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Op de Geveltuinendag van 26 april die voor het eerst in het Sarphatipark gehouden werd stond duurzaamheid 

centraal. Er werden op die dag 56 nieuwe geveltuinen aangelegd. Meer foto's van dit evenement op andere 

pagina's. (Foto: Peter Lange) 

Wethouder Eddy Linthorst spreekt in de Van Woustraat, bij de voormalige Ijssalon Koco, de aanwezigen toe ter 

gelegenheid van de 4 mei herdenking.

(Foto: Christine Westerveld)

In de buurt
Meestal woont er wel één van de bestuurders 
van het stadsdeel bij je in de buurt en die kom 
je soms gewoon tegen op straat. Het bestuur 
staat dus letterlijk dicht bij de burger. Ze kennen 
de buurt en weten welke problemen er zijn. De 
ongemakken die de nieuwe stadsdelen met zich 
meebrachten hebben zij ook kunnen ervaren. 
Soms waren het eenvoudige zaken zoals een 
zwemkaart die je opeens niet meer in de hele 
stad kon gebruiken, omdat die na de invoering 
van de stadsdelen alleen nog maar in je eigen 
stadsdeel geldig was. Maar het was niet alleen 
maar ongemak wat de nieuwe stadsdelen ver-
oorzaakten. Stond je vroeger bij het bevolkings-
register aan de Herengracht urenlang in de rij 
voor het verlengen van je paspoort, nu trek je 
een nummertje bij het stadsdeelkantoor en je 
krijgt er ook nog eens een zitplaats bij.

Anonimiteit
Voor wie van de stadsdelen af wil, maar toch 
de voordelen wil behouden, lijkt er een een-
voudige oplossing. Het stadsdeelkantoor wordt 
een gemeentewinkel waar je een paspoort op-
haalt, maar er worden geen politieke besluiten 
meer genomen die het leven van de burger 
beïnvloeden. Wie daarvoor kiest verliest wel 
iets belangrijks uit het oog, namelijk de be-
stuurlijke anonimiteit. Een bestuurder die een 
beslissing moet nemen die ingrijpt in het leven 
van een burger kan zich eenvoudig verschuilen 
achter zijn functie. Dat wordt anders als zijn 
beslissingen het belang van de eigen buurman 
raken. Dat maakt het besturen in een kleine 

gemeenschap anders dan in een grote stad. Je 
wordt als bestuurder dagelijks geconfronteerd 
met het effect dat jouw beslissing op de mensen 
om je heen heeft. Hoe is dat straks als De Pijp 
onderdeel uitmaakt van Stadsdeel Zuid, dat wat 
inwonertal vergelijkbaar wordt met een middel-
grote stad als Arnhem? Komt een bestuurder dan 
ook tijdens het uitoefenen van zijn functie de 
buurman nog tegen? 

Garantie
Hoeveel ruimte krijgen de stadsdelen straks 
eigenlijk nog van de gemeente om dicht bij de 
mensen te staan? In de ‘Nota Amsterdams be-
stuur anno 2010’ staat: ‘De stad en stadsdelen 

opereren straks zoveel mogelijk vanuit één 
beleidsvisie, met voldoende aandacht voor 
een juiste balans tussen eenduidigheid en 
maatwerk vanuit het belang van de burger’. 
Maar wie bepaalt straks het belang van die 
burger en wat wordt belangrijker voor de be-
stuurders, effectiviteit en efficiency of dicht bij 
de mensen staan? Met deze tweede fusie van 
stadsdelen is De Pijp weer bijna terug bij af. 
Het voordeel van de menselijke maat, dat een 
klein stadsdeel biedt, lijkt met dit stadsdeel 
van 135.000 inwoners verdwenen. De vraag is 
of het nieuwe vergrote stadsdeel wel de effec-
tiviteit en efficiency zal kunnen bieden, waarin 
de kleinere stadsdelen volgens het onderzoek 

van de commissie Mertens tekort schoten. 

Eén stadsdeel
Alle commissies en rapporten ten spijt, er is 
geen enkele garantie dat een aantal van zeven 
stadsdelen wél een bestuur oplevert dat voldoet 
aan de drie voorwaarden die in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw ten grondslag lagen aan de 
beslissing voor het instellen van stadsdelen. Na 
meer dan twintig jaar discussie over het nut van 
stadsdelen is Amsterdam na de komende fu-
sieronde nog maar één stap verwijderd van een 
bestuurlijk stelsel met één stadsdeel. Dan wordt 
de stad weer net als vroeger bestuurd door de 
gemeente, vanuit één visie, met een juiste ba-

lans tussen eenduidigheid en maatwerk. Of het 
bestuur dan nog dicht bij de burger staat én het 
ook nog eens het belang van de burger dient is 
een andere vraag die niet eenvoudig is te beant-
woorden. Het gaat dan over mentaliteit en of een 
bestuurder met mensen in contact wil treden. 
Daarover is in het verleden in beleidsnota’s en 
toekomstvisies weinig geschreven. Het College 
van B&W van de gemeente Amsterdam is zich 
volgens de ‘Nota Amsterdams bestuur anno 
2010’ aan het voorbereiden op een toekomstvisie. 
Misschien wordt er deze keer wel een hoofdstuk 
aan gewijd. 

Maarten Wesselink

Illustratie: Marijke van Mil

De menselijke maat 
van het stadsdeel
Weg met de kleine koninkrijkjes! 
De stadsdelen, in de jaren tachtig 
ingesteld, zijn niet bij alle bewoners 
even gewild. Ze waren bedoeld voor 
een effectief en efficiënt bestuur, 
dat dicht bij de mensen staat. Maar 
al snel bleek dat ze te klein waren 
om effectief en efficiënt te zijn. 
In 1998 fuseerde De Pijp met Zuid 
en recentelijk heeft de commissie 
Mertens geadviseerd het aantal 
stadsdelen terug te brengen van 
veertien naar zeven. De Pijp wordt 
onderdeel van Stadsdeel Zuid. Kan 
het bestuur van dat nieuwe stads-
deel met 135.000 inwoners nog wel 
dicht bij de mensen staan, daar 
was een stadsdeel toch ook voor 
bedoeld?
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Net als de ‘echte’ banken, de financiële instel-
lingen, hebben ook de voedselbanken te lijden 
onder de kredietcrisis. Zo krijgt de voedselbank 
in De Pijp al enige tijd te weinig donaties om de 
honderd gezinnen in de buurt, die een beroep 
doen op de voedselbank, te ondersteunen in 
hun eerste levensbehoefte. Als gevolg van de 
economische crisis proberen producenten van 
levensmiddelen en winkels, de grootste leve-

| service | kleine berichten

Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts: 
 1. Relationeel kengetal
 4.  Die letter hoort erbij?
 6.  In één klap de achterstand weg?
 7.  Dat water klinkt als een aanbidder
 8.  Metalen pluimvee is succesvol
 10.  Brutaal behaard
 11.  Succesvolle winkelier
 12.  Rikus Spithorst of u?
 14.  Vader is kortaf
 15.  Mexicaanse varkenscola?
 16.  Da’s een glad meisje
 18.  Zingt de eerste zangeres
 19.  Relatieplek in de benzinemotor
 Naar beneden:
 1. Onopgevoede stewards.
 2.  Brandhout.
 3.  Erg langzame streaker
 5.  Gewas net voorbij de pols?
 7.  Die auto dreigt en reinigt
 9.  Gecastreerd?
 11.  Schep met rugpijn
 13.  Haartoilet op straat.
 17.  Dat roept de ad-interim
 18.  Voor dat beest kun je staan

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en ontdek de 
naam van het leukste blad van de 
buurt.
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Oplossing vorige cryptogram: 
TROEP

Huurders-
vereniging 

de Pijp 
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 e-mail 

hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

De Stadhouderskade is na maanden 
van werkzaamheden heringericht. 
Nu de weg weer voor al het verkeer 
begaanbaar is, fietste ondergete-
kende deze enkele malen op en neer, 
speurend naar verkeerstechnische 
verbeteringen en onvolkomenheden. 

Tussen de Amsteldijk en de Ruysdaelkade 
liggen nu aan beide zijden vrije fietspaden 
langs de weg. De Stadhouderskade is 
daarmee overzichtelijker geworden en het 
verkeer stroomt beter door. Het lijkt alsof de 
Stadhouderskade veel minder druk met auto ś 
en fietsers is dan voorheen. Fietsers hoeven 

zich niet meer voor auto’s te wurmen. Nadeel 
is wel dat langzame fietsers snellere fietsers 
kunnen ophouden en dat soms dubbel gepar-
keerde auto’s hindernissen vormen.

Fietsers slagen er bij juiste opvolging van 
de verkeersregels bijna overal in om zonder 
grote risico’s over te steken. Voor fietsers 
vanuit Oost die de Eerste van de Helststraat 
opdraaien is het onhandig voorsorteren, maar 
dat is wellicht een kwestie van gewenning. 

Oversteken van de Hemonystraat naar 
Oosteinde is problematischer. De verkeers-
lichten voor fietsers zijn weg. Vooral oudere 
fietsers en kinderen doen er daarom ver-
standig aan te wachten totdat het verkeers-
licht voor de voetgangers op groen springt. 

Overdag zijn er genoeg voetgangers die met 
een druk op de knop het autoverkeer vrijwel 
direct tot stilstand kunnen brengen. De ge-
wijzigde situatie is in hun voordeel veran-
derd, hoewel mensen die moeilijk te been zijn 
moeite zullen hebben om bij groen licht tijdig 
de overkant te bereiken. 

Opmerkelijk is dat fietsers die vanaf 
Oosteinde komen in de remmen moeten 
knijpen om niet van het nieuwe plateau 
de Stadhouderskade op te schieten. Het is 
te verwachten dat de problemen rond de 
Stadhouderskade zich na de herinrichting bij 
dit overgangsgebied concentreren. 

tekst: Peter Roeffen , foto: Maarten Wesselink 
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Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus 
Spithorst. Druk Dijkman Offset BV. De 
Pijp Krant is een uitgave van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij verschijnt acht 
keer per jaar in een oplage van 15.000 stuks 
en wordt huis aan huis bezorgd. Voor vragen, 
opmerkingen of klachten over de bezorging: 
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pijpkrant@wijkcentrumceintuur.net  
www.wijkcentrumceintuur.net

Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming

Financiële bijdrage voor Ostadetheater

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
heeft aan acht culturele instellingen in 
Amsterdam een tweejarige financiële 
bijdrage toegezegd. Twee instellingen 
in De Pijp, te weten het Ostadetheater 
en De Badcuyp behoren tot de groep 
begunstigden. Zij ontvangen ieder 
een totaalbedrag variërend tussen de 
€60.000 en €100.000. Het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst start dit jaar tevens 
een pilot met een algemene regeling 
voor kunstinstellingen die een aanvraag 
willen doen voor een projectoverstijgend 
traject. Hieronder valt bijvoorbeeld een 
professionaliseringsslag, waarmee een 
instelling een aantoonbare ontwikkeling 
doormaakt. Voor deze trajectsubsidies is 
in totaal een bedrag van €1.000.000 be-
schikbaar gesteld.

Nieuwe Stadhouderskade op de proef

'Voedselbank is bijna leeg'
ranciers van de voedselbank, vraag en aanbod 
van producten nog scherper op elkaar af te 
stemmen. Hierdoor blijft er minder over voor 
de voedselbank. 

Om de nood bij de voedselbank in De Pijp 
onder de aandacht te brengen voerde Combiwel, 
de organisatie voor welzijn en kinderopvang in 
Amsterdam, op vrijdag 8 mei een bliksemactie. 
Bij winkels in de buurt deelden werknemers 
van de Boston Consultancy Group, die van hun 
baas toestemming hadden gekregen om een 
dag vrijwilligerswerk te doen, flyers uit aan 
het winkelend publiek. Ze nodigden de klanten 
ook uit om bovenop de eigen boodschappen 
iets extra’s te kopen voor de voedselbank. Bij 
Albert Heijn aan het Cornelis Troostplein werd 
daar goed gehoor aan gegeven. Een mevrouw 
schonk zelfs een boodschappenwagentje 
vol levensmiddelen. En de Hema doneerde 
24 kratten vol overgebleven paaseieren. 
Weliswaar niet de verantwoorde voeding uit de 
‘Schijf van Vijf, die het Voedingscentrum’ advi-

seert te eten, maar een lekker chocolaatje gaat 
er natuurlijk ook wel in. 

Deze bliksemactie was eenmalig, maar 
zolang het nodig is gaat het inzamelen van 
voeding voor de voedselbank gewoon door. 
Donaties zijn altijd welkom! De gezinnen die 
afhankelijk zijn van de voedselbank hebben 
vooral behoefte aan lang houdbare producten 
als rijst en pasta, bakolie, koffie en thee, fruit 
in blik, groente in blik, houdbare melk, suiker, 
soep in blik en houdbare vruchtensap. In de 
flyer staat uitdrukkelijk ‘geen alcohol’. 

U kunt uw bijdrage inleveren bij Buurtcentrum 
De Pijp aan de 2e Van der Helststraat 66,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur 
en maandagavond van 19.00 - 21.30 uur. De 
actie wordt gecoördineerd door Anna Prins van 
Combiwel. Hebt u zelf voedselhulp nodig bel 
dan 06-10572032 voor een afspraak.

 tekst en foto: Christine Westerveld
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Achterstallig onderhoud?

Controleer  
de servicekostenafrekening!

Uw verhuurder is verplicht dit aan te pakken. 
Doet hij dit niet, dan kunt u, eventueel met 
behulp van het Wijksteunpunt Wonen, uw 
huur laten verlagen door bij de Huurcommissie 
achterstallig onderhoud te laten vaststellen. 

Soms valt via de kantonrechter het onderhoud 
af te dwingen. U kunt met uw vragen terecht 
op het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt 
Wonen (zie hieronder).

Betaalt u bovenop de huurprijs een extra 
bedrag aan servicekosten? Let dan goed 
op of u de komende weken de jaarlijkse 
afrekening ontvangt. Ontvangt u die 
niet, óf ontvangt u een overzicht waar 
u het niet mee eens bent, dan kunt u de 
Huurcommissie vragen om de service-
kosten vast te stellen. Dit loont vaak de 
moeite!

Servicekosten worden berekend voor 
diensten die tussen huurder en verhuurder 
overeengekomen zijn. Ze maken geen 
deel uit van de kale huurprijs. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een bedrag voor 
trapverlichting, meubilering of stoffe-
ring. De verhuurder mag op servicekosten 
geen ‘winst’ maken: hij mag uitsluitend 
de werkelijk kosten doorberekenen. 
Daarom is de verhuurder verplicht om 
ieder kalenderjaar de werkelijke kosten 
voor de huurder inzichtelijk te maken. Hij 
moet dat steeds doen als het kalenderjaar 
is verstreken, doch binnen zes maanden 
na het einde van het kalenderjaar (dus 
steeds vóór 1 juli).

De servicekostenafrekening moet na-
tuurlijk wel correct zijn. De verhuurder 
moet inzichtelijk maken hoe hij de afreke-
ning heeft berekend. Hij zal de door hem 
betaalde nota’s moeten laten zien. Als 
drie huurders van een pand bijvoorbeeld 
ieder 5 euro servicekosten betalen voor 
de trapverlichting, zal de verhuurder een 
nota van het Energiebedrijf moeten over-
leggen, waaruit blijkt dat hij daadwerke-
lijk 3 (huurders) x 12 (maanden) x 5 euro 
= 180 euro aan elektriciteitskosten heeft 
betaald. Waren die kosten in werkelijk-
heid lager, dan zal hij het verschil moeten 
terugbetalen. Als de kosten hoger waren, 
zullen de huurders moeten bijbetalen.

Als de verhuurder geen afrekening 
verstrekt óf als de verhuurder een over-

zicht verstrekt waar de huurder het 
niet mee eens is, dan kan de huurder de 
Huurcommissie vragen om de service-
kosten vast te stellen. De Huurcommissie 
zal dan bij de verhuurder de nota’s 
opvragen. Als de verhuurder die niet 
verstrekt, komt hem dat duur te staan: 
de Huurcommissie zal dan een schat-
ting maken van de kosten. Gaat het om 
bijvoorbeeld elektrakosten, dan zal de 
Huurcommissie het verbruik vaststellen 
op het landelijk gemiddeld verbruik voor 
eenzelfde soort woning. Daarop wordt 
vervolgens een sanctie toegepast van 
50%. De Huurcommissie zal dan bepalen 
dat de huurder maar de helft van de ge-
middelde kosten hoeft te betalen. Zo 
hanteert de Huurcommissie voor iedere 
soort servicekosten een berekeningssy-
stematiek.

De Wijksteunpunten Wonen in Amsterdam 
hebben in het jaar 2007 660 servicekosten-
zaken bij de Huurcommissie aanhangig 
gemaakt. In 85% van die zaken heeft de 
Huurcommissie de servicekosten lager 
vastgesteld dan de verhuurder had be-
rekend. Het loont dus de moeite om de 
afrekening goed te bestuderen en een 
procedure te starten als u het niet met die 
afrekening eens bent (of niet eens een af-
rekening ontvangt). Het WSWonen kan u 
bij deze procedure bijstaan.

Guido Zijlstra 

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid

Wijksteunpunt Wonen op het Wijkcentrum 
Ceintuur, Gerard Doustraat 133,  
wo 9:00-12:00 en do 19:30-21:00 of maak 
een afspraak: t. 6645383 (spreek naam, 
telefoonnummer en adres in, u wordt 
teruggebeld). Voor meer informatie: 
http://oudzuid.wswonen.nl

De vernieuwde Overlegwet, inge-
gaan per 1 januari 2009, biedt huur-
ders mogelijkheden om erachter te 
komen wat er met een woning gaat 
gebeuren en om een vinger aan de 
pols te houden. De wet is bedoeld 
om de positie van huurders te ver-
sterken en geeft met name indivi-
duele huurders en bewonerscommis-
sies meer rechten dan voorheen.

Wat zou de eigenaar van plan zijn met uw 
huurwoning? Een vraag die zeker bij u op zal 
komen als er al jaren geen groot onderhoud 
meer is gepleegd of achterstallig onderhoud 
met knip- en plakwerk verholpen wordt. 

Als huurder hebt u met de nieuwe wet de 
mogelijkheid om informatie op te vragen bij 
uw verhuurder. Niet alleen over eventuele on-
derhoudsplannen, maar ook over het slopen, 
renoveren, verwerven, vervreemden en be-
zwaren van woongelegenheden. Ook moet 
de verhuurder informatie verstrekken over 
de samenstelling, kwaliteit en prijs van het 
eventuele dienstenpakket. Een briefje aan de 
verhuurder zou moeten volstaan.

De gevraagde informatie moet door de ver-
huurder aan de huurder verstrekt worden op 
basis van de vernieuwde ‘Wet op het overleg 
huurders verhuurders’, ofwel de Overlegwet. 
Deze wet bepaalt nog veel meer. Als huurders 
zich bijvoorbeeld aaneensluiten tot een be-
wonerscommissie voor een gezamenlijk com-
plex moet de verhuurder, ook uit eigen bewe-
ging, de bewonerscommissie informeren over 
wijzigingen in het beleid. Het voorkomt dat u 
telkens dezelfde informatie op moet vragen 
om te kijken of er wat gewijzigd is. 

De informatie voor de bewonerscommissies 
moet vergezeld gaan van de beweegredenen 
van de verhuurder. Ook moet de verhuurder 
duidelijk maken welke gevolgen de beleidswij-
zigingen hebben voor de betrokken huurders. 

De informatie, en dan?
Als u als individuele huurder de informatie hebt 
opgevraagd én ontvangen weet u wellicht uit 
welke hoek de wind waait. U weet dan of er 
veel staat te gebeuren, of juist helemaal niets, 
terwijl dit wel noodzakelijk is. Als individuele 
huurder kunt u met uw verhuurder in gesprek 
gaan, maar wettelijk is er niets geregeld over 
uw positie als overlegpartner. Dat is wel het 

Wat gaat er met mijn huis gebeuren?

Overlegwet en bewonerscommissies
In de overlegwet staan de rechten van 
de huurder en huurdersverbanden, zoals 
bewonerscommissies, omschreven. De 
wet maakt geen onderscheid tussen een 
particuliere verhuurder of een woning-
bouwvereniging. Als de eigenaar van het 
pand tenminste 25 woningen verhuurt 
(of door een gemachtigde als een make-
laar laat verhuren) moet de verhuurder 
de adressen van de medehuurders be-
schikbaar stellen, als minimaal drie huur-
ders hierom vragen. Dit is belangrijk als 
u medehuurders wilt benaderen voor het 
opzetten van een bewonerscommissie. 
Voor tips, adviezen en ondersteuning bij  
het opzetten van zo’n  commissie, kunt u 
terecht bij het Wijksteunpunt Wonen.

De wet is nog nieuw, en vooral particu-
liere (ver)huurders zullen de werking 
van de wet in de praktijk nog moeten 
ervaren. Ook huurders van een corpora-
tiewoning kunnen baat hebben bij deze 
wet. Veel complexen van woningbouw-
corporaties hebben geen bewonerscom-
missies en ook is die in de loop van de tijd 
soms opgeheven. Als corporatiehuurder 
kunt u meer informatie over bewoners-
commissies opvragen bij de koepel waar 
uw verhuurder is aangesloten. Meestal is 
die informatie te vinden op de website 
van uw woningbouwcorporatie.

geval als u samenwerkt met uw medehuur-
ders en een bewonerscommissie opricht. Deze 
kan dan zelf onderwerpen agenderen, bij-
voorbeeld voorstellen om de woningen beter 
te isoleren. Ook kan de wijze van afhandelen 
van onderhoudsklachten aan de kaak gesteld 
worden. Alleen met opgave van redenen kan 
een verhuurder weigeren over een bepaald 
onderwerp te praten.

 Voorbeeld
Stel, u huurt al jaren een woning. Onder-
houdsklachten worden verholpen, zij het niet 
heel snel. Plots krijgt u een servicekostenafre-
kening en het blijkt dat u twee keer zo veel gaat 
betalen voor geleverde diensten. Deze ver-
hoging geldt ook voor huurders in de panden 
naast u. Uw buurman gaat naar de huurcom-
missie en wint de zaak. De verhuurder blijft 
aan de overige huurders wel de hoge kosten 
doorbelasten. In dat geval kan een bewoners-
commissie dit beleid ter discussie stellen en 
bijvoorbeeld met de verhuurder afspreken de 
uitspraak voor iedereen te laten gelden. Dan 
kunt u ook meteen de trage afhandeling van 
de onderhoudsklachten bespreken. Wie weet 
vallen er verbeteringen af te spreken.

Wilt u aan de slag als bewonerscommissie, maak 
dan een afspraak met onze bewonersondersteu-
ners, kom op het spreekuur of mail ons via onze 
website op oudzuid.wswonen.nl

Oscar Vrij 

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid

Geveltuinendag 2009. (Foto's: Peter Lange)

Sloop Archiefterrein (Foto: Ingrid van Alphen)
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Bewoner: Joke van der Velden
Werkt in De Pijp sinds: 1996  Leeftijd: 58 jaar

Inburgeren met De Pijp Krant

Wat doet u zoal deze week? 
Voor mij begint de week op zondag. Afgelopen 
zondag heb ik een nieuwe collega verbonden 
aan de Oranjekerk. De reden daarvoor is minder 
leuk. Ik moet het om gezondheidsredenen 
rustiger aan gaan doen. Mijn nieuwe collega 
zal onder andere het werken met tieners en 
kinderen overnemen, daar gaat veel energie in 
zitten. Gelukkig is ze een stuk jonger. Verder ben 
ik deze week ook nog op huisbezoek geweest en 
heb ik de slaapkamermuur behangen. 
 
Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe kwam u 
daaraan? 
Ik heb rijst met paksoi en kippenpootjes op z’n 
Chinees (met gember en kokos) gegeten en het 
eerst zelf klaargemaakt. Ik kook graag ‘over de 
grenzen’ en eet zelden aardappels. Gisteren 
kwam de kerkenraad bij mij eten en tegelij-
kertijd vergaderen.Ik kook hetliefst voor grote 
groepen.
 
U werkt 12 jaar in De Pijp. Waar werkte u hiervoor? 
Voordat ik in Amsterdam kwam werken, was 
ik predikant in de Grote- of Lebuïnuskerk in 
Deventer. De kerk is een enorme kathedraal, heel 
anders dan de Oranjekerk. Deze kerk is met haar 
leden soms net een familie met meerdere gene-
raties. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, van 
0 tot 97 jaar. De mensen zijn heel open naar de 
buurt toe. Ze nemen mensen, gelovig of niet, 
mee om de kerk en de Oranjehof, de tuin die er-
naast ligt, te laten zien, ze zijn trots op de kerk 
en die trots deel ik. Het is een tof gebouw waar 
van alles kan. 

Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp?
De compactheid. We leven heel dicht op elkaar, 
en het is er gezellig. En ook al die nationaliteiten 
vind ik leuk. Ieder mens is al verschillend, maar 
een andere cultuur is anders, en daar moet je 
voor open willen staan. Niet hardnekkig aan iets 
vasthouden. Niets hoort zo, het hoort alleen voor 
de mensen voor wie het werkt. Die compactheid 
is niet alleen maar leuk. Er zijn ook mensen die de 
weg kwijtraken. De kerk kan dan een veilige plek 
bieden. Soms is dat ook echt nodig. Asielzoekers 
die in beroep gaan nadat hun asielaanvraag is af-
gewezen, moeten lang wachten op een uitspraak 
van de rechter. Ze mogen niet meer in een asiel-
zoekerscentrum blijven en op straat zijn ze niet 
veilig. Wij kunnen ze kerkasiel verlenen en in de 
kerk mogen ze dan door de politie niet opgepakt 
worden. Daarom hebben we in het kerkgebouw, 
in de toren, een aparte woonruimte voor ze in-
gericht. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Natuurlijk de Oranjekerk, die vind ik voor de 
buurt echt beeldbepalend. Ik laat ze ook het 

water bij de Jozef Israëlskade zien. Het is zo 
mooi, een buurt die aan vier zijden water heeft, 
maar die kant vind ik het mooist. En het Van der 
Helstplein. Als de platanen blad hebben dan 
heeft het iets Frans. Ook het kunstwerk voor de 
Vredeskerk is indrukwekkend en ik vind het goed 
dat de kerk iets visueels doet, waar mensen hun 
eigen fantasie op los kunnen laten. Bij de kerk 
denken mensen toch vaak in eerste instantie aan 
het woord.

Wat is uw favoriete plek van De Pijp? 
Dat is toch de eigen Oranjehof naast de kerk. Met 
palmzondag liepen vijftien kinderen met ver-
sierde takken rond de 105 jaar oude Lindeboom, 
die er al staat sinds de bouw van de kerk. Ik vind 
het zo mooi dat er midden in de stad een rust-
plek is met zoveel bijzondere planten. Er staan 
zelfs een olijfboom en een vijgenboom. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp? 
Als een auto midden in de straat stilstaat en de 
bestuurder zich niets van anderen aantrekt. En 
vooral als andere automobilisten dan ook nog 
gaan toeteren, want dat helpt namelijk niet. 
Laatst was er een rouwdienst en moest er een 
kist uit de lijkwagen geladen worden. Die kon 
niet uitwijken en toen ging iemand toch toe-
teren. Dan denk ik, waar zit je verstand! Verder 
vind ik het hier heerlijk om te werken, rond te 
lopen en boodschappen te doen.
 
Welke verslaving heeft u? 
Preken en chocolade. Preken is heerlijk. Ik onder-
zoek een bijbelverhaal en vind altijd weer iets 
nieuws. Ik preek niet alleen voor de gemeente 
maar ook voor mezelf, omdat het voor mij ook 
nieuw is. Chocola is ook heerlijk. Ik rook niet, 
drink niet, zelfs geen koffie. Ik kom uit een 
gezin van de Blauwe Knoop en heb zo weinig 
verslavingen gehad dat ik het een goede smoes 
vind om chocola te eten. Maar ik probeer er niet 
altijd aan toe te geven. 

Wat is uw droomwens?  
Dat de Oranjekerk altijd een levendige 
kerk blijft en als gebouw altijd zal blijven 
bestaan. Zonder de kerk zou een grote groep 
mensen niet vanuit hun geloof gestimuleerd 
en bemoedigd worden. Er zijn veel goede 
inspiratiebronnen, maar er zijn mensen die 
zich bewust laten inspireren door bijbelse 
verhalen. En zij vinden niet zomaar een andere 
inspiratiebron voor de dingen die zij in het 
leven doen. De Oranjekerk is een plek die 
inspireert. Hij staat midden in De Pijp en staat 
er, net als de Vredeskerk, prima en dat zou zo 
moeten blijven. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Eten voor een tientje in De Pijp

Met het oog op de huidige economische re-
cessie is het interessant te onderzoeken of 
je nog voor of onder een tientje kunt eten 
in onze buurt. Is het nog mogelijk? Zo ja, 
waar dan wel en wat krijg je dan te eten? 
Birgit Prinz met tafelgenoten op pad.

Tot ongeveer 5 jaar geleden zat deze zaak al-
tijd stampvol. Daarna volgde een overname 
plus een verbouwing. De nieuwe eigenaars 
voerden een nieuwe, veel duurdere kaart in. 
Sindsdien was het stil in de zaak. 

Enige tijd geleden zag ik opeens een aan-

kondiging van weer een nieuwe kaart in de 
etalage hangen. Bij bestudering van deze 
kaart kwam ik tot de conclusie dat er nu weer 
een fiks aantal gerechten onder de €10,- op 
staan. Kennelijk zoeken ze het toch weer lager 
in de markt. Daarom wil ik er nu eten. De zaak 
is oosters ingericht, met veel bruintinten. Best 
gezellig. Mijn vriend en ik worden bijzonder 
vriendelijk ontvangen en bediend. Cambodja 
City heeft niet alleen Cambodjaanse maar ook 
Vietnamese en Thaise gerechten op de kaart 
staan. Als je het echt goedkoop en vegetarisch 
wilt houden verdienen de Thaise gerechten 

'Twee pannenkoeken, één verbrand, de ander niet'

@hris

Met mijn blik op de weg loop ik door de buurt, 
speurend naar blik op de weg, achteloos wegge-
gooid blik. Blikjes. Ik fotografeer zwerfvuil, voor 
de fotopagina van De Pijpkrant. Papier, plastic, 
glas, blik, de hele verpakkingsindustrie komt 
voorbij. Febo en Coffee Company scoren goed 
maar ook Djoezz!, Appelsientje, Fristi, Taksi en 
Wicky dingen mee naar een positie in de top 
drie. We leven inderdaad in een wegwerpmaat-
schappij! Coca Cola, Royal Club, Heineken en 
Amstel Pepsi, Sisi, Lipton Clear, de blikjes liggen 
voor het oprapen. Maar wie wil dat? Ook opval-
lend veel ‘energiedrankjes’. AA-high energy, 
Red Bull ‘geeft je vleugels’, en Dr. Pepper’s ‘can 
you handle the taste?’  Blijkbaar kunnen veel 
buurtbewoners wel een oppeppertje gebruiken. 
Terwijl ik in de Karel du Jardinstraat een kiekje 

schiet, hoor ik: “mooie foto, 
mevrouw”. Er klinkt een 
lichte spot in door, meen ik. 
Een jongen van een jaar of 
twintig lacht naar me, een 
beetje uitdagend. “Ja, ik doe 
mijn best”, antwoord ik. Nog 
voor ik verdere uitleg kan 
geven heeft hij zijn conclusie 
al getrokken. “Voor de 
gemeente zeker, hè?”, zegt 
hij in het voorbijgaan, “dat 
ze die rotzooi eens gaan opruimen. Goed hoor, 
mevrouw, echt, dat meen ik, top.”  En hij steekt 
zijn duim op. Tsja, als iedereen nou zijn rotzooi 
zelf in de vuilnisbak zou gooien , had ik hem 
nog willen zeggen, dan hoeft de gemeente geen 

blik straatvegers open te trekken. Maar daar 
kreeg ik de kans niet meer toe, daarvoor was hij 
al te ver doorgelopen.

tekst en beeld: ©hris

Blikjes

aanbeveling. Die zijn allemaal tussen de €8,- 
en €9,-. Wij kiezen voor de Cambodjaanse pan-
nenkoek met kip, garnalen en groenten (€10.-) 
en Com Ga (Vietnamese, geroosterde kip met 
salade en munt). 

Bij het serveren van de pannenkoek ben ik 
verbijsterd. Ik krijg twee pannenkoeken, één 
hevig verbrand, de ander niet. Verder niets. 
‘Smakelijk eten’ zegt de dame er nog vriende-
lijk bij. Ik ben in de war. Moet ik nu een lege 
pannenkoek met een verbrande pannenkoek 
gaan eten? Waar is de vulling? Even later blijkt 
het gelukkig om een domme fout te gaan. 
Het verbrande ding had nooit op tafel mogen 
komen en de andere moet nog worden gevuld. 
Nadat dat gebeurd is en er uitgebreid excuses 
zijn aangeboden blijkt het toch nog om een 
goed gerecht te gaan, met veel verse groenten 
en lekker van smaak. Ook de Com Ga is lekker 
en teer van smaak en hoort vrij droog te zijn. 
Maar de meegeserveerde rijst hoeft er van mij 
dan niet bij. Te droge combinatie.

Maar al met al is Cambodja City een lek-
kere, betaalbare eetgelegenheid waar aardige 
mensen werken, waarvan er eentje misschien 
iets beter ingewerkt mag worden.

Birgit Prinz

Cambodja City
Albert Cuypstraat 58-60
1072 CW Amsterdam
020-6714930, 06-29437152
Geopend: alle dagen 17.00-23.00 uur

Foto: Peter Lange

Geveltuinendag 2009. (Foto: Peter Lange)
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Het Sarphatipark bestaat 125 jaar en dat wordt 
gevierd. Stadsdeelwethouder Paul van Grieken 
gaf daarvoor eind april het startsein. De afge-
lopen jaren is hard gewerkt aan de renovatie 
van het park. Op dit moment legt het stads-
deel de laatste hand aan het herstel van het 
Liefdesbruggetje, waarmee een opmerkelijk 
historisch object in het park terugkeert. Mede 
dankzij de betrokkenheid en inzet van bewo-
ners in de buurt is het Sarphatipark een mooie 
en groene plek voor iedereen. U kunt nu mee-
denken over activiteiten voor de viering! 

Historie
Stadsingenieur Van Niftrik ontwerpt in 1884 
het Sarphatipark in de Engelse landschaps-
stijl: afwisselend, verrassend, geheimzinnig 
en schilderachtig. Het grotere Vondelpark is in 
Nederland het eerste park in deze stijl. Hoewel 
het Sarphatipark veel kleiner is slaagt hij er toch 
in - door gebruik te maken van verschillende 
technieken - de illusie van een groot park bij de 
bezoekers op te wekken. Compleet met brugge-
tjes, fonteinen en een waterval. Het gebouwtje 

bij de 1e van der Heijdenstraat dient als gemaal. 
In 1885 is de bodem van het park klaar en kan de 
eerste boom geplant worden. Het monument 
voor Sarphati, in het midden van het park, wordt 
een jaar later onthuld. In 1888 krijgt het park of-
ficieel de naam 'Sarphatipark'.

Gebruik
Het Sarphatipark biedt voor elk wat wils. In 
de noordwestzijde is een speelplaats voor de 
allerkleinsten ingericht. Op zonnige dagen 
ravotten hier tientallen kinderen op het in 
oktober 2000 geplaatste speelkasteel. In 
het zuidoostelijke gedeelte zijn recreatieve 
voorzieningen voor jongeren ingericht. Hier 
kunnen ze volleyballen, basketballen en tafel-
tennissen. Verder is een onderscheid gemaakt 
tussen een hondenuitlaatgebied (het zuide-
lijke gedeelte) en een gebied verboden voor 
honden (het noordelijke gedeelte).

Op mooie dagen stroomt het Sarphatipark 
vol met zonaanbidders die zich neervlijen op de 
van hondenuitwerpselen gevrijwaarde gazons 
waar het goed toeven is met een hapje en een 

drankje. Het park biedt ook nog onderdak aan 
een ecologisch centrum “het Groen Gemaal”, 
van waaruit medewerkers van het natuur- en 
milieuteam De Pijp van Wijkcentrum Ceintuur 
een plantenruilsysteem runnen. Deze zomer 
ook op zaterdagmiddag open!

Denk mee en doe mee
Stadsdeel Oud-Zuid, Waternet en Wijkcentrum 
Ceintuur willen het 125 jarig bestaan van het 
Sarphatipark begin september vieren met 
kleinschalige activiteiten in het park. Tot nu 
toe hebben we bedacht dat er op de woens-
dagmiddag 2 september kinderactiviteiten 
plaatsvinden en op zaterdag 5 september 2009 
diverse rondleidingen. 

Graag willen wij de gebruikers van het park 
betrekken bij dit jubileum. Wilt u meedenken 
over nog meer leuke activiteiten voor de viering? 
Of wilt u meehelpen bij het organiseren van 
de activiteiten? Laat het ons weten! Bel met 
Wijkcentrum Ceintuur, t. 676 48 00, of mail naar 
nmt@wijkcentrumceintuur.nl. 

Hoe is het om jong te zijn 
in Amsterdam?

dialoog
jongeren

Kan ik in de toekomst 
nog chillen in de stad? 

Zijn er nog 

leuke plekken ?

Soep, Brood en Praten

Wanneer? Donderdag 4 juni Waar? Hercules Seghers Plein  
(bij regen Eerste Jan van der Heijdenstraat 64) Hoe laat? 18:00 - 21:00

Organisatie: Opbouwwerk Wijkcentrum Ceintuur, Platform Dialoog OudZuid en Vereniging KLAP

Viering in september met activiteiten in het park

Sarphatipark bestaat 125 jaar

De bijzondere gierzwaluwen zijn weer in het 
land! Thea Dammen, biologe, vertelt er u meer 
over en gaat met u op stap om ze in hun ha-
bitat op te zoeken. Daarna gaat ze in de sche-
mering met u op zoek naar vleermuizen in het 
Sarphatipark, met behulp van een batdetector 
en een grote zaklamp. Aanmelden: nmt@wijk-
centrumceintuur.nl of t.400 45 03.

(On)kruid voor beginners
Onkruid bestaat niet. Het gaat er maar om wat 
je mooi vindt. Er zijn soorten die je het best 
meteen maar met wortel en tak uit kunt uit-
roeien en andere misstaan niet in de vaas. Hoe 
weet je nu of je iets moet uitrukken, wegspitten, 
schoffelen, stukhakken of gewoon lekker laten 
staan? Deze vragen komen aan bod in de nieuwe 
cursus Onkruid voor beginners. U maakt kennis 
met de meest voorkomende soorten kruiden en 

leert de manieren om ze al dan niet te bestrijden. 
Op welke manier verspreiden ze hun zaad? Hoe 
weet je wat je weg moet halen en wanneer? Wat 
zeggen ze over de grondsoort? Ook de toepassing 
van onkruiden als meststof of insectenbestrijder 
komen aan bod. 

Vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelding vooraf noodzakelijk bij het 
Natuur- en milieuteam De Pijp, Thea Dammen, 
tel. 400 45 03 of nmt@wijkcentrumceintuur.nl

De cursus bestaat uit twee delen:
Donderdagavond 2 juli, 20.00-22.00 uur:
'(On)kruid herkennen'. Plaats: Wijkcentrum 
Ceintuur, Gerard Doustraat 133. Presentatie: 
Thea Dammen (biologe) Zondagochtend  
5 juli, 11.00 uur: '(On)kruid zien'. Een (fiets)
excursie. Verzamelen bij de reclamemast RAI, 
Europaplein. 

Donderdag 18 juni 20.00 uur 
gierzwaluw en vleermuis: informatie & excursie 

Na een aantal keren proefdraaien is het 
duidelijk. Er is op zaterdagmiddagen vol-
doende belangstelling voor het ecologische 
plantenruilcentrum in het Groengemaal. 
Dankzij vrijwilligers en medewerkers van het 
Wijkcentrum kan het deze zomer een aantal 
zaterdagen (tussen 13.00 en 17.00 uur) voor 
publiek geopend zijn. 

Bij het Groengemaal kunt u terecht voor 
allerlei inheemse éénjarigen, vaste planten, 
klimmers en struiken. Ze zijn er ter plekke ge-
kweekt, of buurtbewoners hebben ze gebracht 
om geruild te worden. We geven ook advies en 
tegen een borg kunt u bij ons gereedschap 
lenen. Als u iets wilt weten over planten, 
dieren en bijvoorbeeld nestkasten, hebben we 
informatie voor u op papier staan. 

Als het Groengemaal op zaterdagmiddag 
open is organiseren de medewerkers ook 

een activiteit in het park. Bijvoorbeeld het 
bouwen van mussennestkasten, het bij-
planten of aanleggen van plantsoenen, ex-
cursies in het park of een kennismaking met 
een plantendokter die u dient met kundig 
advies. 

Wilt u meedoen of helpen? 
Dan bent u van harte welkom op het Groen 
Gemaal in het Sarphatipark (ingang Eerste 
Jan van der Heijdenstraat). De activiteiten 
én de zaterdagen dat het Groengemaal 
open is staan vermeld op de website van het 
Wijkcentrumceintuur. www.wijkcentrumcein-
tuur.nl/wijkcentrum-ceintuur/over-ons/agenda. 
Een overzicht van de activiteiten vindt u ook bij 
de ingang van het Groen Gemaal Sarphatipark 
20, 1072 PA Amsterdam t. 400 45 03. E-mail: 
groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl

Groen Gemaal in Sarphatipark ook op zaterdag(en) open 

Liefdesbruggetje in het Sarphatipark in oude glorie hersteld. (foto: stadsdeel Oud-Zuid))

De tuin van het Groen Gemaal

Testen van een nieuw type voetbalkooi en pannenkoeken 
maken met de Mobiele Picknicktafel tijdens een pleindialoog 
onlangs op het Hercules Seghersplein (linksboven en rechts). 
Links: Bewonersgroep 'Buurt Actief' van de Van Goghbuurt. 



JUNI 20096 | spreekuren

Spreekuren 

Bewonersgroepen

Algemeen Spreekuur z
Maandag 13.00 tot 15.00 uur
Voor vragen van allerlei aard. Bijvoorbeeld 
over het invullen van formulieren, uitleggen of 
schrijven van brieven of afhandelen van moei-
lijke telefoontjes. Voor en door bewoners.
E-mail: vragenspreekuur@gmail.com

Advocatenspreekuur z
Maandag 17.00 tot 18.00 uur
Stichting Advocatenspreekuur Amsterdam 
geeft gratis juridisch advies. www.advocaten-
spreekuur.nl

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid z
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
Bij het WSWonen kan elke bewoner terecht 
met vragen op huur- en woongebied. 
Bijvoorbeeld over achterstallig onderhoud, de 
hoogte van de huur, dreigende huisuitzetting 
en advies bij procedures van de huurcom-
missie. Daarnaast ondersteuning en advies 
voor bewoners bij de renovatie van hun wo-
ning. t 664 53 83 E-mail: oudzuid@wswonen.nl

Duurzaamheidsspreekuur z
Woensdag 18.00 tot 20.00 uur
Transition Towns organiseert een ‘duurzaam-
heidsspreekuur’. Hebt u vragen over de moge-
lijkheden tot besparing, duurzamer leven of 

andere gerelateerde vragen? Ook bibliotheek!
E-mail: info@depijp.transitiontowns.nl

Natuur- en milieuteam De Pijp z
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Voor vragen over groen, water en milieu kunt u 
terecht bij het Natuur- en Milieuteam. 
t 400 45 03  E-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Woonspreekuur De Pijp z
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
Vrijwilligers beantwoorden uiteenlopende 
vragen op het gebied van huisvesting. 
Onderwerpen: huurprijzen, servicekosten, on-
derhuur, renovaties en woonruimteverdeling. 
De vrijwilligers werken nauw samen met het 
Huurteam, de opbouwwerker stadsvernieu-
wing en de Huurdersvereniging de Pijp. Ze zijn 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
de wijk. t 664 53 83.

Groen Gemaal z
Maandag t/m donderdag 13.00 tot 17.00 uur
Niet in het wijkcentrum, maar in het 
Groen Gemaal, een prachtig monumentaal 
gebouwtje in het Sarphatipark. U kunt langs 
komen om planten, zaden en stekken te ruilen. 
Vrijwilligers geven hulp en advies bij het on-
derhoud van uw geveltuin. t 664 13 50  E-mail: 
groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl.

HV de Pijp

Algemene 
ledenvergadering 

Op donderdag 11 juni organiseert de 
Huurdersvereniging de Pijp haar algemene 
ledenvergadering (ALV). Aan het begin van 
de avond kiezen de leden van de vereniging 
een nieuw bestuur en wordt teruggekeken 
op de activiteiten van het afgelopen jaar. Het 
tweede gedeelte van de avond staat in het 
teken van ‘In mijn wijk 2’, de campagne die de 
Huurdersvereniging de Pijp samen met het 
Wijksteunpunt Wonen en Huurdersvereniging 
Zuid heeft georganiseerd. De vereniging 
nodigt iedereen uit, leden en niet leden, om 
kennis te komen maken met de huurdersver-
eniging. 
Wanneer: donderdag 11 juni
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard 
Doustraat 133

Het wordt steeds gekker 
met splitsen panden

Woningen in de duurdere, geliberaliseerde 
categorie mogen na splitsing apart worden 
verkocht. De gedachte is dat huurders van 
dure woningen ze ook kunnen kopen. Zo blijft 
hetzelfde aantal woningen voor dezelfde 
doelgroep beschikbaar, maar er komen wel 
steeds meer koopwoningen in plaats van 
huurwoningen. Om de voorraad betaalbare 
huurwoningen te behouden mogen goedko-
pere huurwoningen in principe niet worden 
gesplitst. Toch gebeurt dat in de praktijk wel. 
Meestal door een zolder te verbouwen en die 
bij de bovenste woonlaag te voegen of een 
kelderbak onder de begane grond te plaatsen. 
Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot 
een gevecht om de ruimtes op zolder en een 
absurde aanleg van kelders. Om hun doel te 
bereiken gingen de verhuurders soms over tot 

inbraak, intimidatie en kochten ze huurders 
ze af. 
Niet iedere verhuurder kreeg zijn zin. Er waren 
huurders die het gevecht met (rechts)hulp 
van het Wijksteunpunt Wonen en advocaten, 
soms tot in de rechtszaal, aangingen. Zo ook 
een bewoner uit Jan Steenstraat. De ver-
huurder bond in, betaalde een schadevergoe-
ding voor de vernielde spullen en gaf aan dat 
die de zolder kon houden. Maar de eigenaar 
heeft het splitsen van de woning nog niet op-
gegeven. Hij heeft het stadsdeel uitgenodigd 
om te komen kijken. De zolder is weliswaar 
nog niet verbouwd, maar als dat in de nabije 
toekomst toch staat te gebeuren, kan volgens 
de verhuurder best een vergunning afgegeven 
worden. De makelaar belde de huurder 
en gaf de opdracht niet tegen Bouw- en 
Woningtoezicht te zeggen dat die de zolder 
nog steeds huurt. Anders zou de verhuurder 
geen splitsingsvergunning krijgen. Ons advies 
aan de huurder laat zich raden ...

Transition Tea
Elke tweede zondag van de maand organi-
seert Transition Town De Pijp een ‘Transition 
Tea’. Zondag 10 mei, vanaf 12.00uur konden 
mensen een rondleiding krijgen, meehelpen 
in de tuin en informatie krijgen over wat een 
Transition Town inhoudt. Ook kon men een 
kopje thee drinken of een praatje maken. 

Aan het eind van de Transition Tea was er een 
workshop: 'composteren in de stad'.
Niet veel mensen in de Pijp hebben een tuin. 
Ook wordt het GFT-afval niet meer apart 
opgehaald. Uit milieu-oogpunt is het een 
gemiste kans dat het GFT-afval uit De Pijp in 
de vuilnisbakken verdwijnt en niet herge-
bruikt wordt. Vijftien deelnemers leerden uit 
een melkpak een wormencompost en een 
minicompost bouwen. 

Een wormencompost is in een half uur 
gemaakt. Je hebt alleen maar drie plastic 
bakken, karton, groenteafval en een handvol 
wormen nodig. Een piepklein balkonnetje is 
geen belemmering. 
De handleiding is te vinden op de pagina ‘Wat 
ka je zelf doen’ van www.depijp.transiti-
ontowns.nl. Leuke tips kun je er ook kwijt. 
Hieronder vind je de handleiding voor de 
minicompost.

Composteren 
met een melkpak

  Spoel een leeg melkpak goed om.
 Maak de bovenkant dicht met plakband. 
	Snij in de zijkant een klepje. 
	Strooi wat aarde over de bodem van het 
 melkpak.
	Snij keukenafval in stukken van maximaal 3 
 centimeter
	Stop het keukenafval in het melkpak
	Voeg halverwege nog een keer wat 
 aarde toe
	Leg het pak indien vol weg en schep het 
 één keer per week even om
	Na ca. 6 weken is het keukenafval 
 gecomposteerd en klaar voor gebruik.

Transition Town De Pijp

Open Tuinendag De Pijp 
zaterdag 27 juni

Aan het eind van de maand juni, als het groen 
nog fris is, kun je ze bezichtigen. Leden van 
de Werkgroep Opentuinendag De Pijp stellen 
dan hun tuin open voor het publiek. Grote 
binnentuinen, daktuinen, postzegeltuintjes 
of een verwilderd stuk bos, allen worden ze 
gekoesterd door hun eigenaar, die de ruimte 
achter het huis naar eigen inzicht heeft 
ingericht. Juist dit persoonlijke aspect maakt 
deze route langs de tuinen tot een bijzondere 
belevenis. Je zet een stap in een ruimte 
waarin iemand leeft. De tuinen zijn ook 
belangrijk voor dieren die in de stad hun leven 
hebben. Ze hebben rust nodig, die zo dicht bij 
de drukke straat, verrassend genoeg toch te 
vinden is. De stadstuinen zijn dus meer dan 
een lust voor het menselijk oog alleen. 
Als u de tuinen wilt bekijken kunt een passe 
partout kopen. Die geeft toegang tot meer 
dan twintig tuinen. Zoveel tuinen zijn er nog 
niet eerder te bezichtigen geweest. En er zijn, 
net als vorig jaar, ook weer nieuwe tuinen bij. 
Een passe partout (met tuinbeschrijvingen) 
kost slecht 2,50 euro en is verkrijgbaar bij
alle tuinen o.a.: het Buurtcentrum aan de 2e 
van der Helststraat 66, Vereniging Frans
Halstuinen, Frans Halsstraat 16K, en op het 
adres van Mini Groot, aan de Hemonystraat
26 E. De tuinen zijn geopend van 11:00 tot 

17:00 uur en zijn te herkennen aan
de ballonnen aan de gevel. Lijkt het je ook 
leuk je tuin ook open te stellen? Neem
dan contact op met Mini Groot (671 97 65), je 
bent van harte welkom

Namens de Werkgroep Open tuinendag 
Maarten Wesselink

Open Ateliers De Pijp
3 en 4 oktober

Na het grote succes van de ‘Open Ateliers in 
De Pijp’ in 2007, duizenden geïnteresseerden 
vonden hun weg naar de ateliers, wordt er 
dit jaar door het Stadsdeel Oud-Zuid opnieuw 
een ‘atelierroute’ in de buurt georganiseerd. 
Deze zal plaatsvinden in het weekeinde van 
3 en 4 oktober. Professionele kunstenaars, 
ambachtslieden en creatieve ondernemers 
die in De Pijp wonen en/of werken kunnen 
meedoen, alsook kunst- en onderwijsinstel-
lingen. De ‘atelierroute’ biedt hen de gelegen-
heid hun werk te presenteren en te verkopen. 
Bovendien leert men andere ‘creatievelingen’ 
uit de buurt kennen en wie weet tot welke 
vruchtbare samenwerking dat kan leiden. 
Van de deelnemers wordt wel verwacht dat 
ze actief meewerken aan de organisatie. De 
inschrijving is inmiddels gestart. Voor meer 
informatie over voorwaarden en aanmelding 
kunt u terecht op: 
www.openateliersdepijp.nlof bij franssalman@
xs4all.nl

Open Tuinendag

Kunstwerkgroep De Pijp

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Geveltuinendag 2009. (Foto's: Peter Lange)
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Albert Cuypmarkt: poppenkraam
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Plek voor ontmoeten
Het Nazomerfestival in de Albert Cuypstraat is na haar tiende 
editie een begrip in De Pijp. Een straatfestival met veel bezoe-
kers, maar vooral ook veel deelnemers. Voor en door de buurt 
is de missie van de Nazomerfestival-commissie. Waar het ooit 
als een klein straatfeest begon is nu de hele Albert Cuypstraat 
gevuld met stands, podia, attracties, activiteiten en ter-
rassen. Dé plek voor ontmoeten, dé plek om aan de buurt 
te tonen wat je kunt en wat je doet. Van 'Salsa op straat' tot 
Aikidodemonstraties, van elektrische auto tot pottenbakken, 
van schminken tot massages, van kunst tot klimwand, van 
participatiemarkt tot proeverij. 

Voorgeschiedenis
Het Nazomerfestival is ontstaan als reactie op de autovrije dag 
in de binnenstad. Verschillende Amsterdamse buurtgroepen 
en wijkcentra hadden in de periode daarvoor geijverd voor 
een autovrije dag in Amsterdam, in navolging van Rome en 
Barcelona. De gemeente besloot vervolgens voor slechts een 
autovrije dag in de binnenstad, een tegenvaller voor de buurt-
groepen uit alle andere buurten van Amsterdam.

Vanuit het Pijpse Wijkcentrum Ceintuur had de werkgroep 
Verkeer gepleit voor een autovrije dag. Deze werkgroep be-
sloot om op de bewuste autovrije dag zélf een evenement te 
organiseren. In samenwerking met andere bewonersgroepen 
werd in 1999 het eerste Buurtfeest De Pijp gerealiseerd in de 
Albert Cuypstraat. In de jaren daarna groeide dit uit tot een 
heus festival: het Nazomerfestival De Pijp.

Help mee!
Het Nazomerfestival als buurtfeest kan alleen slagen als ook 
daadwerkelijk veel buurtbewoners mee doen. Op de dag zelf, 
maar ook in de voorbereidingen. Grijp de gelegenheid aan, om 
met buren en buurtgenoten samen te werken aan hét jaar-
feest van De Pijp. Er is voor elk wat wils: een kinderpodium, 
jongerenactiviteiten, kunst & cultuur, participatiemarkt, 
muziek & dans, buurtbrunch. Ook de taken lopen zeer uiteen: 
de markt coördineren, broodjes klaarmaken, presenteren of 
artiesten begeleiden? Er is van alles te doen. 

Ter afsluiting van het festival zijn alle vrijwilligers van 
harte welkom op de Sundance Afterparty in de Badcuyp vanaf 
20:00. 

Neem deel!
Niet alleen is er van alles te doen, er is ook van alles om aan 
deel te nemen: de KunstCuyp, de participatiemarkt, de buurt-
brunch, de podia, de proeverij. Huur een kraam, doe een act, 
kom gezellig brunchen of suikerfeest vieren met je buren! 

Wat zoeken we nu bijvoorbeeld nog:
● coördinatie buurtbrunch en helpende handen
● begeleiding participatiemarkt
● podiumcoördinatoren en  presentatoren
● hulp bij publiciteit en opmaak
● logistieke ondersteuning
● publiek en deelnemersondersteuning infostand
En nog veel meer! Heb je interesse, wil je iets doen voor 
de buurt en wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Stuur 
een mail aan: m.paula@wijkcentrumceintuur.nl of bel 
Wijkcentrum Ceintuur op 6764800 en vraag naar Mayra Paula. 
Je kunt ook één of meerdere bonnen (rechts) invullen en  in-
leveren bij het wijkcentrum  of opsturen naar Wijkcentrum 
Ceintuur, GerardDoustraat 133, 1073 VT Amsterdam.

Er moet veel gebeuren om het festival weer van de grond te krijgen. Het is leuk om mee te 
werken en te zien hoe dingen vanuit een idee groeien naar een daadwerkelijk evenement. 
Een festival voor en door de buurt.

JA, IK HEB INTERESSE OM MEE TE DOEN

Ja, ik heb interesse om op een of andere manier te helpen bij het Nazomerfestival, kunnen 

we iets afspreken?

Naam:

Adres:

Email:

Telefoonnummer:

Gezellig brunchen en/of suikerbuffet op straat, samen met andere buurtgenoten.
Wellicht vindt u het wel leuk om ’s ochtends ook nog even te helpen met het klaarzetten? 

IK WIL DEELNEMEN AAN DE BRUNCH / SUIKERFEEST

Naam:

Adres:

Email:                                                                    Telefoonnummer:

❏ ik wil mee-eten met de brunch (€5)
❏ ik wil mee-eten aan het suikerbuffet (€5)
❏ ik wil de ochtend helpen

Op de Kunst & CultuurCuyp en op de diverse podia is er gelegenheid om op te treden. 
De programmering wordt dit jaar in samenwerking met de Badcuyp gerealiseerd.

IK WIL MEE DOEN AAN DE KUNST & CULTUURCUYP / PODIA

Naam: 

Adres:

Email:                                                                  Telefoonnummer: 

Vul in waar je interesse naar uitgaat:

❏ het uitvoeren van een muziekact of dansact op één van de podia
❏ het presenteren van ons culturele programma aan de buurt
❏ een (straat)theater act opvoeren

❏ anders namelijk: 

Een groot deel van de Albert Cuyp is ingericht als markt tijdens het Nazomerfestival. Een 
geweldige gelegenheid om contacten te leggen met buurtbewoners en om te laten zien wat 
u doet, kunt of maakt. Het huren van een kraam kost € 35,-

IK WIL EEN KRAAM

Naam:

Adres:

Email:

Telefoonnummer:

Vul in op welk deel van de markt je een kraam wilt:

❏ Participatiemarkt   ❏ Kunst & CultuurCuyp    ❏ Proeverij

Buurtbewoners gezocht voor het Nazomerfestival!
fotografie Nazomerfestival Albert Cuyp 2008: Peter Lange

❏ ik wil de middag helpen 
❏ ik wil in de voorbereidingen helpen

Foto: Maarten Wesselink


