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Beginjaren
Mayra Paula, als opbouwwerker verbonden 
aan het Wijkcentrum Ceintuur en sinds een 
paar jaar betrokken bij de organisatie van 
het Nazomerfestival vertelt hoe het begon. 
“Het idee was om de Albert Cuypstraat 
één dag in het jaar terug te geven aan de 
bewoners, die zes dagen in de week last 
hebben van de markt. Er was een brunch, 
een bakfietsrace, een plantjesmarkt en 
buurtbandjes zorgden voor de muziek, 
heel kleinschalig allemaal”.

Als datum voor het festival werd geko-
zen voor de autovrije dag, die – op voor-
spraak van verschillende milieugroeperin-
gen - in 1999 voor het eerst in Amsterdam 
plaatsvond. Teleurgesteld dat de gemeente 
alleen de binnenstad afsloot voor autover-
keer, besloot de werkgroep Verkeer van het 
Wijkcentrum Ceintuur (die zich ook sterk 
had gemaakt voor de autovrije dag) op die 
bewuste dag zélf ook een evenement te 
organiseren. En dat werd het Albert Cuyp-
feest.

Aanvankelijk speelde het festival zich af 

Nazomer
festival 
weer 
klein-
schalig

Het Nazomerfestival in De Pijp 
begon in 1999 als kleinschalig 
straatevenement onder de 
naam Albert Cuypfeest. In de 
laatste paar jaar groeide het uit 
tot een groot festival. Hierdoor 
dreigde het buurtkarakter 
verloren te gaan. Daarom wil 
de organisatie terug naar de 
oorsprong.

Publiek tijdens Nazomerfestival 2009. (foto Peter Lange)

Een vrijdagavond in het Sarphatipark. ‘s Middags lost de bewolking op en buurtbewoners genieten met vrienden, huisdieren of familieleden van een 

zorgeloze zomeravond. Kaartspelen, barbecue, sporten, een boek lezen of gewoon niets doen, samen beleeft iedereen op eigen wijze het moment. De 

volgende dag waren de wolken weer terug. (foto’s Maarten Wesselink)

op het gedeelte van de markt bij de Ferdi-
nand Bolstraat, maar geleidelijk aan breid-
de het zich uit richting Eerste Sweelinck-
straat en tenslotte naar de gehele markt 
plus de zijstraatjes. Steeds meer onderne-
mers en instellingen uit de buurt huurden 
een kraam. In 2003 kwam coördinator van 
deze krant, Gert Meijerink, op het idee om 
tijdens het festival ook een laagdrempe-
lige kunstmarkt te organiseren. Paula: “Dat 
was zo’n groot succes dat deze ‘KunstCuyp’ 
sindsdien vast onderdeel is van het Nazo-
merfestival”. Aan de KunstCuyp is een prijs 
verbonden, de ‘Prix d’Albert’, voor de origi-
neelste inrichting van een kraam.

Te groot, onherkenbaar
Twee jaar geleden haakte de gemeente 
aan bij het festival. “Die huurde een ex-
tern organisatiebureau in, dat het gehele   

Wil je meedoen met het Nazomerfestival 2010? Spreekt het idee van kleinschalig ondernemerschap en/of duurzaamheid je 
aan? Schrijf je dan nu in voor de Presentatiemarkt. Ben je kunstenaar? Huur dan een kraam op de KunstCuyp. Wil je optreden 
op het Muziek- of Kinderpodium? Of wil je als vrijwilliger meehelpen bij de voorbereidingen? Vul dan dit formulier in en 
breng of stuur het naar Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam.
Opgeven kan ook via www.nazomerfestival-depijp.nl 

Lees verder op pagina 2

Ik wil graag

❏  optreden op het Muziekpodium ‘Parels in De Pijp’

❏  optreden op het Kinderpodium (t/m 12 jaar)

❏  .... kra(a)m(en) huren op de KunstCuyp (à €35,-)

❏  .... kra(a)m(en) huren op de Presentatiemarkt (à €35,-)

❏  meedoen (.... perso(o)n(en)) aan de buurtbrunch (à €2,50/4,-)

❏  meehelpen als vrijwilliger

Korte beschrijving van je optreden of presentatie:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Doe mee met het Nazomerfestival De Pijp 2010 op 12 september 

Naam ......................................................................................... Adres ................................................................................................. 

Postcode ............................... Telefoon ...................................... Email ................................................................................................

✁ ✁ ✁
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Colofon 
Redactie Anneke Balvert, Sandra van 
Beek, Minka Bos, Peter Leemeijer, Gert 
Meijerink (coördinator), Peter Roeffen, 
Annemiek Pels, Christine Westerveld, 
Ester Zijlmans. Bijdragen o.m. Maarten 
Wesselink, Alies Fernhout. Fotografie 
o.m. Maarten Wesselink, Christine 
Westerveld. Vormgeving Gert Meijerink. 
Strip Marijke van Mil. Illustratie 
Bart van Waterschoot. Cryptogram 
Christine Westerveld. Druk Dijkman 
Offset BV. Advertenties q.voorn@
wijkcentrumceintuur.nl. 
De Pijp Krant is een uitgave van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij verschijnt acht 
keer per jaar in een oplage van 15.000  
en wordt huis aan huis bezorgd. Voor 
vragen, opmerkingen of klachten over de 
bezorging: 020 6764800. 

WijkcentrumCeintuur,  
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam  

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
www.wijkcentrumceintuur.nl

Bart in De Pijp

Cryptogram Horizontaal
 5.  bediende van een boer (4)
 6.  waterstof? (8)
 10.  in de richting van een richting (11)
 12.  kledingstuk van een held (3)
 13.  tropische sport? (9)
 14.  vogelgebieden? (8)
 15.  wijze post (4)
 17.  voedsel met haren erin? (9)
 19.  de geur van zo’n slee is niets voor moeder (5)
 20.  kustplaats? (11)

Verticaal
 1.  zomerhoed? (10)
 2.  intriges van een rare Duitse oom (8)
 3.  vrijstaat ? (12)
 4.  titel van een bank (3)
 7.  toon het meisje die onzin! (5)
 8.  inspectie bij de kweker? (11)
 9.  krantenjongen (2)
 11.  weigeren je koers te wijzigen(7)
 13.  soort vuist op de markt (8)
 16.  deelwoord (4)
 18.  de afkomst gaat je niet aan (3) 

Visboer Siem Schilder & Zn
Albert Cuypmarkt

© 2010 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Puzzel

Word lid!
Huurdersvereniging de Pijp spant 

zich al jarenlang in voor betaalbare 
huren en goede woonbescherming. 

Maak € 5,- over op giro 693 0178 
van Huurdersvereniging de Pijp en 

vermeld adres, postcode, e-mail 
en eventueel uw verhuurder, dan 

ontvangt u onze Nieuwsbrief en uit-
nodigingen. Donaties zijn welkom 
onder vermelding van ‘gift 2010’.

Huurdersvereniging de Pijp 
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

info@hvdepijp.nl www.hvdepijp.nl
020 6621145 (dinsdag bereikbaar, 

anders antwoordapparaat)

Vervolg van pagina 1

eerste gedeelte van de markt reserveerde 
en vorig jaar ook nog eens het Marie Hei-
nekenplein erbij betrok. “Voor de promotie 
van elektrisch vervoer”, vertelt Paula. “Met 
grote witte tenten, baniers en een racecir-
cuit met hooibalen kreeg het festival een 
heel andere uitstraling. Het was voor veel 
mensen niet meer duidelijk dat het hier 
om een buurtfestival ging. Ook de met 
een eenmalige subsidie van het stadsdeel, 
samen met Muziekcentrum De Badcuyp, 
ingehuurde professionele bands gaven 
het festival een andere uitstraling dan de 
(amateur)bandjes uit de buurt die vroeger 
vaak optraden.” 

Daar komt nog eens bij dat bij de on-
derhandelingen voor het nieuwe college 
van Amsterdam afgesproken is dat er dit 
jaar geen autovrije zondag komt, waarmee 
ook de koppeling van het Nazomerfestival 
aan deze dag komt te vervallen. Alles bij 
elkaar was er voldoende aanleiding tot be-

zinning bij de organisatie van het festival. 
Besloten werd om terug te keren naar de 
oorspronkelijke bedoeling van het wijkop-
bouwwerk. “Uiteindelijk gaat het erom dat 
bewoners, ondernemers en instellingen in 
De Pijp zich aan elkaar presenteren en dat 
er contacten worden gelegd”, aldus Paula.

Kleinschaligheid 
Omdat volgens de organisatie juist de 
kleinschaligheid zo karakteristiek is voor 
De Pijp, heeft men er dit jaar voor geko-
zen het Nazomerfestival het thema ‘lokale 
economie’ mee te geven. Ook omdat klein-
schaligheid ‘een positieve bijdrage kan 
leveren aan milieu en leefbaarheid in een 
buurt’, zaken waarvoor vanuit het Wijk-
centrum van oudsher altijd veel aandacht 
is geweest. 

Twee groeperingen uit de buurt zijn 
dit jaar nauw betrokken bij het festival: 
Bewonersgroep ‘Transitie De Pijp’ en de 
‘Vereniging van Ambachtelijke Bedrijven’ 
in De Pijp. Transitie De Pijp streeft ernaar 

leven, wonen en werken minder afhanke-
lijk te maken van fossiele brandstoffen en 
duurzaamheid voorop te stellen. In de Ver-
eniging van Ambachtelijke Bedrijven in De 
Pijp is zo’n dertigtal ambachtslieden ver-
enigd, die – anders dan bij massaproductie 
– hun vakmanschap willen aanwenden om 
maatwerk te leveren, waarbij kwaliteit en 
service voorop staan.

Verstrooiing
Naast de markt, waar men voor informa-
tie en presentaties terecht kan, zijn de 
vele diverse optredens, verspreid over drie 
podia, een belangrijk onderdeel van het 
festival. Het Buurtpodium, ‘Parels in De 
Pijp’ geheten, is voor muzikanten uit de 
buurt. Verder is er een Kunstpodium, voor 
alle andere kunstvormen, zoals theater 
en bijvoorbeeld een modeshow. En er is 
een apart Kinderpodium, waar kinderen 
t/m 12 jaar hun kunsten kunnen vertonen. 
Paula: “Het bijzondere daaraan is, dat de 
stroomvoorziening wordt aangefietst door 

volwassenen, ouders trappen voor hun kin-
deren”. De buurtbrunch, van begin af aan 
één van de kernonderdelen, het eigenlijke 
hart van het festival, komt in de Eerste van 
der Helststraat. “Dat is nou een voorbeeld 
van een echte buurtactivititeit, waarvoor 
ook geld beschikbaar wordt gesteld uit het 
zogenaamde ‘leefbaarheidsbudget’ (een 
gemeenschappelijk budget van gemeente, 
woningbouwverenigingen en welzijns-
werk, (red.)), vertelt Mayra Paula. “Mensen 
ontmoeten elkaar tijdens een maaltijd en 
vinden van daaruit hun weg langs de kra-
men en activiteiten.”

Zondag 12 september is het zover: op het 
12de Nazomerfestival, voor en door buurt-
genoten, kan men ouderwets genieten van 
de ‘couleur locale’ van De Pijp.

Christine Westerveld

Nazomerfestival De Pijp, zondag 12 september
www.nazomerfestival-depijp.nl

Stuur of mail uw oplossing 
t/m maandag 30 augustus naar

•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram augustus. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden 2 x 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto: (keuze uit 
twee films.) 

Winnaars cryptogram juli: de filmkaartjes 
gaan naar A. van Rooijen (C. Boudewijnshof); de 
toegangskaarten voor de openingsavond van het 
World Cinema Festival Amsterdam in Rialto gaan 
naar M. van Zutphen (Van Ostadestraat).

Oplossing juli Horizontaal: 1.tabak  8.vrijmarkt  
9.waard  11.nop  12.frans hals  15.sul  16.aanname  
17.vat  18.roe  19.toezeggen  22.taks  23.Pijpkrant  
24.ons Verticaal: 2.Ajax  3.air  4.kranslegging  5.ami  
6.grensstreken  7.stapelgek  10.drama  12.fijn  
13.advent  14.laptop  20.expo  21.euro

De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het 
gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.

door Christine Westerveld

✁

1. 2. 3. 4.

5. x 6. 7. 8.

x x 9. x x x x

10. x x

x x x x x x x 11.

12. x 13.

x x x x x x x

14. x 15.

x x x x x 16. x x

17. 18. x 19.

x x x x x x

In september gaat de nieuwe productie van 
Feikes Huis, ‘Dorp/Het verhaal van een uit-
zicht’, in première in het Ostadetheater. Bij 
Feikes Huis, een productiehuis voor poppen- 
en objecttheater, bepaalt de inhoud van het 
stuk de vorm en niet andersom, zoals vaak. 
Het verhaal van ‘Dorp’ wordt verteld door 
middel van een grote maquette, waar het 
publiek tijdens de voorstelling omheen zit, 
aangevuld met live-geluiden en minimaal 
licht. De voorstelling is een initiatief van 
Annelies van Hullebusch, die tien jaar ge-
leden zelf haar dorp verlaten heeft: “Hier 
ben ik al jaren op aan het broeden”, vertelt 
ze, “ik ben gefascineerd door het idee van 
dorp versus de grote wereld. Het gaat om 

een gehucht waar iedereen elkaar kent, dat 
is mooi, maar ook eng.” Het is haar eerste 
samenwerking met Feikes Huis. Zelf was ze 
ook al met objecten bezig en kwam zo op 
het idee om Feikes Huis te benaderen voor  
een gezamenlijk project. Op de vraag of het 
stuk in de toekomst nog op andere plekken 
te zien zal zijn antwoordt ze: “Ik ben op het 
moment vooral bezig met de voorstelling 
zelf, we zijn nu op een speelse manier op 
zoek naar hoe het een levendige en realis-
tische vorm kan krijgen.”

Ester Zijlmans

Vanaf vrijdag 10 september 
www.ostadetheater.nl, www.feikeshuis.nl

20.

‘Dorp’ in het Ostadetheater vanaf september
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Samen sta je sterk

Onlangs bezochten twee buren het 
Woonspreekuur, die eenzelfde brief 
van de verhuurder hadden ontvangen: 
het pand moest ingrijpend worden 
gerenoveerd en daarom wilde de 
verhuurder de huurovereenkomst met 
de huurders beëindigen. Hen werd 
vervangende huisvesting aangeboden 
en als tegemoetkoming in de verhuis-
kosten zouden zij ieder een bedrag van 
5.200 euro ontvangen.

Op het spreekuur kon de eerste 
ongerustheid in ieder geval worden 
weggenomen. De huurders waren 
helemaal niet verplicht om te verhui-
zen: als de verhuurder onderhoud wil 
uitvoeren dient hij daarvoor in overleg 
te treden met de huurders. Partijen 
dienen immers overeenstemming te 
bereiken over een renovatieplan en 
de verhuurder kan niet eenzijdig zijn 
plannen aan de huurders opleggen.

In dit soort situaties is het altijd 
raadzaam om je als bewoners te or-
ganiseren in een bewonerscommissie. 
Je voorkomt daarmee dat bewoners 
tegen elkaar worden uitgespeeld 
(“je buurman gaat wél akkoord met 
de renovatie, dus jouw standpunt is 
onredelijk”) of dat de ene huurder een 
veel beter aanbod krijgt voorgelegd 
dan de andere huurder.

Hoewel een dergelijke commis-
sie geen formele rechtspersoon is, 
heeft een commissie wel degelijk een 
stevige positie. De verhuurder kan niet 
zomaar om een bewonerscommissie 
heen en zal met de commissie moeten 
overleggen over zijn verhuurbeleid. Bij 
woningcorporaties en grote particu-
liere verhuurders is de positie van een 
bewonerscommissie zelfs wettelijk 
geregeld, in de zogenaamde ‘overleg-
wet’.

De twee buren die het spreekuur 

bezochten hebben al snel contact 
gezocht met twee andere buren in 
het pand en die bleken eenzelfde 
brief van de verhuurder te hebben 
ontvangen. Als bewonersgroep heeft 
men zich vervolgens gepresenteerd 
aan de verhuurder en verzocht om 
een gezamenlijk overleg. Hierbij werd 
de bewonersgroep geholpen door 
een bewonersondersteuner van het 
Wijksteunpunt Wonen.

Tijdens het overleg met de ver-
huurder heeft men kenbaar gemaakt 
niet voornemens te zijn de woningen 
te verlaten. Ook is de verhuurder 
duidelijk gemaakt dat men het niet 
eens was met de renovatieplannen: 
weliswaar moest er wat aan de wonin-
gen gebeuren, maar dat hoefde niet 
zo ingrijpend te zijn dat de huurders 
daarom hun woningen uit moesten. 
Na het eerste overleg hebben de 
verhuurder en de huurders nog een 
aantal keren om de tafel gezeten en 
uiteindelijk is men gekomen tot een 
uitgekleed plan dat wél de goedkeu-
ring van de bewoners kon dragen.

Dergelijke processen duren vaak 
lang en zijn niet eenvoudig. Vaak moet 
er worden onderhandeld en niet alle 
verhuurders zijn hiertoe bereid. Mocht 
uw verhuurder ook renovatieplan-
nen hebben, kom dan langs op het 
spreekuur. U wordt dan geïnformeerd 
over uw rechtspositie, maar ook kunt 
u door het Wijksteunpunt Wonen 
worden geholpen bij het formeren van 
een bewonerscommissie en bij het 
onderhandelingsproces dat volgt.

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: iedere woens-

dagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en 
donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, 

Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

Achterstallig onderhoud?

Uw verhuurder is verplicht dit aan te 
pakken. Doet hij dit niet, dan kunt u, 
eventueel met behulp van het Wijksteun-
punt Wonen, uw huur laten verlagen 
door bij de huurcommissie achterstallig 

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

Naar aanleiding van de buurtenquête die on-
langs in de Tellegenbuurt is gehouden, zijn 
er contacten gelegd en plannen bedacht. 

Op 26 september wordt er op verschil-
lende plaatsen in de buurt de Nationale 
Burendag gevierd. Er zijn plannen voor een 
Ouderen-Soos, waar mensen elkaar kun-
nen ontmoeten, maar ook diensten kun-
nen ruilen. Daarnaast heeft een bewoner 

het idee gelanceerd om een website op te 
richten waar buurtbewoners overblijvende 
(klus) materialen gratis kunnen aanbieden 
of afhalen. In het najaar wordt een Groen-
dag georganiseerd waarbij gezamenlijk een 
aantal perken kunnen worden opgeknapt. 
In de P.L. Takstraat is een groep bewoners al 
van start gegaan. Er zijn plannen voor een 
buurtfeest op het Henriëtte Ronnerplein 

en kunstactiviteiten in de buurt. Kortom, 
de Tellegenbuurt is niet alleen een prettige 
buurt, maar ook een actieve buurt. (A.F.)

Mensen die ook ideeën hebben en/of mee 
willen doen kunnen contact opnemen met 

Margreet Laan via tellegennet@wijkcen-
trumceintuur.nl of 020-6764800. Kijk voor 
het laatste nieuws op www.tellegennet.nl

Op vrijdag 17 september 2010 wordt er op het Hercules Seghersplein een 
Soepfestival georganiseerd. Wijkcentrum Ceintuur, Sportbuurtwerk, 

Wijkservicepunt en Combiwel hebben de handen ineen geslagen om er een 
mooie dag van te maken. Voor jong en oud, dus voor iedereen. Met muziek, 

informatie, spelletjes en verschillende soepen!
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het buurtfes-

tival. Met de voorbereidingen, het opbouwen of om muziek te maken.
Het idee van een Soepfestival is dat iedereen een pannetje soep maakt en 

dit meeneemt. Voorafgaand aan het festival worden de recepten verzameld 
en gebundeld. Op het festival is er vervolgens gelegenheid om de soepen te 

proeven en recepten uit te wisselen. 

Ook soep maken? Lekker! 
Bel naar 020-6764800 en vraag naar Mayra Paula of stuur een mail naar 

hsk@wijkcentrumceintuur.nl
Voor meer informatie: www.herculesseghers.nl

Vertelleg het elkaar!
Naar aanleiding van het project in de 
Tellegenbuurt heeft het Wijksteunpunt 
Wonen het initiatief genomen om de 
bekende bewonerscommissies uit te 
nodigen met elkaar kennis te maken. In 
het paviljoen aan de binnentuin van de 
P.L. Takstraat troffen de verschillende 
commissies elkaar. Dit prachtige gebouw 

wordt in de avonden en weekenden door 
de bewonerscommissie P.L. Tak beheerd 
en is beschikbaar voor activiteiten van 
buurtbewoners. 

Het werd een geanimeerde bijeen-
komst, waarbij kennis en ervaring is 
uitgewisseld. De bijeenkomst is goed 
gewaardeerd en zeker voor herhaling 
vatbaar. Ook gingen er stemmen op om 
er een terugkerend buurtoverleg van te 

maken, waarbij ook stadsdeel, corpora-
tie e.a. worden uitgenodigd. Vanuit dit 
overleg kunnen dan voorkomende pro-
blemen in de buurt structureel worden 
gesignaleerd en gezamenlijk aangepakt. 
Als hier een bredere interesse voor is, zal 
het wijkcentrum dit ondersteunen. (A.F.)

Interesse? Mail naar 
tellegennet@wijkcentrumceintuur.nl

miranda 
paviljoen

Amsteldijk 223
1079 LK  Amsterdam

020-644.57.68
www.mirandapaviljoen.nl

zomer-menu
€ 28,50 per couvert

Salade van mesclun met 
Hollandse garnaaltjes, gerookte zalm en 

appel of Thaise currysoep
***

Duo van kabeljauw en tonijn
met een saus van basilicum en tomaat

of Kalfs-ribeye met een knoflook-pepersaus
***

Proeverij van aardbeien
Romanov (geslagen room, Vodka, aardbeien)
In Grand Manier gemarineerde aardbeien en 

Parfait van aardbeien 

Verkoopexpositie 
Monique  

Falize - van Ree

“Raakvlakken met mensen 
in een vrolijke omgeving”

| At your service | Chez le coiffeur |  
| Geluk op de Amstel | Shop ‘till we drop |

t/m 1 september

Vrijdag 17 september:

Hercules Seghers Soepfestival

Tellegenbuurt in Actie!

(sponsorbijdrage)
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Bij het ochtendgloren word ik wakker van 
een geweldig gekwetter op het balkon. Ik 
weet gelijk hoe laat het is: de kinderen gaan 
het huis uit! Daartoe luidkeels aangemoe-
digd door vader en moeder. Om getuige 
te kunnen zijn van deze belangrijke ge-
beurtenis in een vogelleven, posteer ik me 
achter het raam van de kamer met uitzicht 
op ‘huize koolmees’. Na weken van nest-
bouw, broeden en voeden is het dan zover: 
de kleintjes koolmees slaan hun vleugels 
uit. En ja hoor, daar verschijnt het eerste 
vogelkopje in het ‘gat van de deur’ van het 

vogelhuisje: eerst nog wat beduusd van het 
weidse perspectief, maar al snel nieuwsgie-
rig naar meer. Het beestje wurmt zich door 
het gaatje en maakt zijn eerste vlucht naar 
de dichtstbijzijnde boom, een paar meter 
verderop, waar het direct geconfronteerd 
met de harde realiteit van het ‘vogelvrije’ 
leven: het is eten of gegeten worden! Ek-
ster en Vlaamse gaai zetten onmiddellijk 
de aanval in, alsof ze - net als ik - hebben 
zitten meekijken. Maar wel met andere 
bedoelingen. Vader en moeder mees verde-
digen hun kind met verve en de rust keert 

Op weg naar bibliotheek Cinétol in de Tol-
straat loop ik Marijke van Mil tegen het lijf, 
beeldend kunstenares, met wie ik 17 juli 
kennismaakte tijdens de feestelijke ope-
ning van haar tentoonstelling ‘Sprookjes, 
poëzie en spannende verhalen’ in diezelfde 
bibliotheek. Ik vertel haar dat ik enthousi-
ast ben over haar veelzijdige werk en dat ik 
er nog eens op m’n gemak naar wil kijken. 
Zij heeft tijd en biedt aan om mij een privé-
rondleiding te geven. Toeval bestaat niet, 
denk ik dan. Bij binnenkomst in de biblio-
theek worden we enthousiast begroet door 
een van de medewerkers, die vertelt dat de 
exposities in Cinétol over het algemeen 
goed bezocht worden en dat er ook voor 
deze tentoonstelling van Marijke van Mil – 
ondanks de vakantietijd - veel belangstel-
ling is. Een goed begin van onze ronde.

We beginnen bij de entree, waar twee 
grote textielwerken hangen: de één ‘Ge-
boorte van de broers’ geweven, de ander 

‘Broers’, geborduurd. In de werkplaats 
van het Textielmuseum in Tilburg werden 
de twee door haar aangeleverde afbeel-
dingen op deze manier ‘vertaald’. Op de 
andere grote muren bij de ingang hangt 
een zevental hoogwaardige pigmentdruk-
ken, zowel op canvas als op aluminium, vol 
kleurrijke menselijke figuren. De werken 
hebben geen titel, maar ze zijn “gebaseerd 
op oude volksverhalen en mythologieën 
en de grote thema’s van de mens”, vertelt 
Marijke.

Dan begint onze wandeling langs de 
boekenkasten, waar tekeningen en prenten 
hangen. De tekeningen zijn gemaakt als il-
lustraties bij het ook door haar geschreven 
Surinaamse volkssprookje ‘Zout’.  Want be-
halve beeldend kunstenares is Marijke ook 
schrijfster en verhalenvertelster. Marijke: 
“Ik ben begonnen met verhalen van mijn 
oma uit Suriname, maar inmiddels heb ik 
een uitgebreid eigen repertoire, waarmee 

Kunst & cultuur in De Pijp

©hris

Inburgeren met De Pijp Krant

Beeldende kunst, Boeboes en boeken
ik door het land reis”. Maar vandaag gaat 
het om haar beeldende werk, dus verder 
met de rondleiding. We lopen langs de 
prenten, die een combinatie zijn van hand-
werk en digitale bewerking. “Het begint 
met pen op papier en acrylverf en later 
bewerk ik ze op de computer”, vertelt Ma-
rijke. Ik val direct voor één van de prenten. 
Gelukkig zijn ze ook te koop. We vervolgen 
onze weg. De tentoonstelling gaat verder 
op de bovenverdieping van de bibliotheek. 
Er hangen twee panelen, twee laminaat-
stroken beschilderd met stift en op de ga-
lerij hangen textieldrukken. Een decordoek 
dat Marijke gebruikt bij haar vertellingen 
op scholen en in het theater en een serie 
‘Boeboes’. ‘Boeboes’, een door Marijke zelf 
bedacht woord, zijn fantasiefiguren, geïn-
spireerd op verschillende oude religieuze 
culturen: Azteken, Kelten en Afrikaanse 
culturen. “De mythen, de oude verhalen 
van de mensheid, die hebben altijd mijn in-
teresse gehad, dat is wel mijn onderwerp”, 
besluit Marijke de rondleiding.

Beneden bij de balie ligt naast de prijslijst 
van de tentoongestelde werken ook een 
boek: ‘De zingende drum’, geschreven door 
Marijke van Mil en te leen in de bibliotheek. 
Waaruit blijkt dat deze tentoonstelling hier 
in Cinétol echt op haar plaats is.

tekst en beeld Christine Westerveld 

t/m 23 september in Cinétol, Tolstraat 160.
Voor kinderen is er op verzoek bij de  
balie een speurtocht bij de expositie 

verkrijgbaar en een knutselwerkje: een 
boeboemaskertje maken.

Meer over Marijke op www.mops.nl

Vogelvrij
weer. Dit tafereel herhaalt zich nog twee 
keer en dan wordt het stil. Net als ik denk 
dat het huisje leeghangt en schoongemaakt 
kan worden voor nieuwe bewoners, duikt er 
nog een kopje op. Pa en moe laten zich niet 
meer zien. Dit diertje staat er alleen voor en 
lijkt aan te voelen, dat zijn lot bezegeld is, 
want het aarzelt en aarzelt….voordat het 
eindelijk uitvliegt. Het blijkt niet voldoende 
kracht te hebben en fladdert diagonaal naar 
beneden, om regelrecht te verdwijnen in 
het bekkie van een kat, die uit de struiken 
tevoorschijn schiet. Als ik het vogelhuisje 
open, blijkt er nog een dood minimeesje in 
te liggen, dat ik een minigrafje geef in een 
bloempot.

’s Avonds voor het slapen gaan sta ik nog 
even op het balkon, de dag te overdenken. 
Tegen de nachtlucht verschijnt een grote 
schaduw, die zich voortbeweegt. In de top 
van de boom, die ’s ochtends de uitvalsba-
sis vormde voor het verdere leven van drie 
jonge koolmeesjes (zouden ze nog leven?), 
strijkt nu een kerkuil neer. Midden in De 
Pijp! Zeker een minuut staan wij – on-
beweeglijk - oog in oog met elkaar. Dan 
slaat hij zijn vleugels uit en verdwijnt in de 
nacht, op zoek naar voedsel. En ik verdwijn 
naar binnen en zoek mijn nest op. 

 
tekst en beeld ©hris

Bewoner: Joke van der Woude
Woont in De Pijp sinds: 1983 Leeftijd: 49 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Werken, ik heb geroeid, was bij de fysio-
therapeut en ben met de planten op het 
balkon bezig geweest.
 
Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe 
kwam u daar aan?
Spaghetti, en die heb ik zelf gemaakt. Niet 
de spaghetti, wel de saus. Mijn buurvrouw 
kwam gisteren terug van vakantie uit 
Italië dus ik dacht, laat ik eens pasta eten. 
In haar afwezigheid heb ik voor haar 
planten gezorgd. Ze heeft groene vingers 
en een mooie tuin. Vanaf mijn balkon heb 
ik er mooi zicht op.
 
U woont 27 jaar in De Pijp. Waar kwam 
u vandaan? 
Achter Uilenstede. Maar ik ben geboren 
in Zaandam. Ik ging de opleiding tot ver-
pleegkundige doen en zo kwam ik terecht 
op een speciale flat voor verpleegkundi-
gen. Dat was toen zo als je een inservice 
opleiding deed. Nu is dat allemaal anders.

Zorgt u altijd voor de planten van de 
buurvrouw?
Ik ben de vaste vervanger als ze weg-
gaat. We hebben een goed contact. Een 
aantal jaren terug kwam een buurvrouw 
op het idee samen oud en  nieuw te 
vieren. Dat contact is gebleven en het 
gaat verder dan alleen voor de planten 
zorgen. Toen mijn gezondheid achter-
uit ging heeft ze langere tijd voor me 
gezorgd. Ook andere buren deden dat. 
En eigenlijk had ik dat niet verwacht. Er 
waren buren bij die ik alleen kende van 
het gedag zeggen in het portiek. Ik heb 
ook ervaren dat je omgeving waarneemt 
dat je ziek bent. In de straat word je 
gesignaleerd. Ook al was mijn ziekte 
zichtbaar, ik was toch verrast. De betrok-
kenheid en de hulp van de buren hebben 
indruk op me gemaakt. Dan blijkt dat 
een goede buur toch belangrijker is dan 
een verre vriend. 

Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp?
Ik ben blij dat ik in een ruime straat woon, 
dicht bij het water en dat ik achter mijn 
huis een rustige binnentuin heb. Verder 
is het prettig dat je hier alles in de buurt 
hebt. Handig als je ziek wordt. Ook de 
aanwezigheid van de roeivereniging aan 
de Hobbemakade vind ik leuk  Dit huis in 
De Pijp was mijn eerste eigen plek en ik 
ben hier altijd gebleven.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Meestal willen ze naar de Albert Cuyp of 
naar het centrum om te shoppen. Maar dat 
is buiten De Pijp. Van uitgebreid architec-
tuur laten zien komt het dan niet. Ik neem 
ze wel eens mee naar de roeivereniging 
aan de Hobbemakade. Het is een mooie 
plek. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Ik zit het liefst op mijn eigen balkonnetje.
Dat is voor mij goed bereikbaar. Daar 
ontbijt ik en kan ik, als ik wil, de hele dag 
zitten. Als je minder op pad kunt krijg je 
ook meer oog voor je eigen omgeving. Ik 
kijk uit op de binnentuin en luister naar 
de vogels die er fluiten en zingen. Dat ik 
daar nu zo van kan genieten is de ‘mooie’ 
kant van het ziek zijn. Ik merk ook dat ik 
degene ben die het meeste buiten zit. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
De slecht toegankelijke stoepen met 
fietsen, schildersrekken en vuilniszakken 
waar je niet langs komt. Toen ik door mijn 
ziekte slecht kon lopen merkte ik hoe vol 
het is op de stoep en ook hoe snel alles 
gaat. Ik moest een manier vinden om me 
in de stroom te bewegen. Met de  stok liep 
ik zo dicht mogelijk langs de muren om 
niet omver te worden gelopen. Als iemand 
met de boodschappentas mijn stok raakt 
val ik om. Mensen zijn zich daar niet van 
bewust. Als je ziek bent is het verkeer te 
druk en de stoep te vol.
 
Welke verslaving heeft u?
Koopjes kijken denk ik. Ik vind het leuk om 
in de aanbieding kleren te kopen en daar 
is dit een goede buurt voor. Ook zoek ik 
graag leuke dingen uit voor de cadeauk-
ast. Uiteindelijk belanden ze bij vrienden 
en familie, maar nu staan ze nog even 
op de plank. Ik kijk ook altijd even voor 
dingetjes in het huis, nu in de zomer dus 
voor op het balkon. 

Wat is uw droomwens? 
Ik zou graag een huis met een tuin willen en 
als het kan ook nog aan het water. Een gro-
ter huis met bijvoorbeeld een hobbykamer 
zou ook wel handig zijn. Ik ben wel eens 
aan de Jozef Israëlskade gaan kijken. Dan 
kun je ook een bootje aan het water leggen. 
Maar dan zou ik ook mijn buurvrouw weer 
missen. Voorlopig zit ik hier goed. 

tekst en beeld Maarten Wesselink
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De Pijp: Wegens vakantie ...
Fotografie: Christine Westerveld
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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

Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer 020-252 42 55 
Spreekuur dinsdag 13.00-17.00 uur
A.J. Ernststraat 112
Spreekuur woensdag 9.00-13.00 uur
Lekstraat 13A
Vacatures online op www.vca.nu/zuid

Vrijwilligerswerk. 
Ook bij u in de buurt!
De Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
in het Loket Zorg en Samenleven van 
Zuid helpt u met het vinden van 
passend vrijwilligerswerk. 

VCA Buitenveldert 106 x 57(H).indd   1 10-05-10   13:37

Inspirerend werk waar je wijzer van wordt! 
Vrijwilliger worden bij Sensoor Amsterdam?
Wij bieden boeiend, leerzaam en goed 
georganiseerd vrijwilligerswerk.

Info: www.amsterdam.sensoor.nl 
of tel:  020 675 8888

Aandacht 
voor een Ander!

Ervaringen met (psychische) problemen 
in het dagelijks leven uitwisselen en delen? 

Kom naar de Multiloog®-bijeenkomsten in Amsterdam-West!

dinsdagavond 31 aug, 14 sept, 5 en 19 okt, 2 en 23 nov en 7 dec Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Plaats: 
Buurtcentrum de Waterval, Van Hallstraat 10, hoek Van Hogendorpstraat, eindhalte tram 10, en bus 21. 

woensdagavond 22 sept, 13 okt, 17 nov en 15 dec Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Plaats Centrum Westerwijk,  
Adm. de Ruijterweg 148 – 152, tramlijn 7,12, 13,14 of bus18 (Organisatie: Stichting IPC i.s.m. INCA-PA)

Informatie: www.inca-pa.nl | telefoon 020-6848012 | 020-4120032

•	Gratis advies bij voetpijn, rugpijn, 
loopproblemen, kalknagels, etc. Labora-
toriumonderzoek bij het artsenlab. voor 
bijvoorbeeld schimmelnagels. En indien 
noodzakelijk bij pijn het laten maken 
van röntgenfoto's bij de radioloog.

•	Bel met uw vragen en voor 
 afspraken rechtstreeks met 
 020 624 24 08.

“De schaamte voorbij”. Wacht niet met uw 
voetproblemen, maar laat ons er iets aan doen.

Nieuwezijds Voorburgwal 72 bg
1012 SE Amsterdam, telefoon: 020 624 24 08

www.footcareamsterdam.nl

Verhuiskriebels?
www.ymere.nl

www.ymere.nl

Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

Thuiszorg bij 
u in de buurt, 
voor iedereen. 

www.thuiszorgdiakonie.nl  |  info@thuiszorgdiakonie.nl  |  (020) 697 57 12

b i j  i e d e re e n  t h u i s

5x Zeker

1. Geen wachtlijst 

2.  HKZ gecertificeerde organisatie 

3.  Officieel Wmo-partner 
  gemeenten Amsterdam  

en Zaanstreek-Waterland 

4.  Erkende  AWBZ- 
thuiszorgorganisatie 

5. Samenwerkingsverband  
  zorgkantoren Agis en Achmea

cursussen over 
opvoeding 
informatie | training | uitwisselen ervaringen

Opvoeden en ZO wo 15 sept 19:30-21:30 

Peuter in zicht wo 22 sept 19:30-21:30

Beter omgaan met pubers wo 6 okt 19:30-21:30

opvoedpunt@combiwel.nl tel 020-4715492

Positief Opvoeden

Ouders van kinderen 0-12 jaar do 23 sept 9:15-11:30

Ouders van tieners 10-16 jaar: do 23 sept 9:15-11:30

oudercursusoudzuid@combiwel.nl tel 020-3054974

Meer informatie bij: Opvoedpunt de Pijp

Henrick de Keyserstraat 14

✃
grote vlooienmarkt

Stadionplein Amsterdam
zondag 15 augustus  10.00 - 17.00 uur

Entree € 2,50 
bij inlevering advertentie € 2,00 

(2 personen per advertentie)

Inl. Org. Don - tel. 0294-233654
Ceintuurbaan 342 | reserveren: 6711444

info@cafestigter.com | www.cafestigter.com
zo-do: 10:00 - 01:00, za: 10:00 - 03:00

gratis granieten werkblad
bij aankoop van een complete keuken

Johan Huizingalaan 75
020-4084880
www.keukencentrumwest.nl

Huisartsenpraktijk 
Ubbens & Statius Muller 

Twee vrouwelijke huisartsen met  
breed aanbod huisartsenzorg.

Open voor inschrijvingen.
Kuipersstraat 151a | 1073 ER Amsterdam

telefoon 020-679 57 62 | www.huisartsenkuiper.nl

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl
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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 moeilijke 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.advocatenspreekuur.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. Bij-
voorbeeld over achterstallig onderhoud, de 
hoogte van de huur, dreigende huisuitzet-
ting en advies bij procedures van de huur-
commissie. Daarnaast is er ondersteuning en 
advies voor bewoners bij de renovatie van 
hun woning. 020 6645383  
e-mail: oudzuid@wswonen.nl

Spreekuur TT De Pijp z
Maandag 11.00 tot 18.00 uur
Kom langs met al je vragen over TT De 
Pijp: wie zijn we, wat doen de verschil-
lende werkgroepen en hoe kan je zelf 
actief worden? Ook als je leuke ideeën 
hebt, of vragen over wat je zelf kan doen 
om op een duurzamer manier te leven 

kunt u langskomen. Op maandag is ook 
de Ekobieb geopend. Word lid door twee 
boeken te doneren.
020 4004503 

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. 
e-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl
020 4004503

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 woonruimte-
verdeling. De vrijwilligers werken nauw 
samen met het Huurteam, de opbouw-
werker stadsvernieuwing en de Huurders-
vereniging de Pijp. Ze zijn op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in de wijk. 
020 6645383.

Groen Gemaal z
Ma t/m do 13.00 tot 17.00 uur
Niet in het wijkcentrum, maar in het 
Groen Gemaal, een prachtig monumentaal 
gebouwtje in het Sarphatipark. U kunt 
langskomen om planten, zaden en stekken 
te ruilen. Vrijwilligers geven hulp en advies 
bij het onderhoud van uw geveltuin. e-mail: 
groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl.
020 6641350

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Cultuur uitgelicht Cultuur Uitgelicht Cultuur Uitgelicht

Kinderboerderij De Pijp

Er werd de afgelopen weken al heel wat 
afgeknutseld tijdens de zomeractiviteiten 
op de kinderboerderij in De Pijp. Schort-
jes voor en aan de slag. Geconcentreerd 
waren de kinderen in de weer met potlood 
en papier, krijt en karton. Zoals je mag 
verwachten op een kinderboerderij zijn 
dieren het meest geliefde onderwerp. 
Geitjes en ganzen, schapen en schildpad-
den, kippen en konijnen, papegaai en 
pauw, allemaal werden ze wel een keer 
vereeuwigd en hangen nu te pronken in 
menig kinderkamer of bij opa en oma 
thuis. De komende twee weken zal er op 
maandag-, woensdag- en donderdagmid-
dag nog van alles te doen zijn. (C.W.)

tot en met donderdag 19 augustus 
voor kinderen van 4 t/m 14 jaar

Kinderboerderij De Pijp 
Lizzy Ansinghstraat 8

www.kinderboerderijdepijp.nl 

Rialto: World Cinema Festival

Filmhuis Rialto, waar al jarenlang films 
uit alle windstreken vertoond worden, 
nam het initiatief tot het nieuwe ‘World 
Cinema Festival Amsterdam’. De eerste 
editie van dit veelbelovende festival vindt 
plaats in Rialto en op het Marie Heineken-
plein (openluchtvoorstellingen) van 12 t/m 
22 augustus. Er worden meer dan veertig 
korte en lange films vertoond uit Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika, met speciale 
aandacht voor Mexico. Er is gelegenheid 
om in discussie te gaan met regisseurs of 
gewoon lekker te dansen op de after-
party’s. (C.W.)

Voor het volledig filmprogramma en alle 
activiteiten eromheen kan men terecht op 

www.worldcinemaamsterdam.nl.  
Kaartverkoop en reserveringen aan de kassa 
van Rialto, Ceintuurbaan 338, of telefonisch 

op 020 – 6768700.

Dansen in de kerk

In de Oranjekerk aan de Tweede van der 
Helststraat klinken deze zomer op de don-
derdagavonden geen psalmen en gezan-
gen, nee, er stijgen tangoklanken op! De 
hal van de kerk wordt dan omgetoverd tot 
een ‘milonga’, een tangosalon, waar men 
aan de voet van een verlichte afbeelding 
van Maria (in de overigens protestantse 
kerk) met de voetjes van de vloer kan. Er-
varen ‘tanguistas’, tangodansers, dansen 
gepassioneerd op de intense klanken van 
de tangomuziek, maar ook minder geoe-
fende dansers zijn van harte welkom om er 
hun beste beentje voor te zetten.

Yerpun Castro, muzikant, Chileen van 
geboorte, maar al jaren woonachtig te 
Amsterdam, is de initiatiefnemer van deze 
dansavonden. Zo’n vier jaar geleden werd 
hij gegrepen door de tango, ging naar Bue-
nos Aires om zich er in te bekwamen, kwam 
als professioneel danser terug naar Am-
sterdam en richtte een eigen tangoschool 
op. Bij het lesgeven maakt hij gebruik 
van de zogenaamde Alexandertechniek, 
een techniek waarbij men geen onnodige 

spierspanning heeft, waardoor men lichter 
en sierlijker gaat dansen. Naast het lesge-
ven treedt hij ook op als dj en organiseert 
hij tangosalons op bijzondere locaties als 
Kras-napolsky, De Duif, De Hollandsche 
Manege en nu dus ook in de Oranjekerk 
onder de naam ‘Santa Milonguita’. En 
waarom ook niet? Staat in de christelijke 
kerk zowel als in de tango de passie niet 
centraal? En met deze gastvrijheid doet de 
Oranjekerk, die – in tegenstelling tot heel 
wat andere kerkgebouwen - nog altijd als 
kerk in gebruik is, haar naam eer aan. Het 
heilige vuur en de vurige tango onder één 
dak! En welke kleur heeft vuur? (A.B.)

Meer over Yerpun Castro, zijn visie op de 
tango en stijl van lesgeven, cursussen en 

tangosalons op www.danstango.com 

Cultuur uitgelicht

De Badcuyp: out of the blue
 
Na een zomerstop van een maand, opent 
De Badcuyp, muziekcentrum voor jazz en 
wereldmuziek, vanaf 15 augustus weer 
haar deuren. Op donderdag 19 augustus 
staat een eerste in een nieuwe reeks van 
Cuyp-diner-concerten gepland: ‘Project 
out of the blue’, een samenwerking van 
Guy (Rabinovich) Zinger (zang), Tim 
Welvaars (mondharmonica) en Simone 
Gubbiote op semi-akoestische gitaar. 
Makkelijk in het gehoor liggende jazz à 
la Toots Thielemans, het grote voorbeeld 
van Tim Welvaars, maar dan mét zang. 
De drie heren (ja, ook Simone) hebben elk 
een eigen website, waarop hun muziek 
te beluisteren is. Zo komt men niet voor 
verrassingen te staan. (C.W.)

Het concert is gratis bij een diner van  
minimaal €10,-, anders betaalt men €4,-. 

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10. 
Aanvang 20.00 uur.

www.guyzinger.com; www.timwelvaars.nl; 
www.simonegrubbioti.com 

Een prettig vooruitzicht: een korte fietsva-
kantie in België. Maar niet zonder geldig 
paspoort. Dus eerst naar het stadsdeel-
kantoor. Dat is sinds de fusie van de stads-
delen  uit De Pijp verdwenen, dus moet ik 
het buiten mijn eigen buurt gaan zoeken. 
Ik kom terecht bij het stadsdeelkantoor 
aan de Kennedylaan. Helaas, loket Bur-
gerzaken sluit al om 14:00 uur. Ik heb de 
website slecht gelezen. Op woensdag zijn 
ze ook tot 19:30 open, maar niet deze week, 
want dan zijn er landelijke verkiezingen. 
Ik word doorverwezen naar het andere 
stadsdeelkantoor, in het Tripoligebouw, 
achter het Stadionplein. Na een flinke 

fietstocht wacht mij een teleurstelling. 
De wachttijden zijn er erg opgelopen. Een 
nieuw paspoort aanvragen gaat vandaag 
niet meer lukken. Volgens de receptioniste 
zijn de ambtenaren van Burgerzaken deze 
week erg druk met de organisatie rond de 
verkiezingen. Ze vertelt me dat op afspraak 
komen ook al niet eenvoudig is, want ze 
zijn volgeboekt. Ik word er niet vrolijk van. 
De zomer is kort, het weer is goed en ik 
wil deze maand nog fietsen in België. De 
receptioniste verontschuldigt zich voor de 
gang van zaken en wijst mij op de moge-
lijkheid bij een ander stadsdeelkantoor een 
nieuw paspoort te halen.

Zo kom ik uiteindelijk terecht bij stads-
deel Oost. In een modern en prettig ge-
bouw word ik snel en goed geholpen. Als 
je net als ik aan de rand van Stadsdeel Zuid 
woont is het bovendien dichtbij én ze zijn 
elke maandag en dinsdag tot 20:00 uur 
open. Toch weer iets beter geregeld dan in 
Zuid, waar je ’s avonds slechts tot 19:30 uur 
terecht kunt. Dankzij mijn oosterburen kan 
ik tijdig afreizen naar België. Wie af en toe 
de grens oversteekt ziet dat het ook anders 
kan. Onze stadsdeelbestuurders zouden 
dat ook eens moeten doen.

tekst en beeld Maarten Wesselink

Via Stadsdeel Oost naar België

Bezoekers aan de joodse begraafplaats. (foto Maarten Wesselink) Maarten eindelijk 

in België. 

(foto Maarten 

Wesselink)
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Iedereen loopt in zijn buurt 
wel eens tegen zaken op die 
beter kunnen. Omdat het vaak 
zo’n kleine moeite lijkt om ze 
te verbeteren, levert het veel 
ergernis op. Verbeterdebuurt.nl 
is een nieuwe website die met 
behulp van buurtbewoners 
veranderingen probeert te 
bewerkstelligen.

Veel mensen zeuren en klagen liever dan 
dat ze iets aan een situatie proberen te ver-
anderen. Het is vaak ook niet eenvoudig om 
bij losse trottoirtegels, een tekort aan fiet-
senrekken of ontbrekende verkeersborden 
bij de juiste gemeentelijke instantie aan te 
kloppen. De initiators van Verbeterdebuurt 

moeten gedacht hebben dat de afstand tus-
sen burger en de overheid kleiner kan. Op de 
site kan iedereen elke klacht deponeren, op 
voorwaarde dat er een werkend mailadres 
opgegeven wordt. Met de bevestiging op 
het naar dat mailadres verzonden antwoord 
wordt de klacht definitief en zichtbaar ge-
maakt. Hierdoor wordt het indienen van 
een klacht zeer laagdrempelig.

Nieuwe ideeën
Naast klagen is er ook gelegenheid voor 
frisse nieuwe ideeën, waar steun voor 
geworven kan worden. Met tien steunbe-
tuigingen wordt een idee officieel bij de 
gemeente aangeboden. Ideeën voor ver-
beteringen in De Pijp komen bij stadsdeel 
Zuid terecht. Ook kan iedere bezoeker met 
tips reageren op klachten en ideeën.

De site geeft ook zicht op welke proble-
men er in de buurt in behandeling zijn en 
welke reeds opgelost. Via de invoer van je 

eigen postcode of van de postcode van de 
straat waar een probleem speelt, zie je di-
rect via icoontjes wat de actuele stand van 
zaken is. 

Helaas is de website een beetje romme-
lig, niet flexibel en onvolledig. Maar de site 
is nog volop in ontwikkeling. Daarom zul-
len fouten zoals de vermelding dat stads-
deel Zuideramstel niet meedoet, terwijl 
het inmiddels tot stadsdeel Zuid behoort 
(dat wel meedoet) nog wel verholpen wor-
den. Als de kinderziektes overwonnen zijn 
dan is de site bij uitstek het middel voor 
betrokken buurtbewoners om vanachter 
de bureaustoel veranderingen te realise-
ren. Maar om problemen in de buurt te 
constateren zullen mensen er juist zoveel 
mogelijk op uit moeten gaan.

Peter Roeffen

www.verbeterdebuurt.nl

Het nieuwe stadsdeelbestuur 
van Zuid  wil een drastische 
herinrichting van het 
welzijnswerk. Het is één van de 
onderdelen in het 
programma-akkoord 
2010-2014, onder de titel 
‘Vernieuwen, Verbinden, 
Vereenvoudigen’ dat de 
collegepartijen VVD, D66 
en PvdA na de fusie van de 
stadsdelen Oud Zuid en Zuider-
Amstel presenteerden.

In totaal moet er 25 miljoen euro worden 
bezuinigd, waarvan vooralsnog ruim 1,5 
miljoen op welzijn en zorg. Daarnaast 
wordt er 6 miljoen uitgetrokken voor 
´nieuw beleid .́ Dat de voorstellen die in 
het programma-akkoord  worden gedaan 
gepaard gaan met ingrijpende en vérgaan-
de bezuinigingen, is een doorn in het oog 

van VOZ, Vereniging Ons Zuid, de partij die 
met Daphna Brekveld in de raad is verte-
genwoordigd. VOZ was ooit begonnen als 
bewonersvereniging maar profileerde zich 
al snel als politieke organisatie. 

Asociaal
Daphna Brekveld noemt de voorgenomen 
maatregelen “ronduit asociaal, het gevolg 
van neo-liberaal beleid. De besparingen op 
welzijn en zorg zullen de kop gaan kosten 
van twee buurtcentra en de wijksteunpun-
ten wonen”, zegt Brekveld. “Daarbij moet 
zeker ook worden gedacht aan gevolgen 
voor wijkcentrum Ceintuur en de diverse 
daar ondergebrachte activiteiten en voor-
zieningen.” 

Dat het stadsdeel bewonersparticipatie 
wil stimuleren vindt Brekveld opmerkelijk 
tegenstrijdig. “Hoe kan je dat nou stellen 
en aan de andere kant zodanig bezui-
nigen dat die participatie ernstig in het 
geding komt? Die wordt zo alleen maar 
verder uitgehold, terwijl aan die inbreng 
nu juist meer behoefte is. Op dergelijke 
voorzieningen moet je helemaal niet be-
zuinigen!” 

Evenwichtig en fatsoenlijk
Dat er, dus fors, bezuinigd moet worden 
meldde stadsdeelvoorzitter Paul Sletten-
haar al in de recentelijk  verschenen eer-
ste editie van De Rivierenkrant. “Maar we 
gaan dat wel doen op een evenwichtige 
en fatsoenlijke manier”, benadrukt hij. Hij 
voegt daaraan toe “dat er tevens plannen 
zijn om dingen te verbeteren. Het is niet 
alleen maar zwart. Er zijn ambities op de 
terreinen onderwijs, armoede, minder re-
gels (‘geen ònnodige regeltjes’) en betere 
dienstverlening. Een voorbeeld: zorgen dat 
mensen die overdag werken, ook ‘s avonds 
bij een loket terecht kunnen”, zegt de VVD-
voorman.

Daphna Brekveld is niet onder de indruk. 
“Prachtige volzinnen, zoals ik ze wel vaker 
heb gehoord en gelezen, maar die zeggen 
ons vooralsnog erg weinig. Ik heb dus mijn 
ernstige twijfels en zie van al die fraaie 
voornemens niet zo gauw iets werkelijk 
gebeuren in de praktijk.”

PvdA-fractievoorzitter Marijn van Balle-
gooijen zegt deels begrip te hebben voor 

het standpunt van Daphna Brekveld, maar 
vindt de kritiek niet terecht.

Van Ballegooien: “We leven in een fi-
nancieel moeilijke tijd en dat ervaren ook 
de bewoners en bestuurders van stads-
deel Zuid, tot ons aller frustratie. Een tijd 
die ons dwingt om keuzes te maken, maar 
die keuzes kunnen wel degelijk op een so-
ciale manier gemaakt worden, en zijn niet 
asociaal, zoals mevrouw Brekveld stelt. De 
bezuinigingen zijn ons opgelegd vanuit 
Den Haag, daar hebben we niet zelf toe 
besloten. Maar we willen wel zelf de ver-
antwoordelijkheid nemen over hoe daar 
mee om te gaan.” Hij corrigeert de stelling 
van Brekveld dat enkele wijksteunpunten 
met sluiting worden bedreigd. “Ze moeten 
het alleen wel zuiniger aan doen. Er zijn nu 
twee organisaties die hetzelfde werk ver-
richten. Door minder dubbel werk te doen 
hopen we dezelfde dienstverlening te kun-
nen leveren maar dan voor minder geld”, 
aldus de PvdA-fractievoorzitter.

´Niet bezuinigen op mensen´
Van Ballegooijen zegt dat er zoveel moge-
lijk bezuinigd zal worden op het ambtelijk 

apparaat en, op wat hij noemt śtenen´ 
(ruimtelijke ordening), in plaats van op 
mensen. “Van de in totaal zo´n 25 miljoen 
die er moet worden bezuinigd, op jaarbasis, 
proberen we neer te leggen bij deze onder-
delen. Dat betekent op dit moment zo´n 11 
miljoen op het ambtelijk apparaat, 10 mil-
joen op de openbare ruimte en dan blijft 
er nog zo´n 4 miljoen over die inderdaad 
enkele voor bewoners belangrijke voorzie-
ningen zouden kunnen treffen. Dat laatste 
beetje bezuinigen op ‘mensen’ kunnen we 
waarschijnlijk net niet voorkomen.”

Marijn van Ballegooijen wil er tot slot nog 
graag aan toevoegen dat “in het nieuwe 
beleidsplan zaken als armoedebestrijding, 
ondersteuning van de mantelzorg en van 
vrijwilligerswerk worden uitgebreid, en dat 
er daarmee dus wel degelijk sociaal wordt 
gedacht. In ieder geval gaan we oprecht 
ons uiterste best doen om de kwetsbare 
groepen in de wijk zo min mogelijk de dupe 
te laten worden van de bezuinigingen.”

Peter Leemeijer

´Bezuinigingen funest voor sociale samenhang Zuid´

Nieuwe hoop op eerste hulp bij losliggende stoeptegels

Linksboven: een overzicht van de site verbeterdebuurt.nl; midden: een dode prunus aan de Jozef 

Israelskade, al in april gemeld bij Meldpunt Openbare Ruimte, die tot nu toe geen actie ondernam; 

rechtsboven: weesbootje aan de Jozef Israelskade; onder: weesfiets bij het Sarphatipark. Alle ‘items’ zijn 

doorgegeven aan verbeterdebuurt.nl. Prompt verschenen er rode knopjes ter bevestiging op de site. Dat 

werkte dus. Nu maar hopen dat verbeterdebuurt de klachten inderdaad doorgeeft en dat het Meldpunt 

Openbare Ruimte actie onderneemt. (foto’s Christine Westerveld (zij diende ook de klachten in))


