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De Pijp Krant verschijnt acht keer per jaar. 
De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. 
De krant is gerelateerd aan het Wijkcen-
trum Ceintuur. Het Wijkcentrum ontwik-
kelt activiteiten om de woon-, werk- en 
leefomstandigheden in De Pijp te verbete-
ren, maar wil bovenal de bewoners stimu-
leren om zelf initiatieven te nemen, die de 
leefbaarheid en saamhorigheid in De Pijp 
vergroten. Het Wijkcentrum faciliteert en 
ondersteunt hen daarin.

Geschiedenis
Het Wijkcentrum Ceintuur bestaat ruim 40 
jaar en vindt zijn oorsprong in de roerige 
jaren zestig van de vorige eeuw, toen de 
grotendeels verpauperde Noord-Pijp voor-
namelijk bewoond werd door arbeiders, 

JA, De 
Pijp Krant  
voor alle 
buurt- 
bewoners!

Van de circa 22.000 
huishoudens in De Pijp hebben 
er ongeveer 8.000 een Nee-
Nee-sticker op de brievenbus. 
Deze bewoners willen - 
behalve geen reclame - ook 
geen huis-aan-huisbladen 
ontvangen. Bent u één van 
hen, dan ontvangt u ook De 
Pijp Krant niet. Weet u wel 
zeker dat u dat wilt? Wij 
vragen u voor één keer De 
Pijp Krant te lezen. Misschien 
verandert u van gedachten 
en plakt u alsnog de ‘Ja, wél 
De Pijp Krant’-sticker op uw 
brievenbus.

75 jaar boksen op de Albert Cuyp! De VBSK (Vereniging tot Bescherming van het Schoolkind) vierde feest op 29 januari. In de jaren 80 leverde ze in elke gewichtsklasse een Nederlands Kampioen. Het 

Gouden Team was op één na (Pedro van Raamsdonk) aanwezig. v.l.n.r. Said Kwyasse, Mohm.’Rocky’ El Falah, Romeo Kensmil, Regi Saro, Gilbert Hallie en Ramon Voorn. Foto Maarten Wesselink

studenten en kunstenaars. Veel panden 
waren gekraakt en er was veel overlast van 
junkies. Alle reden dus om in actie te ko-
men tégen de verpaupering en vóór verbe-
tering van de leefbaarheid in de buurt. In 
de afgelopen 40 jaar heeft De Pijp een ware 
metamorfose ondergaan. Van armoedige 
wijk is het nu een van de welvarendste, 
populairste én duurste wijken van Amster-
dam geworden, met een zeer gemêleerde 
bevolkingssamenstelling. Was De Pijp 
Krant ooit een ‘aksiekrant’, nu wil De Pijp 
Krant een krant zijn voor alle bewoners!

Wonen, Opbouwwerk en Groen
De kernactiviteiten van het Wijkcentrum, 
‘wonen’, ‘opbouwwerk’ en ‘groen’ zijn vast 
vertegenwoordigd in De Pijp Krant. Het 
Wijksteunpunt Wonen, het Opbouwwerk 
en het Natuur- en Milieuteam (NMT) heb-
ben hun vaste plek op pagina 3 en 5, en 
zij leveren zelf kopij aan. De rubriek ‘Op 

het spreekuur’ beschrijft een kwestie tus-
sen huurder en verhuurder: de reden, de 
aanpak en de uitkomst van een conflict. 
Informatief voor iedere huurder, die ge-

interesseerd is in rechten en plichten van 
huurder én verhuurder. De opbouwwerkers 
informeren u via De Pijp Krant over buurt-
festivals, activiteiten voor speciale doel-
groepen, over perikelen rond de aanleg 
van een parkeergarage of de herinrichting 

van bijvoorbeeld het Archiefterrein of het 
Hercules Seghersplein, om maar een paar 
voorbeelden te noemen.

Het Natuur- en Milieuteam spant zich in 
voor behoud en uitbreiding van groen in De 
Pijp. Wist u dat De Pijp de wijk in Amster-
dam is met het minste groen per inwoner? 
Alle bestaansrecht dus voor dit team. Men 
kan bij hen terecht voor het aanvragen van 
een geveltuin en voor hulp bij het aanleg-
gen ervan. De watertuinen in de Boeren-
wetering zijn op initiatief van het NMT aan-
gelegd en het NMT is ook de motor achter 
het GroenGemaal in het Sarphatipark. Hier 
kan men advies krijgen over planten voor 
(gevel)tuin en balkon, stekjes en zaden rui-
len en ecologische bollen kopen. Het NMT 
ondersteunt de Bomenridders, een groep 
vrijwilligers die zich inzet voor het behoud 
van bomen in de buurt, het NMT is een Mus-
senproject begonnen (‘breng de mus terug 
in De Pijp!) en bepleit bij nieuwbouwpro-

jecten voldoende rekening te houden met 
broedgelegenheid voor vogels. Via De Pijp 
Krant houdt het NMT u op de hoogte van 
hun activiteiten.

Redactionele bijdragen
De overige pagina’s van De Pijp Krant wor-
den gevuld met bijdragen van de redac-
tieleden, die als vrijwilliger aan de krant 
verbonden zijn. Het hoofdartikel gaat over 
actuele kwesties die spelen in De Pijp. Zo 
werd er de afgelopen jaren geschreven 
over ontwikkelingen rond de aanleg van 
de Noord-Zuidlijn onder de Ferdinand Bol-
straat en het metrostation Ceintuurbaan, 
maar ook over de gevolgen van het samen-
voegen van meerdere stadsdelen tot één 
stadsdeel Zuid, over de aanstaande bezui-
nigingen op het opbouw- en welzijnswerk 
in De Pijp, over de parkeeroverlast van (bak)

Lees verder op pagina 2

JA
wél

De ‘Ja, De Pijp Krant 
wél’-sticker is (ook) 
verkrijgbaar bij het 
wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133
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fietsen en scooters in de buurt en over de 
gevolgen van de toenemende populariteit 
van De Pijp als uitgaansgebied. 

De overige artikelen kunnen over van 
alles en nog wat gaan. Zo schreven we in 
2010 o.a. over de Albert Cuypmarkt, onvei-
lige verkeerssituaties, de Voedselbank, de 
Kinderboerderij, Open Dagen en kunst en 
cultuur in De Pijp.

Vaste rubrieken
Naast de variabelen zijn er de constan-
ten. In de rubriek ‘Inburgeren met De Pijp 
Krant’ laat Maarten Wesselink u kennis-
maken met buurtbewoners: man, vrouw, 
jong, oud, rijk, arm, geboren en getogen 
Amsterdammers en mensen die van heinde 
en verre hier zijn neergestreken. Een mooie 
afspiegeling van de bevolkingssamenstel-
ling van onze buurt. ©hris laat in haar 
column haar gedachten gaan over wat zij 
zoal in De Pijp op haar pad vindt, van hang-
jongeren, weesfietsen, afmeerbeleid tot 
aan hondenpoep. En in de rubriek ‘Prenten 
van Weleer’ neemt Ton van der Tas u – aan 
de hand van een van de honderden histori-
sche ansichtkaarten van De Pijp uit zijn ei-
gen verzameling – mee naar het verleden 
en geeft u een schat aan informatie over de 
geschiedenis van De Pijp.

In Cultuur Uitgelicht worden voorstellin-

gen belicht in filmhuis Rialto, muziekcen-
trum De Badcuyp of het Ostadetheater. En 
dan kunt u ook nog eens twee vrijkaartjes 
winnen voor een film naar keuze in Rialto, 
als u de juiste oplossing van het crypto-
gram instuurt!

Tot slot biedt De Pijp Krant u gelegen-
heid om voor een schappelijke prijs te ad-
verteren. Een mooie gelegenheid voor zelf-
standige ondernemers in De Pijp om hun 
bedrijfje onder de aandacht te brengen!

Steun
In de bezuinigingsplannen van het stads-
deel wordt het Wijkcentrum Ceintuur in 
2012 mogelijk gesloten. Misschien bete-
kent dit ook het einde van De Pijp Krant. 
Wij maken ons sterk voor het behoud van 
beide. Wilt u ons hier in steunen? Plak dan 
de bijgevoegde ‘Ja, wél de PijpKrant’-sticker 
op uw brievenbus. En laat ons weten wat u 
van De Pijp Krant vindt! Schrijf ingezonden 
brieven, draag onderwerpen aan, vertel ons 
wat u mist in de krant of waar u zich aan er-
gert! Dan zullen wij ons inspannen om een 
buurtkrant te schrijven die voor alle bewo-
ners de moeite van het lezen waard is!

Christine Westerveld

De ‘Ja, wél De PijpKrant’-sticker is ook 
verkrijgbaar bij Wijkcentrum Ceintuur,  

Gerard Doustraat 133

Colofon 

Bart in De PijpCryptogram Horizontaal
 5.  gespleten haar? (12)
 8.  geld voor een kruisje? (5) 
 9.  die tas past goed bij een pak (6)
 11.  kringloopschip? (13)
 14.  vervoer op stroom (9)
 16.  adviesgeld (3)
 17.  schilderstheorie? (7)
 20.  kleedje bij de kapper (5)
 22.  loopgraven? (12)

Verticaal
 1.  metalen monsters (6)
 2.  geen afnemers (8)
 3.  zo’n vat kan spatten (4)
 4.  (geen) aanslag op het milieu (8)
 6.  smeermiddel (3)
 7.   lachende vogel? (10)
  10.  raadselachtige aciegroep (4)
  12.  GroenGemaal? (7)
 13.  op een bergje kleding (5)
 15.  symbool van parasieten 95)

La Venta, Spaanse delicatessen
Gerard Doustraat

© 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

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

Onder de goede inzendingen worden 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram december: 
M.J. Haga, Rustenburgerstraat

Oplossing december Horizontaal: 6+4.gil-
lende keukenmeid 7.wit 8.kopstuk 11.zalig 12.drie 
koningen 14.vuurwerk 16.ar 17.kribbe 18.dracht 
20.spiritus Verticaal: 1.piek 2.flap 3.snit 5.stille 
nacht 7.wijzen 9.oor 10.sneeuwbui 13.klok 14.vlies 
15.kaars 19.ui

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

door Christine Westerveld

✁

Redactie Minka Bos, Mano Bouzamour, 
Nadia Haimé, Ron Kretzschmar, Peter 
Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), 
Annemiek Pels, Peter Roeffen, Ton van 
der Tas, Maarten Wesselink, Christine 
Westerveld, Ester Zijlmans. Bijdragen 
o.m. Guido Zijlstra. Fotografie Christine 
Westerveld, Maarten Wesselink, 
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

‘Nooit meer De Pijp uit’ is een tentoonstel-
ling voor en door bewoners van De Pijp, 
tien bijzondere portretten van tien ‘al-
ledaagse’ bewoners, bedacht en geschil-
derd door kunstenaars Jan H. de Hartog en 
Martin Travers. Ik tref beide kunstenaars in 
Bibliotheek Cinetol waar hun schilderijen 
tentoongesteld zijn. 

Engelsman Travers woont sinds een 
aantal jaar in Nederland. Hij maakt vooral 
muurschilderingen en zet zich in voor 
kunstprojecten met jongeren in verschil-
lende delen van de wereld. De Hartog is 
filmmaker en kunstschilder. Na jaren in 
Zuid Korea en Los Angeles te hebben ge-
woond en gewerkt, heeft hij nu een galerie 
in De Pijp waar hij werkt aan film en docu-
mentaire projecten.

Ze kwamen in 2009 op het idee voor 
dit bijzondere project. “We wilden iets 
doen met deze multiculturele buurt die 
zo snel veranderd. Zo is het idee ontstaan 
om schilderijen te maken, geïnspireerd op 
bewoners uit de buurt”. De tien schilde-
rijen van 1 bij 1,5 meter groot waren eerder 
tentoongesteld in verschillende etalages in 
de Tweede Van der Helststraat. De opening 
hiervan vond begin mei 2010 plaats in de 
vorm van een buurtfeest. “Het feest was 
bedoeld om te laten zien wat we doen in 
de buurt en wat de buurt te bieden heeft. 

We hebben als buurt samengewerkt om er 
een bijzonder feest van te maken. Iedereen 
heeft zijn best gedaan om er een succes 
van te maken en ook Wijkcentrum Ceintuur 
heeft zijn steentje bijgedragen”.

Er is veel werk aan vooraf gegaan. “ Eerst 
hebben we bewoners met verschillende 
achtergronden benaderd en interviews af-
genomen. Deze personen waren allemaal 
bereid om een stukje van hun leven in De 
Pijp en hun leven voor De Pijp met ons te 
delen”. 

Terwijl ik word rondgeleid langs de schil-
derijen wordt het mij duidelijk hoezeer het 
project de kunstenaars na aan het hart 
ligt. Het enthousiasme waarmee ze over 
de werken vertellen is aanstekelijk en hun 
betrokkenheid bij de geportretteerde voel-
baar. Eén schilderij in het bijzonder valt mij 
op, het portret van Monica. Het blijkt de 
favoriet van De Hartog:“ Het schilderij ver-
telt het verhaal van Monica, een postbode 
uit de Van der Helstbuurt. In het schilderij 
zijn ontelbare postzegels verwerkt. Ze lijkt 
sprekend; daarbij vertellen het materiaal 
en de postzegels ook hun eigen verhaal.

Ester Zijlmans 

Tot 27 februari in Bibliotheek Cinetol 
meer info op  www.capturedmemory.nl

‘Nooit meer De Pijp uit’

Buurtwinkeltjes Tellegenbuurt (herhaalde oproep)
 
In de Tellegenbuurt waren vroeger veel buurtwinkeltjes gevestigd. Hebt u 
bijzondere verhalen daar over, laat het ons weten. We maken met de verhalen en 
foto’s van de winkelpandjes een mooie wandelroute voor de buurt.

Bel of mail naar wijkcentrum Ceintuur en vraag naar Mayra Paula 020- 6764800 
ma-do of m.paula@wijkcentrumceintuur.nl
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Aan het Gerard Douplein runt Debby 
al tientallen jaren een snackbar, daar 
boven woont ze. Nadat een aantal jaar 
geleden het pand van eigenaar ver-
wisselde heeft ze flinke problemen. 
Na slepende onderhandelingen ac-
cepteerde ze een huurverhoging van 
550%(!). Maar dit bleek niet voldoen-
de. Er zijn andere plannen met het 
pand. De eigenaar heeft haar de huur 
opgezegd. In een rechtszaak kreeg hij 
vorige week gelijk: zijn economisch 

belang was groter. Het hoger beroep 
loopt nog. Debby is ten einde raad en 
zoekt hulp en steun waar mogelijk.  
Laat weten dat je het niet eens bent 
met deze ontwikkelingen. De Pijp is 
er juist voor de kleine ondernemer die 
in de buurt woont en werkt. De zaak 
van Debby schetst de grote macht van 
vastgoedontwikkelaars die met geld 
alles voor elkaar lijken te krijgen.

wonen |

Huurprijs na woningverbetering

De huurder die onlangs het spreekuur 
bezocht ergert zich al jaren aan zijn 
verouderde keukenblok. Het granito 
aanrechtblad is zichtbaar gedateerd, 
al doen zich geen echte gebreken voor. 
De keuken is hoognodig aan vernieu-
wing toe, vindt de huurder. Kan dat 
afgedwongen worden, is de vraag?

Het is niet eenvoudig om de verhuur-
der te dwingen tot vervanging over te 
gaan zolang alles nog functioneert en 
zich geen echte gebreken voordoen. 
De verhuurder is alleen verplicht om 
gebreken te herstellen, niét om de 
woning te laten voldoen aan de eisen 
van de moderne tijd. Desondanks heeft 
het spreekuur de huurder geadviseerd 
om de verhuurder te verzoeken tot 
vervanging over te gaan, al werd van 
dat verzoek niet veel verwacht.

De verbazing van de huurder was dan 
ook groot toen hij een brief van de 
verhuurder ontving: de verhuurder was 
bereid om een nieuw keukenblok te 
plaatsen, compleet met dubbele spoel-
bak en nieuw tegelwerk boven het 
aanrecht. Het aanbod was echter niet 
vrijblijvend: als de huurder akkoord zou 
gaan was hij een extra huurverhoging 
van € 50 per maand verschuldigd. De 
huurder vraagt zich af of dit wel een 
redelijk voorstel is.

Een tussentijdse, extra huurverhoging 
is in principe mogelijk als de verhuur-
der verbeteringen aan de woning 
aanbrengt. Dat is in deze zaak maar 
gedeeltelijk het geval. De woning had 
immers al de beschikking over een 
keukenblok, dus als de verhuurder 
dat blok vervangt kan daar op zichzelf 
geen verhoging tegenover staan. Dit 
is echter anders als de verhuurder een 

beter keukenblok plaatst, bijvoorbeeld 
een die langer en luxer is. In dat geval 
kan een beperkte verhoging worden 
gevraagd. Die moet dan in verhouding 
staan tot de meerkosten van dat luxe 
keukenblok ten opzichte van het plaat-
sen van een soortgelijk keukenblok.

Als partijen geen overeenstemming 
bereiken over de verhoging voor de 
woningverbetering, kan de huur-
commissie om een oordeel worden 
gevraagd. Dat verzoek moet dan bin-
nen drie maanden na gereedkoming 
van de verbetering worden ingediend. 
De huurcommissie zal dan bepalen 
welk deel van de werkzaamheden als 
‘gewoon onderhoud’ moet worden 
aangemerkt en welk deel als ‘verbete-
ring’. Op basis daarvan zal de redelijke 
huurverhoging worden bepaald. Een 
snelle berekening leert in dit geval dat 
de verhoging waarschijnlijk niet hoger 
dan ongeveer 12 euro zal uitkomen.

De huurder besloot om het voorstel van 
de verhuurder zonder morren te ac-
cepteren en geen discussie aan te gaan 
over de voorgestelde huurverhoging. 
Dan zou hij immers het risico lopen dat 
de verhuurder alsnog het hele voorstel 
zou intrekken en de huurder met het 
oude keukenblok blijft zitten. In plaats 
daarvan zal de huurder, nadat het keu-
kenblok is geplaatst, de huurcommissie 
inschakelen. De afgesproken verhoging 
van € 50 per maand zal dan achteraf 
worden gecorrigeerd naar het bedrag 
dat de huurcommissie redelijk vindt.

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).

Sinds 1 januari 2011 moeten 
woningcorporaties 90 % 
van hun vrijgekomen sociale 
huurwoningen toewijzen aan 
huishoudens met een inkomen 
tot € 33.614,00 (peiljaar 
2011). Dit is een gevolg van 
een besluit van de Europese 
Commissie. 
Wat wordt verstaan onder 
 sociale huurwoning?
Alle woningen met een rekenhuur tot 
€ 652,52 (peiljaar 2011) die worden verhuurd 
door woningcorporaties vallen onder de 
maatregel. Onder rekenhuur wordt verstaan 
de kale huur verminderd met het bedrag 

voor een bij de woning behorende bedrijfs-
ruimte en/of garage. En vermeerderd met 
enkele subsidiabele servicekosten zoals lift, 
verlichting, schoonmaakkosten, huismees-
ter en gemeenschappelijke ruimten.

Hoe wordt het inkomen berekend?
Er wordt gekeken naar het bruto verzame-
linkomen van de huurder en diens meer-
derjarige medebewoners. Het inkomen 
van minder- en meerderjarige kinderen 
telt niet mee. Alleen het inkomen wordt 
getoetst, het vermogen van de woning-
zoekende niet.

Alleen voor nieuwe huurcontracten
De inkomensgrens geldt alleen voor con-
tracten aangegaan vanaf 1 januari 2011. 
Wanneer u een lopend huurcontract heeft 
blijft dit dus gewoon geldig.

Uitzonderingen
De inkomensgrens geldt niet voor stads-
vernieuwingsurgenten, kandidaten met 
een indicatie voor een rolstoelgeschikte 
woning in Amsterdam en in Zaanstad voor 
kandidaten met een GEB (Geringe Ergono-
mische Beperking) -indicatie of een indica-
tie voor een aanleunwoning.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel 
vragen op het gebied van huurrecht 

woonruimte? Kom langs op het open in-
loopspreekuur op woensdagochtend tussen 

9.00-12.00 uur of donderdagavond tussen 
19:30 en 21.00 uur:

Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid 
lokatie De Pijp

Gerard Doustraat 133, tel: 020 664 53 83
depijp@wswonen.nl, www.wswonen.nl

Inkomensgrens sociale huurwoningen

‘Rittergate’, daar begint de zaak zo lang-
zamerhand wel een beetje op te lijken.

Het stadsdeel wil de Ritterlantaarnpa-
len vervangen door die van het type Hol-
bein en dat stuit op verzet bij de buurt-
bewoners. Het besluit om tot vervanging 
over te gaan is gebaseerd op het Beleids-
kader openbare verlichting Amsterdam 
2005-2105, een beleidsstuk van de Dienst 
Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), 
waarin weinig rekening wordt gehouden 
met welstand, dat bijvoorbeeld gaat over 
de vraag of een bepaald soort lantaarn 
wel in het straatbeeld past. 

Een argument van de DIVV is dat de 
Holbeinlantaarn uit 1924 prima zou pas-
sen bij de huizen van de Amsterdamse 

School, die immers ook rond die tijd zijn 
gebouwd. Maar dat is een slecht argu-
ment. De Holbeinpaal (architect Mar-
nette) zelf dateert weliswaar uit 1924, 
maar het armatuur is van 1954 en veel 
moderner van vorm. De Ritterpalen die 
nu in de buurt staan dateren, afhankelijk 
van het model, uit 1867 of 1883. Dit zijn 
dus de originele lantaarnpalen en passen 
uitstekend in de stijl van de grotendeels 
monumentale volksbuurt. Ze hoeven dus 
helemaal niet vervangen te worden door 
een paal van het type Holbein, die daar 
qua stijl niet bij past. Een extra grote 
frustratie voor de buurtbewoners is dat 
de Ritterpalen niet alleen uit de buurt 
verdwijnen maar ook nog eens verplaatst 

worden naar de grachtengordel. En daar 
komt nog eens bij dat de  Holbeins die 
hier naar toe komen worden weggehaald 
uit de westelijke tuinsteden, die op hun 
beurt weer een nog modernere (welke is 
nog niet duidelijk) lantaarnpaal krijgen. 
Dit is een vreemde palendans aan het 
worden.

Inmiddels zijn er enorme protestac-
ties op gang gekomen van bewoners en 
bewonerscommissies om de Ritter voor 
De Pijp te behouden. Ze sturen massaal 
e-mails naar de betrokken wethouders 
en ambtenaren. Op 20 januari is er in het 
stadhuis aan de Amstel een uitvoerig de-
bat gevoerd waarin alle belanghebben-
den hun zegje konden doen.

Of de Ritters behouden blijven hangt 
af van het raadsbesluit dat op 16 februari 
wordt genomen. Voor een meerderheid is 
de steun van een van de collegepartijen 
PvdA, VVD en GroenLinks nodig, maar die 
lijken nog steeds niet overtuigd te zijn. 
Kortom, bewoners en belanghebbenden; 
dóórgaan met actievoeren, laat jullie niet 
voor paal zetten!

Naschrift: Bij het ter perse gaan van deze 
editie bleek dat op de raadsvergadering 
van 16 februari bekend werd gemaakt 
dat een delegatie van de gemeenteraad 
gaat overleggen met stadsdeelwethou-
der Joep Blaas. Inzet: het behoud van de 
Ritter lantaarnpalen.  

Peter Leemeijer

‘Palendans in De Pijp’

Blijven de ‘originele’ Ritterpalen behouden voor De Pijp? Foto: Christine Westerveld

Teken de petitie op http://www.petitiesonline.nl/petitie/debby-moet-blijven/6

Debbie moet blijven!

Debbie voor haar snackbar
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Het is drie dagen voor kerst en ik geniet van 
koffie en de krant, aan tafel in de woonka-
mer, als ik een geluid hoor dat ik niet direct 
kan thuisbrengen. Opkijkend zie ik water 
vanaf het plafond langs de muur naar bene-
den sijpelen, over het stopcontact, druppe-
lend op de kabelaansluiting, de vloerbedek-
king en de contactdoos waar tv, internet en 
telefoon op aangesloten zijn. Ik spring op 
en krijg een lichte schok als ik de hoofdstek-
ker uit het stopcontact trek. Stom! Water en 
elektra gaan niet samen, dat weet iedereen! 
Op de bovengelegen zolder is geen spoor 
van lekkage te bespeuren. Dan bel ik met 
de verhuurder, wooncorporatie De Key. Na-
dat ik de situatie heb beschreven zegt Carla 
van De Key: ”Waarschijnlijk is er een dakpan 
kapot, maar dat is niet urgent, misschien 
wel voor u, maar niet voor ons!” Op mijn 

vraag, wanneer iets wel urgent is, krijg ik 
als het antwoord: “Bijvoorbeeld een gasex-
plosie!” Als ik haar zeg, dat ze waarschijnlijk 
niet blij met haarzelf zou zijn, als ze in mijn 
schoenen stond, zegt Carla: “Dat kan best, 
maar ik kan niets voor u doen! Wel kan ik 
een afspraak voor u maken, ik pak even de 
agenda erbij, 4 januari tussen 2 en 3, kunt 
u dan?” Het is duidelijk, met Carla kom ik 
niet verder. Dus bedenk ik een ingenieuze 
constructie, waarbij het water via sponzen 
van de muur in een bakje loopt, dat weer 
op een grotere bak staat, met daaronder 
dweilen, oude kranten en plastic. En thuis-
blijven, want de bak is snel vol. Liters water 
vang ik op.

Zoekend naar de oorzaak blijkt zowel re-
genpijp als dakgoot volledig volgesneeuwd 
en bevroren te zijn en zoekt het smeltwater 

Alledaags

©hris

Help!

Verloren liefde

van de met sneeuw bedekte daken zich een 
andere uitweg. En hoe! De volgende dag 
loopt het water ook nog op drie andere 
plekken langs de muur en op drie plekken 
uit het plafond! Ik bel weer met De Key. Op 
slinkse wijze weet ik voorbij Carla te gera-
ken en spreek met een hogergeplaatste, 
Piet. Maar hij bevestigt slechts dat Carla 
‘conform beleid gehandeld’ heeft, dat ‘het 
niet om een levensbedreigende situatie 
gaat’, er bovendien ‘weinig capaciteit’ is, ik 
‘de enige niet ben’ en dat ‘het hier gewoon 
ophoudt’. “Ik neem aan dat u een inboe-
delverzekering heeft?”, voegt hij eraan toe. 
“Daar kunt u de schade verhalen en als die 
niet uitkeert, kunt u het bij ons proberen!” 
Bedankt Piet!

Gewapend met bezem en schoffel haal 
ik, hangend uit de dakkapel, zoveel moge-
lijk sneeuw en ijs van het dak. Gelukkig gaat 
het vriezen. En als het vriest, dooit het niet! 
Dus kan ik met een gerust hart van huis. 

Op 4 januari gaat de bel. De loodgieter 
van De Key. ”U heeft last van lekkage?” “Ja, 
twee weken geleden!” “Oh, dan was het 
smeltwater! Nee, dan hoef ik niet te kijken. 
De Key heeft het plan om alle regenpijpen 
en dakgoten hier te controleren op vorst-
schade.” “Wanneer?”, vraag ik. “Dat kan ik u 
niet zeggen”, is het antwoord, “als het in de 
planning past.”

We wachten het af. Ondertussen ga ik de 
kamer schilderen.

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

Ardie Jilleba verloor haar man Kor, een jaar 
geleden na een val ergens op straat. Geheel 
onverwacht. Nooit is ze er achter gekomen 
hoe hij is gevallen en waar. De vragen blijven 
spoken door haar hoofd. “Waar is hij geval-
len? Wie heeft het gezien? Ik weet niets..”

Een jaar geleden gebeurde het. Op 16 janu-
ari viel Kor. Ergens in de buurt van de Jozef Is-
raelskade, Rijnstraat en Van Woustraat. Ardie 
wachtte op hem met de boodschappen, bij de 
Albert Heijn. Zoals altijd. En Kor zou met het 
karretje komen, dat hadden ze afgesproken. 
Maar nu kwam hij niet. Waar bleef hij nou?!  
Kor kwam niet meer. Die avond werd hij 
opgenomen in het VU ziekenhuis met een 
schedelbasisfractuur en vijf weken la-
ter overleed hij, Kor Jilleba werd 83 jaar.  

Hij liet zijn grote liefde achter: Ardie Jilleba 
(83). Een geliefde die voortleefde met  blij-
vende, prangende vragen: hoe kwam het 
dat Kor was gevallen? Wat was er gebeurd? 
Waarom viel hij? Wie heeft het gezien? Wie 
heeft de ambulance gebeld? 

“Elke keer als er een ambulance langs 
komt met sirene aan, dan denk ik terug aan 
die dag,” vertelt Ardie in haar appartement 
aan de Jozef Israelskade. “Hij zat altijd daar,” 
ze wijst naar een stoel bij het raam. “Vroeger 
ging het leven vanzelf: iedere dag stond je 
op, las je de Telegraaf. We ontbeten samen. 
Ik zei tegen Kor dat het goed voor hem was 
om elke dag buiten een rondje te lopen. En 
dat deed hij. Hij hield ervan om met de men-
sen te praten. Ik maakte brood voor onze 

lunch: hij hield van pindakaas en chocolade-
hagel, met veel boter en veel hageltjes erin 
gedrukt, en ik nam altijd kaas en banaan als 
beleg. ‘Jij altijd met je kaas, kaas, kaas!’ zei 
hij dan. ‘Mijn wettige vechtgenoot’ grapte 
ik terug.

Nu is alles anders. ’s Nachts lig ik vaak 
urenlang wakker. Als ik dan uiteindelijk op-
sta, dan denk ik: ‘Nou van mij hoeft het niet 
meer, ik hoef niet meer wakker te worden.’ 
Maar ja, dan word ik toch wakker. Ik heb 
tegen mezelf gezegd dat ik iedere dag even 
naar buiten moet. Een rondje lopen. Om wat 
beweging te krijgen. Thuis lees ik de krant 
en drink ik mijn koffie. Met graankoekjes. 
Elke dag sta ik wel een keer op mijn balkon 
en kijk naar de beweging op de kade. 

Kor mis ik elke dag. Alles mis ik aan hem. 
Zijn grapjes, zijn blauwe ogen. Zijn blonde 
haar. Dat had hij toen ik hem leerde kennen. Ik 
woonde toen nog bij mijn ouders op de Rijn-
straat. Mijn vader had die winkel ‘Rijnstroom’, 
ken je die? Kor had een motor en ik ook. We 
reden graag samen. Nu mis ik iedereen, eerst 
mijn vader en mijn moeder en nu ook mijn 
man. Kor en ik gingen lachend door het leven. 
Nu leef ik gewoon. Vanaf het moment dat ik 
opsta, leef ik. Dat is het. Meer niet.”

Minka Bos

Heeft u Kor Jilleba zien vallen op 16 januari 
2010? Of weet u meer over zijn val?

Stuurt u dan alstublieft een email naar: 
minka@minkabos.com

Kor en Ardie op de motor in 1954

In de Pijpkrant van december 2010 kondig-
de VersVoko de Pijp haar eerste besteldag 
van biologische groenten aan. Twee boe-
ren uit Osdorp leverden 8 januari onder 
andere pastinaak, boerenkool, spruiten, 
gele bieten en verschillende kruiden. De 
middag bleek een succes: zeker 30 mensen 
wisten Wijkcentrum Ceintuur te vinden. 

Op mooi gedekte tafels en met behulp 
van kleurrijke foto’s van groenten, pre-
senteerde VersVoko de Pijp een keur aan 
groenten en kruiden. Na een korte uitleg 
over wat een VersVoko is, namelijk een 
groep mensen die samen hun dagelijkse 
behoefte aan verse groenten, fruit en 
mogelijk andere voedingsproducten uit 
de regio inkoopt, kon men proeven. Het 
aanbod was gevarieerd: een verse salade 
van postelein en bullsblood, geurende 
soepen of aardperentaart. Voor de meer 
exotisch ingestelde eter was er een sma-
kelijke tajine van gele bieten, aardperen 
en pastinaak. En zelfs de spruitjes werden 
met smaak gegeten. Het merendeel was 
enthousiast over de geleverde groenten 
en kruiden. Een enkeling zei het jammer 

te vinden dat de boeren vooral bijzondere 
groenten leverden en geen aardappels, 
wortelen en sommige koolsoorten. 

Het proeven heeft er ongetwijfeld aan 
bijgedragen dat ongeveer 20 mensen 
zich hebben aangemeld bij VersVoko de 
Pijp. Niet alleen om groenten te bestel-
len, maar ook om mee te draaien in één 
van de teams die het mogelijk maken dat 
er groenten besteld, verdeeld en betaald 
worden.

Lijkt het u ook leuk om biologische groenten 
uit de buurt te eten en buurtgenoten 

ontmoeten? Kom dan naar één van onze 
tweewekelijkse besteldagen in Wijkcentrum 

Ceintuur, Gerard Doustraat 133. De eerste 
volgende zijn: zaterdag 5 en 19 maart en 2 

april tussen 15.00 - 17.00uur 
U kunt ook een mail sturen naar depijp@

transitiontowns.nl . We zetten u op de 
mailinglijst en houden u op de hoogte van 

onze besteldagen en andere activiteiten. 
Meer over Transitie de Pijp (ook transition 

town de Pijp) en VersVoko de Pijp via www.
depijp.transitiontowns.nl

Biologische soep, taart en salade
het was goed proeven bij versvoko de pijp

Bomen in de Ferdinand Bolstraat? En lan-
taarnpalen? Midden op straat?! Is dit wel de 
Ferdinand Bolstraat? Is dit wel Amsterdam? 
Ja, het staat toch echt onder op de kaart. Het 
standpunt van de fotograaf is lastig te lokali-
seren, want de meeste huizen links en rechts 
zijn begin jaren negentig gesloopt.

De fotograaf staat op het kruispunt met 
de Van Ostadestraat, kijkend in de rich-
ting van de Ceintuurbaan. Geheel links op 
nummer 156 in het hoekpand zit een cafe-
tapperij.  Nu zit hier de Dump Store in een 
nieuwbouwpand. De huizen het dichtst bij 
de Ceintuurbaan staan er nog. Links op de 
hoek zit bakker Ron Verboom en rechts kle-
dingzaak Metro, waar het al jarenlang op-
heffings-, dan wel verbouwingsuitverkoop 
is. En waar is de tram op deze kaart? In dit 
stuk van de Ferdinand Bolstraat rijdt dan 
nog geen tram. Waar zou die ook naar toe 
moeten gaan? Als de fotograaf  zich om zou 
draaien en af zou drukken, dan zouden we 
zien dat hij zich aan de rand van de stad be-
vindt, want achter de Rustenburgerstraat 
houdt de bewoonde wereld zo’n beetje op.

Als in 1930 de Rivierenbuurt gerealiseerd is, 
gaat tramlijn 25 deze nieuwe wijk verbinden 
met het centrum van de stad en gaat ‘de 25’ 

door de gehele Ferdinand Bolstraat rijden.
Nu wordt er gewerkt aan de metrolijn, die 

precies onder de Ferdinand Bolstraat door 
gaat lopen. Ongeveer in het midden van 
deze kaart zal de zuidelijke toegang komen 
van station ‘Ceintuurbaan’. Hiervoor moet 
het hoekpand, vooral bekend als voormalig 
bankgebouw, wijken. Binnenkort zal er wor-
den begonnen met de sloop van dit pand en 
verliest het kruispunt Ceintuurbaan-Ferdi-
nand Bolstraat voorgoed zijn oorspronke-
lijke gezicht.

Het stadsdeel zal tevens de gelegenheid 
aangrijpen om de openbare ruimte in de 
Ferdinand Bolstraat opnieuw in te rich-
ten. Zij wil daarbij meer ruimte geven aan 
de voetgangers en de fietsers. Deze oude 
prentbriefkaart van omstreeks 1903 kan 
haar wellicht tot inspiratie dienen. Zal de 
Ferdinand Bolstraat weer in zijn oude luister 
worden hersteld? Zal het de Pijpbewoner 
weer worden gegund breeduit te flaneren 
over zijn Ferdinand Bol ? Deze kaart gunt ons 
een kijkje in het verleden van de buurt, maar 
het zou ook wel eens een blik in de toekomst 
kunnen zijn  …

Ton van der Tas

Prenten van weleer
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Wilgenbomen knotten  
in het Sarphatipark
Wie wil er leren wilgenbomen knotten en 
tegelijkertijd helpen ze op orde te houden? 
Lekker een dagje buiten werken, de han-
den uit de mouwen steken met een zicht-
baar resultaat. De wilgentenen worden 
gebruikt om voederkorfjes voor de vogels 
in het park te vlechten en om boomtuin-
hekken te maken. Het Groen Gemaal zorgt 
voor gereedschap.

Eind februari - begin maart (datum in 
overleg) Meld je aan bij Henk Vrolijk van het 

Groen Gemaal in het Sarphatipark of bel 
020-6641350 of mail  

h.vrolijk@wijkcentrumceintuur.nl

Repair Café de Pijp
Met Transitie de Pijp en het Jan van der 
Heijdenhuis organiseert het Natuur- en 
Milieuteam de Pijp dit jaar weer een aan-
tal Repair Café’s. Neem uw kapotte broek, 
broodrooster of fiets mee naar het Repair 
Café en repareer het met een expert voor 
een langer leven. 

Bent u handig of vindt u het gewoon leuk 
om anderen te helpen bij het repareren van 
hun spullen kom dan meehelpen! We zoe-

ken nog mensen die kapotte kleren kunnen 
repareren, elektrische apparaten maken of 
definitief kapot verklaren, gebroken spul-
len lijmen of meubels kunnen maken! 

Meldt u aan bij Lilian van het Natuur- en 
Milieuteam De Pijp tel: 020 4004503 of mail 

nmt@wijkcentrumceintuur.nl. Kijk voor 
meer info op www.wijkcentrumceintuur.nl. 
Zondag 27 februari 12.00-16.00 uur Locatie: 

Jan van der Heijdenhuis,  
2e Jan van der Heijdenstraat 75-77 

Maandelijks onderhoud Watertuinen 
in de Boerenwetering 
Behalve voor extra groen in de buurt zor-
gen de watertuinen voor de zuivering van 
het water en nestplekken voor watervo-
gels. Ze worden onderhouden door vrij-
willigers. Elke eerste zaterdagmorgen van 
de maand kunt u ook meehelpen. In een 
bootje of vanaf de kant worden de 400 me-
ter watertuinen en voorzetoevers  ontdaan 
van zwerfvuil en onderhouden. Gezellig 
vooraf koffie drinken en na goed werk sa-
men lunchen.

Start: zaterdag 5 maart om 10.30 uur bij 
onze bootjes aan de Ruysdaelkade t/o 

het Wijkservicepunt op nr. 16. Voor meer 

informatie: Natuur en Milieuteam De Pijp, 
Thea Dammen: tel. 020 – 4004503.  

nmt@wijkcentrumceintuur.nl  
www.wijkcentrumceintuur.nl 

Informatiemiddag 
bewonerscommissie P.L. Tak-Complex
De bewonerscommissie wil graag met an-
dere bewoners de buurt groener maken. 
Kom uw buren leren kennen, hoor wat er 
speelt en help mee. Om 16.30 uur geeft het 
Natuur- en Milieuteam de Pijp een korte 
toelichting op het hoe en wat van geveltui-
nen. Er hangen foto’s van verschillende ge-
veltuinen uit de Pijp. U kunt deze middag 
een aanvraag voor een geveltuin indienen 
of reeds ingevulde formulieren afgeven. 
We sluiten af met een drankje en een hapje 
om 18.00 uur. 

Vrijdag 11 maart 16.00-18.00 uur Locatie: 
Paviljoen P.L.Tak-complex ingang  

Th. Schwartzeplein bij nr. 13 in de hoek.

Introductie tot Permacultuur 
Permacultuur is een ontwerpmethode 
om je omgeving op natuurlijke wijze in te 
richten. Je kan er een tuin, bos, gemeen-
schap, wijk, stad, buurt, balkon, of je leven 

mee ontwerpen en inrichten. Het biedt 
dan ook tal van praktische oplossingen 
voor huidige problemen rond landbouw, 
voedselvoorziening, klimaatverandering, 
grondstoftekort en natuurherstel. In het 
groot en in het klein. Permacultuur is leuk 
en iedereen kan het. Wat is er nou leuker 
dan een beetje natuur, in het park, in de 
tuin, op het balkon of in je vensterbank? En 
waarom dan niet gelijk daar wat eetbaars 
neerzetten. Eigen bessen, kruiden, pad-
destoelen of sla smaken nog altijd het lek-
kerst. Maar ook je voor je huis, leven of wijk 
kan je permacultuur methodes gebruiken. 
Denk aan energiezuinige huizen, een mi-
lieuvriendelijke levensstijl en buurtprojec-
ten zoals transition towns. De dagcursus is 
van 10.00 tot 18.00 uur, ‘s avonds eten we 
samen en daarna worden er films vertoond 
voor degenen die willen blijven hangen.

Het is een intensieve dag die begint 
met theorie in Wijkcentrum Ceintuur. We 
zorgen voor een lunch en warme maaltijd 
‘s avonds. De kosten hiervoor hopen we 
samen te delen.

Zaterdag 5 maart van 10.00 tot 18.00 uur 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. 

Cursuskosten: € 50,00

Nederland Doet 
klussen in het Sarphatipark 
Vr 18 en za 19 maart 11.00 – 17.00 uur
NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en stimuleert iedereen om op 18 
en 19 maart 2011 de handen uit de mouwen 
te steken. Doet u ook mee als klusser in het 
Sarphatipark?
Vrijdag: Het Groen Gemaal in het Sarpha-
tipark heeft een werkschuur met een heel 
slecht dak. Daardoor worden onze tuinge-
reedschappen en kleren nat en schimme-
lig. We willen de bitumenlaag vernieuwen, 
houtwerk vervangen en een goot aanbren-
gen. (Aanmelden bij Henk Vrolijk, h.vrolijk@
wijkcentrumceintuur.nl) 
Zaterdag: We gaan een nieuwe boom-
pjes en struiken planten waaraan veel 
wild fruit groeit, zoals een mispel, moer-
bei, wilde appel en bessen. Meewerken is 
gezellig en leerzaam voor zowel volwas-
senen als kinderen. Verzamelen bij het 
Groen Gemaal. 

Graag aanmelden bij  
depijp@transitiontowns.nl  

Meer weten? 
www.nldoet.nl  

of http://ttpijp.wordpress.com

opbouwwerK / nAtuur & mileu |

Vul dan bijgaand aanvraagformulier in en lever het bij het Natuur- en Mili-
euteam De Pijp in vóór donderdag 24 maart. In de weken daarna worden de 

betonnen randen van de tuin aangelegd door het Stadsdeel, maar nog niet 
voorzien van aarde. Die kunt u afhalen op Geveltuinendag in het Sarphati-
park op IJsheiligen: zondag 15 mei 2011.

Voor meer informatie over geveltuinen en de Geveltuinendag 2011 kunt u 
contact opnemen met het Natuur- en Milieuteam De Pijp: tel: 020 4004503 of 

e-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Groene ladder

Wilt u dit jaar ook een geveltuin?

Aanvraagformulier Geveltuin
Aankruisen of invullen wat van toepassing is.

Naam:    Mevr/Dhr…………………..….……………………..………......................  (svp in blokletters!)
 
Adres:   …………………………..….………................……........................................ Postcode:  10. .  .  . 

Telefoon:   020-…………………… E-mail: ………….................................................................................

Datum aanmelding: .    .   -   .    .   -  2011  Afmeting geveltuin:  ……….meter lengte x 1,5 tegel breed     

Adres geveltuin: ……………….……...……………………..……………………………………….................…

     

MAAK EEN TEKENING HIERNAAST (GEEN TEKENING = GEEN GEVELTUIN)

Aan de volgende voorwaarden bij de aanleg van geveltuinen in Stadsdeel Oud-Zuid wordt voldaan: (Svp aanvinken)  
O Ik weet dat het stadsdeel een geveltuin aanlegt onder de voorwaarde dat ik het goed verzorg en onderhoud;  
O De geveltuin wordt 1½ tegel breed (45 cm);  De stoep is breed genoeg. Er blijft minimaal 1,50 meter doorgang
    over op het trottoir.
O Ik lever een duidelijke tekening aan t.b.v. de stratenmakers, die de stoepbanden komen aanleggen;  
O Ik vraag eerst toestemming aan mijn huisbaas wanneer ik zelfhechtende klimplanten of latwerk aan wil brengen;  
O De benedenwoning heeft geen vaste plantenbakken en/of een voortuin;  
O Ik woon op de begane grond of de bewoners van de begane grond geven op dit aanvraagformulier schriftelijke  
    toestemming;
O Ik zorg dat geen klimplanten in de overspanning van de openbare verlichting groeien;  
O Ik plant geen boom/bomen in de geveltuin en eventuele zaailingen zal ik verwijderen;  
O Ik ben op de hoogte van de volgende voorwaarden:  Het stadsdeel behoudt zich het recht voor bij verwaarlozing 
de geveltuin te verwijderen en het trottoir in oude staat te herstellen;  Het stadsdeel is niet aansprakelijk voor enige 
schade (of gevolgschade) aan het pand die is ontstaan door de, hetzij op aanvraag van de eigenaar, hetzij op aanvraag 
van bewoner(s), aangelegde geveltuin (klimbeplanting);  Het is niet toegestaan het formaat van de geveltuin te wijzigen;  
Geveltuinen worden niet aangelegd in winkelstraten, bij terrassen of bij andere uitstallingen;  Bloempotten en planten-
bakjes mogen geplaatst worden, mits er 1,50 meter stoep overblijft en het geheel goed wordt onderhouden.  
O Ik bestel tuinaarde, kom dit zelf halen en breng het uitgegraven zand mee.
O Ik wil meehelpen op geveltuinendag
O Ik kom planten of zaden brengen om te ruilen, weg te geven of voor weinig geld te verkopen aan andere
buurtbewoners

Voor akkoord met de voorwaarden en aanvraag geveltuin:      
Handtekening aanvrager:        Amsterdam d.d. .       -       -  2011

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

Vergeet niet deze bon in te leveren vóór 24 maart bij het 
Natuur- en milieuteam de Pijp in Amsterdam Zuid

Het gaat om:    O  de aanleg van een nieuwe geveltuin*    
         O  het aanpassen van een geveltuin* 
                  (uitbreiden/verlengen/verbreden*)

aanvraagformulier geveltuinenpk.indd   1 16-2-2011   15:00:28

Ruimte bestemd voor uw tekening. (1 hokje is 1 tegel van 30  x 30 cm) 
Teken de gewenste plaats van de geveltuin t.o.v. voordeur en ramen.

Uw geveltuin wordt door de straten-
makers van het stadsdeel aangelegd in 
april.

Als u samen met uw buren of voor het 
huis van uw (beneden)buren een gevel-
tuin aanlegt, vraagt u dan van te voren 
toestemming aan uw buren en laat ze 
onderstaande bon invullen en tekenen 
voor accoord. 

Geveltuinendag!
Op zondag 15 mei vanaf 12.00 tot 
16.00 uur is het Geveltuinendag in het 
Sarphatipark in de Pijp. 
Deze dagen worden georganiseerd 
door de vrijwilligers van de werkgroep 
natuur en milieu in de Pijp.

.

Natuur- en milieuteam De Pijp, 
Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam 
(400 45 03 of nmt@wijkcentrumceintuur.nl)

Wij wensen u veel 
plezier toe  met uw 
geveltuin

Inleveradres voor uw 
formulier:

Naam: …………………………..….……..................…………(svp in blokletters!)

Adres: …………………………..…....................….........Postcode: ……………..….

Telefoon: 020-………………    E-mail: ..................................................................................................

Verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een geveltuin.

Amsterdam, datum.: ........................-..........................-2011
      
Handtekening eigenaar/bewoner begane grond:     ......................................................................................................................................

aanvraagformulier geveltuinenpk.indd   2 16-2-2011   15:00:37
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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!

cursussen over 
opvoeding 
informatie | training | uitwisselen ervaringen

Peuter in zicht 

wo 15 maart 19.30 – 21.30

Positief Opvoeden

Ouders van kinderen 0-12 jaar: 

ma 28 feb 16:00-18:00 en wo 3 mrt 9:15 - 11:30

Ouders van tieners 10-16 jaar:

ma 28 feb 19:15 - 21:30

Lezingen positief opvoeden 

19:30 - 21:00 dinsdagen 29 mrt, 5 en 19 april

oudercursusoudzuid@combiwel.nl tel 020-3054974

Meer informatie bij: Opvoedpunt de Pijp

Henrick de Keyserstraat 14

Verhuiskriebels?
www.ymere.nl

www.ymere.nl

Leer zingen met hart, ziel 
en verstand
Zangles
Barbara Wessel
vocal coach

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

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

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

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
d’Oude Raai. Ferdinand Bolstraat 321.
Tel: 6368286 / 0621277843 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl
 
Ma 7 maart 20 uur. Greet Vermeulen.
Psychometrie op wastekeningen.

Ma 21 maart 20 uur. Tinie de Ruiter.
Psychometrie op foto’s van overledenen.

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

www.gravenmolen.nl - info@gravenmolen.nl

   tapasbar    restaurant

Graven Molen
Tapas y Cocina Española

Stoppen met roken 
nog niet gelukt?
m.b.h. lasertherapie pijnloos & effectief.
Behandeling 1 uur,  
bel voor afspraak 020-6750109
Olympiaplein 129-I, 1077 CX  Amsterdam
www.bodybalans.nl 

Van Woustraat 200 d
020 4712485 - 06 555550202
viswinkel-vanwou@hotmail.com

Viswinkel

vAn wou
18 holes midgetgolf in het donker

durF JiJ dAt AAn??
deze bon geeft u 15% korting op entree tot 01.05.2011 

gratis parkeren, max 4 pers. per bon 
www.glowgolf.nl in AALSMEER
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Spreekuren 

Pijp Krant 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

Ostadetheater: De laatste dag

Het Griekse drama Medea ligt ten grond-
slag aan de muziektheatervoorstelling 
‘Last Day in Corinth’, een coproductie van 
componist Roi Nachson en regisseur Shiri 
Limor, uitgevoerd door Slagwerkgroep 
Den Haag en Ensemble MAE (voorheen 
Maarten Altena Ensemble), bekend 
om zijn improvisatie en experimentele 
traditie. Een stuk voor één actrice en zeven 
musici. Het gegeven van Medea, die zich 
terugtrok uit de samenleving, is vertaald 
naar deze tijd. Een oud verhaal in een 
nieuw jasje. Als plaats van handeling is 
gekozen voor de Stadswallen, als symbool 
van een binnen- en een buitenwereld, 
een scheidingswand tussen inwoners en 
vreemdelingen. 

In het Ostadetheater, Van Ostadestraat 233, 
3 maart 20.30 uur,.

www.ostadetheater.nl 

Cultuur Uitgelicht

Rialto: Op blote voeten

Twee volwassen zussen, Lily en Clara. 
Lily, nog altijd bij haar moeder wo  nend, 
levend in het moment, in de vrije natuur, 
compromisloos, rijke fantasie, zegt wat 
ze denkt, een vrouw die kind is gebleven, 
ontregelt haar omgeving. Clara, naar de 
stad getrokken, getrouwd, maatschap-
pelijke aangepast, sterk verantwoorde-
lijkheidsgevoel. Elkaars tegenpolen. Na 
de plotseling dood van hun moeder, gaat 
Clara terug naar het ouderlijk huis, omdat 
Lily niet zelfstandig is. ‘Pieds nus sur les 
limaces’,  een film over liefde, vrijheid, ‘de 
ander proberen te begrijpen’ en ‘van el-
kaar leren. Zwaar en toch zonnig, gefilmd 
tijdens de zomer in het zuiden van Frank-
rijk. Regisseuse en schrijfster Fabienne 
Berthaud verfilmde haar eigen boek!

Vanaf 23 maart in Rialto, Ceintuurbaan 338, 
www.rialtofilm.nl 

Activiteiten

Ook in 2011 organiseert Transitie de Pijp 
weer een aantal activiteiten en cursussen. 
Deze vindt u in de agenda elders in deze 
krant, ook in april organiseren we twee 
cursussen.
2 april - De natuurlijke moestuin – voor 
beginners. Beginnend moestuinier, van 
plan om kruiden of fruit in de tuin te 
kweken? Nog weinig tot geen ervaring 
met tuinieren? Vandaag nemen we kort de 
basics van de (ecologische) moestuin door. 
De workshop wordt gegeven door iemand 
met Permacultuur achtergrond maar is 
voor iedereen te volgen.
9 april - Forest gardening / eetbare 
bostuin. In de permacultuur word veel 
gesproken over ‘forest gardening’ en 
‘food-forests’. Ook in Nederland en 
Engeland werken permaculturisten met 
voedselbossen, maar hoe ziet dat er hier 
nou uit. Wat is in een gematigd klimaat 
een voedselbos, of eetbaar landschap. Hoe 
kun je dit aanleggen en kan dat ook in een 
stadstuin?
Verder las u al over onze succesvolle eerste 

ophaaldag van de VersVoko. Een VersVoko, 
VersVoedselkollectief is een groep mensen 
die samen verse groenten besteld bij boe-
ren uit de regio. Elke twee weken is er op 
zaterdag een ophaaldag. Meer informatie 
vindt u op onze website. 

Kom langs op een van onze activiteiten of 
mail naar depijp@transitiontowns.nl. 

Voor meer informatie over Tran-
sition Town De Pijp kijk op 

www.depijp.transitiontowns.nl. 
Op www.transitiontowns.nl vind je meer 

informatie over de achtergrond van 
Transition Towns en welke groepen er nog 
meer bezig zijn met het opzetten van een 

Transitie Initiatief. 

Cultuur uitgelicht

Religie vs moderne kunst

Moderne kunst die zich laat inspireren 
door het geloof klinkt als een contro-
verse die nieuwsgierigheid opwekt. In de 
moderne kunst komt het vaker voor dat 
als religie aan bod komt, de kunstenaar 
zich ofwel op ambivalente wijze uit, 
ofwel dit thema geheel ontwijkt. Met de 
expositie BLOEM HAND KIEM, nodigt Pavèl 
van Houten (1984), de kijker uit zelf te 
beleven dat religie sec een centrale rol kan 
spelen als inspiratiebron. Pavèl heeft zich 
hiervoor laten inspireren door bijbelverzen 
van De Zaaier (Mattheüs 13.1-13.8). De half 
donkere ruimte en de licht klassieke zang 
op de achtergrond, zet aan tot een gevoel 
van introspectie. De kunstenaar maakt 
bewust zeer beperkt gebruik van techniek, 
waardoor je als kijker tevens gedwongen 
bent om de aandacht te focussen.

Tot 27 februari dagelijks (behalve zondag) 
van 13.15 – 17.15 uur in De Tribune, de 

expositie ruimte van de Vredeskerk. www.
pavelvanhouten.nl, www.de-tribune.nl, 

www.amsterdam.vredeskerk.nl

waar is Jimi?
Wie kent hem niet? Humphrey Pietersz. 
Wie ? O, Jimi Hendrix van De Pijp bedoel 
je! Die man die altijd zingt en op zijn gitaar 
speelt voor de deur van de Hema in de Ferdi-
nand Bolstraat. Veel buurtbewoners vragen 
zich af waar hij is gebleven.

In augustus vorig jaar is er bij hem long-
kanker geconstateerd en in het najaar is 
hij hiervoor behandeld. De behandeling is 
goed aangeslagen, de longtumoren zijn 
verschrompeld en (belangrijk): hij heeft zijn 
haardos nog !

Behalve om zijn muziek is hij vooral ge-
liefd en bekend om zijn vrolijkheid, maar 
zijn hese stem en aanstekelijke lach worden 
al enige tijd gemist in de buurt.

Er zijn briefjes en affiches met foto’s en 
het laatste nieuws over Jimi opgehangen 
bij diverse middenstanders in de buurt. Zo 
werd de buurt op de hoogte gehouden over 
het wel en wee van deze straatmuzikant. 
Initiatiefnemer is schrijver en buurtbewoner 
Ton Meurs, die tevens opriep een sms te stu-
ren aan Jimi om hem een hart onder de riem 
te steken. Honderden buurtbewoners heb-
ben aan de oproep gehoor gegeven en dat 
heeft hem enorm goed gedaan.  Hij lag twee 
weken in het ziekenhuis en daarna verbleef 
hij  nog zeven weken in een verpleegtehuis. 
Voor hem, die zo gewend was voor zichzelf 
te zorgen en te genieten van het leven op 
straat, viel er de afgelopen maanden weinig 
te genieten.

Na de kerstdagen kwam hij weer thuis. Ik 

zocht hem op in zijn huis in Amsterdam-Oost.
Als ik de trap oploop, komt de muziek van 

Jimi Hendrix mij al tegemoet. Jimi heeft een 
dvd op staan van zijn grote voorbeeld : Jimi 
Hendrix. Hij raakt in vervoering als hij naar 
de beelden kijkt en de muziek hoort. Zijn 
ogen volgen de bewegingen van Jimi Hen-
drix en met zijn armen doet hij ze na. Het is 
alsof hij de film voor het eerst ziet. Tijdens 
mijn bezoek pakt hij regelmatig zijn gitaar, 
maar omdat hij vier maanden niet heeft 
gespeeld, is het eelt op zijn vingers weg 
en doet het pijn aan zijn vingertoppen. Hij 
vertelt over wat hij allemaal heeft doorge-
maakt de laatste tijd, maar moet zijn verhaal 
regelmatig onderbreken om even flink te 
hoesten. Hij raakt snel buiten adem, zegt hij, 
en voelt zich vaak erg moe. In deze conditie 
is het niet mogelijk terug te keren naar de 
Ferdinand Bolstraat, daar baalt hij van, want 

hij mist zijn werk ontzettend.
Als ik op een woensdagmiddag in janu-

ari door de Ferdinand Bolstraat loop, speelt 
voor de Hema een jonge accordeonist. 
Jimi’s hoekje links is leeg. De dames van 
de koffiebar van de Hema missen hem. “De 
laatste keer dat we hem zagen, zei hij dat 
hij alleen nog op zaterdagen zou komen, 
maar we hebben hem daarna niet meer 
gezien. Het is zo’n lieve man”. Ze noemen 
hem Jimi ‘onze muzikant’. Nu blijven regel-
matig mensen staan om het laatste nieuws 
te lezen over Jimi op het affiche, wat op het 
raam is geplakt. Zijn klapstoeltje staat nog 
steeds bij supermarkt Coöp, waar hij het 
altijd stalde. Het staat geduldig te wachten 
tot de eigenaar het weer meeneemt naar de 
vertrouwde plek.  

Ton van der Tas



maart 20118      | Kunst & cultuur

Op 11 januari sprak het 
Stadsdeel over de voortgang 
van het plan voor herinrichting 
van de Van Woustraat. 
Maar voor men overgaat tot 
uitvoering zullen de plannen 
eerst worden voorgelegd aan 
de Centrale Verkeerscommissie. 

De bewoners en winkeliers waren het er 
over eens. De Van Woustraat heeft geen 
uitstraling, weinig sfeer, ook de schreeuw-
reclame en slecht onderhouden gevels zijn 
geen gezicht en niet te vergeten, met het 
verkeer loopt het de spuigaten uit. Vooral 

dat laatste veroorzaakt irritatie bij de weg-
gebruikers die dagelijks door de straat 
heen moeten. 

Gezien het aantal verkeersongevallen 
dat heeft plaatsgevonden wordt de Van 
Wou de gevaarlijkste straat van Amsterdam 
genoemd. In de top tien van de Fietsers-
bond neemt die de eerste plaats in van de 
meeste onveilige straten in de stad. De Van 
Wou is voor het grootste deel slechts twin-
tig meter breed en raakt elke dag verstopt 
door het verkeer. Tramlijn 4, de onophou-
delijke stroom auto’s en fietsers hebben te 
weinig ruimte; vooral het gedeelte tussen 
de Ceintuurbaan en de Stadhouderskade 
is het onveiligst. In dat gedeelte, met een 
lengte van ongeveer tweehonderd me-
ter, rijden twee trams (lijn 4 en lijn 25) en 

tussen zeven uur ’s ochtend en zeven uur 
’s avonds rijden er gemiddeld 8000 auto’s 
en 8200 fietsers door heen (Verkenning 
Verbeterplan, 2010). Dus tijd voor aanpas-
sing, vond men een paar jaar geleden na 
het zoveelste verkeersongeluk.

Verbeterplan Van Woustraat
De Pijp Krant schreef in januari 2009 al eer-
der over de problemen dat het verkeer in de 
Van Wou oplevert en sprak met het stads-
deelraadslid Arend Hamstra van Groen-
Links. Hij verklaarde dat zijn motie voor 
herinrichting niet was aangenomen, omdat 
de Centrale Stad vanwege de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn had besloten tot uitstel. Dat 
voorjaar diende hij weer een motie in en 
vertelde van zijn de Van Woustraat niet al-

Komt het nog goed met de Van Woustraat?
leen verkeersveiliger, maar ook als winkel-
straat aantrekkelijker te maken.” Zijn ambi-
ties reikten zelfs verder, de herinrichting zal 
ook het woon- en verblijfklimaat voor de 
bewoners en ondernemers moeten verbe-
teren. Want zei Hamstra: “In het noordelijke 
deel zijn geen bomen, er is geluidsoverlast 
en de lucht is vervuild.” 

Eind juni 2009 was het zover. De Stads-
deelraad van Oud-Zuid nam de motie van de 
PvdA en GroenLinks aan. In het Verbeterplan 
Van Woustraat 2009-2013 dat daaruit voort-
kwam, zou eind 2009 begonnen worden 
met de voorbereiding. Er is gesproken met 
de bewoners, ondernemers, verkeerdeskun-
digen en met organisaties als de Fietsers-
bond en de Ondernemersvereniging. Het 
Stadsdeel startte in 2009 de website www.
verkendevanwou.nl waarop ideeën en sug-
gesties konden worden geplaatst. Juni 2010 
is de website gesloten en verwerkte men de 
reacties en uitkomsten van de gesprekken 
in het rapport Verkenning Verbetering Van 
Woustraat, dat in hetzelfde jaar het licht 
zag. De Commissie Leefomgeving sprak 11 
januari jl. over de voortgang en de maatre-
gelen zullen nu worden voorgelegd aan de 
Centrale Verkeerscommissie, alvorens men 
tot uitvoering over gaat. Maar wat houden 
de plannen precies in en wanneer worden 
die gerealiseerd? 

Vergroten van verkeersveiligheid  
en leefbaarheid
Nu, twee jaar later, wordt duidelijk dat 
het slechts om een beperkte herinrichting 
gaat. Want 1,2 miljoen is veel te krap voor 
een grootschalig aanpak. Die hoeven we de 
komende 10 à 15 jaar ook niet te verwach-
ten. De aanleg van de Noord/Zuidlijn speelt 
ook weer een rol in deze verschraalde vari-
ant. 

Maar wat houdt een beperkte herinrich-
ting in? Het verkeer krijgt de meeste aan-

dacht; van alle verkeersdeelnemers heeft 
de veiligheid van fietsers de prioriteit. Die 
zullen, waar de straat 20 meter breed is, 
een eigen gekleurde strook krijgen. Maar 
over het opheffen van het verbod voor 
automobilisten om te stoppen tijdens het 
spitsuur (zoals leveranciers), is de Fietsers-
bond niet blij. Govert de With van de bond 
verklaart aan de Pijp Krant: “Wij zijn daar 
als Fietsersbond ongelukkig mee, want tij-
dens de spits is er juist nog wel te fietsen, 
daarbuiten niet.” 

De Van Wou zal volgens het plan niet 
alleen verkeersveiliger moeten worden, 
maar verandert ook in een dynamische 
winkelstraat waar het prettig is om te ver-
blijven. Er wordt meer ruimte gecreëerd 
door het verplaatsen van parkeerplaatsen 
en een aantal zullen verdwijnen. Hinder-
lijke obstakels op de stoepen, die een rom-
melig aanzien geven, worden verwijderd 
of verplaatst, zoals GVB-masten, telefoon-
cellen en elektriciteitskasten. Verloede-
ring, veroorzaakt door leegstand van de 
winkelruimten, zal men zo veel mogelijk 
proberen te voorkomen. 

De bereikbaarheid en luchtkwaliteit 
kregen aanvankelijk aandacht, maar die 
worden in de beperkte aanpak buiten 
beschouwing gelaten. Zowel de bewo-
ners als winkeliers willen wel meer groen 
zien. Jaren geleden hebben de bewoners 
en winkeliers boomtuinen aangelegd en 
daar komen er nu meer bij. De voorgevels 
in het noordelijke deel worden van groen 
voorzien, zoals klimplanten, en er komen 
‘hanging baskets’, ook bloemenwaterval-
len genoemd. Maar wanneer daadwerke-
lijk een begin wordt gemaakt, moeten we 
afwachten. Govert de With: “Mijn mening 
is niet dat het stagneert, wel dat het lang 
geduurd heeft en nog duurt.”

Ron Kretzschmar

In het streven naar een 
efficiëntere organisatie van 
verschillende – elkaar soms 
overlappende – diensten 
is er in het kader van de 
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (wmo), op 
stedelijk niveau, een nieuw 
basispakket ‘individuele 
diensten’ ontwikkeld. 
Dit basispakket, dat als uitgangspunt 
de zelfredzaamheid van mensen heeft, 
geldt voor alle Amsterdammers en is in 
alle stadsdelen hetzelfde. Ook voor de 
Klussendiensten, die kleine klusjes aan 
huis doen, heeft dit gevolgen. De criteria 
zijn veranderd en de selectieprocedure 
wordt strenger.

“Het wordt allemaal wat ingewikkel-
der”, vertelt Idriss Sebti, coördinator van 
de Klussendiensten Oud-Zuid en Oud-
West en dus ook van De Pijp, in zijn kan-

toor aan de Lutmastraat. “Tot voor kort 
kon iedereen boven de 55 jaar en ieder-
een met een handicap – tegen betaling 
van de materiaalkosten en een kleine 
eigen bijdrage - een beroep op ons doen 
voor een klusje of kleine reparatie. Daar-
bij moet je denken aan het ophangen van 
een lampje of schilderijtje, een lekkende 
kraan, het instellen van de televisie, of 
klein tuinonderhoud. In de nieuwe opzet 
zijn er meer en strengere criteria betref-
fende leeftijd, zorgindicatie, de lijnen 
waarlangs de aanvraag verloopt en de 
klussen zelf. Het aannemen en verwerken 
van de aanvragen is daardoor gecompli-
ceerder geworden, het kost meer tijd en 
het stelt hogere eisen aan degene die de 
aanvraag opneemt.” 

Het valt niet mee om de nieuwe re-
gelgeving te ontrafelen en het voert te 
ver om hier de nieuwe regeling tot in de 
kleinste details uiteen te zetten, maar 
een paar hoofdlijnen zijn er wel te on-
derscheiden. In het kader van het over-
heidsbeleid om mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen, kan iedere 

gehandicapte of 65-plusser nu door de 
Klussendienst gratis kleine woningaan-
passingen laten doen als het aanbrengen 
van handgrepen, het verwijderen van 
drempels of het plaatsen van een ver-
hoogd toilet. Voor de eerder genoemde 
categorie kleine klusjes en reparaties 
moet men nu 75-plusser zijn of als men 
jonger is een wmo- of awbz-indicatie heb-
ben.

Welzijnsorganisatie Combiwel, waar-
onder de Klussendienst valt, werkt samen 
met Pantar, een organisatie die ‘mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt’ 
helpt te re-integreren in de maatschap-
pij. De meeste ‘klusjesmannen’ van de 
Klussendienst werken via Pantar en zo 
snijdt het ‘welzijnsmes’ aan twee kan-
ten. “Het aansturen en begeleiden van 
deze mensen valt ook onder mijn taken”, 
zegt Idriss, “en als mensen nooit gewerkt 
hebben of lang uit het arbeidsproces zijn, 
vergt dat veel tijd en aandacht. Maar ik 
ben tevreden, hoor, over mijn huidige 
team.” Voeg daarbij dat Idriss zijn werk-
terrein eerst zag uitbreiden van De Pijp 

klussendienst nieuwe stijl is strenger

naar Oud-Zuid en later ook nog naar Oud-
West en het mag duidelijk zijn dat de 
nieuwe werkwijze bij de Klussendienst 
een extra verzwaring is van zijn werk-
zaamheden. Maar als ik hem vraag of 
hij het nog wel naar zijn zin heeft in zijn 
werk, zegt Idriss zonder aarzeling: “Ze-
ker, want mensen helpen is wat ik wil, zo 

veel mogelijk mensen helpen, daar doe ik 
het voor en dat zal ik blijven doen.”

tekst en foto: Christine Westerveld

Klussendienst (Oud)Zuid, Lutmastraat 61A 
spreekuur: ma - vr 9:00 – 12:00

020 – 679 23 22, klussendienst@combiwel.nl

Coördinator van de Klussendienst Idriss Sebti (links achter) met zijn klusjesmannen Stephan, 

Raymond en Samwel (v.l.n.r.a)

‘De Van Woustraat wordt de onveiligste straat van Amsterdam genoemd.’ Foto: Christine Westerveld


