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Daarnaast moet het wijksteunpunt wonen 
fors inleveren en vertrekken naar één cen-
traal stadsdeelloket. De huurdersverenigin-
gen mogen niet meer ondersteund worden. 
Na Quellijn eerder dit jaar moet nog een 
aantal buurthuizen sluiten. Dat is het wen-
senlijstje van het stadsdeelbestuur. Hiermee 
wordt niet alleen bezuinigd, hiermee maakt 
het nieuwe bestuur vooral politieke keuzes. 
Onverstandige keuzes, want juist het werk 
van en met betrokken bewoners levert de 
wijk heel veel op. De inspraak duurt tot 6 
oktober, dan reageert het bestuur en in 
oktober en november volgt discussie in de 
raad. Het belooft een hete herfst te worden 
in Amsterdam Zuid.

Eind augustus heeft het Stadsdeelbestuur 
de conceptnota ‘Beleidskader sociaal do-
mein’ vrijgegeven voor de inspraak. De 
teneur is dat de broekriem strakker moet.  
Het stuk stelt een aantal rigoureuze poli-
tieke besluiten voor. Of deze verstandig en 
goed voor de buurt zijn is zeer de vraag. Een 
bezuinigingsoperatie met voor bewoners 
verstrekkende gevolgen. 

Voor de wijkcentra is de nota helder.  Het 
stadsdeelbestuur stelt dat “ondersteunen 

Stadsdeel 
zet botte 
bijl in 
structuur 
De Pijp

Het stadsdeel wil alle 
wijkcentra in Zuid sluiten, dus 
ook in De Pijp. Wijkcentrum 
Ceintuur moet dicht en dat 
betekent geen ondersteuning 
meer voor buurtgroepen en het 
opheffen van deze krant. 

Is dit het toekomstbeeld? Zullen bewoners van De Pijp de deur van het wijkcentrum - wegens bezuinigingen - gesloten vinden? (foto Christine Westerveld)

Links: ‘Boerenbonthal Stoffen’ op de Albert Cuypstraat won een taart met het ophangen van de poster van het Nazomerfestival (foto Alies Fernhout). 

Rechts: Rialto’s Cinema Open Air op het Maria Heinekenplein op 20 augustus (foto Christine Westerveld).

van bewonersinitiatieven in brede zin” 
niet gewenst is. “De ondersteuning van 
werkgroepen, meer politieke activiteiten 
en wijkraden wordt door het stadsdeel af-
gebouwd.” De conclusie luidt dan ook: “de 
wijkopbouwcentra als zelfstandige locatie 
zullen verdwijnen”.

Wijkcentrum Ceintuur heeft met honder-
den buurtbewoners in de wijk contact. 
Stuk voor stuk bewoners die betrokken 
zijn bij hun buurt en zich op vrijwillige ba-
sis inzetten voor hun buren, hun straat, de 
openbare ruimte, kunst, groen en andere 
belangrijke zaken. Mensen van zeer diverse 
afkomst, jong en oud, met zeer diverse be-
weegredenen, wensen en behoeften. De 
medewerkers van het wijkcentrum bren-
gen deze mensen bij elkaar, voorzien ze van 
informatie, denken met ze mee, ondersteu-
nen ze bij hun activiteiten en stellen facili-
teiten beschikbaar. Zij helpen deze betrok-

ken buurtbewoners gezamenlijk plannen te 
maken. Diverse groepen zijn een volwaar-
dige gesprekspartner  richting de overheid. 
Het lijkt of het stadsdeel al deze lopende 
contacten wil afbreken en bestaande struc-
turen kapot wil maken.

Spotgoedkoop op de eerste rang
Wat levert dat dan op? Voor welgeteld twee 
ton per jaar zit het stadsdeel voor een dub-
beltje op de eerste rang. Tientallen burge-
rinitiatieven, laagdrempelige spreekuren 
voor en door bewoners, diverse werkgroe-
pen die zich met de buurt bezig houden, 365 
dagen per jaar faciliteiten voor de buurt, 
een erkende en gewaardeerde leer- en 

werkplek voor (buurt)jongeren en mensen 
in re-integratietrajecten, De Pijp Krant, 
het Nazomerfestival, buurtdebatten en 
informatiebijeenkomsten. Dit alles profes-
sioneel ondersteund, maar gedragen door 
de vele vrijwilligers. Op een mooie locatie 
voor een relatief betaalbare huur. De twee 
ton die dat kost is een schijntje op de stads-
deelbegroting en maar een fractie van de 25 
miljoen die het stadsdeel wil bezuinigen.

Betaalbare huren en speelplaatsen
Wijkcentrum Ceintuur en de door haar ge-
holpen bewoners hebben in de loop der 
jaren heel veel kunnen betekenen voor 
de buurt. Van strijd voor speelplaatsen en 
voorzieningen, herinrichting van straten 
tot tegengaan van overlast. Met het voor-
komen van grootschalige sloop had het 
wijkcentrum een groot aandeel in het be-

Lees verder op pagina 2

Mondige burger 
niet gewenst?

U bent nu aan zet
Tot 6 oktober kunnen reacties 
op de nota naar het stadsdeel 
gestuurd worden. Dan reageert 
het bestuur, waarna in oktober 
en november discussie volgt in de 
raad.
Om het u makkelijk te maken is de 
website www.hakkenindewijk.nl 
geopend. U kunt daar heel een-
voudig uw mening laten horen aan 
het stadsdeelbestuur en de frac-
ties van de politieke partijen. Wie 
iets wil zeggen over het snijden in 
het wijksteunpunt wonen kan dat 
doen via www.hureninzuid.nl

www.hakkenindewijk.nl
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Colofon 
Redactie Anneke Balvert, Sandra van 
Beek, Minka Bos, Nadia Haimé, Peter 
Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), 
Peter Roeffen, Annemiek Pels, Christine 
Westerveld, Ester Zijlmans. Bijdragen 
o.m. Frank van Dorp, Edwin de Jong. 
Fotografie Christine Westerveld 
e.a. 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 PijpCryptogram Horizontaal
 1.  Een smerig beroep? (9)
 8.  Drinkgeld (4)
 9.  Zitplaats (3)
 10.  Hier kan men rechtdoor gaan (3)
 11.  Zonder uniform integreren? (10)
 13.  Ik huiver van die lekkernij (2)
 14.  Kleur van een cel? (4)
 15.  Rijk aan brandstoffen? (8)
 17.  Een verbinding maken met zeepsop? (8)
 19.  Scheergerei? (3)
 21.  Niet uit de uitgave voor de bouw (12)

Verticaal
 2.  Landschapsschilder? (11)
 3.  Bijzonder bedenkelijk (3)
 4.  Amstelhof? (9)
 5.  Boeddhistische benadering van de file in 
  opkomst? (5)
 6.  Handelaar (6)
 7.  De Pijp ingaan of toch niet? (2,3,5)
 12.  Kwesties waarover men is gestruikeld (7)
 16.  Verleid haar! (3)
 18.  Voegwoord (4)
 20.  Droogvallende rivier (3) 

Café Krull
Sarphatipark

© 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

houd van het karakter van de buurt. Verder 
was en is het wijkcentrum betrokken bij het 
verhelpen van achterstallig onderhoud, het 
betaalbaar houden van de huren, het oplos-
sen of verlichten van problemen zoals in 
de Diamantbuurt, het aanleggen van vele 
honderden geveltuinen in de straten en de 
aanleg en het onderhoud van watertuinen 
in de Boerenwetering. Het wijkcentrum 

brengt mensen en ideeën bij elkaar en dat 
heeft de wijk en haar bewoners veel opge-
leverd en dat doet het nog elke dag.

Investeren in structuur
Een sterke buurtstructuur is van groot be-
lang. Een verstandig stadsdeel investeert 
daarin. Juist nu, zodat de wijk en haar be-
woners in staat zijn om de klappen van de 
bezuinigingen op te vangen. Dat het stads-
deelbestuur door de fusie van Oud-Zuid en 

ZuiderAmstel nog verder van de burger af is 
gekomen is een extra reden om de struc-
tuur van een buurt overeind te houden.  Een 
investering in Wijkcentrum Ceintuur is een 
investering in buurtstructuren en in een 
enorme hoeveelheid vrijwillige inzet van 
die vele betrokken bewoners die het stads-
deel gelukkig nog steeds rijk is. 

Frank van Dorp  

voorzitter Wijkcentrum Ceintuur

Stuur of mail uw oplossing t/m maandag 11 
oktober naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram september. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram augustus: 
P. Pattipilohy, Quellijnstraat.

Oplossing augustus: Horizontaal: 5. ober 6. 
badlaken 10. noordwaarts 12. sok 13. hittegof 14. 
eilanden 15. stijl 17. krulsla 19. aroma 20. strandstoel
 Verticaal: 1. zonnesteek 2. gekonkel 3. vakantieland 
4. ing 7. larie 8. kascontrole 9. ad 11. afslaan 13. 
handslag 16. part 18. uit

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

door Christine Westerveld

✁
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Ons bereikte het  bericht dat op 16 augustus 
jl. Jan Snel, bedenker en initiatiefnemer van 
de watertuinen volkomen onverwacht aan 
een hersenbloeding is overleden.

Toen in 1994 de Werkgroep Natuur en 
Milieu van Wijkcentrum Ceintuur werd 
opgericht vroegen we ons af hoe we onze 
buurt groener en leefbaarder konden ma-
ken. In De Pijp was hiervoor weinig ruimte 
op straat en de werkgroep raakte geïnteres-
seerd in groen op het water.

We nodigden Jan Snel uit voor een infor-
matieavond en begonnen de stadsdeelraad 
te bewerken. Dankzij een subsidie van het 
Waterschap en een groot bedrag aan par-
keergeld dat in 1995 vrij kwam, konden we 
de plannen voor watertuinen in de Boeren-
wetering in mei 1996 ineens waar maken. 

Jan was een inspirerende biologieleraar 
en bedacht naast deze toch zware baan 
allerlei manieren om leven en groen op en 
aan het water te bevorderen. Zijn inzet was 
enorm. Ondanks de korte termijn werden 
in mei 1996 de eerste honderd vlotten door 

zo’n veertig buurtbewoners beplant met 
zo’n twintigduizend oeverplanten en onder 
zijn bezielende leiding in het water van de 
Ruysdaelkade gelegd. 

Jan genoot vooral van het contact met al 
onze vrijwilligers. Hij vond het geweldig dat 
zoveel mensen zich inzetten voor hun buurt 
en hij werkte tot zijn pensionering in 2004 
elk jaar bij de nieuwe inplant enthousiast 
mee met de vrijwilligers. Een inspirerende, 
warme man met veel liefde voor de natuur 
en de mensen die zich daar voor inzetten. 
Wij zullen hem missen.  (Thea Dammen)

Onder een strakblauwe lucht en een 
stralende zon luidde het Ostadetheater 
zondagmiddag 5 september het nieuwe 
culturele seizoen traditiegetrouw in met 
de Kinderstraattheaterdag. De 24ste editie 
alweer! Helaas moest de drumfanfare, die 
met een vrolijke optocht door de buurt 
de kinderen verleidt om achter de muziek 
aan te gaan en ze zo meelokt naar de fes-
tiviteiten, verstek laten gaan wegens een 
sterfgeval. Desondanks wisten heel veel 
kinderen (en volwassenen) hun weg te vin-
den naar het autovrije gedeelte van de Van 
Ostadestraat bij het Afrikahuis, waar ze 

zich konden vermaken met een veelzijdig 
programma.

Circus Kristal bood de jeugd doorlopend 
gelegenheid allerlei kunstjes te leren. Er 
werd, met vallen en opstaan en soms met 
de tong uit de mond geoefend op ballopen, 

eenwielfietsen, koorddan-
sen, steltlopen en nog veel 
meer. De kinderen stonden 
in de rij voor clown Nardo, 
die onder zijn kleurige pa-
rasolletje behalve grappen 
en grollen ook voor ieder 
kind een ballonnencreatie 
maakte, terwijl aan de an-
dere kant van de straat jong 
en oud onder deskundige 
leiding de eerste beginselen 

van het djembéspelen werd bijbracht.
Het danstheatergezelschap Gato Bizar 

trad op met ‘Tonnentwist’, een hilarisch 
stuk vol acrobatische toeren over een twist 
rond twee tonnen. De kinderen gingen er 
helemaal in op. Na afloop studeerden de 

twee dansende acteurs, of moet ik zeggen 
acterende dansers, met de kinderen in een 
mum van tijd nog een sprankelend dansje 
in, dat direct werd uitgevoerd en met een 
daverend applaus beantwoord werd.

De straattheaterdag werd binnen in het 
Van Ostadetheater afgesloten met een 
muzikaal-theatraal spektakel van BOT, drie 
heren die naast van gangbare instrumen-
ten gebruik maken van zelfgebouwde me-
chanische, niet alledaagse instrumenten als 
klapperende tanden, stampende laarzen, 
hakkende bijlen, teilen en een sladroger. 
Je luistert naar hun muziek, terwijl je de 
ogen uit je hoofd kijkt. Benieuwd waar de 
organisatie volgend jaar mee uitpakt als het 
kinderstraatfestival zijn vijfentwintig jarig 
jubileum viert!  (Christine Westerveld)

In memoriam Jan Snel

Succesvolle 
Kinderstraattheaterdag
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Last van de buren

Het was weer eens zover, onlangs tij-
dens het Woonspreekuur. Een huurder 
deed zijn beklag over het gedrag van 
zijn buren. Sinds deze hun intrek heb-
ben genomen in de woning boven hem 
doet hij ‘s nachts geen oog meer dicht: 
muziek tot diep in de nacht, in- en 
uitlopende bezoekers en gestamp op 
de houten vloeren. Wat kan hij hieraan 
doen, is de vraag?

Regelmatig krijgt het Woonspreek-
uur bezoek van huurders die overlast 
ondervinden van hun buren. Dit soort 
problemen laat zich maar moeilijk 
oplossen: de woningen in De Pijp zijn 
vaak oud en gehorig en hoeven ook niet 
te voldoen aan dezelfde isolatievoor-
schriften als nieuwbouwwoningen. 
Bovendien is het begrip ‘overlast’ 
uitermate subjectief: wat de één als 
hinderlijk ervaart vindt de ander totaal 
geen probleem.

In dit soort gevallen kan een profes-
sionele organisatie voor burenbemid-
deling uitkomst bieden, maar dat heeft 
eigenlijk alleen zin als beide partijen 
het probleem onderkennen en bereid 
zijn om tot een oplossing te komen. Dit 
is niet altijd het geval: overlastveroor-
zakers hebben vaak lak aan hun buren 
en aan de door hen ingeschakelde 
hulptroepen. Tegen de overlastveroor-
zaker die zich niet op zijn gedrag laat 
aanspreken zijn zwaardere middelen 
nodig.

De klager die het spreekuur bezocht 
kreeg als belangrijkste advies om een 
dossier op te bouwen. Houd bij wan-
neer de overlast plaatsvindt en waar die 
overlast uit bestaat. Meld de hinder en 
overlast consequent bij de verhuurder 
en als deze ernstig is ook bij de politie. 
Doe dat het liefst schriftelijk, zodat later 
de aard en frequentie van de overlast 
gemakkelijk kan worden aangetoond.

Als de overlastveroorzaker huurder is 

van dezelfde verhuurder, dan is de ver-
huurder jegens degene die de overlast 
ondervindt aansprakelijk. De verhuur-
der is immers verantwoordelijk voor het 
rustig woongenot en als dat woongenot 
wordt verstoord is de verhuurder hierop 
aan te spreken. Let wel, ook voor een 
verhuurder is het niet altijd gemakkelijk 
het gedrag van zijn huurders te cor-
rigeren. Huurders worden beschermd 
door de wet, óók huurders die overlast 
veroorzaken.

Verhuurders komen er niet onderuit 
om op te treden tegen overlastgevende 
huurders. Er zijn voorbeelden bekend 
van huurders die hun verhuurder mid-
dels een juridische procedure dwongen 
om een ontruimingsprocedure tegen 
hun buren te starten. Of zo’n procedure 
kans van slagen heeft hangt natuurlijk 
af van de specifieke omstandigheden 
van het geval. Er zal immers objec-
tief moeten worden vastgesteld of 
het daadwerkelijk om een geval van 
overlast gaat en niet om een ordinaire 
burenruzie, want in dat geval hebben 
vaak meer partijen schuld.

De huurder die het spreekuur bezocht 
was nog lang niet zover dat hij zijn ver-
huurder een juridische procedure in het 
vooruitzicht kon stellen. Daarvoor was 
zijn dossier nog te summier. Bovendien 
bleek dat hij nauwelijks met zijn buren 
communiceerde, laat staan dat hij hen 
duidelijk had gemaakt dat hij soms 
nachten van hen wakker ligt. Daarmee 
had deze huurder de belangrijkste en 
eerste stap overgeslagen: gewoonweg 
met de buren het gesprek aangaan. Dat 
doet soms wonderen!

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).

Paddenstoelen in de kelder 
De voormalige melkfabriek aan de Jan 
Steenstraat 14-38 werd zo’n dertig jaar 
geleden gesloopt. Bovenop de kelderbak 
kwam nieuwbouw te staan, de oude kel-
derbak werd omgebouwd tot parkeer-
plaats en bergingen voor de bewoners. 
Al in 1983, direct na de oplevering van de 
appartementen deden zich regelmatig lek-
kages in de bergingen voor. Op grond daar-
van vond de huurcommissie dat de huur-
prijs van diverse etages omlaag moest, 
totdat de lekkages waren verholpen. 

Ymere ging aan de slag en meldde de huur-
commissie dat de gebreken waren verhol-
pen; de huurcommissie besloot daarop dat 
de huurprijs weer terug kon naar het oor-

spronkelijke niveau. Maar de wateroverlast 
in de kelders is snel opnieuw ontstaan. 
Ymere zoekt dan ook nog steeds naarstig 
naar de oorzaak van de lekkages. De wo-
ningcorporatie heeft hiertoe een aantal 
flinke gaten geboord in de betonnen pla-
fondconstructie van de berging waardoor, 
u raadt het al (!) het water bij stevige re-
genbuien nog sneller naar binnen gutst.  
De vloeren en muren zijn dermate poreus 
dat de herfst haar intrede in de gangen 
heeft gedaan: er groeien paddestoelen.

Wijksteunpunt Wonen
Gerard Doustraat 133

 Geachte mevrouw, mijnheer,
 

Het bestuur van Stadsdeel Zuid wil fors bezuinigen 
op het Wijksteunpunt Wonen. Het korten met een 
kwart miljoen per jaar brengt de dienstverlening 
aan duizenden huurders in het stadsdeel ernstig in 
gevaar. Bovendien wil het stadsdeel voorschrijven 
hoe het wijksteunpunt haar werk moet doen.

Veel huurders in het stadsdeel ondervinden de 
gevolgen van een gespannen woningmarkt: te 
hoge huurprijzen of servicekosten, slecht onder-
houd, verhuurders die niet altijd fatsoenlijk met 
hun huurders omgaan.

Het Wijksteunpunt ondersteunt huurders op 
allerlei manieren: met voorlichting, advies, bij 
procedures en in onderhandeling met de verhuur-
der. Zo draagt ze bij aan het waarborgen van de 
rechten van huurders. Het voorkomt conflicten of 
lost deze in een vroeg stadium op. 

 De enorme bezuiniging betekent het ontslag 
van medewerkers, minder woningopnames, 
minder hulp bij procedures, minder uitleg en 
ondersteuning. 

Verder wil het stadsdeelbestuur het steunpunt 
weghalen uit de wijken en onderbrengen bij een 
stadsdeelloket. Het steunpunt mag geen hulp of 
advies meer geven aan de huurdersverenigingen. 

Tenslotte moet het wijksteunpunt voortaan ook 
verhuurders gaan helpen.

 De stadsdeelraad beslist eind november over 
deze plannen en de begroting. Eerst wordt via 
inspraak gekeken wat mensen van de plan-
nen vinden. Reageren kan tot 6 oktober. Op 
www.hureninzuid.nl  kunt u uw mening 
geven. Uw reactie wordt gelijk ook doorgestuurd 
naar het stadsdeel en de fracties van de verschil-
lende partijen.

U kunt reageren via bovengenoemde website of 
door de ondertekening van een standaardreactie 
die voor u klaar ligt bij de balie van Wijkcentrum  
Ceintuur in de Gerard Doustraat, en deze liefst 
aan te vullen met persoonlijke opmerkingen. Wij 
zorgen dat ook deze reactie bij de partijen in de 
stadsdeelraad terecht komt.

We stellen uw reactie bijzonder op prijs.

Met vriendelijke groet,

De Huurdersverenigingen 
Zuid, Zuideramstel en De Pijp

p/a Gerard. Doustraat 133
www.hureninzuid.nl

Brandbrief aan alle 
huurders in Zuid

De laatste jaren is er een stijgende belang-
stelling voor groene daken in de stad. In de 
praktijk blijft het aantal gerealiseerde groe-
ne daken bij de aandacht achter. Wijksteun-
punt Wonen Oud Zuid start nu een project 
om de mogelijkheden voor groene daken bij 
huurders onder de aandacht te brengen.

Huurders kunnen een aanvraag indienen 
voor het dak van de eigen woning of voor 
het dak waar men op uitkijkt, uiteraard 
wel met toestemming van de eigenaar van 
het betreffende dak. Het projectteam biedt 
onder andere ondersteuning aan bewoners 

die met de verhuurder willen overleggen 
over een groen dak.

Een groen dak heeft niet alleen effect op 
het uitzicht maar ook een positief effect op 
het milieu. Deze bewezen positieve effec-
ten hebben ertoe geleid dat de gemeente 
Amsterdam en de stadsdelen subsidierege-
lingen hebben ingesteld om de aanleg van 
groene daken te stimuleren.

Voor elk dak, hoe groot of schuin ook, 
is er een groene oplossing te bedenken. 
De regelingen gaan uit van subsidiëring 
van de helft van de aanlegkosten met een 

maximum van 50 euro per m2. De aanleg-
kosten van het meest voorkomende groe-
ne dak, het sedumdak, beginnen vanaf 30 
euro per m2. 

Voor meer informatie en ondersteuning: 
Edwin de Jong, WSW Oud Zuid, Gerard 

Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam
e.dejong@wswonen.nl tel. 06-81612258

Op www.inmijnwijk.nl 
zal de komende periode meer informatie 

worden gegeven. 

Doe mee aan het groene dakenproject in De Pijp
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Hoe lang sta ik nu al aan dit hek? Dagen, 
weken, maanden, jaren …. en mijn ban-
den die zijn lek; altijd staan ze buiten, maar 
ze krijgen geen lucht. Soms leef ik zelfs een 
bandenloos bestaan en gaan alle remmen 
los, hoewel ik van nature helemaal geen 
bandeloos of ongeremd type ben. Ben ik 
daarom soms voorgoed aan de ketting 
gelegd? Niet aan mijn eigen ketting hoor, 
want die zit wel los. Ik ben volledig uitge-

schakeld en rijd niemand meer in de wie-
len. Ik slijt mijn dagen aan het hek van het 
Sarphatipark. Echt eenzaam ben ik niet, 
we zijn met vele. Ik zou zo een lotgeno-
tengroep kunnen oprichten, ware het dat 
we niet bij elkaar kunnen komen. Boven-
dien komen er dagelijks tientallen mensen 
voorbij die een blik op mij werpen, maar 
niemand die mij uit mijn benarde positie 
verlost. Ik heb zelfs een naam, ik ben een 

Het leek er even op dat regen de grote 
spelbreker zou zijn op het Nazomerfestival 
de Pijp, zondag 12 september op de Albert 
Cuypmarkt. Maar met een steeds frequen-
ter schijnende zon nam ook het humeur 
van de vele kraamhouders en bezoekers 
toe. 

Het was alweer de 12e editie van het 
jaarlijkse festival, georganiseerd vóór 
en dóór de buurt, ondersteund door het 
Wijkcentrum Ceintuur. Evengoed was er 
ook deze keer voor iedereen genoeg te 
beleven. Kunst, ambachten en ‘huisvlijt’ 
waren ruimschoots vertegenwoordigd. De 
stichting Ambachten in De Pijp had een 
aandeel in de organisatie, waar het wijk-
centrum erg blij mee was. 

Eén van de aanwezige kunstenaars was 
Adrie Scherpenberg, die met haar bijzon-
dere schilderijen en een door haar geïllus-
treerde poëziebundel, de nodige belang-
stelling trok. Er waren ook enkele dichters, 

onder wie Michiel van Rooij, die onlangs 
debuteerde met zijn dichtbundel ‘Hoe 
hoog de Maan’. Verder, traditiegetrouw, 
weer enkele podia voor muzikanten/
bands, dansgroepen en theatermakers. 

En verder initiatieven voor goede doelen, 
zoals de Stichting Karunia. Drie bevlogen 
mensen, met een klein bescheiden kraam-
pje, die zich onder meer inzetten voor fi-
nanciële adoptie van ouderen en (dubbel)
gehandicapten in Indonesië. Ook voor de 
kleinsten onder de bezoekers was er veel 
vermaak in de vorm van spel, opmaak- en 
verkleedpartijen. Hun energie konden ze 
kwijt op een groot springkussen.

Tot slot waren er de kraampjes met al-
lerhande hapjes en drankjes. Klein puntje 
van kritiek (en aandacht voor de organisa-
tie) was er van de kant van de marktdeel-
nemers ten aanzien van de toegezegde 
koffie- en theevoorziening voor de kraam-
houders. Velen van hen klaagden dat de 

Kunst & cultuur

©hris

Nazomerfestival werd toch nog gezellig
koffiekar vooral níet langskwam, in plaats 
van wél. Bij navraag bleken de thermos-
kannen de koffie en thee niet lang genoeg 
warm te houden voor de lange ritten over 
de Cuyp. Tja, volgend jaar beter.

Een andere klacht was dat het festival 
onvoldoende was aangekondigd. Wijkcen-
trumcoördinatrice Alies Fernhout begrijpt 
dat niet helemaal. Ze zegt dat er een spe-
ciale krant huis aan huis is verspreid. De 
Pijp Krant had de aankondiging prominent 
op de voorpagina van de augustuseditie 
en ook weekbladen en zelfs Het Parool 
hadden het festival vermeld, aldus Fern-
hout, die verder zeer tevreden is over het 
verloop van het festijn. ‘Alle vrijwilligers 
hebben enorm hard gewerkt om dit feest 
tot een succes te maken, en iedereen heeft 
zijn of haar steentje bijgedragen. We heb-
ben van tevoren ook gevraagd of iedereen 
verder wilde kijken dan alleen de belangen 
voor de eigen toko en dat is prima gelukt’. 
Fernhout noemt onder andere de aanleg 
van elektra-voorzieningen en het koken 
voor de vrijwilligers. 

Fernhout meldt het succes van een nieuw 
onderdeel op het festival, ‘de debat-tent’. 
Daar kon iedereen die dat wilde aanschui-
ven om deel te nemen aan een discussie 
rond het thema ‘Wie wint het gevecht om 
(de) ruimte in De Pijp?’. Soms conflicte-
rende belangen van fietsers en automo-
bilisten, bezoekers en bewoners en van 
huurders en kopers werden aan de orde 
gesteld, om te zien hoe we De Pijp beter, 
leuker, aantrekkelijker en leefbaarder kun-
nen maken. ‘Een bijzonder geslaagd expe-
riment dat zeker voor herhaling vatbaar is’, 
aldus Alies Fernhout.

Peter Leemeijer

‘Wie maakt me los’
‘weesfiets’, die naam heb ik gekregen van 
een gemeenteambtenaar. Maar niemand 
doet aangifte van mijn bestaan. Begrijp 
me niet verkeerd, ik kan tegen een stootje, 
ik heb graag dat er flink op mij getrapt 
wordt zelfs, zo masochistisch ben ik wel, 
maar dit lot verdien ik toch niet? Terug-
trappen of aan de bel trekken kan ik niet 
meer. Het is een ongelijke strijd, ik leid een 
roestig bestaan in de marge. Kan iemand 
mij uitleggen hoe de vork in de steel zit? 
Wordt er in deze tijd niet meer naar wezen 
omgekeken? Terwijl ons aantal alleen maar 
groeit! Hoever moet het komen, voordat er 
actie wordt ondernomen? Ik ben een wees, 
maar ik voel mij meer en meer een wrak. 
Langzaam verdwijn ik in het groen, om uit-
eindelijk geheel uit het zicht te verdwijnen. 
Dieren doen dat, als ze voelen dat hun einde 
nadert, ze verstoppen zich om te sterven. 
Ik ook. Ooit was ik een gave Gazelle, snel 
en wendbaar, maar nu ben ik verworden 
tot een ongezadeld en stuurloos stalen ros 
dat – als de echo van de Albert Cuyp – met 
zijn laatste krachten roept: ‘wie maakt me 
los, wie maakt me los’.

tekst en beeld ©hris

Wijkcentrum Ceintuur 
bedankt sponsoren 

Nazomerfestival 2010
’t Ceintuurtje 

’t Kaasboertje 

Aan Het Park 

ABC Plastic 

Ajax-Bike

Albert Heijn

Amsterdam Canal   

 Cruises

Angel Agudo 

Aroba 

Artist

Baas 

Bazar 

Bert Dieren Winkel 

BG-Line  

Bicer

Bloemen Boot 

Boorsma

Broodbakker Simon 

 Meijssen

Bruna

B-S Schoenmode

Burgermeester

Café Buiten

Café-Koffiehuis de Cuyp 

Café Toko

Cartest

Casino City 

Ceintuur gebruikte 

 goederen 

Charly & Mary 

Chiropractic

Chocolate bar

Cinemien

Coffeeshop Today 

Colombina

Crab Salad 

De Binnenstadgarage

De Groene Vlinder

De Kinderfeestwinkel 

De Plug

De Sperwer 

De Stadsfiets

De Veenendaalse 

 Lingerie 

De Vijzel 

De Vredespijp 

De Waaghals 

De Witte Koets

De Zoele Haven

Diks Van Ostade 

Doob Design

Dorst 

Eddy Bar 

ETOS

Fa. Bende & Zn 

Fa. Moes

Fenix 

Fiets Fabriek 

Film Flinck 

Flaanse Frieten

Fone-Up 

Flamingo 

Garagebedrijf Bergsma 

Garage Lucke 

Garage Wester

Goud-zilver

Groepspraktijk Zuid 

Hanneke en Wendy 

Hannibal

Heineken International

Helmstadt BV

Hema

Henk Nieuwkoop 

Het IJspaleis                      

Het Magazijn                      

Het Paardje

Hilten

Huis & Hypotheek

IJzerhandel Zuid

Jarvinen 

Kaassie-Kaassie 

Katsu 

Kleding Reparatie  

Lijsthandel Niekel

l’Ozio

Maas & Achttienribbe

Maison Hoogen                     

Mambo Pasta 

Meubelland

Mikado 

Mini Cards

Mogeen

Moksie

Naaimachinecentrale 

Neyman

Esperanto

Okura 

Opus 391 

Orestis Taverna

Otura

P.C. Rider

Pahop Thai

Primera

Projectbureau Noord 

Zuidlijn

Raydo BV

Rederij Smidje

René Bakker 

Restaurant Flinck

Restaurant Simpel

Rob De Haan 

Roethof advocaat                   

Ruud Dubel 

Salon Marquerita

Sarant Food                      

Schram Keukens 

Siempre 

Silvia Sedoc 

Siriphon 

Slagerij Noz 

Smit Heinen Makelaars

Stenelux 

Stetz 

Steur en Steur Vishandel

Taart van mijn Tante

Taj Mahal  

Taja

TechnoDent 

Technolor  

T-Hair

Unie Verf 

V. Erve 

Vamos a Ver  

Van Verboom Bakkerij

Van Buuren

Van Zadelhof 

Vishandel Molenaar

Vishandel Schilder 

Vishandel Volendam

Vos & Co 

Warung Minie 

Wijnbar Boelen&Boelen

Wilhelmina

Woningstichting Eigen 

Haard

Woningstichting 

Rochdale

Ymere 

 

Het Nazomerfestival 

gesponsord en niet 

genoemd? Onze excuses 

daarvoor en laat het ons 

weten. We corrigeren dit 

in het volgende nummer 

van de Pijp Krant. 

Tel. 020 676 48 00  

Optreden van ‘Carnival of Hellucinations’ op het Nazomerfestival. (foto Christine Westerveld)
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Op de Burendag kunt u samen met uw 
buren uw idee uitvoeren. U kunt denken 
aan • ideeën om kinderen veiliger in 
de buurt te laten spelen, bijvoorbeeld 
door de speelplek in goede staat te 
brengen • het verwijderen van graffiti op 
stoeptegels of muren • het organiseren 
van een levend schaakspel op een - met 
stoepkrijt - zelf gemaakt schaakbord • 
het organiseren van een kleine vrijmarkt, 
een filmavond, een koffie ochtend • 

voetballen, touwtrekken of met elkaar 
ouderwetse kinderspelletjes te doen • 
het verwijderen van stoeptegels om er 
knikkertegels in te leggen.

Kom met uw idee langs bij het 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133.

Vraag naar Margreet Laan, aanwezig op 
dinsdag en donderdag. 

Tel: 020 6764800
E-mail: m.laan@wijkcentrumceintuur.nl

Op het Henrick de Keijserplein wordt op 
de Nationale Burendag een rommelmarkt 
georganiseerd rond het gebouw van 
buurtvereniging Henrick de Keijser. 
Nodig uw buren uit hun zolder, kelder of 
box op te ruimen en de overbodige spul-
letjes aan te bieden. De buurtvereniging 
zorgt voor een tafel en bij slecht weer 
kunt u gewoon binnen staan.
In het gebouw van de buurtvereniging 
worden presentaties gegeven van alle 

clubs die er actief zijn, waaronder stijl-
dansen, ‘Rots en water’ en de bootjes-
club. Er is een karikaturist en natuurlijk 
zijn er lekkere hapjes.

Nationale Burendag
zaterdag 25 september

13.00 - 17.00 uur
Henrick de Keijserplein, 

rond het gebouw van de buurtvereniging 
Henrick de Keijser

Doe mee aan 
de Nationale 
Burendag 
op zaterdag 25 
september

Anthony Fokkerweg 61  3e etage     
Postbus 90221

tel: +31(0)20 - 606 10 50     
materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

1059 cp amsterdam

1006 be amsterdam
fax: +31(0)20 - 606 10 51
www.letterlijk-en-figuurlijk.nl

Titel:
Santé editie 9

S.v.p. reageren vóór  
19 juli voor 16.00 uur 2010

Aankruisen wat van toepassing is. Akkoord 
op deze proefdruk is tevens akkoord op uw 
order:

❑	 De advertentie moet gewijzigd
 worden zoals aangegeven 

❑	 Het model is akkoord

Datum - - - 

Handtekening:

Model proefdruk

vormgeving & dtp

100%
Dit is het formaat van uw plaatsing.

Formaat 48 x 39 mm (bxh)

Uiterwaardenstraat 40 
1079 CA Amsterdam.
0206421619  
voor groeps- ,  
privélessen en massage www.fredvanbeek.com

Even op adem komen, en 11 
thematische Yoga-adem Cd`s

1  Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij  

deze advertentie voor u gemaakt. Wij verzoeken u om de  

onderstaande advertentie op onjuistheden te controleren. 

2.   Dit proefdrukformulier sturen wij u in opdracht van  

MediaCraft, tel.: +31 (0)35 - 642 17 16. De onderstaande  

advertentie is een kopie en geen voorbeeld van papier- en  

drukwerkkwaliteit.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

druk- en zetfouten en/of kleurafwijkingen.

3  De afmeting is op ware grootte.

4   Wij verzoeken u vriendelijk dit proefdrukformulier, aan ons  

te retourneren, d.m.v. de fax, per post of per e-mail binnen  

de hiernaast gestelde termijn.

Email: materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

Rob & Inez 
Argentijnse Tango   

Gratis proeflessen 
 

maandag 13 sept. 19 uur 
dinsdag 14 sept. 19 uur 

Stadhouderskade 160 
(Unidos) – Amsterdam 

tel. 06-51381924 
 

www.rob-inez.com        

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
d’Oude Raai. Ferdinand Bolstraat 321.
Tel: 6368286 / 0621277842 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl
 Ma 4 oktober 20 uur. 
Tino Fiorelli 
“bloemen seance” 

Ma 18 oktober 20 uur. 
Toos Peerdeman
“waarnemingen aan de hand van kristallen” 

GEZIEN BIJ OPHR A NIEUWSTE 
BEHANDELING TEGEN CELLULITIS 
MET DE VELASHAPE. 
SPECTACULAIRE RESULTATEN. TER 
INTRODUCTIE 1STE BEHANDELING 
VAN 100 EURO 
NU VOOR 50 EURO.
Bel voor afspraak Body Balans 020-6750109.

klassiek en Russisch koor 
in Zuid zoekt tenoren en 
bassen op maandagavond
Julia 06-41391501, Vellah020-6733613

Tanden Bleken Amsterdam
voor parelwitte tanden

                       Een volledige 
                             behandeling

                                            
                         Bel voor nu

                               een afspraak
                                06-11520960

Stadionplein 7 1076 CE Amsterdam
www.tanden-bleken-amsterdam.nl

€159-

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. 

Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer  020 - 252 42 55 

• Stadsdeelkantoor Zuid
Pres.Kennedylaan 923
Spreekuur dinsdag 
09:00 - 12:00 uur

• MFC Binnenhof
A.J. Ernststraat 112 
Spreekuur dinsdag 
13:00 – 17:00 uur

• Dienstencentrum de Berlage
Lekstraat 13A 
Spreekuur woensdag  
09:00 – 12:00 uur

• Dienstencentrum 
Olympisch Kwartier
Amstelveenseweg 308
Spreekuur woensdag
13:00 - 16:00 uur

Vacatures online op www.vca.nu/zuid

VCA Wijkkrant de Pijp 65 x 88(H).indd   1 27-08-10   11:55

ZO DOET 
U MEE

SAMEN IN AMSTERDAM
‘Ik zorg voor de vrolijke noot’
Meestal zitten de heer Sievers en Rode Kruis-
vrijwilliger Kees Schaak samen op een bankje 
bij de Sloterplas ‘een beetje te ouwehoeren’. 
Als het slecht weer is, gaan ze ergens biljarten 
of dammen. ‘Maar mijnheer Sievers kent aller-
lei trucs, dus ik verlies steeds’, lacht Kees.

Kees Schaak (een vijftigplusser) had al ervaring 
met het Rode Kruis als bloeddonor. Een half 
jaar geleden werd hij gevraagd voor het 
project ‘Samen in Amsterdam’ en dat leek hem 
ook wel wat. Eens in de twee weken spreekt 
hij op vrijdag af bij de heer Sievers (69), die in 
Osdorp woont. Ook hij was al vertrouwd met 
het Rode Kruis. Via een vrijwilliger van het 
project ‘Samen aan Tafel‘ werd de heer Sievers 
gekoppeld aan Kees. Het bevalt hem goed, 
zegt hij. ‘Ik ga graag naar de Sloterplas, maar 
om daar altijd in je eentje te zitten wordt een 
beetje saai. Samen is het veel gezelliger.’ 
Meestal komen er buurtbewoners bij het 
tweetal zitten en wordt er veel over vroeger 
gepraat. ‘Dan is het mijn taak te zorgen voor 
de vrolijke noot’, zegt Kees met een twinkeling 
in zijn ogen. Een ander favoriet gespreksonder-

werp is Ajax. Naast zijn baan als magazijnme-
dewerker voor Bruynzeel Keukens was de heer 
Sievers ook jarenlang venter bij Ajax in het 
voormalige stadion De Meer. Kees kwam daar 
als kleine jongen ook regelmatig. ‘We kennen 
elkaar natuurlijk niet, maar wie weet heb ik 
hem wel eens iets verkocht’, lacht mijnheer 
Sievers.
Helaas laat het Hollandse weer het niet altijd 
toe om lekker aan de Sloterplas te zitten. Bij 
slecht weer zijn de beide mannen dus binnen 
te vinden. Dan gaan ze biljarten in het wijkcen-
trum. Dat doet de heer Sievers regelmatig en 
hij is er goed in ook - te zien aan alle prijzen 
die op de vensterbank in zijn woonkamer 
staan. Ook een potje dammen vinden ze een 
leuk tijdverdrijf. ‘Mijnheer Sievers heeft vroeger 
veel gedamd’, zegt Kees, ‘en hij kent werkelijk 
alle trucs. Daar stond ik van te kijken, hoor. Ik 
verlies steeds, maar ik hoop hem nog een keer 
te kunnen verslaan.’ Te beoordelen aan de blik 
van de heer Sievers lijkt het alsof Kees dát wel 
kan vergeten.

Elles Beijers

De Echo steunt het Rode Kruis, u toch ook?

Wat is Samen in Amsterdam?
Veel Amsterdammers hebben om verschillende redenen 
behoefte aan meer contact in de vorm van een maatje. 
De vrijwilliger van Samen in Amsterdam biedt in dat geval 
een luisterend oor, gaat er met de deelnemer op uit en 
helpt de deelnemer weer activiteiten op te pakken.

Meer informatie?
www.rodekruis.nl/amsterdam
020 622 6211, info@nrka.nl

Zo vindt u de oplossing van deze week!
Los de puzzel op. De letters in de gele, genummerde vakjes le-
veren een woord op. Met die eindoplossing maakt u kans op één 
van de geweldige weekprijzen. 

Zo doet u mee:
1.  Geef de eind oplossing van deze puzzel vóór 1 september 2010 

telefonisch door via 0909 - 202 70 42 ( 0,80 p.m.). 
2.  Of stuur een briefkaart met de eindoplossing vóór 25 augustus 

2010 naar Weekblad Echo, Postbus 1470, 1000 BL Amsterdam. 
Let op! Plak ten minste twee extra postzegels van  0,44 bij want de 
meeropbrengst is voor het Nederlandse Rode Kruis, Amsterdam. 

6 weken lang kans op geweldige prijzen.
De komende 6 weken vindt u in De Echo deze puzzelpagina. Vul de puzzel in, 
geef uw oplossing door en u maakt iedere week kans op geweldige prijzen.
Deze week is dat één van de drie Canon EOS spiegelrefl excamera’s, een lcd-tv 
of één van de twee dinerbonnen van Sumo.

De meeropbrengsten van deze actie zijn bestemd voor het Nederlandse Rode 
Kruis, Amsterdam. Winnaars krijgen binnen drie weken na afl oop van deze actie 
schriftelijk bericht. Prijzen zijn niet in geld uit te keren, ook niet gedeeltelijk. 

Weekprijs 3:

2x Dinerbon 
t.w.v.  50.-

Weekprijs 1:
3x camera

Sumo geeft wekelijks 
2 dinerbonnen
t.w.w.  50.- weg.
Voor reserveringen 
bel: 020 4235131
Sumo Amsterdam
Korte Leidsedwarsstraat 51
1017 PW Amsterdam

Canon EOS 1000D + EF-S 
18-55 mm t.w.v.  369,- 
inclusief 2 jaar garantie.
Prijs aangeboden door 
Kamera Express
www.kamera-express.nl

Kees Schaak en de heer Sievers. Foto: Maurice van Polanen

Zorg aan Huis Thuiszorg

• Huishoudelijke

verzorging

• Persoonlijke 

verzorging

• Verpleging

• Slaapdiensten

• Waakdiensten 

• 24-uurs zorg

• Terminale Verzorging

• Ondersteunende
Begeleiding

Zorg aan Huis Thuiszorg • Krimpertplein 32 • 1104 PH Amsterdam • T 020-4160303 • F 020-6006110 • www.zorgaanhuis-thuiszorg.nl

Zorg aan Huis Thuiszorg is een AWBZ erkende en keurmerk gecertificeerde 
thuiszorginstelling (HKZ). Ons doel is de zorgbehoevende zo goed mogelijk
thuiszorg aan te bieden waardoor zij, zolang als mogelijk, thuis in hun eigen
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De zorgverlening aan onze cliënten wordt verzorgd door deskundig en professioneel
opgeleid personeel. Zorg aan Huis Thuiszorg biedt haar zorgdiensten aan in de regio’s
(Groot) Amsterdam en omstreken en Zaanstreek/Waterland. 

Zorg aan Huis Thuiszorg heeft een 24-uurs bereikbaarheid en garandeert zorglevering
zonder wachtlijst.

Zorg aan Huis Thuiszorg biedt haar zorgvormen aan via zorg in natura 
(met een indicatie van het CIZ), via het PGB (Persoonsgebonden Budget) of
Particuliere zorg. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Telefoonnummer: 020-416 03 03. 
Email: info@zaht.nl 
Website: www.zorgaanhuis-thuiszorg.nl
Wij zijn te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.

Weekprijs 2:

1x lcd tv
t.w.v.  399,-

Beschikbaar
gesteld door 

Als beste getest
Cons. gids 2009

Weekblad

Het Rode Kruis
bedankt 

alle sponsoren

HET MOMENT ONDERZOEK:
VOORKÓMEN VAN TERUGVAL BIJ DEPRESSIE

Heeft u in het verleden drie of meer keer een depressie 
gehad en bent u geïnteresseerd in mogelijke nieuwe behan-
delingen? Het MOMENT onderzoek gaat over een nieuwe 
behandeling voor terugkerende depressie: mindfulness-
based cognitieve therapie (MBCT). 

In dit onderzoek willen we het effect van MBCT vergelijken 
met het effect van de meest gebruikelijke behandeling bij 
terugkerende depressies, namelijk antidepressieve medi-
catie, en met de combinatie van die twee behandelingen. 
GGZ inGeest (partner van het VUmc) en het AMC nemen in 
Amsterdam deel aan dit onderzoek.

Wanneer komt u voor deelname in aanmerking?
•	Als u in het verleden drie of meer keer een periode heeft 
 gehad met depressieve klachten.
•	Als u op dit moment niet meer depressief bent.
•	Als u wel nog steeds antidepressiva gebruikt.

Meer informatie? Zie www.moment-onderzoek.nl 
of neem contact op met 
Mw. M. Huijbers (024-3668007 of m.huijbers@psy.umcn.nl).

Nieuw

Van Ostadestraat 413 - 020-4713295 - www.Lijfschool.nl

* Kleine groepen en vakkundige begeleiding

Maandag   14:00 - 15:30
Dinsdag     09:00 - 10:00
     10:30 - 12:00
Donderdag  14:00 - 15:30

ook voor mannen

Het uitgiftepunt van de 
Voedselbank Zuid is verhuisd 
van de Vredeskerk naar een 
loods op een binnenterrein 
aan de Lutmastraat. Met 
een feestelijke bijeenkomst 
werd het nieuwe uitgiftepunt 
3 september officieel in gebruik 
genomen.

Marius Singels, coördinator van de voed-
selbank Zuid, is zeer tevreden over deze 
nieuwe locatie. “Wij waren al geruime 
tijd op zoek naar een nieuw uitgiftepunt, 
omdat aan de uitgifte vanuit de Vredes-
kerk allerlei bezwaren kleefden”, vertelt 
hij. “Welzijnsorganisatie Combiwel, ons 
altijd al welgezind, heeft nu voor ons een 
gedeelte van een opslagloods aan de Lut-
mastraat vrijgemaakt. Vlakbij buurthuis 
De Pijp, waar Combiwel ons ook onder-

dak biedt voor het wekelijkse spreekuur. 
Behalve de loods hebben we ook een 
tweede container tot onze beschikking 
gekregen.” Singels zet de voordelen van 
de nieuwe locatie ten opzichte van de 
Vredeskerk op een rijtje.

“De loods staat op een binnenterrein, dat 

een besloten karakter heeft. Het is niet te 
openbaar, wat heel prettig is voor onze cli-
enten. Daarnaast hebben we hier ook meer 
de tijd aan onszelf. In de Vredeskerk moest 
de hele procedure van aanvoer, samenstel-
len van de pakketten, de distributie en het 
weer opruimen binnen drieënhalf uur ge-

beuren, tussen de eucharistieviering van 
12.30 uur en het avondgebed om 17.30 uur in, 
dat is flink aanpoten. Bovendien waren niet 
alle parochianen even blij met de situatie.” 

“Dan is het ook nog eens veel efficiënter 
om de opslag en de distributie bij elkaar te 
hebben”, vervolgt Singels, “eigenlijk hoop 
ik dat we hier ook het spreekuur en de in-
takegesprekken kunnen gaan houden, dat 
zou helemaal mooi zijn.” Als laatste voor-
deel noemt Singels dat de nieuwe locatie 
neutraal gebied is: “Het komt wel eens 
voor dat cliënten met een andere religieu-
ze achtergrond moeite hebben om in een 
christelijke kerk te komen.”

Gevraagd naar de nadelen, kan Singels 
er maar één noemen. “De uitstraling”, zegt 
hij, “het ziet er niet zo mooi uit, maar er is 
door vrijwilligers hard gewerkt om de boel 
op te knappen.”

Nu de voedselbank over een extra con-
tainer beschikt, wil Marius Singels er één in 
gebruik nemen als winkeltje. “In één con-
tainer komt de opslag van bulkartikelen en 
in de andere de losse producten die we bij 

supermarktacties inzamelen”, legt hij uit. 
“Onze cliënten, momenteel zo’n honderd, 
krijgen een virtueel bedrag toegekend, 
waarmee ze producten kunnen kopen die 
– naast de inhoud van het voedselpakket, 
dat bepaald wordt door het aanbod van dat 
moment  – voorzien in hun individuele be-
hoefte.” Veel cliënten van de voedselbank 
kunnen slecht met geld omgaan. “Wij leren 
hen bewuster keuzes te maken. Je kunt je 
geld maar één keer uitgeven en op is op”, 
zegt Singels. “Met boodschappen doen 
willen onze cliënten nog wel eens meer 
producten in hun karretje laden, dan er be-
taald kunnen worden. Dan moet er bij de 
kassa een en ander uitgehaald worden en 
dan doet men maar wat. Wij willen men-
sen leren bewust boodschappen te doen: 
wat en hoeveel heb ik nodig en wat kost 
het?” Want uiteindelijk is het de bedoeling 
dat mensen zo kort mogelijk gebruik ma-
ken van de voedselbank en zo snel mogelijk 
weer op eigen benen kunnen staan.

tekst en beeld Christine Westerveld

Voedselbank van kerk naar loods

Marius Singels (links) bij de opening van het nieuwe uitgiftepunt van de voedselbank Zuid.
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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 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

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

‘controle 
Kwijt?’

Alcohol, drugs, gokken, 
roken, medicijnen, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
maandagavond vanaf 20.00 uur 

 a.J. ernststraat 112 | t. 06 - 53931024
Donderdagavond vanaf 20.00 uur  

J. obrechtstraat 92 | t. 06 – 13042920

Lijnbaanssteeg 5-7, 1012 TE Amsterdam
tel.: 020 - 737 0316

www.gravenmolen.nl - info@gravenmolen.nl

   tapasbar    restaurant

Graven Molen
Tapas y Cocina Española

THEATERSCHOLEN

www.COACH4KIDS.NL

Speciale

TRY-OUT

aanbieding

Droom jij er van een „Superstar“ 
te zijn, wil je weten of je kunt 
dansen of wil je werken aan je 
„X-factor“? Dan is Coach4Kids 
echt iets voor jou om te leren . .  

ACTEREN
PRESENTERENZINGEN

DANSEN
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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 stek-
ken te ruilen. Vrijwilligers geven hulp en 
advies bij het onderhoud van uw geveltuin. 
020 6641350  e-mail: groengemaal@wijkcen-
trumceintuur.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Transition Town De Pijp Cultuur Uitgelicht

Rialto: Submarino

Half september ging in Rialto de film 
Submarino in première van de Deense 
regisseur Thomas Vinterberg, die bekend-
heid verwierf met zijn film Festen (1998), 
waarin op indringende en beklem-
mende wijze het beeld van een hecht en 
harmonieus gezinsleven aan diggelen 
wordt geslagen. Ook in Submarino is het 
thema hoe kinderen achtervolgd worden 
door de misstappen van hun ouders. Twee 
volwassen broers uit een verscheurd gezin 
zien elkaar op de begrafenis van hun 
moeder voor het eerst in lange tijd terug. 
Hun leven wordt gekenmerkt door drank 
en drugs. Een van hen heeft een zoontje, 
die hij graag een stabiel leven wil geven. 
De film volgt de broers in hun strijd om 
zich ontworstelen aan hun verleden en 
achtergrond. (C.W.)

www.rialtofilm.nl

Cultuur Uitgelicht

Verhalen in de herfst

Verhalen in de herfst is een jeugdfestival 
in de herfstvakantie. Theater, film, litera-
tuur, kunst en muziek. Voorstellingen in 
Rialto, Ostadetheater, Cinétol en Stedelijk 
Museum. Zo speelt donderdag 28 sep-
tember in Bibliotheek Cinétol het Theater 
Pagetti de voorstelling Clown Gezocht 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar (aanvang 
11.00 uur). En op vrijdag 29 oktober kun-
nen kinderen van 6 tot 12 jaar dwalen door 
het tijdelijk geopende Stedelijk Museum 
onder leiding van museumdocente Lies 
(aanvang 10.00 en 14.00 uur). (C.W.)

Het volledige film- en theateraan-
bod in Rialto en Ostadetheater vindt 

u op  www.rialtofilm.nl/jeugd en 
www.ostadetheater.nl/jeugd 

Versvoko

Een Transition Town begint wanneer een 
groep van enthousiaste buurtbewoners 
samenkomt met een gedeelde zorg: hoe 
kan onze gemeenschap omgaan met de 
uitdagingen en mogelijkheden van peak 
oil en klimaatverandering.

 Na een korte zomerstop gaat Transitie 
de Pijp er weer met enthousiasme tegen 
aan. Het nieuwe seizoen is weer begon-
nen met het Nazomerfestival afgelopen 
zondag waar ook Transitie de Pijp met 
een aantal stands aanwezig was. Vooral 
de VersVoko stand met groentes van een 
biologische boer uit de regio trok veel 
aandacht en kreeg leuke reacties. Op 21 

september is er een bijeenkomst georga-
niseerd voor de opstart van de VersVoko 
in De Pijp, zie de agenda in deze krant 
voor meer informatie.

 Een ander onderwerp waar we ook dit 
jaar weer mee verder gaan is het Transitie 
Netwerk. Het aantal aangesloten orga-
nisaties en ondernemers dat het belang 
van een meer duurzame samenleving 
onderstreept groeit nog steeds. Dit jaar 
willen we een aantal netwerkactiviteiten 
organiseren om deze ondernemers en 
organisaties met elkaar in contact te 
brengen.

 
Interesse in onze activiteiten? 

Neem een kijkje op 
www.depijp.transitiontowns.nl 

of stuur een mailtje naar 
depijp@transitiontowns.nl

Cultuur uitgelicht

De Badcuyp: out of the blue
 
MusicMultiNationals is de naam van een 
nieuwe concertreeks in muziekcentrum 
De Badcuyp. Twee keer per maand op 
donderdagavond zullen internationale 
topmusici samen het podium op gaan om, 
met behoud van ieders eigen etnische 
muzikale achtergrond, een nieuwe sound 
te creëren. Een grensoverschrijdend 
avontuur, dat ‘spannende, harmonische en 
grenzeloos goede muziek’ moet opleve-
ren, aldus de website van De Badcuyp. Op 
14 oktober is de beurt aan de Braziliaanse 
zangeres, gitariste en percussioniste Ceu-
mar, die samen met Olaf Keus op drums 
en Thomas Merlo op bas, een staaltje van 
haar kunnen ten beste zal geven. Haar ar-
tiestennaam is een samenvoeging van het 
Portugese ceu (hemel) en mar (zee) en kan 
gezien worden als een metafoor voor de 
helderheid van haar stem en de vloeiende 
klanken van haar muziek. (C.W.)

do 14 oktober. 21.30 uur. Entree € 8,- 
www.badcuyp.nl en www.ceumar.net 

Er staat een stevig windje en de stapel 
kranten in de kraam neemt een loopje 
met de redacteur van De Pijp Krant die ‘s 
middags in het kraampje van het Nazomer-
festival staat. Na de kranten opgeraapt te 
hebben is er rust en ruimte voor gesprekjes 
met de festivalbezoekers. “Leest u onze 
krant wel eens?” En “Wat vindt u leuk 
aan onze krant?” Al snel blijkt dat De Pijp 
Krant goed gelezen wordt. Iedereen wil 
graag informatie over de eigen buurt en 
weten wat er zoal te doen en te beleven is. 
Maar ook serieuze onderwerpen als huren 
en wonen ziet de lezer graag in de krant 
behandeld. Eén van de bezoekers legt uit 
waarom er behoefte is aan een buurtkrant. 
Er is de laatste jaren steeds meer informa-
tie gekomen. Via nieuwe media komt de 

wereld steeds dichterbij, maar uit eigen 
straat hoor je weinig of niets. Terwijl dat 
toch de wereld is waarin je woont. Voor 
de buurtjournalistiek en De Pijp Krant is er 
dus nog een wereld te winnen. Maar eerst 
nog even de enquête uitdelen om te weten 
wat de bezoeker van het Nazomerfestival 
van de krant vindt. Veertig bezoekers vul-
len De Pijp Krant-enquête, die ieder jaar op 
het Nazomerfestival wordt afgenomen, ter 
plekke in. Wat vinden ze nou eigenlijk van 
de krant? 

Uitslag enquête
‘Met aandacht gemaakt’ en ‘Ga zo door’ 
maar ook ‘Graag meer tekst’ waren dit jaar 
commentaren op de enquêtelijsten van de 
Pijpkrant. Een 7.8 scoorde uw buurtkrant 

onder de enquête-invullers, die een waar-
deringscijfer hadden ingevuld. De cijfers va-
rieerden van een 6 (één keer toegekend) tot 
een 10 (ook één maal uitgedeeld). Ingevuld 
door lezers uit heel diverse leeftijdsgroepen, 
geboren in 1928 tot 1983. Over het algemeen 
tevreden lezers dus, maar er was ook kritiek.  
De belangrijkste kritiek werd geuit over de 
bezorging, die niet altijd even goed is. En 
veel lezers zouden graag meer foto’s en 
plaatjes in de krant zien. Lezers lieten ook 
leuke tips achter voor de redactie. Ideeën 
die we graag meenemen, zoals: ‘Graag meer 
interviews met bijzondere buurtbewoners’. 
En ludieke adviezen als: ‘Wij stellen voor 
een ‘Miss Pijpverkiezing’ te organiseren’. 

Minka Bos en Maarten Wesselink

Een mooi 
cijfer voor 
De Pijp 
Krant 

Medewerker van De  Pijp Krant 

in gesprek met lezeres op het 

Nazomerfestival van afgelopen 

12 september op de Albert 

Cuypstraat. (foto Christine 

Westerveld)
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Nazomerfestival De Pijp 2010 in beeld   fotografie Christine Westerveld 

1.  Schinkelkoor op het kunstpodium; 

2.  Feesttantes met kindermodeshow op het 

 kinderpodium; 

3.  Steltloper Jack deelt de festivalkrant uit; 

4.  Publiek bij het kunstpodium; 

5.  Buurtdebat in de tiziayach-tent; 

6.  Collectief Goed Mis op de KunstCuyp; 

7.  Oega-Boega op het Parel in De Pijp podium; 

8.  Demonstratie Poekoelan; 

9.  Kraam Tellegenbuurt op de presentatiemarkt; 

10.  Kinderen werken met hout in Ambachtendorp; 

11.  Kleien op de knutselstand van Combiwel; 

12.  Buurtbrunch; 

13.  Klimkussen; 

14.  Kunstproject Goed Mis op KunstCuyp; 

15.  Gebarentaal op dovenstand; 

16.  Naailes

17.  Winnaar Prix d’Albert voor de beste 

 presentatie ‘Het gegeven paard’ op de 

 KunstCuyp.
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