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Mevrouw Bottenberg: “Ik woon al zes-
tig jaar in mijn huurhuis. Mijn huisbaas wil 
me er graag uit hebben, omdat hij van een 
nieuwe bewoner veel meer huur ontvangt. 
Ik word al jaren door de huurcommissie 
van het wijkcentrum geholpen om dit te 
verhinderen. Dat is toch echt fantastisch? 
Als het wijkcentrum straks weg is dan 
worden vooral vele oudere huurders zwaar 
getroffen. Wij kunnen geen dure advocaat 
betalen om te voorkomen dat onze huizen 
straks naar rijkeren gaan die uit het hele 
land kunnen komen. Het wijkcentrum is er 
voor de echte Pijpbewoners. Als het wijk-
centrum sluit, wil ik zelfs in mijn rolstoel 
gaan demonstreren. Met stokken en span-
doeken.” 

Sandor Szabo: ‘Ik ben een betrokken 
ondernemer op de Albert Cuyp. Ik geloof 
dat het wijkcentrum een bindmiddel voor 
de buurt is. Als het centrum verdwijnt, be-
tekent dat een versobering en verharding 
van de buurt. Sluiting heeft invloed op de 
leefbaarheid. De Pijp is een buurt met veel 
nationaliteiten en verscheidene inkomens-
groepen. We moeten het allemaal met el-
kaar doen. Het wijkcentrum kan door zijn 
alertheid sociale problemen voorkomen of 
helpen oplossen. Het valt echt te hopen dat 
het stadsdeelbestuur tot inkeer komt.”

Sandra van Beek: “Een wijkcentrum is 
onmisbaar in de buurt. De Pijp verandert 
overal drastisch en zit nu in de uitverkoop. 
Dit zal goed zijn voor de economie, maar 
minder goed voor de sociale coherentie. 
Een wijkcentrum is daarom van groot be-
lang. Wanneer het stadsbestuur enig zicht 
wil houden op wat er in de buurt leeft, is 
contact met het wijkcentrum efficiënter 
dan alles voor de burger onder één loket 
bergen. Bewoners moeten zelf hun wijk 
creëren en dit niet opgelegd krijgen door 
de politiek. En een geldvreter kan het wijk-
centrum niet zijn, aangezien het voor het 
merendeel bemand wordt door vrijwilli-
gers. Jan Schäfer, ooit een spil van wijkcen-
trum Ceintuur, heeft de Pijp niet behouden 
om dit te laten gebeuren.”

Juul: “Het wijkcentrum geeft de wijk een 
ziel. Je ontmoet er buurtbewoners. Het 
wijkcentrum zorgt voor samenhang in 

De voorstellen tot snoeiharde bezuinigingen van het 
stadsdeel treffen ook de wijkcentra. Wijkcentrum Ceintuur 
staat op de nominatie te verdwijnen en daarmee ook De Pijp 
Krant. Veel buurtbewoners uitten op de website “Hakken in 
de wijk.nl” hun zorg en betrokkenheid. Een bloemlezing!

Het Natuur- en Milieuteam van Wijkcentrum Ceintuur voerde 2 oktober actie voor het behoud van de watertuinen in de Boerenwetering, die door de aangekondigde bezuinigingen dreigen te verdwijnen. (Foto 

rechts: Christine Westerveld)

een tijd waarin het individualisme hoogtij 
viert. Het wijkcentrum draagt in belang-
rijke mate bij aan een leefbare buurt. Denk 
aan de aanleg van geveltuinen waardoor 
de buurt een stuk groener is geworden.”

Ellen: “Opheffen van wijkcentra is afbraak 
van de buurt. Wijkcentra zijn een verbin-
dende schakel tussen bewoners, onderne-
mers en beleidsmakers van de buurt en een 
plek waar buurtculturen samenkomen.”

Erik: “Bij het wijkcentrum komen mensen 
aan die met hun problemen en angsten 
nooit bij het stadsbestuur durven aanklop-
pen.”

André: “Dat zoveel mensen in Zuid zich 
voor hun wijk inzetten is heel goed en moet 

gekoesterd worden. Het is heel slecht voor 
de politiek als mensen gaan denken dat 
hun inzet voor de wijk of verzet tegen plan-
nen voor de wijk geen zin meer heeft.” 

Ted: “Het stadsdeel kan de taken van het 
wijkcentrum niet overnemen. Er is al zoveel 

afgebouwd. Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald.” 

Brigitte: “Het gemeenschappelijke doel 
van de Pijp is leefbaarheid. Hiervoor zijn 
onderlinge contacten, sociale inzet en so-
ciale controle nodig.”

Dhr. Parree: “Als de huren onder dit 
nieuwe kabinet straks rigoureus stijgen, 
is een steunpunt voor huurders meer dan 
ooit nodig.”

Wessel: “Het is beter om geld te besparen 
door de onzinnige aanleg van de Noord/
Zuidlijn te staken en niet langer te investe-
ren in de Zuidas. De kantoorgebouwen aan 
de Zuidas staan vaak al jaren voor meer dan 
50 procent leeg. Oude politiek en gebrek 

aan visie voeren in Amsterdam nog steeds 
de boventoon.”

Cok: “Het opheffen van wijkcentra is tegen-
strijdig met het idee om het bestuur dichter 
bij de inwoners te brengen. Moet partici-
patie van buurtbewoners nu een onder-

geschoven kindje worden? Wat denkt het 
stadsdeelbestuur hiermee te bereiken?” 

Dhr of mw. Van Zutphen: ”Wijkcentra 
zijn van levensbelang voor de stad en onze 
buurt. Zaagt u toch de tak niet af waar wij 
allen op zitten: vertrouwen in een welwil-
lende overheid.”

José: “Het stadsbestuur heeft geen idee 
wat de gevolgen  van de bezuinigingen 
zijn. Het kostenplaatje om de buurten te 
verbeteren stijgt straks hard zonder de in-
zet van vaak vrijwilligers.” 

Ineke: “Van stadsbestuurders verwacht je 
betrokkenheid bij het wel en wee van onze 
buurt en voor de bewoners. Maar daar lijkt 
het nu niet op.” 

Mevr. Barnhart: ”De stadsdeelloket-
ten zijn ver weg en moeilijk bereikbaar. 
Er staan lange rijen. Het is onmogelijk dat 
ambtenaren het werk van de wijkcentra 
over kunnen nemen.” 

Peter: “Er bestaat geen (grond)wettelijke 

plicht tot het openhouden en blijven facili-
teren van wijkcentra, maar een principiële 
en democratische plicht is er zeker wel.”

Mario: ”Het afbreken van wijkcentra vind 
ik een slecht signaal om buurtcohesie en sa-
menleven in de buurt in stand te houden. Af-
braak leidt tot verschraling en verruwing.”

Willie: “Buurtwerk is investeren in de toe-
komst. Er gaat een preventieve werking van 
uit. Door nu zo rigoureus te hakken, moet je 
over vijf of tien jaar weer fors investeren in 
de sociale structuur van de wijk, omdat er 
allemaal problemen ontstaan die we goed-
koper hadden kunnen voorkomen.” 

Carrie: “Het betrekken van mensen bij hun 
buurt is een voorwaarde voor het vergro-
ten van de veiligheid en levendigheid van 
de buurt. Het wijkcentrum heeft hierbij 
een belangrijke functie.”

Monique: “Ik ben erg geschrokken van 
de plannen voor sluiting van het wijk-
centrum Ceintuur. De burger heeft recht 
op laagdrempelige ondersteuning en 
persoonlijke feedback bij allerhande pro-
blemen. Het stadsdeel levert deze niet.” 
Dhr. Viersma: “Opheffing van het wijkcen-
trum is voor bewoners die zich slecht kun-
nen uitspreken een ramp.”

De Pijp Krant en Wijkcentrum Ceintuur 
bedanken iedereen die zijn steun heeft 

betuigd. 
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“Ook op de punten van huisvesting en 
huurbeleid beijveren de zittende partijen 
zich blijkbaar om de burgers het leven 
zo onaangenaam mogelijk te maken, de 
gevoelens van onmacht, onlust en het on-
recht aan te wakkeren en die burgers aldus 
in de armen van de populisten te jagen. 
En dan verbaasd zijn dàt dat gebeurt! Nu 
zijn het nog de kleinburgers die die gang 
maken, de arogantie van de stadsdelen zal 
ook de goed-willende burger die richting 
in drijven. Zowel de landelijke als de plaat-
selijke politiek volgen hetzelfde patroon.  
Schaf de steunpunten af, maak de burger 
monddood, help de populisten aan de macht 
en huil vervolgens uw krokodillentranen.”

“Wijksteunpunten zijn belangrijk voor 
iedereen en zeker voor personen die 
niet zo mobiel zijn; iets wat steeds vaker 
meespeelt in deze tijden van vergrijzing. 
Wijksteunpunten zijn ook niet zo log en 
traag als grote organisaties en mensen 
moeten steun kunnen krijgen bij onrecht.  
Het is al een asociale ontwikkeling dat de 
sociale woningmarkt zo aangepakt wordt; 
we moeten in n rijk en ontwikkeld (en 
zogenaamd sociaal) land als Nederland 
toch allemaal fatsoenlijk kunnen wonen 
zonder woekerprijzen te hoeven betalen 
aan huisjesmelkers of slecht onderhoud 
van woningen in de hand te werken.  
Ik hoop dat men in gaat zien dat er niet be-

zuinigd moet gaan worden over de ruggen 
van mensen die het toch al niet zo breed 
hebben. Laten we eens bepaalde salaris-
sen aan de kaak stellen (zoals managers 
van zorginstellingen of zo), want sommige 
mensen verdienen zoveel dat ze het toch 
nooit op kunnen maken. Daar zou eens 
naar gekeken moeten worden!” 

“LAAT HET WIJKSTEUNPUNT WONEN ON-
HAFHANKELIJK BLIJVEN EN DOORGAAN MET 
HUN HULP. ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET DE 
HUISBAAS WEET JE WAAR JE GEHOLPEN 
WORDT EN ADVIES KRIJGT.iK SPREEK UIT 
ERVARING EN WAS ERG BLIJ DAT HET WIJK-
STEUNPUNT WONEN ER WAS. DUS HANDEN 
AF VAN HET WIJKSTEUNPUNT WONEN!!!”

“Het Wijksteunpunt Wonen Zuid heeft mij 
erg geholpen in de strijd tegen mijn mala-
fide huisbaas. Door het rechtse kabinet wat 
we nu hebben zal de positie van huurders 
flink onderuit gehaald worden. Huurders 
kunnen makkelijker weggepest worden 
ten bate van huurders die meer kunnen 
en willen betalen. Door bezuinigingen op 
het Wijksteunpunt Wonen Zuid wordt het 
voor huurders erg moeilijk een vuist te 
maken tegen de plannen vanuit Den Haag, 
betaalbaar wonen in populaire gebieden 
zoals de Pijp wordt dan onmogelijk voor 
mensen met een modaal of lager inkomen. 
Hierdoor wordt het centrum en de wijken 
er omheen alleen nog toegankelijk voor de 
rijken. Waar moet de rest blijven?”

“Ik vind het heel vervelend, dat het Stads-
deel Zuid de ondersteuning van huurders 
wil afbreken. Ik woon in een huurhuis, 
eigendom van een particuliere eigenaar. 

In het verleden zijn er dingen gebeurd, 
waarbij ik het advies van het huurteam heb 
gevraagd, omdat je als huurder niet altijd 
weet, wat je moet doen, als de verhuurder 
in gebreke blijft. Ik was blij met hun advies. 
Ze hebben kennis van zaken en staan meer 
objektief tegenover de zaak. Het is ook 
prettig, dat het in de buurt is. Als het ver-
der weg is, vormt dat toch een drempel om 
je recht te halen.”
“De Alliantie besloot rond 2002 om het huis 
waarin ik woonde te gaan slopen, het gaat 

om het complex hoek Tweede J. van Cam-
penstraat / Eerste van der Helststraat. De 
Alliantie presenteerde het besluit tot sloop 
als onomkeerbaar. Opknappen was volgens 
hen veel te duur. We hebben een bewo-
nerscommissie gevormd om sloop tegen te 
gaan en zijn, gaan onderhandelen met de 
Alliantie. Wim de Boer, opbouwwerker van 

WSW Zuid en verbonden aan wijkcentrum 
Ceintuur, heeft ons gedurende het hele tra-
ject terzijde gestaan. (..) Uiteindelijk is, na 
twee jaar onderhandelen en diverse bouw-
kundige onderzoeken, een voor (bijna) ie-
dereen acceptabel plan uit de bus gerold. 
De huizen zijn inmiddels opgeknapt en het 
complex staat er prachtig bij. Zonder de 
ondersteuning vanuit het WSW Zuid/wijk-
centrum Ceintuur was dit nooit gelukt. ”

“Huizen worden door woningbouw verr-
enigingen verkocht. De huurder is van 
minder belang dan de kopers, waardoor 
de belangen van de huurder vaak wordt 
afgeschoven naar een VVE, en daardoor 
niet of nauwelijks wordt behandeld. Het is 
daarom van groot belang dat er ook voor 
de huurders ondersteuning is, zeker omdat 
zij weten hoe en waarmee zij de zaak voor 
de huurder beter kan krijgen.

Zonder hen, zullen er veel problemen 
komen, en blijven bestaan tussen de huur-
ders en de verhuurder. Dit zal in de loop 
van de tijd meer geld en tijd gaan kosten, 
dan het in stand houden van de teams.”

“Het stadsdeel kan beter samen met de an-
drere stadsdelen bezuinigen op de bouw-
beerput van de metro. Die hebben we niet 
nodig en is een bodemloze put waar geld 
in wordt weggegooid ten koste van zaken 
als het wijksteunpunt. waar kan je je gelijk 
halen als je geen dik inkomen hebt? wie 
komen op voor de belangen van degenen 
onder modaal. amsterdam wordt toch al 
steeds meer een stad voor de rijken, dat 
maakt het bestuur door deze bezuinigin-
gen alleen nog maar erger. kortom schan-
dalig.”

wonen |

Afdwingen onderhoud

De huurteams in Amsterdam voeren 
jaarlijks zo’n 1.200 ‘onderhoudspro-
cedures’ bij de huurcommissie en in 
tweederde van de gevallen leidt die 
procedure tot succes voor de huurder. 
De huurcommissie ‘bevriest’ of verlaagt 
dan de huurprijs van de woonruimte 
vanwege onderhoudsgebreken. De 
gemiddelde huurverlaging die dat 
oplevert bedraagt 70 euro per maand. 
De statistieken wijzen dus uit dat de 
procedure een probaat middel is als zich 
gebreken aan de woning voordoen.

De huurder die het woonspreekuur 
bezocht was echter minder tevreden. 
De huurcommissie had de huur van 

zijn woning verlaagd wegens een 
lekkage, maar de verhuurder lijkt die 
huurverlaging voor lief te nemen. De 
huurder betaalt nu dus ongeveer 100 
euro minder huur, maar de lekkage 
blijft voortbestaan. De verlaging is mooi 
mee genomen, maar de huurder had 
gehoopt dat hij eindelijk eens van die 
lekkage af zou komen. Wat kan ik nu 
verder doen, vraagt de huurder zich af?

De verhuurder heeft een wettelijke 
verplichting om het onderhoud uit 
te voeren en als de verhuurder die 
verplichting verzaakt, heeft de huurder 
verschillende mogelijkheden om in actie 
te komen. Een van die mogelijkheden 
is de procedure bij de Huurcommissie. 
De commissie kan een lagere huurprijs 

uitspreken voor zolang de gebreken 
voortduren. De huurverlaging is be-
doeld als prikkel richting de verhuurder: 
hoe langer hij het gebrek voort laat 
bestaan, hoe langer hij genoegen moet 
nemen met een lagere huur.

Maar niet altijd is deze prikkel 
voldoende. Sommige verhuurders 
nemen de lagere huur voor lief en 
komen gewoonweg niet in actie. Er is 
dan kennelijk zwaarder geschut nodig 
om de gebreken verholpen te krijgen. 
De meest effectieve manier is een pro-
cedure bij de kantonrechter. De rechter 
kan worden gevraagd de verhuurder 
te veroordelen tot het herstel van het 
gebrek, op straffe van een dwangsom. 
De verhuurder krijgt dan een termijn 

waarbinnen hij het gebrek moet ver-
helpen. Doet hij dat niet, dan zal hij de 
huurder een boete moeten betalen voor 
iedere dag dat het gebrek voortduurt.

Hoewel niet noodzakelijk is het wel 
raadzaam om voor deze procedure 
professionele rechtsbijstand te zoeken. 
De verhuurder moet middels een 
dagvaarding worden opgeroepen om bij 
de rechter te verschijnen en de proce-
dure is met formaliteiten omgeven. De 
kosten die met deze rechtshulp gepaard 
gaan, zal de verhuurder echter moeten 
vergoeden als de kantonrechter de 
verhuurder daadwerkelijk veroordeeld 
tot het herstel van de gebreken.

Met dit advies van het woonspreek-
uur ging de huurder al snel aan de 

gang en al een paar weken later liet 
hij tevreden weten dat de lekkage was 
verholpen. De verhuurder liet het niet 
aankomen op een rechtszaak en kwam 
meteen in actie nadat hij een som-
matie van de huurder had ontvangen. 
Het loont dus zeker de moeite om het 
‘hogerop’ te zoeken als de verhuurder 
niet welwillend is!

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: 

iedere woensdagochtend van 09.00 tot 
12.00 uur en donderdagavond van 19.30 

tot 21.00 uur.
Adres: Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

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. Tjerk Dalhuisen, Alies Fernhout, 
Guido Zijlstra. 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
 3.  hapjes van pasta (5)
 6.  wijzer worden van die stof (5)
 8.  zwart of wit geld? (12)
 9.  blusinrichting? (14)
 11.  een rijk bestaan? (9)
 12.  opwindende lettercombinatie (3)
 14.  speels orgaan? (7)
 15.  dorp voor de sier (5)
 17.  de score na afloop was een heel 
  gedoe (8)

Verticaal
 1.  kleur van kaas (4)
 2.  uitglijden tijdens het stappen (12)
 3.  bergplaats (10)
 4.  ons wijkbestuur? (10)
 5.  ace (11)
 7.  misdraagt zich in de file (6)
 10.  gewonde Jaap? (4)
 13.  mislukt gerecht (4)
 16.  is van het (2) 

Restaurant à la Ferme
Govert Flinckstraat (aug ‘10)

© 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)

Stuur of mail uw oplossing t/m maandag 28 
november naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram oktober. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram september: 
S. Stolte, Ruysdaelkade.

Oplossing augustus: Horizontaal: 1.knoeiwerk 8. 
port 9. gat 10. zee 11. inburgeren 13. ijs 14. grijs 15. 
Vuurland 17. inbellen 19. kam 21. aanbesteding
 Verticaal: 2. natuursteen 3. erg 4. watertuin 5. 
rozen 6. doener 7. de wijk nemen 12. gevallen 16. 
lok 18. naad 20. Lek

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

door Christine Westerveld

✁

De lens van de fotograaf richt zich op het 
hart van de nog jonge wijk De Pijp. Je kijkt 
naar de hoek Eerste Van der Helststraat met 
de Eerste Jan Steenstraat (links) en Sarpha-
tipark (rechts) omstreeks het jaar 1900. In 
de verte is het Gerard Douplein te ontwa-
ren. De blik wordt nog niet gehinderd door 
gemeentelijke groenvoorziening, gepar-
keerde vrachtauto’s en terrasjes. Rechts op 
de hoek met wat ook wel de “stille zijde” 
van het Sarphatipark wordt genoemd, is 
goed de etalage van Sigarenmagazijn F.A. 
Baerselman te zien. Daar tegenover, op de 

linker hoek, zit een slijterij. Je kan met een 
gerust hart vaststellen dat de handelswaar 
op deze plek dezelfde is gebleven: al jaren 
bevindt zich hier een filiaal van Gall & Gall. 
Daar weer tegenover, achter de straatven-
ter (mandenverkoper?) en zijn klant, zit nu 
Café Krull. Op deze afbeelding zijn nog geen 
auto’s te zien. Nu worden ze geweerd in dit 
stuk van de Van der Helststraat, waardoor 
de straat sinds 1991 -weer- het domein van 
voetgangers werd!

Ton van der Tas

Prenten van weleer

Op de open dag van het Vrouwencentrum 
in buurthuis De Edelsteen is het gezellig 
druk. Er is koffie, börek en veel optimisme. 

Tot mijn stomme verbazing sta ik op za-
terdag 25 september bij de Edelsteen voor 
een gesloten deur. Na enigszins aarzelend 
te hebben aangebeld (zit ik hier wel goed?) 
wordt er open gedaan door een vriendelijke 
portier die mij doorverwijst naar de twee-
de verdieping. De ruimte waar ik moet zijn, 
is klein en met een mannetje (in dit geval 
vrouwen) of dertig al behoorlijk gevuld. De 
koffie staat klaar en een aantal vrouwen 
zijn bezig met het bereiden van ‘börek’ 
(een soort Marokkaanse pannenkoek (zie 
afbeelding)), waarvan de opbrengst naar 
een goed doel gaat. 

Bij de informatiestandjes worden ver-
schillende cursussen Nederlands aangebo-
den. Omdat het merendeel van de bezoekers 
van buitenlandse origine is, wordt op mij de 
indruk gewekt dat het vrouwencentrum 
zich voornamelijk op allochtone vrouwen 
richt. Ayse Karakulak, organisator van het 
vrouwencentrum, vertelt mij dat alle vrou-
wen welkom zijn, maar dat er op deze open 
dag wel veel initiatieven voor allochtonen 
zijn: “Wij willen juist die vrouwen activeren 
die in de samenleving langs de kant blijven 
staan. Het vrouwencentrum wil dit onder 
anderen doen door middel van culturele 
en maatschappelijke projecten, met ‘Kracht 
Vrouwen ontwikkelen’ bijvoorbeeld”. De 
vrouwen uit De Pijp en De Rivierenbuurt 
krijgen een  symbolisch ‘centrum’ waar ze  
initiatieven kunnen nemen om elkaar te 
ontmoeten. De bedoeling is dat vrouwen 
zelf het centrum gaan runnen. 

Open Dag 
Vrouwencentrum 
in De Edelsteen
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Huurders boos op stadsdeel
Ruim 1250 inspraakreacties kreeg Stadsdeel Zuid op het plan om te snijden in ondersteuning van 
huurders. Dat zijn er heel veel en de inhoud is bijzonder divers. Ze komen van jong en oud uit 
alle wijken en vertellen vaak over hun eigen ervaringen. Raadsleden en ambtenaren zijn dan ook 
behoorlijk onder de indruk. Daarmee zijn de bezuinigingen nog niet van tafel, dus nu start fase 
twee van de discussie. Op 3 november bespreekt de raadscommissie Wonen de begroting en op 24 
en 25 november stemt de raad over de plannen. Lees hier een willekeurige greep uit de reacties. Op 
de achterpagina leest u wat u (verder) kunt doen.

1250 huurders spraken zich 
uit tegen bezuinigingen. Vijf 
verhuurders waren vóór. Hier 
de reactie van een van hen:

 

“Heel goed om de huurders niet als 
makke lammetjes te helpen met 
onnodig bezwaar maken tegen hoge 
huurprijzen die marktconform ont-
staan. Buiten Amsterdam is genoeg 
te huur, dus bevallen de prijzen niet, 
wees vrij om te vertrekken. Huur-
ders helpen met een wijksteunpunt 
wonen is pure geldverspilling!”

Door het gesloten deurbeleid van het 
stadsdeel is voor sommige vrouwen de 
drempel te hoog om te komen. De bedoe-
ling is dat zo veel mogelijk vrouwen zich 
uitgenodigd voelen. Anders klinken de 
woorden van Wanda Pelt, oud deelraads-
lid Zuideramstel namens Groenlinks mij 
wel erg vreemd in de oren. Pelt: ” Er is veel 
werk verzet bij het tot standkomen van het 
vrouwencentrum. In eerste instantie was 
het erg moeilijk om subsidie te krijgen. Het 
begin is er nu. Het centrum moet groeien 
en kan alleen behouden worden door de 
vrouwen zelf”. Op de open dag zijn ver-
schillende activiteiten gepland, zoals een 
optreden om elf uur van een zangeres met 
keyboard. Helaas produceert de keyboard 
geen geluid en belooft de zangeres, zicht-
baar teleurgesteld, een andere keer terug 
te komen. Ik heb met haar te doen. 

Naast enkele speeches is er onder andere 
een hennakraampje waar de vrouwen gra-
tis versierd kunnen worden met een henna-
tattoo. Het vrouwencentrum moedigde ver-
der alle bezoekers aan om een naam voor 
het centrum te verzinnen. Voor de winnares 
is er een workshop. Bij de volgende bijeen-
komst deze maand worden nieuwe ideeën 
gelanceerd. De open dag is geeft mij de in-
druk dat er achter de gesloten deuren voor 
veel vrouwen echte warmte verborgen ligt. 

tekst Ester Zijlmans; foto: Christine Westerveld
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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

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
d’Oude Raai. Ferdinand Bolstraat 321.
Tel: 6368286 / 0621277842 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl
 Ma 1 november 20 uur. 
Tinie de Ruyter: psychometrie op foto’s overledenen 
Ma 15 november 20 uur. 
Greet Vermeulen: zandlezen
Ma 6 december 20 uur. 
Gertien van de Gracht: bloemenseance

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

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).

Uw Kerst bij
Hotel Asteria

wordt onvergetelijk!

4-daags
arrangement:

€269,50
p.p.

aank: 24/25 dec.
vertrek: 27/28 dec.

5-daags
arrangement:

€309,50
p.p.

aank: 23/24 dec.
vertrek: 27/28 dec.

aank: 24/25 dec.
vertrek: 27/28 dec.vertrek: 27/28 dec.

€
vertrek: 27/28 dec.vertrek: 27/28 dec.

Maasheseweg 80a Venray • Tel. 0478-511466
www.asteria.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

“Nee, de andere kant”, hoor ik een meis-
jesstem zeggen. Als ik opkijk zie ik een 
groepje jongelui, scholieren van het nabij-
gelegen Berlage College in de Pieter Lode-
wijk Takstraat. Een jaar of zestien, schat ik. 
Ze staan tussen de twee symmetrisch aan-
gelegde zithoekjes aan de Jozef Israëlskade 
in. Aan beide kanten zit al iemand. Ik zie ze 
kijken en een inschatting maken. Ze kiezen 
mijn kant. “Vindt u het erg als we muziek 
aan hebben, mevrouw?”, vraagt het meisje. 
“Nee hoor, als het maar niet zo heel hard 
is”, antwoord ik, “aardig dat je het vraagt, 

trouwens”. “Is wel zo beleefd, toch?”, zegt 
ze vriendelijk. Ze bezetten het bankje naast 
mij. Er klinkt muziek, er wordt gepraat en 
gelachen. Het gaat over school ‘ik kan niet 
wachten om wiskunde te laten vallen’, over 
rijlessen ‘vet cool’, over ‘sexy’ tongpiercings 
‘weet je wel dat je een week lang niet mag 
zoenen?’ en over breakdance ‘ik heb al jaren 
les, maar kan nog steeds alleen maar op m’n 
hoofd staan!’. Er volgt een kleine demon-
stratie. ‘Have it your way, foreplay’ zingt 
een rapper uit de Blackberry. Ze hebben het 
warm. “Laten we alles uittrekken”, roept er 

groen gemaal zoekt 
vrijwilligers
Een handige man of vrouw gevraagd voor 
uiteenlopende klussen in en om het Ge-
maal. Het Gemaal is een leuke en sfeervolle 
plek in het Sarphatipark met helaas nogal 
wat achterstallig onderhoud. Je kunt zelf 
je werktijden bepalen en je kunt kiezen 
of je het werk zelfstandig of met hulp wilt 
uitvoeren. Met name de medebeheerploeg 
op de dinsdagmiddag kan uitbreiding ge-
bruiken.  Op een ontspannen en gezellige 

manier werken we van 13.00 tot 16.30 uur in 
het park aan zoveel mogelijk door de ploeg 
zelf ontwikkelde projecten. Heb je veel tijd 
ter beschikking, heb je groene vingers of 
wil je die gaan krijgen? Ook het ecologisch 
kringloopcentrum Groen Gemaal kan vrij-
willigers gebruiken tijdens de openstelling 
(di-vrij van 13.00 tot 17.00 uur). Het centrum 
wil zijn activiteiten en openingstijden uit-
breiden.

Is je interesse gewekt en wil je meer weten? 
Kom eens langs op het Groen Gemaal of 

bel 664 13 50 en vraag naar Henk Vrolijk. 

Natuur & Milieu

©hris

Eigen waterpomp | Groen Gemaal | Natuurwerkdag
Ook kun je meer over ons lezen op de 

website van Wijkcentrum Ceintuur : 
www.wijkcentrumceintuur.nl 

en klik door naar Natuur en Milieu.

Landelijke natuurwerkdag  
in sarphatipark
Elke eerste zaterdag van november vindt 
de Natuurwerkdag plaats. Iedereen kan die 
dag werken aan het behoud en herstel van 
natuur en landschap. De Natuurwerkdag is 
dan ook eigenlijk een opknapbeurt van het 
landschap. Dit jaar wordt de Natuurwerk-
dag voor de tiende keer georganiseerd, 
een jubileum dus! De medebeheerploeg 
van het Sarphatipark heeft een aantal 
klussen in het park waarbij ze je hulp goed 
kan gebruiken. Onder begeleiding van er-
varen ploegleden kan je aan de slag gaan 
met het 
• winterklaar maken van de natuurlijke 
 oevers;
•	opknappen van het helofytenfilter;
•	takkenrillen opknappen en aanvullen;
•	aanplanten salomonszegel en andere 
 heemplanten;
•	aanplanten bij het bospad.

Aan het eind van de middag staat er 
voor iedereen een lekkere pan soep klaar.  

Wanneer: za 6 november 10.00-16.00 uur 
Waar: verzamelen 

bij het Groen Gemaal, ingang 
Eerste Jan van der Heijdenstraat. 

Meer weten? 
Bel Henk Vrolijk: 020 664 13 50.

Hangjongeren
een. De meisjes giechelen erop los. “Weet 
je zeker dat je niets gebruikt hebt?”, vraagt 
een van de jongens. Hangjongeren, zijn ze 
niet van alle tijden? Toen ik zo oud was als 
hen hingen we op het schoolplein achter ons 
huis. Het waren de hoogtijdagen van de flo-
werpower. Rap en hiphop? Bestonden nog 
niet. Wij hadden blues en soul. Breakdance 
bestond evenmin. Dansen? Je deed maar 
wat. Jointjes heetten toen nog stickies. 
Piercing was een ons onbekend woord. Bij 
jongens ging het erom of ze lang haar moch-
ten, bij meisjes of en hoe zwaar ze zich op 
mochten maken. Hangjongeren, ze zijn van 
alle tijden. Mijn moeder, geboren in 1920, 
vertelde al dat ze uit school haar vrienden en 
vriendinnen trof bij het standbeeld van Hugo 
de Groot op de Grote Markt in Delft, waar ze 
opgroeide. Opgeschoten jeugd heette het 
toen en wij waren langharig tuig. “Kom”, 
zegt het meisje, “we gaan”, ik heb zin om te 
lopen. Als vanzelfsprekend volgen de ande-
ren haar. “Dag mevrouw”, groeten ze. “Dag 
jongens”. Ik maak me helemaal geen zorgen 
over deze jongeren. Hangen gaat vanzelf 
vervelen. Ik ga verder met mijn cryptogram. 
Omschrijving: hangjongeren (8). Oplossing 
elders op deze pagina.

tekst en foto ©hris (www.depijpinbeeld.blogspot.com)

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Tania Barkuis
Woont in De Pijp sinds: 1990 Leeftijd: 54 jaar

Wat doet u zoal deze week? Voor mijn 
moeder zorgen. Ze is erg ziek en heeft 
nog maar kort te leven. De komende tijd 
staat ze centraal in mijn leven. Ik probeer 
leuke dingen te verzinnen om haar iets op 
te beuren. En verder doe ik gewoon mijn 
normale werk.  

Wat heeft u gisteravond gegeten en hoe 
kwam u daaraan? Lekkere pizza’s met 
uitsluitend verse ingrediënten. Met de hele 
familie hebben we bij mijn moeder thuis 
gegeten. Iedereen was er. Mijn schoonfami-
lie, dochter, moeder en mijn geliefde vrouw. 
Zelfs mijn zwager en zijn vrouw uit Thailand 
waren er. De hele ‘extended’ family.
  
U woont al 20 jaar in De Pijp. Waar woon-
de u hiervoor? Ik kwam uit de Bilderdijk-
straat in Oud-West. Maar ik ben geboren in 
Oost, bij de Dapperbuurt. Als kind woonde 
ik in Libië. Mijn vader werkte daar als piloot. 
Ik ben op mijn twaalfde teruggekomen om 
hier de middelbare school te volgen. Mijn 
ouders zijn, nadat ik terug naar Nederland 
kwam, nog zestien jaar in Noord Afrika 
gebleven. Nu woon ik alweer 20 jaar in De 
Pijp, net zolang als mijn dochter oud is.  

Hoe ziet uw normale werk eruit? Ik ben 
directeur van COC Amsterdam, een belan-
genorganisatie voor homo’s, lesbiennes, 
biseksuelen en transgenders. En ik ben druk 
aan het werk. We hebben, als onderdeel van 
een dialoogproject, een goed gesprek gehad 
met vier Ghanese dominees. Een vervolg-
gesprek met een grotere groep predikanten 
uit hun gemeenschap komt er aan. Maar 
ook met hindoestaanse religieuze leiders 
gaan we in gesprek. We zoeken  het contact 
met de kleinere, verder van ons afstaande,  
religieuze gemeenschappen. De komende 
maand besteden we ook weer aandacht 
aan ‘Transgender Rememberance Day’, de 
jaarlijkse internationale herdenking op 20 
november van de transgenders die wereld-
wijd door transgenderhaat zijn overleden.

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
De Pijp is de wereld in het klein. Je komt er 
van alles tegen. Het is divers met een hoog 
kunstgehalte. En er zijn allerlei intrigerende 
winkeltjes met spulletjes van over de hele 
wereld. Het is een prettige en open buurt.

Is De Pijp ook prettig als je transgender 
bent? Dat heeft bij mij best wel eens tot 
heftige discussies geleid op straat. Ik ben 
uitgescholden  maar heb ook hele prettige 
gesprekken gehad. Op het schoolplein feli-

citeerden ouders van klasgenoten mij zelfs 
toen ik van man naar vrouw was veranderd. 
Als transgender ben je  zichtbaar. Je krijgt 
commentaar, maar ook respect. Straatjon-
gens vonden het uiteindelijk toch ook wel 
weer stoer dat ik mezelf durfde te zijn. Zelf 
hadden ze daar moeite mee. Daar waren 
ze eerlijk in. In De Pijp wonen behoorlijk 
wat  transgenders. Het is toch een open en 
tolerante buurt.
 
Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
De Jozef Israëlskade. Sinds kort heb ik ook 
een bootje. Leuk om er te varen en vanaf 
het water de architectuur van Berlage te 
laten zien. Omdat het er zo lekker ruim is 
kun je ook de zon pakken. Vooral als je op 
het water bent. Ook het Sarphatipark vind ik  
leuk met het prieeltje ter ere van Sarphati. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp? Ik 
kom graag in restaurant Babylon. Het is een 
klein pizzeriaatje in de Van Woustraat. Maar 
ik loop ook graag langs de Amstel, over de 
Berlagebrug en dan via de Weesperzijde 
weer terug naar huis.

Wat is beslist vervelend aan De Pijp? 
De enorme hoeveelheid verbouwingen 
waardoor massa’s parkeerplaatsen in beslag 
genomen worden door afvalcontainers. 
Lastig als je ermee te maken hebt en een 
plek voor je auto moet zoeken. Geef als 
overheid liever minder vergunningen af 
als er doorlopend parkeerplaatsen bezet 
worden door containers. 
 
Welke verslaving heeft u? Ik ben weer 
gaan roken. Iets waar ik eigenlijk weer van 
af wil. Dat mijn partner rookt helpt daar 
niet bij. Maar ik ben zelf weer gaan roken 
hoor. Dat heb ik niet onder invloed van haar 
gedaan. 

Wat zijn uw droomwensen? Misschien de 
tijd en de middelen vinden om een boek te 
schrijven. Een maatschappelijk boek met 
een visie op de samenleving. En ik hoop 
dat mijn dochter een leuke carrière krijgt. 
Nu studeert ze nog. Verder hoop ik dat 
Amsterdam weer iets van zijn gezelligheid 
en gemoedelijkheid terug krijgt. Ik vind het 
straatbeeld van Amsterdam wat benau-
wend geworden. Waar zijn de stadsnoma-
den en straatkunstenaars gebleven, en de 
skater die in een minuscuul onderbroekje 
door de stad reed? Het zou leuk zijn als het 
straatbeeld weer wat avontuurlijker werd.

tekst en beeld Maarten Wesselink

De medebeheergroep op het Henriette Ronnerplein in de Pijp heeft sinds vrijdag 24 september een 

eigen waterpomp. Via een wijkinitiatief hebben Mia, Greet en hun buren het beheer van het saaie plein 

vorig jaar overgenomen. De buurtbewoners willen zo op een leuke manier de kwaliteit van de eigen 

omgeving verbeteren. Er is een prachtig plantsoen door hen aangelegd en dat kan in de zomer wel wat 

water gebruiken. Door een team enthousiaste vrijwilligers is de pomp in de grond geslagen. Het grond-

water zal komende zomer een bloemenpracht op een milieuvriendelijke manier voorzien van water.

Oplossing: knaapjes

KoM Je SPelen?
deze advertentie geeft u 15% korting op de
 entree tot 15.02.11; www.chimpiechamp.nl 

18 holes midgetgolf in het donker
DurF JiJ DAt AAn??

deze advertentie geeft u 15% korting op 
de entree tot 15.2.11; www.glowgolf.nl

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

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

r i s t o r a n t e - p i Z Z e r i a

BEZORGSERVICE:
Geef ons telefonisch door wanneer u wilt eten, wij 

zorgen ervoor dat uw bestelling op die tijd bezorgd 
wordt. U kunt dus ook vroeg bestellen.

AFHAAL SERVICE:
Binnen 10 minuten.

Alle ingrediënten die wij gebruiken zijn altijd vers, 
want door onze kwaliteit zijn wij bij iedereen bekend.

Het restaurant heeft een capaciteit van 80 zitplaatsen.

Zeilstraat 32-34, 1075 SJ Amsterdam (Oud-Zuid)
tel (020) 6626025 • 6753734

fax (020) 6715333
www.spuntino.nl • pizzeria@spuntino.nl

bestaat binnenkort 25 jaar
Alle klanten bedankt!

ORA
Turks Restaurant
Lunch en diner
Ook afhalen

Iedere dag open 
van 12:00 - 23:00 uur
Van Woustraat 123
T: 020-673 37 73
M: 06 412 06 797
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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
Di - vr 13.00 tot 17.00 uur; ma  op afspraak
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

Tips van het Groen Gemaal Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Raffa

‘Spaanse passie, Braziliaanse swing en 
Afrikaanse beats samengesmolten tot een 
moderne Europese sound’, zo omschrijft 
Raffa zélf hun muziek. Op 28 oktober 
treedt deze groep op in Muziekcentrum 
De Badcuyp in de concertreeks MusicMul-
tiNationals. De band bestaat uit zangeres 
Marlies Garritsen, gitaristen Özgur Topal 
en Nicky van den Boogaard, bassist Jörgen 
Fleskens en drummer/percussionist Tom 
van Veldhoven. Het repertoire beslaat 
zowel eigen composities als covers. (C.W.)

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10. 
Aanvang: 21.30 uur. Entree: € 8.00

www.badcuyp.nl 
www.raffa.cc 

Cultuur Uitgelicht

Rialto: De as van Phoenix

In november 2009 brandde in Amsterdam-
Noord een opslagloods tot de grond toe af. 
Honderden mensen raakten gedupeerd, 
sommigen bleken volstrekt onvervang-
bare bezittingen te zijn kwijtgeraakt. Van 
die laatste groep laat John Appel in zijn 
nieuwste documentaire ‘De as van Phoe-
nix’ een aantal aan het woord. De mensen 
vertellen schrijnende verhalen over al het 
moois en dierbare dat voor altijd is ver-
dwenen. Terwijl zij hun relaas doen, toont 
Appel de vernietigde bezittingen, zoals hij 
ze aantrof in het puin. Op 6 november in 
Rialto in aanwezigheid van John Appel, die 
na afloop geïnterviewd wordt. Aanvang 
16.00 uur. (C.W.)

Rialto, Ceintuurbaan 338.  
Reserveringen: 020 -676 87 00  

(ma t/m vr vanaf 13.00 uur)

Oktober

Het wordt al kouder en de bomen krijgen 
herfstkleuren. Je kunt nog van alles doen 
in de tuin. Zelfs nieuwe plantjes poten! Zie 
je nog iets leuks, iets bloeiends in je tuin 
of kun je aan je tuin echt al zien dat het 
herfst is? Aan de tuin is in de herfst best 
wel iets te doen.

 
Planten: Ook in oktober zijn er nog 
allerlei bloeiende planten. Niet zo veel 
meer als in de zomer, maar toch zijn er 
nog mogelijkheden genoeg. Denk aan 
doorbloeiende rozen. Herfstasters zijn in 
allerlei kleuren te krijgen. Herfstanemo-
nen zijn ook prachtig. Ook Sedums kunnen 
heel lang doorbloeien. Met als extraatje 
dat de vlinders er dol op zijn. Zet ze lekker 
beschut in de zon, dan bloeien ze goed. 
Ook planten met mooi herfstblad en bes-
sen doen het goed. Heel klassiek: Berberis, 
of Cotoneaster. Deze beide struikjes 
kunnen goed in vorm gesnoeid worden en 
krijgen mooie herfstkleuren. De Berberis-
sen hebben flinke stekels, lastig bij het 
snoeien, maar fijn voor de vogels die er 
beschutting in kunnen vinden. Ook zijn 
de bessen eetbaar voor vogels. Neem wel 
een bladverliezende soort voor mooie 
herfstkleuren, (o.a. Berberis vulgaris, of 
Berberis thunbergii). De herfst is ook een 
goed moment om groenblijvende struikjes 
te planten.

Bijsnoeien: In de zomer heeft alles flink 

kunnen groeien. Gevolg is dat som-
mige planten te ver over het trottoir zijn 
uitgegroeid. Zorg er voor dat voorbijgan-
gers er geen last van hebben. Snoei dus 
takken die te ver uitsteken af, of bind de 
planten goed op. Vuurdoorns snoeien is 
heel simpel: knip de lange twijgen, die er 
dit jaar bijgegroeid zijn, gewoon af. Laat 
de twijgen met bessen zitten. Ook lelijke, 
dode, of in de weg zittende takken kun je 
weghalen. 

Ook kun je overhangende klimrozen 
snoeien of opbinden. De echte snoeibeurt 
is pas in maart, maar je kunt nu al wel de 
te ver overhangende twijgen (met dode 
bloemen) eraf snoeien. In het algemeen 
kun je je tuin door hier en daar te snoeien 
openhouden, zodat de zon er kan komen. 

Bollen: Voor de nodige kleur in de 
lente. Plant je bollen nu, of in november. 
Bloembollen hebben meestal een lichte, 
niet te natte grond nodig. Voor tulpen 
en krokussen kies je een zonnig plekje, 
narcissen en blauwe druifjes zijn minder 
kieskeurig en doen het ook in halfscha-
duw. Op het Groen Gemaal hebben we 
weer een keur aan ecobollen van Hoeve 
Vertrouwen voorradig. Goed voor het mi-
lieu en prachtig in uw tuin. Compleet met 
een handleidinkje met plantaanwijzingen. 
Kom dus vooral bij ons langs. (Els)

Groen Gemaal in het Sarphatipark
open van di t/m vr 13.00 - 17.00 uur 

‘s maandags op afspraak

Cultuur uitgelicht

Afghaans Filmfestival
 
Bomaanslagen, de NAVO-troepen en 
verkiezingsfraude: bijna iedere dag is er 
wel nieuws over Afghanistan. Maar hoe zit 
het eigenlijk met de Afghaanse cultuur? En 
hoe kijken jonge Afghanen zélf aan tegen 
de wederopbouw van hun land? Op zater-
dag 13 november vindt voor de eerste keer 
in Nederland het Afghaans Filmfestival 
plaats. Een initiatief van Stichting Woest, 
Rialto Laat en Amsterdam Global City. Een 
dag vol actuele documentaires, speelfilms, 
debat, kunst, muziek en poëzie. Het 
festival wordt afgesloten met een speciale 
editie van Rialto Laat. Een feest tot diep 
in de nacht met een sprankelende mix 
van moderne en traditionele Afghaanse 
muziek, hiphop en dance van over de hele 
wereld. (C.W.)

Rialto, Ceintuurbaan 338, 13 november.
Reserveringen: 020 676 87 00  

(ma t/m vr, vanaf 13.00 uur)

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

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

dinsdagavond 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 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

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

gratis granieten werkblad
bij aankoop van een complete keuken

Johan Huizingalaan 75
020-4084880
www.keukencentrumwest.nl

“Als ik dan toch op de foto kom”, grapt Don, 
“zet er dan ook maar bij dat ik vrijgezel 
ben”. De in Rotterdam geboren en in Al-
mere woonachtige Don Meurs is de trotse 
beheerder van de nieuwe fietsenstalling 
aan het Gerard Douplein 90 en hij neemt 
blijkbaar iedere gelegenheid te baat om 
te laten weten dat hij behalve blij met zijn 
nieuwe functie ook heel blij zou zij met een 
nieuwe vrouw. 

Het is 23 september en de buurtstal-
ling, een samenwerkingsproject tussen het 
stadsdeel Zuid en de Stichting Werkpro-
jecten Amsterdam, is officieus geopend. Er 
staan vijf fietsen op een capaciteit van 164 
en er worden nog wat laatste werkzaam-
heden verricht. Don heeft alle tijd om mij 
zijn gloednieuwe kantoortje bij de entree 
te laten zien, met gehard glas ‘niet kapot te 
krijgen’, beveiligingscamera’s en de nieuw-
ste computer voor de huurdersregistratie. 
Direct daarachter is de werkplaats. “We 
gaan ook reparaties uitvoeren”, vertelt 
Don, “en huurders van een stallingsplaats 

krijgen er een gratis bandenplakservice 
bij”. Als ik vertel dat ik me afvraag of de 
enorme slag die in mijn voorwiel zit er nog 
uit te krijgen is, biedt hij gelijk aan er even 
naar te kijken. Mijn fiets gaat als eerste in 
de geschiedenis van deze buurtstalling in 
de haken. De diagnose is dat het probleem 
nog verholpen kan worden en dat een duur 
nieuw voorwiel echt niet nodig is. Omdat 
alle gereedschap voor het uitvoeren van 
deze reparatie nog niet aanwezig is, wordt 
deze nog even uitgesteld, maar anders had 
Don het graag voor me gedaan. 

De stalling, de eerste in de strijd van het 
stadsdeel tegen de overlast van geparkeer-
de fietsen op straat in De Noord-Pijp, zal van 
maandag tot en met zaterdag bemand zijn. 
Via een grote rode knop bij de entree opent 
de deur vanzelf. Huurders van een stallings-
plaats krijgen een elektronische sleutel, 
waarmee ze, als de beheerder er niet is, via 
een sensor de deur kunnen openen. Don 
vertelt dat hij hiervoor in een ondergrondse 
stalling aan de Roetersstraat werkte. “Bo-

vengronds is veel fijner”, zegt hij, “door de 
open deur kun je zien of het regent of dat de 
zon schijnt en je hebt contact met de omge-
ving. Bovendien is dit een gezellige buurt, 
met de Albert Cuyp en zo, daar kan ik mooi 
mijn boodschappen doen”. 

Inmiddels is het 6 oktober geweest en is 
de stalling door stadsdeelwethouder Marco 
Kreuger van stadsdeel Zuid officieel ge-
opend. Er staan nu veertig fietsen. Zolang 
niet alle plaatsen verhuurd zijn fungeert de 
stalling ook als dagstalling, voor bezoekers 
van de Albert Cuypmarkt bijvoorbeeld. Voor 
bakfietsen, brommers en scooters is echter 
geen ruimte. Maar de stalling is in de eerste 
plaats bedoeld voor buurtbewoners, die 
steen en been klagen over gebrek aan par-
keerruimte voor hun fiets. Dus bewoners, 
grijpt uw kans! Aan de prijs kan het niet lig-
gen, want voor tien euro per maand heeft u 
een gegarandeerde plek en dan wordt uw 
lekke band ook nog eens gratis geplakt!

tekst en beeld Christine Westerveld

Fietsenstalling 
mét gratis 
bandenplak
service

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





































Op zoek naar een lekkere wijn?
Proefdoos 12 flessen
Van 65,00 naar 55,00!

Wijnkoperij Henri Bloem
Amsterdamseweg 160

1182 HK AMSTELVEEN
t. 020-6402651  f. 020- 6458965

amstelveen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

nieuw: www.henribloemamstelveen

Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige 
projecten in Amsterdam. Wij verwachten dat deze 
projecten een buurt leefbaarder maken en dat 
zij contacten tussen buurtbewoners (individuen, 
bedrijven, organisaties) tot stand brengen en 
verstevigen. Uw project is een enthousiasmerend 
en vrolijk voorbeeld voor anderen.

Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig 
geld om te starten, kijkt voor informatie en 
mogelijkheden op onze website of neemt contact 
met ons op. Deze kleinschalige projecten hoeven 
niet aan alle voorwaarden en criteria te voldoen. 
De  aanvrager of het project moet wel rechtsper-
soonlijkheid bezitten.

www.steunfondsamsterdam.nl
info@steunfondsamsterdam.nl

Stichting Steunfonds BJA
p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

- fonds voor sociale initiatieven -

BUURT- EN 
JONGERENWERK 
AMSTERDAM  

STICHTING STEUNFONDS

“Ieder zingt zijn eigen lied.”
Hoe klinkt het jouwe?
Zangles
Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.barbarawessel.nl
www.movingthroughmusic.nl | 020 – 673 65 76 . 06 46 29 31 93

UVV AL 65 JAAR ACTIEF
Maak een stadsgenoot blij!
De Unie van Vrijwilligers Amsterdam zoekt voor
het succesvolle project Vriendschappelijk 
Huisbezoek enthousiaste Consulenten en 
Cliëntbezoekers.

Voor meer informatie:
Bel of mail 020 -  6 20 29 44 / vh@uvvamsterdam.nl

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!
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Met het voornemen de 
wijkcentra te sluiten wordt 
de mondige burger de mond 
gesnoerd. Macht vraagt om 
tegenmacht, om kritische 
bewoners die beleid volgen, 
daarin participeren en vragen 
stellen. 

De wijkcentra zijn als geen ander de or-
ganisaties die bewoners als onafhankelijk 
orgaan daarin kunnen steunen. Door in-
formatievoorziening en de weg te wijzen. 
Door dwarsverbanden te leggen en minder 
mondige burgers er ook bij te betrekken. 
Maar ook als makelaar bij conflictsituaties.

Het stadsdeel denkt deze functie zelf te 
kunnen vervullen. Het bestuur vindt dat 
wijkcentra niet meer nodig zijn en burgers 
zelf hun weg wel vinden naar de raad.

Hoe nu verder? 
Tot de besluitvorming van 25 november 
zijn er nog verschillende momenten om uw 
stem te laten horen. De eerste mogelijk-
heid is woensdagavond 20 oktober tijdens 
de raadsvergadering. Daarom dopen we 
deze raadsvergadering om tot ‘De Nacht 
van de Inspraak’. We vragen zoveel moge-
lijk mensen om de raad toe te spreken en 
in twee minuten te vertellen wat zij vinden 
van de bezuinigingsplannen en het voor-
nemen om de wijkcentra te sluiten. U kunt 
ook vertellen wat u aan het wijkcentrum 
heeft gehad. Het is voor de beeldvorming 

van raadsleden van groot belang dat zij 
weten wat er leeft onder bewoners.

Meedoen?
Wilt u meedoen aan de Nacht van de In-
spraak op 20 oktober? Meld u bij het stads-
deel aan als inspreker. Daarvoor kunt u bel-
len naar de griffie: 020-252 1345. 

Aanmelden kan ook via een formulier op 
de website. Kijk op de site van stadsdeel 
Zuid onder deelraad. Helemaal rechts vindt 
u onder het kopje ‘contact een knop ‘meld 
u aan als inspreker’. 

U kunt zich opgeven tot 20 oktober 12 
uur ’s middags. De deelraad vergadert op 
President Kennedylaan 923 (op de hoek 
tegenover de RAI). We gaan er een unieke 
en gezellige avond van maken. U bent ook 

welkom om vanaf de tribune steun te be-
tuigen. Hiervoor is aanmelding niet nodig. 
Laat u weten dat u de 20e komt inspreken? 
hakken@wijkcentrumceintuur.nl

Steunbetuigingen
Nu de officiële inspraak is afgelopen gaan 
we over op steunbetuigingen. Vraag uw 
buren, bakker en bekenden om op hakken-
indewijk.nl de steunverklaring te voorzien 
van commentaar en deze op te sturen. Op 
de site vindt u ook een standaardtekst. 
Kent u bekende Amsterdammers? Vraag 
hen vooral ook de steunverklaring te teke-
nen!

Op de hoogte blijven?
•  Volg ons op twitter! 
 http://twitter.com/hakkenindewijk

•  ‘Like’ ons op Facebook 
 ‘Like’ hakken in de wijk en u volgt de 
 ontwikkelingen.
•  Reageer op onze site 
•  Kijk regelmatig op 
 www.hakkenindewijk

De site wordt voortdurend vernieuwd. 
Binnenkort met reacties van raadsleden, 
maar ook ontwikkelingen, artikelen en 
filmpjes.
•  Vertel het vrienden en bekenden 
 in de winkel, op straat en vraag mensen 
 te reageren.
•  Heeft u vragen, ideeën of praktische 
 voorstellen? 
 Mail ons op 
 hakken@wijkcentrumceintuur.nl

 Geen gehak!

Woensdag 20 oktober: Nacht van de Inspraak

Links: rommelmarkt in verenigingsgebouw Henrick de Keijser, ter gelegenheid van Nationale Burendag op 25 september, een van de bewonersactiviteiten op die dag begeleid door Wijkcentrum Ceintuur. Midden: ponyrijden op kinderboerderij De Pijp, ter gelegenheid 

van dierendag. Rechts: zaterdag 9 oktober werd kinderboekenwinkel Casperle aan het Sarphatipark feestelijk geopend met een poppenkastvoorstelling. (Foto’s Christine Westerveld)

• Help de raadsleden over de streep! 
Voorlopig zijn VVD, D66 en de PvdA 
(de partijen die ook in het bestuur 
zitten) nog voor de bezuiniging op het 
WSWonen. Ook het CDA lijkt nog achter 
de bezuiniging te staan. Bel ze, mail 
ze, reik ze argumenten aan om terug 
te komen op hun voornemen. Zeker 
als het de partij betreft waar u op hebt 
gestemd. 

VVD – fractievoorzitter  
Jeroen van Wijgaarden 
jvanwijngaarden@zuid.vvdamsterdam.nl
D66 – fractievoorzitter  
Alexander Scholtes  
a.scholtes@d66.nl
PvdA – fractievoorzitter  
Marijn van Ballegooijen 
vanballegooijen@gmail.com
CDA – fractievoorzitter  
Henk Boes  
henk.boes@gmail.com

•	Geef uw reactie op 
 www.hureninzuid.nl. 
 Daar kunt u nu direct uw mening laten 
 horen aan de raadsleden in de 
 commissie wonen.

• Geef u op als inspreker 
voor de Commissie Ruimte en Wonen 
van woensdag 3 november op het 
agendapunt Begroting en vertel daar 
in 3 minuten wat u van de bezuiniging 
vindt.

• Vraag vrienden en bekenden 
 te reageren. 
 Spreek er over in de winkel 
 en op straat.

• Hang een poster voor uw raam 
 (zie afbeelding op pagina 3). Die is af te 
 halen op Gerard Doustraat 133.

•  Volg ons op twitter: 
 @HvdePijp stuur 
 onze berichten door en tweet over ons

• Volg de ontwikkelingen op 
 www.hureninzuid.nl

Huurders boos op stadsdeel: Wat kunt u (verder) doen?
(vervolg van pagina 3)


