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De bewoners en winkeliers van 
de Ferdinand Bolstraat worden 
elke dag geconfronteerd met de 
overlast die de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn oplevert. Pas als de 
bouwput dicht is, worden winkels 
weer bereikbaar. Tot die tijd is het 
voor veel winkeliers overleven. 
De gemeente mag wel eens meer 
betrokkenheid tonen.

Enquêtecommissie 
De afgeronde verhoren van de enquêtecom-
missie hebben inmiddels duidelijk gemaakt 
dat niemand binnen de gemeente wist waar 
men bij de bouw van de Noord/Zuidlijn aan 
begon. Volgens burgemeester Job Cohen was 
iedereen binnen het ambtelijke apparaat een 
amateur. 

Niet gehinderd door enige kennis konden 
wethouders tijdens hun bewindsperiode ont-
kennen dat er zich problemen zouden voor-
doen. Ernst Bakker beweerde stellig dat de 
overlast voor de bevolking beperkt zou zijn en 
Geert Dales voorzag zonder aarzelingen dat 
het megaproject slechts maximaal 1,4 miljard 
euro zou gaan kosten, omdat alle onvoorziene 
kosten al in het budget waren meegenomen. 
De grens tussen leugens en onwetendheid is 
vaak vaag, zeker als betrokkenen te eigenwijs 
zijn om hun ongelijk te erkennen.

Vertrouwen
De Noord/Zuidlijn heeft de geloofwaardig-
heid van de Amsterdamse politiek ernstig 
geschaad, terwijl het imago van een log, 
stuurloos, regelzuchtig ambtelijk apparaat 
versterkt is.

Dat Rotterdam het onlangs wel lukte 
om zonder ophef en kostenoverschrijding 
een metrolijn te leggen. moet menigeen in 
Amsterdam steken, hoewel in het openbaar 
iedereen zich zal verschuilen achter redenen 
als dat de steden niet met elkaar te verge-
lijken zijn, dat men in Amsterdam te maken 
had met bijzondere besluitvormingen en 
technieken en dat er nergens ter wereld zo’n 
uitzonderlijke combinatie van specifieke om-
standigheden optrad.

Het is voor de politiek van belang het ver-
trouwen van de burger in de goede afloop van 
het project te herstellen. Betere voorlichting 
en een voorzichtigere aanpak van cruciale, 
maar kritieke bouwwerkzaamheden moeten 
ertoe bijdragen dat het bestaande draagvlak 
behouden blijft. 

Schacht
Hoe het onlangs toch nog bijna misging, bleek 

uit de consternatie die ontstond na het besluit 
van het Projectbureau Noord/Zuidlijn (PBNZL) 
om voor de periode van drie jaar een schacht 
en een nooduitgang te bouwen op de hoek 
van de Eerste Jacob van Campenstraat met de 
Ferdinand Bolstraat. De winkeliers in de om-
geving waren onmiddellijk verontrust, want 
het betekende dat de Ferdinand Bolstraat 
lange tijd ook ter hoogte van het Marie 
Heinekenplein nauwelijks nog toegankelijk 
zou zijn en dat er nog meer klandizie verjaagd 
zou worden.  In een artikel in het Parool be-
schuldigde Hans Appelboom (van leverancier 
in keukenbenodigheden Duikelman en van de 
ondernemersvereniging Ferdinand Bolstraat) 
de gemeente ervan dat “beloftes niet nage-
komen werden”. Hij overwoog naar de rechter 
te stappen. Vooral voor de op de hoek van de 
geplande schacht gesitueerde konditorei Taart 
van mijn Tante voorzag hij grote problemen. 
Gelukkig konden de winkeliers zich beroepen 

op de in het verleden gemaakte afspraak dat 
er niet meerdere zijstraten van de Ferdinand 
Bolstraat tegelijk zouden worden afgesloten. 
Enkele  ondernemers en ambtenaren staken 
de koppen bij elkaar en bereikten binnen een 
half uur een akkoord over de plaats van con-
tainers en over vaste laad- en lostijden.

Winkeliers
Appelboom begrijpt heel goed dat de Noord/
Zuidlijn veel onvermijdelijke overlast geeft, 
maar het irriteert hem dat de gemeente 
haar plannen achter de tekentafel bedenkt 
en dat de betrokkenheid met de burger en 
winkeliers lijkt te ontbreken. Dat de schacht 
op een halve meter van de ingang van de 
Taart van mijn Tante zou komen, had door 
wat gesprekken met ondernemers makke-
lijk voorkomen kunnen worden. Ook op de 
voorlichtingsavonden komt informatie pas 
los na kritische vragen van beslagen ten ijs 

komende buurtbewoners. Eigenlijk moet con-
stant de vinger aan de pols van de gemeente 
gehouden worden. Veel ondernemers in de 
straat hebben het al zo moeilijk, dus is het 
belangrijk de overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Wel is Appelboom zeer tevreden over 
de bereidwilligheid van politici om construc-
tief na te denken over de toekomst van de 
Ferdinand Bolstraat en de Albert Cuyp. Omdat 
grote projectontwikkelaars de prijzen van de 
panden flink zullen opdrijven, moet er nu al 
een visie komen. Stadsdeelbestuurders willen 
net als de huidige ondernemers het karakter 
van de buurt zoveel mogelijk behouden. 

Voorlichting
Ondanks alle goede hoop voor de toekomst, 
zullen tijdens de duur van de werkzaamheden 
nog wel eens paar plooien gladgestreken 
moeten worden. Steeds minder mensen 

Winkeliers 
trekken aan 
noodrem 
Noord/
Zuidlijn

lees verder op pagina 2

Bouwput Noord/Zuidlijn blijft winkeliers nog jaren hinderen. Foto: Peter Lange
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 1.  Muzikaal en gezond voedsel.
 7.  Zich inzetten voor de ponten naar Noord.
 8.  Niet vegetarisch en niet slank.
 9.  Kleine u.
 10.  Taxi?
 12.  Waarheidsdier.
 13.  Daar staan de goals: 1-2.
 14.  De man van de Centrale Ondernemingsraad.
 15.  Reeds helemaal.
 17.  Twee beesten zijn ouderwetse kleding.
 19.  Gebogen bereid.
 20.  Gierige gedroogde vrucht.

Naar beneden:
 1.  Gratis aangeschaft?
 2.  Aktes waar je wat van opsteekt.
 3.  Toegankelijk maken van een rek.
 4.  Dat doe je in een te lage spiegel.
 5.  Havenhert?
 6.  Maandag 25 uur en dinsdag 26.
 9.  Kleine jij?
 11.  Die gokt dat er verkering is.
 16.  Opbergnoot
 18.  Dat dorp is een Engels kind.

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en ontdek 
de voornaam van de nieuwe 
Rochdale-bestuurder.

© 2009 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Café Krull
Sarphatipark
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De oplossing van de  
vorige keer: drie

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

zullen gerustgesteld worden door de praatjes 
voor de vaak van de meeste politiek betrok-
kenen. Zeker nu de woorden van Cohen het 
functioneren van iedere bij het metroproject 
betrokkene in een ander daglicht zet. 

Maar van dilettantisme merk je niks op 
de website van de gemeente die voor alle 
geïnteresseerden in het leven is geroepen: 
www.noordzuidlijn.amsterdam.nl Bezoekers 
kunnen zich hier heerlijk laven aan alle prach-
tige futuristische ideeën. Zo is het toekomstige 
metrostation Ceintuurbaan via een prachtige 
3d animatiefilm te bewonderen en kom je te 
weten dat de perrons er boven elkaar komen te 
liggen. De site steekt uitstekend in elkaar, maar 

is ontdaan van elke kritische noot, alsof alle 
ellende nu definitief achter ons ligt. Bedoeld 
of onbedoeld wekt de gemeente daarmee de 
indruk dat de metro de gemeenschap door de 
strot geduwd wordt. Dat de Albert Cuypstraat 
er als Albert Cupystraat gespeld wordt is maar 
een futiliteit, maar dat het er ernstig op lijkt 
dat binnen de gemeente niemand nog het 
verschil weet tussen voorlichting en propa-
ganda is verontrustender. Notie daarvan zou 
het aantal misverstanden met burgers en win-
keliers waarschijnlijk flink kunnen reduceren. 
Misschien dat de gemeente dan eindelijk haar 
betrokkenheid toont.

Peter Roeffen
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Het Algemeen Bestuur van 
Wijkcentrum Ceintuur 
nodigt u uit!

De eerstvolgende Algemeen Bestuursver-
gadering is op 10 november om 20.00 uur. De 
vergaderingen zijn altijd openbaar. Vaak staat 
er ook een thema op de agenda en voor deze 
vergadering is dat de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). Het eerste uur is ingeruimd 
voor een medewerker van de Milieufederatie 
Noord-Holland die de wet en een aantal re-
cente wijzigingen daarin zal toelichten. De Wro 
gaat over het maken van ruimtelijke plannen 
en bepaalt hoe die gemaakt moeten worden en 
hoe ze gewijzigd kunnen worden. Deze regelt 
daarbij ook de overheidstaken en de rechten 
en plichten van burgers, bedrijven en instel-
lingen.

Locatie: Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133 

Graag van te voren aanmelden via: 
a.fernhout@wijkcentrumceintuur.nl of  

020-6764800

Woningen in Diamantbuurt 
worden langer dan twee jaar 
niet verhuurd of verkocht. 
Huurdersvereniging de Pijp wil 
deze woningen terug in reguliere 
verhuur .
Huurdersverening de Pijp wees de Dienst 
Wonen er onlangs op dat in de Diamantbuurt 
woningen – tegen alle regels in – al meer 
dan twee jaar in de verkoop staan. Het be-
treft woningen van Eigen Haard die worden 
bewoond door antikraakwachten en aan 
de reguliere verhuur zijn onttrokken. De 
vereniging vroeg de Dienst Wonen hierop 
actie te ondernemen en heeft de corpo-
ratie van het verzoek op de hoogte gesteld. 
De Dienst Wonen liet de huurdersvereniging 
inmiddels weten de corporatie hierop te 
hebben aangesproken en te hebben geëist dat 
de woningen volgens de regels als leegstaand 
bij de Dienst worden aangemeld.

De regels en de uitzonderingen
De gemeentelijke Dienst Wonen ziet er op toe 
dat huurwoningen volgens wettelijk vast-
gestelde regels worden verhuurd. De opzet 
van de regelgeving is leegstand van wo-
ningen te voorkomen en om bewoning met 
een onduidelijke rechtsstatus tegen te gaan.  
Een verhuurder moet een leeggekomen wo-
ning binnen vijf dagen bij de Dienst Wonen 
aanmelden en vervolgens binnen vier 
weken een nieuwe huurder hebben voorge-
dragen. De Dienst kijkt of de voorgedragen 
huurder aan de criteria voldoet om hem 
een huisvestingsvergunning te verlenen.  
Er zijn uitzonderingen op de regels: Een eige-
naar kan een half jaar uitstel van de leegmel-
dingsplicht krijgen. Namelijk wanneer hij de 
woning wil verkopen. Daar kan nog een half 
jaar bijkomen wanneer een verbouwing van 
de woning noodzakelijk is. Voorwaarde is wel 
dat er zicht op verkoop van de woning is. 

Dat particuliere eigenaren soms met de 
regels rommelen is bekend. Maar ook wo-

ningcorporaties blijken, als in het geval van 
Eigen Haard, de regels niet altijd te willen 
begrijpen. Huurdersvereniging de Pijp werd 
door haar leden getipt dat woningen in de 
Diamantbuurt, bedoeld voor verkoop, al jaren 
leegstaan. Vooruitlopend op een definitieve 
toestemming van de Dienst Wonen was Eigen 
Haard met de reguliere verhuur van de wo-
ningen gestopt, zonder dat er zicht op verkoop 
was. In plaats daarvan besteedde Eigen Haard 
het beheer van de woningen uit aan een be-
drijf dat antikraakwachten op woningen zet. 
Antikraakbureaus liggen momenteel onder 
vuur: ze vragen zoveel ‘servicekosten’ dat er 
in feite sprake is van huur, maar zonder dat de 
bewoners de rechtsbescherming van huurders 
hebben.

Huurdersvereniging de Pijp blijft de verdere 
ontwikkelingen rond de leegstand van wo-
ningen in de Diamantbuurt met belangstelling 
volgen.

Huurdersvereniging de Pijp 

Leegstand woningen van Eigen Haard in de Diamantbuurt

Elsje de Bie wint KunstKist

Aan 'Open Ateliers De Pijp' die gehouden 
werden op zaterdag 3 en zondag 4 oktober j.l. 
was een loterij verbonden: bezoekers aan een 
atelier of werkplaats konden daar een lootje 
invullen en zo kans maken op het winnen van 
een 'KunstKist'. De kist werd gemaakt door 
meubelmaker Crisow von Schulz en interieurad-
viseuse Willemien Westenenk. De Kist, waarvan 
de inhoud tot de uitreiking geheim was, werd 
aangeboden door kunstenaars en ambachts-
lieden van de atelierroute. Het winnende lot viel 
op Elsje de Bie. Zij was erg blij met de KunstKist 
en met het keramiek – vervaardigd door Haruka 
Matsuo – dat er in bleek te zitten.Foto: Maarten Wesselink
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Help, ik zoek een woning!
Verreweg de meeste bezoekers van het 
woonspreekuur gaan tevreden de deur 
weer uit. De huurwetgeving gaat er 
vanuit dat de huurder ten opzichte van de 
verhuurder een zwakkere positie heeft en 
daarom wordt de positie van de huurder 
beschermd. Voor veel huurders klinkt dat 
als muziek in de oren. Maar er is ook een 
categorie spreekuurbezoekers die wij 
vrijwel nooit een bevredigend antwoord 
kunnen geven: dat zijn de woningzoe-
kenden.

Zo was daar de alleenstaande moeder 
die een eenkamerwoning in De Pijp 
bewoont, samen met haar tweejarige 
dochter. De woning is te krap en zij is 
dringend op zoek naar een grotere wo-
ning. Al ruim drie jaar reageert zij iedere 
twee weken trouw op het aanbod van 
Woningnet, maar hoger op de ranglijst 
dan nummer 110 is zij nooit gekomen. 
Hoe komt zij zo snel mogelijk aan een 
andere woning, was de vraag aan het 
woonspreekuur.

Sociale huurwoningen worden door 
woningcorporaties allemaal aangeboden 
via Woningnet. Woningzoekenden 
kunnen iedere twee weken reageren op 
vrijgekomen huurwoningen en komen op 
een ranglijst. Hoe langer je op een woning 
wacht, hoe hoger je op de ranglijst wordt 
geplaatst. Wachttijden kunnen aardig 
oplopen: in een populair stadsdeel 
als Oud-Zuid bedraagt de wachttijd al 
gauw zo’n zeven jaar, met uitschieters 
naar twaalf jaar voor de meest gewilde 
locaties. In minder gewilde stadsdelen 
als bijvoorbeeld Zuidoost is het soms 
mogelijk om binnen een jaar een woning 
te bemachtigen.

En dan is er ook nog de particuliere 
woningmarkt, die ook voor een flink deel 
bestaat uit sociale huurwoningen. Deze 
woningen worden niet via Woningnet 
aangeboden, maar door de particuliere 
verhuurders zelf. Hoe dit precies gebeurt is 
schimmig: sommige verhuurders hanteren 
een wachtlijst, anderen zoeken kandi-

daten binnen hun eigen vriendenkring en 
weer anderen zoeken actief naar ‘expats’ 
die onbekend zijn met de huurwetgeving, 
om hen vervolgens financieel kaal te 
plukken. Op de particuliere markt moet je 
dus geluk hebben en dat geluk is soms af 
te dwingen door heel actief makelaars en 
bemiddelaars te benaderen.

Zijn er dan helemaal geen mogelijk-
heden om de wachtlijsten van Woningnet 
te omzeilen? In uitzonderlijke gevallen 
is het mogelijk een voorrangsindicatie te 
krijgen, als hiervoor dringende sociale of 
medische omstandigheden zijn. Met een 
dergelijke indicatie krijgt de woningzoe-
kende voorrang en wordt hij automatisch 
bovenaan de wachtlijst geplaatst. De 
gemeentelijke Dienst Wonen toetst of een 
woningzoekende voor een voorrangsindi-
catie in aanmerking komt. De procedure is 
echter zeer streng en slechts een enkeling 
slaagt erin de Dienst Wonen van zijn 
noodsituatie te overtuigen.

Helaas voor de alleenstaande moeder 
wordt een gebrek aan ruimte niet snel als 
noodsituatie aangemerkt en kan zij van 
de Dienst Wonen geen steun verwachten. 
Het woonspreekuur geeft haar het advies 
om achter in de rij aan te sluiten - een rij 
die vele tienduizenden woningzoekenden 
lang is – en actief te blijven reageren op 
het aanbod in Woningnet. Daarnaast kan 
zij natuurlijk haar geluk beproeven op de 
particuliere markt door makelaars en be-
middelaars te benaderen, al is het hierbij 
wel zaak beducht te zijn op lieden die uit 
zijn op geldelijk gewin. Met dat voor de 
hand liggende antwoord moeten woning-
zoekenden in Amsterdam het doorgaans 
doen. Niet bevredigend wellicht, maar wel 
zo duidelijk. 

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, even-
tueel met behulp van het Wijksteunpunt 
Wonen, uw huur laten verlagen door bij 
de huurcommissie achterstallig onder-

houd 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).

Huurwoningen in het nieuw te vormen 
stadsdeel Amsterdam Zuid moeten bereikbaar 
blijven voor alle inkomens, leeftijdsgroepen 
en voor bewoners met een zorgvraag. Daarom 
moet(en):

•	De verschillen in (financiële) behandeling 
 tussen huurders en kopers worden 
 opgeheven.
•	Huurexperimenten binnen het 
 puntensysteem blijven, daarom geen 
 'Huur op maat'.
•	In alle buurten van het nieuwe stadsdeel 
 er genoeg huurwoningen blijven 
 met een huur beneden de € 399 om 
 inwoners met de laagste inkomens te 

 kunnen huisvesten.
•	In alle buurten van het stadsdeel 
 voldoende huurwoningen blijven en komen 
 met een huur tot € 647,53 en met een huur 
 tot € 800 om huurders met lage en met lage 
 middeninkomens te kunnen huisvesten.
•	Geen nieuwe splitsingsvergunningen 
 worden afgegeven aan particuliere 
 verhuurders.
•	Geen extra verkoop sociale huurwoningen 
 toegestaan worden.
•	Geen samenvoeging van woningen plaats-
 vinden als deze geliberaliseerd worden.
•	Woningen worden aangepast om mensen  
 met een zorgvraag zo lang mogelijk in de 
 eigen buurt te kunnen laten wonen.

•	Alle nieuwbouw toegankelijk zijn 
 voor mensen met een beperking en de helft 
 moet geschikt zijn voor mensen met een 
 zorgvraag
•	Jongeren moeten een grotere slaagkans 
 krijgen om een woning te vinden.

Een goede, onafhankelijke ondersteuning van 
huurders is onontbeerlijk. Dit betekent:
•	Geen beknotting van de wijksteunpunten 
 wonen en de ondersteuning van de 
 huurdersverenigingen. 

Huurdersvereniging Zuid 

Huurdersvereniging de Pijp 

Huurdersvereniging Zuideramstel

De herfst zet langzaam in. De verwarming gaat 
weer aan en op echt koude dagen houden we 
ramen en deuren het liefst gesloten. Een goed 
moment om erbij stil te staan dat er nog steeds 
mensen overlijden door een ongelukkige com-
binatie van slecht onderhouden open gastoe-
stellen en onvoldoende ventilatie in huis: kool-
monoxidevergiftiging.

Tegenwoordig zien we steeds meer gesloten 
verbrandingstoestellen, waarbij dit probleem 
niet kan optreden. Gesloten installaties hebben 
een directe toevoer van zuurstof en afvoer van 
rookgassen: tijdens de verbanding wordt geen 
zuurstof aan de woning onttrokken.  

Maar met een geiser, gaskachel of een cv-
ketel waarvan u de waakvlam kunt zien heeft 
u een open installatie in huis. Dan volgt hier 
belangrijke informatie voor u.

Koolmonoxide 
Een geiser, kachel of open cv-ketel heeft zuur-

stof nodig om optimaal te kunnen branden 
en gebruikt daarvoor de zuurstof in de wo-
ning. Als er niet voldoende verse lucht wordt 
aangevoerd ontwikkelt zich koolmonoxide. 
Een te hoge concentratie van koolmonoxide 
werkt als een sluipmoordenaar: je ruikt het 
niet, en omdat het 250 keer zo snel wordt op-
genomen in het bloed dan zuurstof raak je al 
snel bewusteloos. 

Wat kunt u doen om een koolmonoxide-
vergiftiging te voorkomen?
Ventileren is noodzakelijk. Mensen zijn ge-
neigd om in de winter alle kieren en naden 
dicht te stoppen, tot aan de – voor verse lucht 
noodzakelijke – ventilatieroosters aan toe.  

De vlam van een open verbrandingstoestel 
hoort blauw te zijn. Een oranje vlam betekent dat 
verbranding van het aardgas onvoldoende. Ook 
beslagen ramen kunnen een teken zijn: de vrijko-
mende waterdamp wordt onvoldoende afgevoerd. 

Een jaarlijks contrôle en onderhouds-
beurt door een erkend installateur is geen 
overbodige luxe: deze kan beoordelen of ver-
branding en afvoer van de gassen in orde zijn 
en weet wat er moet gebeuren wanneer dat 
niet het geval is.

De schoorsteen/afvoerkanaal moet vrij 
zijn om de verbrandingsgassen af te voeren. 
Een (gedeeltelijke) verstopping van de schoor-
steen kan er toe leiden dat de verbrandings-
gassen in de woning terechtkomen. Mensen 
die stoken op olie, hout of kolen moeten so-
wieso minstens één keer per jaar de schoor-
steen (laten) vegen. Maar een regelmatige 
contrôle op eventuele vogelnesten, afgebrok-
kelde specie en stenen in de schoorsteen-
schacht kan ook geen kwaad.

Koolmonoxidemelders zijn bij diverse 
doe-het-zelfzaken verkrijgbaar. Ze zijn een-
voudig te monteren en gaan piepen bij een te 
hoge concentratie koolmonoxide. 

Woensdag 14 oktober besprak de commissie 
Financiën bezuinigingsvoorstellen voor 
de periode na de fusie van Oud-Zuid met 
Zuideramstel. Het Dagelijks Bestuur van Oud-
Zuid stelt voor om € 80.000 te bezuinigen op de 
dienstverlening van het huurteam en de coör-
dinatie van het Wijksteunpunt Wonen (WSW). 
Het stadsdeel gaat er van uit dat de coördinatie 
van WSW Oud-Zuid kan verdwijnen indien 
deze gaat fuseren met WSW Zuideramstel.  

Dat er bij dit bezuinigingsvoorstel wordt ge-
meten met twee maten blijkt wel uit de woorden 
van bestuurder L.Thesing. Zij stelde dat bezui-
nigen op het eigen stadsdeelapparaat er niet 
in zitten, omdat het werk na de fusie hetzelfde 
blijft. Een ander argument tegen bezuiniging is 
dat korting op het huurteam leidt tot een lagere 
bijdrage van de gemeentelijke Dienst Wonen. 
Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid wordt door een 
bezuiniging op het budget dubbel hard geraakt. 

De ondersteuning van huurders in het stadsdeel 
komt daarmee in gevaar. 

Oud-Zuid behoort met het Centrum tot de 
stadsdelen met de grootste druk op huurders 
om te hoge huren te betalen, te vertrekken of 
andere onrechtvaardigheden te accepteren. De 
Huurdersverenigingen de Pijp en Zuid vinden de 
bezuinigingsvoorstellen op huurdersondersteu-
ning onacceptabel. Eind november worden de 
voorstellen besproken in de stadsdeelraad. 

Debat over de toekomst van de Volkshuisvesting
in het nieuwe stadsdeel Zuid

donderdag 5 november | 20:00 uur | Multifunctioneel Centrum Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2 
Inleidingen: Ronald Paping (Woonbond) en Gerard Anderiessen (woningbouwcorporatie Stadgenoot) | aansluitend debat met woordvoerders  

volkshuisvesting van de politieke partijen die meedoen aan de deelraadsverkiezingen in het nieuw te vormen stadsdeel Amsterdam Zuid

Houd huren rechtvaardig en betaalbaar!

Houd huren rechtvaardig en betaalbaar!

Stadsdeel wil € 80.000 bezuinigen op Wijksteunpunt Wonen

Voorkom koolmonoxidevergifting
Laat uw open cv-ketel, gaskachel en geiser controleren
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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’ 
lunchmogelijkheden.

Zoals de naam al doet vermoeden bestaat Café 
Granny al sinds mensenheugenis. Om precies 
te zijn: sinds de langvervlogen tijd dat een 
horeca-interieur hipperdepip was als in het 
bruine interieur de muren vol hingen met sepia 

foto’s, nostalgisch bedrukte spiegels, curiosa 
en schoolborden met het menu. De tijd dat 
oude glazen lampenkapjes en rotanstoelen een 
smaakvolle combinatie vormden. Bij ‘Granny’ 
vind je het allemaal, in originele staat. Ooit was 
de stad vergeven van dit soort cafés. Inmiddels 
vormt dit café een welkome afwisseling tussen 
de eenheidsworst van het strakke hip in de ho-
reca anno 2009.

Het personeel past bij het interieur, om het zo 
maar te zeggen. En dat is fijn. Correct, vaardig 
en vlot (qua tempo dan). Men houdt zich met 
de gasten bezig, niet lastiggevallen door een te 
groot eigen ego.

Ook de samenstelling van de kaart kan te-
genwoordig bijzonder genoemd worden. Hier 
geen boerenbrood met geitenkaas, tijm en 

Lunch als alternatief voor diner

©hris

Vroeg in de ochtend word ik gewekt door 
een niet thuis te brengen geluid. Het komt 
uit de richting van de woonkamer, die aan de 
straatkant ligt. Maar ik woon 2-hoog en het 
is te vroeg voor de glazenwasser. Slaperig 
open ik de gordijnen en sta oog in oog met 
een man in een hoogwerker die fanatiek de 
11 jaar oude trompetstruik van de gevel staat 
te rukken. Wat zullen we nu beleven? Ik ben 
ineens klaarwakker! Ik steek mijn modieuze 

‘out-of-bed-look’ uit het raam en vraag hem 
wat hem bezield. Nu, dat blijkt Woonstichting 
De Key te zijn, die het hoveniersbedrijf heeft 
ingehuurd om in de Van Helt Stocadebuurt 
‘de klimplanten van de gevels te verwij-
deren’. Hij heeft een lijstje meegekregen met 
twintig adressen en wij zijn nummer 1. “Maar 
waarom dan?”, roep ik verontwaardigd. “Dit 
kan toch niet zomaar, wij weten nergens 
van!” Hij gaat driftig door met zijn werk. “Ik 

Klimop

honing. Maar wel een serie doodgewoon be-
legde broodjes (vanaf € 2,-) met klassiekers als 
ham, kaas, lever, pindakaas (!) of tartaar. Kom 
daar nog maar eens om. Voor een stokbroodje 
betaal je extra. Het meest exotische beleg is 
zalmsalade. Verder zijn er uitsmijters (€ 6,75) 
pannenkoeken (€ 5,75), soepjes (€ 3,75), ham-
burgers (€ 4,25) en natuurlijk tosti’s. Opvallende 
dranken zijn anijsmelk en karnemelk. 

De tomatensoep die we bestellen is een 
beetje van ‘Granny’ en een beetje van blik. Je 
kan er beter ook geen hamburger bestellen, 
want er werken geen ‘burgermeesters’. Dat 
mag de pret niet drukken want de pannen-
koek is heerlijk oudhollands en wel degelijk 
huisgemaakt, hetgeen tegenwoordig geen 
vanzelfsprekendheid meer is. Daarbij is 
veel aandacht gegaan naar de presentatie 
van het geheel. Een cirkel  van ringen appel 
met in het gaatje een bosbes. Het geheel 
wordt in het midden feestelijk afgemaakt 
met een cocktailprikker met Hollandse vlag 
die in een aardbei gestoken is. Hier doen 
we het nou voor! Hier gaan we vaker heen!  

Birgit Prinz

Petit Grand Café Granny
1e van der Helststraat 45
1073 AC Amsterdam
020-6794465

Petit Grand Café Granny. Foto: Gert Meijerink

De 'serial-klimplantenkiller' in actie. Foto: ©hris

sfeer
eten

bediening

doe gewoon wat mij gevraagd is”, zegt hij. En 
ik zie de campsis in zijn volle glorie ter aarde 
storten. Waarna de wingerd een zelfde lot 
beschoren is. Die dag zal deze ‘serial-klim-
plantenkiller’ als een razende door de buurt 
gaan, de bewoners razend achterlatend. Een 
paar weken later valt er een brief van De Key 
op de mat. Met excuses. Vanwege het risico 
op beschadigingen aan de gevels had De Key 
de hovenier opdracht gegeven alle klimop 
te verwijderen. Maar door een misverstand 
zou hij ook alle andere klimplanten verwij-
derd hebben. En dat de bewoners niet van 
tevoren geïnformeerd waren was natuurlijk 
ook niet de bedoeling geweest. Nu werd er 
nagedacht over een ‘passende oplossing’. 
Nou, ik weet er wel een: voortaan vanaf het 
begin iemand op pad sturen die weet dat niet 
alles wat tegen een muur opklimt ook klimop 
is! Is een goed begin niet het halve werk? 
Ik hoop dat degene die voor deze blunder 
verantwoordelijk is niet al te hoog opklimt 
bij De Key, want hij of zij zou op een dag zo-
maar – door een misverstand – diep kunnen 
vallen en dat komt hard aan. Keyhard. 

©hris

De PijpKrant zoekt redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Bewoner: Nelly Kreuwels

Woont in De Pijp sinds: 1994  Leeftijd: 51 jaar

Inburgeren met De Pijp Krant

Wat doet u zoal deze week?
Iedere maandagmiddag werk ik met een 
groep vrijwilligers in de binnentuin achter 
Cinetol. Deze week ook. Het is een prachtige 
tuin, een stukje bos eigenlijk. Er is veel te 
doen en te zien. De afgelopen tijd stonden er 
mooie beelden van het kunstencentrum van 
Cordaan en met Open Atelierdagen was de tuin 
open voor publiek. Leuk! De rest van de week 
moet ik gewoon werken. Helaas niet zoveel 
in Amsterdam. Ik ben organisatieadviseur 
en werk door het hele land. Veel reizen dus. 
Vroeger veel met de auto maar de laatste jaren 
gelukkig ook met de trein. 

Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe 
kwam u daaraan?
Mijn man heeft voor mij gekookt. Hij is Italiaan, 
dit keer heeft hij Thais voor mij gekookt. Hij 
kookt bijna iedere dag voor mij en dat doet hij 
ontzettend lekker. Ik heb vreselijk met hem 
geboft en dat realiseer ik me iedere dag. 
 
U woont 15 jaar in De Pijp. Waar werkte u 
hiervoor? 
Ik kwam uit Utrecht, daar heb ik gestudeerd. 
Daarvoor kwam ik uit Zuid Limburg. Een 
grotere tegenstelling met Amsterdam is in 
Nederland niet mogelijk. Ik woonde in een 
klein dorp. Iedereen kent elkaar en dat heeft 
voor- en nadelen. Mensen geven om elkaar, 
maar soms is er ook een knellende sociale 
controle. Het mooie van dit buurtje achter 
Cinetol is dat we hier, ook al is het in de stad, 
toch een hechte gemeenschap hebben. We 
kennen en groeten mekaar. Het geeft mij een 
goed gevoel als in de stad woon en iemand mij 
groet als ik naar de Albert Heijn fiets.
 
Wat is leuk aan die natuurtuin achter Cinetol?
Met de tuin kun je verbindingen leggen, denk 
aan kinderen of de kunstenaars met een han-
dicap die in het keramiekatelier van Cordaan in 
de Lutmastraat werken. Met de ouderen van 
verzorgingstehuis Tabitha willen we een high 
tea organiseren. Veel van hen hebben hun 
hele leven in de buurt gewoond en weten veel 
over de geschiedenis van de tuin. Zaterdag 7 
november doen we ook mee aan de landelijke 
natuurwerkdag voor vrijwilligers, georgani-
seerd door Landschapsbeheer Noord-Holland. 
Daar kunnen mensen zich aanmelden. In de 
Cinetoltuin gaan we samen snoeien, bollen 
planten maar ook een vijver uitgraven. 

Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp?
Het is een levendig stadsdeel, er gebeurt veel 
en er wonen verschillende mensen. De buurt 
is overzichtelijk, heeft een mooie architectuur 
en een eigen karakter. Met De Pijp hebben 
mensen duidelijke associaties. De buurt 

heeft een dorpskwaliteit in positieve zin. Een 
probleem is wel dat het veryupt, het gaat de 
Jordaan achterna. De huizenprijzen stijgen, 
de huurhuisjes verdwijnen en alleen jonge 
mensen met een goed inkomen kunnen er nog 
wonen. Daardoor wordt het eenzijdiger en 
verandert de sfeer.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Afhankelijk van het bezoek: de Albert 
Cuypmarkt, de huizen van de Amsterdamse 
school en natuurlijk de binnentuin achter 
Cinetol. Het is fijn om met ze door De Pijp te 
lopen en te vertellen over de geschiedenis. Ook 
langs de Amstel is het mooi. Een tijdje geleden 
kwam de maan op boven het water. Door de 
kale takken kon je hem goed zien. Hij was hele-
maal rood en naast de boom stond een antieke 
lantaarnpaal. Het was ongelofelijk mooi.

Wat is uw favoriete plek van De Pijp? 
Eén van mijn favorieten is de tuin achter 
Cinetol. Ook al is het maar duizend vierkante 
meter groot, het heeft toch het karakter van 
een bos en daardoor is er een mooie filtering 
van het licht. Er heerst zo´n mooie sfeer. En 
er zijn heel veel vogels die bij ons in de tuin 
komen, in de zomer en ook in de winter. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp? 
Toch wel het drukke verkeer. Zoals de drukke 
Van Woustraat. Gelukkig is het hier in de straat 
best rustig. Met het geplande nieuwe Van 
Ostadetheater en de ondergrondse parkeerga-
rage achter het voormalige gemeentearchief 
aan de Amsteldijk zal het ook hier in de straat 
wel drukker worden. 

Welke verslaving heeft u?
Chocolade! Ik moet me echt in toom houden. 
Nederland heeft een traditie in chocolade 
maar in Italië en de stad Turijn, waar mijn man 
vandaan komt, hebben ze dat nog veel meer. 
De chocoladerepen zijn bijvoorbeeld in Turijn 
uitgevonden. In september, als de hitte er 
voorbij is, organiseren ze er chocoladefestivals. 
Ze hebben er heerlijke dikke chocolademelk, 
waar je lepeltje rechtop in blijft staan. Heerlijk! 
Voor mijn moeder was het even schrikken, die 
was gewend aan onze met melk aangelengde 
Van Houten cacao.

Wat is uw droomwens?  
Zo goed van mijn werk te kunnen leven dat ik 
veel op reis kan gaan, het liefst voor een lan-
gere tijd, en dan met een basis in Nederland. 
Maar ik heb net op de radio gehoord dat ik tot 
mijn 67e moet doorwerken. Dus de eerste tijd 
zal het er nog niet inzitten. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink
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De jury van de Prix d'Albert (de prijs voor de 
beste presentatie op de Kunst- en CultuurCuyp 
tijdens het jaarlijkse Nazomerfestival) heeft na 
uitvoerige beraadslaging haar waardering uit-
gesproken voor de volgende deelnemers:

Op de derde plaats wordt de vereniging van 
Ambachten De Pijp genoemd met een eervolle 
vermelding vanwege haar opvallende presen-
tatie waarbij de interactie met het publiek een 
grote rol speelt. De jury prijst vooral de opzet 
van een leuke quiz over hout. 

Op de tweede plaats wil de jury graag haar 
waardering uitspreken voor de presentatie van 
de bus van Project Facelift. Ook hier valt de in-
teractieve opstelling op. De mooie presentatie 
van de kunstwerken met daarbij een flinke dosis 
maatschappelijke betrokkenheid is bijzonder.

De winnaar van de Prix d'Albert is 'Goed 
Mis', een kunstcollectief tegen de betutteling 
en de vertrutting. De jury vindt het “een leuke 

en vrolijke presentatie waarbij woord, daad en 
geluid een rol spelen. Het geheel is gebracht op 
een speelse manier met humor.  De grote be-
trokkenheid met schapen was een opvallende 
invalshoek".

De Prix d’Albert bestaat uit een artikel in De 
Pijp Krant en een tentoonstelling gedurende 
een maand in het Wijkcentrum Ceintuur. De jury 
werd dit jaar gevormd door Marleen Rengers, 
kunsthistorica en lid van Kunstwerkgroep De 
Pijp en Hylke Klasens, jurist. Zij feliciteren de 
winnaars van harte!

Mayra Paula, Kunst- en CultuurCuyp

Wilt u in 2010 als kunstenaar aan de 
KunstCuyp deelnemen of heeft u interesse om 

als vrijwilliger bij de KunstCuyp betrokken te 
worden? Stuur dan een mailtje naar kunstwerk-

groep@wijkcentrumceintuur.nl

In De Pijp is het een komen en 
gaan van bewoners. Maar soms 
kom je een bewoner tegen die 
niet alleen geboren en getogen is 
in De Pijp maar er ook al een heel 
leven werkt.

Thea Lovers is zo iemand. Geboren in de Pijp 
en na bijna zesenveertig jaar trouwe dienst, 
was 9 oktober haar laatste werkdag bij de 
Hema in de Ferdinand Bolstraat.

Haar moeder werkte al in de Hema toen ze 
nog klein was. Als kind wilde Thea er ook al 
werken. Na een paar andere baantjes besloot 
ze in 1964 te beginnen met vakantiewerk bij 
de Hema. Ze is er tot haar pensioen blijven 
werken. 

Lovers begon haar carrière bij ‘pannen en 
potten’ en werkte daarna lange tijd als eerste 
verkoopster bij de mode- en sieradenafde-
ling. Later werden de verschillende afde-
lingen steeds meer samengevoegd en werkte 
ze zowel in de winkel als achter de kassa. Er is 
door de jaren heen veel veranderd. “ Vroeger 
waren er veel meer verkopers, soms wel tien 
per afdeling”. Oorspronkelijk was de Hema 
een dochteronderneming van de Bijenkorf. “ 
Toen de Bijenkorf het moeilijk kreeg, hebben 
wij als personeel van de Hema hun nog finan-
cieel geholpen. Daar hebben ze ons nooit voor 
bedankt en hier ben ik nog steeds boos over”. 
Daarna werd de Hema nog een tijd onderge-
bracht in één onderneming met Praxis, M&S 
mode en de Hunkemöller. Sinds vier jaar is de 
Hema een op zichzelf staande winkelketen.

Ook de klanten zijn volgens haar de af-
gelopen vier decennia veranderd. Waar je 

Met het samengaan van de stads-
delen Zuideramstel en Oud-Zuid 
komen er voor de drie wijkcentra 
in Oud-Zuid twee samenwer-
kingspartners bij: de wijkcentra in 
Buitenveldert en de Rivierenbuurt. 
De vijf besturen van de centra 
zochten elkaar op en hebben 
een eerste gezamenlijke oproep 
gedaan aan de politieke partijen 
van de twee stadsdelen. 

De partijen is gevraagd om aandacht te 
besteden aan een aantal inhoudelijke uit-

gangspunten en zorg te dragen voor de fi-
nanciële dekking van de activiteiten van de 
wijkcentra / wijkopbouworganen. 

Hieronder een samenvatting van de stand-
punten die de vijf besturen hebben gefor-
muleerd. Maar eerst de volledige namen van 
de vijf wijkcentra nog even op een rij, daarna 
kortheidshalve gezamenlijk de wijkcentra 
genoemd. In De Pijp: Wijkcentrum Ceintuur; 
in Zuid: Wijkopbouwcentrum Vondelpark- 
Concertgebouwbuurt en Wijkopbouworgaan 
Zuid-West, in Zuideramstel: Wijkopbouw-
orgaan Rivierenbuurt en Wijkopbouwcentrum 
Buiten-veldert.

Hoe groter een stadsdeel bestuurlijk wordt, 
hoe groter de noodzaak kleine wijkorgani-
saties te behouden ter bescherming van de 

eigenheid en autonomie van de wijken, de 
sociale cohesie en de bestaande netwerken. 

De bescherming van de eigenheid, de di-
versiteit van de verschillende wijken en de 
daar wonende bevolking, is van groot maat-
schappelijk belang. 

Daarom moeten de bestaande wijkorgani-
saties in hun huidige organisatievorm blijven 
bestaan en waar nodig worden toegevoegd 
aan wijken waar ze niet (meer) bestaan.

Naarmate stadsdelen bestuurlijk groter 
worden is er - om te voorkomen dat de so-
ciale cohesie en de individuele bewoner ten 
onder gaan in de massa - meer behoefte aan 
kleinschaligheid. 

De wijkcentra huldigen het standpunt dat 
democratie van onderop hoort te komen. Zij 
geven gestalte aan de menselijke maat die 

des te meer noodzakelijk is om de burger 
betrokken te houden, als het bestuur nog 
verder van de burger komt af te staan.

In de tijd voordat de stadsdelen werden 
ingevoerd, fungeerden de wijkcentra als ad-
viesorganen van de centrale stad ten aanzien 
van de behoeften van de buurten en wijken.

De wijkcentra roepen de politieke par-
tijen daarom op om gebruik te maken van 
de kennis en deskundigheid die in de wijken 
voorhanden is en serieus gebruik te maken 
van de gevraagde en ongevraagde adviezen 
die de wijkcentra geven. 

De wijkcentra zijn een bundeling van 
werkgroepen en commissies gevormd door 
buurt- en wijkbewoners die op een door hen 
zelf gekozen manier zich bezig houden met 
een onderdeel van het algemeen belang en 

daarbij gesteund worden door de professio-
nele medewerkers in de wijkcentra.

Deze standpunten zijn ook de uitgangspunten 
die Wijkcentrum Ceintuur hanteert om naar 
de toekomst te kijken. We doen dit onder 
andere tijdens onze Jubileumconferentie 
Wijkcentra: de toekomst ter gelegenheid 
van het 40jarig bestaan van Wijkcentrum 
Ceintuur op donderdag 29 oktober 2009 van 
15 tot 17 uur in de Oranjekerk aan de Tweede 
van der Helststraat 1-3.

  
Wilt u hier ook over mee praten, 

u bent van harte welkom! 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en 

kan via de website: 
www.wijkcentrumceintuur.nl

De wijkcentra kijken vooruit!

Thea Lovers: een leven bij de Hema
vroeger nog voornamelijk gezinnen zag, zie 
je tegenwoordig steeds meer ouderen en 
jongelui, mensen tussen de 25 en 40 jaar. De 
Ferdinand Bolstraat omschrijft ze als “een erg 
gezellige straat die erg veranderd is. Ik vind 
het jammer dat er tegenwoordig steeds meer 
computerzaken bijkomen. Vroeger zag je hier 
meer grote modehuizen maar die zijn helaas 
bijna allemaal verdwenen ”.

Ook De Pijp is veranderd: “Tegenwoordig 
is het een yuppenbuurt en zie je meer stu-
denten en steeds minder gezinnen. Daar zijn 
de woningen nu te klein voor”. 

Ook al is er sinds de komst van de Noord/
Zuidlijn veel overlast op de Ferdinand 
Bolstraat, de vaste klanten blijven gewoon 
komen. “Aan het lawaai ben ik inmiddels wel 
gewend als ik werk, het zijn vooral de klanten 
die erover klagen. We hebben wel een wat 
stillere periode gehad maar dat had meer te 
maken met de crisis”. Achter de kassa had ze 
het meeste contact met de klanten, vooral 
ouderen zien graag een bekend gezicht van 
iemand die nog even een praatje met ze 
maakt. Ze heeft in die zes en veertig jaar heel 
wat meegemaakt en helaas niet alleen maar 
leuke ervaringen. Zo is er vroeger een keer in-
gebroken. “ Ik kwam maandag in de winkel en 
alles was overhoop gehaald, zelfs de prullen-
bakken waren ondergepiest, echt een rotzooi 
was het”. Er wordt regelmatig gestolen bij de 
Hema. Ze is ooit achter iemand aangegaan die 
een mes bij zich bleek te hebben. “ Gelukkig 
ben ik er goed vanaf gekomen maar de schrik 
zat er wel goed in! Dat deed ik daarna dus niet 
meer”. 

Thea zal niet zozeer het werk bij de Hema 
missen, maar meer het dagelijkse contact met 
haar collega’s. Het werk werd haar te zwaar, 
maar met haar collega’s blijft ze gewoon af-
spreken in haar vrije tijd. In de toekomst gaat 
ze doen waar ze zelf zin in heeft: “ Lekker van 
mijn vrije tijd genieten en tijd maken voor 
mijn hobby’s. Zo maak ik zelf kaarten en heb 
ik net een computer aangeschaft”.

De Hema zal Thea zeker nog terug zien. Ze 
zal er nog regelmatig langsgaan om bood-
schappen te doen en haar collega’s gedag 
te zeggen. De Hema blijft een deel van haar 
leven.

Ester Zijlmans

'Goed Mis' wint Prix d’Albert 2009 

De presentatie van 'Goed Mis' op de Kunst- en CultuurCuyp. Foto: Peter LangeThea Lovers voor 'haar' HEMA. Foto: Ester Zijlmans
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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

Natuurwerkdag
Zaterdag 7 november 10:00 - 16:00 uur:
Natuurwerkdag Cinetol Natuurtuin
Voor alweer de negende keer kan iedereen 
op de landelijke werkdag werken aan het 
behoud en herstel van natuur en landschap. 
De Natuurwerkdag is als een opknapbeurt, 
een soort make-over van het Nederlandse 
landschap. De Natuurtuin Cinetol is een 
binnentuin in De Pijp achter de bibliotheek en 
bestaat uit een stuk verwilderd bos. Het is in 
beheer van een stichting die met vrijwilligers 
werkt. De tuin bestaat momenteel nog 
voornamelijk uit bomen (essen en iepen). Het 
is de bedoeling om meer variatie in de tuin 
aan te brengen door het planten van andere 
boomsoorten, wilde struiken en planten.
De werkzaamheden bestaan onder meer uit 
het verwijderen van zevenblad en sneeuwbes, 
het snoeien van bomen en het terugdringen 
van bramen. 

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

paolo@wolmail.nl 020-471 12 98

Landschap Noord-Holland
Op donderdagavond 26 november 2009 
organiseert Landschap Noord-Holland 
een avond voor de regio Amsterdam en 
omgeving. Ditmaal zal de avond plaatsvinden 
in Wijkcentrum Ceintuur in de Pijp. 
Coördinatoren van de werkgroepen worden 
van harte uitgenodigd voor deelname aan 
deze avond. U zult niet alleen kennismaken 
met coördinatoren van andere werkgroepen. 
Ook zullen de eventuele gezamenlijke 
knelpunten, doelen en kansen voor natuur bij 
u in de buurt besproken worden. Landschap 
Noord-Holland zal informatie geven over 
de ondersteuning die van haar kant aan de 
werkgroepen gegeven kan worden, zoals 
verzekeringen e.d. Wij hopen u van harte op 26 
november vanaf 19.30uur te verwelkomen in 
Wijkcentrum Ceintuur. Adres: Gerard Doustraat 
133, 1073 VT Amsterdam, tel. 020-6764800. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met P. Mol. Telefonisch: 088-0064483 of per 
e-mail: p.mol@landschapnoordholland.nl

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

Koninginneweg 

De werkgroep Transition Town de Pijp 
organiseert een aantal activiteiten. Zo 
houden we elke woensdag van 19.00 – 20.00 
klimaatspreekuur en Ekobieb in Wijkcentrum 
Ceintuur. Op het klimaatspreekuur kan 
je langskomen met alle vragen rond 
klimaatverandering en wat je zelf kan 
doen. In de Ekobieb hebben we inmiddels 
bijna 40 titels rond klimaatverandering, 
zelfvoorziening, tuinieren en aanverwante 
onderwerpen. Lid worden kan door zelf twee 
boeken in te brengen. Transitie Netwerk 
Een doel van TT de Pijp is het zichtbaar 
maken en vergroten van het aanbod aan 
duurzame alternatieven in de Pijp. Daarom 
hebben we het transitie-netwerk de Pijp 
in leven geroepen. Het idee is 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, fietswerkplaatsen en dergelijke 
die een sticker of poster bij de ingang hebben 
hangen. De TT deelnemers zijn daardoor 
beter herkenbaar op straat als duurzame 
instellingen, en bovendien makkelijk te vinden 
via onze website. Werkgroep Tuinieren 
Sinds kort hebben we een werkgroep 
tuinieren. Deze werkgroep wil onder andere 
gaan kijken naar de mogelijkheden van meer 
eetbare tuinen in de Pijp. 

www.depijp.transitiontowns.nl

De Badcuyp: dineren en muziek
In de Badcuyp, ons eigen ‘buurtcentrum’ 
voor muziek aan de Eerste Sweelinckstraat, 
kan iedere donderdag en zondag gedineerd 
worden onder de klanken van (semi-)
akoestische live-muziek, waarbij het 
accent ligt op wereldmuziek. Tips voor de 
maand november: zondag 1 november, 
Novellas Progressivas, Afro-jazz/pop/
fusion met Mozambikaanse invloeden, 
zondag 15 november, 4tuoze Matroze, met 
zeemansliederen uit de Balkan, Ierland, 
Suriname en Noord-Afrika en zondag 22 
november de Argentijnse zangeres Annabella 
Zoch met vrolijke én melancholieke Zuid-
Amerikaanse liederen. Het ‘Cuyp-diner-
concert’ is gratis bij een maaltijd boven de 10 
euro. Niet eten, maar wel het concert bijwonen 
kan ook, dan betaalt u 4 euro. Aanvang concert 
20.00 uur. Keuken open vanaf 18.00 uur. 
Reserveren aanbevolen.

Voor meer informatie en de volledige 
programmering, zie www.badcuyp.nl

Rialto: Ruta del Jaca
In filmtheater Rialto gaat 5 november de film 
Ruta del Jaca in première, debuutfilm van 
Kris Kristinsson (scenario, regie en productie), 
met de prachtige ondertitel ‘An unpaved 
road movie from Peru’. Kort samengevat: de 
jonge Matt reist in Peru in de voetsporen van 
zijn ouders, die twintig jaar daarvoor naar 
het land afreisden op zoek naar alternatieve 
geneeswijzen voor zijn ongeneeslijk zieke 
moeder. Ze verdwenen spoorloos en zouden 
volgens de autoriteiten vermoord zijn door 
strijders van de guerillabeweging Sendero 
Luminoso tijdens de burgeroorlog die toen 
woedde. Tijdens zijn reis wordt het raadsel 
van de verdwijning langzaam ontrafeld. In 
de film vervagen de grenzen tussen feiten 
en fictie. Hoofdrollen zijn weggelegd voor 
het adembenemende Peruaanse landschap, 
de populaire Peruaanse volkszangeres Sonia 
Morales èn natuurlijk de cavia (jaca), die in 
Peru zeer geliefd is, maar niet als huisdier. U 
bent gewaarschuwd! 

Voor meer informatie: www.rialtofilm.nl

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Transition Town De Pijp Cultuur Uitgelicht Cultuur Uitgelicht

Er was eens een nachtcafé op de Amstelkade 35 
dat ophield te bestaan. En er was een enthousi-
aste vrouw, Darifa Rahroh, die naarstig en vol-
hardend op zoek was naar een plek waar het zou 
kunnen bruisen van creatieve activiteiten. Eén 
plus één is twee en zo ontstond ‘Komvanjeplek’, 
kortweg ‘De Plek’. 

Een plek waar cursussen gegeven worden in 
onder andere modetekenen, zang, gitaar, schil-
deren. Een plek om te leren barbecuen in de tuin 
die er bij hoort, of DJ-en. Of graffiti/muurschil-
deren. Het moet een plek worden die je, tegen 
zeer schappelijke prijs (€ 30,-) af kunt huren 
voor je eigen expositie. Of voor het geven van 
je eigen workshop. 

Een open plek waar mensen contact hebben met 

elkaar, een sociaal netwerk creëren (kom van je 
plek!). Een plek waar drijvende kracht Darifa 
samenwerkt met culinair BBQ-chef Herbert, 
product designer Erca en culinair ontwerper Jac. 
Een plek ook voor maatschappelijke activering-
plaatsen, in samenwerking met DWI.

Een plek waar kunstenaars hun werk mogen 
neerleggen/zetten en ophangen. Prikkelende 
dingen vaak, zoals de rondgebogen vorken en 
lepels die een tweede leven leiden als bijoux, 
van een kunstenares met de toepasselijke naam 
Kirsten K(g)eller. Of de met vloeistof en items 
gevulde visitekaartjes van Darifa. 

Al brainstormend is Darifa inmiddels ook op het 
idee gekomen om ‘eat-art avonden’ te organi-
seren. Kunstzinnig voedsel, dan wel een expo-

sitie in combinatie met een diner. Op dezelfde 
plek werkt Darifa ook aan haar lampen van kof-
fiebekertjes die op de markt zijn onder de naam 
‘Cup of light’.

Kortom, alles is mogelijk, moet kunnen, om 
van De Plek een creatieve plaats te maken waar 
mensen elkaar ontmoeten en die ergens tussen 
knutselclub en kunstbobo’s in gepositioneerd 
kan worden.

Birgit Prinz

De Plek
Amstelkade 35 

(ter hoogte van de van Woustraat)
06-24683706

www.Komvanjeplek,

De Plek: tussen 
knutselclub en 
kunstbobo’s in

Komvanjeplek, kortweg 'De Plek'. Foto: Komvanjeplek

Natuur en Milieu
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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.

Maandag® zoekt 
straatcoaches!
Geïnteresseerd? 
Bel: 06-83 25 25 54

Nieuwe patiënten welkom.
avondbehandeling mogelijk.

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

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd: ”Wat 
doet het wijkcentrum dan?”. “Heel veel” is dan een 
snel, maar zeer onbevredigend antwoord. Het is 
ook niet eenvoudig om alle aspecten van het wijk-
centrum in het kort uit te leggen. We ondersteunen 
bewoners bij hun activiteiten. We proberen mensen 
te motiveren zelf dingen te ondernemen. We wijzen 
hen de weg in de bureaucratie en politiek. 

Om ons werk eens goed te presenteren hebben we 
een brochure geschreven: ‘Investeren in de buurt’. 
Hierin beschrijven we wat we doen: feitelijk en 
inhoudelijk, de hoogtepunten en kijken we naar 
de toekomst. De brochure is verkrijgbaar op het 
Wijkcentrum: kom langs en neem er een mee! Of 
stuur een mail aan info@wijkcentrumceintuur.nl 
dan krijgt u een exemplaar in de bus.

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 instellingen, 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

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.

Plak deze sticker over uw 'Nee-Nee'-sticker 
en ontvang voortaan gratis De Pijp Krant.
Haal hem af bij Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133

Wijkcentrum Ceintuur investeert in de Buurt

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

Impressies van 'Open Ateliers De Pijp' de tweejaarlijkse 

atelierroute die in het weekend van 3 en 4 oktober in De Pijp 

werd georganiseerd. Foto links: Maarten Wesselink; rechts: 

Peter Lange
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'Hoe houden we de bewoners aan zet?'
Jubilerend Wijkcentrum Ceintuur nodigt uit 
voor conferentie en receptie

Op 6 oktober 1969 is Stichting Wijkcentrum Ceintuur officieel opgericht met als 
belangrijkste doel de saamhorigheid van bewoners in De Pijp versterken. Zoals 
in die tijd gebruikelijk, wordt het bestuur gevormd door een wijkraad: afge-
vaardigden van allerlei organisaties uit de buurt, zoals de winkeliersvereniging, 
kerken en ouderenwerk. Vanuit haar midden benoemt de wijkraad een dagelijks 
bestuur. De bekende buurtbewoner Jan Schaeffer (wethouder en staatssecre-
taris) bepleit met succes een verbreding van de wijkraad: iedere buurtbewoner 
die op de vergadering aanwezig is heeft stemrecht. In de afgelopen veertig jaar 
is dit uitgangspunt behouden. Hoewel de dagelijkse leiding in handen is van een 
coördinator vormen afgevaardigden van buurt en bewonersgroepen gezamenlijk 
het bestuur. Aan dit principe van basisdemocratie wordt veel waarde gehecht. 
Het maakt Wijkcentrum Ceintuur tot wat zij is: een organisatie voor en door 
bewoners. Al veertig jaar actief burgerschap en bewonersparticipatie! 
Op donderdag 29 oktober vieren we dit jubileum met een conferentie over het 
thema: ‘hoe houden we de bewoners aan zet?’ Een panel van deskundigen gaat 
in gesprek met de zaal over de toekomst van de wijkcentra. 

Oranjekerk
Tweede van der Helststraat 1-3
15:00 tot 17:00 conferentie
vanaf 17:00 receptie

Er zijn nog plekken! Meld u aan via www.wijkcentrumceintuur.nl of 6764800

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

40 JAAR!


