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De Pijp

35 JAAR!

Waar woningbouwvereniging Eigen 
Haard de handdoek in de ring gooit 
komen krakers en een kleine parti-
culiere huiseigenaar met een alter-
natief plan. Het Verbindingsblok, 
gelegen in De Pijp, moet worden 
gered van sloop. De huidige eige-
naar, woningbouwcorporatie Eigen 
Haard, wil na sloop dure koopappar-
tementen terugbouwen. In het alter-
natieve plan wordt het blok gereno-
veerd en zal 50 % behouden blijven 
voor betaalbare huur.

Theo Fiselier van Koophuis 
Amsterdam is betrokken bij het al-
ternatieve plan. Hij heeft het over 
een nieuw concept: “We hebben 
hier de kans om te laten zien dat het 
ook anders kan. Er zal in eerste in-
stantie geen winst worden behaald. 
De panden zijn lange tijd niet on-
derhouden en in de renovatie gaat 

veel geld zitten. Verkoop van de bo-
venste etages maakt het plan finan-
cieel haalbaar’’. De huiseigenaar 
en de krakers proberen ook aan de 
politiek duidelijk te maken dat hun 
plan in het belang is van de buurt.

Eigen Haard heeft het blok met 
overheidssubsidie in de jaren ne-
gentig in handen gekregen. Dit ge-
beurde in het kader van het Conve-
nant Kleine Beurtbezit. In ruil daar-
voor moest zorg worden gedragen 
voor verhuur en onderhoud. Eigen 
Haard verzuimde echter vanaf het 
begin om onderhoud te plegen. Het 
niet onderhouden van de panden 
leidde tot verschillende gevaarlijke 
situaties. Zo stortten in 2006 de bal-
kons van een van de panden naar 
beneden, terwijl bekend was dat de 
balkons aan het verzakken waren

Het sloopnieuwbouwplan van 

Eigen Haard stuit ook op grote 
bezwaren vanuit de Welstand 
Commissie. De architectuur is 
niet passend voor de buurt en het 
plan voldoet niet aan de welstands-
nota. Tevens spreekt de Commissie 
Welstand zich nadrukkelijk uit 
voor renovatie van de karakteris-
tieke panden en stelt keer op keer 
de vraag aan het stadsdeel waarom 
hier sprake moet zijn van sloop. 
In het alternatieve plan wordt wel 
voldaan aan de eisen van welstand 
en zullen de panden gerenoveerd 
worden en blijft hiermee de karak-
teristieke uitstraling van het blok 
behouden.

Het behoort tot de kerntaak van 
een woningbouwcorporatie om 
betaalbare huisvestiging voor ie-
dereen te realiseren. Samen met een 
kleine particuliere huiseigenaar 

nemen de krakers die verantwoor-
delijkheid nu over. Het mag niet zo 
zijn dat een woningbouwcorporatie 
panden met gemeenschapsgeld in 
handen krijgt, ze vervolgens niet 
onderhoudt en dan binnen loopt op 
de verkoop.

De krakers en de mogelijke 
nieuwe eigenaar hebben tijdens 
de laatste raadsvergadering inge-
sproken bij het stadsdeel. Er werd 
door alle partijen aandachtig geluis-
terd. Meerdere politici vinden dat 
het alternatieve plan een kans moet 
krijgen en dat het plan onderzocht 
moet worden door de portefeuil-
lehouder van het stadsdeel. Eigen 
Haard heeft laten weten het plan te 
bestuderen en komt binnenkort met 
een reactie.

Kraakgroep Verbindingsblok

Alternatief plan 
van krakers en 
kleine particu-
liere huiseigenaar 
maakt behoud 
Verbindingsblok 
mogelijk. Werken 
politici en Eigen 
Haard mee?

Redden krakers en huiseigenaar het Verbindingsblok?

Het Verbindingsblok, waarvan hier 
een detail,  wordt omsloten door de 
Verbindingstraat, Kuipersstraat en 

Rustenburgerstraat. 
(foto: Maarten Wesselink)
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In De Pijp is het niet eenvoudig een 
woning te vinden. Een woningbe-
middelingsbureau kan uitkomst 
bieden. Maar mag dat bureau bemid-
delen als de huur hoger is dan het 
wettelijke maximum? Moet het de 
huurder goed informeren, en wat is 
de rechtspositie van de huurder als 
die via die bemiddeling een woning 
krijgt die te duur is? De Hoge Raad 
heeft een uitspraak gedaan: de be-
middelaar is aansprakelijk voor de 
te hoge huur. 

In Amsterdam opereren veel wo-
ningbemiddelingsbureaus. Wie snel 
een woning nodig heeft en niet kan 
kopen is vaak aangewezen op deze 
bureaus. Probleem is dat zij toren-
hoge huren vragen, terwijl ze dat 
helemaal niet mogen. De bureaus 
moeten zich namelijk houden aan 

een gemeentelijke verordening. 
Daarin staat dat zij niet mogen be-
middelen als de huur hoger is dan 
het wettelijke maximum. Doen ze 
dat wel, dan kunnen ze een boete 
krijgen van de gemeente of zelfs hun 
vergunning kwijt raken. Bovendien 
zijn ze aansprakelijk voor de te hoge 
huur. Omdat de huurder bemidde-
lingskosten betaalt moeten ze deze 
ook goed helpen, bijvoorbeeld door 
te vertellen dat een hoge huurprijs 
vaak fors verlaagd kan worden. De 
huurder moet dan wel op tijd naar 
de huurcommissie stappen, binnen 
zes maanden na aanvang van het 
contract. Vertellen ze dat niet aan 
de huurder, dan zijn ze aansprake-
lijk voor de schade.

Schadeclaim indienen
Dat is de uitkomst van een recent 

arrest van de Hoge Raad, de hoogste 
civiele rechter. De zaak was aange-
spannen door Direct Wonen, in 
beroep tegen een eerdere veroor-
deling. De belangrijkste bezwaren 
zijn afgewezen en daarmee is een 
principe-uitspraak gedaan over de 
positie van bemiddelingsbureaus. 
Huurders die met hulp van een der-
gelijk bureau een woning vinden 
voor een te hoge huur kunnen - 
ook achteraf - een schadeclaim in-
dienen bij de bemiddelaar. De Hoge 
Raad bekrachtigt dat bemiddelaars 
op basis van de gemeentelijke ver-
ordening niet mogen bemiddelen 
boven de maximale huurprijs. Met 
deze verordening bestrijdt de ge-
meente misstanden op de woning-
markt. Verder bevestigt de Raad 
dat de bureaus ook de belangen 
van de huurder goed dienen te be-

hartigen. Deze betalen immers 
bemiddelingskosten en mogen ver-
wachten dat het bureau hen wijst 
op hun (huur)rechten. Blijft dat 
advies uit en blijkt dat vervolgens 
de huurprijs te hoog is volgens de 
woningwaardering, dan is het bu-
reau aansprakelijk. De bemiddelaar 
vindt op één onderdeel wel gehoor 
bij de Hoge Raad: de hoogte van de 
door de huurder geleden schade 
moet opnieuw worden vastgesteld. 
Om die schade opnieuw te bepalen 
is de zaak terugverwezen naar het 
Gerechtshof in Den Haag. Deze in-
stantie zal zich beperken tot het on-
derwerp schade en niet meer naar 
de andere grieven kijken. 

Gratis advies 
De proefprocedure om bemidde-
laars aansprakelijk te stellen voor 

het benadelen van huurders is aan-
gespannen met hulp van de huur-
teams. De lange juridische weg was 
mogelijk dankzij de steun van het 
Emil Blaauw Proceskostenfonds. De 
uitspraak is van belang voor veel 
andere schadeprocedures en voor 
de positie van woningbemiddelaars. 
Gedupeerde huurders kunnen zich 
wenden tot het Wijksteunpunt 
Wonen voor ondersteuning bij het 
indienen van een eventuele schade-
claim. Via een puntentelling wordt 
dan bekeken of een actie richting 
bemiddelaar zinvol is. Als dat zo is 
krijgt u hierbij gratis advies en on-
dersteuning.

Wijksteunpunt Wonen
G. Doustraat 133, 
tel 6645383
http://oudzuid.wswonen.nl

Rechtspositie huurder verbetert: woningsbemiddelingsbureaus zijn aansprakelijk voor te hoge huur
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 4.  Lachvogel of stinkvogel.
 7.  Die jongen zit op het Individueel 
Voortgezet Onderwijs.
 9.  Schaft zich metaal aan.
 10.  Chauffeur op zee?
 12.  Aardige kameraad.
16.  Ondeugend bier?
18.  Is dit ongelijk aan 15 naar beneden?
19.  Naar meisje is kortdurend in balans.

Naar beneden:
 1.  Tot bloei raken voor de sportclub.
 2.  Biermaker die tijdens een schop 
  watert.
 3.  Eigenwijze toeters.
 5.  Twee keer een koekmerk is een 
  Britse ster.
 6.  Die afkorting komt terug.
 7.  Overwinnen ter conservering.
 8.  Die jongen komt terug.
11.  Er zit melk in een ui.
13.  Beroerd toneel?
14.  Dat meisje komt terug.
15.  Is dit ongelijk aan 18 naar rechts?
17.  Alcoholische zenuwtrek. 

Breng de letters die u 
vindt bij de Romeinse cij-
fers over naar de onder-
staande vakjes, en ontdek 
in welk jaargetijde De 
Pijp het plezierigst is.

© 2008 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Aardappelhandel Piet
Albert Cuypmarkt
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De oplossing van de  
vorige keer: park

Kijk mee in het Loket

Sinds 2007 is er een Loket Zorg en 
Samenleven in Oud-Zuid, waar burgers 
terecht kunnen met vragen over welzijn 
en wonen.

Onlangs bezocht een mevrouw 
ons spreekuur. Ze vertelde dat ze 
de mantelzorg heeft voor haar be-
jaarde moeder. Het valt haar soms 
zwaar, ook al heeft ze er bewust 
voor gekozen die mantelzorg op 
zich te nemen. Haar moeder is 
slecht ter been. Ze heeft in de och-
tend hulp nodig bij het opstaan en 
aankleden en ‘s avonds als ze naar 
bed gaat. Onlangs is dementie vast-
gesteld bij haar moeder, nog in 
een vroeg stadium. Ze wil beslist 
de mantelzorg blijven doen, maar 
zou er graag twee weken tussenuit 
willen. Maar wie kan dan voor haar 
bejaarde moeder zorgen? Onze ad-
viseur wees haar op de mogelijk-
heid van respijtzorg. Als er tijde-
lijk geen mantelzorg voorhanden 
is, kan degene die zorg nodig heeft 
voor een korte periode professio-
nele zorg aanvragen. De indicatie 
voor deze zorg wordt gesteld door 
het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg). Ze is blij met dit nieuws 
en wil deze respijtzorg met haar 
moeder gaan aanvragen. Verder 
krijgt ze informatie mee over 
Markant, die gespecialiseerd zijn 
in de ondersteuning van mantel-
zorgers in de regio Amsterdam. 
Ze geven informatie en advies 
en in sommige gevallen kunnen 
ze een mantelzorger in contact 
brengen met een vrijwilliger. Als 
laatste krijgt ze van ons infor-
matie over het AOC (Amsterdams 
OntmoetingsCentrum), een orga-
nisatie die de mogelijkheden biedt 
van dagbesteding voor ouderen 
met een beginnende dementie. Ze 
vindt dat nu nog niet nodig, maar 
wil wel gaan informeren of haar 
moeder hier in de toekomst ge-
bruik van kan maken.

Inez Geling
 

Loket Zorg en Samenleven Oud Zuid
J.M. Coenenstraat 4
T  570 8111 
loketzorgensamenleven@oudzuid.
amsterdam.nl
Ma t/m do 9.00 - 14.00 uur

Opnieuw een braakliggend  
terrein gekraakt Vrijdag 11 juli 

heeft de Kraakgroep de Pijp in 
samenwerking met Groenfront! 

Amsterdam, en het Comité tegen 
Vertrutting en Apathie het 

braakliggende terrein aan de 
Rustenburgerstraat 438 - 440 ge-

kraakt. Ze hebben het met tenten en 
een caravan betrokken. Ze protes-

teren hiermee tegen onnodige sloop, 
langdurige leegstand en braaklig-

gende terreinen. 
(foto: Maarten Wesselink)

Edelsteen flonkert weer

Het dagelijks bestuur van het stads-
deel heeft besloten gebouw de 
Edelsteen te herontwikkelen. De 
Edelsteen is een voormalig school-
gebouw aan het Smaragdplein, 
midden in de Diamantbuurt. De 
Edelsteen is voor iedereen en wordt 
een levendig buurtcentrum dat in-
gericht wordt volgens de wensen 
van de bewoners. 

Deze wensen zijn ondermeer 
ruimte voor ontmoeten, bewegen, 
sporten, dansen en yoga, maar ook 
een terrasje en een kookgelegen-
heid. Bewoners en jongeren krijgen 
invloed op de programmering van 
het buurtcentrum. 

Naast reguliere buurtcentru-
mactiviteiten zal de Edelsteen ook 
herbergen: een artist-in-residence 
projectruimte. Kunstenaars uit de 
buurt krijgen hier de gelegenheid 
om projecten uit te voeren waarin 
de bindende factor in de buurt 
centraal staat (community-art). 
De kunstprojecten ondersteunen 
de doelstelling van de Edelsteen 
om een aantrekkelijk en interes-
sant gebouw voor de buurt te zijn. 
Daarnaast krijgen een plek: een 
internationaal netwerk van kweek-
vijvers voor sociale innovatie en 
Smart Moves, een organisatie die 
jongeren en ouderen begeleidt naar 
school en werk. 

Lieke Thesingh, wethouder Jeugd 
is erg blij met de komst van dit 
buurtcentrum: “Wat ik vooral be-
langrijk vind is dat er straks een 
centrum komt dat door de buurt 
wordt gedragen en waar bewoners, 
jong en oud, hun eigen activiteiten 
kunnen ontplooien. Het wordt echt 
een plek voor ontmoeten” 

Het besluit zal binnenkort worden 
voorgelegd aan de stadsdeelraad.

Debat voor doven en  
horenden: een herkansing?

In het DOC (Doven Ontmoetings 
Centrum) aan de Stadhouderskade 
was op vrijdagavond 21 juni een debat 
voor doven en horenden. Met de inzet 
van twee doventolken konden beide 
groepen samen debatteren. Er werd 
stevig geargumenteerd. Je kon het 
horen aan de stemmen en zien aan 
de gebaren en mimiek van de deelne-
mers. Ik was aanwezig bij het debat 
en in de loop van de avond werd ik 
me bewust van iets dat eigenlijk heel 
erg voor de hand ligt. Als ik spreek 
met mijn stem kan iedereen om 
mij heen mij horen, ook als ik voor, 
achter of naast iemand sta. Zou ik 
gebruik maken van gebarentaal, dan 
moet ik in het gezichtsveld van mijn 
toehoorder staan, anders kan die mij 
niet zien. Ik besefte plotseling dat je 
weinig moeite hoeft te doen om iets 
te horen, want geluid is overal om 
je heen. Om iets met je ogen waar 
te nemen is meer nodig, je moet je 
blik op iets richten, anders zie je het 
niet. Dit maakte ook dat er met de 
voor die avond gekozen debatopstel-
ling twee tolken nodig waren. De de-
batterende partijen zaten tegenover 
elkaar, jury en publiek zaten aan 
beide kanten ernaast. Omdat doven 
en horenden kriskras door elkaar 
zaten, moest op iedere plek in de 
zaal minimaal het gezicht van één 
tolk te zien zijn. Daarom stonden er 
twee tolken, op iedere hoek één. Ze 

deden indrukwekkend werk. Terwijl 
iemand debatteerde vertaalden zij 
het op hetzelfde moment. Als ze alle 
twee voor hun deel van het publiek 
aan het vertalen waren, zag je aan de 
overeenkomst van hun gebaren dat 
ze dezelfde boodschap overbrachten. 
Het debat telde één deelneemster 
die tegelijkertijd kon spreken en ge-
baren. Bravo! Als je gesproken taal 
en gebarentaal wilt combineren 
moet je beslist de gave bezitten om 
twee dingen tegelijkertijd te kunnen 
doen. Aan het einde van de avond be-
sefte ik dat ik erg onder de indruk 
was geraakt van gebarentaal. Als ik 
er eerder kennis mee had gemaakt, 

had ik het dan nu ook nog zo bij-
zonder gevonden? Waarom heb ik op 
school nooit les in die taal gekregen, 
een gemiste kans? Gelukkig trak-
teerde deze avond mij niet alleen 
op een interessant debat, maar ook 
op een prettige kennismaking met 
gebarentaal. Een herkansing als het 
ware, waar ik dankbaar gebruik van 
heb gemaakt.

Het DOC is een onderdeel van de 
Stichting Welzijn Doven Amsterdam aan 
de Stadhouderskade 89. Meer informatie: 
www.swda.nl

Maarten Wesselink

Klare taal tijdens debat doven en horenden. (foto: Maarten Wesselink)
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Meestal spelen er kinderen 
en houden enkele ouders 
er toezicht. Maar op 21 
juni was het Hercules 
Seghersplein even omge-
toverd in een plek waar 
bewoners elkaar konden 
ontmoeten. 

Voor één dag was de doorgaande 
fietsroute bij het speelplein ge-
trokken en kon er onbekommerd 
genoten worden van het Fête de la 
Musique dat deze zaterdag op het 
plein gevierd werd.

Aanleiding voor dit buurtfeest was 
het verbeterplan voor het Hercules 
Seghers Kwartier. In februari hebben 
stadsdeel, Ymere en Combiwel bewo-
ners uitgenodigd om op een buurtcon-

ferentie na te denken hoe de buurt er 
na 2013 uit kan zien. Er waren meer 
dan vijftig bewoners en zij hadden 
een paar duidelijke wensen: het plein 
niet alleen een speelplaats, maar een 
plek voor ontmoeting voor de hele 
buurt, meer groen op straat en in 
de binnentuinen en vooral: de door-
gaande fietsroute (die ook gebruikt 
wordt door scheurende brommers) 
sluiten, want die veroorzaakt onvei-
lige situaties op het plein en in het 
poortje.

Als vervolg op de buurtconferentie 
is onder andere bij het poortje het 
aantal fietsers en voetgangers geteld. 
Dat blijkt tamelijk intensief te zijn. 
Op korte termijn het poortje sluiten 
zit er niet in. Dat kan pas als de 
Ferdinand Bolstraat weer helemaal 
open is voor fietsers en wandelaars.

Op 21 juni was het niet alleen 

Fête de la Musique op het Hercules 
Seghersplein. Aan het begin van het 
buurtfeest bevestigden stadsdeel, 
Ymere en Combiwel hun gezamen-
lijke inspanning voor de buurt in 
de komende jaren door het onderte-
kenen van een convenant. Dat deden 
ze symbolisch door een taart in de 
vorm van het plein gezamenlijk aan 
te snijden en te verdelen onder de 
bewoners.

Met steun van Combiwel en Wijk-
centrum Ceintuur waren de bewo-
ners actief betrokken bij de organi-
satie van het buurtfeest. De dag zelf 
werd grotendeels door van buurtbe-
woners gedragen. In de dagen voor-
afgaand aan het buurtfeest werden 
alle bewoners rondom het plein be-
naderd om ‘kleur te bekennen’. Door 
te kiezen voor een gekleurde banier 
en deze op de dag zelf aan het balkon 

of uit het raam te hangen konden 
bewoners hun voorkeur aangeven 
voor minder auto’s, meer ruimte 
(rood), meer contacten met de buurt 
(oranje), poortje sluiten (geel) en na-
tuurlijk groen en blauw voor meer 
groen en een gezonde, schone stad. 
Winnaar werd meer groen. 

Ymere is al met de verbete-
ringen aan de woningen in de 1e 
Jan Steenstraat begonnen. Ze heeft 
grote glazen puien aangebracht 
voor de portieken. Het stadsdeel is 
de straten intensiever schoon gaan 
houden. Zo was bijvoorbeeld de dag 
voor het buurtfeest de Ruysdaelkade 
tussen Albert Cuyp en Ceintuurbaan 
geheel autovrij om de straat grondig 
schoon te maken.

Het buurtfeest was ook de gelegen-
heid om je als bewoner op te geven 
voor een werkgroep die mee gaat 

denken over de toekomstige inrich-
ting van het plein. Tijdens het feest 
hebben vijftien bewoners zich inge-
schreven. Maar er zijn vast meer be-
woners die dat willen. Dat kan door 
je aan te melden bij 

Henny van Hoorn
wijkservicepunt 
Ruysdaelkade 163
tel. 672 05 38
of bij 
Herbert Koobs
Buurtcentrum Quellijn 
tel. 662 06 67
buurtbeheer@combiwel.nl). 

Herbert Koobs  
Buurtcentrum Quellijn, Combiwel 

Gaby Steindl  
Wijksteunpunt Samenleving en 

Leefbaarheid, Wijkcentrum Ceintuur

Samen werken aan het Hercules Seghers Kwartier

1. Optreden van Trio Amor, daarnaast traden op het Buurt Acapella Koor, Amsterdams 
Smartlappenkoor, Don Alejandro y los Coyotes, Git Azoi en Constanin en Marinio. 2. 
Jeugdige muzikanten. 3. Wat een verandering! Door de hekken eruit te halen en het fietspad 
bij de spelplek te trekken werd het plein meteen een stuk groter. De groene loper en de 
vrolijk versierde voetbalkooi zorgden voor een aangenaam decor voor het buurtfeest. 4. 
Pannenkoeken cadeau voor het buurtfeest! Gebakken door de moeder van het meisje. 5. ‘Wie 
samen wil werken moet ook gezamenlijk de taart kunnen aansnijden’. Van links naar rechts: 
Richard Mikes, regiomanager Ymere, Madeleine Witmaar, directeur CombiWel Oud-Zuid en 
Paul van Grieken, Wethouder Openbare Ruimte Stadsdeel Oud-Zuid. 6. Bewoners bestuderen 
de planning van verbeteringen van Ymere. 7 en 8. Genietende bezoekers. (Fotografen: Peter 
Lange (1,2,5,6,7,8), Nikos (3) en G.S. (4))
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Wo 30 juli 19.30 uur: Speurtocht naar bedreigde planten in De Pijp 

Eén keer per jaar is het de eerste keer 
dat ik mijn dakterras weer opruim na 
maanden verwaarlozing tijdens de 
winterstop. Ik inspecteer de bakken, 
probeer erachter te komen wat ik heb 
staan. Natuurlijk zijn er kaartjes in 
de bakken gestopt, maar na tien jaar 
kaartjes in bakken stoppen is het niet 
altijd duidelijk op welke planten die 
slaan. De afgelopen jaren druk bezig 
geweest om een soort van eenheid 
te maken alsof het een echte tuin is. 
Het terras is ongeveer 6,5 x 3,5m en 
heerlijk om te toeven en lekker groot 
om te onderhouden. Ik ga er naartoe 
om te lezen, maar kan nooit langer 
dan een minuut zitten omdat ik al-
tijd wel iets zie om te doen. Pure ont-
spanning.

Na de eerste inspectie trek ik een 
plan dat ik redelijk chaotisch, asso-
ciatief is een beter woord, uitvoer. Er 
wordt in ieder geval geveegd, geharkt 
(met een vork), dood blad wegge-
haald, gereedschap uit volle emmers 
water met deksels gevist (elk jaar ben 
ik daar verbaasd over) en opnieuw ge-
schoven met de zware bakken. En dan 
komt onherroepelijk het moment dat 
ik toch op de fiets spring: ‘even’ naar 
Intratuin achter het Amstelstation en 
dus vlakbij, om ‘een paar’ plantjes bij 
te halen. Het is lastig als ik daar ben 
om me aan het ontwerp te houden 
dat ik in mijn hoofd heb, maar het 
gaat gelukkig al twee jaar goed. Als 
basis dienen al jaren een grote paarse 
wisteria, rose-witte lavetera, witte 
Gelderse roos, vrouwenmantel en 
lavendel. Het zijn mijn trouwe kom-
panen. Om verbinding te krijgen zodat 
het geen rommeltje wordt, komen in 
de bakken alleen nog witte campanu-
la’s (80 cm) en rozerode gaura’s (1 m). 
Niet alleen de kleuren zijn belang-
rijk, echte eenheid ontstaat pas door 
de bladvorm op elkaar af te stemmen. 
Maar dat is voor gevorderden. Na on-

geveer twee uur fiets ik terug als een 
ware vogelverschrikker met planten 
die uit mijn rugzak steken en uit de 
fietstassen, compleet met een zak 
aarde van 25 ltr, gevaarlijk hellend 
in de bochten. Voor de zekerheid heb 
ik nog een snoeimes en harde borstel 
gekocht.

Trots op mijzelf vanwege dit soort 
van doorzettingsvermogen, arriveer 
ik thuis om de boel (het liefst in 
één keer) vier trappen naar boven te 
sjouwen. Weer trots. Dan begint het 
neerzetten der planten op de beoogde 
plaatsen, het uitproberen van andere 
mogelijkheden, weer terugzetten en 
het planten-dompelen-in-emmer. Ik 
constateer dat ik nu vier snoeimessen 
en zes borstels heb. De zak aarde gaat 
naar het midden, eindelijk planten: 
het componeren is begonnen.

Bij het weghalen van hout, som-
mige planten verhouten en als ze 
geen blad dragen mag je dat weg-
snoeien, buig ik nog even naar be-
neden om een minuscuul achterge-
bleven blaadje op te rapen en kom 
met mijn oog frontaal op een recht-
opstaand verhout takje. De eerste 
uren gingen nog. Daarna kletsnat 
van de tranen, bleek ik niet meer te 
kunnen lezen of licht te verdragen. 
Speciale oogpleister ervoor om het 
ooglid stil te houden. Niet in de zon 
vanwege het licht....een dompertje 
want het terras ziet er schitterend 
uit. Het goede nieuws is dat ik na 
twee dagen wakker werd zonder 
pijn. Genezen! Volgende keer ga ik 
het dakterras op met veiligheids-
bril. Ik snap niet dat dit niet eerder 
is gebeurd en waarom het nu wel is 
gebeurd. Van die dingen. Vanuit de 
slaapkamer het dak op De dakpan en 
de plant De Gelderse roos Wisteria, 
pracht en praal

Brenda Aben

Hoeveel geveltuinen zijn er nou ei-
genlijk in De Pijp? De één zegt vijf 
honderd en de ander meer dan 
twee duizend, maar wat is nou 
het juiste aantal? Wat is waar van 
het verhaal dat er zoveel verwaar-
loosde geveltuinen zijn? Om dat 
uit te zoeken gaan de vrijwilligers 
van de Werkgroep Geveltuinen deze 
zomer op pad. Zij inventariseren de 
tuinen en geven op een lijst aan of 
een geveltuin mooi, verwilderd of 
leeg is. In de laatste twee situaties 
krijgt de geveltuinbezitter een brief 
met een aanbod hem te helpen met 
de tuin. Vrijwilligers komen dan 
snoeien of geven een advies over de 
beplanting. Via het Groen Gemaal in 
het Sarphatipark worden planten, 

zoveel als mogelijk is, gratis ter be-
schikking gesteld. Ook kan de be-
zitter van de geveltuin in het najaar 
gratis een snoeicursus volgen bij het 
Wijkcentrum Ceintuur. 

Wilt u helpen met inventariseren? 
Wij geven u een plattegrond van de 
afzonderlijke buurten/wijken in De 
Pijp. Daarop staat de handigste loop-
route vermeld. Ook krijgt u een clip-
bord met inventarisatieformulieren 
en een stapeltje brieven van ons 
mee. We zoeken ook nog mensen die 
de gegevens van de inventarisatie in-
voeren en/of meehelpen er een leuk 
eindrapport van te maken. Meedoen? 
Bel met Lilian van het Natuur- en mi-
lieuteam De Pijp t.400 45 03 of nmt@
wijkcentrumceintuur.nl.

Onder de naam Bomenridders 
hebben bewoners in Oud Zuid zich 
verenigd om zich in te zetten voor 
het behoud van de vele mooie en 
waardevolle bomen in ons stadsdeel. 
Met succes: het plan om bijzondere 
bomen te kappen in de tuin van het 
Gerrit van der Veencollege is in het 
afgelopen jaar, na ingrijpen door de 
Bomenridders en omwonenden, te-
ruggestuurd naar de tekentafel. In 
augustus beginnen we weer met een 
korte opleiding tot Bomenridder. In 
vier avonden leert u van alles over 
bomen én hoe die te beschermen. De 
opleiding eindigt met een ‘ridder-
slag’ en de uitreiking van het EHBB-
certificaat (Eerste Hulp bij Bomen). 
Iedereen die de bomen in Oud-Zuid 
een warm hart toedraagt en zich in 
wil zetten voor het behoud ervan 
kan mee doen! 

 De avond begint om 19:45 uur met 
thee/koffie. Om 20:00 uur is er een 
korte inleiding waarna in groepjes, 
aan de hand van praktijkvoorbeelden, 
wordt geoefend. Het laatste half uur 

discussiëren we samen over de resul-
taten van de oefening én hoe ze in 
de praktijk toe te passen!  De avond 
duurt tot 22:00 uur. 

Het (voorlopige) programma: 
Dinsdag 19 augustus: Eerste hulp bij 
kap. Het lezen en beoordelen van 
een kapvergunning.

Dinsdag 9 september: Bomen met 
de buurt. Welke middelen kunnen 
je bedenken om je buurt te mobili-
seren tegen onnodige kap? 

Dinsdag 30 september: Maak een 
monument. Hoe draag je een boom 
voor als monument? 

Dinsdag 28 oktober: Welke boom 
past in jouw straat? Een grote boom le-
vert in een smalle straat levert uitein-
delijk problemen op. Hoe kies je een 
boom die past en goed zal gedijen?

Belangstelling? Meld u dan aan bij 
David van Bezooijen
Achillesstraat 85 
tel. 66 20 389
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl 

Uit de tuin van Quellijnstraat 128 
verdween onlangs een mooi ge-
vormd, wit, langwerpig en stenen 
ornament. Op de foto, bij het 
kruisje, kunt u zien waar het heeft 
gestaan. Het stond achter in de 
tuin, tegen de schutting en in de 
schaduw van mooie hoge esdoorns. 
Alsof die het wilden beschermen. 
Helaas weten niet alle mensen het 
verschil tussen het mijn en dijn. 
Niemand had toestemming, bij 
afwezigheid van de bewoonster, 
de tuin te betreden, laat staan 
het ornament mee te nemen. Wie 
keek toevallig uit het raam en was 
getuige van deze ontvreemding? 
Bewoonster was zeer gehecht aan 
haar ornament. Bel, schrijf of mail 
naar de redactie van De Pijp Krant, 
als u iets gezien heeft of iets weet 
dat tot de opsporing van dit ei-
gendom kan leiden. 

Als bewoner van De Pijp geniet je 
toch vooral buitenshuis van wat de 
omgeving te bieden heeft aan di-
verse activiteiten, de verscheiden-
heid in culturen en de sfeer die de 
buurt ademt. Een deel van die sfeer 
komt voort uit de geschiedenis van 
De Pijp die ‘gewoon’ dagelijks aan-
wezig is, vaak zonder daar bewust 
van te zijn. Kijk je wel eens om je 
heen als je boodschappen doet op 
onze geliefde markt of een drankje 
drinkt op het terras van het buurt-
café? Achter bijna alles schuilt een 
verhaal. De persoonlijke verhalen 
zitten natuurlijk in de mensen die 

wonen in de buurt, maar er is ook 
veel te vertellen over het ontstaan 
van De  Pijp. Sinds kort bestaat er 
een gratis boekje met een stadswan-
deling door De Pijp die interessante 
weetjes en vooral een geschied-
kundig beeld geeft van de buurt. 
Het is geen allesomvattend boek-
werk, maar een praktisch gidsje met 
een duidelijke kaart. De wandeling 
leidt langs kenmerkende plekken 
in de wijk en vestigt de aandacht 
op details en achtergronden van bij-
zondere bouwwerken die het straat-
beeld van De Pijp bepalen. Er is ook 
een mp3-bestand te downloaden 

met aanvullende verhalen die de 
tour echt wat extra’s geeft. Deze 
rondleiding is zeker een aanrader en 
een mooi begin om de buurt beter te 
leren kennen, maar er is nog zoveel 
meer te vertellen en te bekijken in 
De Pijp. Dus ik kijk vol verwachting 
uit naar een deel II! 

Het boekje en mp3-bestand kun je beiden 
gratis downloaden op www.oudzuid.
amsterdam.nl. Ook is het boekje is onder 
andere af te halen bij het stadsdeelkan-
toor Oud-Zuid.

Sharita Bhikharie 

Dag van de Muziek 
Voor de tweede keer werd in De Pijp 
de internationale dag van de mu-
ziek gevierd. Op zaterdag 21 juni, de 
langste dag van het jaar, werd op drie 
plekken in de buurt muziek gemaakt. 

Bij Café de Punt was evenals vorig 
jaar een open podium, op de hoek 
met de 2e Jacob van Campenstraat en 
de Sweelinckboulevard. Op het plein, 
tussen de Govert Flinckstraat en de 
1e Jan Steenstraat in het Hercules 

Segherskwartier, was er een buurt-
feest en daar was ook de hele middag 
muziek te beluisteren. 
Op de foto: Trio Amor in de 
Quellijnstraat in de Frans Halsbuurt. 
(Foto: Emmy Scheele)

Word Bomenridder! Nieuwe cursus start op 19 augustus

Kodakmoment na ridderslag

Ingezonden: Even een paar plantjes halen

Gratis boekje met verhalen en stadswandeling door De Pijp

Wie heeft mooi, langwerpig, stenen tuinornament gevonden? Help de geveltuinen in kaart te brengen

Paul van den Boogaard, bekend florist in Oud Zuid, neemt u mee langs bij-
zondere planten van de Rode Lijst in De Pijp. De tocht start bij het Berlage 
Lyceum, hoek P.L. Taksstraat/Jozef Israëlskade. Vanaf dat punt fietsen we naar 
de Ruysdealkade. Deelname is gratis, wel graag even aanmelden bij Natuur- 
en milieuteam De Pijp. 
Vragen naar Noortje t. 400 45 03 of nmt@wijkcentrumceintuur.nl.

Het Jaarverslag Wijkcentrum Ceintuur 2006-07 is uit. Haal het af aan de 
Gerard Doustraat 133. Downloaden kan ook: www.wijkcentrumceintuur.nl 
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Met de Pijp Krantfotografen op stap

De drie afbeeldingen linksonder: 31 mei: Metro opengesteld voor publiek (foto‘s Peter 
Lange); de vier afbeeldingen rechtsonder: 14 juni: Open Tuinendag foto’s: Danielle 
Cornelissen; De drie afbeeldingen boven: 1 juni: Open Gebedshuizendag, boven: 
Hindoetempel Sri Visnu Mandir in de Van Hilligaertstraat, onder: Masid-e-Al Karam 
Moskee in de St.Willibrordusstraat (foto’s Peter Lange)
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Koken met Tineke De geveltuinman

Een andere kleur

Voor een tientje uit eten in De Pijp

Zelf jam maken 

Geen jam zo lekker als zelfgemaakte 
jam. Het is makkelijk te maken, het 
kost weinig tijd en je kunt het zo 
zuiver en gezond maken als je zelf 
wilt. Ook bepaal je zelf of je suiker 
toevoegt, of alleen natuurlijke zoet-
makers als druivensap en diksap. 
Natuurlijke zoetstoffen die te koop 
zijn bij de Natuurwinkel zijn agu-
avestroop, moutstroop, rijststroop, 
fructosepoeder en druivensuiker 
ook in poedervorm. Gebruik alleen 
mooie rijpe vruchten en beslist geen 
beschadigd of overrijp fruit. 

Benodigdheden
•  Marmello, te koop bij de 
 Natuurwinkel
•  appeldiksap
•  fruit naar keuze
•  zachtzoete appels
•  naar keuze met toegevoegde 
 suiker of natuurlijke zoetmaker(s)
•  lege jampotten met schroefdeksel
•  een grote pan of koekenpan, met 
 goed sluitend deksel.

Werkwijze
Doe fruit als aardbeien, frambozen, 
bosbessen rode of blauwe bessen, 

kruisbessen, bramen of een mix 
daarvan in een pan met een bo-
dempje water, druivensap of diksap. 
Voeg één derde hoeveelheid appels 
toe, in kleine stukjes gesneden. Hier 
proef je later niets meer van, maar 
de anti-oxidanten in de appels ver-
lengen de houdbaarheid van de 
jam. Ook toegevoegde (natuurlijke) 
suikers verlengen de houdbaarheid 
aanzienlijk.

Was de lege jampotten in heet so-
dawater schoon en spoel ze met heet 
water goed na. Laat de vruchten en 
stukjes appel op laag vuur enkele 
minuten zacht koken. Voeg al roe-
rende de in appeldiksap opgeloste 
Marmello door de vruchten en laat 
het nog een minuut doorkoken (per 
kilo fruit heb je één zakje Marmello 
nodig). Vul de potten tot de rand 
met de hete jam, draai meteen het 
deksel erop en laat ze tien minuten 
omgedraaid staan. Plak eventueel 
een etiket erop met datum. Bewaar 
een open pot zelfgemaakte jam in 
de ijskast. Zo’n potje zelfgemaakte 
jam is ook een leuk en verassend 
presentje.

tekst Tineke Visser 
illustratie: Birgit Prinz

Restaurant De Waaghals

Iedereen weet dat de prijzen in de 
horeca verdubbelden sinds de invoering 
van de euro. Bovendien ‘verhipte’ onze 
buurt in dezelfde periode, wat de prijzen 
in de horeca geen goed heeft gedaan. 
Eten voor of onder een tientje in onze 
buurt. Kan dat nog? Zo ja, waar dan wel 
en wat krijg je dan te eten? Birgit Prinz 
met tafelgenoten op pad.

Dit keer begeven we ons naar restau-
rant De Waaghals dat zich, gezien 
mijn opdracht voor minder dan een 
tientje te eten , in het ‘topsegment’ 
bevindt. Je kunt er kiezen uit twee 
gerechten voor € 9,90. De rest van de 
gerechten op de kaart is duurder en 
valt daarmee buiten mijn opdracht. 
De kaart wijzigt twee maal per 
maand.

We kunnen kiezen uit een maal-
tijdsalade en moussaka. We laten 
beide schotels komen en ruilen 
halverwege met elkaar. Op het 
bord maaltijdsalade vinden we in 
ieder geval de volgende elementen 
terug: eikenbladsla, ijsbergsla, 
alfalfa, olijven, meloen, geiten-
kaas, radijs, humus, cashewnoten, 
komkommer, vijgen met blauwe 
kaas en maïs. Dat is een behoor-
lijk bonte kermis van ingrediënten 
waar ik eigenlijk geen samenhang 
in kan ontdekken. Maar daar staat 

tegenover dat alle elementen op 
zich heel vers zijn en erg lekker 
smaken. Je krijgt er een mandje 
goed zuurdesembrood bij.

Over de moussaka zijn we minder te 
spreken. Het is een beetje een slap 
hapje met weinig karakter, op het 
overdadige gebruik van kaneel na. 
Er bestaan weliswaar moussakava-
riaties waarin dit specerij gebruikt 
wordt maar het lijkt mij niet de be-
doeling dat de smaak ervan zo over-
heerst dat je het idee krijgt dat je al 
aan je dessert zit. Ook kunnen we het 
‘gehakt’ in de schotel aanvankelijk 
niet thuisbrengen en mijn vegeta-
rische tafelgenote vreest al voor het 
gebruik van een ordinaire vleesver-
vanger. Bij navraag blijkt het echter 
om het superverantwoorde seitan, 
een tarwesoort, te gaan. Beetje dom 
van ons.

Al met al zit je bij De Waaghals 
voor die € 9,90 wel in een gezellig 
aangeklede ruimte, eet je gezond en 
voel je je echt ‘uit’. En daar is heel 
veel voor te zeggen!

Vegetarisch restaurant De waaghals
Frans Halsstraat 29
Tel: 6799609
www.waaghals.nl
di t/m zo 17.00-21.30 uur

Birgit Prinz

“Hé buurvrouw, gisteren 

was je haar nog rood!“Goed 

opgemerkt buurman. In de 

drukte ben ik vergeten water-

stofperoxide te gebruiken.“Is 

dat nodig dan?” vroeg ik. Ze 

vertelde dat waterstofperoxide 

het haar poreus maakt, zodat 

de verf kan hechten. Nu was 

na één douchebeurt de rode 

verf uitgespoeld, het haar weer 

grijs en het afvoerputje rood. Ik 

probeerde niet te lachen. “Maar 

buurman, nu we het toch kleur 

hebben, waarom zijn jouw 

hortensia’s nog steeds blauw 

en die van mij na een jaar 

weer rood?” Ik zocht naar een 

manier om het haar duidelijk te 

maken. “Vergelijk het maar met 

het proces van verf en water-

stofperoxide. De bloemen van 

de hortensia’s kleuren blauw 

doordat de grond rijk is aan 

ijzer of aluminium. Net als het 

haar, moet de plant het wel op 

kunnen nemen. Met kalk in de 

grond lukt dat niet, want kalk 

bindt die stoffen aan zich. Zo 

kleuren de bloemen door een 

gebrek aan ijzer en aluminium 

van blauw naar rood”. ”Jammer 

buurman, hoe houd ik ze 

blauw?” Ik gaf haar raad: “Geen 

kalk toevoegen en dus ook geen 

hard kraanwater. Met tuinturf 

de grond zuurder maken én 

ijzer of aluminium toevoegen. 

In kleine zakjes zit het in 

poedervorm bij een pakket 

hortensiamest. Je lost de poeder 

op in water en giet het in het 

najaar bij de hortensia, want 

dan vormt die bloemknoppen”. 

Ze reageerde enthousiast. “Dat 

ga ik doen buurman. Rood vind 

ik bij hortensia’s geen mooie 

kleur. Wat vind jij?” Ik was even 

stil. “Dat vind ik ook buur-

vrouw. Ik houd ook van blauw, 

maar grijs vind ik ook mooi.” Ze 

keek me aan. “Een hortensia’s 

kan toch niet grijs worden?” 

“Nee buurvrouw, maar jij wel. 

En als ik eerlijk ben vind ik grijs 

je veel mooier staan dan rood. 

Tekst en beeld Maarten Wesselink 

Stadsdeel Oud-Zuid laat de bewoners 
een paar keer per jaar door middel 
van f lyers weten dat de chemokar 
op zaterdag langs zal komen en zal 
aanbellen. Ergens tussen 9.00 en 17.00 
uur. Wie deze regeling serieus neemt zou 
dus op deze zaterdagen vastgenageld 
zitten aan huis. Boodschappenronde en 
afspraken worden onmogelijk als che-
misch afval meegegeven moet worden. 
Daar komt bij dat als de kar dan einde-
lijk door de straat rijdt, hij niet gewoon 
langskomt maar meer langsracet. 

Het was de zaterdagmorgen van 5 

juli jongstleden rond 10.00 uur en 
ik (vergeef me) lag lekker nog wat in 
bed toen ik werd opgeschrikt door de 
deurbel. ‘Deurbel? deurbel?’ dacht 
ik. Ik verwachtte niemand maar 
plotseling herinnerde ik me de flyer 
die op de deurmat had gelegen; het 
was weer chemokar-dag en ik had 
hem het afgelopen jaar al een aantal 
keer misgelopen en zodoende een 
aanzienlijke hoeveelheid afval ver-
zameld. Het was daarom nu of nooit 
meer!

Normaal gesproken kondigt 
de chemokar zijn komst aan met 

steeds weer hetzelfde irritante mu-
ziekje uit de luidsprekers. Dit keer 
arriveerde hij kennelijk in stilte, 
maar dit terzijde. Ik wist wat mij 
te doen stond. Ik had geen seconde 
te verliezen en dus stormde ik naar 
het raam voor de eerste, noodzake-
lijke actie. Ik trok het raam open en 
brulde, terwijl ik de chemokar vijf 
seconden na het aanbellen reeds de 
bocht om zag gaan, naar één van de 
nog net zichtbare mannen in oranje 
pak: ‘Hallo, hallo, wacht even, 
wacht, ik heb inderdaad wat afval!’ 
Het hoofd van de man draaide zich 
om en zijn verbijsterde gezicht keek 
me aan; dit had hij werkelijk niet 
verwacht. Hij gaf desalniettemin 
schouderophalend aan even te 
zullen wachten. Mooi.

Dat scheelde. Stap één was ge-
slaagd. En vervolgens? Eerst moest 
ik snel iets, maakt niet uit wat, aan-
trekken. En dan? ‘Het afval, waar is 
het afval. Ik had het nog wel klaar-
gezet’. Aan de kapstok! Pakken 
die zakken. Ik griste ze bij elkaar. 
Iedere seconde telde. Tenslotte nog 
even: ‘mijn sleutels. De sleutels! 
Godverrrr...’. Niet te vinden. ‘Kijk 
dan goed!’ Nee, ze waren echt weg. 
Dat had ik weer. Paniek! Intussen 
liep de klok door en die man be-
neden weldra ook weer. Dat wist ik 
uit ervaring. Ik moest een besluit 
nemen. Dan maar zonder sleutels 
naar beneden. Hollen, denderen, 
drie trappen af. Deur open, en daar 
stond goddank de oranje gozer nog, 
ik gaf hem opgelucht mijn afval mee 
en.....trok in één beweging (macht 
der gewoonte) de voordeur achter 
me dicht. 

Daar stond ik, naakt onder een nie-
mendalletje, ongewassen, op rottige 
huisslippertjes, in de brandende zo-
merzon, met hond (die in de paniek 
ook maar mee was gehold), maar 

zonder sleutels, op straat en met een 
fikse wandeling naar de dichtstbij-
zijnde reservesleutels voor de boeg. 
Fijn begin van de dag. Dank u wel 
Staddeel Oud-Zuid voor uw fantasti-
sche ‘chemokar-‘service’.

Na dit incident en de daaraan 
voorafgaande ergernissen over deze 
regeling heb ik er genoeg van. Ik kan 
me voorstellen dat de hoeveelheid 
afval die het Stadsdeel Oud-Zuid nu 
ophaalt verwaarloosbaar klein is. En 
dat het Stadsdeel het hele onderwerp 
om die reden niet serieus neemt. Ik 
geloof echter niet dat er niet meer 
afval zou zijn, maar eerder dat be-
woners hun afval, bij gebrek aan 
een fatsoenlijk alternatief, stilletjes 
‘laten verdwijnen’. Zoiets is vanzelf-
sprekend niet bevorderlijk voor een 
schoon milieu, maar ik begrijp der-
gelijk gedrag wel. 

Als het Stadsdeel Oud-Zuid het mi-
lieuvraagstuk werkelijk op de agenda 
heeft staan wordt het tijd ze op deze 
bespottelijke regeling aan te spreken 
en aan te dringen op een betere rege-
ling die met hetzelfde gemak en kos-
tenneutraal gerealiseerd kan worden. 
In Amsterdam Oost wordt bijvoor-
beeld op de chemokar-flyer een vaste 
route aangegeven en bovendien stopt 
de kar een aantal maal geruime tijd 
op bepaalde vaste plekken. Op deze 
manier kunt u uw activiteiten voor 
de zaterdag plannen en, ondanks de 
chemokar, nog een leuke zaterdag 
hebben ook. 

Ik zal u op de hoogte houden van 
mijn, nog in te dienen, bezwaar bij 
het Stadsdeel en de reacties daarop. 
Ook ben ik benieuwd naar uw me-
ning.

tekst en illustratie Birgit Prinz

Reageren?  
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl 

Chemokar racet langs ... ergens tussen 9 en 5 uur

Het Jaarverslag Wijkcentrum Ceintuur 2006-07 is uit. Haal het af aan de 
Gerard Doustraat 133. Downloaden kan ook: www.wijkcentrumceintuur.nl 
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Inburgeren met De Pijp Krant

Naam: Samantha Allison
Woont in De Pijp sinds: 2007

Leeftijd: 44 jaar 

Wat doet u zoal deze week?
Deze week krijg ik logees, 
vrienden uit New York en familie 
uit Vancouver Sinds ik met mijn 
vriendin in De Pijp woon zijn we 
erg populair geworden. Samen 
maken we deze week het huis aan 
kant. We hebben tapijt gekocht, 
schilderijen opgehangen en het 
huis schoon gemaakt.

Wat hebt u gisteravond gegeten 
en hoe kwam u daaraan?
Om precies te zijn, gegrilde vis op 
zijn Californisch. De kabeljauwfilet 
was van de Albert Cuyp en het 
recept kwam uit een kookboek van 
Delia Smith. Ze is een begrip in 
Engeland, een icoon eigenlijk. Ze 
staat voor de degelijke, traditionele 
Engelse keuken en haar recepten 
zijn praktisch. Ook al mislukt op 
een dag alles, met haar recepten 
komt in ieder geval het eten nog 
goed.

U woont 9 maanden in de Pijp. 
Waar kwam u vandaan?
De afgelopen zes jaar woonde ik in 
London, daarvoor in New York en 
Zuid Afrika. Ik werk bij een Engels 
Nederlands bedrijf. Ze vroegen me 
of ik in Nederland wilde werken en 
heb er gelijk ‘ja’ op gezegd. Ik was 
toe aan een verandering en wilde 
graag op het Europese vasteland 
wonen, bij voorkeur in Amsterdam.

Waarom in Amsterdam?
Amsterdam is gezellig, verras-
send, ontspannen en de mensen 
raken gepassioneerd van de meest 
uiteenlopende dingen. Neem mijn 
collega’s, die houden zich bezig met 
zeilen, roeien, paardrijden of dres-
suur, gregoriaanse liederen zingen, 
vliegtuigmodelbouw en andere 
verrassende zaken. Die toewijding 
aan uiteenlopende passies vind ik 
echt leuk.

Waarin is Amsterdam anders 
dan London?
Mensen laten zich leiden door 
passie bij de dingen die ze kiezen 
om te doen. Dat geldt ook voor hun 
werk. Ze werken dus ook om te 
leven en niet andersom. De balans 
tussen werk en privé is hier beter. 
Amsterdam onderscheidt zich ook 
door een hoge mate van verfijning. 
Het opleidingsniveau ligt hier 
hoog. Mijn vriendin is docent en 
staat soms versteld van het goede 
gebruik van de Engelse taal door 
mensen uit alle lagen van de bevol-
king. Die verfijning lees je ook af 
uit de bijzondere passies en kwa-
liteiten die mensen ontwikkelen. 
Ook de omvang van de beide steden 
is enorm verschillend. Overdag 
leven en werken in Londen meer 
dan twaalf miljoen mensen. De 
stad is te vol. Ik houd van Londen, 
maar het is uitputtend. Als laatste, 
Amsterdam is vlak en je kunt er 
dus gemakkelijk fietsen. Dat is 
mijn allergrootste passie!

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
De Pijp is een multicultureel en 
kosmopolitisch geworden, ter-
wijl je nog steeds voelt dat het 
om een Nederlandse buurt gaat. 
Mensen zijn zich bewust van hun 
Nederlandse identiteit, zonder dat 
ze chauvinistisch worden. De Pijp 
is ook een echte buurt. Je legt snel 
contact met je buren, maar ook 
met de glazenwasser, de groen-
teman en visboer op de markt. Via 
de Open atelierdagen, Open ge-
bedshuizendag en Opentuinendag 
leer je op een prettige manier de 
buurt kennen. Dat is goed georga-
niseerd.  In Londen is zoiets onmo-
gelijk, het wordt dan gelijk weer 
te druk. Ook is het leuk dat je hier 
van alles op straat kunt vinden, 
zoals meubels en een wasmand 
uit de jaren vijftig. Mijn vriendin 
heeft zelfs een tafeltennistafel 
gevonden.

Wat is uw favoriete plek van De Pijp?
Mijn dakterras! Ik zie er de ooie-
vaar, de zeemeeuw, de parkieten en 
de merel. Die laatste zingt iedere 
avond  uit volle borst. We hebben 
hem in de tuin zien opgroeien, hij 
is hier geboren.

Wat is beslist vervelend?
Hondenpoep, een makkelijke vraag. 
Ik heb twee katten en ik zou er 
graag nog een hond bij hebben, 
maar iedereen moet wel de poep 
van zijn hond opruimen. Vervelend 
dat mensen dat niet doen. In 
Londen krijg je daar hoge boetes 
voor. Die kunnen bij herhaalde over-
treding oplopen tot twee duizend 
pond. Verder kan ik niets opnoemen 
dat ik vervelend vind aan De Pijp. Ik 
vind de buurt heerlijk.

Welke verslaving heeft u?
Ik heb geen verslaving maar wel 
twee serieuze passies, fietsen en 
dans. Ik heb zeven fietsen waar-
onder een tandem en een éénwieler. 
Fietsen is mijn vorm van meditatie. 
Ik ben ook gek op dans. Ik ben al 
jaren fan van het Nederlands Dans 
Theater. Ik volg hun jaarlijkse 
programma. Het festival ‘Julidans” 
vind ik ook fantastisch. Al die 
dansers en choreografen zijn van 
wereldniveau en dat gewoon om de 
hoek.

Wat zijn uw droomwensen?
Ik heb jaren in het zuidelijke deel 
van Afrika gewoond en ik voel me 
ermee verbonden. Ik zie nu hoe 
in Zimbabwe door het beleid van 
president Mugabe het recht van 
mensen wordt aangetast om in een 
veilige omgeving te leven. Mijn 
droom is eenvoudig, ik zou wensen 
dat de wereld ingrijpt, zodat ze in 
Zimbabwe weer in vrede met elkaar 
kunnen leven en genieten van een 
gemeenschapszin, zoals wij die hier 
in De Pijp met elkaar beleven.

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Spaanse winkel La Venta

La Venta is een nieuwe Spaanse 
delicatessenwinkel in de Gerard 
Doustraat. Jawel, in het pand waar 
vroeger Casa Molero was gevestigd. 
Die zaak is gesloten tot verdriet van 
veel vaste klanten omdat er geen 
opvolger was. La Venta is nu een 
half jaar open. Blas staat achter de 
toonbank. Hij woont elf maanden 
in Nederland, heeft zijn best ge-
daan snel Nederlands te leren en 
dat is gelukt. Hij vertelt ons dat de 
eigenaars zelf alle voedsel, drank 
en keukengerei importeren uit 
verschillende delen van Spanje. Zo 
worden er kazen uit Baskenland 
verkocht maar ook Manchego kaas, 
genoemd naar de streek La Mancha. 
Blas serveert een stukje tortilla 
(heerlijk) en vertelt intussen over 
de schapenkazen. Daarna is de 
ham aan de beurt, ik proef een 
stukje Pata Negra, volgens Blas 
de allerbeste rauwe ham. In de vi-
trine liggen allerlei kleine hapjes, 
de bekende tapas. Opvallend zijn 
de kleine aardappelkroketjes met 
bacalao (gedroogde kabeljauw), 

ze zijn gemaakt naar een recept 
van de oma van kok en mede- ei-
genaar Paco. Kortom, alle ingre-
diënten voor een gezellige avond 
zijn hier te koop. Maar er kan nog 
meer. Paco vertelt dat op vrijdag 
en zaterdag besloten diners in de 
winkel worden geserveerd. Voor 
ongeveer 17 Euro per persoon (ex-
clusief drank) wordt in overleg een 
diner samengesteld. Dat bestaat bij-
voorbeeld uit tapas vooraf, daarna 
paella met scampi’s gevolgd door 
een toetje. Blas vertelt me dat het 
gerecht paella genoemd is naar de 
platte pan waarin het bereid wordt. 
Catering aan huis is uiteraard ook 
mogelijk. Paco heeft nog veel meer 
plannen voor de toekomst, ik wacht 
af. Intussen zit achter in de winkel 
iemand al te genieten van lekkere 
Spaanse hapjes.

La Venta
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
020-4711323
www.laventa
Openingstijden: 10.00 tot 20.00 uur, 
op zaterdag tot 18.00 uur.

De Pijp Krant winkelt Rokers de straat op (1)

Vanaf 1 juli wordt in horecagele-
genheden niet meer gerookt om 
een rookvrije werkplek te kunnen 
bieden aan degenen die daar 
werken. De afgelopen maanden 
hebben voor- en tegenstanders hun 
mening gegeven. De gevolgen voor 
horecaondernemers kwamen uit-
gebreid aan bod. Maar wat zijn de 
gevolgen voor omwonenden van 
de horeca in onze buurt als de ro-
kers op straat gaan staan met een 
borreltje op? Al eerder dit jaar 
stelde Arend Hamstra, deelraadslid 
voor Groenlinks, vragen aan het 
Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Oud-Zuid over de te verwachten 
overlast. In een brief van de bur-
gemeester en de voorzitter van 
Koninklijke Horeca Nederland (af-
deling Amsterdam) is een brief naar 
alle eigenaren van horecazaken in 
Amsterdam gestuurd waarin aan-
dacht wordt gevraagd voor moge-
lijke overlastsituaties. Het kan dan 
gaan om geluidsoverlast, maar ook 
verkeershinder of het blokkeren 
van toegangen van nabijgelegen 
woningen.

In principe is de horecaonder-
nemer verantwoordelijk voor zijn 
gasten, in en voor het café. Maar 
hoe ver gaat die verantwoordelijk-
heid? Op de valreep stellen we deze 
vraag aan een aantal ondernemers 
in De Pijp. We vragen hen hoe zij 
denken om te gaan met het rook-
verbod en hoe zij zullen reageren 
als bezoekers voor overlast zullen 
zorgen voor omwonenden. In het 
najaar en na de winter zal ik vragen 
naar hun ervaringen én die van om-
wonenden.

 
Eetcafé Reuring (sinds 2006) is 
blij met het rookverbod. Volgens 
Wouter, een van de eigenaren, 
wordt het dan allemaal een stuk 
frisser. Dit eetcafé op de hoek van 
het Henrick de Keijserplein en de 
Tolstraat is op de eerste plaats res-
taurant. Bezoekers zullen volgens 
Wouter het eten beter kunnen 
proeven. Net als nu zal hij zich 
verantwoordelijk voelen voor de-
genen die buiten gaan roken. Hij 
vertelt dat terrasverwarming is 
aangeschaft maar dat die, tegelijk 
met het terras, op 1 november opge-
borgen moet zijn.

Café Quibus (sinds 1979) denkt 
dat het allemaal wel gaat lukken. Ed 
en Tino zijn sinds 2007 de nieuwe 
eigenaren van het café op de hoek 
van de Rustenburgerstraat en het 
Van der Helstplein. Ze hebben het 
café een opknapbeurt gegeven en 
voelen zich verantwoordelijk voor 
zowel café als terras. Er komt een 
buitenasbak en als er overlast van 
rokers is, zal worden opgetreden. 
Ed verwacht dat het pas in herfst 
en winter moeilijk wordt. Het lijkt 
hem ook niet eenvoudig in de gaten 
te houden wie met een sigaret én 
een drankje naar buiten gaat. Dat 
laatste is namelijk verboden als je 
niet op een terras kunt zitten.

Café Restaurant Quinto (sinds 
1987) is wat minder optimistisch. 
Gelegen op de hoek van de Frans 
Halsstraat en de Quellijnstraat, in 
een echte woonbuurt, is de relatie 
met de buren goed maar fragiel 
na jaren van spanning. Menno, de 
bedrijfsleider, vertelt dat ze elk 
weekeinde druk zijn met het be-
geleiden van mensen naar buiten 
en naar huis. Mensen zijn geneigd 
te blijven hangen en dat bezorgt 
omwonenden overlast. Om over-
last door rokers in de weekeinden 
tegen te gaan, mogen per keer tien 
mensen naar buiten om te roken. 
Hier dus geen rij om binnen te 
komen maar een rij om te gaan 
roken. 

Hoe moet dit af lopen? 
Meer over een paar maanden in deel 2. 
Reacties en tips naar 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl 

Mirjam Visbeek

Stoere vrouwen in de pijp

Afgelopen woensdagochtend 2 juli stond 
er bij Dirk van der Broek aan het Marie 
Heinekenplein een legertje vrouwen, 
dat zich de ‘Stoere Vrouwen’ noemt. Dit 
koopleger voerde bij de supermarkt een 
actie voor eerlijk voedsel onder het motto: 
Verbeter de wereld, ga winkelen!

Het legertje ‘Stoere Vrouwen’ draagt 
groene overalls met strakke ceintuurs, 
roze baretten en roze schoenen of 
laarzen, waarin ze er stoer en sexy uit-
ziet. 

Samen met de organisatie Fair 
Food heeft ze een lijst opgesteld van 
producten die op een eerlijke ma-
nier zijn geproduceerd, goed zijn 
voor het milieu, duurzaam en onder 
goede arbeidsvoorwaarden vervaar-
digt. 

De lijst wordt door enkele stoere 
vrouwen voorgelegd aan drie niets-
vermoedende klanten bij Dirk, die 
ermee instemmen en vervolgens een 

run op de supermarkt doen om de 
producten van de lijst daadwerkelijk 
te vinden. Mevrouw Mooi is de ge-
lukkige, die maar liefst in twee mi-
nuten 22 producten in de schappen 
vindt en een waardecheque van 
honderd euro in fair food shoppen 
ontvangt. De actie is snel afgelopen 
en het legertje Stoere Vrouwen trekt 
verder, op naar de volgende winkel. 

Mirjam van Rijn, een spichtige, 
stoere, jonge vrouw legt uit dat de 
lijst is samengesteld uit drie dui-
zend producten, die ondermeer te 
koop zijn bij AH en de Hema. Deze 
is te lezen op de website www.stoe-
revrouwen.nl. Het is een lange bood-
schappenlijst met wat kan, wat half 
kan en wat niet. Zo op het eerste ge-
zicht is meteen te zien dat inderdaad 
biologische producten voldoen. Wie 
verantwoord wil winkelen, meldt 
zich aan of gebruikt de fair food 
shopping list. 

Sandra van Beek

Pas op voor de lapsnuitkever

In de Van Ostadestraat is de lapsnuit-
kever (taxuskever) aangetroffen. Aan 
de inkeping bij de rand van het blad 
zie je dat het om deze kever gaat en 
niet om een slak, die begint in het 
midden. In het donker doen ze hun 
werk. Gif helpt niet, want het pantser 
van de kever is te sterk. Vangen is 
moeilijk, want ze laten zich vallen en 
in het donker vind je ze niet terug. 
Houd daarom je ene hand onder de 
kever terwijl je die met je andere hand 
pakt. Daarna doodtrappen, kraakt 
heerlijk! Een kever legt duizend ei-

eren en de larven eten de wortels op, 
het einde van de plant. Het bedrijf 
Ecostyle heeft een milieuvriendelijke 
remedie, anti-parasitaire aaltjes, die 
de larven opeten. Je kunt die aaltjes 
bij Intratuin in de Watergraafsmeer 
bestellen. Vanuit De Pijp is dat het 
dichtstbijzijnde verkoopadres. Dat 
kan alleen in de periode dat de larven 
actief zijn, vanaf augustus. Gelukkig 
maar dat er een remedie is. Het alter-
natief, voor het slapen gaan op jacht 
naar lapsnuitkevers, is weinig aan-
trekkelijk.

Maarten Wesselink
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De Pijp Wereldwijk! Albert Cuyp Nazomerfestival

Tijdens de autoloze zondag 
op 21 september wordt 
voor de tiende keer het 
Nazomerfestival op de 
Albert Cuyp gehouden 
met als thema: De Pijp 
Wereldwijk! 

De evenementen beginnen om 11.00 
uur ’s morgens en gaan door tot 10.00 
uur ‘s avonds. Kom kijkendoe mee 
om dit festival voor en van bewoners 
van De Pijp in de leukste buurt van 
Amsterdam net zo te laten slagen als 
alle andere voorgaande feesten! 

Organisator van het festival is 
Wijkcentrum Ceintuur. De speciale 
feestcommissie werkt samen met vele 
vrijwilligers en andere organisaties 
aan de aktiviteiten rond het thema. 

Kom kijken, luisteren, proeven 
zien en beleven wat De Pijp allemaal 
te bieden heeft voor de meer dan 
honderd nationaliteiten, die hier 
samen wonen en werken. 

Op het festival ontmoeten vele 
culturen elkaar, men maakt kennis 
met professionele kunstenaars en ar-
tiesten, legt contacten, presenteert 
zichzelf, leert van andermans kwa-
liteiten, hoort allerlei muziekgenres 
en ontdekt verschillende kunst en 
cultuurdisciplines. Dit jaar is er ook 
een wereldmuziekpodium bij.

Het festival draait op vrijwilligers, 
creatieve mensen uit de buurt, die 
leiding kunnen geven aan verschil-
lende teams. Zo kunnen ze zich be-
kwamen in het vak van bijvoorbeeld 
een stagemanager, en podiumcoör-
dinator of -presentator.

Het nazomerfestival wordt gefinan-
cierd door bijdragen van het stadsdeel, 
woningbouwverenigingen, bedrijven, 
instellingen, winkeliers, horeca-on-
dernemers, bewoners en ‘Eigenwijze 
Buurt’. 

KunstCuyp
Op de kunstmarkt de Kunstcuyp leven 
kunstenaars uit De Pijp en omstreken 
zich achter de marktkramen uit om 
hun unieke kunstwerken aan de 
man te brengen. In 2007 waren er al 
zestig kramen. Dit jaar is er naast de 
KunstCuyp de CultuurCuyp voor ar-
tiesten, die straattheater, performances 
en cross-over optredens uitvoeren. 

	Meld je aan als kunstenaar op 
 www.kunstcuyp.nl en als performer 
 op www.nazomerfestival-depijp.nl 
 (tot 25 augustus)

Ode aan Andre Hazes
Aan André Hazes, de volkszanger 
afkomstig uit De Pijp en de koning 
van de smartlap, wordt dit jaar een 
ode gehouden. Wie doet er mee om 
Hazes te vertolken, een gedicht voor 
te dragen, zijn of haar lievelingslied 

te zingen of een kunstwerk tentoon 
te stellen? 

	Meld je aan opj 
 mijnodeaanhazes@gmail.com 

Informatie- Participatiemarkt
Voor uw vereniging, stichting of 
organisatie is dit een kans om uw 
activiteiten te presenteren en uw 
bekendheid te vergroten. Daarnaast 
is dit een uitstekend moment om 
nieuwe vrijwilligers te werven of 
mensen van andere organisaties te 
ontmoeten. De informatiemarkt 
op de Albert Cuypstraat duurt van 
11.00 tot 18.00 uur.

	U kunt zich aanmelden op 
 www.nazomerfestival-depijp.nl 
 (tot 11 augustus)

Autovrije zondag 
De autovrije zondag is een uitge-
kiende gelegenheid om de staat van 
de wereld te overdenken en nieuwe 
ideeën op te doen voor een milieu-
vriendelijke levensstijl. Thema van 
de autovrije dag is ‘Gezond bewegen 
in een schone stad’. Aan het eind van 
de middag vindt het slotdebat plaats 
van de ‘Week van de Vooruitgang’ 
op het Albert Cuyp Festival.

Duurzaam Mobiel Beurs 
Oplossingen en uitvindingen voor een 

schoner milieu trekken veel aandacht. 
Zo is er een schone vervoersbeurs waar 
milieuvriendelijke auto’s en hype scoo-
ters uitgetest worden. Rond 2 uur ar-
riveert de ‘Schoner Vervoer Toer’ op 
de Albert Cuyp, georganiseerd door de 
Stichting Opgewekt Nu. Er rijden au-
to’s op zonne-energie, elektrische au-
to’s, scooters, een waterstofbus, allerlei 
fietsen en futuristische voertuigen 
als ‘Twike’, ‘Segway’, ‘tante Paula’ en 
‘CityEL’. Zowel bedrijven als particu-
lieren doen hier aan mee. Wie dit zelf 
wil ervaren, kan een stukje meerijden. 

	meer informatie: 
 www.nazomerfestival-depijp.nl  

Fietsfeest
Fietsen is leuk. Een fiets ver-
oorzaakt geen luchtvervuiling. 
Amsterdammers houden van hun 
fiets. Daarom propaganda voor de 
fiets op een fietsfeest. Er is van alles 
mogelijk. Kunstenaars verruilen 
hun schildersdoek voor een fiets en 
leven zich erop uit, een fietsenmaker 
repareert zomaar gratis kleine on-
gemakken op je fiets, er kunnen 
proefritjes gemaakt worden op bui-
tengewone fietsen en er is zelfs een 
workshop éénwieler rijden

Bakfietsparade 
Bent u of ben je ook in het bezit van 
zo’n geweldige bakfiets? Ouders, 
doe, met je kinderen in de bakfiets, 

mee aan de bakfietsparade! Het be-
gint om 13:00 uur ’s middags bij de 
Oscar Carré school in de Eerste Jan 
van der Heijdenstraat 161. De mooist 
versierde bakfietsen winnen een 
prijs. Deze parade wordt georgani-
seerd door Groen Links. 

	Aanmelden via: 
 bakfietsparade@gmail.com 

Brug 401
Op de grens van De Pijp en 
Rivierenbuurt kunnen bewoners op 
de brug 401 tussen de Van Wou- en 
Rijnstraat aanschuiven bij de ‘Brug 
Lunch’ van 12:00 tot 15:00 uur. De 
twee buurten worden daar met el-
kaar verbonden. Je kunt daarbij 
genieten van spel, muziek en dans 
en hopelijk van een septemberzon-
netje. De Brug Lunch wordt georga-
niseerd door vrijwilligers van de 
werkgroep ‘Paradise Now in de Van 
Wou’. 

	Wie wil meedoen en meehelpen 
 stuurt een e-mail naar 
 boomtuinen@cs.com.

Meer informatie bij de coördinatoren 
van het festival
	Gaby Steindl, 06 22 1974 72 
	de Feestcommissie 
 Wijkcentrum Ceintuur 
 Gerard Doustraat 133 
 www.nazomerfestival-depijp.nl

Rijd mee met de  
Schoner Vervoer Toer
Meld je nu aan

Een stad met schoon, snel en fluis-
terzacht vervoer ? Een stad uit 
de toekomst? Welnee, het kan al-
lemaal al lang. Doe mee aan de 
Schoner Vervoer Toer op zondag 21 

september. Dan kun je laten zien 
en ervaren wat er allemaal al mo-
gelijk is op het gebied van schoner 
vervoer. Van een elektrische race-
auto tot auto’s op zonne-energie 
en plantaardige olie, elektrische 
scooters en mountainbikes, een wa-
terstofvrachtauto en futuristische 
voertuigen als de Segway, Twike en 
CityEL. Doe mee!

Voor de tweede keer organiseert 
opgewekt.nu op deze autovrije dag 
een Schoner Vervoer Toer. Iedereen 
kan meevaren en meerijden, zo 
lang het vervoermiddel maar 
schoner is dan een gewone auto. 
Het wordt een optocht waar nie-
mand omheen kan en waar je kunt 
zien en ervaren dat schoner ver-
voer niet alleen belangrijk is voor 

een beter milieu, maar vooral ook 
leuk én gemakkelijk. We kunnen 
blijven rijden, zonder stank, zonder 
herrie en met veel minder CO

2
-uit-

stoot én vriendelijker voor ieders 
portemonnee. De tocht begint rond 
10.00 uur op de NDSM-werf en ein-
digt op de mobiliteitsbeurs op de 
Albert Cuyp. Het ziet er zelfs naar 
uit dat het voltallige College van 

B&W bij de opening van de Toer 
aanwezig zal zijn en daarmee de af-
trap zal geven voor de autovrije dag. 
Deelname is gratis. Wie zich vóór 1 
september opgeeft, verzekert zich 
in ieder geval van een gratis ontbijt 
en lunch. Wees erbij. 

Meld je nu aan op  
www.schonervervoertoer.nl. 

zondag 21 september

Doe mee en meld je aan


