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Opbouwerk, de onzichtbare kracht in het verbinden van de buurt en haar inwoners. (Foto: Maarten Wesselink)

Opbouwwerk, wat doet het voor de buurt?
De deelraad van Stadsdeel Oud-Zuid 
is in debat over de toekomst van het 
opbouwwerk door de wijkcentra. 
Basis voor deze discussie is de nota 
‘Richting opbouwwerk/positionering 
wijkopbouworganen’. Die formuleert 
een aantal (vernieuwde) taken voor 
het opbouwwerk. Bewoners en be-
langhebbenden kunnen hun mening 
over het stuk kenbaar maken aan 
het stadsdeel: tot 8 juli is inspraak 
mogelijk. Maar wat kunt u ermee en 
waarom is het belangrijk?

Optredens tijdens De Pijp maakt Muziek! Op het plein Tweede Jacob van Campenstraat/Gerard Doustraat en t.o. 

Vredeskerk op zondag 21 juni (Foto's Maarten Wesselink)

loosd en slecht ingericht plantsoen. Ze hadden 
het plan opgevat om het plantsoen zelf opnieuw 
in te richten en met buren te gaan opknappen. 
Gesteund door het opbouwwerk vonden ze de 
financiering voor het plan en konden ze aan de 
slag.

Samen sterk
Een ander voorbeeld zijn de vele renovatiepro-
jecten in de buurt. Regelmatig komen er bewo-
ners langs bij het wijkcentrum die van de ver-
huurder te horen hebben gekregen dat ze we-
gens een verbouwing hun woning uit moeten. 
Een opbouwwerker doet meer dan de huurder 
informeren over zijn rechtspositie, die kijkt 
verder. Hoe zit het met de buren? Wat hebben 
zij van de verhuurder te horen gekregen, geldt 
de situatie ook voor hen? Door mensen bij elkaar 

te brengen komt het complete verhaal boven 
tafel. En dat niet alleen: het geeft mensen de 
durf en kracht voor zichzelf op te komen: samen 
sta je sterk.

Duurzame aanpak
Kortom, er zijn genoeg voorbeelden van de rol 
die het opbouwwerk kan spelen voor u en voor 
de buurt. Daarbij gaat het niet alleen om korte 
projecten, maar juist ook om een duurzame 
aanpak. Bij het opbouwen en versterken van 
netwerken in de buurt of om de continuïteit te 
waarborgen als een van de actieve bewoners 
verhuist of mensen onderling van mening ver-
schillen. 

Onzichtbare kracht
De notitie is misschien zware kost voor mensen 

die er niet dagelijks mee bezig zijn. Desondanks 
is die voor bewoners belangrijk. Niet alleen 
zorgt het opbouwwerk ervoor dat een bewoner 
op kan treden als gelijkwaardige en goed geïn-
formeerde gesprekspartner, het is ook de on-
zichtbare kracht in het verbinden van de buurt 
en haar bewoners. 
Tijdens de commissievergadering van het stads-
deel begin juni is de notitie flink bekritiseerd 
door de raadsleden. ‘Prima dat er een discussie 
komt’, aldus veel raadsleden, maar ‘wat doet 
het opbouwwerk nou eigenlijk?’ Of sterker nog, 
‘wat heb je er aan?’. Het is begrijpelijk dat men 
zich dit afvraagt. Immers, het zichtbaar maken 
en het meten van effecten in het opbouwwerk 
is niet gemakkelijk. 

Weblog

Voor het Wijkcentrum Ceintuur is de notitie met 
de discussie een aanleiding zich te beraden op 
haar zichtbaarheid. Hoe laat je zien wat je doet 
en bereikt, zonder dat dit ten koste gaat van de 
tijd die je wilt investeren in het opbouwwerk 
zelf? Op zoek naar een praktische manier zijn 
we uitgekomen op een weblog. Via dit medium 
kan het wijkcentrum verslag doen van gebeur-
tenissen en activiteiten waarbij het in de buurt 
betrokken is. Geen periodieke verslaglegging, 
maar wel momentopnamen van een buurt die 
altijd in beweging is. Neem gerust eens een 
kijkje in onze keuken: virtueel op wijkcentrum-
ceintuur.nl of fysiek op de Gerard Doustraat 133. 
De medewerkers van Wijkcentrum Ceintuur 
ontmoeten u graag!

Alies Fernhout

In een notendop staat opbouwwerk voor: ‘het 
bevorderen van sociale cohesie en het versterken 
van zelfredzaamheid”. Met andere woorden: 
bewoners motiveren en ondersteunen bij ini-
tiatieven. Overigens met extra aandacht voor 
mensen die in mindere mate gehoord worden. 
Veel mensen in de buurt zouden graag dingen 
oppakken: iets organiseren met de buren, de 
straat opknappen of mooier maken, gezamen-
lijk optrekken bij problemen in de buurt. Het 
is echter niet eenvoudig dit alleen te doen. Om 
bijvoorbeeld zelf naar de buren te stappen en te 
vragen of ze ook mee willen doen, of om flyers 
te maken dan wel een bijeenkomst te organi-
seren. 
Het opbouwwerk kan hierbij helpen. Ze biedt 
faciliteiten, heeft ervaring en een netwerk dat 
behulpzaam kan zijn om meer/andere mensen 
te bereiken. Ook hebben de opbouwwerkers 
veel kennis in huis: over de buurt, van ontwik-
kelingen, van procedures, financiering en mo-
gelijkheden. Het opbouwwerk is er niet om het 
werk van mensen over te nemen, wel om het 
behapbaar, toegankelijk en lichter te maken. 

Draagvlak 
Voorbeelden zijn makkelijk te noemen. Zoals 
een buurt waar vanwege problemen en over-
last het stadsdeel en de woningcorporatie het 
initiatief namen om het pleintje in de buurt 
opnieuw in te richten. Bewoners werd gevraagd 
mee te denken over het ontwerp. Bij de uitein-
delijke presentatie bleek een aantal belangrijke 
eisen van de bewoners niet meegenomen. 
Tegelijkertijd heerste het idee dat de reacties 
van bewoners niet representatief waren voor de 
rest van de buurt. 
In samenwerking met het opbouwwerk van 
Wijkcentrum Ceintuur is het traject opnieuw ge-
start. Deze keer is veel aandacht besteed aan het 
bereiken van zoveel mogelijk belanghebbenden. 
Inhoudelijk is niet het herinrichtingsplan als uit-
gangspunt genomen, maar de oplossingen die 
de bewoners aandroegen voor de problemen. 
Vanuit dit perspectief is een voorstel ontstaan 
dat in de buurt draagvlak heeft.

Aan de slag
Of de twee bewoners van een plein in de Zuid-
Pijp die zich al jaren ergerden aan een verwaar-
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Op de dag dat de Commissie-Veerman 
haar rapport over de Noord-Zuidlijn 
uitbrengt, krijg ik een persbe-
richt van die commissie thuis in de 
brievenbus. De commissie lijkt haar 
eigen advies serieus te nemen; snel en 
open communiceren. Helaas, het persbericht 
beslaat twee pagina’s die vol staan van prestige 
(citaat:“de metro draagt bij aan het prestige 
en internationale allure van de stad”), kromme 
ambtenarentaal (“Daar staan gemiddeld 1,5 mil-
jard Euro baten, zoals reistijdwinst tegenover”) 
en leugens (onjuiste aantallen reizigers).  In 1996 
was ik niet overtuigd van de argumenten van 
wethouder Bakker en burgemeester Patijn vóór 
de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Zij baseerden 
zich toen op cijfers die afkomstig waren uit het 
zogenaamde vervoersmodel Genmod. Volgens 
Bakker en Patijn moest de Noord-Zuidlijn snel 
worden aangelegd, want de stad zou anders in 
2005 totaal dichtgeslibd zijn. Bedrijven zouden 
massaal de stad hebben verlaten. Volgens de be-
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Het Kaasboertje
G. Doustraat

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

Als alles mee zit heeft het stads-
deel deze week op initiatief van 
PvdA en GroenLinks besloten om 
200.000 euro te besteden aan een 
bescheiden herinrichting van de Van 
Woustraat.

Met het geld zouden enkele parkeerplaatsen 
voor auto´s vrijgemaakt kunnen worden 
voor fietsrekken. Ook moet de straat door 
meer beplanting een groener aanzien en 
een hogere luchtkwaliteit krijgen. 
Mensen die per fiets naar de buurt komen 

om er te winkelen of te eten ervaren een 
tekort aan parkeergelegenheid voor de 
fiets. De parkeerdruk voor fietsen is hoger 

dan die voor auto´s. Uit onderzoek van het 
stadsdeel blijkt dat er te weinig parkeer-
plaatsen voor fietsen zijn. De bedoeling van 
de herinrichting is behalve meer parkeer-
plaatsen en een hogere luchtkwaliteit ook 
een verbetering van het ondernemings- en 
woonklimaat. Ook de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid moeten met deze herinrich-
ting verbeteren. 
Arend Hamstra, raadslid van GroenLinks 

in Oud-Zuid telde al voor het raadsbesluit 
zijn zegeningen: “Eindelijk kunnen we een 
begin maken met het verbeteren van de Van 
Woustraat. Deze ommekeer in de politiek 
van Oud-Zuid was hard nodig!”

tekst: Peter Roeffen
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Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming

Afrikahuis wordt gemeentelijk monument

Het Afrikahuis, gelegen op de hoek van de 
Van Ostadestraat 268-270 en de Henrick 
de Keijserstraat 9, ontworpen door Joop 
van Stigt, is door het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Oud-Zuid op de gemeentelijke 
monumentlijst gezet. Het complex is een 

topstuk van de Forumbeweging en daardoor 
van evident belang voor de Nederlandse 
bouwkunst en voor Amsterdam in het bij-
zonder. Zowel het exterieur als het interieur 
van het complex zijn voor een groot deel in 
de oorspronkelijke staat gebleven en zijn 
het daarom waard beschermd te worden. 

Eindelijk herinrichting Van Woustraat

Veerman, mag ik overvaren?
rekeningen zouden jaarlijks 160.000 mensen van 
de Noord-Zuidlijn gebruik gaan maken. In die 
berekeningen worden voor het gemak alle over-
stappers en heen-en-weer reizigers meegeteld. 
Bovendien gaat het uit van een verbinding met 
Amstelveen. We weten nu dat de stad niet is dicht-
geslibd, ondanks de al jaren durende bouwwerk-
zaamheden voor de metro. Maar de commissie 
Veerman gebruikt de cijfers uit Genmod nog 
wel voortdurend in haar 196 pagina’s tellende 
rapport. Tot mijn verbazing lees ik in het persbe-
richt toch echt dat er zelfs sprake is van 200.000 
passagiers. Ik citeer: ‘’De Noord-Zuidlijn wordt 
daarmee één van de meest intensief gebruikte 
metroverbindingen van Europa”. Maar dat getal 
staat nergens in het rapport (CTRl-F). Ik kan zo 
nog wel even doorgaan met het weerleggen 
van argumenten uit het rapport, maar het loont 
de moeite niet. Mijn laatste woord: Afserveren 
het rapport Veerman, opdoeken die lijn. Beter 
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Marcel Dikstra, bewoner/ondernemer in de Pijp Het Afrikahuis op de hoek van de Van Ostadestraat en de Henrick de Keijserstraat (Foto: Peter Lange)

De Pijp Krant is een podium voor onze lezers. 
Daarom zijn bijdragen over actuele onderwerpen 
welkom, mits bondig geformuleerd en - ook bij 
e-mail - voorzien van naam adres en telefoon-
nummer. De redactie behoudt zich het recht voor 
artikelen en brieven te redigeren en in te korten. 
De auteurs verlenen impliciet toestemming voor 
openbaarmaking en verveelvoudiging van hun 
bijdragen in (elektronische) uitgaven van De Pijp 
Krant. 

De Pijp maakt Muziek! (foto's: mw)



julI 2009 3wonen |

Achterstallig onderhoud?

Op het spreekuur

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).

Enigszins in paniek bezocht een jonge 
vrouw onlangs het woonspreekuur. “Ik heb 
nog een maand om een andere woning te 
vinden, anders sta ik op straat,” sprak ze 
ongerust. Of wij een andere woning voor 
haar konden regelen? Nee, dat konden we 
niet, maar we konden haar wel gerust-
stellen. De wet biedt haar bescherming. 

De vrouw liet haar huurcontract zien 
waarin stond vermeld: ‘De overeenkomst 
wordt aangegaan voor de duur van 12 
maanden. Daarna zal huurder de woon-
ruimte ontruimen.’ Het contract was dui-
delijk geformuleerd, maar in strijd met de 
wet. De wetgever heeft bepaald dat de 
huurder niet door een contract de huurbe-
scherming kan worden ontnomen. De wet 
gaat voor, wat er ook in het contract staat 
vermeld.

Een huurcontract is in principe voor onbe-
paalde tijd, ook als in het contract uitdruk-
kelijk een huurperiode wordt genoemd. 
Een huurcontract loopt gewoon door, ook 
als de genoemde periode is verstreken, 
totdat het door een van de partijen wordt 
opgezegd. Een contract ‘verloopt’ dus niet 
zomaar, maar moet altijd rechtsgeldig 
worden opgezegd. Daarbij geldt voor de 
verhuurder een opzegtermijn van ten-
minste drie maanden (voor de huurder is 
die termijn één maand).

De ergste vrees van de spreekuurbezoek-
ster was weggenomen. Ze kon niet zomaar 
op straat worden gezet. Maar helemaal 
gelukkig was ze nog niet. Wat te doen 
als de verhuurder alsnog zou opzeggen? 
Ze had dan weliswaar een paar maanden 
gewonnen, maar zou uiteindelijk toch 
moeten vertrekken.

Dergelijke vrees is ongegrond. Een ver-
huurder kan niet zomaar opzeggen, maar 
daarvoor een hele goede reden  moet 

hebben. Een flinke huurachterstand kan 
zo’n reden zijn of ‘dringend eigen gebruik’ 
door de verhuurder. Als de huurder het niet 
eens is met de huuropzegging, moet de 
verhuurder die opzegging altijd voorleggen 
aan de Kantonrechter. Deze beoordeelt dan 
of er daadwerkelijk een goede reden is om 
de overeenkomst te beëindigen. De meeste 
verhuurders gaan echter niet zover dat zij 
een huuropzegging aan de Kantonrechter 
voorleggen, want de rechter toetst streng!

Het enkele feit dat in het contract een be-
paalde huurperiode staat vermeld, is dus 
geen geldige reden tot opzegging, want 
huurcontracten zijn doorgaans niet voor 
bepaalde tijd, ongeacht de formulering 
van het contract. Natuurlijk zijn er, zoals 
bij iedere wettelijke bepaling uitzonde-
ringen op de hoofdregel. Tijdelijke verhuur 
op basis van de Leegstandswet (onder 
andere bij sloop en renovatie), tussenhuur 
(verhuurder verblijft bijvoorbeeld een 
bepaalde tijd in het buitenland), of over-
eenkomsten ‘naar zijn aard van korte duur’ 
(bijvoorbeeld vakantiewoningen) vormen 
zo’n uitzondering. 

Als uw contract ook onduidelijkheden over 
de huurperiode bevat, kom dan langs op 
ons spreekuur. De jonge vrouw die dacht 
haar woning uit te moeten is gerustge-
steld. Tot op heden heeft zij geen huurop-
zegging ontvangen.

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

Zowel Het Parool als De Telegraaf gaf 
de afgelopen maand ruim aandacht 
aan de criminele activiteiten van de Van 
Wougroep. Koppen als ‘Van Wougroep 
lijkt opnieuw betrokken bij drugshandelen 
‘Tuig Diamantbuurt protesteert’ sug-
gereren dat er heel wat aan de hand is 
in de buurt van de Van Woustraat. Is er 
voor bewoners reden om zich zorgen te 
maken?

Doorlooptijden
Woensdag 10 juni vergaderde het stadsdeel aan 
de hand van het door wethouder Lieke Thesing 
(Jeugd en Financiën) gepresenteerde rapport 
Mayenne over de veiligheid in de Pijp.
Voor de vergadering waren ook veldwerkspeci-
alisten uitgenodigd en twee van hen kwamen 
aan het woord, de korpschef van de politie en 
de Officier van Justitie. De lange doorlooptijden 
tussen het gepleegde delict en de veroordeling, 
baarden hen zorgen. Veel jonge criminelen lopen 
in afwachting van een juridische uitspraak op 
straat rond, pronken met uit criminaliteit ver-
worven statussymbolen en geven daarmee jeug-
dige buurtgenoten de indruk dat niemand ze iets 
kan maken. De criminelen weten vaak precies hoe 
ver ze kunnen gaan zonder juridisch bestreden te 
kunnen worden. 

Mayenne
Het duo specialisten woonde de deelraadverga-
dering bij omdat het rapport Mayenne de basis 
vormde voor de deelraaddiscussie. Mayenne is 
een gezamenlijke operatie van het stadsdeel met 
de politie en het openbare ministerie om via ge-
zinsaanpak de criminaliteit in de buurt een halt 
toe te roepen. De operatie werd ingezet na pro-
blemen in de Diamantbuurt in 2007. De nieuwe 
media-aandacht en een toename van diefstallen 
en straatroven leidden tot een plan van aanpak 

Gezinsaanpak moet criminaliteit 
voorkomen

Onderhoudsklachten van 50 jaar
 

Het bestaat echt. Verhuurders die 
onderhoudsklachten vijftig jaar lang 
negeren of met knip-en plakwerk pro-
beren op te lossen. Zonder tussenkomst 
van de rechter worden de klachten 
niet verholpen. Een huurder aan de 
Stadhouderskade, die al sinds aanvang 
bewoning last had van lekkages, 
werd tientallen jaren aan het lijntje 
gehouden. Uiteindelijk maakte het 
Wijksteunpunt Wonen een rapport op 
van de problemen. Ook toen kwam de 
verhuurder met plannen voor lapwerk. 
Het huis was zo verwaarloosd dat het 
niet eens meer verzekerd mocht blijven. 
De enige optie was om naar de rechter 
te stappen. Deze oordeelde dat de 
verhuurder inderdaad de aangedragen 
oplossing moet opvolgen. Nu maar 
afwachten of de verhuurder zich aan 
deze uitspraak iets gelegen laat liggen 
en de lekkage na een luttele 50 jaar écht 
verhelpt.

voor de buurt. Jongeren met Marokkaanse achter-
grond die de buurt en hun eigen gemeenschap in 
opspraak brachten, werden in beeld gebracht via 
een gezinskaart. Ouders en gezinsleden werden 
benaderd voor directe zorg en steun. Doel was om 
de opsporingsmogelijkheden te vergroten en de 
onmacht, onverschilligheid of onwetendheid van 
de directe omgeving te doorbreken.
Met deze aanpak kon aangetoond worden dat er 
rond de Van Woustraat sprake was van een cri-
minele organisatie met vijf hoofdverdachten die 
zich bezig hielden met de handel in verdovende 
middelen. Zes personen werden veroordeeld, 
waarvan een tot 22 maanden gevangenisstraf.

Focus
Bij de aanpak is nadrukkelijk gekozen voor een 
focus op gezinnen. Het doel is om te voorkomen 
dat jongere broertjes, en soms zusjes, in hetzelfde 
criminele gedrag vervallen als hun oudere broers. 
Het op het rechte pad houden van de jonge ge-
zinsleden is van groot belang omdat na de leeftijd 
van 18 jaar, als ze meerderjarig zijn geworden, jus-
titie, politie en het stadsdeel wettelijk en opvoed-
kundig gezien veel minder mogelijkheden hebben 
om nog te sturen en in te grijpen. 

Kanttekeningen
Alle fracties deelden de zorg dat kansarme 
kinderen een beeld ontwikkelen dat misdaad 
loont. Ze waren verheugd dat de huidige aanpak 
voorzichtig zijn vruchten begint af te werpen. 
De veiligheidssituatie rondom de Van Woustraat 
blijkt verbeterd, de overlast voor burgers is 
teruggedrongen, verdachten zijn veroordeeld en 
gezinnen met problematische kinderen worden 
begeleid. 
Niettemin plaatsten verschillende fracties kant-
tekeningen. Stadsdeelraadsleden vroegen zich 
af of er wel genoeg aandacht voor de voedings-
bodem van de criminaliteit was en of meelopers 
en leiders niet beter gescheiden moeten worden? 
Ook kwam de vraag waarom niets wordt gedaan 

Diamantbuurt, veiliger dan de krantenkoppen suggereren (Foto: Peter Lange)

4.000 euro 
sleutelgeld retour 
Het tekort aan beschikbare betaalbare 
woningen is groot. Sommige particuliere 
verhuurders proberen hier een slaatje uit te 
slaan door nog steeds sleutelgeld te vragen 

bij het afsluiten van een huurcontract. Het is 
wettelijk bepaald dat de verhuurder of een 
tussenpersoon geen onredelijk voordeel mag 
halen van het afsluiten van een huurovereen-
komst. Een huurster aan de Amsteldijk kon 
zich beroepen op de wet om haar 4.000 euro 
sleutelgeld terug te eisen. Het Wijksteunpunt 

Wonen ondersteunde de huurster en moest 
met een gang naar de rechter dreigen. Omdat 
de huurster haar bewaarde kwitantie kon 
tonen, had de verhuurder geen poot om op te 
staan. Dat ook de huurprijs voor haar woning 
veel te hoog is wordt een afzonderlijke zaak 
waar de huurcommissie zich over gaat buigen.

met signalen uit de school. Vaak kunnen ze daar 
al aanwijzen met welke kinderen het mis zal 
gaan. De wethouder en de twee specialisten uit 
het veld bleven de raad op deze laatste vraag het 
antwoord schuldig. De raad was tevreden over 
de presentatie van de wethouder en gaf aan uit 
te zien naar de volgende evaluatie die de wet-
houder in het najaar in de raad zal presenteren. 
Bewoners hoeven zich minder zorgen te maken 
dan de koppen in de kranten suggereerden. 
Maar de aanwas van nieuwe jeugdige criminelen 
houdt niet meteen op. 
De gevolgen daarvan zullen de bewoners nog wel 
blijven ervaren. 

Peter Roeffen



julI 20094 | cultuur

Bewoner: Pieter van der Houwen
Woont in De Pijp sinds: 1995  Leeftijd: 49 jaar

Inburgeren met De Pijp Krant

Wat doet u zoal deze week? 
Ik schrijf een voorstel voor een documentaire 
en werk aan de distributie van het boek ‘Eten 
ZA/NL’. Het is een Zuid-Afrikaans/Nederlands 
foto- en kookboek en is tot stand gekomen via 
een uitwisseling van studenten uit Den Bosch en 
Kaapstad. We hebben het intern, met de school 
uitgegeven. Ik probeer het nu in de boekwinkel 
te krijgen, ook hier om de hoek bij de Bruna in de 
Van Woustraat. 
 
 Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe kwam u 
daaraan? 
Ik heb bulgur gegeten, een vorm van tarwe. Ik 
haal het altijd bij de jongens, die beneden mij 
een groentezaak hebben. Ik heb er harissa bij 
gegeten, een Tunesische pittige tomatensaus. 
Ook die heb ik bij mijn onderburen gekocht.
 
 U woont 14 jaar in De Pijp. Waar kwam u vandaan? 
Hiervoor woonde ik drie jaar in Amsterdam 
Zuid, bij de Stadionweg. Daarvoor woonde ik 
in Rotterdam, maar ik ben geboren in Nieuw 
-Zeeland. Op jonge leeftijd ben ik met mijn ouders 
weer naar Nederland gekomen. Na de kunstaca-
demie in Breda ben ik via Rotterdam uiteindelijk 
in Amsterdam terecht gekomen.

Waar gaat uw documentaire over?
Het is een inventarisatie over hoe Zuid Afrika er 
zeventien jaar na de afschaffing van de apartheid 
voor staat. Mijn betrokkenheid bij Afrika heb 
ik al sinds mijn studietijd. Als student van de 
kunstacademie kwam ik in aanmerking om voor 
een organisatie een maand in Afrika te werken. 
Daarna ben ik er vaak naar teruggekeerd, heb er 
als fotograaf en documentairemaker gewerkt 
en ben van het continent in de ban geraakt. De 
dynamiek van mijn reizen vind ik in verdunde 
vorm terug in de buurt waar ik woon. Die geeft 
mij soms het gevoel dat ik op reis ben. Ik kan niet 
goed tegen regelmaat. Voor mij heeft chaos zijn 
eigen energie, ook dat heb ik Afrika ervaren.

Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp
De diversiteit en de dynamiek, zonder dat het is 
vertrut tot één lange cappuccinogalerie. De buurt 
heeft een eigen textuur en is nog echt. Ik woon in 
de Van Woustraat en daar vind je nog oorspron-
kelijke winkels. Ik weet dat ze uiteindelijk plaats 
zullen maken voor meer uniformiteit. Wat in het 
centrum is gebeurd gaat ook in de wijken plaats-
vinden en de Coffee Company is er de voorbode 
van. De Pijp moet zijn diversiteit zien te bewaren 
en proberen een vertrutting tegen te gaan zoals 
je die ook in bepaalde wijken in New York en 
Londen ziet. De stad wordt steeds duurder en 
duwt gezinnen, jonge mensen en kunstenaars 
naar buiten. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp? 
Ik werk thuis en vind het leuk er even uit te 
gaan. Ik neem mensen bijvoorbeeld mee naar 
Siempre, een tapa’s restaurant dat al sinds de 
jaren negentig in de buurt gevestigd is en waar 
ik twee jaar geleden ben getrouwd. Of ik ga 
met ze naar de Couscousclub, daar kun je voor 
negen euro eten en daarna voor een tientje bij de 
buren naar de film. Filmhuis Rialto vind ik echt 
charmant. Voor minder dan 20 euro een avondje 
uit, in welke buurt heb je dat nog?

Wat is uw favoriete plek van De Pijp? 
Het terras van Mas Tapas, een filiaal van 
Siempre, en dan in de zomer. Het ligt in de 
Frans Halsstraat. Een straat met bomen, brede 
stoepen, horecazaken en een paar heel goede 
antiquariaten. 
 
Wat is beslist vervelend aan De Pijp? 
Het feit dat mijn eigen straat een uitvalsweg is 
naar de A2 richting Utrecht, waardoor de Van 
Woustraat zich nooit zal ontwikkelen tot een 
aantrekkelijke en dynamische winkelstraat. 
De straat is nu eenmaal het verlengde van de 
Utrechtsestraat en die is al driehonderd jaar oud. 
Ik heb zelf geen auto, maar ben niet anti-auto. 
Amsterdam is een stad in de 21e eeuw en daar 
horen auto’s bij. De stad helemaal autovrij maken 
vind ik te truttig.

Welke verslaving heeft u? 
Ik zou het niet weten. Maar ik heb wel mijn 
rituelen, zoals iedere dag koffie drinken met een 
krant in een café in de buurt. De keuze van het 
café heeft te maken met welke kranten er op dat 
moment aanwezig zijn. Ik weet precies in welk 
café ik om tien uur ’s ochtends de krant als eerste 
in handen heb. Ik noem het geen verslaving 
maar een obsessief ritueel.

Wat zijn uw droomwensen?  
Mijn wens is dat Nederlanders minder angst 
hebben voor wat ze niet kennen. En waarom die 
zorg dat anderen er vandoor gaan met wat jij 
verworven hebt? En stel je eens voor, Nederland 
zonder buitenlanders, hoe saai moet dat zijn. 
Gerard Reve heeft zijn boek de Avonden eind 
jaren veertig niet voor niets geschreven! Ik vind 
het zorgelijk dat Amsterdam een soort eiland in 
Nederland wordt. Er is onderzoek naar gedaan, 
hoe groter de diversiteit en hoe meer een bevol-
king samen leeft, hoe minder angst en racisme er 
in een samenleving heerst. Het verdwijnen van 
die verschillende authentieke winkeltjes staat 
dus niet op zichzelf. Diversiteit is belangrijk en De 
Pijp moet zien die voor de toekomst te bewaren. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Eten voor een tientje in De Pijp

Met het oog op de huidige economische 
recessie 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.

Aan de buitenkant van ‘Sranant Food’ staat 
te lezen dat het een Surinaams-Chinees-
Antilliaans eethuis is. Uit de kaart blijkt later 
dat er ook Indische gerechten geserveerd 
worden. Het eethuis biedt voor elk wat 
wils. Maar aangezien veel van dit soort eet-
huizen zich alleen met Surinaams, Chinees of 

Indisch afficheren trekt dat laatstgenoemde, 
Antilliaanse aspect mij wel aan. Ik wil van-
avond Caribisch eten. Bij binnenkomst 
worden wij echter enthousiast ontvangen 
door iemand die er vooral Chinees uitziet. Als 
wij hem vragen welke van de vier gevoerde 
keukens nou echt de specialiteit van de zaak 
is antwoordt hij dan ook met, het viel te ver-
wachten; ‘Chinees, Chinees-Surinaams’. 

Omdat mij dat, gezien mijn eet-stemming 
niet goed uitkomt doe ik net of ik dat niet 
gehoord heb en bestel een gerecht dat onder 
het kopje ‘Caribische gerechten’ valt: ‘Nasi 
Gori di Corsow Spare Ribs’ (€10,-), vanwege 

Nasi Goreng van Curaçao met Spare Ribs

©hris

Wie fotografeert er nu hondendrollen? Ik dus. 
Voor De Pijp Krant, wel te verstaan. Het is geen 
ziekelijke neiging of zo. Zie ik een ‘goeie’ drol dan 
ga ik door de knieën en maak een close-up. Met 
enige gêne, dat wel. Je hoopt toch dat niemand 
je ziet, maar in een drukke buurt als De Pijp is dat 
zelden het geval. Dan maar doen of het de ge-
woonste zaak van de wereld is. Bukken, richten, 
scherpstellen, klikken en doorlopen. Soms klinkt 
er een lach en kijk je toch waar die vandaan komt. 
Ik lach dan wat verlegen terug en heb de neiging 
om uit te leggen waarom ik dit doe. Je denkt 
toch dat de ander denkt dat er een steekje aan 
je los is. Zo stond ik gebogen over een drol in de 
Mesdagstraat. Ik had wel gezien dat er een man 
en vrouw aankwamen. Precies ter hoogte van 
de drol bleek het stel op de plaats van bestem-
ming. Ik hoorde ze wat smoezen en lachen en 

ik liep naar hen toe. “Ja, ik maak foto’s voor…” 
Verder kwam ik niet. “Wat moet je” kreeg ik toe-
gesnauwd. Zo’n reactie had ik niet eerder gehad. 
Enigszins beduusd, maar blijkbaar toch ook weer 
niet zo uit het lood geslagen, reageerde ik op z’n 
Amsterdams met een quasi grappig bedoeld “Oh, 
wacht even, is dit misschien van uw hondje”? 
“Bemoei je met je eigen zaken” werd er geroepen. 
En de deur werd dichtgesmeten.
Op de achtergrond hoorde ik een hond blaffen. 
Ineens ging mij een lichtje op. Had ik de spijker 
misschien onbedoeld op z’n kop geslagen? 
Dachten deze mensen dat ik van de milieupolitie 
was en als rechercheur van de afdeling ernstige 
hondendelicten bewijsmateriaal aan het verza-
melen was? Ik groeide uit tot de held van mijn 
eigen fantasie. The name is Poo, Inspector Poo. U 
bent gewaarschuwd! tekst en beeld: ©chris

Inspector Poo

de prachtige, exotische naam. Als je goed 
leest zie je gewoon ‘Nasi Goreng van Curacao 
met Spare Ribs’ staan maar ook dat wil ik nu 
even niet weten, hoewel dat natuurlijk pre-
cies is wat je uiteindelijk op je bord krijgt. 
Gebakken rijst met spare ribs. De nasi is vrij 
bleek van kleur, bevat geen specerijen, en is 
daarom puur, best lekker. Er zitten ook nog 
grote garnalen door. En de spare ribs zijn 
lekker zoet. Maar of dit gerecht nou Caribisch 
is?

De tafelgenoot bestelt een Surinaamse 
Tjauw Min Moksi met kip, spek en Tja saw 
(siu) en groenten (€8,50, medium, het ge-
recht is in drie portiegroottes te krijgen vanaf 
€7,25, small). Eigenlijk hoort er ook Fa Chong 
(worst) bij, daar houden wij niet van, maar 
van het andere vlees des te meer. En daar is 
meer dan genoeg van. De kip en het spek zijn 
lekker krokant gebakken en de Tja siu is aro-
matisch en zoet. Het enige minpuntje aan de 
maaltijd dat de Tjauw Min licht aangebakken 
smaakt. Jammer, maar niet onoverkomelijk. 
Wij komen zeker nog eens terug.

Birgit Prinz

Sranant Food Ceintuurbaan 432
Tel; 020-6622018 
Geopend: ma. 17.00-22.00 uur, 
di-zo. 12.00-22.00 uur
020-6714930, 06-29437152
Geopend: alle dagen 17.00-23.00 uur

Foto: Peter Lange

De Pijp maakt Muziek! (foto's: mw)
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De bladeren van de iep willen dit voorjaar 
niet snel ontluiken. Veel iepen in Amsterdam 
zijn vatbaar voor de iepenziekte, maar daar 
heeft het niet mee te maken dat de iepen 
nog bijna kaal zijn. De zaadvorming speelt 
wel een rol.  Gelukkig staat die de bladvor-
ming niet in de weg en krijgt de iep ook dit 
jaar haar blad gewoon weer terug. 

Dit voorjaar dragen de iepen in Amsterdam 
en daarbuiten veel meer zaad dan andere 
jaren. Ook de ontluiking van de bladeren 
komt dit jaar heel laat op gang, waardoor 
de iepen er nu als ‘kaal geplukte kippen’ 
uitzien. Of er extreem veel meer zaad aan 
de 75.000 Amsterdamse iepen zit dan in 
andere jaren is moeilijk vast te stellen. Het 
grote verschil is dat het zaad nu veel langer 
aan de iepen blijft zitten en dat de zaden 
in één week tijd massaal van de bomen zijn 
gevallen.
Normaal vallen de zaden vanaf half april 
van de iepen, over een periode van drie tot 
zes

weken. De hoeveelheid zaadval verspreid 
zich dan over een langere periode, waardoor 
het
lijkt of er minder zaadvorming optreedt. 
De hoeveelheid zaad is mede afhankelijk 
van het
soort iep; er zijn in Amsterdam meer dan 
dertig verschillende soorten.
De hoofdoorzaak van deze overdadige 
vruchtdracht ligt vrijwel zeker in de weers-
omstandigheden van vorig jaar juni. Door 
die warme, droge maand vorig jaar zijn er 
toen meer bloemknoppen aangelegd en 
minder bladknoppen. De weersomstandig-
heden dit voorjaar hebben weinig te maken 
met de omvang van de zaadproductie, 
behalve dan dat de harde wind van de 
afgelopen periode er de oorzaak van is dat 
veel zaad in een korte tijd van de bomen 
werd geblazen. 
Daarnaast hebben iepen, net als veel 
fruitsoorten (appels en peren), zogeheten 
‘beurtjaren’. De omvang van de zaadpro-
ductie vertoont een trend, waarbij er jaren 

zijn met veel en jaren met weinig zaadvor-
ming. Een combinatie van deze factoren is 
vermoedelijk de reden van de omvangrijke 
hoeveelheid zaadvorming dit jaar.
Tussen de voornamelijk onvruchtbare zaden 
zitten er elk jaar honderden die wel vrucht-
baar zijn. Deze nestelen zich in kieren en 
gaten en langs gevels. In Amsterdam staan 
duizenden iepen en iepjes die zich op deze 
manier spontaan hebben gevestigd. Nadeel 
is dat deze nakomelingen, in tegenstelling 
tot veel van hun ouders, erg vatbaar zijn 
voor de iepenziekte. 
Maar geen zorgen. Door de iepenziekte zijn 
de dit jaar bladloze iepen niet geveld. Nu 
het meeste zaad van de bomen is gevallen, 
worden de ‘slapende knoppen’ geactiveerd 
en staan de iepen binnen vier tot zes weken 
weer volop in de bladeren. Dan is voor de 
iepenliefhebber alles weer vanouds.

Hans Kaljee
Bomenconsulent Dienst Ruimtelijke Ordening 
Gemeente Amsterdam

Waarom zijn de iepen dit jaar kaal?

De zomer komt er weer aan. Tijd voor ontspan-
ning, plezier en om energie of ideeën op te 
doen voor het Nazomerfestival. Op zondag 20 
september, tijdens autoloze zondag, vindt het 
feest plaats op en rond de Albert Cuyp.

In het Wijkcentrum Ceintuur zijn wij al 
begonnen met de organisatie van het feest 
en daarbij kunnen wij enthousiastelingen ge-
bruiken. Met het voorbereiden, het bedenken 
van leuke dingen en ook bij het meehelpen 
op de dag zelf. Bij de buurtbrunch, kunstcuyp, 
proeverij, participatiemarkt, het straattheater, 
of het kinderpodium. Voor elk dus wat wils en 
vele handen maken licht werk. Iedere hulp is 
welkom en wordt vooral zeer gewaardeerd!

Laat u tijdens de zomer inspireren tot een spet-
terend buurtfestival waarmee we deze zomer 
zullen afsluiten.

Hebt u vragen, ideeën of wilt u zich opgeven 
als vrijwilliger of deelnemer? Wij horen graag 
van u en wensen u alvast een fijne zonnige, 
zomer toe,
Tot in september!

Mail of bel naar Mayra Paula, m.paula@wijk-
centrumceintuur.nl
020 6764800 di-wo kunstwerkgoep@gmail.com, 
www.nazomerfestival-depijp.nl

Nazomerfestival op 20 september. Kom helpen!

'De ontluiking van de bladeren komt dit jaar laat op gang'. (foto: Peter Lange))

Kinderen prikken ballonnen door, een verwijzing naar de kanonschoten die op 1 juli 1863 in Paramaribo werden afgevuurd (foto: Maarten Wesselink)

 
(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 kunt uitroeien 
en andere misstaan niet in de vaas. Hoe weet je 
nu of je iets moet uitrukken, wegspitten, schof-
felen, 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 toe-
passing van onkruiden als meststof of insecten-
bestrijder komen aan bod. 

Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aan-
melding 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 2009 20.00-22.00 uur
(on)kruid herkennen
Plaats: Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 
133, 1073 VT Amsterdam
Presentatie: Thea Dammen, biologe
Zondagochtend  5 juli 11.00 uur
(on)kruid zien 
Een (fiets)excursie, verzamelen bij de reclame-
mast RAI, Europaplein. 

Ketie Kotie in de Pijp
Letterlijk vertaald betekent Keti Koti ‘de keten 
verbroken’. Ieder jaar wordt de afschaffing 
van de slavernij op 1 juli herdacht. Op die dag 
werd in 1863 de slavernij in de Nederlandse 
kolonies afgeschaft. De ex-slaven moesten 
nog tien jaar tegen zeer lage lonen op de 
plantages blijven werken. De slavenhouders 
in Suriname werden door de Nederlandse 
overheid schadeloos gesteld uit de winst die 
weer was gemaakt ten koste van de plaatse-
lijke bevolking in Nederlands Indië. De voor-
malige slaven kregen niets, die moesten het 
zelf maar uitzoeken. Een zwarte bladzijde uit 
de Nederlandse geschiedenis, waar in het ver-
leden maar weinig over is verteld. 
Nederland liep bovendien nog eens dertig 
jaar achter vergeleken bij Engeland, waar de 
slavernij al in 1834 was afgeschaft. 
Pijn erkennen

Op 9 juni werd in De Pijp het slavernijverleden 
herdacht. In Café Mansro aan de Eerste 
Sweelinckstraat was een Keti Koti Kra Tafra, een 
zogenaamde verdiepingsbijeenkomst waarbij 
stil wordt gestaan bij het slavernijverleden 
door samen te eten en te praten. Ook werden 
er symbolische handelingen uitgevoerd, zoals 
het insmeren van elkaars armen met gestolde 
kokosolie, ter herinnering aan de pijn die de 
voorouders voelden op het moment dat zij 
werden gebrandmerkt door de slavenhouders. 
Uit gesprekken aan tafel bleek dat de pijn van 
vorige generaties nog steeds wordt gevoeld. 
Men gaat er van uit dat de pijn eerst erkend 
moet worden om vervolgens verder te kunnen 
gaan. Tijdens een Keti Koti Kra Tafra staan de 
kinderen centraal. Het doel is dat zij opgroeien 
tot een nieuwe zelfbewuste generatie, die kan 
reflecteren op het verleden en zelf kan uit-
zoeken en bepalen 

wie ze is.

Kleurrijke optocht
De afschaffing van de slavernij wordt op 1 juli 
zowel herdacht als gevierd. Ook in de buurt is 
er feest. De Surinaamse vereniging Soso Lobi in 
De Pijp organiseert dan een kleurrijke optocht 
in klederdracht met een Surinaams bazuinkoor. 
Na een korte toespraak om 15:00 uur bij het cen-
trum De Ontmoeting (Servaes Noutstraat 101) 
vertrekt de feestelijke stoet via de Ceintuurbaan 
en de Ferdinand Bolstraat naar d’Oude Rai. 
Iedereen kan zich erbij aansluiten. Het feest 
binnen is helaas alleen voor genodigden, want 
de vereniging heeft te weinig middelen voor een 
ruimte waar Keti Kotie met iedereen gevierd kan 
worden. Het bestuur van Soso Lobi hoopt dat in 
de komende jaren te kunnen veranderen. 

Maarten Wesselink 
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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

Spreekuren z
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
Vrijwilligers beantwoorden uiteenlopende 
vragen op het gebied van huisvesting. 
Onderwerpen: huurprijzen, servicekosten, 
onderhuur, renovaties en woonruimteverde-
ling. De vrijwilligers werken nauw samen 
met de verschillende disciplines van het 
Wijksteunpunt Wonen en de huurdersver-
eniging 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 

De Huurdersvereniging de Pijp hield op 11 
juni haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens 
die vergadering werden drie bestuursleden 
herkozen: Jan Reinders, die ook dit jaar 
weer de voorzitter zal zijn, Rikus Spithorst 
en Herre de Vries. De huurdersvereniging 
nam afscheid van de bestuursleden Tjerk 
Dalhuisen en Stefan Pool. Zij zijn lang van 
grote waarde geweest voor de vereniging 
en gelukkig ook bereid in de toekomst waar 
nodig te ondersteunen.
Enkele speerpunten voor de komende tijd 
werden in de vergadering belicht. Allereerst 
de wenselijkheid van een Huur Garantie 
Regeling, zodat ook huurders enigszins 
beschermd zijn tegen financiële tegenvallers, 
vergelijkbaar met de Hypotheek Garantie 
Regeling voor kopers. Verder omarmt de 
huurdersvereniging het bouwen van huizen 
om werkloosheid op te vangen en gelijk 
iets te doen aan het nog steeds bestaande 
woningtekort. Voorts gaat de vereniging zich 
buigen over de privacy van huurders die zich 
aanmelden voor woningen via Woningnet. Er 
zijn signalen dat de privacy van mensen door 
woningcorporaties, ook in De Pijp, onvol-
doende wordt gerespecteerd.

Rikus Spithorst

Transition Tea
Op 23 mei organiseerde Transition Town de Pijp 
een Transitiefestival in de Badcuyp. Er werden 
films vertoond en er waren veschillende 
presentaties. Na de presentatie over het idee 
van transition towns ontstond een levendige 
discussie. Een interessante vraag was of de 
lokale politiek niet intensiever benaderd moet 
worden om zo veranderingen door te kunnen 
voeren. Het tegenargument was dat transition 
towns meer gericht zijn op initiatieven die 
mensen zelf opzetten en organiseren. Na deze 
discussie volgden een film over permacultuur 
en een presentatie van CityPlot. Permacultuur 
beoogt een samenwerking tussen de mens 
en haar omliggende natuur, zodat ze beide in 
de toekomst overleven. CityPlot is een project 
om mensen in de stad, alleen of in een groep, 
enthousiast te maken om ‘met de natuur’ én 
met de natuurlijke kringlopen en seizoenen te 
werken. Beide bieden mogelijkheden om zelf 
in je eigen omgeving iets te doen. Bijvoorbeeld 
het ontwerpen van een ‘eetbare tuin’ of ge-
woon een kruidentuintje op het balkon of op 
de vensterbank van het keukenraam. Ook was 
er een presentatie van CSA/Pergola Associatie 
Amsterdam. Een pergola-associatie is een 
groep mensen die een contract afsluiten met 
een boer om zijn producten af te nemen. Maar 
het is meer dan dat, ze willen ook betrokken 
zijn bij de boerderij. Ze kunnen meehelpen op 
het land of bij planning en distributie. Boer 
en consument krijgen op deze wijze elkaar 
weer in beeld. Het dagelijkse voedsel is dan 
geen anonieme aangelegenheid meer, maar 
krijgt een gezicht. Tot slot gaf een bewoner 
uit de Van Woustraat een presentatie over zijn 
onder architectuur aangelegde daktuin en de 
perikelen rond de aanleg ervan.

 Voor meer informatie: www.depijp.transition-
towns.nl

Transition Town De Pijp

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Twintig jaar in dienst bij Wijkcentrum Ceintuur: Hassan Iallouchen (receptionist/gastheer) en Wim de Boer (bouwkundig adviseur) Foto: Peter Lange

Gratis cursus Nederlands/Inburgeren bij Taalwijzer

Voor mensen van niet-Nederlandse af-
komst zijn er gratis mogelijkheden om de 
Nederlandse taal te leren, een beroepsop-
leiding te doen of een inburgeringscursus te 
volgen. 
Als u in uw werk- of leefomgeving niet-Ne-
derlanders kent die nog geen beroepskeuze 
hebben gemaakt of die moeite met de taal 
hebben of nog niet zo vertrouwd zijn met de 
regels en manieren in Nederland, dan kunt 
u hen op de mogelijkheid attenderen om bij 
Taalwijzer Oud-Zuid en Zuideramstel een 
cursus te volgen, waar hun kennis op het ge-
wenste gebied vergroot wordt. Er zijn verschil-

lende niveaus, voor alfabeten tot academici.
Deelnemers hebben recht op gratis kinder-
opvang, een gratis bibliotheeklidmaatschap 
en beneden een bepaalde inkomensgrens 
een stadspas met kortingen op verschillende 
activiteiten.
Via een intakegesprek en een taaltoets wordt 
bepaald welke cursus en welk niveau het 
beste bij de deelnemer past.
Er zijn per jaar meerdere startmomenten. De 
deelnemers bepalen voor een belangrijk deel 
hun eigen studietempo. De studies worden 
afgesloten met een rijksexamen.
Er zijn aan het volgen van een cursus of oplei-

ding drie belangrijke voorwaarden gebonden:
● Bezit van paspoort EU-land
●  Bezit van verblijfsvergunning met een per   
manent verblijfsdoel
●  Geen uitkering bij DWI of UWV

Voor meer informatie en de geldende voor-
waarden:
Taalwijzer Oud-Zuid en Zuideramstel  
 Lutmastraat 81         
1073 GP Amsterdam           
t: 470 91 22     
e: taalwijzer@combiwel.nl 
Ma t/m vrij 9.00-17.00u; di tot 19.30 uur

Na 16 jaar in bestuur: afscheid Tjerk Dalhuisen De Pijp maakt Muziek! (Foto's: Maarten Wesselink)
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Wereldmuziekdag: 'De pijp maakt muziek'
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Rondje De Pijp
Fotografie: Christine Westerveld

onderdeel van De Regenboog Groep

De Amsterdamse Vriendendiensten zoekt maatjes voor 
mensen met psychische problemen én vrijwilligers 
voor ons restaurant in buurtcentrum De Pijp. 
Meld u ook aan! Kijk op www.vriendendiensten.nl 
of bel (020) 683 92 60.


