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Egbert de Vries, stadsdeelvoorzitter en Joël Cahen, directeur van het Joods Historisch Museum openden de tenstoonstelling ‘Out of Context’ in De Levante op 1 november jl.  Foto's: Peter Lange

De Stadsdeelraad van Oud-Zuid 
stelt aan het einde van het jaar de 
subsidies vast voor maatschappelijke 
en culturele organisaties in het stads-
deel. Omdat de economische situatie 
er dit jaar om vraagt de subsidieaan-
vragen nog beter tegen het licht te 
houden, krijgen nu meer organisaties 
dan voorgaande jaren te kampen 
met minder subsidietoekenning. 

Onzekerheid
De gemeente Amsterdam moet de komende 
vier jaren 620 miljoen euro bezuinigen. De 
stadsdelen moeten daarvan 116 miljoen voor 
hun rekening nemen. Ook de stadsdeelfusie 
met Zuideramstel kan in Oud-Zuid op de ach-
tergrond dit jaar al een rol spelen bij de sub-
sidietoekenning, maar zal dat in de komende 
jaren waarschijnlijk nog nadrukkelijker doen. 
Sommige organisaties in Oud-Zuid verkeren 
daarom in grote onzekerheid. Voor een aantal  
hebben de bezuinigingen direct in 2010 al 
gevolgen, voor een aantal andere is 2010 het 
laatste jaar, waarin ze nog op subsidie kunnen 
rekenen. 

Bittere noodzaak
Kleine subsidieafhankelijke organisaties als 
De Levante en Speeltuinvereniging Henrick de 
Keijser dreigen ten onder te gaan. Maar ook het 
buurthuiswerk van Combiwel krijgt klappen. 
Vooral de 1,5 miljoen subsidie die gereserveerd 
is voor activiteiten voor volwassenen is voor 
de toekomst niet langer gegarandeerd. Zelfs 
een gevestigd instituut als de Badcuyp heeft 
te vrezen. Momenteel loopt er een onderzoek 
naar de functie en het bestaansrecht van het 
cultureel centrum. Het in 2011 te verschijnen 

rapport kan verstrekkende gevolgen hebben
Hoewel subsidie afhankelijk maakt en nooit 
automatisch toegekend mag worden, is ze 
soms bittere noodzaak en kent vermindering of 
afschaffing ervan altijd slachtoffers. Veel van 
de door de subsidievermindering of -afschaf-
fing getroffen organisaties drijven voor een be-
langrijk deel of zelfs uitsluitend op vrijwilligers. 
Zowel het doel dat zij dienen als zijzelf worden 
hard getroffen. Hun inzet en betrokkenheid 
heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

'Op 25 en 26 november' 
betrokken organisaties
Op 25 en 26 november wordt de begroting van 
het stadsdeel voor 2010 vastgesteld. De subsi-
dieplafonds worden in december na eventuele 
wijzigingsvoorstellen definitief bepaald. 
De Pijp Krant maakte een rondje langs be-
trokken organisaties.

Peter Roeffen

Stadsdeel 
bezuinigt 
op vrijwil-
ligersorga-
nisaties Clubhuis Speelvereniging Henrick de Keijser in de hoek waar de klappen vallen. Foto: Maarten Wesselink
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De Levante: stadsdeel laat gewenst burgerinitiatief doodbloeden
Bij de opening van de huidige expositie van kunstenares Etty Elbaz-Griffioen sprak stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries nog mooie woorden. De politiek 
is tevreden over De Levante, een platform voor een andere kijk op de oriëntaalse wereld.  De Levante moet het daarom voortaan zonder subsidie kunnen 
stellen en zichzelf gaan bedruipen. De onderliggende redenering is dat als kunstuitingen en ondernemerschap van oriëntaalse bewoners van Amsterdam 
zo belangrijk zijn, er vast wel uit die regio afkomstige zakenlui te vinden zijn die hun betrokkenheid met wat financiële middelen tonen.  Dalila Nemla 
van het centrum is echter bezorgd. Gepassioneerd verkondigt ze dat ze zich door de politiek in de steek gelaten voelt. In 2005 namen burgers uit De Pijp 
na een oproep van de politiek het initiatief tot oprichting van een centrum dat tegenwicht wilde bieden aan de in de media voortdurend uitvoerig be-
schreven problemen van mediterranen. Kan het immers mooier? Een wijkinitiatief van internationale allure met vrijwilligers. Het centrum wilde met kunst 
en educatie op kleine schaal een introductie vormen tot de oriëntaalse wereld. Mensen moesten nieuwsgierig worden. De kennis van de eenentwintig 
landen in het Middenoosten (onder andere Egypte, Israël, Libanon) en van de Maghreb (onder meer Marokko en Algerije) is bij westerlingen gering, terwijl 
ongeveer de helft van de schoolgaande jeugd in Amsterdam inmiddels hun roots in dit gebied heeft liggen. Het is eigenlijk zo simpel. Etty Elbaz-Griffioen 
schildert op gerecyclede materialen en gebruikt onder andere henna. En de henna vormt de brug naar vijf duizend jaar hennageschiedenis, waardoor het 
heden en de traditie met elkaar in contact komen. Het is een voorbeeld van hoe De Levante aan de weg timmert. Ondanks de opgaande bezoekerscijfers, 
ook van de internetsite, heeft het centrum nog niet de kans gehad  om tot een instituut uit te groeien. Daarvoor bestaat het nog te kort. De Levante wil 
dat het centrum net zo'n belangrijke schakel wordt voor kunst en cultuur uit de Oriënt en de Maghreb als bijvoorbeeld het instituut Maison Descartes in 
Amsterdam dat voor de Franse kunst en cultuur is. Kunst is een internationale taal, die iedereen spreekt. Met lezingen, muziek en film, willen ze het nog 
toegankelijker maken. Zo kunnen mensen van verschillende pluimage de brug naar de oriëntaalse wereld over en ontdekken dat deze wereld zeer divers is 
en vooral ook mooie positieve bijdragen aan de maatschappij levert. Het centrum wil een professionaliseringsslag maken, een marketingplan opstellen en 
de public relations structureren, maar door de stopzetting van de subsidie kan dat plan op de helling.Voor 2010 wordt alleen het onderdak nog bekostigd, 
in 2011 moet zelfs de huur uit eigen middelen betaald worden. Middelen die er helemaal niet zijn.                                                                     Lees verder op pagina 2
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
1.Daar bij de KwikFit mag Bello poepen.
6. Verwend gangsterliefje
9. Schuifnoot
10. De hulptrainer van Adriaanse in het ziekenhuis
11. Drink een borrel, snater!
13. Plotseling overeenstemming boven
14. Achteraan lopen ter controle
16. IJzeren pen is oude poen
18. Al gereed 
20. De vader van 17
22. Roddelen dat iemand fors is aangekomen

Naar beneden:
1. Homo in de Domstad
2. Gretige kaartvogels
3. De rekening van de advocaat?
4. In het Amsterdams verbrande turf
5. Aan die klinkers raak je het niet kwijt
7. Watergang
8. Dammen of schaken op het podium?
12. Schop met treden
15. Mooi klaar.
17. De zoon van 20.
19. Voor roem.
21. Plus tevens bovendien.

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

Duikelman
Ferdinand Bolstraat 68-68A
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De oplossing van de  
vorige keer: Tjeerd

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

Stadsdeelbestuur Oud-Zuid 
opnieuw in slaap?

Onlangs is opnieuw een ernstige fout in het in 
2007 goedgekeurde bestemmingsplan De Pijp 
aan het licht gekomen. Door een versluierde 
bouwaanvraag van een projectontwikkelaar 
werden de omwonenden gealarmeerd. Het 
bouwplan behelst een aanzienlijke uitbreiding 
van het bouwvolume in de binnentuinen, die 
de privacy, de lichttoetreding en het leefkli-

maat van de omwonenden zeer aantast. 
Deze aantasting wordt veroorzaakt door fou-
tieve begrenzing van de binnentuinen in de 
zogenaamde plankaart van het bestemmings-
plan. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat 
uitbreiding van het bouwvolume in de tuinen 
is toegestaan. De bij het bestemmingsplan De 
Pijp behorende toelichting geeft echter over-
duidelijk aan dat het beleid van het Stadsdeel 
Oud-Zuid is om de onbebouwde delen van de 
binnenterreinen als ook de bebouwingscon-

touren in de bestaande staat te behouden. 
Dat wil zeggen dat geen verandering van het 
bouwvolume daar wordt toegestaan. Al in de 
inspraakprocedure voor de vaststelling van het 
bestemmingsplan is door burgers al op deze 
onjuistheden in de plankaart gewezen, maar 
kennelijk hebben ambtenaren deze aanwij-
zingen genegeerd. 
Tot ontzetting van omwonenden is het 
Stadsdeelbestuur van plan om binnenkort 
toch goedkeuring te geven om een pand in De 

Pijp over de volle bouwhoogte uit  te bouwen 
naar de binnentuin.
Deze beslissing zal grote gevolgen hebben 
voor alle binnentuinen, met name in de woon-
blokken in het gebied Albert Cuypstraat/ Frans 
Halsstraat/ Quellijnstraat/ Ruysdaelkade.
De Vereniging Ons Zuid heeft kritische vragen 
aan het Stadsdeelbestuur gesteld.

Dhr.A. van Gelder en  dhr. D. Herweg
Bewoners Frans Halsbuurt
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Speeltuinvereniging Henrick de 
Keijser mag geen honderd worden
Toen Henk Rijmers afgelopen april het voor-
zitterschap van de speeltuinvereniging aan-
vaardde dacht hij dat een van zijn taken zou 
zijn om het honderdjarig jubileumfeest van 
de vereniging in goede banen te leiden. Hij 
reserveerde meteen geld voor schilderwerk, 
omdat het gebouw aan een opknapbeurt toe 
was. Enkele maanden later werd hij over-
vallen door de  jobstijding dat het stadsdeel 
vanaf 2011 geen subsidie meer verstrekt. Het 
thuishonk voor alle kinderen uit de buurt 
moet dan de deuren sluiten, omdat Rijmers 
niet inziet hoe men anders aan het geld moet 
komen. De verfbeurt had eigenlijk niet meer 

gehoeven. 
23.000 Euro per jaar is door de welwillend-
heid van de vele vrijwilligers uit de buurt net 
toereikend om de kinderen buiten schooltijd 
dagelijks bezig te houden. Iedereen is te-
vreden omdat de vereniging er voor iedereen 
is in deze breed samengestelde buurt. 
Autochtone en allochtone kinderen voelen 
zich er welkom, net als hun ouders. Ook 
pubers komen er soms lekker chillen. Er zijn 
activiteiten zoals een bootjesclub, yoga en 
kungfu. Maar het grootste succes vormen de 
door de vereniging georganiseerde zwem-
lessen in het De Mirandabad. Voor 110 euro 
per jaar kunnen kinderen 10 maanden lang 
zwemmen. 75 kinderen maken er gebruik 

van en gelukkig slaat dit juist bij alloch-
tone kinderen,(komma) die doorgaans veel 
minder vertrouwd zijn met water,(komma) 
uitstekend aan.
Rijmers heeft zelf als kind ook vaak in het ge-
meenschapshuis vertoefd, evenals later zijn 
eigen kinderen en kleinkinderen. Het wordt 
de kinderen met de paplepel ingegeven. 
In 2013 zou de vereniging haar eeuwfeest 
vieren, maar daar is nu een flinke streep 
doorgezet. Volgens de deelraad “valt de ver-
eniging niet direct onder de diverse beleids-
criteria.” De vereniging “draagt te weinig bij 
aan de doelstellingen”, die op het gebied van 
de talentontwikkeling en vrijetijdsbesteding 
gelegen zouden moeten zijn. Het laat zich 

lezen alsof de vereniging niet professioneel 
genoeg is, wat gezien de samenstelling van 
de vrijwilligersgroep een open deur is.  

Maar een vereniging die bijna een eeuw zijn 
waarde bewezen heeft, bijna een eeuw lang 
een honk vormde voor alle buurtkinderen en 
waar zonder een blik op de klok een arm over 
de schouder van een jankend kind geslagen 
wordt, doek je niet zomaar zonder meer op. 
Rijmers begrijpt heel goed dat er bezuinigd 
moet worden, maar hij kan maar niet be-
grijpen waarom dat ten koste moet gaan van 
het warme, kloppende hart van de buurt. 
De menselijke maat lijkt tegenwoordig niet 
meer te tellen.

Winnaars en verliezers
De vaststelling van de subsidies heeft voor 
diverse organisaties in het maatschappe-
lijke en culturele veld verschillende uitwer-
kingen.
Op het buurtwerk gaat bezuinigd worden. 
Yvonne te Slaa van Combiwel laat via een 
communicatiemedewerker weten dat “ook 
Combiwel Amsterdam Oud-Zuid vanaf 2010, 
maar met name in 2011, de gevolgen zal 
voelen van de bezuinigingen binnen het 
stadsdeel Oud-Zuid. Zij streven ernaar om 
het brede aanbod voor iedereen toegan-
kelijk te houden”. Nadat de mogelijkheden 
bekeken zijn, zal Combiwel het aanbod in 

Oud-Zuid vormgeven.
De Ouderenadviesraad heeft de komende 
jaren volgens voorzitter Ingrid Hazes niks te 
vrezen. De raad wordt na de stadsdeelfusie 
samengevoegd met die van Zuideramstel 
en gaat met een integraal budget werken. 
Voor Vereniging Kinderboerderij De 
Dierenpijp ziet het er allemaal positief uit. 
Ze mogen zelfs het door personeelsuitval 
niet bestede geld van 2009 behouden.
Stichting Samenwerking Opbouwwerk 
Oud-Zuid (SOOZ) krijgt te horen dat enkele 
alle prioriteitsverzoeken afgewezen worden. 
Uitgangspunt is handhaving van het huidige 
voorzieningenniveau. 2010 is wel het laatste 

jaar van de  
 De subsidie voor de Streekmarkt is voor 2010 
gewaarborgd. Algemeen manager Ruud van 
Es laat weten dat er in 2010 op de reguliere 
activiteiten niet bezuinigd wordt. Wel wordt 
betreurd dat “voortzetting van een goedlo-
pend project als Amikino (vrouwengroep 
die onder andere vriendinnencontacten 
Nederlands sprekende en Nederlands lerende 
vrouwen tot stand brengt en bevordert- 
red.) niet mogelijk lijkt. Men weet Amikino 
te vinden wanneer organisaties vrouwen 
willen doorverwijzen, maar ook om vrouwen 
te vinden die deel willen nemen aan initia-
tieven in de buurt. Het project past naadloos 

in het beleid van de gemeente Amsterdam 
om inburgering te bevorderen.” 
Ook de prioriteitsverzoeken van Stichting 
Wijkopbouwcentrum Ceintuur worden 
afgewezen vanwege de aangekondigde be-
leidskoerswijziging en om
budgettaire redenen. 
Stichting Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA) heeft te maken met 
de nota Heroverweging sociaal domein 
openbare bibliothekentaakstelling. Omdat 
er herbezonnen moet worden kan er geen 
extra bijdrage vrijgemaakt worden voor 
de restyling van het filiaal aan het Roelof 
Hartplein.         
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Kraken gaat door! 

Verontwaardigd en boos 
bezocht een huurder uit de Frans 
Halsbuurt enkele maanden geleden 
het Woonspreekuur. De man had een 
dagvaarding ontvangen en moest voor 
de rechter verschijnen. Reden: volgens 
de verhuurder woont de huurder 
stiekem samen met zijn vriendin in 
de Rivierenbuurt en is hij dus niet 
woonachtig in de gehuurde woning in 
de Frans Halsbuurt. De huurder moest 
daarom vertrekken, want als je een 
woning huurt, moet je er tenslotte ook 
wonen, aldus de verhuurder.

De huurder was door de dagvaarding 
behoorlijk onder de indruk. Het is na-
tuurlijk sowieso niet prettig als je je voor 
de rechter moet verdedigen, maar door 
het ‘bewijs’ dat de verhuurder naar de 
rechtbank had gestuurd was de huurder 
uit het veld geslagen. De verhuurder had 
namelijk een recherchebureau ingescha-
keld, die behoorlijk in het privéleven van 
de huurder had zitten grasduinen. De 
huurder was gedurende enkele dagen 
geschaduwd en het buro had hierover 
een rapport uitgebracht.

Het recherchebureau wist gedetail-
leerd uiteen te zetten dat de huurder 
een sleutel had van de woning in de 
Rivierenbuurt, dat hij in die buurt 
zijn boodschappen deed, dat hij daar 
’s ochtends de deur kwam uitlopen, 
etc. Ook had het recherchebureau op 
internet wat privé-foto’s van de huurder 
gevonden, zittend in de woonkamer 
in de Rivierenbuurt, samen met zijn 
vriendin. Op een andere internetsite 
gebruikte de huurder het adres in de 
Rivierenbuurt als zijn postadres. Kat in 
het bakkie, moest de verhuurder hebben 
gedacht.

De huurder had voor het verhaal van 
de verhuurder een logische verklaring: 
zijn vriendin woont in de Rivierenbuurt 
en inderdaad is hij daar vaak te vinden. 
Maar om hen moverende redenen had 
het stel juist besloten om niét samen 

te wonen en ieder de eigen woning te 
behouden en het grootste deel van de 
tijd niet samen door te brengen. Is dat 
dan een probleem? Mag je als huurder 
niet elders de nacht doorbrengen ? Of 
mag dat maar een beperkt aantal keer, 
omdat je anders je huurrechten op je 
eigen woning verspeelt?

Het woonspreekuur besluit de 
huurder te verwijzen naar een jurist en 
doet een beroep op het Emil Blaauw 
Proceskostenfonds. Dat betekent dat de 
kosten van de bijstand door dit fonds 
worden betaald. Het fonds is speciaal 
in het leven geroepen om huurders bij 
te staan die door hun verhuurder uit de 
woning dreigen te worden gezet.

Onlangs kwam de huurder terug 
bij het woonspreekuur. Ditmaal een 
stuk minder verontwaardigd en met 
het vonnis van de kantonrechter in de 
hand. De kantonrechter vindt niet dat 
de huurder iets verkeerd doet: zolang hij 
de woning in de Frans Halssbuurt maar 
van tijd tot tijd gebruikt en hiervoor de 
verantwoordelijkheid blijft dragen, mag 
hij gerust en zo vaak hij wil zijn vriendin 
in de Rivierenbuurt bezoeken. De ver-
huurder draait op voor de proceskosten 
van de huurder.

Eens te meer is de samenwerking tussen 
het woonspreekuur en het Emil Blaauw 
Proceskostenfonds bewezen.  Verhuurders 
gaan soms ver om van hun huurders af te 
komen, maar als de huurder over adequate 
rechtshulp beschikt vist ook een gewiekste 
verhuurder achter het net.

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).

De laatste maanden is er veel gesproken over 
het kraakverbod. Deze wet is in oktober aan-
genomen door de Tweede Kamer. Daardoor 
zullen huisjesmelkers, woonspeculanten en 
andere woonkapitalisten het nog gemak-
kelijker krijgen om over de ruggen van de 
gewone mensen te verdienen aan de woning-
nood en speculatie met panden.

Vaak worden we als krakers in de Pijp ge-
vraagd wat we gaan doen. Stoppen? Of gaan 
we door, óók als het verbod van kracht is? Het 
antwoord op die vraag is duidelijk. Zo lang er 
woningnood is, zolang er met panden wordt 
gespeculeerd én zolang sociale woningen 
plaats moeten maken voor dure koopwo-

ningen, is er maar een ding wat we als kraak-
groep kunnen doen: doorgaan met kraken! 
Dit om te zorgen dat goedkope woningen 
behouden blijven en om het woonbeleid van 
de overheid actief tegen te gaan.

Dit doen we als Kraakgroep de Pijp door het 
kraken van panden, waardoor de leegstand 
van huizen wordt opgeheven en mensen weer 
een dak boven hun hoofd krijgen. Mensen 
kennen ons ondermeer van de Dageraad-actie, 
de Bakkerblokken of het Verbindingsblok. We 
houden ons bezig met het woonbeleid binnen 
stadsdeel Oud-Zuid, Amsterdam en Nederland 
en de rol van huiseigenaren en woningcorpo-
raties. Daarbij gaan we confrontaties niet uit 

de weg, die zoeken we juist op.
Jarenlang hebben we actie gevoerd en we 
zullen dat blijven doen. We vinden het be-
langrijk dat de sociale verbanden in de wijk 
niet uit elkaar worden gerukt en de wijk niet 
asociaal yuppificeert. We hebben met onze 
acties voorbeelden gegeven van hoe het wel 
kan. Zolang de (publieke) ruimte is ingedeeld 
op economische belangen, zullen we vechten. 
Dus ook als de woningnood ‘opgelost’ is, 
zullen we blijven kraken en mensen hiertoe 
inspireren. Met een kraakverbod in zicht, ver-
anderen we onze instelling niet!
  

 

Kraakgroep de Pijp ,www.molli.nl

Als uw huisbaas ondanks herhaalde verzoeken 
weigert een dringend gebrek te verhelpen, 
dan kunt u zelf het gebrek laten repareren en 
vervolgens de kosten verrekenen met de huur. 
Zorgvuldigheid is echter wel geboden.

Met name in spoedsituaties en als er geen tijd is 
om de uitkomst van een procedure bij de huur-
commissie of een rechtszaak af te wachten, 
kan het een uitkomst zijn om zelf een bedrijf 
in te schakelen die de klachten verhelpt, mits 
de herstelwerkzaamheden niet te omvangrijk 
en te duur zijn. En u moet natuurlijk wel be-
reid zijn de kosten van het verhelpen voor te 
schieten.

Het is verstandig om eerst uit te zoeken of het 
verhelpen van de klacht een verantwoordelijk-
heid is van de huurder of de verhuurder. Over 
het algemeen kan worden gezegd dat vrijwel 
alle onderhoudswerkzaamheden aan de wo-
ning voor rekening komen van de verhuurder. 

Kleine reparaties die zonder noemenswaardige 
kosten kunnen worden uitgevoerd, komen voor 
rekening van de huurder. 

Het zelf laten verhelpen van gebreken leidt 
vaak tot discussies met de verhuurder over 
de kosten. Als u de kosten verrekent met de 
huurbetalingen, zal uw huisbaas waarschijnlijk 
claimen dat er sprake is van een huurachter-
stand. Om te voorkomen dat er achteraf discus-
sies ontstaan dient u daarom vooraf schriftelijk 
en per aangetekende post aan te kondigen wat 
u van plan bent.

In deze brief dient u uw verhuurder in ge-
breke te stellen en aan te kondigen dat u de 
werkzaamheden zelf uit laat voeren als hij 
nog langer wacht met herstel (geef hem nog 
een laatste termijn). Omschrijf in de brief de 
klachten zo helder mogelijk. Sluit drie offertes 
bij van erkende herstelbedrijven, want als de 
werkzaamheden ondeskundig worden uitge-

voerd kan de verhuurder u later aansprakelijk 
stellen voor mogelijke schade of slecht uitge-
voerde werkzaamheden.

Kondig ook duidelijk aan dat als de verhuurder 
niet reageert, u opdracht zult geven tot herstel 
en de kosten zal verhalen op de huisbaas. Als 
u de rekening van het herstelbedrijf in minde-
ring wilt brengen op de huurbetalingen moet 
dit ook schriftelijk worden aangekondigd. Blijf 
nog wel maandelijks een klein bedrag betalen 
en voeg een betalingsplan toe bij de brief.

Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen 
met het Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid indien 
u twijfelt of het in uw situatie verstandig is om 
de gebreken zelf te laten verhelpen. Het WSW 
kan u verder adviseren en voorzien van voor-
beeldbrieven (zie ook www.wswonen.nl)

 

Paula Sie

Kraakgroep de Pijp laat zich niet tegenhouden door een kraakverbod!

Zelf gebreken verhelpen
Zorgvuldigheid is wel geboden

Solidariteitsactie van Kraakgroep de Pijp in augustus 2009  



november 20094 | cultuur

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.

Het gehele interieur van De Beiaard is uit hout 
opgetrokken in een stijl die probeert uit te 
drukken dat hier sinds het begin van de 20e 
eeuw niets is veranderd. Het hangt er vol 
replica’s van oude reclame-uitingen die sug-

gereren dat ze door de vele jaren heen bij el-
kaar verzameld zijn. Niets is minder waar, het 
gaat hier om een ‘bruin café-interieur’ dat een 
aantal jaar geleden in zijn geheel besteld en 
geïnstalleerd is. In een nieuwbouwpand. Niks 
authentieks aan. Dat is verder helemaal niet 
erg maar ik houd daar toevallig niet van. Het 
vele houtwerk ten spijt heb ik de hele tijd last 
van een ‘plastic-sensatie’, een nepatmosfeer, 
namaak. Niet fijn. 
Dit interieur moest simpelweg passen in het 
concept van de keten van vijf cafébedrijven 
van de Beiaardgroep. De keten bezit in 
Amsterdam ook nog bedrijven op het Spui en 
de Kloveniersburgwal.

Mijn meegenomen vriendin en ik zijn negatief 
vooringenomen en het is vervolgens hele-
maal niet moeilijk om dan ook de kaart maar 

Lekker veel bier, alleen even niet rond lunctijd

©hris

Ik woon op een uniek plekje in De Pijp, aan het 
Amstelkanaal. Uniek, niet alleen vanwege het 
prachtige uitzicht en de ‘onsteedse’ rust die hier 
veelal heerst, maar ook omdat zich hier het merk-
waardige verschijnsel voordoet, dat je makkelijker 
een auto kwijt kunt dan een bootje. Op mijn stukje 
Jozef Israëlskade parkeer je altijd precies voor de 
deur, maar er fatsoenlijk een bootje afmeren kun 
je echt vergeten! In de elf jaar dat ik hier woon 
heeft de hele ontwikkeling van hier en daar een 

afgemeerd bootje tot overvolle oevers zich direct 
onder mijn ogen afgespeeld. Er worden zelfs ru-
zies over uitgevochten, want kun je een eenmaal 
ingenomen plekje ook claimen?
In de Stadsdeelkrant van 22 oktober lees ik dat er 
een ‘Afmeerbeleid voor pleziervaart Oud-Zuid’ 
komt. Het gedoogbeleid blijkt ingehaald door 
de toegenomen populariteit van deze vorm van 
recreatie. De vraag naar afmeermogelijkheden 
overstijgt het aanbod en dus is er regulering 

Afmeren

af te doen als standaard, weinig inventief. 
Natuurlijk staan daar de obligate broodjes 
(Waldkorn of Italiaanse Bol) beenham met 
honing mosterdsaus (€ 6,20) en de combi kip, 
avocado, bacon (€5,60) op. En die zijn best 
royaal belegd en best wel lekker. Hoewel het 
broodje met de kip en dergelijke bremzout is. 
Vanzelfsprekend ontbreken de clubsandwich 
(€7,50) en de wrap (€5,20) niet op de kaart. 
Tosti’s, salades en hamburgers, je kunt het hier 
allemaal krijgen. Ook in de alle andere filialen, 
tot in Enschede aan toe, kijk maar op hun site. 
Precies dezelfde kaart, ben benieuwd naar het 
interieur daar in het oosten van het land.

Maar ik ben flauw. Het gaat deze keten ei-
genlijk om de grote hoeveelheid bieren die 
ze voeren. Op tap en in fles. Wel 30 soorten. 
Deels zelfgebrouwen in Stoombierbrouwerij 
De Bekeerde Suster, gelegen achter het fi-
liaal op de Kloveniersburgwal. Het gaat 
om onder andere de bieren Blonde Ros, 
Tripel Ros of Bock Ros. Mmmm. Lekker, 
veel bier, alleen even niet rond lunchtijd. 

Birgit Prinz

De Beiaard
Marie Heinekenplein 5-8
020-3790888
www.beiaardgroep.nl

De Beiaard. Foto: Eddo Gorter

'Het moet netter, volgens het stadsdeel'. Foto: ©hris

interieur
eten

bediening

nodig. Het moet netter en overzichtelijker, lees ik, 
en daar gaat het stadsdeel voor zorgen. Uit het 47 
pagina’s tellende beleidsstuk – vol ambtelijk en 
juridisch jargon – wordt één ding mij duidelijk: er 
komen minder afmeermogelijkheden dan er nu 
bootjes zijn. Dus naast de bestaande parkeerdruk 
ontstaat er nu ook een verhoogde afmeerdruk. 
Op de vraag of je een eenmaal ingenomen plekje 
ook kunt claimen – zoals menig booteigenaar 
meent – geeft het beleidsstuk geen antwoord. 
Maar ik denk het niet en daarom voorspel ik, dat 
het stadsdeel bij de door haar aan te leggen legale 
afmeersteigers afmeerautomaten gaat plaatsen, 
niet om aan te verdienen natuurlijk, maar om 
het afmeerprobleem het hoofd te bieden. Hoe 
hoger de afmeerdruk hoe hoger het afmeertarief. 
Buurtbewoners kunnen een afmeervergunning 
aanvragen, waarmee ze overigens nog geen ge-
garandeerde ligplaats hebben. Een ‘bootklem’ 
is nog niet uitgevonden, maar het contract met 
Binnenwaterbeheer over een wegsleepregeling is 
al wel afgesloten. Zo wordt het steeds gezelliger op 
het water en ik verheug mij nu al op de komst van 
‘De Varende Rechter’, uiteraard met zeemanspet . 
“Varende Rechter, mijn bootje ligt hier al tien jaar 
en ik eis dat het hier mag blijven liggen!”

©hris

De PijpKrant zoekt redacteuren | pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Out of Context in De Levante
In cultureel centrum De Levante is op 1 november de expositie Out of Context geopend 
door stadsdeelvoorzitter Egbert de Vries. Out of Context is de eerste solotentoonstelling 
van kunstenares en buurtbewoonster Etty Elbaz-Griffioen.

In de geëxposeerde werken combineert Etty ambachtelijke, maar binnen de schilderkunst 
onconventionele materialen, zoals henna en boetseerklei. Als dochter van ouders die van 
Marokko naar Jeruzalem zijn geëmigreerd, groeide Etty op in het Midden-Oosten. Nu 
woont en werkt zij in Amsterdam Oud-Zuid. Het contrast tussen het Midden-Oosten en 
Amsterdam is een belangrijke inspiratiebron voor Etty.

Tijdens de opening gaf Ilda Simonian een schitterend mini-concert van Armeense liederen. 
De opening van Out of Context is gesponsord door Ora, Turks Restaurant (Van Woustraat 
123) en gesteund door Pistachio Banketbakkerij (Ceintuurbaan 352).

De expositie Out of Context is t/m 31 januari 2010 te zien op woensdag t/m zaterdag van 13:00 
– 17:30 uur  in cultureel centrum De Levante, Hobbemastraat 28, 1071 ZC Amsterdam. www.
levante.org. Toegang gratis.

Etty Elbaz – Griffioen met haar werk. 
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Al vele jaren liggen er 200 watertuinen 
(floatlands) in de Boerenwetering tussen 
Hobbemakade en Ruysdaelkade. Zij zuiveren 
het water, zorgen voor extra groen in De Pijp 
en geven nest- en schuilgelegenheid aan 
vissen en vogels. De watertuinen zijn regel-
matig onderwerp van een rondleiding, want 
uniek in aantal en ze worden al lang door een 
groep bewoners onderhouden, ingeplant en 
drijvende gehouden.

Op de Boerenwetering wordt echter lustig 
gevaren en door de golfslag slaan de tuinen 
regelmatig los. De Dienst Binnenwaterbeheer 
belt dan het Natuur- en Milieuteam De Pijp 
om ze weer vast te leggen, want losdrij-
vende tuintjes in de vaarroute zijn gevaar-

lijk. Met een motorbootje worden ze terug-
gesleept naar hun vaste ligplaats en weer 
vastgebonden.

Het zou fijn zou als we voor zulke reddings-
acties een beroep konden doen op mensen 
met een motorbootje, want zelf hebben we 
die niet (meer). Wie wil helpen? Bel met Thea 
Dammen: 020-4004503 of mail t.dammen.
nmt@wijkcentrumceintuur.nl.

Wil je gewoon gezellig meedoen in de water-
tuinenploeg dan ben je elke eerste zaterdag 
van de maand van harte welkom. We starten 
om half elf met koffie in het Wijkservicepunt 
op de Ruysdaelkade 163 en eindigen met een 
lunch rond half een.

Motorbootjes gezocht

Workshop "tuinieren op een klein oppervlakte"

Wieden, oogsten en zaaien.

Vanaf 2001 bestaat er een plantenruilcentrum 
in het Sarphatipark, gehuisvest in het Groen 
Gemaal, aan de westkant van het park. Daar 
werken vrijwilligers en mensen die een reïnte-
gratietraject volgen. Wieden, oogsten, zaaien, 
stekken en de boel op orde houden zijn de be-
langrijkste taken. Daarnaast worden vanuit 
het Groen Gemaal geveltuinen opgeknapt 
van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen 
en voeren de medewerkers klussen uit in de 
heemplantsoenen van het Sarphatipark.

Nu bestaat er een mogelijkheid om meer 
mensen via een reïntegratietraject bij het 
Groen Gemaal te laten werken, maar die 
willen we wel zinvolle en leuke taken aan-
bieden. Onlangs hebben we de koppen bij 

elkaar gestoken om te bedenken wat er nog 
meer aan ‘groene’ taken uit te voeren is. Deze 
brainstorm heeft vele goede ideeën opgele-
verd zoals een educatief bospad aanleggen, 
duurzame educatieve speelplekken maken, 
schooltuinen of moestuinen aanleggen in de 
openbare ruimte, tuinmaterialen voor gevel-
tuinen verkopen en ook in het weekend open 
zijn.

Veel van deze ideeën gaan we de komende 
maanden in de praktijk brengen. 

Heeft u ook nog een goed idee of wilt u ons 
meehelpen, dan bent u welkom! Bel of mail met 

Lilian van het Natuur- en milieuteam De Pijp, 
020-400 45 03 nmt@wijkcentrumceintuur.nl.

Wat kan het Groen Gemaal meer doen voor uw buurt?

Transitiontown de Pijp gaat de komende tijd 
samenwerken met het Groen Gemaal in het 
Sarphatipark, met als doel meer groen in de 
Pijp te krijgen. We gaan op 28 november van 
start met een serie workshops 'tuinieren op 
een klein oppervlakte'.

De workshops zijn geïnspireerd op 'permacul-
tuur in de stad', en richten zich op balkons en 
(dak)tuinen. Vanuit de permacultuur zijn er 
tal van praktische manieren om op klein op-
pervlakte het groen te vergroten, en als je ook 
eetbare planten hebt je opbrengst te verhogen. 

Van verticale tuinen tot slimme ontwerpen, 
planning en aanplant, van duurzamer water-
huishouding tot composteren in het klein. 

Tijdens de eerste dag van de workshop krijg 
je een korte inleiding in de uitgangspunten 
van permacultuur en wordt er een filmpje ter 
inspiratie getoond. Vervolgens gaan de cur-
sisten samen een ontwerp maken voor het 
betreffende balkon of tuin, die ze de tweede 
workshopdag samen aanleggen.

Bovendien kunnen deelnemers zelf ook hun 

tuin of balkon aanmelden. Zo worden er tege-
lijkertijd ook daadwerkelijk balkons en tuinen 
aangepakt. Tijdens de eerste workshop zal 
het balkon van een van de initiatiefnemers 
worden aangepakt, de komende tijd zullen we 
verschillende andere plekken af gaan. Het is de 
bedoeling om - bij voldoende aanmeldingen - 
elke maand een nieuwe workshop te houden, 
zodat er ook steeds nieuwe mensen mee 
kunnen doen. Houdt voor nieuwe data voor 
workshops onze website in de gaten! 

Een ander project van de tuingroep is dat we 

mensen die geen tuin hebben maar wel tijd en 
zin om in een tuin te werken, en mensen die 
wel een tuin hebben maar deze om wat voor 
reden dan ook niet kunnen onderhouden, 
bij elkaar willen brengen. Dus herken jij je in 
een van de twee omschrijvingen? Heb jij (of 
je winkel of bedrijf) een tuin die wel een op-
knapbeurt kan gebruiken? Neem contact met 
ons op of kom langs bij het Groen Gemaal in 
het Sarphatipark.

www.depijp.transitiontowns.nl
depijp@transitiontowns.nl.

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

Tweehonderd watertuinen in de Boerenwetering worden door bewoners onderhouden.
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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 huurcommissie. Daarnaast 
ondersteuning en advies voor bewoners bij de 
renovatie van hun woning. t 664 53 83 E-mail: 
oudzuid@wswonen

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, 
onderhuur, renovaties en woonruimteverdeling. 
De vrijwilligers werken nauw samen met het 
Huurteam, de opbouwwerker stadsvernieuwing 
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 onderhoud van uw 
geveltuin. t 664 13 50  E-mail: groengemaal@
wijkcentrumceintuur.nl.

Transition Town de Pijp
Vanwege onderbezetting houden we 
voorlopig op met het klimaatspreekuur op 
woensdag avond van 19.00 – 20.00 uur. De 
Ekobieb gaat natuurlijk wel gewoon door. 
Daarvoor kan je vanaf nu op maandag tussen 
11.00 –18.00 uur op Wijkcentrum Ceintuur 
langskomen. Op deze tijden zijn we ook 
telefonisch te bereiken via: 020-4004503.
Op zaterdag 12 december organiseren we 
de vertoning van de film ‘the Age of Stupid’ 
op Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 
133. Inloop: 19.30 uur, de film begint om 
20.00 uur. Na afloop discussie.

Meewerkweekend op Swomp, 
Rustenburgerstraat 438/440 op zaterdag 
12 en zondag 13 december van 10.00–17.00 
uur. Tijdens dit meewerkweekend gaan we 
een permacultuurcirkel in de ecologische 
experimenteertuin Swomp aanleggen. Alle 
tuinliefhebbers die het leuk vinden om de 
handen uit te mouwen te steken zijn welkom. 
Er wordt voor veganistisch-biologische lunch 
en soep gezorgd.

Sinds november heeft Transition Town de 
Pijp ook een tuinwerkgroep. Deze organiseert 
workshops rond het thema ‘tuinieren met 
weinig ruimte’ en wil mensen met een tuin 
en geen tijd en zin, en mensen zonder tuin 
maar met tijd en zin om hier aan te werken bij 
elkaar te brengen. Dus heb je een tuin maar 
weet je niet wat je ermee moet, of geen tuin 
maar vindt je het wel leuk om met planten te 
werken? Stuur dan een mailtje naar depijp@
transitiontowns.nl. 

Voor meer informatie zie onze website: www.
depijp.transitiontowns.n

Cowboy bij Nacht
In het Ostadetheater, ‘proeflokaal voor nieuw 
veelbelovend theatertalent’ is op 3 en 4 de-
cember de voorstelling 'Geen Familie' te zien 
van de jonge Utrechtse theatergroep 'Cowboy 
bij Nacht' onder regie van Alexander de Vree. 
Het gezelschap probeert sociale vraagstukken 
te vertalen naar het toneel, maar niet zonder 
- zij het vaak wrange - humor. Geen Familie 
wordt op hun website als volgt aangekondigd: 
‘een woonkamer, een verjaardag, een familie, 
een paar grapjes, een ongeluk, een leugen, 
een telefoontje, een toneelstuk. Een meisje 
heeft een aantal mensen gevraagd om op 
haar verjaardag haar familie te komen spelen.’ 
Komt dat zien!
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233D. 
Aanvang voorstelling 20.30 uur. Entree € 11,--.

Meer informatie op www.ostadetheater.nl  w

De Badcuyp: Yes Sister
Zondag 13 december in de Badcuyp een 
optreden van 'Yes Sister, Jazz Sister', een 
eigentijds jazzkwartet bestaande uit vier 
zangstudentes aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Hun optreden op Koninginnedag 
2007 was zo succesvol, dat ze besloten door te 
gaan. Zij treden op met hedendaagse liedjes 
die door hen in een close harmony ‘Andrews 
Sistersachtig’jasje zijn gestoken. Vier totaal 
verschillende stemmen versmelten tot een 
heerlijke samenklank. De Badcuyp, Eerste 
Sweelinckstraat 10. Aanvang concert 21.00 
uur, entree € 6,..

Voor meer informatie en een voorproefje 
www.yessisterjazzsister.nl

Film plus interview
Rialto vertoont zaterdag12 december om 16.00 
uur de documentaire 'Farewell' van Ditteke 
Mensink. De film, waar 9 jaar aan gewerkt 
is, is opgebouwd uit spectaculaire en unieke 
archiefbeelden van de reis om de wereld in 
1929 van het luchtschip Graf Zeppelin. Het 
commentaar in de film is gebaseerd op de 
dagboeknotities en krantenartikelen van de 
enige vrouwelijke passagier aan boord, de 
Engelse journaliste Grace Drummond-Hay, 
die door krantenmagnaat William Randolp 
Hearst was ingehuurd om voor zijn krant 
verslag te doen. De reis ging van New York 
naar Europa, Rusland, Japan en via Los Angeles 
terug naar New York. Na afloop wordt de 
documentairemaakster geïnterviewd door 
Peter van Ingen.

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Transition Town De Pijp Cultuur Uitgelicht Cultuur Uitgelicht

Van Goghbuurt organiseert kerstborrel
Op zondagmiddag 13 december vanaf 16.00 wordt er door bewoners van 
de Vincent van Goghbuurt een kerstborrel georganiseerd. Kernwoorden: 
knus, warm en gezellig aan de Pienemanstraat. Iedereen is van harte 
welkom, voor een (warm) drankje wordt gezorgd, net als voor een hapje 
en muziek. Misschien zelfs een heus koor!

De borrel wordt georganiseerd door Buurt Actief, de activiteiten-
commissie van de Vincent van Goghbuurt en krijgt versterking van 
de Vereniging van eigenaren Vincent III. Vragen, opmerkingen, 
meedoen? Mail naar buurtactief@hotmail.com of schrijf een briefje. 
Postadres bij de huismeester: Van Hillegaertstraat 42.

Transition Town De Pijp Cultuur Uitgelicht
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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.

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 
Of spreek in: 020- 6 41 58 57

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

NIEUW OP TE RICHTEN CLOSE HARMONY-KOOR ZOEKT ZANGERS/ZANGERESSEN
(wel dirigent, geen auditie)

Woensdagavonden v.a.  4 nov. 19.30 uur
Laan van Kronenburg no.12 Amstelveen (gratis parkeren)

12 x 1,5 uur = 75 euro
INFO: VOORN@MUGWEB.NL OF SPREEK IN: QUINY: 020 641 58 57

NIEUW OP TE RICHTEN CLOSE HARMONY-KOOR ZOEKT ZANGERS/ZANGERESSEN
(wel dirigent, geen auditie)

Woensdagavonden v.a.  4 nov. 19.30 uur
Laan van Kronenburg no.12 Amstelveen (gratis parkeren)

12 x 1,5 uur = 75 euro
INFO: VOORN@MUGWEB.NL OF SPREEK IN: QUINY: 020 641 58 57

Inname en verkoop van tweedehands kinderkleding en speelgoed.
Ook verkoop van nieuwe kinderkleding, speelgoed en accessoires.

A. Cuypstraat 161, tel. 06 - 41 74 75 54
Opening dinsdag tot en met zaterdag, 10 tot 17 uur

  Inname en verkoop 
  van 2e hands
  kinderkleding 
  en speelgoed

Outlet en nieuwe 
     kinderkleding   

Albert Cuypstraat 161 Amsterdam
(Middelste deel van de markt)
Open: dinsdag t/m zaterdag

10:00 - 17:00

Informatie inname van kleding en speelgoed 
te verkrijgen in de winkel! Of bel 06-41747554.

Speelgoed en
  accessoires

Kwinkel
voor kinderen

Nieuwe winkel op de Albert Cuypmarkt!

Gezellig, 
recreatief 

volleyballen 
op vrijdag-

avond in  
Oud-Zuid?

voor info: www.svgrasrijk.nl

BILLIE BOO IS EEN KINDERKLEDING (WEBWINKEL)

MET EEN BIJZONDERE COLLECTIE.

GEPRODUCEERD OP KLEINE SCHAAL EN OP 

GEEN ENKELE ANDERE PLEK IN NEDERLAND 

VERKRIJGBAAR

15% korting op onze kleding collectie!

ceInTUUrbAAn 5 1072 AmSTerdAm

020 67 00 306 Iinfo@billieboo.nl

Kom naar de leuKste cadeaushop van de pijp voor

uw sint en KerstinKopen

Kunstwerkplaats
Lutmastraat 181-183
tel. 572 22 770
geopend iedere dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00

It's more fun to Drive CarSharing!

Mogelijk vanaf 19 jaarMogelijk vanaf 19 jaarMogelijk vanaf 19 jaar

Voordelig rijdenVoordelig rijdenVoordelig rijden

Al vanaf € 2,25 per uurAl vanaf € 2,25 Al vanaf € 2,25 

Vaste parkeerplaatsVaste parkeerplaatsVaste parkeerplaats

Speciaal dagtariefSpeciaal dagtariefSpeciaal dagtarief

Trendy automodellenTrendy automodellenTrendy automodellen

Nieuw in  ▸ het nieuwe autodelen ▾
Voordelig rijdenVoordelig rijden

Nieuw in Nieuw in Nieuw in ▸▸ het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen ▾▾Nieuw in  ▸ het nieuwe autodelen ▾

KIJK VOOR ONZE
SCHERPE TARIEVEN OP: 
WWW.DRIVE.NL
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‘Mensen en meningen verbinden’'
Jubileum 40-jarig bestaan Wijkcentrum Ceintuur

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

40 JAAR!

Wijkcentrum Ceintuur organiseerde 
ter gelegenheid van haar 40-jarig 
bestaan op 29 oktober een bijeen-
komst in de Oranjekerk over het 
thema ‘Hoe houden we de bewo-
ners aan zet?’ Een actuele vraag in 
het licht van de ophanden zijnde 
samenvoeging in 2010 van de stads-
delen Oud-Zuid en Zuider-Amstel 
tot één stadsdeel Zuid. Zal deze 
schaalvergroting de afstand tussen 
politiek en burgers niet verder 
vergroten? Zullen de wijkcentra hun 
rol als intermediair tussen politiek 
en bewoners in de huidige vorm 
kunnen blijven vervullen? 

De bijeenkomst werd geopend door Frank 
van Dorp, voorzitter ad interim van het 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij vertelde hoe hij De 
Pijp in veertig jaar zag veranderen van een 
‘gribusbuurt’ tot ‘een van de meest gewilde 
buurten van Amsterdam’. Dat De Pijp zo’n ge-
varieerde ‘prachtwijk’ is geworden is volgens 
hem mede te danken aan het wijkcentrum en 
de actieve bewonersgroepen. Hij refereerde 
aan de woorden van Jan Schaefer, wethouder 
Stadsvernieuwing in de jaren zeventig: “Een 
mooie buurt bereik je het beste als je zoveel 
mogelijk mensen uit de buurt betrekt bij het 
beleid, bij de uitvoering daarvan en gebruik 
maakt van de ervaring en denkkracht van 
mensen.” Volgens Van Dorp is het van essen-

tieel belang dat een wijkcentrum geworteld 
is in de buurt en een klein en overzichtelijk 
werkgebied heeft en dat de organisatie be-
stuurd wordt door de direct betrokkenen. Taak 
voor de toekomst is om de buurt leefbaar te 
houden voor iedereen, met de nadruk op ie-
dereen. 

Menselijke maat
Stadsdeelwethouder Eddy Linthorst belichtte 
in zijn betoog het spanningsveld dat is ont-
staan tussen de voortschrijdende ontwikkeling 
van Amsterdam tot metropool en economi-
sche motor van Nederland én de belangen van 
de bewoners op buurtniveau. Hoewel, volgens 
hem, deze ontwikkeling de schaalvergroting 
van het lokale bestuur van veertien naar zeven 
stadsdelen rechtvaardigt, blijft het tegelijker-
tijd van belang dat de ‘menselijke maat’ op 
buurtniveau gehandhaafd blijft. Daarin zal 
de rol van de wijkcentra onontbeerlijk blijven. 
Aan hen de taak de bewoners te mobiliseren, 
te organiseren en tot een gelijkwaardige ge-
sprekspartner te maken in het netwerk van 
alle belanghebbenden in de stadsontwikke-
ling. Omdat de stadsdelen zich hierin afhan-
kelijk weten van de wijkcentra hoeven deze 
zich volgens Linthorst geen zorgen te maken 
over de financiering op lange termijn: “Bij alle 
bezuinigingen zijn de wijkcentra volledig ont-
zien,” aldus de wethouder. “Als het de lokale 
politiek en de wijkcentra lukt om vanuit hun 
‘onderscheidende taken en verantwoordelijk-
heden gemeenschappelijke doelen te formu-
leren, van waaruit een gemeenschappelijk 
beleid ontwikkeld kan worden dat recht doet 
aan een gezamenlijk belang, zal er nog lang 
een vruchtbare samenwerking zijn”.

Wisselwerking
Vervolgens gaf Frank Achterkamp, jarenlang 
opbouwwerker in Oud-Zuid en nu werkzaam 
bij de Woonbond, zijn visie op de toekomst 
van de wijkcentra. Hij hield een vurig pleidooi 
voor kleinschaligheid. Op grond van zijn erva-
ring bij de Woonbond weet hij dat in de ‘aan-
dachtswijken’ van (ex)minister Vogelaar juist 
in die wijken successen worden geboekt, waar 
bewoners verantwoordelijkheden hebben ge-
kregen en het idee hebben dat ze (mede)eige-
naars van hun buurt(organisaties) zijn. “Durf 
bewoners verantwoordelijkheid te geven!”, 
zegt hij nadrukkelijk. Wat hem betreft moeten 
de huidige vijf wijkcentra in Oud-Zuid blijven. 
Liever nog ziet hij een uitbreiding van steun-
punten. Als de wisselwerking tussen bewo-
ners en het opbouwwerk, dat vaak uitgevoerd 
wordt in opdracht van het stadsdeel, goed op 
orde is, valt er aan beide kanten ‘enorm voor-
deel te boeken’. Maar dan is het wel belangrijk 
dat er continuïteit ontstaat in het opbouw-
werk, dat eenmaal ingezet beleid meerdere 
jaren uitgevoerd kan worden. En dat niet, 
zoals nu, na iedere verkiezing of reorganisatie 
tussentijdse koerswijzigingen optreden. “Je 
moet eerst investeren voordat je kunt gaan 
bouwen, maar nu blijf je investeren en blijft 
het oogsten achterwege”.

Dalila Nemla vertelde hoe het wijkcentrum 
haar hielp om haar droom, een centrum voor 
Oriëntaalse cultuur in, te realiseren. De laag-
drempeligheid van het wijkcentrum, de ‘ge-
wone’ mensen die er werken en de kennis van 
zaken waren voor haar heel belangrijk in de 
totstandkoming van ‘De Levante’. Wel vindt 
zij dat het wijkcentrum ‘niet echt zichtbaar 

is in de buurt en een prominentere plek zou 
moeten krijgen met meer duidelijkheid voor 
de bewoners’.

Toekomst
Na de officiële sprekers kreeg ‘de zaal’gele-
genheid te reageren. Veel reacties gingen 
over het woonbeleid, de bezuinigingen op 
het Wijksteunpunt Wonen, over huurders-
belangen versus ‘kopersprivileges’en de ‘ve-
ryupping’ van de buurt. De gesprekleidster 
wist de discussie telkens weer terug te voeren 
naar waar het deze middag over moest gaan: 
de toekomst van de wijkcentra in het alge-
meen. Er werd geopperd dat ‘de wijkcentra 
de krachten meer zouden moeten bundelen 
om in de toekomst een vuist te kunnen 
blijven maken naar de politiek’. Bewoners 
zouden ook in een vroeger stadium betrokken 
moeten worden bij plannen, ‘als je wacht op 
de inspraakavonden ben je al veel te laat!’. 
De voorzitter van de winkeliersvereniging 
Ferdinand Bol deed een oproep om niet al-
leen aan de bewoners te denken, maar aan 
alle belanghebbenden in de buurt, dus ook de 
middenstanders.

Eén ding werd deze middag in ieder geval 
duidelijk: niemand twijfelde aan het belang 
van een wijkcentrum voor zowel burger als 
politiek. Frank van Dorp sloot de middag af 
met een bondige conclusie: “De tijd dat het 
wijkcentrum het socialisme predikte en stem-
advies gaf is voorbij, de belangrijkste taak van 
het wijkcentrum in deze tijd is mensen en me-
ningen met elkaar te verbinden”.

Christine Westerveld

Foto's: Wim de Boer


