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Thee met thema
Op de dinsdagmiddag in de zomer 

van 14.30–16 uur in de inloopruimte 
of bij goed weer in de tuin van de 
Oranjekerk

 Dinsdag 4 juli - straf en maat
 Dinsdag 18 juli - de heilige geest
 Dinsdag 1 augustus - verhalen 
 uit de koran
 Dinsdag 15 augustus - “een 
 goede buur…”
 Dinsdag 29 augustus - rugzak vol
 verhalen 

Leiding Joke van der Velden en 
Gerard Eijkelenboom.
Voor iedereen – WELKOM !

Oranjekerk, ingang 2e v.d. Helststraat / 
hoek Ostadestraat

Gemeenschappelijke 
Zomerdiensten in 
Oranjekerk en  
Willem de Zwijgerkerk

Thema: ‘Uit en Thuis’ reisverhalen 

Zomerdiensten van zondag 23 juli 
t/m 27 augustus, aanvang 10 uur.  
koffie/thee na afloop, opvang voor 
de allerkleinsten,  speciaal kinder-
lied en een koffer die gevuld raakt.

Oranjekerk
2e van der Helststraat/ hoek van 
Ostadestraat
 23 juli: zomaar te gaan (Genesis 
 12) met ds. Eddy Reefhuis
 30 juli: reizen niet zonder gevaar 
 (Lukas 10) 
 met ds. Joke van der Velden
 6 augustus: schipbreuk lijden 
 (Handelingen 27) 
 met ds. Wies Houweling

Willem de Zwijgerkerk
Olympiaweg 14
 13 augustus: ontmoetingsplek 
 (Genesis 28) 
 met ds. Eddy Reefhuis (H.A.)
 20 augustus: ik ga op reis en
 neem mee..(Matt.10) 
 met ds. Joke van der Velden
 27 augustus: waar kom je mee
 thuis? (Numeri 14) 
 met ds. Wies Houweling

In de vakantietijd, wanneer veel 
mensen op reis gaan, vergroten 
de “Willem en Oranje” Kerk hun 
zangvermogen, luisterkracht en ge-
meenschapszin door op reis te gaan 
naar elkaar op de zondagmorgen. 
Om 9.45 uur zal bij de kerk die “op 
reis” gaat een bus klaar voor vertrek 
staan, de ontvangende kerk heeft de 
deuren dan al open om iedereen te 
verwelkomen.

Uiteraard zijn ook gasten welkom, 
mensen die zelf onderweg zijn of 
onderweg gaan en met ons mee 
willen reizen. Immers: wie verre 
reizen maakt, kan veel vertellen!

A B C D E F

Naar rechts:
1.  Modderige kleren zijn de basis
5.  Het spoor naar Jomanda?
8.  Niet ieder meisje heet zo
9.  In schoenen van de bijstand
11.  Treedt op in een klein circus.
12.  De grootste eieren stellen niets voor.
13.  Bedrieglijke fantasieën
15.  De hersens van de kleine man
  staan nooit stil
19.  Sportieve stoel in een Volkswagen 

Omlaag:
1.  Gevolg van een stoute morele leidsman?
2.  Ach, die lofzang!
3.  Op afstand verrichten is verspilling.
4.  Aan je voeten stinkt het naar knoflook
6.  Periode van aanbidding?
7.  Gebruikelijke normaalheid.
10.  Binnenkomst van de eerste hap.
14.  Ruziebeestje.
16.  Zij is de kaart.
17.  Zeer armoedige baan.

XX 1 2 3 4

5 6 7

B 8 D

9 10

11

12 E

13 14

15 16 C F 17

18 A

Maak het crypto-
gram en breng de 
letters over naar 
de balk hiernaast. 
Daar lees je dan 
de naam van een 
huisjesmelker die 
met dank aan het 
huurteam onlangs 
bij de rechter een 
smadelijke neder-
laag leed.

Cryptogram

Door Rikus Spithorst

De gierzwaluwen arriveerden 
dit jaar later dan gewoonlijk. 

Pas begin mei hoorde ik weer het 
vertrouwde srie srie bij het wakker 
worden. Vroeger kon je dan denken: 
ha!, de zomer komt er aan. Maar het 
slechte voorjaar is niet alleen verve-
lend voor ons. (Het is toch niet te ge-
loven dat het over drie weken alweer 
de langste dag is!). De niet broedende 
gierzwaluwen hebben het voordeel 
dat ze voor depressies weg kunnen 
vluchten om warmere streken op 
te zoeken. Helaas is dat voor ons en 
de broedvogels niet zo makkelijk. 
Slechts weer betekent weinig in-
secten in de lucht en dus weinig eten 
voor de ouders en de jonkies die rond 
eind mei geboren worden. Maar het 
moet toch eens opklaren en daarom 
plannen we een aantal excursies en 
een voorlichtingsavond over deze bij-
zondere, stadse trekvogel. 

dinsdag 14 juni:  
Nestplekken ontdekken

Op dinsdag 14 juni gaan 
we met de fiets door de 
Concertgebouwbuurt om nest-
plekken te ontdekken. Verzamelen 
om 20.00 uur voor het adres 
Valeriusstraat 114. 

donderdag 6 juli:
Koninginndagvogel

Op donderdag 6 juli wordt op 
Wijkcentrum Ceintuur de (eerder 
op AT5 vertoonde) film “De 
Koninginnedagvogel” vertoont. In 
deze film kun je zien hoe moeilijk het 
soms is om broedende gierzwaluwen 
te midden van renovaties en nieuw-
bouw te helpen hun nestplaatsen te 
behouden. Na afloop gaan we in de 
Pijp op zoek naar bekende en mis-
schien nieuwe nestplekken.

Plaats: Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133. Tijd: 20.00 
tot 21.00 uur: film en informatie. 
21.00 uur tot schemer: nestplekken 
zoeken

De excursie sluit altijd af bij de 
Oscar Carréschool in de 1ste Jan van 
der Heijdenstraat. Na afloop gaan we 
dan nog even met de bat-detector het 
Sarphatipark in op zoek naar vleer-
muizen. 

Meer informatie & melden van nest-
plekken: Natuur- en milieuteam De Pijp, 
Thea Dammen, tel. 400 4503 (ma, di, 
do). (ook als u in uw eigen buurt eens op 
gierzwaluwexcursie wilt).

Excursies  
gierzwaluwen

Een tuin van dertig meter 
diep, kikkers in de vijver en 
zitten onder een 100 jaar 
oude lindeboom, dat kan 
toch niet in de Pijp zijn? 
Toch schuilen landelijke 
plekjes als deze achter de 
gevels van huizen in De 
Pijp. 

Op zaterdag 1 juli kun je ze 
bezichtigen. Tuinen waar 
door (buurt)bewoners met 

hart en ziel in en aan wordt ge-
werkt. Met een passe partout kun 
je ze allemaal bezichtigen. De korte 
beschrijvingen hierin geven al een 
voorproefje. Wil je bij nummer één 
beginnen, of stippel je liever je eigen 
route uit? Onder de lindeboom bij de 
Oranjekerk, kun je even uitrusten, 
hier is een theeschenkerij. Als je 
over de rand van je passe-partout de 
tuin inkijkt zie je de jakobsladder, 
judaspenning en aronskelken in de 
grond staan. Bekende namen? In de 
Bijbelse Oranjehof bij de kerk staan 
uitsluitend planten, of planten met 
namen die voorkomen in het Oude- 
en/of Nieuwe testament. De namen 
staan netjes op vermeld op de 
bordjes. Op andere plekken gaat het 
er ruiger aan toe. Bijvoorbeeld het 
stukje verwilderd bos in het steegje 
naast Cinetol, het wordt beheerd 
door buurtbewoners. Geordende 
chaos of tot de laatste vierkante cen-
timeter uitgedacht, iedere tuin heeft 

zijn eigen karakter. Dat maakt deze 
tuinen in de Pijp zo bijzonder. De 
diversiteit op straat zet zich achter 
de gevels door. Achter Buurtcentrum 
De Pijp aan de 2e van der Helststraat 
ligt een grote tuin op het dak van de 
parkeergarage. Op een laag grond 
van 35 centimeter kweken enthousi-
aste kinderen en vrouwen hun eigen 
groenten. Het buurtcentrum organi-
seert dit jaar weer een aantal activi-
teiten, zoals schilderen voor jong en 
oud, tuinrondleidingen en er wordt 
live muziek gespeeld. Neem plaats 
op het terras en laat je verrassen! Met 
zoveel tuinen ben je in één dag nog 
niet uitgekeken. En heb je niet alles 
gezien? Met een beetje geluk stellen 
de tuinenbezitters volgend jaar hun 
tuin opnieuw open. Misschien zijn 
er dan net als dit jaar weer nieuwe 
tuinen bij. Dit jaar zijn 17 tuinen 
te bezichtigen, in het achtjarige be-
staan van de Open tuinendag zijn 
het er nog nooit zoveel geweest. Lijkt 
het je leuk om volgend jaar je tuin 
ook open te stellen? Neem dan con-
tact op met Mini Groot (020-671 97 
65), je bent van harte welkom. Een 
passe partout (met tuinbeschrij-
vingen) voor zaterdag 1 juli kost 
slecht 2 euro, en is verkrijgbaar bij 
het Buurtcentrum aan de 2e van der 
Helststraat 66, of op het adres van 
Mini Groot, aan de Hemonystraat 
26 E. De tuinen zijn geopend van 
11.00 tot 17.00. De locaties zijn ge-
markeerd met blauwe ballonnen 
die aan de gevels zijn bevestigd. 

Namens de werkgroep Open Tuinen de Pijp.
Maarten Wesselink 

Open tuinendag De Pijp 1 juli

Zaterdag 1 juli
• 12.00 tot 18.00 uur: 
Kinderfeest
• 18.00 tot 22.00 uur: 
Buurtfeest

Buurtfeest 
Diamantbuurt

• Terras
• Dialoog
• Kwartfinale kijken 
• Live muziek. 

Het buurtfeest wordt 
georganiseerd door bewo-
ners. Hulp bij de organi-
satie en op de dag zelf is 
welkom.

Foto Toni Springeling
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Kraken is in de 
Amsterdamse Pijp, net als 
in de rest van Nederland 
sinds de jaren ‘70 een 
bekend verschijnsel ge-
worden. Door de jaren 
heen heeft kraken een 
grote invloed gehad op de 
stad en veel positieve initi-
atieven zijn uit de kraakbe-
weging voortgekomen. 

Veel panden die ooit gekraakt 
geweest zijn huisvesten nu 
woongroepen, kunstenaarscol-

lectieven en nog vele andere sociale 
initiatieven. Binnenkort starten de 
landelijke kraakgroepen met een 
spandoeken actie waarbij op gelega-
liseerde kraakpanden door het hele 
land spandoeken komen te hangen 
met de tekst ‘mede mogelijk gemaakt 
door de kraakbeweging’. Met de actie 
willen de landelijke kraakgroepen 
zichtbaar maken wat er door de tijd 
heen uit de kraakbeweging is voort-
gekomen. De directe aanleiding voor 
de actie is een motie uit de tweede 
kamer die Dekker oproept met maat-
regelen te komen die kraken onmo-
gelijk moeten maken. 

Kort gezegd komt kraken neer op 
het betrekken van een pand of etage 
die al geruime tijd niet meer in ge-
bruik is. Wettelijk gezien mag een 
pand na een jaar leegstand gekraakt 
worden en hebben de nieuwe bewo-
ners daarna recht op huisvrede. Voor 
veel mensen is het de enige mogelijk-
heid om de eigen woningnood op te 
lossen. Tegelijk worden misstanden 
op de woningmarkt aan de kaak ge-
steld zoals speculatie en witwassen 
door de georganiseerde misdaad, 
het op grote schaal leegstaan van 
kantoorpanden en de afbraak van de 
sociale woningvoorraad. Daarnaast 

geeft het mensen de mogelijkheden 
om binnen de huidige maatschappij 
een alternatief te creëren met een 
circuit van concertzaaltjes, ont-
moetingsruimtes, kraakkroegen, 
eetgelegenheden, atelierruimtes en 
werkplaatsen voor kunstenaars. Een 
deel van deze kraakpanden is in de 
loop der tijd gelegaliseerd en biedt al 
jaren onderdak aan een groot aantal 
maatschappelijke en culturele initi-
atieven. 

Eind 2005 is in de tweede kamer 
een motie aangenomen waarin de 
kamer stelt de minister Dekker voor 
1 juni met plannen moet komen om 
kraken onmogelijk te maken. Het is 
niet de eerste keer dat er een derge-
lijk voorstel uit de kamer komt, een 
paar jaar terug was er al een motie 
om het kraken van bedrijfspanden te 
verbieden. De minister stelde daarop 
dat er al voldoende wettelijke moge-
lijkheden waren om mogelijke ex-
cessen aan te pakken en dat kraken 
een uiting is van misstanden op de 
woningmarkt zoals leegstand en wo-
ningnood. Het was daarom belang-
rijker om de leegstand en speculatie 
aan te pakken dan om kraken wet-
telijk te verbieden. Hiertoe zijn toen 
een aantal maatregelen genomen, 
zoals het verruimen van de moge-
lijkheden voor tijdelijke verhuur 
en antikraak. De maatregelen waar 
de minister nu mee moet komen 
zullen waarschijnlijk ook in deze lijn 
liggen. Hoewel hiermee op het eerste 
gezicht problemen zoals leegstand 
en woningnood worden verminderd, 
verhult het deze problemen in wer-
kelijkheid alleen maar. De druk op 
woningcorporaties en particuliere 

huiseigenaren om sociale huur te re-
aliseren neemt af en de groep huur-
ders die in een onzekere woonpositie 
moeten leven neemt steeds verder 
toe. Tegelijkertijd worden maatre-
gelen zoals het vorderen van struc-
tureel leegstaande panden door de 
stadsdelen eigenlijk nooit toegepast. 
Het  beleid lijkt er vooral op gericht 
om de huiseigenaren te beschermen 
terwijl huurders steeds meer in de 
kou gezet worden. 

Uit protest tegen deze ontwik-
kelingen is de eerder genoemde 
spandoeken actie opgezet door het 
comité tegen het kraakverbod. De 
bedoeling van de actie is om zicht-
baar te maken welke bijdrage de 
kraakbeweging de laatste 3 decennia 
aan de maatschappij heeft geleverd. 
Woont u zelf in een gelegaliseerd 
kraakpand en wilt u ook een span-
doek of poster voor achter het raam? 
Dan kunt u contact met ons op-
nemen via info@krakengaatdoor.nl 
of door langs te komen op het kraak-
spreekuur. Deze vindt elke maandag 
plaats van 19.00 tot 20.00 in de Molli 
Chaoot, van Ostadestraat 55 hs. 

Op www.krakengaatdoor.nl vindt 
u de laatste informatie over ont-
wikkelingen rond het kraakverbod. 
Meer informatie over kraakacties 
in de Pijp kunt u vinden op www.
molli.nl of door langs te komen bij 
het kraakspreekuur. Voor landelijke 
acties rond het woonbeleid van mi-
nister Dekker tenslotte zie www.
woonstrijd.org.

Anna

Kraak-
verbod 
verlies 
voor stad

De bewoners van de 
Henrick de Keijserstraat 
in Amsterdam Oud-Zuid 
kunnen opgelucht adem-
halen. Na een lange ju-
ridische strijd hebben 
zij ook in hoger beroep 
gelijk gekregen van het 
Gerechtshof: projectont-
wikkelaar G.W. Bakker BV 
moet de huurovereenkom-
sten met hen voortzetten. 

De uitspraak van het Hof 
komt kort nadat het stads-
deel Oud-Zuid een deel van 

Bakker’s bouwvergunningen introk. 
Realisatie van het plan om 64 huur-

woningen te verbouwen tot 32 luxe 
koopappartementen lijkt nu verder 
weg dan ooit.

Het complex in de wijk De Pijp 
werd vijf jaar geleden door de pro-
jectontwikkelaar voor een bodem-
prijs aangekocht op de Amsterdamse 
huizenveiling. Niet veel later werden 
alle huurders gevraagd om te zien 
naar andere woonruimte. Het com-
plex zou grondig worden verbouwd 
tot koopappartementen en na de 
verbouwing zou voor huurders geen 
plaats meer zijn. De maatschap-
pelijke verontwaardiging over de 
plannen was groot. Het feit dat 
Bakker aangaf te handelen in de lijn 
van het volkshuisvestelijk beleid van 
de gemeente leidde tot felle debatten 
in de stadsdeelraad Oud-Zuid. 

Net als eerder de kantonrechter 

maakt het Gerechtshof korte metten 
met het argument van Bakker dat 
hij uitvoering geeft aan het gemeen-
telijke beleid om te komen tot meer 
koopappartementen. Het individuele 
belang van de huurders zouden voor 
dit algemene belang moeten wijken, 
aldus Bakker. Het Gerechtshof vindt 
echter dat Bakker zelf het initiatief 
heeft genomen om tot aankoop van 
het complex over te gaan met als 
doel de woningen uiteindelijk weer 
te verkopen. Het belang van de huur-
ders om de huurovereenkomst voor 
te zetten weegt daarom zwaarder 
dan het belang van Bakker, zo oor-
deelt het Hof.

De beslissing van het Gerechtshof 
heeft tot vreugde geleid bij de be-
woners van de straat. Vorige maand 
werden zij al door het stadsdeel 

Oud-Zuid in het gelijk gesteld in hun 
bezwaren tegen Bakker’s bouwplan, 
waarna het stadsdeel een deel van 
de vergunningen ontrok. Van de oor-
spronkelijke 64 reguliere huurders 
vertrokken er velen onder druk van 
de omstandigheden. Een twintigtal 
bewoners, waarvan sommigen meer 
dan veertig jaar in de straat wonen, 
weigerde te vertrekken. Zij gingen de 
juridische strijd aan wisten zich ge-
steund door tal van buurtbewoners 
en maatschappelijke organisaties.

Professionele ondersteuning van 
de huurders van de ‘Bakker-panden’ 
is van groot belang gebleken. Onder 
andere deze casus heeft ertoe bijge-
dragen dat het stadsdeel Oud-Zuid 
structureel middelen uittrekt ten be-
hoeve van het Wijksteunpunt Wonen 
Oud-Zuid. In het steunpunt worden 

huurteams, wijkcentra, bewonerson-
dersteuners, huurdersverenigingen 
en woonspreekuren verenigd. 
Huurders kunnen er terecht voor 
ondersteuning bij huurproblemen. 
Het initiatief om ‘Wijksteunpunten 
Wonen’ per wijk te organiseren 
wordt inmiddels stedelijk omarmd.

Intussen heeft Bakker het com-
plex de naam ‘De Bekrooning’ mee-
gegeven en staan de woningen op 
de website funda.nl aangeboden 
tegen koopprijzen vanaf € 320.000. 
Vermelde opleverdatum: februari 
2007. 

Guido Zijlstra,  
Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid, 

Gerechtshof: bewoners ‘Bakker-panden’ mogen blijven

Op zaterdagmiddag 8 juli 
vindt in cultureel centrum 
de Badcuyp in Amsterdam 
een buurtbijeenkomst 
plaats over de risico’s die 
inwoners van De Pijp lopen 
indien ze in de directe 
omgeving van GSM/UMTS-
masten woonachtig zijn. 

Her en der in de wijk hebben tele-
combedrijven inmiddels tientallen 
zendmasten op de daken geposteerd 
en worden er, als het aan hen ligt, de 
komende jaren nog veel meer bijge-
plaatst. 

Deze masten maken het u mo-
gelijk mobiel te telefoneren. De 
GSM-masten werden in de loop van 
de jaren ‘90 geplaatst. Met de intro-
ductie van andere beeldtelefonie 
hadden de telecombedrijven meer 
breedband nodig, die verkregen werd 
met de plaatsing van UMTS-masten. 

Edoch, de GSM-UMTS zendmasten 
vormen tezamen een gevaarlijke 
cocktail in de vorm van straling, 
ook wel elektrosmog genoemd. 
Omwonenden van de masten klagen 
steen en been over fysieke en psychi-
sche klachten, veroorzaakt door de 
straling. Huurders hebben echter 
vooralsnog nauwelijks rechten in 
deze kwestie, en lijken te moeten 
leren leven met de dagelijkse stra-
ling en de effecten die deze heeft op 
hun gezondheid.

Maar het verzet in Nederland tegen 
de elektrosmog groeit. Talloze bur-
gers hebben zich verenigd, spannen 
processen aan tegen de telecom-
bedrijven en weten plaatsing van 
nieuwe zendmasten in hun buurt 
te voorkomen. Zo ook in stadsdeel 
ZuiderAmstel, waar tot twee keer 
toe de plaatsing van een zendmast 
werd verijdeld nadat buurtbewoners 
de straat blokkeerden. In de Pijp 
voeren buurtbewoners actie tegen de 

zendmasten op verzorgingstehuis d’ 
Oude Raai. (meer hierover in de vo-
rige editie van de Pijpkrant)

Om de inwoners van de Pijp te 
informeren over de risico’s die ver-
bonden zijn aan zendmasten, en toe 
te lichten wat je als verontruste be-
woner kunt ondernemen tegen de 
overlast, wordt op zaterdag 8 juli een 
buurtbijeenkomst belegd. Hierbij 
zullen onder meer een milieudes-
kundige, een GGD-medewerker, 
een jurist, stadsdeelpolitici, gedu-
peerden en actievoerders deelnemen 
aan een talkshow, die verder vormge-
geven wordt met een documentaire. 
Dus wees op tijd.

Zaterdag 8 juli, van 13.30 uur tot 
16.30 uur. Locatie de Badcuyp, 1e 
Sweelinckstraat 10, Amsterdam. 
Gratis entree. Organisatie: o.a. ac-
tiegroep ‘UMTS de Pijp uit’. Wil je 
ons helpen met (bijv.) de versprei-
ding van een huis-aan-huis uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst: e-mail 
umtsdepijpuit@hotmail.com

De gevaren 
van  
zendmasten 
in De Pijp

VVD in de mast
De VVD probeert in Oud-Zuid de 

overlast van GSM en UMTS masten 
te verminderen. Ze wil dat bewo-
ners moeten worden betrokken bij 
eventuele plaatsing van de antenne-

installaties op hun dak. Deze regel 
geldt niet voor bewoners van be-
jaarden- en verzorgingshuizen. Dat 
vindt de VVD niet acceptabel. Het 
gevolg is namelijk dat op deze woon-
gebouwen vaak een meer dan gemid-
deld aantal antenne-installaties is 
geplaatst.

De VVD neemt nu samen met 
GroenLinks het initiatief om over-
last van UMTS masten verder 
aan te pakken. Het ingediende 
Raadsinitiatief ‘Een plek voor ont-
masting’ is een vervolg op twee eer-
dere moties van de VVD, die zijn 
aangenomen door de deelraad in 

Oud-Zuid. 
De VVD wil de belasting voor be-

woners rond d’Oude Raai op de 
Ferdinand Bolstraat verminderen en 
maakt van de gelegenheid gebruik 
dubbel blind onderzoek te doen naar 
de effecten van UMTS masten in de 
buurt.

Meer informatie: Daniel van der Ree, 
lid commissie Ruimtelijke Ordening en 
Wonen T. 06  21 82 13 03 www.vvdoud-
zuid.nl

Projectontwikkelaar trekt opnieuw aan kortste eind

Een gelegaliseerd pand in de van Ostadestraat, een goed voorbeeld van de positieve bij-
drage die de kraakbeweging aan de stad heeft geleverd. Dit in 1980 gekraakte pand biedt 
tegenwoordig onderdak aan een drukkerij, een actieblad en het Ostade Theater. Daarnaast 
woont er een klein aantal mensen boven de bedrijfjes. 
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Adocatenspreekuur
Voor al uw juridische vragen een 
gratis advies (zie ‘Uitgelicht’)
• ma 17:00-18:00 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 dienstverle-
ning
(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 buurtcon-
ciërges. Ze zijn dagelijks op straat 
tijdens hun buurtrondes om te 
signaleren wat er niet in orde 
is, zoals vervuiling, burenruzie, 
vandalisme en kapotte bestrating. 
Ze doen kleine klussen voor ou-

deren en gehandicapten, 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, ver-
vuiling, alsmede intimidatie 
en agressie in huis, buiten 
of op de trap; eveneens voor 
het bezorgd zijn over buurt-
bewoners die mogelijk hulp 
nodig hebben, maar (nog) niet 
krijgen.
•  do vr 13:30-16:00 

Wijkservicepunt De Coenen. 
(Tijdelijk i.v.m. verbouwing 
Wijkservicepunt Gerard Dou) 
Adres: J.M. Coenenstraat 4. ‘s 
maandags telefonisch spreekuur: 
670 29 44.

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 / wijkcoördinator
 Wijkbeheerder Sanne 
Koolwijk  (6781928) beant-
woordt vragen over het beheer 
en onderhoud van de open-
bare ruimte. Wijkcoördinator 
Jeannette Swaab (6781624) 
geeft informatie over plannen 

en activiteiten 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

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 Ruysdaelkade  
Ruysdaelkade 163 (6720538) 

• Wijkservicepunt Smaragd 
Smaragdplein 8 (4712668) 

Spreekuren in De Pijp
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Al meer dan 15 jaar orga-
niseert het Wijkcentrum 
Ceintuur het Algemeen 
spreekuur. Tijdens het 
spreekuur wordt er op 
diverse terreinen hulp 
verleend aan bewoners van 
de Pijp.

Zo wordt er bijvoorbeeld hulp 
geboden bij het invullen van 
formulieren en het schrijven 

van brieven. Wanneer het nodig is 
wordt er doorverwezen naar andere 
hulpverleningsinstanties.

De spreekuurgroep bestaat geheel 
uit vrijwilligers en richt zich voorna-
melijk op buurtbewoners die aange-
wezen zijn op gratis toegankelijke en 
onafhankelijke dienstverlening. 

De Pijpkrant sprak met vrijwilliger 
de heer Frits Bos.

Waardoor wordt u gedreven 
om het geen te doen wat u 
doet?

“ Vanuit principiële overwegingen, 
heb ik in juli 2004 besloten mij in 
te zetten als vrijwilliger voor het 
Algemeen spreekuur. Het is over 
het algemeen zo dat degenen die 
het meeste gebruik maken van het 
Algemeen spreekuur, mensen zijn 
die vaak in een slechte sociaal- eco-
nomische positie verkeren. Ik wil 
mijn steentje graag bijdragen aan 
het verbeteren van hun situatie. 

Toen ik hieraan begon bestond de 

spreekuurgroep uit meerdere vrijwil-
ligers. Elke maandag en dinsdag was 
er van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur. 
Het was een diverse groep bestaande 
uit o.a. studenten en (niet)werkenden. 
Door verschillende omstandigheden 
nam het aantal vrijwilligers af. Het 
is spijtig dat ik nu bijna de enige 
overgeblevene ben. Ik ben inmiddels 
75 jaar en kan niet garanderen dat 
ik het spreekuur, dat nu alleen nog 
maar op maandagmiddag plaats-
vindt, iedere week kan houden. Als 
ik afwezig ben, komt het erop neer 
dat er helemaal geen spreekuur 
plaatsvindt.”

Uit het aantal mensen dat ge-
bruik maakt van het Algemeen 
spreekuur, blijkt dat de be-
hoefte hieraan groot is. Zonder 
vrijwilligers kunnen al deze 
mensen niet geholpen worden.

“Ik hoop dan ook dat zich gauw 
nieuwe vrijwilligers aanmelden.”

We gaan het Algemeen spreekuur 
nieuw leven inblazen, maar hebben 
uw hulp hierbij nodig. Laten we er 
samen met Frits voor gaan! Wilt 
u zich opgeven als vrijwilliger of 
meer informatie over het Algemeen 
spreekuur, dan kunt u contact op-
nemen met:

Hakima Aouragh
email:
h.aouragh@wijkcentrumceintuur.nl
Telefoon:
676 48 00 of  06 26 94 48 67

Het Algemeen spreekuur 
zoekt dringend nieuwe  
vrijwilligers!

De Pijpkrant sprak met vrijwilliger van het 
Algemeen Spreekuur de heer Frits Bos (foto’s 
Gert Meijerink)
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Inburgeren met De Pijp Krant

Wat doet u zoal deze week?
Het ene project afronden en het 

andere beginnen. Ik ben bezig met 
het maken van een keuken en een 
betimmering. Verder heb ik een paar 
restauratieopdrachten en ga ik nog 
wat kozijnwerk doen. Er liggen nog 
wat muziekinstrumenten waar wat 
mee moet gebeuren en er wacht nog 
wat meubelwerk.

Wat hebt u gisteravond ge-
geten en hoe kwam u daaraan?

Ik heb eten gehaald bij eethuis 
Warung Mini. Rijst, lamsvlees en 
groente. Af en toe haal ik daar wat, 
ik houd wel van Surinaams eten.

U woont 20 jaar in de Pijp. 
Waar kwam u vandaan?

Ik ben geboren in Den Bosch en 
heb een opleiding gevolgd voor 
meubelmaker en muziekinstru-
mentenbouw in Rotterdam. Ik heb 
nog in Utrecht gewoond en daarna 
ben ik in Amsterdam gaan wonen. 
Eerst een jaartje in het centrum 
bij de Vijzelgracht en nu alweer 20 
jaar in de Pijp. De opleiding die ik 
volgde heet ‘MTS voor meubilerings- 
en houtbedrijven’. Eerst twee jaar 
een algemene opleiding in houtbe-
werken, en daarna kon je speciali-
seren in botenbouw, restauratie, ma-
chinale houtbewerking of muziek-
instrumenten. Dan moet je denken 
aan snaarinstrumenten: gitaren, 
banjo’s en akoestische tokkelinstru-
menten. Ik heb ook marimba’s en 
xylofoons gemaakt. De afwisseling 
vind ik het leukst. Hier in de straat 
werk ik al twintig jaar. Eerst alleen 
in het oude winkelpand waar ik ook 
woon. Sinds één jaar beschik ik ook 
over deze ruimte aan de overkant 
van de straat.

Bespeelt u die instrumenten 
ook?

Ik maak graag muziek. Door het 
maken van muziek ben ik jaren 
geleden in het muziektheater-vak 
gerold en ben daar zelf als acteur 
en regisseur aan het werk gegaan. 
Twee jaar terug kreeg ik genoeg van 
het theater en heb ik mijn energie 
in deze ‘fijne houtzaken’ gestoken. 
Behalve muziekinstrumenten ben 
ik me ook gaan bezig houden met 
andere houtbewerking. Toen deze 
werkruimte recht tegenover mijn 
huis vrij kwam kreeg ik het gevoel 
dat ik deze maar moest nemen, het 
organische verloop van de dingen. 
Als zoiets op je pad komt moet je er 
ook wat mee doen.

Werd u zomaar acteur? 
Er zijn vele manieren waarop je 

ergens kunt komen. Je kunt een di-
ploma halen en er werk bij zoeken 
maar je kunt ook je eigen weg uit-
stippelen. In het theater rolde ik van 
het één in het ander. Voor het werk 
wat ik nu doe ben ik juist wél opge-
leid, de andere weg. Eigenlijk kun 
je op twee manieren je leven aan-
pakken. Je kunt doelgericht te werk 
gaan, alles wat je doet stel je dan ten 
dienste van je doel of je kunt je leven 
procesmatig inrichten, uit het één 
volgt het ander en van daar ga je dan 
weer door naar de volgende stap. 

 
U vertelde over een gilde van 
ambachtslieden in De Pijp.

Ik weet niet of ik het woord gilde 
moet gebruiken. Het is begonnen 
met meubelmakers in De Pijp en 
het is daarna uitgebreid met an-

dere ambachtslieden. Samen komen 
we één keer per jaar bij elkaar met 
een nieuwjaarsborrel. We hebben 
het idee opgevat om te kijken of we 
er iets meer van kunnen maken. 
Bijvoorbeeld door samen een web-
site te maken waarop je als bezoeker 
door kunt klikken naar de verschil-
lende bedrijven. We willen duidelijk 
maken dat we bij elkaar horen of 
nog belangrijker dat er contact is 
tussen ons. We kunnen een win-win 
situatie creëren door klanten door 
te verwijzen naar een collega als je 
denkt dat hij daar beter af is of als je 
het zelf te druk hebt. Daar schiet je 
allemaal wat mee op.

Wat is nou eigenlijk leuk aan 
De Pijp?

Dat je op een relatief kleine op-
pervlakte een gigantisch aanbod 
hebt aan winkels en diensten. Verder 
voelt voor mij dit kleine stukje van 
de Van Ostadestraat waar ik woon, 
aan als een dorpje. Ik maak af en toe 
een babbeltje met mensen hier uit 
de buurt. 

Wat laat u uw bezoek zien 
van De Pijp?

Ik loop met ze langs de Amstel en 
ook langs de “Amsterdamse School” 
in de Burgemeester Tellegenstraat 
en aan het Therese Schwartzeplein. 
Ik vind dat er meer leuke buurten in 
Amsterdam zijn dan alleen de Pijp. 
Ik wandel wel eens van hier naar 
de Bijlmer, een ondergewaardeerde 
wijk. Behalve ruim en divers was de 
experimentele architectuur uniek 
en herkenbaar, in tegenstelling tot 
veel andere wijken in Nederland, die 
lijken erg op elkaar.

Wat is uw favoriete plek van 
De Pijp?

Mijn tuin! Als ik ‘s zomers in de tuin 
zit en ik kader het beeld af, dan waan 
ik mijzelf even echt buiten de stad. 
Mensen die bij mij op bezoek komen 
vragen mij wel eens: “Wanneer ga je 
iets met je tuin doen?” Ik laat de tuin 
zijn gang gaan. Het is een beetje een 
boscultuur, ik laat de brandnetels ge-
woon staan.

Wat is beslist vervelend aan 
De Pijp?

Hondenpoep. Dat ik ´s avonds 
moeilijk een parkeerplaats kan 
vinden dat is echt lastig. Voor de rest 
ben ik best wel tevreden.

Welke verslaving heeft u.
Dat is pepermunt. Drie jaar terug 

ben ik gestopt met roken en nu ben 
ik aan de pepermunt. Zo`n drie rol-
letjes per week.

Wat zijn uw droomwensen?
Mijn ultieme mini-camper te 

bouwen! Die moet er aan de buiten-
kant uitzien als een gewoon busje, 
zodat je midden in de stad kunt 
staan zonder dat iemand het in de 
gaten heeft. Je kunt dan overal zelf-
standig zijn en niemand ziet dat je 
in die bus ligt te slapen. Ik maak ook 
tekeningen van hoe je zo’n bus het 
beste in kunt inrichten. Dat indelen 
hiervan heeft ook te maken met 
de kleine huizen in deze buurt, je 
blijft altijd bezig met het maken van 
slimme opbergsystemen om ruimte 
te maken. Daarnaast moet je na-
tuurlijk keuze maken in wat je wilt 
bewaren, vooral als je in een kleine 
woning in De Pijp woont. 

tekst en beeld Maarten Wesselink

Klusjekado
Verras een vriend.
Verras een vreemde.
Verras jezelf!

Klusjekado is een actie 
waarbij heel Nederland 
gevraagd wordt een klusje 
te doen voor twee andere 
mensen. 

Wanneer deze mensen  op hun 
beurt ieder twee klusjes doorgeven 
kan deze zomer er ineens een stuk 
vriendelijker uitzien!

Klusjekado is een initiatief van 
een groep vrienden die willen laten 
zien hoe makkelijk ‘jij’ het verschil 
kan maken. Geïnspireerd door het 
pyramidesysteem getoond in de film 
Pay it forward, willen zij dat straks 
100.000 mensen een klusje hebben 
ontvangen.

In De Pijp brengt Mirjam Makkenze 
‘klusjekado’ in de praktijk. Zij heeft 
er al eerste ervaringen mee opge-
daan: “op de vraag:’’kan ik iets voor 
je doen?” moest Fred van Koffiehuis 
de Markt smakelijk lachen,” vertelt 
zij. “Toen ik de vraag herhaalde, liep 
ie met blocnootje naar achteren en 
kwam terug met een boodschappen-
briefje voor de slager. Bij de slager 
stelde ik dezelfde vraag; hij was te 
verbaasd om een klusje te verzinnen. 
Dat kan natuurlijk, dus beloof ik om 
de volgende dag terug te komen.

Een klusje doen of hulp aanbieden 
aan een vriend doen je eigenlijk 
voortdurend. Vaak ruil je dan in het 
kader van voor wat hoort wat. 

‘Geven’ met plezier
Met klusjekado willen je niet direct 

iets terugvragen. Ja, uiteindelijk, als 
heel Amsterdam en straks Nederland 
is bereikt, staat op een dag iemand 
voor jouw neus, met de vraag: kan ik 
iets voor je doen? Wanneer je rond 
je heen kijkt zijn er talloze situa-
ties waarin jij er voor kunt kiezen 
om wel in te grijpen, je hulp aan te 
bieden. Hoe vaak kwam er bij jou 
een reddende engel voorbij? Hoe 
vrolijk werd je dag ervan? Dat kan 
iedereen!  

Natuurlijk krijg ik ook wel eens 
een bot: nee, bemoei je niet met 
mij. Ook goed, gemiste kans voor de 
ander!”

 
Met de vraag: “Kan ik iets voor 

je doen?” willen we delen in het 
plezier van geven. We beginnen in 
onze eigen straat. Natuurlijk gaan 
we de dialoog aan met de ontvanger. 
“Hoe bevalt het om een klusje te 

ontvangen? Wil je twee klusjes door-
geven?” Zo kan je bijvoorbeeld koffie 
zetten voor de bouwvakkers; bood-
schappen halen voor de buurvrouw; 
een lift geven; de marktkoopman 
helpen met lossen; vieze auto van 
de buurman wassen of de schoenen 
poetsen van de schoenmaker.

Om te zien hoe snel deze inktvlek 
zich verspreidt vragen we iedere 
ontvanger te kijken naar www.klus-
jekado.nl . Op deze site worden voor-
beelden van klusjes verzameld. Ook 
vind je hier links naar andere acties 
die vanuit een zelfde visie werken: 
creëer een wereld die draait vanuit 
liefde, zorg en samenwerking. Verder 
verspreiden we een flyer ontworpen 
door Magda Rijs. Hierop is te zien 
hoe simpel een klusje kan zijn. 

Meer info? Mark Dekker: 06 16 26 07 
63; Mirjam Makkenze: 06 20 66 55 39

“Meer kleur op het 
Museumplein!” Dit is de 
leus van Stichting De 
Levante, platform voor 
kunst en cultuur uit de 
Oriëntaalse wereld. 

Tussen het Rijks- en het Van 
Gogh museum komt ruimte 
voor kunst en cultuur uit een 

andere hoek: het Midden-Oosten, 
Noord-Afrika, Turkije en Iran. Met 
steun van Stadsdeel Oud-Zuid gaat 
De Levante vanuit een pand naast 
het Zuiderbad in Amsterdam haar 
culturele activiteiten vorm geven. 
 
“Wij hebben grootse plannen”, aldus 
Sara Galli, die namens De Levante 
het woord voert. “Om te beginnen 
zijn we een galerie die plaats biedt 
aan kunstenaars die met dit gebied 
verbonden zijn of erdoor beinvloed. 
Daarbij kun je denken aan jonge 
kunstenaars uit Syrië, Israël of 
Nederland. Maar we zijn meer dan 
een galerie! In de toekomst willen we 

een instituut oprichten waar naast 
exposities ook ruimte is voor o.a. een 
restaurant, bioscoop, mediatheek en 
een adviesbureau voor jonge kunste-
naars. Een soort laboratorium voor 
kunst en cultuur van deze regio 
geïnspireerd door het Instituut du 
Monde Arabe te Parijs en de hui-
dige behoefte van de multiculturele 
samenleving. Dit ontbrak nog in 
Amsterdam en we zijn erg blij met 
de steun voor onze projecten.” 

Op 1 juni 2006 opende Stichting 
De Levante in samenwerking met 
MECART Foundation haar eerste 
expositie: Two Signatures, One 
Painting, door Kadhim Al-Khalifa 
and Anahit Sarkes. 

Beide kunstenaars studeerden aan 
de Academy of Fine Arts in Bagdad, 
Irak in de jaren ‘70. Die periode 
was een bloeitijd voor de moderne 
kunst in Irak. Door de opkomst van 
het Ba’ath regime waren beiden 
echter gedwongen het land te ont-
vluchten, onafhankelijk van elkaar 
. Een rondgang langs diverse landen 

volgde, inclusief vele exposities in 
o.a. Moskou en Londen. Apart van 
elkaar vestigden ze zich uiteindelijk 
in Londen waar ze elkaar opnieuw 
ontmoetten. 

In deze expositie gaan ze een grote 
uitdaging aan: in de abstracte schil-
derijen hebben ze hun verschillende 
handschriften met elkaar vermengd. 
U krijgt dus geen kunstwerk te zien 
dat alleen van de hand van één van 
de kunstenaars is. 

De opening werd een dubbele pri-
meur: het is de eerste expositie van 
De Levante én de eerste keer dat 
Platform De Levante, het nieuwe ge-
bouw waar de stichting gevestigd is, 
officieel in gebruik werd genomen. 
Kortom: twee redenen om te gaan 
kijken

Two Signatures, One Painting
Periode: 2 juni – juli 2006
Platform De Levante, Hobbemastraat 28,  
1071 ZC  Amsterdam
www.delevante.org; www.mecart.org

Bewoner: 
Huip van Dijk: 
Leeftijd: 
44 jaar
Woont in de Pijp  
sinds 
1986

Stichting De Levante pakt uit met  
opvallende openingstentoonstelling

Tijdens de drukbeochte opening op 1 juni. Inzet: Wethouder Eddy Lindhorst.

CULTUUR



 De werkgroep watertuinen heeft 
drukke tijden achter de rug. Op 
zaterdag 6 mei werden met behulp 
van Frans Jacques (de ontwerper 
van de vlotten) en zijn mannen 
15 tien jaar oude vlotten uit de 
Boerenwetering gehesen. Terwijl de 
leden van de werkgroep zich met 
de maandelijkse schoonmaak bezig 
hielden, meldden een aantal be-
woners zich spontaan aan om mee 
te helpen de planten uit de oude 
vlotten te knippen en de vlotten 
eens van de onderkant te bekijken. 
Zoveel mogelijk driehoeksmosselen 
werden met de hand verwijderd 
en in het water teruggegooid. Na 
het middaguur meldden zich twee 
leden van de vrijwilligersploeg die 
zich inzet voor het Sarphatipark. 
Met bakfietsen vol gele lissen, water-
kers en dotters verdwenen ze rich-
ting park om daar de lege plekken 
in de voorzetoevers op te vullen met 
de geredde planten uit de vlotten. 
Goed werk!

Dinsdag 23 mei arriveerden Frans 
en zijn medewerkers om zeven uur 
’s ochtends met 15 splinternieuwe 
vlotten. Ondanks de regen en wind 
waren we tot in de middag bezig met 
het inplanten van 
de vlotten. Elk 
vlot kreeg zo’n 15 
soorten plantjes 
en werd voorzien 
van hekjes om 
vraat door de vo-
gels het eerste 
jaar tegen te gaan. 
De gaten die door 
het weghalen van 
de vlotten waren 
o p e n g e v a l l e n 
lagen vol met aan-
gemeerde plezier-
bootjes, zodat bij 
het terugplaatsen 
soms bootjes 
werden ingesloten 
door de nieuwe 
vlotten. Gelukkig 
hebben we einde-
lijk voor elkaar ge-
kregen dat bij de 
in- en uitgangen 
van de vlotten-
reeksen bin-

Op zaterdag 10 juni vieren 
we het 10-jarig bestaan 
van de watertuinen met 
een excursie door de 
ontwerper van de water-
tuinen, een zwemdemon-
stratie door een bewoner 
die sinds jaar en dag in 
de Boerenwetering zwemt 
zonder daar ooit iets aan 
overgehouden te hebben, 
en de mogelijkheid om zelf 
in een bootje een handje 
mee te helpen met het on-
derhoud van de vlotten.
Bij mooi weer willen 
we ook de snelheid 
waarmee de plezierbootjes 
varen gaan klokken. De 
maximum vaarsnelheid 
in de binnenwateren van 
Amsterdam is 3,5 km. per 
uur en voorzover wij het 
kunnen bekijken houdt 
bijna niemand zich daar 
aan. Vooral tijdens het 
broedseizoen van de water-
vogels is dit heel storend: 
de vlotten slaan heftig 
op en neer en de nesten 
dreigen dan vol te lopen. 
Ook raken hierdoor de 
onderlinge verbindingen 
tussen de vlotten los, 
waardoor om de haverklap 
mensen moeten uitrukken 
om de boel weer aan el-
kaar te binden. Als blijkt 
dat een bootje te hard gaat 
dan word de bestuurder 
daar op ludieke manier op 
gewezen.

Spelen met water is voor 
kinderen in Amsterdam 
maar hier en daar moge-
lijk. Terwijl dat het sim-
pelste genoegen is wat je 
een kind maar kunt geven. 
Een plas water, een bootje, 
een beetje zand en voor je 
het weet ontstaan er hele 
fantasieavonturen en zand-
kastelen.

Soms bij een grote hoosbui 
is er ineens weer waterpret 
op straat mogelijk. Dan 
weten we het ineens weer: 
water, een bron van plezier 
en leven.
Op 9 en 10 juni hebben we 
een aardig programma op-
gesteld om u weer eens op 
een andere manier te laten 
ervaren wat water is.

Doen en ontdekken is het 
thema van deze dagen.

 Vrijdag 9 juni is vooral 
bedoeld voor schoolkin-
deren. In het park wordt 
’s morgens met een paar 
groepen 7 en 8 gespeeld 
met het lespakket Watch 
in het Sarphatipark. Alle 
andere kinderen kunnen 
zich kunnen uitleven op 

nenkort afmeerverboden geplaatst 
worden. De schoonmaakploeg kan 
dan ook weer tussen de wal en de 
watertuinen schoonmaken.

En dan nog iets: voer alsjeblieft 
niet en gooi al helemaal geen brood 
op de vlotten. Ter hoogte van de 
Bloemenboot heeft vijf weken lang 
een Grauwe gans zitten broeden die 
erg onrustig was en steeds van de ei-

Waterpret in het Sarphatipark (foto: Maarten Wesselink)

eren ging. Ratten komen op dat voer 
af en deinzen er niet voor terug om 
ook aan de veren van een gans te be-
ginnen. De eieren zijn dan ook niet 
uitgekomen en de kinderloze gans 
ziet er erg verfomfaaid uit.

Tot zaterdag de tiende!

Thea Dammen, NMT De Pijp

W I J K C E N T R U M
C E I N T U U R

De Pijp

De waterdagen zijn een 
samenwerkingsproject van:

Programma

15 oude tuinen zijn onlangs gelicht en vervangen door kakelverse watertuinen 
(foto: Peter Lange)

Elke eerste zaterdag van de maand gaan de vrijwilligers er in bootjes op uit om de wa-
tertuinen te onderhouden

Watertuinen 
wel en wee

Voor het beklimmen van de kades is wel 
wat handigheid nodig (foto: Peter Lange)

Vrijdag 9 juni 
15.00-17.00 uur Henrick de Keijserplein 

� Op de foto met Dirk de Waterrat 15.00-16.00 uur

� Waterproefjes buurtcentrum De Pijp

� Waterkringloopspel door Natuureducatie

� Spelen met water door Sportbuurtwerk 

Zaterdag 10 juni 
10.00 -14.30 uur Watertuinen 
(Ruysdaelkade t.o.163)

� Demonstratie door de watertuinenploeg

� Zwemdemonstratie in de Boerenwetering

� Rondleiding Frans Jacques over 10 jaar watertuinen

13.00 uur Sarphatipark bij het filter
Opening van het nieuwe rietfilter door Mw. Lammy Garning, 

Waternet en Wethouder Paul van Grieken, Stadsdeel Am-

sterdam Oud Zuid

13.30 -16.00 uur Sarphatipark bij Groen Gemaal

� 3 Rondleidingen van 12.00, 13.15 en 14.30 uur

� Watermarkt
� Waterproefjes door buurtcentrum De Pijp

� Waterkringloopspel door Natuureducatie

� Spelen met water door Sportbuurtwerk

� Op de foto met Dirk de Waterrat 13.30-14.30 uur

Meer weten? Bel Lilian van ma-do tussen 14.00 en 18.00 uur 

op 400 45 03 of mail l.voshaar.nmt@wijkcentrumceintuur.nl

De waterdagen worden samen georganiseerd door:

Driehoeksmosselen, die aan de onderkant van de watertuinen groeien en het water 
zuiveren(foto: Peter Lange)

10 jaar
Watertuinen



In het Sarphatipark is de afgelopen 
jaren hard gewerkt om een watercir-
culatie op gang te brengen. Waternet 
en Stadsdeel Oud Zuid hebben een 
biologisch filter aangelegd dat er, 
samen met een open waterverbin-
ding met de Singel en de pomp in het 
Groen Gemaal, voor gaat zorgen dat 
het water in het park schoner wordt. 
En dat er allerlei vissen en andere 
waterbeesten weer een thuis vinden. 
Die beestjes op hun beurt zijn weer 
een onderdeel van een gezonder eco-
logisch systeem, dat zichzelf uitein-
delijk in stand kan houden zonder 
chemische middelen. Nestkasten 
om meer soorten vogels te trekken, 
voorzetoevers met waterplanten, 
plantsoenen die zijn ingeplant met 
vlinders en andere insectenaantrek-
kende planten doen de rest. Daar 
werkt het Natuur- en milieuteam De 
Pijp aan. Een groep vrijwilligers heeft 
hier vanuit het Groen Gemaal de af-
gelopen 2 jaar elke dinsdag hard aan 
gewerkt.

het Henrick de Keijserplein 
tussen 15.00 en 17.00 uur.
Op zaterdag 10 juni ligt 
het accent op de 10-ja-
rige watertuinen aan 
de Ruysdaelkade en het 
Sarphatipark. Spelen, de-
monstraties, rondleidingen 
en een watermarkt rond 
het Groen Gemaal zorgen, 
naar wij hopen, voor een 
interessante en gezellige 
dag rond het thema water. 
Het geheel wordt officieel 
geopend om 13.00 uur 
door Wethouder Paul van 
Grieken en Directielid 
Waternet Lammy Garning 
door de onthulling van 
een informatiebord bij 
het nieuwe rietfilter 
(helofytenfilter) aan de 
Sweelinckstraat kant van 
het park.
Deze dagen zijn het resul-
taat van de enthousiaste 
samenwerking tussen 
een team van mensen 
van Stadsdeel Oud Zuid, 
Waternet, Combiwel en 
Wijkcentrum Ceintuur/
Natuur- en milieuteam De 
Pijp.

Lilian Voshaar, Natuur- en milieuteam De Pijp

l’Histoire 
d’Eau
in De Pijp
Water komt uit de kraan, 
zit in de grachten en valt 
uit de lucht, dat weten we. 
Weten we nog wat het is 
met water te spelen?

Wat betekent water verder 
voor ons hier in De Pijp? 
Behalve dat de hele Pijp 
ooit bestond uit slootjes, 
waar nu straten zijn.

Een verfrissend buitje voor de 
planten op ons balkon of in de tuin? 
Je auto, die ongevraagd even schoon-
gespoeld wordt. Lekker roeien op de 
Amstel? Op het water wonen in een 
woonboot?

Of de eindeloze kilometers buizen 
onder de grond die ons douche-, bad- 
en (af)waswater wegspoelen? Denkt 
iemand daar wel eens over na? Ja, dat 
doen we als de straten blank staan en 
soms kelders door de damwanden 
van de Noord-Zuidlijn. Door alle ver-
harding (meer bebouwing, minder 
groen doordat b.v. binnentuinen 
veelal compleet bebouwd of betegeld 
worden) kan het water niet gewoon 
meer tijdelijk in de grond worden 
vastgehouden en gaat rechtstreeks 
het riool in. Daarom worden er berg-
bezinkbassins aangelegd om al het 
water te verwerken. Daar loopt het 
regenwater via een leidingenstelsel 
in ondergrondse opslagtank en in-
filtreert vervolgens langzaam in het 
grondwater. Alleen bij hoge grond-
waterstanden wordt het afgevoerd 
naar de singels. Het voordeel is, dat 
er geen overbelast riool ontstaat na 
hevige regenval. Als het water alsnog 
in de singels terechtkomt, is het ge-
zuiverd door de grond.

We zijn met zijn allen erg blij dat 
het grachtenwater schoner wordt, 
dat er weer vissen in zwemmen en 
dat wij er zelfs (voor wie durft) ook 
weer in kunnen zwemmen. 

U kunt zelf overigens ook een bij-
drage leveren aan een betere beheer-
sing van de wateroverlast. Zo kunt 
u een regenton plaatsen om de af-
voer van regenwater op het riool te 
verminderen. Ook kunt u gras in de 
tuin leggen in plaats van stenen/te-
gels om te zorgen dat het regenwater 
beter de grond in kan. Mocht u toch 
voor bestrating kiezen, dan is een 
waterdoorlatende bestrating wel-
licht een optie.

Waterpret in het Sarphatipark (foto: Maarten Wesselink)

Sarphatipark: 
samen een park helpen beheren

Vrijwilligers zetten nieuwe waterplanten in de voorzetoevers van het park 
(Foto: Peter Lange)
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Van 
Goghbuurt 
bloeit op
Zondag 23 april werd de 
Van Goghbuurt opgefleurd. 
De actie, georganiseerd 
door de bewoners van de 
werkgroep Buurt Actief, 
was kleurrijk. Want naast 
de eerst voorjaarsbloeiers 
kon de buurt ook genieten 
van een stukje cultuur van 
de Marokkaanse buurtbe-
woners. Een aantal buren 
waren driftig bezig met 
vrienden en familie om de 
geveltuinen aan te leggen. 

Door de plantenverkoop is voor 
het goede doel (gemeenschapshuis 
in Zambia) 175 euro opgehaald. De 
jeugd heeft onder leiding van 2 sta-
giairs van het Sportbuurtwerk een 
leuke middag gehad, en er wordt vol 
lof gesproken over de inzet van huis-
meester Nico Troost. 

Intussen heeft de werkgroep de 
groene actiedag geëvalueerd en 
leven er nieuwe plannen voor de Van 
Goghbuurt. De Pijpkrant spraak hier-

over met Rick van Hemert en Wil 
Hallers van Buurt Actief.

Ideeën voor een nieuw buurtfeest
De Van Goghbuurt is aan veel ver-

andering onderhevig omdat sinds an-
derhalf jaar vele woningen verkocht 
zijn door Het Oosten. (inmiddels zijn 
al meer dan 100 woningen verkocht). 
De werkgroep heeft nu het plan op-
gevat om op 15 september een soort 
buurtfeest te organiseren om oude 

en nieuwe buurtbewoners met elkaar 
kennis te laten maken. “Het is goed 
voor het buurtleven en wij hopen 
natuurlijk dat ook de nieuwkomers 
betrokken raken bij de buurt!” zegt 
Rick van Hemert. Wij denken nu 
bijvoorbeeld aan het organiseren 
van een “buurtwarmingparty”, een 
avond in September, waarop we 
met de buurt samen eten/drinken 
op de kruising Pienemanstraat/Van 
Goghstraat vergezeld door live-mu-
ziek. Hulp bij het organiseren ervan 
is welkom maar ook nieuwe vrijwil-
ligers voor de werkgroep zijn hard 
nodig omdat twee doeners de laatste 
maanden verhuisd zijn.

Wil Hallers: “Door dit te organi-
seren willen wij de nieuwe bewo-
ners welkom heten en hopen wij de 
buurtcohesie te versterken”.

Leefregels
“Om met elkaar prettig samen te 

kunnen leven willen wij met bewo-
ners in gesprek gaan over de ‘leef-
regels’ voor de Van Goghbuurt”, 
licht Wil het tweede idee toe. “Deze 
moeten aangeven hoe wij in de open-
bare ruimte in de buurt met elkaar 
om zouden kunnen gaan. Dit om 
misverstanden en overlastsituaties 
te voorkomen. Zo zouden de regels 
bijvoorbeeld kunnen gaan o.a. over 
lawaai op straat ’s avonds/’s nachts, 

vervuiling, vernieling, etc. Het zou 
mooi zijn als een buurt (de bewo-
ners) de regels met elkaar opstellen, 
ondersteunen en uitdragen. Door 
het betrekken van kinderen en jon-
geren hopen wij dat zich straks ie-
dereen kan vinden in de “regeltjes”. 
Binnenkort kunnen de bewoners in 
onze buurt een brief verwachten met 
de uitnodiging om met ideeën te 
komen voor leefregels en voor een bij-
eenkomst. Aan de hand daarvan kan 
de buurt verder actie ondernemen. 
Een creatief bord met leefregels zou 
bijvoorbeeld kunnen worden ‘ont-
huld’ door de wijkwethouder tijdens 
een volgend buurtfeest”.

G.S.

Agenda
20 juni
De volgende BuurtActief-vergadering is 
dinsdag 20 juni om 20.00 uur in het kan-
toor Van de huismeester, Hilligaertstraat 
42. U bent van harte welkom

15 september
‘Buurtwarmingparty’
Aan melden en meer info bij:
debuurtactief@hotmail.com  of bel met 
Rick van Hemert van de bewonerscom-
missie op nummer 6715260 (na 18.00 
uur).

Bruce Cohen, van het 
Comité S.O.S (Stop Overlast 
Stadhouderskade), is al 15 
jaar lang samen met z’n 
medestrijders bezig in een 
soort dikke stroop (lees 
het gemeentebestuur) te 
roeren om maatregelen  
voor schonere lucht  en 
minder geluidsoverlast 
er door te krijgen. “Dat 
krijg je niet zo eenvoudig 
voor elkaar”, vertelt hij, 
“Het is meer een soort 
lijdensweg”.  

Vervuilde lucht veroorzaakt al 
jarenlang ziektes als kanker, 
astma, allergieën en schade 

aan de longen en/of luchtpijp. Het 
verlaagt de levensverwachting van 
mens en dier. In een omgeving met 
schonere lucht zou hun gezondheid 
en kwaliteit van leven beter zijn ge-
weest. Levende wezens, maar ook ge-
bouwen lijden onder de vervuilende 
uitstoot van gemotoriseerde voer-
tuigen. Het drukke verkeer, vooral 
op de belangrijke verkeersaders is 
debet aan die uitstoot. Evenals de 
uitstoot van schadelijke stoffen door 
de industrie, hoewel dat volgens de 
gemeente in Amsterdam een wat 
minder grote rol speelt.

De gemeente Amsterdam wil de 
luchtkwaliteit verbeteren,  maar ook 
kunnen garanderen dat  auto’s de 
stad, en dus ook wijken als De Pijp 
kunnen blijven bereiken. Het Comité 
S.O.S. vindt dat als je luchtvervuiling 
serieus wilt aanpakken, je maatre-
gelen moet nemen om het autover-
keer aan te pakken op de wegen die 
het meest vervuild worden. In de 
Pijp zijn dit de Stadhouderskade, 
Van Woustraat, Ceintuurbaan en de 
Amsteldijk. Het comité heeft  bij-
voorbeeld voorgesteld om in ieder 
geval de doorstroom van het au-
toverkeer op deze verkeersaders 
te verhinderen. Een mogelijkheid 
zou zijn een -verkeers- dood stuk, 
een zogenaamde ‘knip’ te maken 
op de Stadhouderskade, bij het 
Rijksmuseum en het Vondelpark. 
Probleem hierbij is, dat het verkeer 
dan verplaatst wordt naar een an-
dere straat, met als gevolg hetzelfde 
probleem op een andere plek. 

Er zijn forse maatregelen nodig 

om de auto met zachte, maar toch 
dwingende hand te ontmoedigen, 
zoals het parkeren veel duurder en 
ook moeilijker te maken. Om de 
drukke straten schoner en veiliger 
te maken zou de maximale snelheid 
naar beneden moeten. Je zou zelfs 
kunnen overwegen bepaalde straten 
of wijken af  te sluiten voor het au-
toverkeer. Die maatregelen zouden 
dan gekoppeld moeten worden aan 
een comfortabel en frequent open-
baar vervoer. Kortere wachttijden 
-ook in de avonden- en de trams 
minder vol, zodat iedereen kan 
zitten. De mensen kunnen dan toch 
gemakkelijk en prettig naar de stad 
komen volgens Bruce Cohen. Het co-
mité vindt dat het openbaar vervoer 
misschien zelfs gratis zou moeten 
zijn. Struikelblok is echter dat de 
gemeente dit niet wilde(althans tot 
nu toe). Misschien komt er met het 
nieuwe linkse college eindelijk bewe-
ging in deze zaak.

90 procent minder roet
Toch wordt de kwaliteit van de 

lucht de laatste 20 tot 30 jaar lang-
zaam wat beter. Roetfilters vermin-
deren de uitstoot van roetdeeltjes 
met zo’n 90 procent. Bovendien zijn 
de dieselmotoren van nu schoner 
dan de benzinemotoren van vroeger. 
De rijksoverheid en ook de ge-
meenten trekken steeds meer geld 
uit voor onderzoek, middelen en 
manieren om de lucht zuiverder te 
maken. De laatste jaren krijgt de 
kwaliteit van de lucht in Europa 
meer aandacht van de politiek en 
de regering. De Europese Unie stelt 
hogere eisen aan milieu en gezond-
heid dan Nederland. De Nederlandse 
regering wordt zo gedwongen haar 
eigen beleid op dit punt onder de 
loep te nemen. Internationale instel-
lingen zoals de Wereld Gezondheids 
organisatie W.H.O. en het Europees 
Kennisinstituut hebben onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van lucht-
verontreiniging. Zij zijn op zoek 
naar technische, maatschappelijke 
en economische oplossingen.

Van de duizenden stoffen in de 
lucht zijn een groot aantal gevaar-
lijk. Vooral stikstof-dioxide, zwe-
vende deeltjes en andere stoffen als 
benzeen zijn de grote boosdoeners. 
In Amsterdam is vooral het gemoto-
riseerde verkeer de schuldige. Denk 
aan de auto”s op de verkeersaders in 
onze buurt zoals de Van Woustraat, 
Ceintuurbaan, Stadhouderskade. De 
gemeente moet elk jaar meten hoe-
veel  kwalijke stoffen er in de lucht 

zitten en in hoeverre de normen 
hiervoor overschreden worden. Op 
een aantal punten in de stad wordt 
gemeten, één van deze meetpunten 
bevindt zich op de Stadhouderskade 
tegenover de Nederlandse Bank op 
de grens met De Pijp. Allerlei fac-
toren zijn van invloed op de uitein-
delijke meetresultaten: drukke ver-
keersstraten, doorstroming of juist 
stilstaan van verkeer. Ook het weer 
is van invloed. Met harde wind waait 
veel stof weg en door regen slaat fijn 
stof neer en spoelt het enigszins weg. 
De invloed van bomen word vaak on-
derschat. Een dichtbladerdek houdt 
vieze luchtdeeltjes vast. Bovendien 
zuivert het groen de lucht. 

Amsterdam voldoet volgens de 
dienst Milieu- en bouwtoezicht van 
de gemeente voor een behoorlijk deel 
aan de E.U. normen voor de lucht-
kwaliteit. Hoewel zij er van uitgaat 
dat deze normen voldoende scherp 
zijn geeft de dienst ook toe dat er 
nog niet voldoende bekend is over 
de duizenden stoffen in de lucht en 
hun relatie tot ziektes en schade aan 
de natuur en het milieu.

Hybride auto’s
Een belangrijk dilemma in de 

aanpak van verkeer en van industriële 
uitstoot van schadelijke stoffen is 
de aloude keus tussen welzijn en 
welvaart. Mensen willen graag mo-
biliteit en werkgelegenheid, maar 
gezondheid is natuurlijk ook erg be-

langrijk, geeft de gemeente toe.
In een referendum in 1992 is be-

sloten tot een autoluwe binnenstad, 
met een kwart minder auto’s in het 
centrum als resultaat. Ook is op ver-
schillende plaatsen het verkeer niet 
echt toegenomen in de afgelopen 
jaren. Er zijn plannen om het vracht-
verkeer in de stad zoals voor de be-
voorrading van winkels door trams te 
laten overnemen. Kleine stukjes van 
de stad zijn autovrij. De gemeente 
zal het goede voorbeeld geven door 
hybride auto’s te gebruiken. Deze 
zijn half elektrisch en half diesel 
en geven dus minder uitstoot, ook 
omdat ze minder energie gebruiken.

In de gemeenteraad is op 1 maart 
j.l. een nieuw actieplan besproken 
om de kwaliteit van de van de lucht 
in de stad flink te verbeteren. In 
mei kwam er een uitgewerkt plan 
klaar van 50 punten om zo vooral 
de grootste knelpunten op te lossen 
die een goede luchtkwaliteit in 
Amsterdam in de weg staan.

Voor Bruce Cohen is het Actieplan 
wel een begin, maar niet meer dan 
dat. De voorgestelde maatregelen 
gaan hem niet ver genoeg. Bijzonder 
droevig is dat ook na uitvoering van 
alle punten uit het Actieplan, de 
luchtkwaliteit aan de “probleem-
wegen” zoals de Stadhouderskade 
niet voldoende wordt verbeterd.

Irene Kosman

Schone lucht of De Pijp uit (deel 1)

Buurtfeest in de Van Goghbuurt

MILIEU

Samen een mooie krant 
maken voor de Pijp? Wij 
zoeken enthousiaste vrij-
willigers die dat met ons 
willen doen. Wij schrijven 
voor de buurt en willen 
met onze krant tussen 
de mensen staan. Een 
krant maken is meer dan 
schrijven alleen. Daarom 
zoeken we een: 

Vormgever:
 (enige) kennis van Indesign en 
 Photoshop vereist

Redacteur:
 Schrijven artikelen 
 Teksten redigeren
 Interviews
 Mede inhoud bepalen van de 
 krant

Medewerker PR-Communicatie:
 Communicatie met auteurs, 
 redactieleden en achterban
 Schrijven van persberichten
 Bijhouden adressenbestand
 Notulen

Redactie assistent:
 Artikelen verzamelen
 Correcties invoeren
 Klaarmaken voor opmaak
 Eenvoudige administratieve 
 werkzaamheden

De Pijp Krant bestaat  al 36 
jaar. Wij gaan met veel ple-
zier door. Lid worden van 
onze redactie, neem con-
tact op met Gert Meijerink 
of Gabi Steindl, email: 
pijpkrant@wijkcentrumc
eintuur.nl of tel: 020  676 
4800.

De Pijp 
Krant 
zoekt u

Stadhouderskade: de boosdoener van De Pijp.
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Zaterdag 3 juni trakteerden 
de vrijwilligers van de ‘Beste 
Buren Campagne’, het 

‘Jongerenparlement’ en de werk-
groep ‘Paradise Now in de Van Wou’ 
buurtbewoners op een chocolade-
ijsje. Met deze actie wilden zij laten 
zien dat burgers wél in staat zijn om 
met elkaar samen te leven en gingen 
zij in gesprek met buurtbewoners op 
zoek naar nog meer positieve ideeën 
voor de buurt!

Met de Slinger als symbool van 
verbondenheid wilden de bewoners 
aandacht geven aan de positieve 
dingen die in deze buurt gebeuren. 
“Want er gebeuren veel goede 
(ideële) dingen in Amsterdam en 
ook in de Diamantbuurt!” Zo orga-
niseren bijvoorbeeld vrijwilligers 
het Beste Buren Café zodat bewoners 
elkaar kunnen leren kennen en zijn 
andere groepen bezig met het voor-

bereiden van het buurtfeest en een 
vriendelijkere inrichting van het 
Smaragdplein. En wat dacht u van 
de enthousiaste bewoners en winke-
liers die samen de 43 boomtuinen 
in de Van Woustraat onderhouden. 
Allemaal positieve dingen van bewo-
ners voor de buurt! 

“Wij staan niet toe dat onze sa-
menleving er één wordt van onver-
schilligheid en onverdraagzaam-
heid. Daarom kwamen wij in actie en 
gaven wij zaterdag 3 juni onze buurt 
een Slinger en deden wij mee aan de 
Amsterdamse actie ‘ChocoSlinger’!” 

Wil jij ook een slingeractie organiseren? 
Kijk dan voor inspiratie op www.slinger.
nu of neem contact op met Gaby Steindl 
van Wijkcentrum Ceintuur, tel 020 676 48 
00 of mobiel 06 22 19 74 72

Al weer de vierde dialoog in 
Café Mansro. Dit keer praten 
we over geluk: “Zijn we ge-

lukzoekers?” De gesprekken worden 
gevoerd op de manier van het 
Socratisch gesprek. Belangrijk is: je/
u praat vanuit eigen ervaringen; er 
is tijd en ruimte om niet te oordelen 
over jezelf of de ander; je/u probeert 
zich in te leven in de situatie die 
anderen inbrengen. De gesprekken 
vinden plaats in kleine groepen en 
worden begeleid door mensen met 
ervaring met deze gespreksmethode. 
Na de gesprekken is er tijd om na te 
praten.

Interculturele Dialoog in Café 
Mansro, Eerste Sweelinckstraat 13 
(hoek Govert Flinck, 1e Sweelinck)

Donderdagavond 29 juni a.s. 18.00 
uur: Inloop en eten (Surinaams en 
vis); 19.00 – 21.30 uur: Gesprekken

Informatie en opgeven:
Frank Mansro: 6644554 of 

f.mansro@gmail.com, 
Gaby Steindl: Wijkcentrum 

Ceintuur, 6764800 of g.steind.
nmt@wijkcentrumceintuur.nl, 

Anna Kamp: 6733255 of 
annakamp@chello.nl

zondag 25 
juni: Open dag 
gebedshuizen 
in De Pijp 

Op zondag 25 juni van 
13.00 – 17.00 uur houden 
in De Pijp kerken, syna-
goge, moskeeën en ge-
bedshuizen een open dag. 
Naar aanleiding van het 
grote succes van vorig jaar 
kunnen geïnteresseerden 
weer kennis maken met de 
verschillende religies en 
levensbeschouwingen die 
allemaal hun eigen opvat-
tingen in zich dragen.

Dit jaar kunt u ook o.a, het 
Boeddhistisch Centrum en 
de Hindoeistische Tempel 

bezoeken. Leden van het Dagelijks 
Bestuur zullen tijdens de Open Dag 
acte de présence geven. Zo zal wet-
houder Eddy Linthorst om 13.00 
uur de Selimiye Moskee, Govert 
Flinckstraat 286 bezoeken.

Selimiye Moskee
Govert Flinckstraat 286
Open: 13.00 – 17.00 uur.   
Rondleiding door de moskee, 

hierbij worden de basiselementen 
van de Islam

verteld. Inzage in de Nederlandse 
vertaling van de Koran. 

Koffie en thee met Turkse zoetig-
heid wordt geserveerd.

De dag is georganiseerd door de 
jongerenvereniging MGT/WBT-1 en 
de Vrouwenverenigng Sura

AAIIA Moskee (Ahmadiyya 
Anjuman Isha’at-i-Islam 
Amsterdam)

Gerard Doustraat 70
Open: 13.00 – 17.00 uur
Rondleiding door het bestuur 

die vertelt over de historie van deze 
Surinaams/Hindoestaanse moskee. 

Inzage in de nieuwe uitgave van 
het boek ‘De Religie van de Islam’ 
van Maulana Muhamad Ali 

Synagoge Gerard Doustraat
Gerard Doustraat 238
Open: 13.00 – 17.00 uur
Rondleiding door de synagoge. De 

monumentale synagoge is in 1892 
gebouwd. Een aantal jaren geleden 
is de synagoge gerenoveerd en is tot 
op heden in gebruik. 

Naast een bezichtiging van het ge-
bouw krijgt u uitleg over de functie 
van de synagoge. Vragen over de 
joodse eredienst zijn welkom

Oranje Kerk
Van Ostadestraat 151
Open: 13.00 – 17.00 uur.  
Rondleiding door de kerk en de 

bijbelse tuin. Er is gelegenheid voor 
een persoonlijk gesprek. ’s Middags 
is er concert. 

Ook is er werk van kunstenaars te 
bezichtigen. Bij mooi weer is er thee 
met wat lekkers in de tuin.

  
Arrahmane Moskee

Van Ostadestraat 393

Open: 13.00 – 15.00 uur.
Rondleiding door de moskee en 

uitleg over de basiselementen van 
de Islam.

De RK Parochie Onze Lieve 
Vrouw Koningin van de Vrede 
(Vredeskerk),

Pijnackerstraat 9
Open: 13.00 – 17.00 uur. 
Rondleiding door de kerk met 

uitleg over het katholieke geloof en 
haar liturgie. 

De kerk zal op die dag een extra 
feestelijk tintje hebben in verband 
met een huwelijksinzegening, de 
kans is groot dat u midden in een 
feestelijk gedruis komt. Maar laat 
u dit niet weerhouden. U bent van 
harte welkom.

Shambhala Meditatiecentrum 
Amsterdam (Boeddhistisch  
centrum)

Eerste Jacob van Campenstraat 4
Open van 13.00 – 17.00 uur
Het gebouw staat open om te 

bezichtigen. Op elk heel uur wordt 
een korte inleiding en meditatie ge-
geven. Thee en koekjes staan klaar.

Hare Krishna Tempel
Van Hillegaertstraat 17
Open: 13.00 – 17.00 uur
Er zijn diverse sprekers die uw 

vragen zullen beantwoorden. 
Muziek, bloemen en vegetarische 
hapjes.

Sri Vishnu Mandier  
(Hindoeistische tempel)

Karel du Jardinstraat 60 hs
Open: 12.30 – 17.00 uur
Voorlichting van de priester, zang 

en aartie (afsluiting van de dienst), 
rondleiding en uitleg over de 
moerties (beelden), thee en Indiase 
hapjes.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Jeannette Swaab,

tel. 6768 1624 /06 51176646

22 april: Evenals vorig jaar zorg-
de een groepje buurtbewoners i.
s.m. de stadsdeelreiniging dat de 
straten van het Hemonykwartier 
weer schoon werden. Dit na een 
kop koffie met taart en het speciale 
buurtlied van Fons Eikholt en Henny 
Wieffering. Mini Groot zorgde voor 
wat vrolijke plantjes in de border van 
de nieuwe  heggen op het pleintje.  

7 mei: In het kader van culturele 
activtieiten voor de buurt organi-
seerde het Hemonykwartier een huis 
concert met medewerking van buurt 
genoot Olja Bučo, pianiste en orga-
niste. Zij speelde samen met sopraan 
Judi-Hayens-Smart werken van Mo-
zart, Satie en Gounod. 

Daarnaast speelden 2 leden van 
het Nederlands Philharmonisch or-

kest, Het Chagall duo: Julian Herman 
op viool en Kees Schul op de piano. 
Zij brachten heel bijzondere werken 
van de Spaanse componisten Espejo, 
de Sarasate, Albeniz en de Falla (zie 
foto).

 Ons buurtfeest is weer op 2 sep-
tember a.s., maar daarover in de vol-
gende krant meer .

Yvonne Breuk

Op tweede Paasavond, toen Titia 
Jansen vanuit haar huis aan 
de Ceintuurbaan met een zak 

vol leeg glas naar de glasbak aan de 
Ruysdaelkade liep, zag ze van ver al 
een paar witte kastjes staan, die on-
derdeel van een wandmeubel waren 
geweest. Ze sleepte er twee één voor 
één (‘ze waren best zwaar, ik heb er 
een blauwe plek aan overgehouden’) 
bij haar thuis binnen en maakte ze 
schoon. Vervolgens bracht ze ze naar 
haar nieuwe houten tuinhuis. In 
de schone kastjes plaatste ze voor-
werpen, die ze onder andere al eerder 

van de straat oppikte, waaronder 
twee mooie ouderwetse blikken, één 
ouderwets cellotape blik en één van 
een Thais restaurant. Haar vriend 
vond daarop een halfvolle jerrycan 
met parketlak in zuid, genoeg om 
de houten tuinhuisvloer mee te gaan 
bewerken. ‘Weggooien op straat is 
bijna misdaad’, vindt Titia: ‘Breng 
je spullen naar de Kringloopwinkel. 
Doe er iets creatiefs mee. Gun het 
een tweede leven, net als je schoenen 
bij de schoenmaker.’ 

Sandra van Beek

Het tweede gebruik

Uit het  
Hemony kwartier ...

Een Slinger voor de buurt

Interculturele Dialoog in Café Mansro

Twee witte kastjes

Programma

Het Chagall duo in het Hemonykwartier: Julian Herman op viool en Kees Schul op de piano. 

CULTUUR
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Zondag 3 september:
Albert Cuyp Zomerfeest 2006

Op zondag 3 september organiseert het Wijkcentrum 
Ceintuur van 12.00 - 19.00 uur voor de achtste achtereen-
volgende keer het Albert Cuyp Zomerfeest. Een feest op 
de Albert Cuypmarkt, voor U, bewoners van De Pijp.  

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

➥   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 werkgroepen, clubs, instellingen en organisaties uit 
De Pijp. U presenteert zich, enthousiasmeert en informeert.

➥  Proeverij 
Oproep aan restaurants, eetcafé’s, traiteurs en winkels waar lekker-
nijen 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 
begeleiding vban Buurtcentrum Quellijn.

➥  Tour de Pipe 
Josephine Moons (zie artikel volgende pagina) geeft speciaal voor deze 
gelegenheid een eenmalige rondleiding door De Pijp voor u, bewoners.

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

➥  Kunstcuyp 
Rondom wreldeethuis Bazar vindt de Kunstcuyp plaats, de ‘laagdrempe-
lige kunstmarkt van hoog niveau’, met tientallen kramen. Evenzovele 
kunstenaars presenteren zich en strijden en passant om de ‘Prix 
d’Albert’ voor de beste presentatie. Op het podium treden dichters, 
muzikanten en theatermakers op.

➥  Albert Cuyp Serviceteam 
Het Serviceteam Albert Cuyp assisteert de organisatie 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 vrijwil-
ligers.

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

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 

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 help mee als vrijwilliger 

 
Albert Cuyp Serviceteam
 Ik help mee als vrijwilliger 

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

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

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

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

Het inschrijfformulier uitknippen en vóór  

1 augustus 2006 opsturen naar:

Albert Cuyp Zomerfeest, Wijkcentrum Ceintuur,

Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam

De Pijp is populair. Jong en 
oud, iedereen vindt wel zijn 
vertier in de buurt. Er zijn 

cafés die alle veranderingen in de 
buurt langs hebben zien komen. 
Maar ook de hippe lounge cafés en 
trendy restaurants zijn niet meer te 
tellen. Maar kan iedereen hier nu 
gebruik van maken? 

Stel je bent jong, hip, dynamisch. 
Je lust wel een biertje en zit toe-
vallig in een rolstoel. Opeens wordt 
het aantal plekken waar je terecht 
kunt een stuk kleiner: Deuren zijn 
niet breed genoeg, drempels zijn 
zo hoog dat je een parachute nodig 
hebt, het meubilair staat zo dicht op 
elkaar dat je je als een bal door een 
flipperkast lijkt te begeven en als je 
naar het toilet moet … jammer dan.

Stel je bent jong, misschien wat 
minder hip, lust wel dat biertje 
en woont in een woonvoorziening 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Weet je dan een leuke 
kroeg in de buurt waar je binnen 
kunt lopen en waar je je op je 
gemak voelt? Misschien wel, maar 
voor veel mensen is dit toch vaak 
een zoektocht.

Gelukkig wordt er steeds meer 
aandacht besteed aan het feit dat 
iedereen dus ook mensen met een 
beperking van alle reguliere voor-
zieningen in een buurt gebruik 
moeten kunnen maken. In De Pijp 
zijn er verschillende patiëntenplat-

forms en belangenbehartigers ac-
tief. Toch valt het me op dat ik in 
de buurt en bij de horeca relatief 
weinig mensen zie in bijvoorbeeld 
een rolstoel. We weten echter dat 
er meer mensen met een beper-
king zijn dan we zien. Men meldt 
zich namelijk dagelijks aan bij 
allerlei instellingen met vragen 
voor ondersteuning en vragen 
om tips voor vrijetijdsbesteding. 
Zo’n instelling is bijvoorbeeld MEE 
Amstel en Zaan, een klantonder-
steunende organisatie voor mensen 
met een beperking. MEE maakt 
zich hard samen met bijvoorbeeld 
buurthuizen van CombiWel, het 
Algemeen Maatschappelijk Werk en 
het wijkcentrum voor deelname van 
alle buurtbewoners aan activiteiten 
in de eigen leefomgeving. 

Op zondag 3 september is weer 
het supergezellige Albert Cuyp 
Zomerfeest op de Cuyp, met als 
thema ‘United Neighbours’ (ver-
enigde buren) We hopen op deel-
name van veel actieve, betrokken 
buurtbewoners. Zet het in je agenda. 
De Cuyp is gelukkig toegankelijk 
voor iedereen. Er wordt momenteel 
nog gebroed, samen met MEE, op lu-
dieke activiteiten waar iedereen aan 
kan deelnemen. United Neighbours: 
Een dagje onbeperkt genieten van 
De Pijp. 

Inez Geling

Onbeperkt genieten!

De Pijp Krant bestaat al 36 jaar. Als u al langer in de Pijp woont kunnen 
er dus al zo’n 300 exemplaren door uw brievenbus zijn gerold. De krant 
brengt 8 keer per jaar het wereldnieuws van de buurt. Wij willen de krant 
nog beter maken. Van je vrienden moet je het hebben en daarom zoeken 
wij contact met u. Wij luisteren graag naar u. Wat vond u dit keer van de 
krant, en is hij wel (op tijd) in de bus gevallen? In ruil voor uw vrienden-
dienst bieden wij het volgende: eens per jaar een gezellige borrel; een gratis 
(niet commerciële) oproep in de krant; een gratis heugelijke mededeling, 
dat kan bijvoorbeeld een felicitatie zijn met een verjaardag, geboorte of 
behaald examen. Elk nummer van de krant zetten wij een vriend in het 
zonnetje. U leest het al, voor onze vrienden staan wij klaar! Hoe wordt u 
vriend? Dat is simpel. Door onderstaande bon in te vullen. Vul deze in en 
word vriend. 

Ja, ik word vriend van de Pijp Krant.

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

Straat: ..................................................................................................................

Postcode: .................................... Telefoon: ......................................................

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

Hebben uw buren een Nee/Nee sticker, en lezen ze daardoor de Pijp 
Krant niet? Doe hen de ‘Nee/Ja - de Pijp Krant’ sticker cadeau. Wel zo 
leuk als je de Pijp Krant ontvangt. 

Ja, ik wil graag een mailtje van de redactie met de vraag*
 of ik de Pijp Krant (op tijd) heb ontvangen.
 wat mijn mening is over de laatste krant.
 of ik een ‘Nee/Ja - de Pijp Krant’ sticker toegestuurd wil krijgen
* Aankruisen wat van toepassing is.

Aanmeldingsformulier uitknippen opsturen naar of langsbrengen 
bij: ‘Vrienden van de Pijp Krant’, Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam

✃
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Op zoek naar een goedkope 
computer of onderdelen? 

Wil je nu eindelijk eens weten 
hoe een computer werkt?

Kom eens langs bij Login 
Computerservice. Login is een 
winkel en een werkplaats waar 

tweedehands computers en 
computeronderdelen verkocht 

worden en waar je terecht kunt 
voor reparaties.

Prijsvoorbeelden
Pentium 2 vanaf 60 euro
pentium 3 vanaf 99 euro
pentium 4 vanaf 250 euro

Reparaties vanaf 18 Euro / uur

Daarnaast kun je bij Login ook 
leren zelf computers te repa-
reren. We bieden tegen een 
laag tarief hard- en software 
cursussen aan, ook kun je op 

maandagmiddag in de 'klusklup' 
onder professionele begeleiding 

je eigen pc repareren.
Meer weten? Kom langs of bel!

LoginPC
Kwakersstraat 14h,  

1053 WD Amsterdam
tel: 020 4896536

e-mail: info@loginpc.nl
Web: www.loginpc.nl

CULTUUR

Computerproblemen? 

‘De gifmengster’ is de nieuwe 
roman van Hiske Dibbets. 

Moeder Serena en dochter Trui 
wonen samen in een bouwvallige 
woning in de Albert Cuypstraat. Het 
verhaal begint als Serena omkomt 
bij een felle brand die het huisje 
in de as legt en er mogelijk sprake 
is van opzet. Dit zet studente Trui 
aan tot een heftige speurtocht naar 
wie haar moeder eigenlijk was. Het 
boek duurt een etmaal. Het begint 
als Trui ´s avonds na een ruzie met 
haar moeder het huis verlaat en ein-
digt de volgende dag, net voordat 
een rechercheur haar komt onder-
vragen over de mogelijke opzet van 
de brand. In de 215 bladzijden die je 
makkelijk in dezelfde tijd wegleest, 
komt Trui zelf achter de waarheid en 
weet ze wat ze de inspecteur moet 
vertellen. Een schitterend geconstru-
eerd boek in prachtig Nederlands. 
Extra plezierig voor Pijpbewoners is 
dat de tochtjes die Trui te voet on-
derneemt om achter de waarheid te 
komen bijna van huizenblok tot hui-
zenblok te volgen zijn. Een keer valt 
zelfs het woord geveltuin. (G.M.)

Hiske Dibbets: De gifmengster.  
Uitgeverij Prometeus. 15 euro. 215 blz.

Zondag 25 juni:

Jongerendebat rond de film 
Paradise Now.

Het Palestijns – Israelisch conflict laat bijna niemand koud. Zowel jong 
als oud hebben een mening over dit onderwerp. Zondag 25 juni komen 
na de film ‘Paradise now’ vooral de jongeren aan het woord. 

De film ‘Paradise now’ gaat over de laatste 24 uur van Khaled en Saïd, 
twee Palestijnse vrienden, die een aanslag willen gaan uitvoeren. De jonge 
Palestijnse Khaled en Said zijn al bevriend sinds hun kindertijd en worden 
‘uitverkoren’ om een zelfmoordaanslag in Israël te gaan uitvoeren. Na een 
laatste avond met hun familie, van wie ze geen afscheid mogen nemen, ver-
trekken ze met bommen op hun lichaam naar de grenspost.

Deze controversiële film is gemaakt door de Nederlands-Palestijnse film-
maker Hany Abu-Assad en won veel prijzen. Direct na afloop van de film 
kunnen jongeren discussiëren met elkaar en de politici van Stadsdeel Oud 
–Zuid met onder anderen Mine Yapar van Amsterdam Anders de Groenen en 
Laurent Chambon, deelraadslid Partij van de Arbeid

Heb jij een pittige mening of wil je graag naar de meningen van andere 
luisteren, kom dan ook! Voor jongeren (16 t/m 26 jaar) is de toegang gratis. 

Wanneer: zondag 25 juni 15:30
Waar: Rialto Filmtheater, Ceintuurbaan 338
Reserveren: 020 676 87 00

Organisatie ´Jongerenparlement’ i.s.m. Wijkcentrum Ceintuur
www.wijkcentrumceintuur.nl Tel 020-676 48 00

De geveltuinman

V
an rode rozen hield ze het 

meest, die gaf ik haar ieder 

jaar als ze jarig was.“Ga je 

mee naar een cursus rozen snoeien?” 

vroeg ik haar. Ze keek me afkeurend 

aan. Over het antwoord dacht ze niet 

lang na: “Dat interesseert me niet” 

zei ze. “Maar je houdt toch zo van 

rozen?” vroeg ik haar. “Rozen vind ik 

prachtig, maar hoe ze groeien houdt 

mij niet bezig. Bovendien heb ik van-

avond een date, we gaan uit eten.” Ik 

ging dus alleen, zonder vriendin. De 

cursus viel nog niet mee. Ik schreef 

snel mee met de woorden van de 

rozenkweker: “Als je snoeit moet je 

goed tellen, na zeven ogen de tak 

netjes met een scherp mes afknippen 

en de eerste loten van het jaar ver-

wijderen”.  Die nieuwe uitlopers in 

het voorjaar verwijderen? Maar ze 

doen het juist zo goed! Dat strookte 

niet met mijn gevoel. “Is dat echt 

waar?” vroeg ik aan de rozenkweker. 

Hij knikte en bevestigde mijn vraag. 

“Maar is dat dan niet zonde?” Mijn 

ongeloof klonk door de zaal. Hij 

legde uit dat door het wegsnijden 

van die vroege uitlopers de plant juist 

sterkere uitlopers geeft. Ik nam ge-

noegen met zijn uitleg. De volgende 

dag zette ik met enige schroom het 

mes in de struik. De nieuwe loten 

vielen op de grond. Zouden er ooit 

weer nieuwe uitlopers komen? Een 

paar maanden later stond ik voor 

mijn gevel te kijken naar de bloemen 

op de stevige uitlopers van de rozen-

struik. Onaangekondigd kreeg ik 

bezoek, het was dezelfde vriendin. 

“Hoe is het eigenlijk met die date van 

je afgelopen?” vroeg ik haar. “Oh, 

dat is weer eens niets geworden. Hij 

hield niet van geveltuinen, dat vond 

hij maar een rommelig gezicht. Haar 

blik werd even afgeleid, “Wat heb je 

mooie rozen” zei ze terwijl ze afstapte 

en de fiets op slot zette. “Vooral die 

rode, die vind ik het mooist.” 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Rode gevelrozen

Als voetballiefhebber tij-
dens het WK in juni naar 
het theater? Dat lijkt on-
mogelijk, maar is het niet! 
Want rond de wedstrijden 
van het Nederlands elftal 
(live te volgen op een groot 
scherm in de foyer), speelt 
Poldertheater de voorstel-
ling ‘Reunie’ over voetbal-
vrouwen van Oranjespelers 
uit 1974.

Komen we ons nationale trauma 
van de verloren WK finale in 
‘74 ooit nog te boven? Toen de 

grote Johan Cruijff bij ons speelde? 
Toen we de beste waren maar die 
klote-Duitsers er met de cup vandoor 
gingen?

Leopold Witte en Johan Timmers 
schreven naar aanleiding van dit 

drama het toneelstuk ‘Reünie’ 
(Orkater, 1980). Niet de spelers zelf, 
maar hun vrouwen komen aan het 
woord. Danny Cruijff, Maya Suurbier, 
Loes Rijsbergen, Monica Neeskens, 
Joke Keizer en Hansje van de Kerkhof 
blikken tijdens een reünie vol ran-
cune terug op de zomer van ‘74. Hoe 
heeft het tweeëndertig jaar geleden 
zover kunnen komen? De hysterische 
nachtelijke telefoontjes van Danny 
met Johan? Of toch de zwembadaf-
faire?

De jonge Amsterdamse groep 
Poldertheater haalt de pijnlijke her-
inneringen graag weer naar boven. 
Om Onze Jongens tijdens het wereld-
kampioenschap voetbal van dit jaar 
(wéér in Duitsland!) een beetje te 
prikkelen. Maar ook om het trauma 
samen te verwerken en Oranje naar 
de wereldtitel te schreeuwen in de 
foyer van het Ostadetheater. Want 
voor of na de voorstellingen is daar 
op een groot scherm de wedstrijd 
te zien. Beleef een avond vol voet-

baldrama... van toen én nu... in het 
Ostadetheater.

Tekst: Leopold Witte en Johan 
Timmers. Regie: Janwillem Slort en 
MaartenJan Hoekstra. Spel: Nanette 
Drazic, Sanne Himmelreich, Kiki 
Jaski, Rosa Peters e.a. 

data en aanvangstijden: 
zo 11 juni 13.30 uur (15.00 uur: 
Nederland-Servië Montenegro)
vr 16 juni 18.00 uur (Nederland-
Ivoorkust; 20.30 uur voorstelling 
(première))
wo 21 juni 19.30 uur (21.00 uur: 
Nederland-Argentinië)
za 24 en zo 25 juni 19.30 uur (21.00 uur: 
1/4e finale)
plaats: Ostadetheater, Van Ostadestraat 
233d Amsterdam
prijs: 9 euro (7 euro met korting)
reserveren: tel. 020 6795096 of via www.
ostadetheater.nl
informatie: tel. 020 6712417 of www.
ostadetheater.nl

Voetbaldrama bij Ostadetheater

Boeken

‘Gifmengster’ speelt 
zich af in De Pijp

Finale WK voetbal 1974



boomtuinen omtoveren in groene oases

Met een symbolische gooi naar het 
paradijs - de roos van het dartbord 
-, opende 11 mei jl. Stadsdeel Oud-
Zuid wethouder Openbare Ruimte 
Paul van Grieken, de viering van de 
plaatsing van de ‘hekjes’ rond de 
bomen in de Van Woustraat. Het ini-
tiatief voor het project kwam van de 
bewoners en is gefinancierd uit het 

Wijkbudget van Stadsdeel Oud-Zuid. 
Bewoners en ondernemers werken 
nu samen om, tussen de Tolstraat en 
de Jozef Israëlskade een mooiere een 
schonere Van Woustraat te krijgen.

Linksonder: Raadslid Simone 
Kukenheim (D66) bedankt de drij-
vende krachten achter de werkgroep 

‘Paradijs Now in de Van Wou’ met 
een toepasselijk cadeau: de ‘para-
dijsvogelbloem’. Van links naar 
rechts: Simone Kukenheim, Frank 
Zonneveld, Vincent Witter, Sylvia 
Schinkel en Margot Groot.

Fotografie:
Rene Fonck: Harpiste Ineke Herstel;  Peter 

Lange: Werkgroep ‘Paradise Now’; Peter 
Lange: Smullen; Peter Lange: Wethouder 
Paul van Grieken; Abdellah Bardi: 
Mohamed de winkelier; Peter Lange: De 
jongeren van South Watch; Abdellah 
Bardi: T-shirt

De Opening


