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Pijp Krant zoekt 
bezorgers
Heb je een sofinummer? Word dan 
bezorger bij De Pijp Krant Bel  
6764800 (Gert) of mail pijpkrant@
wijkcentrumceintuur.nl
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Cryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
4.  Daar groeit geld dat wordt bewaard
7.  Die oliepomp beaamt
8.  Ongenuanceerde wijnaanduiding 
9.  Weeralarm op tv doet stof opwaaien in de    
 kerk
11.  Niet overdag laten vallen voor daklozen
14.  De stok van de bietser
17.  Achteraf niet aanwezig
18.  Dat bent u van deze krant
19.  Gewrichtje doet pijn in het kruis
20.  Heen-en-weervogel
21.  Hangt aan de kin van de bok

Naar beneden:
1.  Organisaties voor schakers en dammers
2.  BN’er loopt hard
3.  Bij de notaris van het toneelstuk
4.  Die fitte bejaarde is gebutst
5.  Geding over instappers
6.  Drie centimeter aan de hand
10.  Die stip is niets
12.  Kiezen voor zwartmaken van boven
13.  Geen advies is gevaarlijk
15.  Behoorlijk als jongen
16.  Klinken als vale gebouwen

Breng de letters die u 
vindt bij de Romeinse 
cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, 
en ontdek de naam 
van een warenhuis 
waar nu geen tram 
voor de deur rijdt. 
De oplossing van de 
vorige keer: Pico.

I II III IV

Advocatenspreekuur
Voor al uw juridische vragen een 
gratis advies
• 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 onafhankelijk, 
iedereen kan hier zonder voor-
waarden 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 
 sprekende 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 telefoontje. 
• ma 13:00-15:00 
• wo 19:30-21:00
 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)

Buurtregiseurs  
Politie Wijkteam De Pijp 
• Hemonykwartier 
 Ed.Wiesemann@amsterdam.politie.nl 
• Gerard Doubuurt 
 Marcel.Zethoven@amsterdam.politie.nl 
• Frans Halsbuurt 
 John.Noorbeek@amsterdam.politie.nl 
• Sarphatiparkbuurt 
 Jan.de.Jong@amsterdam.politie.nl 
• Hercules Seghers Kwartier 
 Rienk.Huizenga@amsterdam.politie.nl 
• Diamantbuurt 
 Jan-Karel.Reesink@amsterdam.
 politie.nl 
• Tellegenbuurt 
 ronald.de.bruin@amsterdam.politie.nl 
 (geen hoofdletters)
• Van der Helstpleinbuuurt 
 Arjen.Akkermans@amsterdam.politie.nl 
• Lizzy Ansinghbuurt 
 Bert.van.der.Linden@amsterdam.politie.nl 
• Cornelis Troostbuurt 
 John.Tromp@amsterdam.politie.nl 

Maatschappelijke dienstverlening
(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)

Formulierenbrigade
• di 9:00-12:00 
 Wijkcentrum Ceintuur

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 over-
last van lawaai, stank, vervuiling, 
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-Lydia
• telefonisch spreekuur: 
 ma (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 woningverbete-
ring en plannen voor de woning en 
de wijk.
• wo 9:00-12:00 
 Wijkcentrum Ceintuur

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 

Rechtshulp Amsterdam
Voor vragen over arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, vreemdelin-

genrecht 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)

Stadsdeel Oud Zuid:  
wijkbeheer en wijkcoördinatie
Sinds 1 juli 2006is het stadsdeel 
ingedeeld in wijken met daarbij 
nieuwe functies. Voor De Pijp is 
gebiedsmanager Arie Roos, gebieds-
coördinator Corinne Sieger en 
gebiedsbeheerder Jeannette Swaab. 
Corinne Sieger onderhoudt het 
algemene contact met bewoners, 
Jeannette Swaab is er voor alle 
vragen over de openbare ruimte. Zij 
zijn bereikbaar op het stadsdeelkan-
toor of via email: c.sieger@oudzuid.
amsterdam.nl en swaabj@oudzuid.
amsterdam.nl. 

Woonspreekuur 
Voor vragen over huurprijzen, woon-
ruimteverdeling, huurbescherming, 
onderhoud, renovaties, huursub-
sidie, 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)
• Buurtcentrum Quellijn 
 Quellijnstraat 62-66 (6620667)
• Molli Chaoot 
 Van Ostade-straat 55 hs (6761427)
• Wijkcentrum Ceintuur
 Gerard Doustraat 133 (6764800)
• Wijkservicepunt Ceintuurbaan 
 Ceintuurbaan 272 (3795824)
• Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
 J.M. Coenenstraat 4 (670 29 44)
• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
 Ruysdaelkade 163 (6720538) 
• Wijkservicepunt 
 Smaragdplein 3-5 (0614066536) 
• Stadsdeelkantoor 
 Karel du Jardinstraat 65 (6781678)
• Wijkteam De Pijp Politie 
 Ferdinand Bolstraat 190-192  
 (09008844)

Spreekuren in De Pijp

Loket Zorg en Samenleven 
Oud-Zuid: Vraagbaak in  
samenspraak

Het Loket Zorg en Samenleven is 
per 1 januari jl. geopend in het 

Stadsdeel Oud-Zuid. Door de invoe-
ring van de Wmo (Wet maatschap-
pelijke ondersteuning) zijn er een 
aantal dingen veranderd. Daarom 
hebben alle gemeenten, dus ook de 
stadsdelen, een loket ingericht waar 
burgers met hun vragen terecht 
kunnen. De Pijpkrant geeft in de ko-
mende edities een kort voorbeeld van 
vragen die sinds de opening van het 
Loket Zorg en Samenleven zijn ge-
steld. Leest u de komende maanden 
met ons mee? 

Aanvraag zorg- en persoonsge-
bonden budgetten

Afgelopen week kwam een me-
vrouw bij onze cliëntadviseur Dion 
Nagels. Haar hoogbejaarde moeder 
ontvangt een PGB (Persoonsgebonden 
Budget) voor huishoudelijke hulp 
én persoonlijke verzorging. Per 1 ja-
nuari jl. valt de huishoudelijke ver-
zorging niet meer onder de AWBZ 
(bijzondere ziektekosten) maar onder 
de Wmo. De periode waarvoor haar 
moeder een indicatie heeft gekregen 
loopt binnenkort af. Nu wil ze graag 
weten hoe haar moeder een nieuwe 
indicatie voor huishoudelijke ver-
zorging kan krijgen. Dion Nagels 
legt haar uit dat in Amsterdam het 
CIZ (het indicatieorgaan dat ook 
de indicaties voor de AWBZ ver-
zorgt) nog steeds bepaalt of je een 
indicatie krijgt voor huishoudelijke 
hulp. Daarin is niets veranderd. 
Wat wel door de Wmo is veranderd, 
is de toekenning van het budget, 
dat doet nu de gemeente (het stads-
deel), die deze wet uitvoert. Nu krijgt 
haar moeder met twee geldstromen 
te maken: de kosten voor Persoonlijke 
Verzorging worden vergoed via de 
AWBZ en die voor de Huishoudelijke 
verzorging via de Wmo. Dion Nagels 
besluit om hierover nog even te 
bellen met Per Saldo, de consumen-
tenorganisatie waar houders van een 
Persoonsgebonden Budget lid van 
kunnen worden. Zij adviseren haar 
moeder de geldstromen gescheiden 
te houden en de bedragen op twee 
aparte rekeningen te laten storten.
Zodat je later makkelijker kunt laten 
zien dat je het geld aan de juiste zorg 
hebt besteed. De cliëntadviseur zet 
alles voor mevrouw op een rijtje en 
geeft haar het telefoonummer van 
het CIZ mee, zij kan weer verder.

 
 Inez Geling 

Coördinator Loket Zorg en Samenleven
 

Loket Zorg en Samenleven Oud-Zuid 
J.M. Coenenstraat 4, t. 470 8197; 
Openingstijden: ma 12.00 - 20.00; di 
09.00 - 15.00; do 09.00 – 15.00
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De heer Gravenbeek verzorgt bij 
het wijkcentrum Ceintuur het 
belasting spreekuur op iedere 
donderdag van 11.00 - 13.00 
uur (op afspraak). Tel 676 4800. 
Adres: Gerard Doustraat 133. 
(Foto Peter Lange)

Belastingspreekuur
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De zogenaamde 
‘Bakkerpanden’ zijn af-
gelopen november ver-
kocht aan de Algemene 
Woningbouw Vereniging 
(AWV). Wie denkt dat de 
bewoners nu veilig zijn 
bij de nieuwe eigenaar de 
Algemene Woningbouw 
Vereniging komt bedrogen 
uit. De AWV heeft namelijk 
precies dezelfde plannen 
als Bakker. Alle woningen 
zullen worden verkocht. 
Dit staat op gespannen 
voet met de primaire taak 
van woningbouwcorpo-
raties om te zorgen voor 
betaalbare huisvesting 
voor mensen met lagere 
inkomens.

Van de regen in de drup
De Algemene Woningbouw Vereni-

ging (AWV) heeft eind november 2006 
de zogenaamde ‘Bakkerpanden’, 
zestig woningen en vier winkels en 
bedrijfsruimtes, aangekocht voor 
het enorme bedrag van 8.251.000 

euro. Dit zijn zestien panden aan 
de Henrick de Keyserstraat die in 
de volksmond zijn vernoemd naar 
de vorige eigenaar G.W. Bakker. 
Aanvankelijk leek dat een overwin-
ning voor de bewoners, maar nu 
blijkt dat zij van de regen in de drup 
zijn gekomen. 

De ‘Bakkerpanden’ zijn de afge-
lopen zes jaar regelmatig in het 
nieuws geweest. G.W. Bakker kocht 
deze panden in 2000 voor 6.430.461 
gulden met de bedoeling ze samen te 
voegen, de bewoners uit te plaatsen 
en ze daarna te verkopen voor goud 
geld. 

De bewoners kwamen hier mas-
saal tegen in verzet. G.W.Bakker had 
zijn hoop gevestigd op het stadsdeel-
bestuur waar hij, zei hij, afspraken 
mee had gemaakt. Maar in de prak-
tijk bleken zowel het stadsdeelbe-
stuur als de stadsdeelraad tegen 
elke gedwongen verhuizing van be-
woners te zijn. En daarmee werden 
de ‘Bakkerpanden’ een testcase voor 
het stedelijke proces van splitsen en 
verkopen door particuliere verhuur-
ders.

2,8 keer zo duur
De bewoners van de panden 

hebben meerdere malen aangeboden 
om een compromis te sluiten: een 
deel verkopen en een deel behouden 
als sociale huurwoningen. Typerend 

voor Bakker was dat hij ieder overleg 
weigerde, communicatie was niet 
mogelijk. 

Na jaren van voortslepende pro-
cedures, van voortdurende onze-
kerheid voor de bewoners en on-
rechtmatige tijdelijke verhuur be-
sloot Bakker een kort geding aan 
te spannen. De rechter stelde hem 
op alle punten in het ongelijk. Dit 
leidde tot de verkoop van de panden. 
Nadat woningbouwcorporatie de 
Alliantie de panden één miljoen 
euro te duur vond werden ze on-
derhands verkocht aan RVG Wonen. 
Eind november bleek de Algemene 
Woningbouw Vereniging de panden 
van RVG Wonen gekocht te hebben. 
Het aankoopbedrag was 2,8 keer zo 
hoog als het bedrag dat Bakker in 
2000 voor de panden betaalde. 

AWV gedraagt zich als projectont-
wikkelaar

Maar wie denkt dat de Algemene 
Woningbouw Vereniging dit doet 
om de woningen te beheren, komt 
bedrogen uit. Alle woningen zullen 
worden verkocht, stellen woordvoer-
ders van de Algemene Woningbouw 
Vereniging. Dit geldt per direct voor 
tijdelijk verhuurde woningen en de 
gekraakte woningen, maar als een 
zittende huurder zijn of haar hielen 
licht zullen ook deze woningen 
worden verkocht. Dezelfde woord-

voerders zeggen dat de Algemene 
Woningbouw Vereniging in de omge-
ving geen woningen heeft en de wo-
ningen in de ‘Bakkerpanden’ daarom 
ook niet wil beheren. Waarom kopen 
ze de panden dan aan? Of maakt de 
Algemene Woningbouw Vereniging 
nieuw beleid waarbij ze niet alleen 
(al jarenlang in bezit zijnde) huur-
woningen verkoopt, maar ook de 
markt afspeurt naar woningen om 
ze aan te kopen en dan met winst 
weer te verkopen? Dat zou niet al-
leen nieuw beleid zijn, maar het 
maakt de Algemene woningbouw 
Vereniging ook nog tot een project-
ontwikkelaar die niet verschilt van 
andere uitponders. 

Wettelijke taak woningbouwcor-
poraties

Dergelijk beleid staat op ge-
spannen voet met de, wettelijk ver-
ankerde, taak van woningbouwcor-
poraties. De Algemene Woningbouw 
Vereniging is een woningbouwcorpo-
ratie die in eerste instantie tot taak 
heeft mensen met lagere inkomens 
te huisvesten in woningen met een 
voor hen betaalbare huur. Zo staat 
het in het Besluit Beheer Sociale 
Huurwoningen (BBSH) waar alle 
woningbouwcorporaties aan zijn ge-
bonden. Bestaande sociale huurwo-
ningen mogen worden verkocht om 
andere onrendabele investeringen te 

kunnen financieren, maar dat is iets 
substantieel anders dan panden aan 
te kopen met als enig doel deze met 
winst door te verkopen. 

De Algemene Woningbouw 
Vereniging zal voor de panden wel 
stevig in de buidel hebben getast, 
omdat de Alliantie van aankoop afzag 
vanwege de prijs en RVG Wonen er 
ook wel iets op zal hebben verdiend. 
Dan komt verkoop van een deel van 
de panden inderdaad in beeld, om 
dit bedrag enigszins te kunnen be-
talen. Maar ook het behoud van het 
resterende deel als sociale huurwo-
ningen is dan een optie. Met zo’n be-
leid zou de Algemene Woningbouw 
Vereniging zich kunnen onder-
scheiden van een speculant als G.W. 
Bakker. 

Kamervragen
Op 30 januari hebben de Tweede 

Kamerleden Depla en Poppe van 
achtereenvolgens de PvdA en de 
SP schriftelijke vragen aan de mi-
nister gesteld over de aankoop van 
de Bakkerpanden door de Algemene 
Woningbouwvereniging en hun 
waarschijnlijke doel, het doorver-
kopen van de panden.

 

Fred Gersteling  
Bewoner van de Bakkerblokken 

Dat is een omstreden onder-
werp, want het gaat ten koste 
van het aantal betaalbare wo-

ningen. Doel van het samenvoegen 
is dat grotere woningen beschik-
baar komen voor grote gezinnen. In 
de praktijk worden deze woningen 
echter meestal voor veel geld ver-
huurd of verkocht aan mensen met 
hoge inkomens. 

Het samenvoegen is extra 
omstreden omdat de Monitor 
Volkshuisvestingsbeleid van het 
stadsdeel onlangs uitwees dat het 
aandeel betaalbare huurwoningen 
is gezakt tot onder de 50%. Dit ter-
wijl het in 2002 vastgestelde beleid 
nog uitging van minimaal 56% 
goedkope huurwoningen in 2010. 
Iedereen weet dat een eenmaal ver-
dwenen goedkope huurwoning niet 
meer terugkomt, dus het is een on-
omkeerbaar proces. 

Toch kiest het college van PvdA 

en Groen Links, met steun van de 
andere partijen, voor het voort-
zetten van het beleid op het terrein 
van samenvoegen. Belangrijk is 
daarbij dat wel strengere eisen ge-
steld worden. Samenvoegen mag in 
De Pijp, tot een totaal van 130 vier-
kante meter (bruto oppervlak van 
de samen te voegen woningen). Als 
de eigenaar belooft dat de nieuwe 
woning voor 15 jaar in de sociale 
verhuur komt (huurprijs onder de  
510,- per maand) hoeft niet betaald 

te worden voor de samenvoeging. 
Het stadsdeel zal streng controleren 
of ook aan deze voorwaarde wordt 
voldaan. Is dat niet het geval, dan 
kost het samenvoegen  750,- per vier-
kante meter, oftewel  75.000 voor 
een woning van 100m2. Bedoeling 
van deze maatregel is te zorgen 
dat de woningen inderdaad terecht 
komen bij de grote gezinnen waar 
ze voor bedoeld zijn. VVD, CDA en 
D66 vonden deze laatste maatregel 

niet nodig en stemden tegen dit 
punt. 

Bewonersverklaring
Belangrijke wijziging is ook dat 

de bewonersverklaring beter is ge-
regeld. Samenvoegen is niet moge-
lijk als de zittende bewoners niet 
instemmen. Dat is bij de Bakker-
panden heel belangrijk gebleken. 
Zittende bewoners kunnen dus niet 
zomaar uit hun huis gezet worden 
als de eigenaar wil samenvoegen. De 
maatregel was juridisch omstreden, 
maar is nu veel beter ingebed in de 
verordening. 

 
Te grote woningen?

Een aantal partijen in de raad 
vond het oppervlak van 130m2 te 
groot. Dat maakt het in theorie 
immers mogelijk bijna alle wo-
ningen in De Pijp samen te voegen. 
Groen Links, Vereniging Oud-Zuid, 
Pijpbelangen en Amsterdam Anders 
pleitten dan ook voor verlaging van 
deze norm naar 100m2. Dat voor-
stel kreeg echter niet de steun van 
de PvdA, die het toch ook de ho-
gere inkomens mogelijk wil maken 
hele grote woningen te realiseren, 
zij het dan tegen flinke betaling. 
Huurdersvereniging de Pijp is re-
delijk tevreden over de uitkomst, 
al had zij graag gezien dat de totale 
oppervlakte beperkt zou blijven 
tot 100m2. Dat zijn immers al hele 
grote woningen, en elke samenvoe-
ging gaat toch ten koste van een 
goedkope woning. 

 

Tijdens een onderzoek in de 
Willibrordus- en Diamantbuurt 

bleek dat één procent van de onder-
zochte woningen illegaal te zijn on-
derverhuurd. 

Dat is te veel, maar veel minder 
dan de grote percentages die vaak ge-
noemd worden. Het onderzoek maakt 
deel uit van de operatie Zoeklicht 
en is uitgevoerd door de gemeente-
lijke Dienst Wonen samen met de 
Woningcorporaties Eigen Haard en 
de AWV en een aantal instanties. In 
totaal werden 3439 woningen onder 
de loep genomen, waarvan 251 als 
verdacht werden aangemerkt. Nader 
onderzoek en huisbezoeken hebben 
34 gevallen van onrechtmatige be-
woning opgeleverd. Dat is één pro-
cent van de onderzochte woningen. 
De rapportage spreekt overigens over 
13,5%, maar dat is misleidend. Dat 
percentage slaat op de daadwerke-
lijke bezochte woningen, maar niet 
op het totaal. Huurdersvereniging 
de Pijp dringt bij de gemeente aan 
op correcte weergave van dit soort 
gegevens. Niemand is gebaat bij in-
dianenverhalen dat tien of twintig 
procent van alle woningen illegaal 
wordt onderverhuurd. Dit soort ge-
tallen werden eind vorig jaar in de 
Tweede Kamer nog geroepen om te 
rechtvaardigen dat de huren sterk 
omhoog zouden moeten, onder an-
dere om onderverhuur minder aan-
trekkelijk te maken. Getallen die dus 
nergens op gebaseerd blijken te zijn.

Huurdersvereniging De Pijp

Woningbouwvereniging in voetspoor van Bakker 

Omstreden samenvoegen
van woningen blijft toegestaan

Zoeklicht: minder 
illegale onderhuur 
dan vaak gedacht

Voor betaalbaar wonen  
en goede huurbescherming:

Actief worden?
Help ons plannen te bedenken, uit te 
voeren, met maken of bezorgen van 
de nieuwsbrief, of met de (financiële) 
administratie. Mogelijk kunt u het 
bestuur versterken. Bel met het  
wijkcentrum (6764800) of mail ons op 
hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

Word nu lid!
Maak minimaal 5 euro per jaar over op 
giro 6930178 van Huurdersvereniging 
de Pijp, Amsterdam(igv Girotel graag 
uw adresgegevens vermelden).
•Huurdersvereniging de Pijp
 p/a Gerard Doustraat 133, 
 1073 VT Amsterdam

 

De beruchte Dekkerplannen om 
alle huren sterk te verhogen zijn 

van de baan. Dat is een grote over-
winning voor alle huurders en par-
tijen die zich ingezet hebben voor be-
taalbaar wonen. De golf van protest 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Het 
roer is om en het nieuwe regeeerak-
koord is duidelijk: het wetsvoorstel 
van Dekker wordt ingetrokken, de 
huren worden niet vrijgegeven en er 
komen geen grote huurverhogingen. 
De zeer omstreden koppeling met de 
WOZ waarde is van de baan. De ko-
mende jaren gaan de huren met het 
inflatiecijfer omhoog. De maximale 
huurverhoging komt dit jaar naar 
verwachting op 1,1 % en dat is histo-
risch laag. 

 
Huurdersvereniging De Pijp

Plannen Dekker definitief 
van de baan!

Op 21 februari stemde de 
raad van Stadsdeel Oud-
Zuid in met een nieuwe 
verordening voor het ont-
trekken van woningen. 
Hierin worden de regels 
gegeven voor het om-
zetten van woningen in 
kantoren, of het samen-
voegen van twee kleinere 
woningen tot een grote 
woning.

Huurdersvereniging de Pijp

‘Bakkerpanden’: van de regen in de drup. Foto’s Peter Lange en Maarten Wesselink (rechts en uiterst rechts)

WoNEN|



MAART 2007�

Winter en prille lente in De Pijp!

Sarphatipark, 3 februari 2007; foto Gert Meijerink Daniël Stalpertstraat, 8 februari 2007; foto Gert Meijerink

Gerard Douplein 19 januari 2007; foto Gert Meijerink

Sarphatiepark, 1 maart 2007; foto Ioulia Nesterova

Sarphatipark, 8 februari 2007; foto Maarten Wesselink Sarphatipark, 8 februari 2007; foto Maarten Wesselink

Jozef Israelskade, 1 maart 2007; foto Peter Lange

Ceintuurbaan, 1 maart 2007; foto Peter Lange

Amstel, 1 maart 2007; foto Peter Lange

Sarphatipark, 1 maart 2007; foto Peter Lange
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Inburgeren met De Pijp Krant

MAATSCHAPPIJ| 

Wat doet u zoal deze week? 
Ik heb een belangrijk gesprek op 
het arbeidsbureau. Daarna ga ik 
een paar dagen rust nemen om met 
mijn ‘bleke stadskind’ in een bos-
rijke omgeving op adem te komen. 

Wat heeft u gisteravond ge-
geten en hoe kwam u daaraan?
Kartoffelsalat, Sauerkraut en  
Bratwurst. Dat is volgens school-
boekjes toch dé Duitse maaltijd? 
Nee hoor, gisteren was ik jarig en 
hebben we buiten de deur gegeten. 
Dat doen we altijd op verjaardagen. 
Dit keer hebben we in een restau-
rantje dat ik nog niet kende heel 
authentiek Italiaans gegeten. Het 
was heerlijk: mijn dag kon niet 
meer stuk! 

U woont 24 jaar in de Pijp. 
Waar kwam u vandaan? Ik ben 
geboren in Keulen, woonde daarna 
in het Roergebied en ging vervol-
gens in de stad Münster studeren. Ik 
ben steeds dichter bij de grens met 
Nederland gaan wonen, voordat ik 
me hier vestigde.  

We zitten in je atelier, dan 
kan ik dus aannemen dat je 
kunstenaar bent? Ook al heb ik 
meer dingen gedaan in mijn leven 
en heb ik meerdere kwaliteiten, ik 
noem mezelf het liefst kunstenaar 
en voel me thuis in de ‘beeldwe-
reld’: mime, tekenen, schilderen, 
fotograferen en videodocumentaires 
maken. Nu ben ik vooral bezig met 
‘wol vilten’. Vilten ligt me na aan 
het hart. 

‘Wolvilten’, is dat geen truttige 
techniek? Welnee, het is een prach-
tige techniek. Weet je dat het één 
van de oudste textiele werkvormen 
ter wereld is? Je werkt met losse 
wol, een natuurlijk materiaal en 
afkomstig van een vreedzaam dier. 
Je kunt het gebruiken zonder het 
dier te doden, voor mij een prettig 
idee. Tijdens het vilten verbind je 
de afzonderlijke luchtige wolvezels 
tot vilt. Het mooie is dat je er heel 
verfijnd mee kunt werken, maar 
net zo goed hele ruige en superste-
vige dingen van kunt maken zoals 
duurzame sterke kleding, laarzen 
en andere gebruiksvoorwerpen. 
Nomaden in Centraal Azië doen dat 
nog steeds en leven bovendien in 
vilten tenten, de zogenaamde gers 
of jurten. Vilt houdt namelijk regen 
en wind tegen en beschermt zowel 
tegen kou als hitte. Het zijn die 
bijzondere eigenschappen waardoor 
‘vilt’ zich onderscheidt van andere 
materialen. 

Probeer je me te overtuigen?
Ja zeker. Het is mijn passie en ik 
voel het bijna als mijn missie om 
mensen bekend te maken met 
wol vilten. Je slaat een brug in de 
tijd en tussen culturen door met 
deze oeroude techniek eigentijdse 
dingen te maken. Het is ook niet 
aan een leeftijd gebonden, ik werk 
met kinderen van vier maar ook 
met volwassen, zelfs van over de 
negentig. Weet je, vilt en het  proces 
van vilten, heeft op mij hetzelfde 
effect als bijvoorbeeld water op 
mensen kan hebben. Veel mensen 
ervaren mooi stromend water als 

weldadig en rustgevend, het helpt je 
hoofd leeg te maken en weer helder 
te kunnen denken. Voor mij werkt 
vilt harmoniserend.

Wat is nou eigenlijk leuk aan 
De Pijp? De kleinschaligheid en de 
verscheidenheid, je hebt hier eigen-
lijk alles. Veel nationaliteiten fietsen 
er letterlijk door elkaar heen. Het is 
een heel levendige buurt geworden. 
Er zijn meer kleine bedrijfjes dan 
vroeger en er is veel opgeknapt. Het 
is wel meer een uitgaanswijk ge-
worden. Er is groei, bloei, er is veel 
in beweging en er is verandering, 
positief maar soms ook negatief. 

Wat laat u uw bezoek zien 
van De Pijp? Ik neem ze mee 
naar mijn atelier en dan kies ik 
een mooie route voor ze uit. Langs 
de Jozef Israëlskade en door de 
straten met de mooie gevels van de 
Amsterdamse School. 

Wat is uw favoriete plek 
van De Pijp? Daar waar De Pijp 
wijds wordt. Ik merk dat ik het 
licht achterna ga en daarom mijd 
ik de smalle straatjes in De Pijp. 
De Jozef Israëlskade vind ik mooi, 
vooral als die in bloei staat. Ik 
houd van plekken waar je de lucht 
ziet, het water stroomt en liefst 
ook veel bomen en mooie gevels 
zijn. Aan diezelfde kade staat ook 
een prachtig schoolgebouw. De 
gebouwen in die buurt zijn zo 
zorgvuldig gemetseld en het gevoel 
voor detail van die bouwstijl boeit 
mij altijd weer. Ik hoop echt dat dit 
cultuurgoed blijvend gekoesterd 
wordt. 

Wat is beslist vervelend aan 
De Pijp? Dat het rommelig is op 
straat. Ik stoor mij aan de onver-
schilligheid waarmee mensen 
het vuil bij de straat zetten. Die 
vuilnisman moet het wel allemaal 
oprapen, vervelend dat mensen 
daar geen rekening mee houden. 
Tegelijkertijd heeft slordigheid ook 
zijn mooie kanten. Als je alles tot in 
het extreme opruimt kan het mis-
schien ook te saai en doods worden.
 
Welke verslaving heeft u? Ik ben 
verslingerd aan esthetiek en wil alle 
dingen tot zijn recht laten komen. 
Ik wil graag het mooiste resultaat 
boeken en kan dan overnauwkeurig 
worden. Dat is wel eens lastig. 

Wat zijn uw droomwensen?
Dat ieder kind liefde in al zijn 
facetten leert kennen. Als een kind 
opgroeit in een liefdevolle en vreed-
zame wereld en geen honger hoeft 
te lijden kan het de ‘wonderen’ van 
deze wereld ontdekken en respect 
ontwikkelen voor diezelfde wereld.  
Ook kan het zijn talenten beter 
leren kennen. Ik heb zoveel jaren 
nodig gehad voordat ik die leerde 
kennen. Met wol vilten heb ik iets 
gevonden waarin ik mijn talenten 
kan bundelen. Ik wens kinderen toe 
dat ze dat ze dat eerder in hun leven 
vinden. Ik ben net 55 jaar geworden, 
tijd om te oogsten, als het aan mij 
ligt gaat het dit jaar gebeuren. 

tekst en beeld: Maarten Wesselingk

Ik heb een klacht over het GVB te 
Amsterdam. Sinds 1 januari geldt 
er een nieuwe regel. In de tram, 

bus of metro mag er bij de ingang, 
rechts van de deur waar je instapt, 
maar één kinderwagen staan. Er 
is ruimte voor meer kinderwagens 
aan de kant waar de kaartjescon-
troleur in het hokje zit, maar daar 
mag niets staan want de controleur 
moet daar bij calamiteiten snel uit 
kunnen stappen. De laatste tijd is 
het gewoon niet normaal. Bij lijn 
7 aan de Kinkerstraat heb ik drie 
trams voorbij moeten laten gaan 
voor ik met mijn kleindochter in 
kon stappen, iedere keer stond er al 
een kinderwagen bij de deur. Bij lijn 
10 was het ook raak en leidde het tot 
een onaangename behandeling door 
de conductrice. Ik moest de kinder-
wagen inklappen maar dat kon niet 

want daar moet je eerst de hele bak 
van afhalen en dat kan niet als daar 
een kleine in ligt te slapen. “Dan 
gaat u er nu uit” kreeg ik te horen. 
Er stond een andere vrouw met een 
kinderwagen die wel ingeklapt kon 
worden maar de conductrice wei-
gerde haar te vragen of ze plek voor 
mij wilde maken. Met de conducteur 
van de tram bij wie ik wel in mocht 
stappen heb ik hierover gesproken. 
Hij vertelde dat veel collega’s niet 
blij zijn met deze regel omdat er bij 
de tramhalte ruzie om die ene plek 
ontstaat en de passagiers hun stress 
op het trampersoneel afreageren. 
Hij moedigde ons aan te protesteren 
tegen deze nieuwe regel. 

We hebben een brief gestuurd naar 
het GVB en als antwoord gekregen 
dat de regel niet wordt afgeschaft. 
Bij lijn 3 was ik er ook nog getuige 

van dat een vrouw met een slapende 
baby in de wagen en daarbij ook nog 
een kind in de hand verzocht werd 
de wagen in te klappen. Hoe moet je 
dat in die situatie nu doen. Wie van 
kinderen houdt verzint zo’n regel 
toch niet? In de tram hoor ik meer 
mensen die het een belachelijke 
regel vinden. Laten we met moeders 
én vaders dan een keer gaan protes-
teren. Is het een misschien een idee 
om met onze kinderwagen naar het 
hoofdkantoor van het GVB te gaan 
of met z’n allen tegelijkertijd in te 
stappen? Ik hoop dat u op mijn op-
roep reageert en zelf ook nog goede 
ideeën heeft. Op het onderstaande te-
lefoonnummer kunt u mij bereiken.

M. Garcia Barendse
T 6700 316  
Quellijnstraat 155 F 

HÈ, jij! Ben jij tussen de 6 en 12 
jaar? De Nederlandse Kinderjury 
2007 zoekt jou!

De Kinderjury is weer van start 
gegaan in alle bibliotheken van 

Amsterdam. Tot 16 mei 2007 stemt 
de Kinderjury voor het beste boek. 
Ook jouw stem is belangrijk en jij 
kunt mee bepalen wat het beste boek 
van het jaar is. 

Wat vind jij?!!!
Alle kinderboeken die in 2006 uit-

gekomen zijn mogen meedoen. Dit 
zijn natuurlijk heel veel boeken dus 
om je een beetje op weg te helpen 
is er een Tiplijst samengesteld. 

Boekhandels en bibliotheken uit 
het hele land hebben boeken aange-
raden die zij mooi, grappig of span-
nend vinden. 

Maar het gaat vooral om wat jij het 
beste boek vindt. Vind je het belang-
rijk dat een boek je aan het lachen 
maakt, dan beoordeel je boeken 
vooral op humor. Wil je graag hele-
maal in het verhaal gezogen worden, 
dan vind jij herkenbaarheid mis-
schien belangrijk. Of moet het juist 
een heel spannend verhaal zijn?

Fantastische prijzen
De kinderjury wordt natuurlijk 

feestelijk afgesloten en als je stemt 
maak je kans op fantastische prijzen! 

De hoofdprijs is een VIP arrangement 
naar de Efteling met je familie. 

De tweede prijs bestaat uit boe-
kenbonnen voor jou en al je klasge-
noten. 

Parkpromenade 
in ere hersteld

De werkgroep Verkeer De Pijp 
dankt de ruim 300 mensen die 

haar petitie hebben ondertekend en 
de ruim 60 bewoners van de oost-
zijde van het Sarphatipark die een 
inspraakreactie hebben ingediend, 
waardoor de parkpromenade weer 
in ere wordt hersteld. (Foto: Maarten 
Wesselink)

Het fotoarchief van De Pijp Krant 
bevat vele foto’s. De redactie 

kent de herkomst van de plaatjes 
niet altijd en moet dan gissen naar 
wat er precies op staat. 

Wij nodigen lezers van de Pijp 
Krant uit ons te helpen de foto’s te 
identificeren. Daarom plaatsen wij 
voortaan in ieder nummer een foto 

van een straat, persoon of gebeur-
tenis in De Pijp. Bij de geplaatste 
foto’s gaat bij ons wel een licht op, 
maar helemaal thuisbrengen wat 
we zien kunnen we niet. Wanneer 
was het ook weer? Wat voor een dag 
was het? Wie staan er zoal op de 
foto? Wie is de fotograaf? 

Stuur uw reactie naar De Pijp 

Krant (pijpkrant@wijkcentrumcein-
tuur.nl) om het verhaal achter de 
foto volledig te maken. Wij kijken 
uit naar uw bijdrage.

Redactie De Pijp Krant 

Boeken

Wat is dit?
Uw verhaal 
bij een foto 
uit De Pijp

Wie van kinderen houdt, verzint zo’n regel 

Bewoner: 
Criss Esser 
Woont in  
De Pijp sinds: 
1983 
Leeftijd: 
55 jaar 

Kinderjury 2007 zoekt leden!

Ingezonden brief

Uit het archief (1)

Doe jij mee?
Meld je dan aan voor de 
Kinderjury in jouw bibliotheek 
in het 

•Cinetol Centrum of op het 
•Roelof Hartplein).  

 
Je krijgt daar uitgebreide  
informatie en tips. 
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Donderdag 29 maart speelt 
Timuçin Sahin Triojazz in de 
Badcuyp. Bovenzaal. Aanvang: 
21.00. Toegang: 8,00. Voor het volle-
dige programma: www.badcuyp.nl 

Muziekcentrum De Badcuyp
Eerste Sweelinckstraat 10 
1073 CM Amsterdam 
Tel. 020 675 96 69 

Vanaf 7 maart tot en met 22 juli 
2007 staat moderne kunst en 

cultuur van de Maghreb (Tunesië, 
Algerije en Marokko) centraal in het 
festival ‘De Kleur van de Maghreb’. 
In dit festival tonen we de dynamiek 
die de Maghrebijnse kunst- en cul-
tuurwereld voortstuwt: of dat nu 
in de vorm van een kunstinstallatie 
is of in de vorm van een documen-
taire van Nederlands-Marokkaanse 
bodem. Ook staan er culturele ac-
tiviteiten op het programma die 
uiteenlopende aspecten van de hui-
dige Maghrebijnse samenleving be-
lichten. 

Het Licht van Tunesië
multimedia installatie van 
Maarten Rens en Anita Mizrahi,  
7 maart - 15 april

De Nederlandse Maarten Rens en 
half-Turkse beeldende kunstenaar 
Anita Mizrahi hebben zich laten in-
spireren door de Sahara en de no-
madenculturen van Noord Afrika 
na een bezoek aan Douz, een kleine 
oase in het zuiden van Tunesië waar 
de nomaden tijdens een jaarlijks fes-
tival bijeen komen om elkaar te ont-
moeten, zaken te doen en om kennis 
en nieuwtjes uit te wisselen.

De samenwerking van lokale no-
maden met deze twee kunstenaars, 
die ieder vanuit een andere disci-
pline en optiek de uitdaging zijn 
aangegaan om traditie en moder-
niteit, natuur en technologie bij 
elkaar te brengen, resulteerde in 
deze bijzonder kleurrijke installatie 
bestaande uit drie simultaan draai-
ende films en 22 prints die samen 
één geheel vormen.

 Voor meer informatie over De 
Levante, de exposities en de biogra-
fieën van de kunstenaars verwijzen 
we u graag naar de website. 

De Levante
Hobbemastraat 28
woensdag t/m zondag 13:00 - 17:30
T. 6715485 / 06-283 203 17.
www.delevante.org 

Van 16 t/m 25 maart orga-
niseert het Ostade Theater 
het jaarlijkse Babel Festival 
met voorstellingen waarin 
de trek van en naar Oost 
Europa centraal staat. 
Rialto en het Nederlands 
Philharmonisch Orkest 
doen ook mee aan het 
festival. Het NedPhO 
geeft een gratis concert 
in de Communityschool 
en speelt in het buurt-
huis Quellijn tijdens ‘de 
Eettafel’. Buiten is ‘Babel 
op straat’. 

Mechanismes van migratie
za 24 mrt 16:00 - 18:00: 
twee lezingen en een 
semi-documentaire.  

Journalist Bart Rijs reisde de 
“Siberische Hollanders” achterna 
om beter te begrijpen wat dat ‘vage 
en vaak ongerijmde begrip vader-
land betekent’. Hij trof de nakome-
lingen van protestantse ketters die 
eeuwen geleden van Holland over 
de Oostzee vluchtten en aan de rafel-
rand van het continent hun kolonies 
stichtten. 

Acteur Arjen Ederveen kruipt in 
‘Geboren in een verkeerd lichaam’ 
in de huid van een ‘transculturele’. 
Sociaal antropologe 

Dr. Helen Kopnina heeft onderzoek 
gedaan naar de golf emigranten uit 
de ineengestorte Sovjet-Unie. Vroeger 
was vluchten hét grote probleem en 
was men over het algemeen welkom 
in het Westen. Nu is dat precies om-
gekeerd, illegaliteit is het gevolg. 

Na dit programmaonderdeel volgt 
om 20:30 een concert. In de tussen-
tijd kookt de Cateraar Festijn voor u 
een Russische maaltijd en aan de bar 

vloeit de wodka, iets anders mag ook. 
Het ‘Russische’ buffet kost 15.- excl. 
drank en is alleen toegankelijk voor 
bezoekers die het combineren met 
het middag- en/of avondprogramma. 
Reserveren noodzakelijk.

Communityschool:

Zo 18 mrt 12:30 Lunch voor de 
buurt en aansluitend 14:00-15:30 
concert: klassieke dansmuziek uit 
verschillende Europese landen. 
Toegang gratis, 2e Jan van der 
Heijdenstraat 75- 77

wo 21 maart 17:30-19:30, ‘Aan tafel 
met musici van het NedPhO’. leef-
tijd 55+, Quellijnstraat 62-66 

‘BABEL op straat’ theatergezel-
schap Babok speelt: Gluren bij 
vreemde buren

Vr 16 maart 18:30-20:30, ingang 
Ostadetheater, za 17 mrt, 14:00-
16:00, ingang Badcuyp

Do 22 maart 14:00-16:00, café 
Koekenbier, za 24 maart,14:00-16:00, 
tussen 2e Jacob van Campenstraat 
en Stadhouderskade. Let op: locaties 
en tijden kunnen door weersom-
standigheden afwijken, zie www.
ostadetheater.nl 

Vanaf  29 maart Anche libero 
va bene regie: Kim Rossi Stuart 
(Italië, 2006, kleur, 115’, Italiaans 
gesproken)

Za 24 maart 16.00: Rialto 
KeuzePodium: de keuze van Arthur 
Japin. De schrijver Arthur Japin 
presenteert zijn favoriete film en 
verzorgt zelf de inleiding.

Informatie voorstellingen: 
www.ostadetheater.nl

Nieuwe openingstijden 
Bibliotheek Cinétol 

Vanaf 3 februari zijn de ope-
ningstijden van bibliotheek 
Cinétol zaterdag gewijzigd. De 
nieuwe openingstijden zijn: Van 
11.00 uur tot 16.00 uur. 

Spreekuren voor  
aangifte belasting

In samenwerking met Formu-
lierenbrigade biedt Combiwel 
hulp bij het invullen van de aan-
gifte inkomstenbelasting 2006. 
Deze service is gratis.

Vanaf vrijdag 23 februari 
tot en met 13 april zijn er elke 
vrijdag spreekuren (op afspraak) 
van 9.00 tot 17.00 uur op de on-
derstaande locaties. Wilt u een 
afspraak maken, dan kunt u 
bellen met een locatie in uw di-
recte omgeving.

1.  Buurtcentrum Quellijn
 Quellijnstraat 62-66
 T. 662 06 67
2.  De Community School
 2e Jan vd Heijdenstraat 75-77
 T. 664 86 70
3.  Activiteitencentrum Cinétol
 Tolstraat 182
 T. 673 24 51

Stichting 
Hemonykwartier 
gaat door!

Gelukkig hebben we op onze 
noodkreet een reactie gekregen. We 
hebben een vrijwilliger gevonden 
en kunnen weer verder met de acti-
viteiten voor het Hemonykwartier, 
dat bestaat uit de van Woustraat, 
Amsteldijk, Stadhouderskade en 
Ceintuurbaan en alle straten die 
daar binnen vallen. In 2007 willen 
we het volgende organiseren:

18 maart
14:00: in de Community-

school speelt het Amsterdams 
Philharmonisch orkest.

21 april
11:00-13:30: samen de buurt aan-

vegen met ondersteuning van de 
veegploeg van stadsdeelreiniging. 
Startlocatie: koffieshop Yoyo op het 
Hemonyplein. 

15 september
vieren we het jaarlijkse buurfeest. 

Het programma volgt. 

Op 20 februari 20.00 was er in kof-
fieshop Yoyo een leescafé, we gaan er 
nog meer organiseren. Als het even 
kan sluiten we 2007 af met het tra-
ditionele eindejaarsetentje. Gaat ons 
dit allemaal wel lukken? Dat hangt 
ook een beetje van u af. Versterking 
van onze stichting blijft hard nodig! 
Nieuwe ideeën horen we graag en he-
lemaal als u ze ook nog wilt helpen 
uitvoeren. 

Voor info: t6628136 of 6719765
Yvonne Breuk, Mini Groot, 
Niek Holtzappel

55 + en geïnteresseerd in het 
wel en wee van ouderen in 
uw stadsdeel?

De OuderenAdviesRaad (OAR) 
adviseert (gevraagd en onge-
vraagd) het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel over diverse 
onderwerpen die voor ouderen 
van belang zijn, bijvoorbeeld 
zorg, wonen, welzijn of veilig-
heid. De Raad bestaat op dit 
moment uit elf leden en er zijn 
enkele plaatsen vacant. Wij zijn 
op zoek naar vrijwilligers, ouder 
dan 55 jaar en woonachtig in 
stadsdeel Oud-Zuid.  Hebt u inte-
resse? Bel voor meer informatie 
naar: mw Hazes, t. 6717798 
(voorzitter) mw Zoer, tl. 6628063 
(secretaris).

Rialto 
premièrefilms Vanaf 15 mrt: 
TranSylvania: Tony Gatlif (Frk, 2006, 
kleur, 103’, Frans, Roemeens en 
Engels gesproken) In TranSylvania 
gaat een meisje in Roemenië op 
zoek gaat naar de vader van haar on-
geboren kind. Zingarina reist samen 
met haar boezemvriendin Marie 
vanuit Frankrijk naar Roemenië om 
haar grote liefde terug te vinden: de 
muzikant Milan, die haar zonder 
uitleg verliet, met een kind in haar 
buik. Wanneer ze hem terugvindt, 
wijst hij haar echter af. Wanhopig 
van verdriet en op de rand van 
hysterie laat zij op haar beurt haar 
vriendin in de steek, verkleedt zich 
als zigeunerin en gaat er in haar 
eentje vandoor. Dan ontmoet ze 
Tchangalo, een mysterieuze loner 
die haar tijdens een hallucinerende 
reis door de desolate landschappen 
van Transylvanië laat kennismaken 
met een leven zonder banden, 
zonder grenzen en zonder vader-
land. 

Vanaf15 mrt WWW.What a 
Wonderful World: Faöuzi Bensaïdi 
(Marokko/Frankrijk, 2005, kleur en 
zwart/wit, 99’, Arabisch en Frans 
gesproken). Vanaf  29 mrt: Anche li-
bero va bene regie: Kim Rossi Stuart 
(Italië, 2006, kleur, 115’, Italiaans ge-
sproken). Zaterdag 24 maart, 16.00 
uur:Rialto KeuzePodium: de keuze 
van Arthur Japin. De schrijver Arthur 
Japin presenteert zijn favoriete 
film en verzorgt zelf de inleiding. 

Op zaterdag 24 maart is het 
zover: Kinder-Lentefeest in de 

Tolkresj met oude en nieuwe spelle-
tjes, een prijsvraag en verrassingen. 
Grabbelton, behendigheidsspelle-
tjes, knutselen, poffertjes eten en 
dropsleutelstrekken met altijd prijs. 
Met spelletjes doen maak je een 
sticker-spaarkaart vol en dat levert 
weer een verrassing op. Terwijl de 
kinderen lekker bezig zijn, vinden 
de ouders misschien iets van hun 
gading op de rommelmarkt.

De Tolkresj is een peuterspeelzaal 
midden in de verborgen tuin achter 
de Cinetol bibliotheek en wordt ge-

heel door ouders georganiseerd en 
geleid. Doel: kinderen in de stad een 
veilige speelplek te bieden die toch 
in de natuur ligt. Kinderen spelen 
onder leiding van verschillende 
volwassenen, zo worden ze op een 
gevarieerde manier gestimuleerd in 
hun ontwikkeling.

Het initiatief stamt uit 1970 en is 
al 37 jaar een succes. Verschillende 
generaties zijn al voorbijgekomen. 
De kinderen van toen, inmiddels 
zelf vader of moeder geworden, 
lieten ook hun eigen kinderen van 
de Tolkresj genieten. De spelling 
“kresj” is nooit veranderd, veel 
ouders ervaren het als een knipoog 
naar de periode waarin die werd op-
gericht. 

Een nieuwe vloer voor de Tolkresj
Het linoleum op de vloer van de 

speelzaal moet vervangen worden en 
linoleum is best duur. Dit is de direct 
aanleiding geweest voor het Kinder-
Lente-Feest met rommelmarkt. Maar 
de organisatoren hebben vooral 
ontzettend veel zin om een leuk 
kinderfeest neer te zetten. Bezoekers 

kunnen de Tolkresj steunen met de 
aanschaf van stickerkaarten, door 
iets in de collectebus te doen, of nat-
uurlijk: door een karrenvracht aan 
rommeltjes te kopen. 

Gezellige afsluiting
Om vier uur is het kinderfeest 

afgelopen en volgt er tot half zes 
een gezellige afsluiting voor alle 
aanwezigen, ouders, buren en 
bezoekers. 

Prijsvraag
Er zijn vijf sticker-spaarkaarten te 

verdienen voor de eerste vijf bezoe-
kers die een mooie vertaling over-
handigen van de volgende raadsel-
achtige (?) tekst: 

quodam die pater floccus
dixit: quis it mecum
in arenas et litus
et in mare magnum

miffa clamat
io, io, placet mihi
et feram hamam mecum
si sint conchae ibi

Tips: 
• Het gaat om een meisje en 

bijna ieder kind kent haar;
• het origineel is al erg oud (dus 

van vóór de oprichting van de 
Tolkresj);

• zij heeft een standbeeld ge-
kregen in Utrecht;

• de tekst ligt in het Allard 
Piersonmuseum, maar niet in een 
vitrine;

• je hoeft geen Latijn te kennen 
om het raadsel op te lossen.

Kinderen, ouders en andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom op het Kinder-Lentefeest 
van de Tolkresj, Voor peuters vanaf 
2 en kinderen tot 8 jaar.

Zaterdag 24 maart van 12.00 tot 17.30 
uur, Voor peuters vanaf 2 en kinderen 
tot 8 jaar

Tolstraat 158 A
informatie@tolkresj.nl
www.tolkresj.nl/lentefeest

Kinder-Lente-Feest in de Tolkresj

Ostadetheater in
maart: Babelfestival

De Kleur van 
de Maghreb
in De Levante

De Badcuyp

Buurtcentrum Quellijn: 

|CUlTUUR
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 “Die met die kleine gele 
bloemen is de winterjas-
mijn.” Ik wees met mijn 
vinger naar de muur onder 
het raam. Mijn buur-
vrouw stak haar hoofd 
naar voren, greep een tak, 
legde haar neus tegen 
de bloemen en snoof de 
lucht op. Na een flinke 
teug genomen te hebben 
vertrok haar gezicht. “In 
Spanje ruikt jasmijn veel 
lekkerder.” Ze was teleur-
gesteld. De naam van de 
winterjasmijn had een 
verkeerde verwachting 
gewekt. Winterjasmijn 
bloeit mooi, maar heeft 
niet de geur van een jas-
mijn. “Als ik in Amsterdam 
ben, mis ik de geur van 
mijn geboorteland.” Uit 
haar stem sprak heimwee. 
“Vooral ’s avonds ruiken 
de bloemen er zo sterk 
dat ik er romantisch van 
wordt. Die romantiek mis 
ik in dit koude klimaat.” 
Ik dacht even na en vroeg 
haar of ze wist waarom 
de bloemen in Spanje ’s 
nachts zo sterk geuren. 
Aan haar gezicht zag ik 
dat deze vraag nieuw voor 
haar was. Ik gaf haar het 
antwoord. “Overdag lokken 
planten de insecten met 
hun kleurige bloemen. 
‘s Nachts kunnen nacht-
vlinders de kleuren niet 
onderscheiden, dan is de 
geur de bewegwijzering, 
die de insecten naar de 
honing van de plant leidt.” 
Ze wilde iets zeggen maar 
ik was nog niet uitgepraat. 
“Bloemen houden van 
insecten, met hen hebben 
ze een natuurlijke band, 
wij mensen zijn maar 
bijkomstig.” Ze fronste 
haar wenkbrauwen, mijn 
uitleg strookte niet met 
haar gevoel voor roman-
tiek. “Waarom wijs je mij 
die winterjasmijn eigenlijk 
aan, als die toch niets met 
mensen heeft.” reageerde 
ze kribbig. Ik maakte snel 
mijn verhaal af. “In dit 
klimaat zijn er ‘s winters 
geen insecten, toch bloeit 
de winterjasmijn dan alle 
dagen door. Voor de in-
secten bloeit hij niet, dat 
doet hij alleen voor jou 
en mij, en daar wilde ik je 
even op wijzen.”

Maarten Wesselink

de geveltuinman

Heimwee naar geur

NATUUR & MIlIEU|

Toon Springeling-Briggs is 
de trotse bezitter van een 
wisteria, ook blauwe regen 
genoemd. Graag legt hij 
uit hoe je deze klimplant 
‘te lijf gaat’. Op een mo-
ment wordt het teveel, dan 
moet je echt ingrijpen. Nog 
beter: van het begin af alles 
in goede kanalen leiden. 
Hoe strenger je snoeit, des 
te sterker het groeit. 

Goed snoeien kan nooit kwaad. 
Snoei je vroeg in de lente, vóór de 

bloei, dan heb je in dat jaar minder 
bloemen, maar het jaar daarop des 
te meer. Voordeel van vroeg snoeien: 
er zijn nog geen bladeren, je kunt 
zien welke streng waarheen gaat. 
Bovendien gaat snoeien, als er veel 
blad aan zit, je te zeer aan het hart, 
en dan grijp je waarschijnlijk niet 
genoeg in! 

• Snoeien in laat mei, begin 
juni, dus na de bloei, is altijd raad-
zaam. Wat bijknippen of zwaar te-
rugsnoeien, je houdt er altijd een 
mooiere wisteria aan over. Bloemen 
van de volgende lente vormen zich 
op de uitlopers die bijgroeien na 
deze snoeibuurt, ze hebben in juli 
en augustus nog genoeg tijd om te 
groeien.

Wirwar van takken
• Als je wisteria niet vanaf het 

begin af aan leidt zoals jij het 
hebben wilt, wordt het een wirwar 
van dunne dode takjes waar geen 
touw meer aan vast te knopen valt. 
Met weinig bloemen en waarschijn-
lijk ook nog eens voor je raam. Dan 
moet je de hele boel kappen en op-
nieuw beginnen.

• Zonder ingrijpen windt het zich 
om straatverlichtingkabels en regen-
buizen. Het wordt dikker en dikker, 
en de kabels en buizen worden ver-
nield door wurging. Knippen en van 
voren af aan. Als het al mag van de 
huisbaas of het stadsdeel.

• Ook kan de blauwe regen langs 
en in naden en barsten groeien van 
muren en kozijnen. Op den duur 
raakt het kozijn ontwricht. De huis-
baas is niet blij met de schade, ver-
ordonneert dat het helemaal weg 
moet. Niet leuk!

Stuur de groei
• Scheid je eigen begroeiing van 

die van je buren, zodat jij alleen er 
zeggenschap over houdt. De ene 
mens wil het wild laten groeien, 
de ander vindt het teveel schaduw 
geven, enz. Kan tot oeverloze discus-
sies en ruzie leiden.

• Als je wisteria wel van het begin 
af aan leidt zoals je het hebben wil, 
kun je zorgen dat in de loop van 
enkele jaren zich een paar dikke 
strengen ontwikkelen. Dan heb je 
een basis die je goed kunt zien. Je 
kunt dan met gemak minder of meer 
snoeien, precies zoals jij het wilt.

• Besluit van tevoren hoe hoog je 
de wisteria wilt hebben. Heb je een 

ladder, is die twee of drie-delig? Of 
heb je alleen een huishoudtrap en 
hoe lang is die? Hoe hoog durf je te 
klimmen, drie meter of naar twee 
hoog? Laat je wisteria niet hoger 
komen dan je durft te klimmen! 
Plaats daar een 8mm plug in de 
muur, schroef een dik oog erin, en 
leidt een dikke draad naar beneden. 
Wisteria wordt zwaar en vangt veel 
wind, vooral als er veel blad aan zit. 
Het oog is zo uit de muur getrokken, 
de draad zo gebroken, en daar ligt 
je wisteria op straat. Het is een hele 
toer om het weer omhoog te heisen.

• Als je het tot twee of drie hoog 
wil hebben, moet je waarschijn-
lijk uit het raam leunen om het te 
snoeien. Durf je dat en kunnen de 
ramen helemaal open?

• Wisteria wil wel draaien om een 
draad, maar doet het vaker niet dan 
wel. Nieuwe scheuten moeten dus 
meestal opgebonden worden. Zij 
kunnen soms meer dan een meter 
groeien in een paar weken tijd. Je 
moet de groei dus wel steeds in de 
gaten houden en tijdig ingrijpen. 

Je moet dus wel wat geduld 
hebben. De eerste jaren moet je de 
plant goed verzorgen en leiden, 
zonder dat je veel bloei hebt. Maar 
daarna wordt je als eigenaar ieder 
voorjaar beloond met een zegen van 
blauwe bloemen. Mooi voor jezelf, 
en ook voor je buren. Misschien zelfs 
wel voor de hele buurt, maar dan 
moet die wel heel mooi worden. 

Toon Springeling-Briggs

Brandweer rukt uit voor  
verstrikte merel

Op zaterdag 24 februari 
sloeg een bewoonster van het 
Sarphatipark alarm: er was een 
merel met een touwtje aan haar 
poot op 7 meter hoogte verstrikt 
geraakt in een boomtak in de 
achtertuin. Het mannetje had 
vrijdagnacht zo hard naast zijn 
vrouwtje zitten schreeuwen dat 
de bewoonster er wakker van was 
geworden.

Wat doe je in zo’n geval? De die-
renambulance verwees ons door 
naar de brandweer. En ja hoor: 
binnen een kwartier stond die met 
brandweerwagen, lange ladder en 
gereedschapskist voor de deur. 
Via de buren konden ze in de ach-
tertuin komen: ladder opgezet, 
brandweerman omhoog en takje 
afgezaagd. Het merelvrouwtje 
viel met tak en al naar beneden 
en bleek het avontuur gelukkig 
ongedeerd overleefd te hebben. 
Nadat het touwtje was losgemaakt 
vloog ze er vandoor.

De bewoonster meldt dat het 
merelpaar nu heel gelukkig oogt 
en de hele dag zit te zingen. Hulde 
aan de brandweer en de attente 
bewoonster!

Thea Dammen

D66 beloont vrijwilligers 
Sarphatipark 

Ter ere van Valentijnsdag 
werden op zaterdag 10 februari 
jl. de vrijwilligers van het 
Sarphatipark getrakteerd op een 
enorme taart en werd hen de jaar-
lijkse Valentijnsprijs uitgereikt. 
Ex-wethouder Joep Blaas sprak 
zijn waardering uit voor het vele 
werk dat de werkgroep in het 
park heeft verzet. 

Zo nu en dan ben ik een 
paar maanden in Brazilië, 
een bijzonder land, het 
grootste land van Zuid 
Amerika. Het is 250 keer 
groter dan Nederland 
en het heeft een kustlijn 
van ruim 7.000 kilometer. 
Wonen hier is anders dan 
in De Pijp. 

Je koopt een stukje land van 100 á 
500 m2 en vraagt een metselaar je 

huis te bouwen, maar eigenlijk doet 
hij alles. Of je doet het gewoon zelf. 
Je bepaalt het aantal kamers, badka-
mers en de grootte van de huiskamer. 
Het fundament bestaat uit grote 
brokken natuursteen, heien hoeft 
niet. Hierop bouw je een houten 
huis, meestal ceder. Je kunt zo’n 
huis ook gewoon op straat kopen en 
dat is naar onze maatstaven rede-
lijk voordelig. Muren metselen kan 
ook, dan wordt het een echt stenen 
huis, duurder maar comfortabeler, 
zeker bij de soms tropische tempe-

raturen. Zie je in een buitenwijk een 
hoop zand en grind voor de deur dan 
weet je: daar wordt gebouwd. De be-
woners trekken er in als ze een dak 
boven hun hoofd hebben en ze erin 
kunnen slapen en koken. Hebben 
ze weer geld, dan bouwen ze weer 
verder. Soms woont men jarenlang 
in onacceptabele omstandigheden, 
gelukkig leven ze wel meer buiten. 
Ook een klein huis moet minimaal 
twee badkamers hebben, één voor de 
bewoners en één voor de gasten. Vaak 
wordt er dan ook nog een aparte 
slaapkamer met toilet en keukentje 
bijgebouwd voor de dienstmeid. 

In de grote steden is het anders. 
Daar verrijzen enorme wolkenkrab-
bers van meer dan dertig etages met 
gemeenschappelijke ruimten, zwem-
baden enz. Vaak zijn het koopappar-
tementen in een ‘condomínio’, een 
wijkje met bewaking. Begrijpelijk: 
er worden aardig wat overvallen ge-
pleegd, vooral op de huizen van de 
rijken. Veel land in Brazilië, soms zo 
groot als de provincie Utrecht, is ei-
gendom van enkelen. Vaak hebben 
ze zelfs een eigen legertje om de 
landlozen van hun landgoed te 
weren. Sinds Brazilië een democra-
tische republiek is probeert men die 
enorme landgoederen te onteigenen 
en terug te geven aan de bevolking. 
Eeuwen terug, tijdens de ‘verovering’ 
van Brazilië, kregen de veldheren 

deze grond als beloning voor het 
afslachten van de oorspronkelijke 
bevolking. Hun eigendomsrecht valt 
dus te betwisten. 

Als ik dan als Pijpbewoner enige 
tijd in dit land mag wonen, ervaar ik 
wél dat wij het in ons land in veel op-
zichten beter hebben. Bij ons is het 
veiliger en ook de infrastructuur is, 
ondanks onze privatiseringswoede, 
veel beter. In Brazilië valt een paar 
keer per week het licht uit. Ook 
de watervoorziening staakt soms, 
vooral wanneer het een paar dagen 
erg heet is geweest en je juist een 
grote behoefte aan water hebt! De 
meeste woningen zijn in het zuiden, 
waar ik verblijf en waar het redelijk 
goed ontwikkeld is, wel op een wa-
terleiding aangesloten. Of dat ook 
geldt voor het tropische noorden van 
Brazilië weet ik niet. Gas koop je in 
flessen, zoals bij ons op de camping. 
In de grote steden en in de ‘condomí-
nios’, is wel een centrale gasaanvoer. 

Het aantrekkelijke van Brazilië 
vind ik de ruimte, de natuur, het kli-
maat en de openheid van de mensen. 
Daar moet je dan wél een prijs voor 
betalen: het is minder georgani-
seerd, minder veilig en zo nu en dan 
is er geen stroom of water, natuur-
lijk weer net op het moment dat je 
het zo hard nodig hebt. 

tekst en beeld Hans Hesseling 

Wonen in De Pijp en in Brazilië

Wisteria: snoeien leidt tot bloeien

De Wisteria van Toon Springeling-Briggs: “Snoeien in laat mei, begin juni.”



De buurtbewoners van de 
Kuipersstraat en omgeving 
moeten hun fietsen weer 
onveilig op straat parkeren. 
De zo vertrouwde fietsen-
stalling, die sinds 1991 of-
ficieel beheerd werd door 
Dave Cornelissen is sinds 
januari 2007 verdwenen. 
De huidige eigenaar eiste 
aan het eind van het jaar 
een huur van duizend 
Euro, die niet meer op te 
brengen was.

Er heerst geen bedrijvigheid 
meer rond de fietsenstalling 
op Kuipersstraat 113 bij de 

Van Wou, sinds deze in januari is 
opgeheven. Het is heel snel gegaan. 
In een paar dagen tijd heeft Dave 
Cornelissen, die de fietsenstalling be-
heerde, het hele zaakje leeggeruimd. 
En nu is het stil rond het pandje, 
waar altijd wel wat gebeurde. Dave 
repareerde ook fietsen. Er kwam al-
tijd wel iemand langs met wie hij op 
straat in opgewekte of neerslachtige 
stemming een praatje maakte, ter-
wijl ondertussen de buurtbewoners 
hun fietsen stalden of ophaalden. 

De fietsenstalling – een initiatief 
van buurtbewoners - was in 1991 of-
ficieel opgericht met een subsidie 
van 25.000 gulden van de Deelraad. 
Ook het wijkcentrum Ceintuur, de 
Vereniging Amstel en de Stichting 

Maatwerk waren erbij betrokken. De 
toenmalige eigenaar van het pand 
nam genoegen met een lage huur-
opbrengst. Het bord ´rijwielstal-
ling´ prijkte groot op de gevel. De 
(buurt)kranten meldden destijds het 
nieuws met foto’s en grote koppen 
over dat er in deze ‘heuse’ fietsen-
stalling de wacht werd gehouden 
over 150 fietsen! 

De stalling werd beheerd door de 
Stichting BFK, Beheer Fietsenstalling 
Kuipersstraat. De directeur, een 
buurtbewoner uit de Van Wou, ver-
dween echter na een paar jaar naar 
Maastricht. In plaats van een nieuwe 
directeur te benoemen, kwijnde de 
Stichting weg, wat  geleid heeft tot 
het verlies van de stalling. Maar er 
kwam ook bij dat het pand van eige-
naar wisselde. De huidige eigenaar, 
makelaar Booij van de Prinsengracht, 
wenste een steeds hogere huur. 
Vanaf de zomer 2006 was daardoor 
de voortzetting van de fietsenstal-
ling al penibel geworden. Een forse 
huurverhoging voor de gebruikers 
van de stalling was niet gewenst. De 
prijs was al omhoog gegaan van 8,75 
naar 12,50 Euro per maand.

Een buurtbewoner uit de 
Kuipersstraat, die dringend kantoor-
ruimte zocht, deed nog een snelle 
poging om de fietsenstalling te 
redden. Hij stelde voor om een deel 
van de ruimte af te bakenen voor 
zijn kantoor voor een optimaal ge-
bruik van de ruimte. Zijn onderhan-
deling hierover met makelaar Booij 
mislukte volledig. Het was dus een 
verloren zaak.

Daags na de sluiting van de stal-
ling verscheen in Het Parool het be-
richt: ‘Meer fietsenstallingen. Het 
Stadsbestuur wil minder rondslinge-
rende rijwielen bij winkels, horeca 
en openbaar vervoer.’ Waarom dan 
de fietsenstalling in de Kuipersstraat 
sluiten? 

Het pand is dus dicht. Het goede 
nieuws van dit bericht is dat Dave 
Cornelissen uitzicht heeft op een an-
dere, nieuwe baan: het opknappen 
van rijwielen voor de Derde Wereld. 
Maar de bedrijvigheid is verdwenen 
in de Kuipersstraat. En daarmee ook 
de sociale controle. 

Veel bedrijven of bedrijfjes kunnen 
zich nauwelijks staande houden 
door de forse huurverhogingen. 
De fietsenstalling is lang niet het 
enige voorbeeld hiervan in De Pijp. 
Nu ook Dave als fietsenmaker weg 
is (met wie altijd wel iets te regelen 
viel) is het uitwijken naar andere 
fietsenmakers. Ze zijn uit noodzaak 
duurder om hun bedrijf te kunnen 
handhaven. En zo komen we in een 
vicieuze cirkel terecht. 

Het is volgens mij een misverstand 
een straat alleen uit woningen te 
laten bestaan. In de Kuipersstraat 
zijn inmiddels bijna alle bedrijven 
verdwenen. Maar je kan erover 
schrijven en praten als Brugman, 
er wordt toch niet naar geluisterd, 
zolang als er alleen maar gedacht 
wordt aan gewin. En niet aan de be-
tekenis of waarde van goedlopende 
bestaande dingen.

Sandra van Beek

Stadsdeel Oud-Zuid heeft in 
de raadsvergadering van 21 
februari een grote stap gezet 

naar een uitweg in de zendmasten-
impasse. Ze streeft naar een veel vei-
liger netwerk, om – eventuele – ge-
zondheidsrisico’s voor omwonenden 
te verminderen. Stadsdeel Oud-Zuid 
neemt daarmee een voortrekkersrol 
op zich onder het groeiende aantal 
gemeentes en stadsdelen dat zich 
verzet tegen het huidige antennebe-
leid. 

Belangrijke afspraken die op 21 
februari in de raadsvergadering ge-
nomen zijn: 

•Dat het stadsdeel bij de nationale 
overheid en de Europese Unie gaat 
pleiten voor lagere stralingsnormen, 
technisch is het mogelijk een dek-
kend netwerk te hebben met veel 
lagere stralingsniveaus in woningen. 
Dit bestaat al in diverse steden, waar-

onder Salzburg. 
•Dat het stadsdeel bij de nationale 

overheid en de Europese Unie gaat 
pleiten voor een betere instemmings-
procedure zodat naast bewoners ook 
omwonenden invloed krijgen op de 
plaatsing. 

Concrete afspraken op stadsdeelni-
veau zijn onder andere: 

•Het stadsdeel gaat providers 
onder druk zetten om te komen tot 
een beter spreidingsbeleid van an-
tennelocaties. 

Gevoelige locaties zoals peuter-
speelzalen en bejaardenhuizen 
worden bij plaatsing ontzien. 

•Het stadsdeel streeft ernaar om 
de plaatsingsplannen voor antennes 
per 1 juni 2007 openbaar te maken. 

•Het stadsdeel zal op haar website 
en in de stadsdeelkrant informatie 
geven over mogelijke gezondheids-
risico’s en over manieren om stra-

lingsbelasting in woningen terug te 
dringen. 

•Het stadsdeel gaat schadeclau-
sules in contracten opnemen in ver-
band met mogelijke gezondheidsef-
fecten. 

Concrete afspraken over het grote 
aantal antennes op verzorgingshuis 
d’Oude Raai: 

•Het stadsdeel gaat de directie van 
d’Oude Raai en providers onder druk 
te zetten om het aantal antennes 
daar te verminderen, en dit te kop-
pelen aan een dubbelblind epidemi-
ologisch onderzoek. 

•Het stadsdeel gaat met d’Oude 
Raai in overleg over isolatie van het 
dak. 

Voor meer informatie:
umtsdepijpuit@hotmail.com
Rob Marijnissen t. 7854498/ 06-53178715 
Willem Bos t.6702476/ 06-11188850

‘Praat met de raad over 
inburgeren’ stond onlangs 
in de Stadsdeelkrant en het 
leek me leuk daar eens aan 
mee te doen. Op 24 januari 
ging ik naar Buurtcentrum 
Quellijn. Ik was een beetje 
laat, maar gelukkig was er 
nog een lege stoel. Een des-
kundige van de Gemeente 
Amsterdam was al met zijn 
presentatie begonnen. Op 
een groot projectiescherm 
snelde de ambitie van 
Amsterdam voorbij. 

Het was indrukwekkend wat ik 
daar las. Met ‘de Amsterdamse 
aanpak’ zou er geen inbur-

geraar aan de kant blijven staan. 
Vooral die taalcursussen bleken erg 
belangrijk te zijn en zeker ook de lo-
gistiek rond taal en inburgering. Die 
moest goed verlopen, daarom was 
een Servicecentrum Inburgering ook 

heel belangrijk. De inburgeringstra-
jecten moesten direct aansluiten aan 
reïntegratietrajecten, maar konden 
daarmee ook worden gecombineerd 
of juist weer niet. Tot zover kon ik 
het nog volgen maar dat stopte toen 
‘het doelperspectief van de inburge-
raar’ op het scherm voorbij kwam. 
Het was al moeilijk maar nu snapte 
ik het echt niet meer. Ik begon mij 
af te vragen wat het doelperspectief 
van mijn Afghaanse buurman zou 
zijn. Hij volgt als inburgeraar ook 
een taalcursus. Een tijdje geleden 
zei hij mij nog dat in Nederland de 
mensen zo weinig tijd hebben om 
een praatje te maken, zo werd hij de 
Nederlandse taal niet goed machtig. 
Zou een praatje maken soms zijn 
doelperspectief zijn? Ik richtte mijn 
blik weer op het scherm, maar werd 
afgeleid door de vrouw die één rij 
voor mij zat. Ik had net gehoord 
dat ze Nederlands gaf aan dove al-
lochtonen. Wat voor doelperspec-
tief zouden die dan hebben? Ik 
was eigenlijk blij dat er zo weinig 
inburgeraars in de zaal waren, die 
zouden maar een vreemde indruk 
krijgen van onze taal. Toen volgden 
er andere woorden, een meneer ver-

telde over een ‘maatjesproject’, een 
Nederlander wordt maatjes met ie-
mand die onze taal nog niet machtig 
is, ze maken kennis, brengen samen 
tijd door en al doende leert iemand 
Nederlands. Een raadslid spitste zijn 
oren, hier had hij nooit van gehoord 
en hij toonde zijn oprechte belang-
stelling. Dit soort vrijwilligersiniti-
atieven werd door de deskundigen 
en de raadsleden aangemoedigd, ze 
stonden professionele inburgerings-
trajecten beslist niet in de weg. Na 
al die grote woorden op het scherm 
had ik zin om gewoon een praatje te 
maken. Praatjes passen natuurlijk 
niet in een logistiek proces, je hebt 
er geen servicecentrum voor nodig 
en ze zullen ook wel geen doelper-
spectief hebben of dienen. Toch kan 
de tijd nemen om praatjes te maken 
wel belangrijk zijn, voor mij zijn 
ze in ieder geval van onschatbare 
waarde. 

Maarten Wesselink

Elke maand organiseert de raad een 
‘praat met de raad’-avond over een be-
paald thema. Ze worden aangekondigd 
in de stadsdeelkrant.

Fietsenstalling Kuipersstraat weg

Het ‘doelperspectief van de inburgeraar’

Stadsdeel Oud-Zuid beleeft doorbraak in UMTS-impasse

Opdoeken die stadsdelen?

Foto Peter Lange

Stadsdeel Oud-Zuid neemt een voortrekkersrol op zich onder het groeiende aantal gemeentes 
en stadsdelen dat zich verzet tegen het huidige antennebeleid. Foto Maarten Wesselink.


