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Iftarmaaltijd op woensdag 9 september in de Selimye Moskee. Buurtbewoners, uitgenodigd voor deze 

maaltijd na een dag vasten, luisterden naar de uitleg over Ramadan en genoten van een gastvrij onthaal. 

Foto: Maarten Wesselink

Leden van vereniging 'Soso Lobi' liepen op zondag 27 september in het Jan van der Heijdenhuis een mode-

show tijdens een geldinzamelingsactie voor senioren met financiële problemen in Suriname. 

Foto: Maarten Wesselink

Is Amsterdam aan het ver-
worden tot een Salou aan de 
Amstel of juist een Staphorst? 
Is het helemaal verloederd of 
aangeharkt als een tekening 
van Anton Pieck? Ook in De Pijp 
zijn de meningen verdeeld. 

Wereldwijd heeft Amsterdam het aanzien van 
een tolerante stad met een gezonde koop-
mansgeest verworven. Het beeld bestaat dat er 
nauwelijks regels zijn om ongepast gedrag aan 
banden te leggen en dat het ongepast is om zich 
te veel met de leefwijze van de individuele bur-
gers te bemoeien.

De mentaliteit van alles moet kunnen heeft 
tot onverschilligheid geleid waardoor er teveel 
gebeurde wat het daglicht niet kon verdragen. 
Het gedoogbeleid is velen een doorn in het oog 
geworden. Al vele jaren is de lokale politiek bezig 
om de orde te herstellen en om een harmonieu-
zere samenleving te creëren. Bij deze inspan-
ningen bestaat de kans dat de overheden te goed 
denken te weten wat voor de burger en de stad 
van belang is. De visie van de overheid botst dan 
soms met de ideeën of beleving van de burger, 
die steeds beter in staat is zich te organiseren en 
de media te bespelen.

Actiecomités
Zo ontstond dit jaar het actiecomité 
Ai!Amsterdam. Via een intensieve straatcam-
pagne maakte het duidelijk dat er burgers zijn 
die de overdaad aan regelgeving zat zijn en niet 
langer betutteld wilden worden. De knipoog 
naar de gemeentecampagne “I Amsterdam” ont-
ging B&W niet. Vertegenwoordigers mochten bij 
Cohen aan tafel aanschuiven, op voorwaarde dat 

ze door aanpassing van naam en logo de ver-
warring over de naam ophieven. Ai!Amsterdam 
kreeg voor elkaar dat sommige horecaregels ver-
anderden, zoals het verbod op staand drinken. 
Veel meer dan symboolpolitiek lijkt dat niet.

Als reactie op Ai!Amsterdam kwam er ook 
een tegengeluid via Hooj (Horeca Overlast/ 
Overleg Jordaan). Evenals politici en vertegen-
woordigers van buurtgroepen uit Stadsdeel 
Oud-Zuid die een opiniërend artikel in NRC 
Handelsblad schreven, legt Hooj de nadruk op 
de overlast die bewoners in horecagebieden 
ervaren. 

Politiek
Het is duidelijk dat de politiek in een spagaat zit. 
Enerzijds is er het besef dat het uitgaansleven 
de stad groot financieel voordeel biedt. Een 
bruisende stad, waar het uitgaansleven aan niet 
teveel restricties gebonden is, brengt veel geld 
in het laatje. Het heeft een zuigende werking 

op toeristen en maakt Amsterdam als vesti-
gingsplaats voor ondernemingen interessanter. 
Anderzijds moet de gemeente de kwaliteit van 
het wonen waarborgen. Het electoraat in de bin-
nenstad en aanpalende uitgaansgebieden, zoals 
De Pijp, ervaart dat het woongenot aan erosie 
onderhevig is. De toename van horecavoor-
zieningen en het afnemende tolerantieniveau 
snijden elkaar. 

Van de politiek mag best gevraagd worden 
dat het de grenzen aangeeft. De grenzen aan de 
ondernemingsdrift en de overlast, maar zeker 
ook aan de bewonersergernis. 

Zeker in een gebied als De Pijp, met haar smalle 
straten en gehorige huizen moet iedereen weten 
waar hij of zij aan toe is. Dat vraagt van politici 
behendig manoeuvreren langs de grenzen van 
verdraagzaamheid en wederzijds begrip.

Overlegorganen 

Maar nog belangrijker is dat bewonersgroepen 

en horecaondernemingen met elkaar in gesprek 
moeten komen én blijven. Drie jaar geleden nam 
wethouder Linthorst het initiatief om overleg-
organen met bewoners en horeca op te richten. 
Onderhuidse irritaties worden hierin nu be-
sproken en zoveel mogelijk opgelost. Afspraken 
worden door de aangesloten horeca gerespec-
teerd, omdat ze beseffen dat een goede onder-
neming op de lange termijn baat heeft bij goede 
betrekkingen met de buurt. 

De overheid kan zich daarom ook maar het 
beste niet teveel concentreren op het uitvaar-
digen van allerlei regeltjes die het gevoel van 
betutteling aanwakkeren, maar op het scheppen 
van de voorwaarden om burgers dichter bij 
elkaar te brengen. En er voor zorgen dat de 
handhaving van de openbare orde, zeker rond 
sluitingstijd, wat gestructureerder wordt aange-
pakt. Horecaondernemingen die zich niet bij een 
ondernemersvereniging aansluiten, plaatsen 

Tussen 
Staphorst 
en Salou 
ligt …
De Pijp

U kunt ook in 
De Pijp Krant staan
De Pijp Krant stelt blokjes ter 
beschikking van 65 mm breed en 
44 mm hoog die u naar eigen wens 
kunt invullen. Ter ondersteuning 
van deze buurtkrant vragen wij u 
daarvoor €25 per blokje in kleur. 
Een pagina bevat 32 blokjes. U kunt 
ook meerdere blokjes bestellen. 
De Pijp Krant verschijnt acht keer per 
jaar (oplage 15.000), wordt huis aan huis 
in De Pijp verspreid en bereikt 24.000 
huishoudens. De krant ligt ook bij instel-
lingen, winkels en buurthuizen. Dit jaar 
verschijnt de krant nog op 26 oktober, 
23 november en 21 december. 
Mail uw materiaal naar 
q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

lees verder op pagina 2

Het terras van de 'Groene Vlinder' op de hoek van de 1e van der Helststraat en de Albert Cuypstraat. Foto: Peter Lange

Bewoners en 
welwillende horeca 
vragen beide om 
handhaving orde

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

40 JAAR!



oktober 20092

Colofon 
Redactie Sandra van Beek, Gert Meijerink 
(coördinator), Birgit Prinz, Peter Roeffen, 
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WijkcentrumCeintuur,  
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam  

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.net  
www.wijkcentrumceintuur.net

Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 5.  Is in het Frans een Balt.
 7.  Een gaap zonder g duurt een hele tijd.
 8.  Die verenigingsgenoot knippert zo te zien.
 11.  Familielid van de kletskop.
 13.  Die boot vaart op EPO.
 14.  Bomenmeisje.
 15.  Volgens deze lijn moet je op pad.
 17.  Succesvol paard.
 18.  Dat beest had zo te horen wielen.
 19.  Lof wie dat toe komt.
 21.  Vierkantig motief voor het raam.
 23.  Zieke boodschapper verkondigt onzin.
 24.  Broodje, word stijf!

Naar beneden:
 1.  Plezierige emotie op een karige boterham
 2.  Goedbetaalde voetbalprof met lange adem.
 3.  Gezelschapsjongen
 4.  Ordinair vlak.
 5.  Voornaam en dergelijke.
 6.  Aanstellerige acteur.
 9.  twee keer gevierd, dus niet meer vers.
 10.  Dat ben ik, dat heb ik.
 12.  Van een struik en een bloem word je ziek.
 16.  Twee keer deze is rood.
 20.  Deze Europeaan of Aziaat werkt bij de politie. 
 22.  Dat meisje woont hier tegenover.

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar 
de onderstaande vakjes, en 
ontdek hoeveel bestuursleden 
van de Huurdersvereniging de 
Pijp zijn herkozen.

© 2008 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Tjin's Toko
1e van der Helststraat
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De oplossing van de  
vorige keer: Pijpkrant

Met andere vrijwilligers het nieuws uit de buurt berichten? 
De PijpKrant zoekt journalisten en redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

| service

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

Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming

Werkgroep Verkeer de Pijp wil iedereen danken 
die enkele maanden geleden een handteke-
ning heeft gezet onder onze petitie aan de 
Gemeenteraad. Wij vroegen om een tweede 
stoplicht en een zebra aan de westkant (de 
“Lidlkant”) van de kruising, zoals voor de her-
profilering. De Centrale Stad heeft de onveilig-
heid onderkend, maar helaas niet voor onze op-
lossing gekozen. Tijdens de zomervakantie zijn 
aanpassingen gemaakt. Er ligt een nieuw een 
tweerichting-fietspad aan de oostkant van het 
kruispunt, dat sinds september wordt beveiligd 
door stoplichten. Veel ouders hopen dat dit 
dubbele fietspad een veilige oversteek voor de 
schoolkinderen mogelijk maakt. De Werkgroep 
Verkeer is niet overtuigd dat de situatie nu veel 
veiliger is geworden. De westkant is voor de 
voetganger even onveilig gebleven; de oost-
kant is met elkaar kruisende verkeersstromen 
nu chaotischer en onoverzichtelijker dan ooit. 

Bruce Cohen, Werkgroep Verkeer de Pijp
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Geen tweede stoplicht op 
hoek Stadhouderskade / Hemonystraat

Het nieuwe stoplicht. Foto: Maarten Wesselink

Wilt u dat ook in de winter uw balkontuin er mooi 
en gezellig bij blijft staan? Kom dan op woensdag 
28 oktober naar de balkonplantenavond  herfst/
winter. Deelnemers ontvangen tijdens deze 
avond  o.a. informatie over het inrichten en on-
derhouden van een balkontuin tijdens de herfst/
winter en informatie over:
•	Bloembollen
•	Geschikte planten voor herfst en winter
•	Hoe planten kunnen overwinteren

•	Herfst en winterideeën voor uw balkontuin
•	Het snoeien van uw planten
  Tenslotte krijgt u ook nog een dia te zien 
  met wintersuggesties

De kosten zijn € 8,00 of € 6,40 met stadspas. 
Meer informatie en inschrijvingen bij: 
Stephen Scholte, Buurtcentrum De Pijp 
2e van der Helststraat 66. Telefoon: 570 96 40 of 
s.scholte@combiwel.nl

Balkonplantenavond herfst/winter

zich buiten de orde. Als ze klachten van bewo-
ners blijven negeren, dan geldt uiteindelijk maar 
een regel: de vergunning intrekken! 

Het geeft actiegroepen als Ai!Amsterdam heel 
wat minder kans om de gemeente Amsterdam 
belachelijk te maken. Wat vinden betrokkenen 
ervan?

Martijn Boelen van Wijnbar Boelen en 
Boelen secretaris van de ondernemersvereni-
ging Vrede op het Gerard Douplein:

“De horeca in de Noord-Pijp is steeds hoog-
waardiger geworden. Het is hier nu druk en 
er komen veel meer mensen van buiten de 
stad. Misschien is het wel te druk. Een goede 
onderneming kijkt ook naar de lange termijn. 
Buurtoverlast werkt alleen maar tegen je. Dus is 
het belangrijk om je aan afspraken en regels te 
houden en om naar eventuele klachten te luis-
teren. Ik probeer doordeweeks mijn terrassen om 
twaalf uur helemaal leeg te hebben. Om kwart 
over elf is het laatste ronde. De overlast hebben 
we hier nu behoorlijk in de hand. Het plein is 
heringericht, het is niet meer zo chaotisch. De 
grootste problemen worden veroorzaakt doordat 
door het rookverbod rond sluitingstijd mensen 
zich op straat groeperen. Hier zouden we graag 

een oplossing voor vinden. We zien graag dat de 
politie tijdens sluitingstijd toeziet op verstoring 
van de orde in het publieke domein”   

Derk Bos en Joyce Janssen van de Bewo-
nersgroep Marie Heinekenplein:

“De Noord-Pijp heeft zich tot een gezellige 
buurt ontwikkeld. Ook het Marie Heinekenplein 
is in een levendig plein veranderd. De overlast 
van junkies is verdwenen. Politici en politie 
hebben dit goed aangepakt. Maar de onge-
remde toename van de horeca creëert een span-
ningsveld tussen wonen en uitgaan. Vooral de 
grootschalige horeca heeft minder betrokken-
heid met de gemeenschap. De meeste mensen 
op dit plein zijn hier komen wonen toen het plein 
nog een winkelplein was en er nog geen evene-
menten plaatsvonden. De politiek is ongevoelig 
voor protesten van burgers over de toenemende 
overlast. De politie heeft veel te lang gedoogd. 
Daarom lijkt handhaving nu ook zo betuttelend. 
Maar wij vragen erom omdat het zo afgesproken 
is. Verder  vinden we dat de verantwoordelijk-
heid van horecaondernemingen niet ophoudt 
als hun klanten de straat opgaan. Wij vinden dat 
ze hier op aangesproken moeten worden.”

Peter Roeffen

vervolg van pagina 1
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Wanneer een pand juridisch 
‘gesplitst’ wordt, is dat in 
eerste instantie alleen een 
administratieve handeling. 
Het pand wordt in losse etages 
verkoopbaar. Een pand dat is 
gesplitst in appartements-
rechten heeft automatisch een 
Vereniging van Eigenaren (VvE) 
en alle eigenaren zijn er van 
rechtswege lid van. 

De vereniging zorgt voor een onderhoudsplan 
en dat er voor de uitvoering ervan geld is ge-
reserveerd – sinds mei 2008 zelfs wettelijk 
verplicht -, dat het pand een opstalverzekering 
heeft en nog zo een aantal zaken. Tenminste, 

in het ideale geval. In de praktijk leiden veel 
VvE’s een slapend bestaan. 
Het groot onderhoud is voor nieuw gesplitste 
panden in principe weggewerkt omdat het 
stadsdeel anders geen vergunning afgeeft 
voor de splitsing. Het plannen van onderhoud 
lijkt de eerste jaren dan ook geen prioriteit te 
hebben en dit kan een wissel op de toekomst 
trekken. Terwijl de eerste bewoners weinig tot 
niets hoeven te doen of uit te geven aan het 
onderhoud, blijkt een aantal jaren later ineens 
een grootschalige investering noodzakelijk te 
zijn. Als daar geen reserve voor is opgebouwd, 
is de boot aan. Kopers en eigenaren met een 
langer woonperspectief of mensen die in een 
moeilijke markt willen verkopen doen er goed 
aan te controleren of de VvE geld heeft gere-
serveerd en beschikt over een meerjaren on-
derhoudsplan. Immers, groot onderhoud kan 
beter en goedkoper planmatig worden aan-

gepakt dan dat je de ellende van achterstallig 
onderhoud ad hoc moet oplossen. 

Een meerderheidseigenaar (bijvoorbeeld 
de oorspronkelijke splitser) kan niet in zijn 
eentje bepalen wat er wel of niet gebeurt. 
Beslissingen die op onredelijke wijze tegen 
een minderheid in gaan zijn aanvechtbaar. 
Natuurlijk is het beter om de zaken in goede 
orde te regelen. Een jaarlijkse algemene leden-
vergadering van de VvE is dan ook van belang.  
 
Hoe je een VvE kan activeren, waarom dit van 
belang is en wat de rechten en plichten zijn 
van eigenaar-bewoners zal VvE-gemak in sa-
menwerking met het Wijksteunpunt Wonen 
vertellen op een informatieavond op 20 ok-
tober.

Oscar Vrij  

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid

Hoe aan de slag met een 
Vereniging van Eigenaren?

Onlangs bezocht een jong stel het 
woonspreekuur. Ze wonen sinds een 
jaar in De Pijp en verwachten binnen-
kort hun eerste kind. Een jaar geleden 
tilden ze niet zo zwaar aan de lekkages 
in de woning: ze waren allang blij dat 
ze  iets hadden gevonden. Maar nu, met 
de kleine op komst, willen ze dat hun 
verhuurder eindelijk eens wat aan de 
onderhoudsgebreken doet.

Gelukkig geeft de wetgever deze 
huurders verschillende mogelijkheden 
om hun verhuurder tot actie te bewegen. 
Immers, net zoals de huurder de 
verplichting heeft om aan zijn betalings-
verplichting te voldoen, is de verhuurder 
verplicht om onderhoudsklachten te ver-
helpen. Doet de verhuurder dat niet, dan 
is hij in gebreke. Een beproefd middel bij 
achterstallig onderhoud is de procedure 
bij de huurcommissie: als de verhuurder 
niet binnen zes weken op verzoek van 
de huurder de onderhoudsgebreken her-
stelt, kan de huurcommissie de huurprijs 
drastisch verlagen. De verlaagde huur 
geldt tot het moment dat de verhuurder 
alsnog het gebrek verhelpt.

Maar niet alle verhuurders zijn gevoelig 
voor een huurverlaging. De huurder 
heeft ook de mogelijkheid om het 
‘hogerop’ te zoeken. Bij de kanton-
rechter kan het herstel van de gebreken 
worden afgedwongen. Als blijkt dat de 
verhuurder nalatig is, kan de kanton-
rechter een dwangsom uitspreken en 
de verhuurder veroordelen om aan de 
huurder een boete te betalen, zolang de 

onderhoudsgebreken blijven voortbe-
staan. De praktijk leert dat de verhuurder 
het meestal niet zover laat komen: vaak 
is de dreiging met deze procedure vol-
doende om hem tot actie te bewegen. 

Er is ook nog een derde mogelijkheid om 
een einde te maken aan onderhoudsge-
breken. De wetgever geeft de huurder 
de mogelijkheid om gebreken zelf te 
herstellen en de kosten daarvan bij de 
verhuurder in rekening te brengen of 
deze te verrekenen met de lopende huur-
betalingen. Deze mogelijkheid is minder 
geschikt als er kostbare werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd, maar kan 
een uitkomst zijn bij minder ingrijpende, 
maar toch hinderlijke gebreken.

Het stel dat het spreekuur bezocht koos 
voor een combinatie van de eerste twee 
methodes: er werd een procedure bij 
de huurcommissie in gang gezet en 
tegelijk werd de verhuurder een gang 
naar de kantonrechter in het vooruitzicht 
gesteld. Dat leidde niet snel daarna tot 
succes. De verhuurder ging weliswaar 
niet tot herstel van de gebreken over, 
maar bood de huurders een andere 
woning aan, niet ver uit de buurt.

Guido Zijlstra

Ook last van onderhoudsgebreken? 
Bezoek een van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: iedere woens-

dagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en 
donderdagavond van 19.30 tot 21 uur, 

Gerard Doustraat 133.

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).

Ingezonden
Toen wij in de lente van 2008 gingen samen-
wonen besloot ik de punten van de woning-
waardering eens aandachtig te bestuderen. 
Al gauw kwam ik tot de conclusie dat die niet 
helemaal overeenstemde met de werkelijkheid. 
Volgens de woningcorporatie werd huur in 
rekening gebracht voor een zolderruimte van 
21,5 m2. De zolderruimte die wij in gebruik 
hadden was echter maar 5 m2 groot! Als de 
huur berekend zou worden naar de feitelijke 
situatie zou het betekenen dat vanaf eind 
2004 tot en met nu maar liefst € 1287,41 teveel 
aan huur was betaald! Hier moest werk van 
gemaakt worden.

Het bleek dat de bovenbuurman, die hier 
al wat langer woonde, onze zolderruimte 
in gebruik had genomen voordat wij hier 

kwamen wonen. Hij zou met de bewoner voor 
ons hebben geruild. Daar wisten de woning-
corporatie en wij echter helemaal niets van af. 
Helaas was de bovenbuurman niet van plan de 
zolderruimte weer terug te ruilen, ondanks het 
feit dat deze vrijwel leeg stond en wij huur voor 
een zolderruimte betaalden die wij niet konden 
gebruiken. Het scheelde al met al ruim 15 m2 
aan ruimte! 

De woningcorporatie was van mening dat 
zij de bovenbuurman niet kon dwingen de 
zolderruimte terug te geven en vond dat wij 
de kleinere zolderruimte dan maar moesten 
gaan gebruiken. De huurprijs wilden ze nu 
wel aanpassen, maar niet met terugwerkende 
kracht. Daar voelden wij helemaal niets voor, 
aangezien wij de ruimte wel konden gebruiken.
Wat nu? Via een kennis werden wij geat-
tendeerd op het bestaan van Huurteam de 
Pijp. Nou, wat een uitkomst! Het huurteam 

schoot ons meteen te hulp door opnieuw met 
de woningcorporatie in contact te treden. In 
eerste instantie leek het erop dat ook dit op 
niets uit zou lopen. Zelfs een beroep op de 
Geschillencommissie leek te stranden.
Na ruim een jaar zijn we echter tot een zo goed 
mogelijk compromis gekomen. De woning-
corporatie was bereid om de teveel betaalde 
huur terug te betalen en zegde toe dat wij onze 
oorspronkelijke zolderruimte weer in gebruik 
kunnen nemen als de bovenbuurman eerder 
vertrekt dan wij.

Hiermee was voor ons de zaak afgedaan. 
Dankzij inspanningen van het huurteam 
hebben we in ieder geval deels gelijk gekregen 
en ten onrechte betaalde huur terugontvangen. 
Het bestaan en de successen van zulke teams 
verdient naar ons idee meer aandacht.
Huurteam, bedankt voor alle moeite!

Shirley van Ek

Huurders van zelfstandige woonruimte in de 
commerciële, particuliere huursector krijgen 
bij renovatie of sloop recht op een verhuiskos-
tenvergoeding van minimaal € 5.264,28. Een 
meerderheid van de Tweede Kamer steunt het 
voorstel van minister Van der Laan om dit te 
regelen in het Burgerlijk Wetboek. Huurders 
van woningcorporaties hadden dit recht al 
eerder.

Soms is het nodig dat een huurder tijdelijk 
een wisselwoning moet betrekken, omdat de 
gehuurde woning wordt gerenoveerd. In zo’n 

geval komt de huurder voor nogal wat kosten 
te staan. Hij moet immers verhuizen en de 
woning na terugkomst opnieuw stofferen en 
inrichten. Woningcorporaties betalen in zo’n 
geval een vaste tegemoetkoming in de ver-
huis- en herinrichtingskosten. Huurders van 
particuliere verhuurders hebben echter vaak 
het nakijken: hun verhuurder heeft geen wet-
telijke verplichting om een vergoeding uit te 
keren. Daar komt binnenkort dus een einde 
aan.

Woningcorporaties proberen in de praktijk 

overigens nog wel eens onder de plicht van 
een verhuiskostenvergoeding uit te komen. 
Bijvoorbeeld door de ingreep geen ‘renovatie’ 
maar ‘onderhoud’ te noemen en het vervol-
gens in bewoonde staat uit te voeren, met 
alle overlast van dien. Of door de bewoner te 
laten kiezen uit verschillende pakketten, zodat 
er geen sprake is van ‘gedwongen verhuizing’ 
en er dus geen vergoeding betaald hoeft te 
worden. De minister heeft toegezegd in het 
najaar met voorstellen te komen om het mis-
bruik tegen te gaan.

Verhuiskostenvergoeding in particuliere huursector

Aanmelding vooraf is noodzakelijk wegens een beperkt aantal plaatsen en kan via o.vrij@wswonen.nl 

Informatieavond Vereniging van Eigenaren
Op 20 oktober van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19. 00 uur) organiseert 
Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid in Wijkcentrum Ceintuur (Gerard Doustraat 

133) een informatieavond over Vereningingen van Eigenaren.
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Eten voor een tientje in De Pijp

Daar waar het voor betaalbare 
diners in De Pijp inmiddels 
zoeken naar een speld in een 
hooiberg is, kom je met een 
tientje een heel eind als je uit 
lunchen gaat. De lunch als het 
redelijke alternatief. Daarom 
onderzoekt Birgit Prinz met 
haar tafelgenoten in de serie 
‘eten voor een tientje in De 
Pijp’ vanaf deze editie van De 
Pijpkrant lunchmogelijkheden 
in De Pijp.

Omdat vrijwel alle restaurantjes in De Pijp 
waar je voor een tientje kunt ‘dineren’ inmid-
dels in deze rubriek de revue gepasseerd zijn, 
onderzoeken Birgit Prinz en haar tafelgenoten 

vanaf nu in de serie ‘Eten voor een tientje in De 
Pijp’ de lunchmogelijkheden voor deze prijs. De 
lunch als redelijk alternatief voor het diner.
De vriendin die meegaat mag kiezen waar 
we gaan eten. Zij grijpt meteen haar kans en 
neemt me mee naar een van de, naar mijn 
mening, leukste adressen in De Pijp van dit 
moment. Waarmee de kans ontstaat dat het 
hierna alleen nog maar kan tegenvallen op an-
dere adressen. We zullen zien.
Het gaat om een winkel annex horecagele-
genheid, De Vredespijp. Vroeger, voor de ver-
bouwing, was het al een beroemd adres voor 
art-decomeubelen (volgens het Witte Boekje). 
Die meubelen en andere hebbedingen - nieuw 
(retro) en gebruikt - zijn er nog steeds en alles 
wat je ziet is te koop. Maar nu kan je er ook op 
en tussen zitten terwijl je geniet van lekkere 
broodjes, soep of taart uit eigen keuken. In zo’n 
ambiance zitten wij nou graag; tussen mooie, 
oude spullen. Genoeg om naar te kijken, lekkere 
muziek en een prettige sfeer. Je moet ook geen 

Lunch als alternatief voor diner

©hris

Het is snikheet, dertig graden in de schaduw, 
en ik wacht op lijn 12 in de Ceintuurbaan. 
Eenmaal binnen blijkt het in de volle tram 
nog warmer dan daarbuiten. Gelukkig is er 
nog één plaatsje vrij, in de zon helaas. Al snel 
voel ik het zweet stromen. Met een papieren 
zakdoekje probeer ik het zo onopvallend mo-
gelijk op allerlei plekken te deppen. Buiten 
vallen de mussen van het dak, maar hier 

binnen vallen straks de mensen van de bank, 
vrees ik, hoewel iedereen onverstoorbaar 
voor zich uit lijkt te kijken. In mijn verlangen 
naar verkoeling zie ik tot mijn verbijstering 
dat alle raampjes dicht zijn! En de raampjes 
in een Combitram zitten zo hoog, dat je er 
niet bij kunt. Dit red ik niet, denk ik, ik moet 
hier uit. Maar zo kom ik natuurlijk niet op tijd 
op mijn bestemming. Daarom besluit ik de 

Airconditioning

haast hebben hier, wat we heel fijn vinden. De 
bediening laat zich niet opjagen.
Wij eten een Thaise tosti van Turks brood, be-
legen kaas, rode curry, tomaat en koriander 
voor € 4,- en een ‘Broodje van de week’ met 
gerookte kip van de bio-slager, tapenade, to-
maat en avocado voor €6,-. Het brood zelf is 
trouwens ook biologisch en komt van bakkerij 
Jambe op het van der Helstplein.
De broodjes zijn heel erg lekker, we hebben 
daar verder niets aan toe te voegen.
Naast broodjes staan er ook nog huisgemaakte 
taarten, bio-cruesli met Turkse yoghurt en 
huisgemaakte vruchtencompote en soep van 
de week op de kaart. Keus genoeg.

De Vredespijp schenkt geen alcohol, maar dat 
wordt ruimschoots gecompenseerd door een 
immens assortiment alcoholvrije drankjes. Veel 
soorten koffie en thee, veel sappen en biologi-
sche frisdranken.
Kortom, een geweldige tent! Maar we hopen 
stiekem dat bij lange na niet iedereen het hier 
mee eens wordt, en er ook gaat zitten want 
dan zou het er wel eens zo druk kunnen worden 
dat het de ontspannen sfeer die er nu heerst 
wel eens negatief zou kunnen beïnvloeden. 

Birgit Prinz

De Vredespijp
1e van der Helststraat 11a
1073 AA Amsterdam
020 6764855
open: ma t/m za 10.00-18.00

De  Vredespijp (Foto: Eddo Gorter)

Foto: ©hris

sfeer
eten

bediening

conducteur erop aan te spreken en begeef 
me naar zijn ‘hokje’. “Goedemiddag meneer”, 
zeg ik, “mag ik u eens vragen, waarom zijn 
bij deze temperaturen alle raampjes dicht?” 
“Omdat niemand ze open doet”, antwoordt 
hij gevat, “u mag ze gerust openzetten, hoor”. 
“Ja, maar daarvoor moet ik op de banken 
gaan staan en alle plaatsen zijn bezet”, geef 
ik als weerwoord. “Ja, wij moeten er ook voor 
op de banken gaan staan, mevrouw.” Het is 
duidelijk, deze man is niet voor één gat te 
vangen. “Is het misschien een idee om op 
een dag als vandaag, voor aanvang van de 
eerste rit, de raampjes te openen, dan is het 
voor de rest van de dag klaar”, probeer ik 
nog. Onverschillig haalt hij zijn schouders op. 
“Bovendien”, ga ik verder, “u zit zelf toch ook 
urenlang in deze tram, heeft ú er dan geen 
last van?” “Nee hoor”, zegt hij triomfante-
lijk, “ik heb airconditioning!” Ik geef het op 
en stap bij de eerstvolgende halte uit. GVB, 
denk ik, wat betekende dat ook alweer? 
Gemeentelijk, gemeentelijk ….., oh ja, ik 
weet het weer, Gebrek aan VentilatieBedrijf. 

©hris
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Kinderen wisten ons gelukkig wel te vinden 
op woensdagmiddag 2 september. Na een 
echte plensbui om 13.00 uur hebben ze 
allemaal reuze hun best gedaan om hun 
stempelkaart vol te krijgen. Met een volle 
kaart mochten ze aan het eind van de middag 
in de grabbelton graaien voor een leuke prijs. 
En dat heeft onze organisator Christien de 
Jong geweten.
Er was een enge-beesten-speurtocht, 
red-de-mus-shirts schilderen, vuilnis-
bakken estafette, hapjes-uit-het-park race, 
cakejes-versierwedstrijd, het hilarisch 
water drukken, schminken, een kleurpla-
tenwedstrijd, poppenkast en nog zo wat. 
De jongens van Sportbuurtwerk De Pijp 
kwamen onverwachts ook meehelpen. Al 
met al een geweldige middag. De foto’s 
spreken voor zich.
’s Avonds was er voor de liefhebbers een 
vleermuizenspeurtocht met de ‘batman-
club’. Met batdetector en zoeklicht werden 
zwermen vleermuizen tot groot plezier van de 

vele aanwezigen in geluid en beeld zichtbaar 
gemaakt.

Zaterdag 5 september begon met regen en 
dat werd niet veel beter. Daardoor was het 
aantal bezoekers in het park beduidend lager. 
Maar degenen, die er waren, hebben genoten 
van vier inspirerende rondleiders (Wim 
Notenboom, Hans Kaljee, Quirijn Verhoog en 
Ton Heijdra), een kostuumdrama, een action 
painting van 'Picknick in het park', fototen-
toonstelling Sarphatipark Binnenstebuiten, 
een workshop Happy Hergebruiker, 
schminken, een zadenruilbeurs en ekobollen, 
ook weer red-de-mus-shirts schilderen en zelf 
te maken huismushuizen.
Niet te vergeten een romantisch intermezzo 
met wethouder Paul van Grieken en een 
dame in kostuum uit 1900, die samen de 
eer hadden om het in oude glorie herstelde 
liefdesbruggetje te openen. Mede dankzij 
zangeres Marika Naldi werd een romantische, 
nostalgische sfeer neergezet. De zee van 

rode-hartballonnen mochten de kinderen 
mee naar huis nemen. We willen tenslotte 
geen lege ballonnen in het water.
Aan het eind van de middag werden trouwe 
vrijwilligers(groepen) gehuldigd met een 
gouden snoeischaar, een ingelijste oorkonde 
en de belofte dat die komt te hangen in de 
nog te maken eregalerij voor vrijwilligers op 
de stadsdeelkantoren.
Op beide dagen konden deelnemers en 
bezoekers hun beste wensen voor het 
jubilerende park opschrijven. We maken daar 
een wensenlijst van, en gaan kijken of we er 
medestanders en steun in de politiek voor 
kunnen vinden om de wensen te realiseren.

Meer foto’ s en een filmpje van het 125 jarig 
jubileum zijn te vinden op:  www.wijkcentrum-

ceintuur.nl/wijkcentrum-ceintuur/natuur-en-
milieu/125-jarig-jubileum-sarphatipark/

Lilian Voshaar 

Natuur- en milieuteam De Pijp

Regen mocht de pret niet drukken Foto's Maarten Wesselink125 jarig Sarphatipark in het zonnetje gezet

5 september: Guus Hendrikx aan het schilderen. 

5 september: Gewapend met met paraplu's.

Wie: Stichting Wijkcentrum Ceintuur
Wat: organiseert een Jubileum 
Conferentie: ‘de toekomst van de 
wijkcentra’ Waarom: schaalvergro-
ting stadsdelen versus bewonerspar-
ticipatie Wanneer: 29 oktober 2009 
van 15.00 tot 17.00 uur
Waar: Oranjekerk, Tweede van der 
Helststraat 2 in Amsterdam

Belangrijk: graag vooraf aanmelden 
via website of 020-6764800

Wijkcentrum Ceintuur: veertig jaar bewoners aan het woord

Wijkcentrum Ceintuur be-
staat veertig jaar in 2009. Een 
mijlpaal waarbij we niet alleen 
stil staan bij het verleden, 
maar vooral ook kijken naar de 
toekomst. Door te praten over 
de toekomst met betrokkenen 
en oudgedienden, met bewo-
ners, beleidsmakers, politici en 
professionals. 

We organiseren een conferentie rondom een 
voor Amsterdam zeer actueel thema: de ko-
mende fusie van de stadsdelen en binnen dit 

kader: ‘de toekomst van de wijkcentra’. 
Met de uitkomsten willen we een positieve 
bijdrage leveren aan de discussie hoe bewo-
nersparticipatie beter in de buurt verankerd 
kan worden. We gaan daarbij uit van de 
hoogste vorm van participatie: de bewoner als 
beslisser. 

Hoe houden we de bewoners aan zet? Dat is 
de centrale vraag van de Jubileumconferentie 
die Wijkcentrum Ceintuur op 29 oktober or-
ganiseert. Aanleiding voor deze vraag is het 
feit dat Amsterdam stadsdelen gaat samen-
voegen. Van de huidige veertien blijven zeven 
stadsdelen over, met een gemiddelde grootte 
van 100.000 inwoners. 

Wijkcentrum Ceintuur is al 40 jaar actief be-
trokken bij de samenleving in de Amsterdamse 

Pijp. In 1987 kreeg de wijk met circa 35.000 in-
woners een eigen stadsdeelraad. In 1998 werd 
De Pijp gefuseerd met Zuid tot het stadsdeel 
Oud-Zuid met 80.000 inwoners. Nu wordt 
Oud-Zuid samengevoegd met ZuiderAmstel 
tot een stadsdeel van circa 130.000 inwoners. 
Dat zijn er meer dan bijvoorbeeld in Leiden of 
Maastricht.

Oorspronkelijk was de instelling van de 
stadsdelen bedoeld om, naast bestuurlijke 
efficiëntie, het bestuur dichter bij de burger 
te brengen. Met de komende tweede stads-
deelfusiegolf zet het politieke bestuur een 
stap verder weg van de burger. Dat hoeft niet 
erg te zijn, als het maar gepaard gaat met het 
versterken van de invloed en inbreng van de 
burger in de eigen wijk. Dat zal ook een be-
langrijk thema voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2010 zijn, waarbij politieke partijen 
in hun programma kunnen aangeven hoe ze 
staan tegenover het versterken van en inves-
teren in de bewonersparticipatie in de wijk.

Betrokkenheid van bewoners staat centraal 
in veel beleidsplannen, maar daar komt in de 
praktijk niet altijd iets van terecht. Bewoners 
die trots zijn op hun wijk en zich daarmee 
verbonden voelen, zijn een must voor een 
gezonde samenleving. Daarvoor is het nodig 

dat mensen serieus genomen worden, dat ze 
daadwerkelijk iets te zeggen hebben en dat ze 
de faciliteiten en ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben.

Wijkcentrum Ceintuur kenmerkt zich door 
de faciliteiten die het biedt aan de buurt. 
Bewoners worden niet alleen uitgenodigd 
om deel te nemen aan activiteiten, maar ook 
gestimuleerd om zelf zaken op te pakken. 
Actieve bewoners die zich (met of zonder on-
dersteuning) georganiseerd hebben krijgen 
de gelegenheid om in het wijkcentrum hun 
activiteiten verder vorm te geven door ge-
bruik te maken van de ruimte, de apparaten 
en de aanwezige professionaliteit. Welke 
prioriteiten Wijkcentrum Ceintuur stelt wordt 
bepaald door het Algemeen Bestuur, waar 
actieve buurtbewoners deel van uit maken: de 
bewoners aan zet! 

Maar hoe houden we dit zo, met de op-
handen zijnde schaalvergroting? Deze vraag 
leggen we voor aan politici, wetenschappers, 
professionals, buurtbewoners en ambtenaren. 
Om gezamenlijk tot de formulering te komen 
van een aantal uitgangspunten waardoor be-
wonersinvloed gewaarborgd blijft.

Tijdens de conferentie worden filmpjes ge-
toond waarin bewoners hun visie geven op de 

invloed die ze willen hebben. 
Na afloop organiseren we een receptie waar-
voor bewoners uit De Pijp en alle andere be-
trokkenen en partners van het wijkcentrum 
van harte zijn uitgenodigd. 

Alies Fernhout

Aanmelden voor zowel de conferentie als de 
receptie is dringend gewenst. Dit kan via  
020-6764800 of de website:  
www.wijkcentrumceintuur.nl

2 september: Cakejes versierwedstrijd.2 september: Grabbelton voor de kinderen.

Actievoeren met het Wijkcentrum anno 1972.

5 september: Een historisch overzicht vanaf het liefdesbruggetje.
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Spreekuren 

Pijpkrant Kort

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

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.

Natuur en Milieu

Opbrengst goed doel
Geveltuinendag 

De opbrengst van voor het goede doel van 
Geveltuinendag 2009 bedraagt € 1.242,45 
en gaat naar Stichting Asigron om een 
buurthuis te bouwen in het dorp Asigron in 
Suriname.
Asigron ligt in het binnenland van Suriname 
en kende tot 1985 een bloeiende economie. 
Die kwam door de acht jaar durende 
binnenlandse oorlog nagenoeg tot stilstand, 
en ook de infrastructuur werd vernield. 
Omdat de dorpelingen verstoken bleven van 
hulp van buitenaf, riepen zij ruim tien jaar 
geleden de Stichting Asigron in het leven om 
de autonomie van het dorp te versterken.
Het vooruitzicht van de opbrengst van de 
geveltuinendag stimuleerde hen om aan de 
slag te gaan met de bouw en inrichting van 
dit gemeenschapshuis. Het gaat nu zo snel, 
dat tegen de tijd dat deze Pijp Krant uitkomt 
het buurthuis wel eens af zou kunnen zijn. 

Groene ladder
Ecologische bloembollen, beter voor het milieu 
en prachtig in uw (gevel)tuin! Weer te koop in 
ons ecologisch plantenruilcentrum het Groen 
Gemaal tegen inkoopsprijs: de Ecobollen 
van Hoeve Vertrouwen. Tulpjes (ook voor 
halfschaduw), narcissen, krokussen, paarse 
druifjes, boshyacinten. Meer weten?: www.
ecobulbs.nl.
• Woensdag 14 oktober 20.00 tot 22.00 uur
Presentatie Hoofdgroenstructuur Amsterdam
Wethouder Ruimtelijke Ordening 
Maarten van Poelgeest presenteert 14 
oktober zijn toekomstplannen voor de 
Hoofdgroenstructuur Amsterdam.

Op voorgaande bijeenkomsten discussieerden 
bewoners, ambtenaren en politici over het 
onderwerp. Milieucentrum Amsterdam, 
Plantage Middenlaan 2 – G, 1018 DD 
Amsterdam. T: 020 - 624 15 22 
info@milieucentrumamsterdam.nl,  
www.milieucentrumamsterdam.nl 
• Zaterdag 24 oktober 10 - 12.30 uur
Snoeien om te groeien!  
Gratis voor bewoners uit Oud-Zuid. 
Loopt u ook al jaren met vragen over hoe en 
wanneer u die struik het beste kunt snoeien? 
Leer van een vakman hoe u uw klimplanten 
en heesters gezond, en goed groeiend kunt 
houden. Onze Hovenier Gerard geeft u eerst 
een beetje theorie, daarna volgt een vragen 
halfuurtje. Tot slot brengen we het geleerde in 
de praktijk. Eigen snoeischaar meenemen!  
Aanmelden: nmt@wijkcentrumceintuur.nl of 
020-400 45 03. 

Natuurwerkdag Cinetol
Op zaterdag 7 november van 10:00 tot 16:00 
uur wordt voor de negende keer de landelijke 
natuurwerkdag gehouden. In De Pijp kunt 
u aan de slag in Natuurtuin Cinetol. Deze 
binnentuin oogt nu nog als een verwilderd 
bos. We verwijderen zevenblad en sneeuwbes, 
snoeien bomen en dringen bramenstuiken 
terug. Om meer variatie aan te brengen door 
het planten van andere boomsoorten, wilde 
struiken en planten.

Meer weten? Kijk op www.natuurwerkdag.nl. 
of neem contact op met Nelly Kreuvels  nelly.

paolo@wolmail.nl  T:  020 471 12 98

 
Vleermuizenexcursie 
Vondelpark

Iedereen heeft wel eens een vleermuis zien 
vliegen. Bij het vallen van de avond gaan ze 

op jacht naar muggen en motten. De geluiden 
die ze dan maken om hun prooi te lokaliseren 
horen wij niet. Met een bat-detector kan dat 
wel. Op 8 oktober ontdekken we hoeveel 
vleermuizen en welke soort(en) in het 
Vondelpark rondvliegen. Als het erg hard 
regent, gaat de excursie niet door.

Wanneer: donderdagavond 8 oktober. Tijd: 
19:30 uur. Waar: voor het Stadsdeelkantoor 

Koninginneweg 

Duurzame alternatieven
Na een korte zomerstop zijn we in september 
weer druk bezig met nieuwe activiteiten. 
Het klimaatspreekuur is in september weer 
als vanouds op woensdag, met een kleine 
wijziging: vanaf nu zijn we van 19:00 tot 20:00 
uur op Wijkcentrum Ceintuur aanwezig om 
alle vragen rond Transition Towns, wat je zelf 
kan doen en hoe je dat aan kan pakken te 
beantwoorden. En natuurlijk is ook de ekobieb 
dan geopend: word lid door twee boeken in te 
brengen of kom een kijkje nemen naar wat er 
al aan interessants op de boekenplank staat.  
Daarnaast zijn we begonnen met het opzetten 
van ‘Transitie-Netwerk de Pijp’. Een concreet 
doel van TT de Pijp is het zichtbaar maken 
en vergroten van het aanbod aan duurzame 
alternatieven in De Pijp. Het idee is daarom 
dat winkels, werkplekken, buurtgroepen 
of initiatieven die de intentie van een 
duurzamere en eerlijke wereld onderschrijven, 
zich kunnen aansluiten bij Transitie-Netwerk 
De Pijp. Denk daarbij aan natuurwinkels, 
ambachtelijke of lokaal geproduceerde 
producten, volks- of buurttuinen, fietswerk-
plaatsen en dergelijke die een sticker of 
poster bij de ingang hebben hangen. De TT 
deelnemers zijn beter herkenbaar op straat, 

en bovendien makkelijk te vinden via onze 
website. Wil je je aansluiten bij het Transitie-
Netwerk De Pijp? Neem contact op met 
depijp@transitiontowns.nl. 
Eén keer in de maand organiseren we een 
workshop of informatiebijeenkomst. Kijk 
op de website voor de komende data en 
themá s. Meedoen? Elke eerste woensdag 
van de maand hebben we in plaats van 
klimaatspreekuur een overleg voor iedereen 
die actief mee wil denken en doen met de 
Transition Town de Pijp groep. Dus kom ook 
langs op woensdag 7 oktober om 19.00 uur op 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133.

'Badcuyp Live in de buurt'

Onder de naam ‘Badcuyp Live in de buurt’ 
is muziekcentrum de Badcuyp aan de Eerste 
Sweelinckstraat in De Pijp dit seizoen gestart 
met een reeks ‘buurtgerichte’ concerten. 
Iedere vrijdagavond treedt er een ‘gevestigde’ 
band op of een ‘opkomende’ band, die zijn 
roots in Oud-Zuid heeft. Allerlei muziekgenres 
zoals jazz, latin, wereldmuziek, funk, soul, 
hiphop kunnen vertegenwoordigd zijn, zolang 
er maar op gedanst kan worden. Vrijdagavond 
16 oktober treedt de Amsterdamse 
trompettiste Saskia Laroo op met haar band.
Sinds 1994 staat zij op het podium, waarbij 
zij allerlei muziekgenres – jazz, pop, dance 
en wereldmuziek - combineert tot nieuwe 
muziekstijlen, door haar benoemd als ‘new 
jazz’ of ‘swinging bodymusic’. Op de muziek 
van deze funky band met zijn strakke grooves 

is het altijd lekker swingen geblazen. 
‘Badcuyp Live in de buurt’: elke vrijdagavond,  
Eerste Sweelinckstraat 10; aanvang: 23.00 uur; 
entree: € 8. 

Voor meer informatie over programmering en 
aanmelding van ambitieuze, getalenteerde 

bands uit de buurt, zie www.badcuyp.nl  

Rialto: 'London River'

In filmtheater Rialto gaat op 8 oktober de 
film ‘London River’ in première. Deze film 
van de Frans-Algerijnse regisseur Rachid 
Bouchareb speelt tegen de achtergrond van 
de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005. 
Het is het verhaal van de christelijke Elisabeth 
Sommers (gespeeld door Brenda Blethyn/
Secrets and Lies), die een rustig bestaan leidt 
op een boerderijtje op het Britse Kanaaleiland 
Guernsey en de moslim Ousmane (gespeeld door 
Sotigui Kouyate), die boswachter is in de Franse 
Provence. Beiden vertrekken naar Londen als ze 
horen van de bomaanslagen. Elisabeth om haar 
dochter met wie ze al lang geen contact meer 
heeft gehad te zoeken en Ousmane om zijn van 
hem vervreemde zoon te zoeken.
De film gaat over hoe uitzonderlijke 
omstandigheden mensen met een totaal 
verschillende achtergrond, die elkaar anders 
nooit zouden ontmoeten, bij elkaar kan 
brengen en hoe ze daarbij geconfronteerd 
worden met hun eigen vooroordelen. Wat hen 
bindt, is dezelfde hoop, namelijk het vinden 
van hun kind. 

Voor meer informatie: www.rialtofilm.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Transition Town De Pijp

Cultuur Uitgelicht

        De Happy
Hergebruiker
vier avonden inspiratie
opdoen en zelf aan de 
slag met hergebruik

Meer informatie:  
Natuur- en milieuteam De Pijp, 
tel. 400 45 03,  
e-mail nmt@wijkcentrumceintuur.nl

donderdag 15 en 29 oktober
donderdag 12 en 26 november

20.00-22.00 uur

re-use, reduce, recycle

De op de foto afgebeelde gitaar is gestolen op 
Wereldmuziekdag in De Pijp. Hoge beloning 
voor de tip die leidt tot teruggave. Het betreft 
een Tokai Stratocaster Two Tone Sunburst ’57.  
Bel 06 55 712 860.

Oproep

CRITICAL ALIGNMENT: 
YOGA EN ThERAPIE

Een zelfonderzoek hoe lichaamsdelen 
tijdens een beweging met elkaar 
communiceren en een bewegingsketen 
op gang brengen met als doel een vrije 
doorgifte hiervan te realiseren.

Adres:
School voor Yogasana's
Rustenburgerstraat 233 hs
Amsterdam Oud-Zuid
020-643 92 09/06 246 29 870
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Aikido in Amsterdam
AAA-dojo

Heinzestraat 9

A’dam oud-Zuid

+ gratis proefles +

+ kom kijken of doe mee +

+ geef je vrijblijvend op en ontvang meer info +

+ training voor beginners en gevorderden +

+ man en vrouw +

+ jong en oud +

trainingstijden:

kinderles woe 16:00 – 17:00 (vanaf 8 jr)

beginnerslessen do 18:30 – 20:00

open lessen (alle niveau’s): 

Di 18:30 – 20:00

Wo 18:30 – 20:00

Za 10:30 – 12:00

Zie voor meer info onze website:

www.aikido-amsterdam.nl

of mail: aaa@aikikai.nl

of bel: 020 – 4199145

Gezellig, 
recreatief 

volleyballen 
op vrijdag-

avond in  
Oud-Zuid?

www.soulsoundformations.nl

Kom zingen bij een swingend  koor!
American Black Gospel maar ook Jazz, Soul en R ’n B
Professionele begeleiding van dirigent en band
Zowel voor volwassenen als voor kinderen

Soul sound formations

06 - 5372 5022 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.

Bridgeclub ABK
Nieuwe leden welkom.
Drie keer gratis meespelen.
Info: www.abk-bridge.nl

luisteraars gezocht

Vanuit gelijkwaardigheid contact maken 

met mensen die sensoor bellen,

is dat iets voor U? Wilt U meer weten? kijk 

op www.sensoor.nl/amsterdam voor meer 

informatie en het aanmeldingsformulier.

voor info: www.svgrasrijk.nl

U kunt ook in  
De Pijp Krant 
staan
De Pijp Krant stelt blokjes ter 
beschikking van 65 mm breed en 
44 mm hoog die u naar eigen wens 
kunt invullen. Ter ondersteuning 
van deze buurtkrant vragen wij u 
daarvoor €25 per blokje in kleur. Een 
pagina bevat 32 blokjes. U kunt ook 
meerdere blokjes bestellen. 
De Pijp Krant verschijnt acht keer per 
jaar (oplage 15.000), wordt huis aan huis 
in De Pijp verspreid en bereikt 24.000 
huishoudens. De krant ligt ook bij instel-
lingen, winkels en buurthuizen. Dit jaar 
verschijnt de krant nog op 26 oktober, 23 
november en 21 december. 
Mail uw materiaal naar  q.voorn@
wijkcentrumceintuur.nl

Nieuwe patiënten welkom.
avondbehandeling mogelijk.

020 66 20 385 | info@tandartspraktijkminervalaan.nl | www.tandartspraktijkminervalaan.nl

'Dichter in de Buurt'
Kunstenaars Anke AMO Akerboom en Mirko 
Krabbé  organiseerden op 19 september het 
kunstproject 'Dichter in de Buurt' op het 
Smaragdplein in de Diamantbuurt.
Er waren voordrachten van vijfentwintig 
dichters en er was kinderpoëzie in 
samenwerking met zeven basisscholen. 
Gitaarvirtuoos Eric Vaarzon Morel en de 
Marokkaans-Spaanse rapper/zangeres Sinna 
Casita verzorgden de muziek.

www.dichterindebuurt

Fotografie: Peter Lange
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