van gevonden 
voorwerpen maquettes die samen 
de denkbeeldige stad Trashtown 
vormen. Met zwarte humor worden 
de gevolgen van ongeremde econo-
mische groei bekeken.

Programma Ostadetheater oktober

Wat doet u zoal deze week?
“Drie dagen per week repeteer ik 
in De Krakeling voor een toneel-
stuk voor kinderen met gezelschap 
Munganga. We gaan echte, ouder-
wetse Nederlandse liedjes zingen 
voor kinderen vanaf 4 jaar. ’s Avonds 
zit ik op school, op de Gerrit Rietveld 
Academie, beeldende kunst. Ik werk 
ook aan eigen projecten, zoals mijn 
fotografieproject over mensen als 
‘heiligen’. Op de Kunstcuyp van 
het Albert Cuyp Zomerfeest van af-
gelopen 11 september heb ik ook 
mensen gefotografeerd. Tussendoor 
heb ik op kantoor gewerkt. Ik ben 
bezig met een carrièreswitch. Mijn 
baan als officemanager in een winkel 
ben ik aan het afbouwen. De tijd die 
ik over heb, besteed ik aan yoga en 
lezen voor de studie.”

Wat heeft u gisteravond ge-
geten en hoe kwam u daaraan? 
“De repetitie duurde tot zes uur ’s 
avonds en om kwart voor zeven begon 
school. Daartussen snel gegeten in de 
kantine van de school: een boterham 
met kaas en een kopje yoghurt. Er is 
voor avondstudenten nooit genoeg 
eten, je mag blij zijn als er nog brood 
is. Ik houd wel van koken: Indisch, 
allerlei rijstgerechten. Mijn speciali-
teit is banana cake. Maar dat komt er 
even niet van.”

U woont een jaar in De Pijp. 
Waar kwam u vandaan?

“Oorspronkelijk kom ik uit Brazilië. 
Tot mijn zevende woonde ik in een 
grote stad in het zuiden van Brazilië. 
Daarna verhuisde onze familie naar 
het noordoosten, in een klein, ka-
tholiek dorpje in Bahia. Een mooi 
natuurgebied, met bergen en dalen, 
rivieren en prachtige watervallen. 
Daar volgde ik al een kunstopleiding 
en deed ik aan theater. In 1999 kwam 
ik naar Amsterdam. Eerst aan de 
Oudezijdse Voorburgwal gewoond. 
Binnenshuis leuk, buitenshuis altijd 
lawaaierig. Sinds vorig jaar woon ik 
een benedenwoning in De Pijp en 
dat bevalt mij meer dan goed.”

Hoe zit dat met het fotogra-
feren van heiligen? “Ik studeer 
beeldende kunst en beschouw mij 
niet als een echte fotograaf. Uit een 
idee of concept dat ik heb, ontstaat 
een vorm en als medium gebruik ik 
meestal fotografie, maar soms ook 
een sculptuur. Ik ben met mensen 
bezig, ik wil mensen in beeld 
brengen. Met mijn project ‘Holy 
me’ deed ik mee aan Rietveld naar 
de Beurs in de Beurs van Berlage. Ik 
wilde mensen fotograferen als een 
‘heilige’, want iedereen is heilig, 
uniek. Katholieke iconen maakten 
in mijn jeugd in Brazilië al indruk 
op mij. In de Beurs maakte ik van 
een niche een kleine ‘kapel’-studio 
met verschillende achtergronden en 
allerlei rekwisieten, zoals kronen en 
sieraden die ik op Koninginnedag 
had gekocht. Bezoekers nodigde ik 
uit kleurige gewaden en doeken, die 
ik zelf had gemaakt, aan te trekken 
en met een rekwisiet te poseren. Zo 
ontstond de serie van heiligen. Ik wil 
het geloven in de eigen schoonheid, 
heiligheid uitdrukken. En het levert 
ook gewoon grappige beelden op, 

dat vonden de mensen die poseerden 
zelf ook!”
U fotografeerde ook tijdens 
het Albert Cuyp Zomerfeest?
“Ja, op het Zomerfeest heb ik mensen 
van de buurt, hier in De Pijp, gefoto-
grafeerd. De Albert Cuyp is een lange 
markt, waar mensen heen en weer 
lopen. Ze lopen, blijven staan, gaan 
weer terug, hollen dan weer door. Je 
woont en leeft met ze, je ziet ze op 
straat, maar je kent ze niet. Ik wilde 
die voorbijgangers uit hun omgeving 
snijden. Om dicht bij de persoon te 
komen, die in de ogen te kijken, om 
erachter te komen wie dat is, heb ik 
ze een witte trui laten aantrekken 
met een witte achtergrond. Je ziet al-
leen hun gezicht, hun uitdrukking, 
en dan zo neutraal mogelijk. Ik ben 
erg blij dat deze serie binnenkort in 
de Oranjekerk wordt geëxposeerd.”

Wat is nou eigenlijk leuk aan 
De Pijp? “De Pijp is echt leuk. 
Een warme buurt en niet zo groot. 
Vrienden wonen dichtbij, daar kan 
ik zo naar toe lopen. Ik voel meer 
contact tussen bewoners dan in an-
dere delen van Amsterdam. Hier 
heb je de markt en de cafés: plekken 
die uitnodigen om naar buiten te 
gaan. Misschien dat mensen hier 
zin hebben om hun huis uit te gaan 
omdat ze dicht op elkaar wonen, ter-
wijl er toch een gevoel van rust is.”

Wat laat u uw bezoek zien van 
De Pijp? “De Albert Cuyp is het 
leukst van alles. Als mijn moeder uit 
Brazilië een keer naar Nederland zou 
komen, zou ik eerst met haar naar de 
markt gaan. Winkeltjes en dingetjes 
bekijken. Je komt altijd thuis met iets 
moois, iets leuks of iets lekkers.”

Wat is beslist vervelend aan 
De Pijp? “De bereikbaarheid. Soms 
moet ik voor mijn kunstprojecten 
zware spullen opslaan. Het is zo 
lastig om de auto dan ergens te par-
keren. Hier in huis is het gehorig, 
maar daar heb ik geen last van. Wat 
mij meer opvalt dan dat ik het verve-
lend vind, is dat mensen hier zoveel 
klagen, haha. Nederlanders moeten 
trotser zijn op zichzelf! Ik vind dat 
ook wel mooi hoor. Op de markt 
geven de Amsterdammers op hun 
vriendelijke, maar altijd heel directe 
manier commentaar op je kleding of 
wat dan ook. Er heerst in Nederland 
ook een neiging tot een ‘agenda-men-
taliteit’. Op zich is dat heel goed, ik 
leer daar zeker van, maar zet je hárt 
niet in je agenda! Wees soms minder 
streng, ga eens meer met je gevoel, 
met je hart actie ondernemen. Er 
moet daarin een evenwicht zijn.”

Welke verslaving heeft u?
“Nee, ik heb het te druk om dat te 

hebben. Een verslaving is luxe!”

Wat zijn uw droomwensen?
“Ik wens voor dit leven dat ik voor 

mijn talent leef. En dat anderen ook 
voor hun talenten leven. Ik doe veel 
verschillende dingen en dat is mijn 
kracht: in de kunst, als zanger, tap-
danser, acteur, fotograaf. Ik zou dus 
zeggen: onderzoek je talenten en 
leef daarvoor. Zo bereik je een soort 
vrede.”

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: André Mello
Leeftijd: 28 jaar
Woont in De Pijp sinds: 2004

Russische 
Herfst
Ook dit jaar hoef je je in de  
herfstvakantie (23 t/m 30 oktober 2005) 
niet te vervelen! Het Ostadetheater, 
Rialto Filmtheater, Muziekschool 
Amsterdam (MSA) en bibliotheek 
Cinétol organiseren een festivalweek 
met theater, film, muziek en verhalen 
voor alle kinderen van Oud-Zuid en 
daarbuiten. Over Rusland. 

Kinderfestival

CULTUUR

André Mello in actie op het Albert Cuyp Zomerfeest. (foto: Peter Lange)
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De film was al begonnen 
toen ik rond 9 uur aan-
kwam op het donkere 
speelplein, waar een 

filmdoek stond opgesteld. Deze werd 
vertoond vanuit een speciale bus 
met een cabine, waar de projector 
in stond. Op bankjes zaten meer dan 
vijftig toeschouwers ernaar te kijken, 
terwijl ondertussen kinderen onver-
moeibaar van de glijbaan roetsjten 
en aan klimtouwen rondzwaaiden. 
Ik vond een plek op een bankje met 
uitzicht op zowel het filmdoek als 
een klimrekje naast twee jongens, 
die af en toe commentaar op de film 
gaven. Ik had geen flauw vermoeden 
van de ongeregeldheden die zich 
hier een paar uur eerder tijdens het 
buurtfeest hadden voorgedaan met 
een rapper, bier en twee groepen 
jongeren, die verwijderd waren; dat 
hoorde ik pas later (stom jongens, 
goeie film gemist!).

Op het doek zag je een jonge en 
een oude man in een auto door 
een landschap rijden; ze spraken 
Frans met elkaar. Ze waren ergens 
in Bulgarije en vroegen de weg naar 
Sofia. Op den duur werd duidelijk 
dat het een vader en zoon waren op 
weg naar Mekka en dat de lange reis 
vol ontberingen in feite de bedevaart-
stocht was van de vader, die één keer 
in zijn leven de heiligste stad van de 
Islam moest zien. De vader was een 
diep religieuze moslim en de zoon 
niet; ze waren beide koppig, kregen 
af en toe ruzie, wat er toe leidde dat 
ze dan van elkaar wegliepen, om 
elkaar daarna toch weer achterna 
te komen en spijt te tonen, zoals in 
de scène waarin de zoon tegen zijn 
vader uitriep: ‘Hebben ze in jouw 
geloof dan geen gevoel voor spijt?’ 
(waarop de vader zich weer bij zijn 
zoon voegde). 

In Mekka zag het zwart van de 
mensen. De volgende morgen stak 
de vader zich in een wit gewaad, 
ze ontbeten samen en hij ging toen 
biddend en zingend temidden van 
de massa op weg naar de Ka’aba, de 
heilige zwarte steen. De zoon liep 
even met hem op en ging vervolgens 
een andere richting uit met de me-
dedeling dat hij hem die avond wel 
zou zien, maar tegen de avond was 
de vader niet terug. De volgende dag 
drong de jongen zich tussen de me-
nigtes en riep om zijn vader; hij werd 
door de politie opgepakt en naar een 
kelder gebracht, waar lijken onder 

lakens lagen. Een bewaker tilde één 
voor één de lakens op, zodat de zoon 
een gezicht kon herkennen en de 
vierde man was zijn vader. De jongen 
ging naast hem liggen en huilde zo 
hartverscheurend, dat je wel mee 
moest huilen. 

Baby’tje
De vader en de zoon hadden aan 

het eind van de reis één echt ge-
sprekje gehad; toen de vader was 
gaan bidden, had de zoon gevraagd: 
‘Waarom moet je steeds bidden?’ 
De vader was bij zijn zoon komen 
zitten en had hem verteld dat hij één 
keer volgens de verplichting van ie-
dere volwassen moslim naar Mekka 
moest voordat hij zou sterven en dat 
de zoon dit mogelijk gemaakt had, 
dat hij hem daar dankbaar voor was 
en hij veel op de reis had geleerd. De 
zoon vond dit ook en keek zichtbaar 
gelukkig: Vader en zoon hadden er 
5000 km. over moeten doen om terug 
te komen bij het begin, de basis, om 
weer van elkaar te kunnen houden.

Voor me, tussen de toeschouwers, 
zat een vrouw met zwart halflang 
haar met naast haar een kinder-
wagen. Toen de film bijna was afge-
lopen keek ze in de kinderwagen, 
waar ze kennelijk een beweging in 
had bespeurd, lachte, sloeg een de-
kentje terug en haalde de baby uit 
de wagen. Het moment ging heel 
snel, je voelde haar behoefte om 
de baby bij zich te hebben. Het was 
een klein wakker baby’tje met don-
kere ogen en zwart haar. Ze voelde 
de achterkant van het hoofdje, dat 
zweette en ze depte de achterkant 
van het hoofdje. Toen drukte ze de 
baby weer tegen haar borst en over 
haar schouder keek het kindje om 
zich heen. De liefde waarmee de 
moeder met dit baby’tje omging ont-
roerde me. Het maakte me zelfs licht 
jaloers, want het geluksgevoel een 
baby in je armen te houden duurt 
relatief maar kort en naarmate het 
kind verder groeit, groeit het ook 
verder van je af. Soms zelfs zover, 
dat je elkaar niet eens meer begrijpt, 
zoals de vader en de zoon in de film. 
De reis om terug te komen bij het 
simpele begin kan lang en heftig 
duren. Op die manier was de film ge-
spiegeld in de werkelijkheid. Zomaar 
eventjes, gratis en gelukkig op het 
Hercules Seghersplein. 

Sandra van Beek

Het Tweede Gebruik
Gouden tafeltje

Ook dit jaar geven de le-
zers van De Pijp Krant 
de krant een 7 ½. De 
recente wijziging in 

de vormgeving op tabloid formaat 
wordt door hen geprezen. Dit 
blijkt uit de enquête die tijdens 
het Buurtfeest van 11 september 
j.l. door twee vrijwilligers van de 
redactie werd afgenomen met ruim 
dertig geïnteresseerde en trouwe 
lezers. Daarin werden ook vragen 
gesteld over onder andere de bezor-
ging van de krant, welke artikelen 
de lezers zouden willen lezen en 
of ze zelf een stuk zouden willen 
schrijven en waarover. 

Veel lezers zeggen ‘alle’ artikelen 
in De Pijpkrant te lezen. De belang-
stelling gaat uit naar de rubrieken 
Inburgeren met De Pijp Krant, 
Tweede Gebruik, De Vogels in mijn 
Straat. De Pijpbewoner leest boven-
dien de artikelen over de Noord-
Zuidlijn, het huurwoningen debat, 
milieu, burencontact (‘Beste Buren’) 
en de kunst.

De onderwerpen waar de lezers 
artikelen over willen lezen zijn 
divers: over de Mah-jong club in 
buurtcentrum Quellijn, amateur-
sport gericht op de jeugd, integratie 
voor de jeugd, religie, problemen 

met buren, overlast horeca en ver-
bouwingen, hoe krijgt iemand een 
woning,  sociale cohesie, fietsen en 
de ‘vieze’ Pijp.

Vele bezoekers van het buurt-
feest kwamen van buiten De Pijp 
en namen de krant gretig aan; door 
sommigen werd weer eens gegnif-
feld om de naam. Opnieuw bleek 
dat de distributie van de krant 
in de buurt nogal eens te wensen 
overlaat. Velen vinden daarom het 
idee uitstekend om een brieven-
bussticker met ‘REKLAME/NEE-DE 
PIJPKRANT/JA’ in te voeren.

SvB

Hoe maak je een goede foto? Wat
komt er kijken bij film? Wil je weten
hoe je moet vormgeven op de 
computer, of hoe je digitale foto’s
kunt bewerken?

Snuif je liever de geur van verf op?
Zit je liever met je vingers in de klei, of wil je een stuk steen te lijf? 

Schrijf je in voor onze cursussen en vraag ons programma aan!

Stichting MK24, Mauritskade 24, 
1091 GC Amsterdam, tel. 020-6920093
www. MK24.nl, info@MK24.nl

MK
Mauritskade 24, 1091 GC Amsterdam

MK24, kunsteducatie
door professionals

24

Weer een 7½ voor de Pijp Krant

De lange reis op 
Hercules Seghersplein
Tijdens het ‘Africa in the Picture’ filmfestival werd op 10 
september j.l. op het Hercules Seghersplein de Franse film 
‘Le Grand Voyage’ van Ismaël Ferroukhi vertoond. De open-
luchtvoorstelling was georganiseerd door buurtcentrum 
Quellijn. De Pijp Krant ging kijken en zag de film gespiegeld 
in de werkelijkheid terug. 

Lie geeft cursussen in buurt-
centrum Quellijn in o.a. 
voetreflexmassage en heeft 
een praktijk in acapunc-

tuur en natuurgeneeskunde in de 
Lutmastraat. Zijn praktijkruimte is 
brandschoon en overwegend leeg; hij 
heeft slechts enkele apparaten nodig 
waarmee hij zijn natuurgeneeskun-
dige werk uitvoert. Vandaar dat hij 
het niet nodig vindt om spullen van 
de straat te halen. Maar toen hij nog 
Natuurgeneeskunde en Chinese ge-
neeskunde studeerde en in Utrecht 
woonde, haalde hij er ‘alles’ vandaan 
en nam ook bij zijn verhuizing in 
1995 naar De Pijp een prachtige, met 
bruin leer beklede fauteuil mee, die 
hij ooit zomaar in de Domstad op 

straat gevonden had. 
Toen hij met een aantal vrienden 

zijn nieuwe woning in de Lutmastraat 
aan het verven was en even de straat 
opging om eten te halen, zag hij 
HET tafeltje op straat staan: ”Wauw! 
Zo mooi”... Alles was goed aan het 
tafeltje: de vorm, de kleur... En dus 
nam hij het halve goudkleurig ge-
smede salontafeltje met glazen ta-

felblad meteen mee het nieuwe huis 
in. Hij wachtte nog even om het mee 
de trappen op naar de verdieping te 
dragen, omdat hij het commentaar 
van zijn vrienden vreesde, in de trant 
van: “Daar heb je hem weer, met z’n 
spullen.” Maar het omgekeerde ge-
beurde: Toen zijn vrienden het ta-
feltje in het vizier kregen, riepen ze 
verbaasd uit: “...Van wie is dàt?!” 

Nu prijkt het salontafeltje in de 
kleine wachtruimte van zijn bloei-
ende praktijk. Het tafeltje is vaak on-
derwerp van gesprek, want iedereen 
die de praktijk bezoekt vindt het zo 
mooi. Lie is er duidelijk trots op. 

Zie ook: www.holistic-healing.nl

Sandra van Beek

Touwtje springen in de 
kerk. Dat mocht zaterdag 1 
oktober j.l. in de Oranjekerk. 
Aanleiding: het fusiefeest 
van tientallen Amsterdamse 
kerken tot de Protestantse 
Gemeente Amsterdam. 
(foto: Gert Meijerink) 
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Enqueteurs Pijp Krant paraat op Albert Cuyp Zomerfeest. (foto: Peter Lange)



Albert Cuyp Zomerfeest: de KunstCuyp
Foto’s Peter Lange en Gert Meijerink


