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Wonen
Het plein, waar zeven straten op uitkomen, 
wordt volledig omsloten door bebouwing. 
De huizen aan de oost- en westzijde zijn van 
begin negentiende eeuw. De woningen aan 
de zuidkant zijn gebouwd rond 1920 in het 
kader van plan Zuid van de architect Ber-
lage. Ze hebben de karakteristieke stijl van 
de Amsterdamse School. Aan de noordzijde 
van het plein staat een in 2004 gebouwd 
vijf-verdiepingen-hoog nieuwbouwcom-
plex. Het plein is sinds de aanleg altijd vol-
ledig gericht geweest op recreatie. In de di-
gitale beeldbank van het Stadsarchief staat 
een prentbriefkaart met een afbeelding 
van Speeltuinveereniging “district V” op het 
Henrick de Keijserplein, gedateerd 1900.

Werken
Veel winkels zijn er niet aan het plein. De 
heer Özgür van de gelijknamige ‘versshop’, 
heeft er in de loop der tijd veel zien verdwij-
nen. Ook hij heeft het moeilijk, zijn omzet 
is sterk gedaald. “Veel grote gezinnen ver-
trekken uit de buurt”, zegt hij, “er komen 
een- of tweepersoonshuishoudens voor in 
de plaats. Zij kopen heel weinig bij mij”. 
Hij is nu zeven dagen per week open, net 
als zijn collega van ‘Super P & P’ een stukje 
verderop.

Corrie van Wijngaarden, eigenaresse van 
dierenboetiek annex trimsalon Boco, beves-
tigt dit beeld. “De buurt veryupt, dat is het”, 
vertelt ze in een filmpje dat op haar website 
te zien is, “financieel kan je van deze win-
kel niet leven, je moet het zien als hobby. 
Gelukkig heb ik een man die geld verdient, 
want anders zou ik deze winkel niet kun-
nen draaien. Dat kan niet door de bevolking 
die er nu is gekomen. Als jij van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds moet werken om de hy-

P o r t r e t 
v a n  h e t
H e n r i c k  d e 
K e i j s e r p l e i n 
In het hart van de Zuid-Pijp, 
op de grens van de oude 
en de nieuwe Pijp, ligt het 
grootste van de tien pleinen 
die De Pijp rijk is, het Henrick 
de Keijserplein. Op de circa 
2500 vierkante meter wordt 
zowel gewoond, gewerkt als 
gerecreëerd. 

Linksonder: Kater Sora voor de deur van dierenboetiek Boco aan het Henrick de Keijserplein. Foto: Christine Westerveld. Rechtsonder: Het ‘Hendrik de Keizerplein’ op een prentbriefkaart uit 1941.

Henrick de Keijserplein, 20 juli 2011. Soms wel 500 bezoekers op een dag. Als de regels worden nageleefd en men rekening houdt met elkaar is het goed wonen en recreëren op dit plein. Foto Christine Westerveld

potheek op te brengen, kan je er geen hond 
of kat op na houden.” Dat kan Corrie zelf 
wel. Pas er bij het verlaten van haar winkel 
dan ook op niet te struikelen over de lang-
harige en kortzichtige kater Sora, die vaak 
aan een tuigje voor de deur zit. Hij heeft de 
gewoonte bij mooi weer midden op straat 
in het zonnetje te gaan liggen. Ook dieren 
blijken wel eens tegen zichzelf in bescher-
ming genomen te moeten worden. Tegen-
over Boco zit de Boezemvriend, een borst-
voedingswinkel en -praktijk . Hier kunnen 
zwangere vrouwen een ‘basiscursus borst-
voeding’ volgen en alle benodigdheden 
daaromtrent kopen. Er is een gezellig zitje, 
waar vrouwen hun baby de borst kunnen 
geven en ervaringen kunnen uitwisselen. 
Zou er ook een vervolgcursus zijn?

Verder zitten er aan het plein een kook-
school, een kinderdagverblijf en kinder-
atelier Kiekeboe, waar kinderen tot negen 
jaar na schooltijd kunnen schilderen en te-
kenen onder begeleiding van twee studen-
ten van de Rietveldacademie. De enige ho-

reca ter plekke is Café Reuring. Zij serveren 
- naar eigen zeggen - ‘restaurantgerechten 
voor eetcaféprijzen’. De eigenaar nam een 
leuk initiatief. Je kunt er voor € 7.50 mee-
eten met het personeel. Wie vóór 16.00 uur 
belt weet wat de pot schaft en kan rond 
17.00 uur aanschuiven.

Recreëren
Het hart van het plein, het speelveld,  is 
omgeven door een smalle groenstrook met 
bomen, bankjes en wipkippen. Er is een 
voetbal- en basketbalveld, een tennisveld 
van de Richard Krajicek-foundation en een 
tafeltennistafel. Voor benodigdheden als 
ballen en rackets kan men terecht bij de 
twee sportcoaches die doordeweeks aan-
wezig zijn. De kleintjes kunnen spelen in de 
speeltuin en er staan picknicktafels, die op 
zomerse dagen tot laat in de avond bezet 
zijn. In een schattig authentiek clubhuisje 
worden allerlei activiteiten georganiseerd, 

Lees verder op pagina 2

                                 Wie was ‘Hendrick de Keyser’?
Op de straatnaamborden staat Henrick de Keijserplein, het stadsarchief schrijft Hen-
drick de Keijser, de stichting die zich al sinds 1918 bezighoudt met het behoud van 
architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland noemt zich Hendrick 
de Keyser, Keizer Culinair, de kookschool aan het plein, vermeldt op zijn website zo-
wel Henrick de Keijser als Henrick de Keizer en de buurtsuper P & P houdt het simpel 
op Hendrik de Keizer. Het moge duidelijk zijn: over de juiste schrijfwijze wordt heel 
verschillend gedacht, maar het gaat wel degelijk om een en dezelfde persoon.

Hendrick de Keijser (ik volg hier het stadsarchief), geboren in Utrecht op 15 mei 
1565 en gestorven op dezelfde datum in 1621, was architect en beeldhouwer. In 
1595 werd hij stadsarchitect van Amsterdam. In die functie ontwierp hij o.a. de 
Westerkerk, de Noorderkerk en de Zuiderkerk (waar hij begraven ligt), de Montel-
baanstoren, de Munttoren en de Haarlemmerpoort. Tevens tekende hij voor het 
praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft.
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zoals modelbootjes bouwen, stijldansen, 
klaverjassen en knutselen. Voor de clubjes is 
er een zomerstop, maar het clubhuisje zelf 
is dan gewoon open van 9.30 uur tot 15.30 
uur. ‘De koffie is klaar’ staat er op het bord 
bij de entree. Iedereen is welkom! En men-
sen die op zoek zijn naar ruimte voor een 
clubactiviteit kunnen er nog steeds terecht 
voor een schappelijke prijs.

Overlast
Op een vroege zaterdagochtend wordt er 

op het plein gevoetbald door een groepje 
jongens die hier nu afspreken, omdat hun 
voetbalclub in de zomer gesloten is. Ik zie 
jochies van zes, zeven jaar met de namen 
Messi, Huntelaar en De Jong op hun rug. 
Meisjes schommelen zo hoog ze kunnen 
en de kleinsten spelen in de zandbak. De 
ouders houden een oogje in het zeil, drin-
ken samen koffie en hebben van alles te 
bespreken. Het ziet er heel gezellig uit.

Toch blijkt er een wolkje te hangen 
boven het zonnige tafereeltje. Een van 
de moeders vertelt dat er in toenemende 
mate overlast wordt ervaren van een 

groepje jongens. Zodanig dat een aantal 
bewoners aan de bel trok bij het stadsdeel, 
dat direct een bijeenkomst organiseerde 
waar de stadsdeelvoorzitter persoonlijk 
acte de présence gaf.

De beheerder van de speeltuin vindt 
het allemaal wat overdreven: “Natuurlijk 
gebeurt er wel eens wat, wat wil je, we zit-
ten midden in de stad. Maar als je het afzet 
tegen het aantal mensen dat hier komt, 
kinderen en volwassenen, soms wel vijf-
honderd op een dag, stelt het niets voor”. 
Toch kregen drie jongens een tijdelijk toe-
gangsverbod, de ouders worden aange-

sproken op het gedrag van hun kinderen 
en eventuele schade zal verhaald worden 
op de daders. Ook wordt er nu intensie-
ver gesurveilleerd door buurtregisseur en 
straatcoaches, zeven dagen per week. In 
september is er weer een bijeenkomst om 
te zien hoe het gaat.

Als dit wolkje snel overdrijft kan ieder-
een weer optimaal genieten van dit prach-
tige plein in De Pijp.

Christine Westerveld

Meer informatie: www.hdkinfo.nl 

Colofon 

Bart in De Pijp

Horizontaal
 2.  extra slot voor het medicijnkastje (9)
 7.  natuurbeeld? (14)
 9.  tijdschrift voor kantoormeubelen? (10)
 10.  u is in Brabant (2)
 11.  overgewicht en onrust? (11)
 12.  hij verkoopt (4)
 13.  hennep (8)
 14.  plaatje voor een speler (2)
 15.  dat gezicht staat op onweer (9)

Verticaal
 1.  is het Engels vakgebied  (2)
 2.  het kost je je werk, maar opent nieuwe 
  wegen (11)
 3.  waterplaats (11)
 4.  het gat van de deur? (12)
 5.  bezwaarschrift? (11)
 6.  hinderen door de nestor (6)
 8.  twee vechtende jongens (9)
 10.  er duidelijk bij zijn (7)

Terras van Café Ruis
Van der Helstplein
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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)
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Redactie Minka Bos, 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 (al voor 
€25,- in De Pijp Krant)  
q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl. 
De Pijp Krant is een uitgave van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij verschijnt acht 
keer per jaar in een oplage van 15.500  
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

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór zaterdag 17 september naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram juni. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram juni/juli: 
J. Ströp, Van Helt Stocadestraat

Oplossing juni/juli Horizontaal: 5.papavers 7.Est 
10.ontzien 11.angel 12.een bittere pil 15. draak 
16.ecoloog 17.poker 18.zij 19.iglo 21.benenwerk 
22.non Verticaal: 1.kattenbakken 2.nasi 3.geen 
steek zien 4.jeugdploegen 6.spaarpot 8.tol 
9.notendop 13.inkeren 14.legioen 20.uk

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

door Christine Westerveld
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Zeg ken jij de muntenman? Hij woont in 
Gaasperdam, maar op maandagmiddag 
staat hij vaak op de Albert Cuypmarkt, 
met zijn versierde bakfiets met daarop een 
melkbus, de zogenaamde ‘Brinkiebus’. Al-
leen zit er geen melk in, maar geld. Toon 
Borst, alias de muntenman, werkte als 
clubhuisleider in een woonwagenkamp in 
Osdorp, als opbouwwerker in Zuidoost en 
hij richtte 27 jaar geleden in Gaasperdam 

kinderboerderij ‘t Brinkie op. Toen hij in 
2001 met de vut ging besloot hij – met de 
overgang van de gulden naar de euro in 
het vooruitzicht - voor de toen vanwege de 
MKZ-crisis gesloten kinderboerderij alvast 
buitenlandse munten en –biljetten in te 
gaan zamelen en dat doet hij nog steeds. 
Inmiddels staan er ‘Brinkiebussen’ door 
heel Amsterdam en wordt er, - nu de gul-
denmunten niet meer ingewisseld kunnen 
worden - alleen nog buitenlandse munten 
en Nederlandse biljetten gevraagd en gaat 

het geld ook naar andere goede doelen. 
Zoals naar giro 555 voor de hongersnood in 
de hoorn van Afrika.

Ik tref Toon op de Albert Cuyp zonder 
zijn bakfiets, die in de stalling staat aan 
het Weesperplein, die gesloten is wegens 
vakantie. Maar mét een bord, flyers en zijn 
stem: ‘Heeft u nog buitenlandse munten 
voor het goede doel?” Toon blijkt niet om 
woorden verlegen te zitten. Hij vertelt 
honderduit over zijn muntenactie. Dat 
hij zo in de afgelopen 10 jaar € 200.000,- 
bijeen heeft gesprokkeld en dat het nog 
steeds loont. Mensen geven ‘vakantieover-
schotjes’ van over de hele wereld, maar 
ook komt er nog steeds veel oud geld bin-
nen uit eurolanden, dat nog steeds inwis-
selbaar is bij de Nationale Banken van de 
betreffende landen. “Bijvoorbeeld als er 
iemand overlijdt of als mensen de zolder 
opruimen, komt er ineens weer wat boven 
water”. Toon sorteert alles en beschikt over 
een heel netwerk van mensen die, als ze 
naar een bepaald land toegaan, ‘een kilo-
tje geld meenemen’ om het daar te ‘ver-
eurotiseren’, zoals Toon het noemt. Maar 
voor o.a. het Caraïbisch gebied, Bulgarije, 
Denemarken, Engeland en Singapore kan 

hij nog mensen gebruiken. Dus mocht u 
binnenkort die kant op gaan ….. op de 
website van ’t Brinkie vindt u de volledige 
lijst en alle informatie.

Toon, die het er druk mee heeft, beloofde 
zijn vrouw om het wat rustiger aan te gaan 
doen en vaker wat samen te ondernemen. 
“Dat lukt ook”, zegt Toon, “ik sta alleen nog 
op de Noordermarkt en de Albert Cuyp”. 
En verder moeten natuurlijk alle over de 
stad verspreide ‘Brinkiebussen’ regelmatig 
geleegd worden. In De Pijp staan ze op de 
kinderboerderij, die ook meedeelt in de 
opbrengst, bij Albert Heijn aan het Cor-
nelis Troostplein en de Stadhouderskade, 
schoenenzaak Otten aan de Eerste Van der 
Helststraat en bij de Coöperatie Eerste Jan 
Steenstraat 5. 

Als het aan Toon ligt, gaat hij door tot 30 
december 2031, de laatste dag dat gulden-
biljetten bij De Nederlandse Bank inwis-
selbaar zijn. Twee maanden daarna hoopt 
Toon negentig jaar te worden.

Christine Westerveld

www.muntenactie.nl 
www.kinderboerderijbrinkie.nl 

Vreemde valuta
Toon Borst, alias de muntenman, op de AlbertCuypmarkt op 20 juli. Foto Christine Westerveld
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Tijdelijke huurcontracten

Het Woonspreekuur krijgt regelmatig 
vragen over de bepalingen in het schrif-
telijk huurcontract. In veel contracten is 
opgenomen dat de huurovereenkomst 
voor een bepaalde periode wordt 
aangegaan. De huurder verkeert dan in 
de veronderstelling dat hij de woning 
moet verlaten als de bepaalde periode 
is verstreken. Of anders zal toch in ieder 
geval een nieuw contract moeten wor-
den getekend, denken veel huurders.

Een huurovereenkomst is in principe 
altijd voor onbepaalde tijd, ook als er in 
het huurcontract een bepaalde periode 
is opgenomen. In de wet is vastge-
legd dat de huur niet eindigt na het 
verstrijken van die periode, maar dat 
deze wordt dan voor onbepaalde tijd 
verlengd. De huurder hoeft hier niet om 
te vragen. De verhuurder kan de huur-
der ook niet uit de woning zetten als de 
overeengekomen duur is verstreken.

Het noemen van een bepaalde periode 
in het contract heeft overigens wel een 
functie. Gedurende deze periode kan de 
huurder de overeenkomst niet opzeg-
gen. Hij heeft zich eraan verbonden om 
de woonruimte tenminste te huren voor 
de overeengekomen periode (meestal is 
dat een jaar). Als dat eerste jaar is ver-
streken, kan de huurder opzeggen, met 
inachtneming van een opzegtermijn die 
gelijk is aan de betaalperiode (meestal 
een maand).

Het komt voor dat de verhuurder na het 
verstrijken van de bepaalde periode 
een nieuw huurcontract aanbiedt en 
dan ook nog eens tegen een hogere 
huurprijs. De huurder hoeft hier echter 
niet mee in te stemmen. De huur kan 
eens per jaar worden verhoogd met het 
percentage dat de overheid vaststelt 
(bij niet-geliberaliseerde woonruimte) 
of op de wijze als in het contract is 
vastgelegd (bij geliberaliseerde woon-
ruimte). Het is niet nodig hiervoor een 
nieuw document te tekenen. 

Alleen in uitzonderlijke omstandighe-
den kan een huurcontract echt tijdelijk 
zijn. Bijvoorbeeld als de verhuurder 
zelf de bewoner is van de woonruimte 
en voor werk of studie tijdelijk naar 
het buitenland vertrekt. Hij kan de 
woonruimte dan gedurende zijn af-
wezigheid verhuren en de huurder zal 
de woonruimte moeten verlaten als 
de verhuurder terugkeert. Dat moet 
dan wel duidelijk zijn afgesproken in 
het contract en de verhuurder moet 
na het verstrijken van de huurperiode 
ook daadwerkelijk terugkeren om 
de woonruimte weer zelf te gaan 
bewonen.

Tijdelijke verhuur is ook mogelijk in-
dien de woonruimte binnen afzienbare 
tijd wordt gerenoveerd of gesloopt. De 
verhuurder kan de woonruimte dan 
tijdelijk verhuren tot de renovatie of 
sloop daadwerkelijk begint. Hij heeft 
hiervoor wel een vergunning van de 
gemeente nodig.

Als de verhuurder meent dat de 
huurovereenkomst tijdelijk is en de 
huurder weigert te vertrekken, dan zal 
de verhuurder in alle gevallen naar de 
rechter moeten om de huurder uit de 
woonruimte te krijgen. De rechter zal 
niet zomaar met beëindiging van de 
overeenkomst instemmen, omdat er nu 
eenmaal weinig wettelijke mogelijkhe-
den zijn om een woonruimte tijdelijk te 
verhuren. Indien u twijfels heeft over 
de bepalingen in uw huurcontract of 
u heeft hierover een discussie met uw 
verhuurder, loop dan even langs bij het 
Woonspreekuur voor kosteloos advies 
en ondersteuning.

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,  

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).

Woningnet:  
een nieuw systeem
Woningnet is een bedrijf dat door veel 
corporaties in de arm is genomen om het 
aanbieden van te verhuren woningen te re-
gelen. De woningen werden onder andere 
aangeboden via de woningnetkrant. Die is 
afgeschaft. Het aanbod wordt alleen via de 
internetsite geleverd. Reageren kan niet 
meer via papier. Verder worden de nieuwe 
woningen nu wekelijks aangeboden, u kunt 
dus twee keer zo vaak reageren. Volgens 
woningnet is dit een verbetering omdat 
het tot minder leegstand zou leiden. 

Kunt u wel met een computer uit de 
voeten, maar wordt u geen wegwijs uit 

het nieuwe systeem? In dat geval wordt er 
dit najaar een cursus aangeboden voor het 
gebruik van het nieuwe systeem. U kunt 
zich hiervoor via het Wijksteunpunt Wo-
nen aanmelden. De cursus wordt betaald 
door de gezamenlijke woningcorporaties. 
U kunt ook bij een kantoor van een wo-
ningcorporatie langs voor hulp bij het sys-
teem. Helaas zijn er geen kantoren meer 
van corporaties die woningnet gebruiken 
in stadsdeel Zuid. 

Ook nieuw is het feit dat ingeschrevenen 
bij woningnet 10 euro moeten gaan betalen 
voor verlengingskosten. De betaling moet 
te zijner tijd worden gedaan om ook na 1 
juli 2012 ingeschreven te blijven. Woningnet 
vraagt u om een automatische incasso in te 

vullen. Geeft u liever geen automatische 
incasso’s af? Dan kunt u het geld jaarlijks, 
bijvoorbeeld via een periodieke overschrij-
ving, naar ze overmaken. Heeft u zich na 
1 januari 2011 ingeschreven bij woningnet 
en nog 60 euro inschrijfgeld betaald? Dan 
hoeft u pas voor 1 juli 2013 te betalen. Uw 
betaling moet helpen om de kosten voor 
het gebruik van het woningnetsysteem 
te dekken, het oorspronkelijk betaalde in-
schrijfgeld is hiervoor niet genoeg. Heeft u 
vragen dan kunt u de woningnet-site be-
zoeken. Er staan standaardvragen en -ant-
woorden. Is dit niet voldoende, dan kunt u 
uw vraag via de website stellen. Onze erva-
ring is dat het een tijd kan duren voordat u 
antwoord krijgt.  

Gratis cursus Vereniging 
van Eigenaren

Een goed functionerende Vereniging van 
Eigenaren (VvE) zorgt voor het behoud 
van de waarde van de woning, voldoende 
onderhoud, overzichtelijke kosten en een 
betere omgang met medebewoners. Om 
eigenaar-bewoners te informeren hoe de 
VvE werkt, of zou kunnen werken, worden 

ook in het najaar voorlichtingavonden ge-
organiseerd door het Wijksteunpunt Wo-
nen Zuid. U kunt zich nog aanmelden. 
Data: dinsdag 27 september of donderdag 20 
oktober Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Inloop vanaf 

19.00u. Locatie: Rijnstraat 115 Aanmelden: 
vvevoorlichting@wswonen.nl

Vanaf 5 september start het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid ook een spreekuur voor eige-
naar-bewoners over VvE-kwesties.

Tijd: woensdagmiddagen van 14.30-16.30 
uur Locatie: Rijnstraat 115

In november wordt ook nog een verdie-
pingscursus gegeven. Hierover te zijner tijd 
meer via de website van het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid en een volgende editie van De 
PijpKrant.

U kunt ook een afspraak maken onder 
kantoortijden via vvevragen@wswonen.nl

Kinderen aan het werk met speelmaïs op een knutselmiddagen georganiseerd door Kinderboerderij De Pijp, op 27 juli. Foto: Christine Westerveld 

Humoristische poster 
voor HSK
Op dinsdag 19 juli is de eerste leefregel-
poster in één van de portieken in het 
Hercules Segherskwartier onthuld. Samen 
met bewoners ontwierp Ymere de poster. 
Zij hoopt dat de humoristische poster, die 
getekend is door Jan Rothuizen, weer een 
dialoog op gang brengt tussen bewoners. 

Andrea Wallinga van Ymere: “Burenover-
last vormt een groot probleem in de stad. 
Mensen wonen dicht op elkaar, waardoor 
je meer rekening met elkaar moet houden. 
Daarnaast vinden bewoners het steeds 
lastiger om op elkaar af te stappen als er 
problemen zijn. Dan bellen ze liever Ymere 
op. De verharding en individualisering 
spelen hierbij een belangrijke rol. Uiter-
aard kunnen wij bij aanhoudende overlast 
een bemiddelende rol spelen, maar vaak is 
elkaar aanspreken al voldoende om kleine 
ergernissen te verhelpen.” Ook wijkmees-
ter Henny van Hoorn constateert dat men-
sen het lastig vinden elkaar aan te spreken 
en dan liever een briefje sturen of de hulp 
van instanties inroepen.

Gewoon burencontact is de meest effec-
tieve methode tegen overlast.

www.ymere.nl

YM_AF_A2_leefregels   1 07-07-11   14:12



augustus 20114      | samenleven

Graag vraag ik uw aandacht voor de dames 
Saartje, Selma, Shelley, Sabina, Coco, Zaza, 
Mien en Kniertje. Het wordt tijd dat zij 
eens in het zonnetje gezet worden. Deze 
buurtbewoonsters zijn geen mensenda-
mes, maar dierendames, woonachtig op 
de kinderboerderij in De Pijp. 

Saartje en de gezusters Selma en Shelley 
zijn kleine kokette konijntjes, Sabina, Coco 
en Zaza charmante parmantige cavia’s en 
Mien en Kniertje twee kittige kakelende 
kippen. Maar behalve dat zijn ze ook heel 
sociaal en worden ze graag geknuffeld. 
Ze zijn bereid om zich een paar maal per 
week, tijdens de georganiseerde ‘die-
renknuffeluurtjes’ in de ‘Schaapskooi’ van 
de boerderij, door kinderen op schoot te 

laten nemen, ja óók de kippen, en zich 
door hen te laten borstelen en aaien. Zo 
helpen ze kinderen met dieren te leren 
omgaan of bijvoorbeeld over hun angst 
voor dieren heen te komen. Als de hum-
meltjes hen tegen de haren instrijken of 
andere hen onwelgevallige handelingen 
verrichten, laten ze wel even blijken daar 
niet gesteld op te zijn, meestal door het 
geven van een pedagogisch verantwoord 
beetje of een corrigerend tikje met hun 
pootje. Maar daarmee houdt het niet op.

Naast dit nuttige jeugdwerk doen de da-
mes ook aan ouderenzorg. Op donderdag-
ochtend rijdt de auto met chauffeur voor 
om ze naar het verpleeghuis te rijden, 
alwaar zij op schoot belanden bij veelal 

Alledaags

©hris

Knuffeldieren

Het leven van oudere mensen in de buurt 

dementerende ouderen. De één zit gerust 
een uur lang bij dezelfde bewoonster op 
schoot om non-stop geaaid te worden, 
een ander laat zich zonder morren van 
schoot tot schoot tillen. Er wordt zicht- en 
hoorbaar genoten, door mens én dier, en 
er wordt veel gelachen. Vaak komen er 
herinneringen boven aan eigen huisdie-
ren, vaak nog bij vader en moeder thuis, 
lang geleden, maar voor sommigen als 
ware het nu. Zo brengen de dierendames 
even verlichting in een moeizaam bestaan. 
Troostmeisjes zou je ze kunnen noemen. 
Of ga ik nu te ver?

Hoe dan ook, soms denk ik na over mijn 
eigen naderende ouderdom. Ik heb mijn 
familie al te kennen gegeven, dat als ik 
niet meer zelfstandig kan wonen, ik het 
liefst naar d’Oude Raai ga aan de Ferdi-
nand Bolstraat, met aan de achterkant 
uitzicht op de kinderboerderij, die dan 
hopelijk nog bestaat. En dan hoop ik, dat 
als ik niet meer in staat ben om naar de 
boerderij te gaan, daar nog altijd mensen 
zullen werken, die met knuffeldieren naar 
mij toe willen komen. En dat ik dan zelf 
troost mag vinden in het strelen van een 
o zo zacht konijnenvachtje.

Zou ik dan nog weten dat ik ooit zelf dat 
vrijwilligerswerk deed?

tekst en beeld: ©hris  

www.depijpinbeeld.blogspot.com

Frits Bos (1931) sliep ooit een paar nach-
ten buiten in de winterse vrieskou in een 
caravannetje op Schiphol Airport, naast 
de vijfde startbaan in aanbouw. Milieu-
defensie had daar een bosje aangelegd 
om de bouw van de startbaan te voorko-
men. Helaas had de ludieke kampeeractie 
geen effect. Nu vertelt Bos, (nog altijd 
enthousiast Milieudefensielid), over zijn 
dagelijks leven, vanuit zijn appartement 
bij de Albert Cuypmarkt. “De markt is ge-
zellig, maar ook lawaaiig. Soms spelen de 
straatmuzikanten de hele dag onder mijn 
raam. Dat is vaak maar kort leuk, want hun 
repertoire is soms wel zeer beperkt.” 

“Al twintig jaar begin ik mijn dag met 

graanvlokken. Twintig minuten koken in 
water, daarna sojamelk en vruchtensap 
toevoegen. Ik probeer zo gezond moge-
lijk te leven: ik eet altijd vegetarisch en 
biologisch. Dat is natuurlijk wat duurder. 
Maar ik kies hier voor! Niet biologisch 
geteelde producten bevatten veel gif- en 
medicijnresiduen die op den duur toch 
consequenties voor de gezondheid moe-
ten hebben.

Een dagindeling? Heb ik niet. Waarom zou 
ik? Ik ben een beetje chaotisch van aard. 
Van de hak op de tak springen heeft ook 
zijn voordelen. Nadelen ervaar ik niet. 
Misschien heeft de omgeving er meer last 
van, het zij zo.

Mijn improvisatievermogen is bijvoor-
beeld goed inzetbaar bij het vrijwilligers-
werk dat ik doe. Ondermeer bij Wijkcen-
trum Ceintuur, waar ik mijn spreekuur 
werk doe. In andere verbanden behandel 
ik belastingzaken, speciaal voor mensen 
die het niet breed hebben. 

Overdag zit ik vaak in mijn luie stoel in de 
woonkamer. Ik denk na over lopende za-
ken. Zo af en toe plak ik nog een fietsband 
voor mensen. Ik verveel me nooit. Er is ge-
noeg te lezen en te bestuderen.

Mijn lunch en avondmaaltijd maak ik zelf 
klaar. Altijd met verse groente, fruit, soms 
vis. En brood mag best wat oud zijn. Met 
biologische kaas. Heerlijk! Alcohol drink ik 
nooit. Vroeger was dat anders, ik was een 
redelijk veelgebruiker. 

’s Middags loop ik vaak. Korte afstanden. 
Bewegen vind ik op mijn leeftijd van groot 
belang. Ik loop altijd met een doel. Bij-
voorbeeld naar de computerboulevard op 
de Ceintuurbaan. Neem ik een foldertje 
mee over de nieuwste computers. Ik koop 
nooit wat. Mijn computer kocht ik ooit 
tweedehands bij een sociale werkplaats.

’s Avonds? Kijk ik Nederland 1, 2 of 3 via 
Digitenne. Met UPC wil ik niks te maken 
hebben.”

Minka Bos

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Angelika Finger
Woont in De Pijp sinds: 1985 Leeftijd: 61 jaar

Frits Bos met zijn moeder

Wat doet u zoal deze week?
Ik ben bezig met de voorbereiding van een 
benefietconcert van de Rotary Club Am-
sterdam-Noord. De opbrengst gaat naar 
een muziekeducatief project dat kinderen 
van basisscholen in Amsterdam-Noord 
leert zingen. Kunst en cultuur is mijn vak-
gebied en ik ben er eigenlijk altijd en overal 
mee bezig. Ook hier in de buurt. Vroeger 
organiseerden we poëziefeesten en huis-
concerten. Nu hebben we met een aantal 
buren om de zes weken een leescafé.
 
Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Lamsragout met aardappels, worteltjes en 
tomatensalade. Ik had nog wat in de diep-
vries. Die moet leeg, want volgende week 
ga ik op vakantie. De aardappels en de wor-
teltjes waren vers en de tomaten ook. Die 
waren bij de Lidl in de aanbieding. 
  
U woont al 26 jaar in De Pijp. Waar 
woonde u hiervoor?
Ik kwam uit Keulen. Daar studeerde ik the-
aterwetenschappen. Ik heb voornamelijk 
voor de Duitse televisie gewerkt en maakte 
historische documentaires. Als freelancer 
kon ik hier mijn werk doen omdat opna-
me en montage maar een klein deel van 
het werk uitmaken. Het voorwerk is niet 
plaatsgebonden. Ik ben geboren in Gotha, 
in de voormalige DDR. Op  mijn zevende 
gingen we terug naar West-Duitsland, 
waar mijn ouders vandaan kwamen.

Wat is dat leescafé eigenlijk?
Sinds tien jaar komen we met een aantal 
buren bij elkaar en dan mag iedereen vijf 
tot tien minuten voorlezen. Sinds we met 
een thema werken is het nog leuker, want 
dan zie je hoe verschillende mensen over 
één onderwerp een ander stukje voorlezen. 
Eén keer hadden twee bezoekers hetzelfde 
gedicht uitgekozen. Ze droegen het allebei 
voor, de één vol vuur, de ander langzaam. 
Bij de één werd je meegesleurd en bij de 
ander bleef je vol verbazing stil staan en 
kreeg je diepgang. Op zo’n avond leer je 
dan via de stem, die zo persoonlijk is, je 
buren beter kennen. 
We zitten nu alweer een tijdje in Coffee-
shop YoYo. We mogen het gratis gebruiken 
en daar zijn we erg dankbaar voor. Mensen 
moet zich wel van tevoren opgeven, want 
met te veel voordrachten duurt de avond te 
lang om nog leuk te zijn. 
 
Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
De kleine bedrijfjes hier in de buurt, de ver-

schillende talen die je op straat hoort, de 
smalle straatjes en de achtertuinen die zo 
persoonlijk zijn ingericht. Maar ook het slag 
mensen dat nog niet veryupt is. Het veryup-
pen van een buurt maakt dat huizen zo duur 
worden dat bewoners na hun lange werk-
dag geen tijd meer hebben om iets voor de 
buurt te doen. Ik zou het jammer vinden als 
er steeds meer huizen verkocht worden aan 
mensen die er wel trots op zijn om in De Pijp 
te wonen, maar er niets aan bijdragen.

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Waar vroeger IJssalon Pepino zat is nu Ci-
chetti gevestigd, waar ze heel lekkere kof-
fie hebben. Het is er leuk en ze doen ook 
dingen voor de buurt zoals een middag 
voor kinderen. En natuurlijk ook Coffee-
shop YoYo, waar wij ons leescafé houden.

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Zwerfvuil! Wij boffen nog want naast ons 
is een hulpverleningsinstelling gevestigd. 
Een paar van hun cliënten ruimen dagelijks 
de rommel op en dan is het zwerfvuil weer 
even verdwenen. Ook de bierblikjes van 
de Lidl die in onze geveltuin zijn beland. 
 
Welke verslaving heeft u?
IJsjes eten van het IJscuypje aan het Ge-
rard Douplein. Daar kun je me voor wak-
ker maken. Ik kan leven van ijs en pasta. 
Ik eet natuurlijk ook groente maar dan 
vooral omdat  het verstandig is. Misschien 
is de schaarste uit mijn kindertijd er ook 
een beetje debet aan. Voedsel was na de 
oorlog nog op de bon en melk- en vlees-
producten waren er weinig. Van de verse 
melk dronk je een beetje en de rest liet je 
dik worden. Met de melk van toen kon dat 
nog zonder dat er schimmel op kwam. Die 
dikke melk aten we als toetje en het vel dat 
op de melk bleef staan gebruikten we als 
broodbeleg, want boter hadden we niet. 
Met een beetje suiker erop vonden we 
dat toen heerlijk. Nu griezelen we ervan. 
Het weinige wat je had proefde je intens.   

Wat zijn uw droomwensen?
Dat het benefietconcert waar ik nu mee 
bezig ben een succes wordt en de kinderen 
in Amsterdam-Noord weer leren zingen. 
Mijn echte droomwens is dat alle kinderen 
goed kunstonderwijs krijgen, waar je niet 
de vaardigheden leert om met anderen te 
concurreren, maar om harmonie te vinden 
in jezelf en met anderen. Vaardigheden die 
je bij je draagt tot het einde van je leven.  

tekst en beeld Maarten Wesselink



augustus 2011 5opbouwwerk / sponsorbijdragen |

Anna Roelse in haar ‘Huis van Anna’ 

Nog geen twee jaar na de opening lijkt 
het doek al weer te vallen voor ‘t Huis 
van Anna aan de Jozef Israëlskade. 
Begin november zal Anna haar deuren 
moeten sluiten. Is het definitief of kan 
het tij nog worden gekeerd?

Ik krijg een warm onthaal als ik ‘t Huis van 
Anna binnenstap. Het knusse winkeltje, 
dat ook atelier, koffiebar en galerie is, 
wordt gerund door Anna Roelse en ademt 
huiselijkheid uit. “Precies wat ik er van 
wilde maken”, zegt Anna. “Een creatieve 

plek, waar je ook lekker een kopje koffie 
kunt drinken en elkaar kunt ontmoeten”. ‘t 
Huis van Anna heeft iedere zes weken een 
nieuwe textielexpositie, er is een goedbe-
zochte brei-inloop voor buurtbewoners en 
er worden workshops wolvilten en breien 
georganiseerd. Ook zijn er basismaterialen 
verkrijgbaar om te vilten en breien. Toch 
dekken de huidige inkomsten de kosten 
niet en moet er binnenkort dus iets gebeu-
ren. De deur sluiten wil Anna liever niet. 
“Het zou echt jammer zijn als deze plek 
verdwijnt. Je bent de aanloop kwijt en ook 
het netwerk dat ik heb opgebouwd gaat 
dan verloren. En het is ook zo’n heerlijk 
plekje in deze buurt, die zo verschillend 
van samenstelling is”. 

Ook voor de buurt zou het zonde zijn om 
een ondernemer als Anna, die betrokken is 
bij de buurt, te verliezen. Sinds de opening 
heeft ‘t Huis van Anna zijn bemoeienis met 
de buurt, bijvoorbeeld met de brei-inloop, 
de deelname aan het project ‘winkel op 
de hoek wandeling’ (zie pagina 5) en het 

straatfeest ter gelegenheid van het één 
jarig bestaan van de zaak. Anna geeft het 
nog niet op en zoekt naar mogelijkheden 
voor een doorstart. Bijvoorbeeld door met 
een stichting te gaan samenwerken of in 
de vorm van een collectief, zodat je samen 
de verantwoordelijkheid draagt voor de 
bedrijfsvoering en investeringen. Daarom 
zoekt ze ondernemers die in samenwer-
king geïnteresseerd zijn. 

Informatie is te vinden op www.het-
huisvananna.nl maar gezellig even langs 
komen bij ‘t Huis van Anna aan de Jozef 
Israelskade 95 hs kan natuurlijk ook.

Openingstijden: 
dinsdag van 12.30 - 17.00 uur en 

woensdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 
Op dit moment is er een expositie van 

handgeweven shawls van 
Elly Dijkstra en An Boeks 

Alies Fernhout

Het prijswinnende project ‘Winkel op de 
Hoek’ wordt verlengd. Bent u nog niet in 
de gelegenheid geweest om de wandeling 
te maken, dan kan dat nog tot en met 5 
september. De wandeling voert langs ruim 
twintig voormalige buurtwinkels. Met fo-
to’s en verhalen herleeft de winkelgeschie-
denis van de Tellegenbuurt. Het project is 
uitgevoerd door bewoners, ondernemers 
en kunstenaars uit de buurt. Routebe-
schrijving en toelichting zijn af te halen bij 
het Huis van Anna aan de Jozef Israëlskade 
95.  (Foto Christine Westerveld)

Meer informatie, een rondleiding of vragen? 
Neem contact op via  

tellegennet@wijkcentrumceintuur.nl

‘t Huis van Anna zoekt creatieve partner(s)

‘Winkel op de Hoek’: 
wegens succes verlengd!

Dr. George Stampoulis is alweer ruim 
1 jaar werkzaam in zijn prakti jk Chi-
ropracti e Ceintuurbaan in de Pijp. Hij 
biedt hier professionele hulp voor lage 
rugklachten(uitsraling been), disc her-
nia, stenose, degenerati e(slijtage van de 
wervels), ischias, osteo artrose, scoliose 
en nek-en schouderklachten(uitstraling 
arm). Van jong tot oud van acute pijn tot 
langdurige (chronische) pijn.

1 op de 3 mensen krijgt in zijn/haar leven 
te maken met rugklachten. Het is dan ook 
de nr.2 reden na de griep van ziekmeldin-
gen op het werk.

Pijnpatroon

Oorzaak

Lage rugpijn kan worden veroorzaakt 
door zwakke spieren of overbelasti ng 
van de spieren en ook het verouderings-
proces tast de rug aan met lange termijn 
klachten (slijtage) de tussenwervelschij-
ven worden dunner en zijn ook niet meer 
goed in staat om de voedingstoff en/wa-
ter op te nemen waardoor deze uitdroogt 
en de zenuw kan irriteren.( Een normale 
gezonde tussenwervel is als een schok-
demper wat er voor dient de wervelkol-
lom  in de juiste positi e te houden) Deze 

irritati e kan lijden tot 
zenuwpijn die door-
straalt via de heup/ 
bil, been, kuit tot 
aan de voet. Dit kan 
verschillende vormen 
aannemen en aan-
voelen als prikkende 
naalden. Als de pijn 
beneden de knie gaat 
heet dit vaak ischias. 
De oorzaak ligt in de 

rug bij de onderste wervels L4/L5 en L5/
S1. Dit is een secundair probleem wat 
voortvloeit uit primaire klachten zoals 
disc hernia, slijtage/spondylose, stenosis 
en facet artrose.

De 4 fases van veroudering in 
nek en schouder

fase 1 
gezond/pijnvrij

fase 2 
hoofd-nek-schouderpijn

fase 3 
artrose/gewrichtspijn

fase 4 
chronischepijn

Wij bieden u de Coxdecompressie tech-
niek met de Coxtafel. Deze is uniek voor 
Amsterdam. Er zijn er maar enkele van 
in Nederland. Deze techniek is pijnvrij, 
veilig, zachtaardig en zonder operati e. En 
geeft  u verlichti ng. De Coxdecompressie-
techniek is totaal getest en goedgekeurd 
d.m.v. een door de Amerikaanse regering 
gesubsidieerd onderzoek. Het is bewezen 
eff ecti ef.

Hoe het helpt:

De Coxtechniek is niet-chirurgische, arts-
gecontroleerd, hands-on manipulati e 
van de wervelkolom. (zonder kraken) De 
coxtafel is een specifi ek ontworpen chi-
ropracti sch instrument. U  ligt op uw buik 
en wordt lichtelijk opgestrekt waardoor de 
druk van de wervels word gehaald en wat 
de zenuw meer ruimte geeft . Ook wordt 
er een vacuumeff ect gecreëerd wat er 
voor zorgt dat de tussenwervel weer voe-
dingstoff en kan opnemen. De druk wordt 
verlaagd met 192mmHg en het wervelka-
naal wordt met 28% verbreed.

De pati enten

De klachten verschillen per persoon. Zo 
zijn er mensen met acute klachten in de 
lage rug of nek en schouders. Maar een 
groot aantal pati enten die Dr. George 
ziet, heeft  moeite met lang staan of ver 
lopen (kanaalstenose) Mensen die op 
de wachtlijst staan voor operati e (her-

nia, werrvelcompressie) Mensen met 
de zogenaamde ochtendsti jfh eid (osteo 
artrose) en mensen met contstante pijn 
in de rug en het been. Vaak hebben zij al 
meerdere therapieen geprobeerd en kan 
Dr George hen uitkomst bieden in het 
verlichten van de pijn.
90% van de mensen die klagen over rug-
klachten hebben geen operati e nodig. 
Met de Coxdecompressie techniek en de  
juiste gerichte spier versterkende oefe-
ningen geven deze behandelingen  een 
zeer groot slagings percentage.
De klachten die niet meer te genezen zijn, 
zijn met deze techniek goed onder con-
trole te houden en geven u meer bewe-
gingsvrijheid en een betere kwaliteit van 
leven. Na een serie behandelingen gaat u 
het eff ect van deze techniek merken. Het 
aantal behandelingen die nodig zijn ver-
schilt per individu en de oorzaak van de 
klachten.

Vergoeding

Dr. George is afgestudeerd aan het Cleve-
land Chiropracti c College in Los Angeles 
California in 1999, is register chiropracti e 
en aangesloten bij DCF, SNRC en VBAG 
i.v.m. vergoeding zorgverzekeraar. U dient 
het bedrag wel zelf te declareren. U heeft  
ook geen verwijsbrief van de huisarts no-
dig.

Afspraak maken

Heeft  u rugklachten en bent u geïnte-
resseerd in wat de behandeling inhoud 
dan bent u alti jd welkom voor een grati s 
vrijblijvend gesprek. U kunt ons bellen of 
mailen om een afspraak te maken. Mocht 
u al een MRI of röntgenfoto hebben ver-
zoeken wij u deze bij de afspraak mee te 
brengen.

Chiropracti e Ceintuurbaan 
Ceintuurbaan 424hs
1074EB Amsterdam
020-8460091
info@chiropracti eceintuurbaan.nl
www.chiropracti eceintuurbaan.nl

This cox technic is a way of controlling or 
managing your pain without painkillers 
or surgery. Control is the key to a bett er 
quality of life!
It’s your life…live it.
Dr. George 

Blijf niet zitten 

met Rugklachten!

CHIROPRACTIE 
CEINTUURBAAN

Mevr. Helene, 68 jaar
Erg belangrijk om zelf te bewegen

Hij heeft  meer voor mij betekent 
dan een chirurg. Alles was moei-
zaam lopen, staan, liggen aankle-
den werkelijk elke beweging deed 
pijn. Na drie weken intensieve be-
handeling was ik weer in staat om 
buiten de deur koffi  e te drinken 
en kon ik weer beter slapen. Nog 
5 weken later kon ik weer aan het 
werk en kwam ik nog eens in de 
twee weken. Nu houdt ik het onder 
controle door eens in de 5 weken 
te komen. Ik heb ook gemerkt dat 
het belangrijk is om in beweging 
te blijven en te luisteren naar mijn 
lichaam.

Beschermde bijenzwerm doodgespoten 
in Amsterdam Zuid

Bij het Natuur- en milieuteam kwam een 
berichtje binnen dat een flinke zwerm bij-
en was komen aanvliegen op de speeltuin 
in de Trompenburgerstraat. Op verzoek 
van de speeltuin, die natuurlijk voor de 
veiligheid van de kinderen moet zorgen, is 
een commercieel bestrijdingsbedrijf inge-
huurd om de zwerm dood te spuiten, wat 

overigens een langzame dood inhoudt. 
De tuinierders van de nabijgelegen Buurt-
moestuin Trompenburg kwamen er te laat 
achter om ze te redden en zijn verdrietig 
over deze zinloze vernietiging.

Want het had ook anders gekund en 
gezien de beschermde status van de bijen, 
zelfs gemoeten. GGD en de politie beschik-
ken al sinds jaar en dag over een lijst met 
imkers van de Amsterdamse imkervereni-

ging, die heel graag zo'n zwerm komen 
"scheppen". Zo’n zwerm krijgt dan nieuw 
onderdak en kan doorgaan met het bestui-
ven van groente, fruit en planten.

Mocht je een ‘wilde’ zwerm bijen tegenko-
men of wil je meer weten over bijen en het 

houden ervan bel dan met Ries Hoogen-
doorn 020 610 34 01. Op zijn voicemail staan 

ook de nummers van andere imkers.

Bijenzwerm doodgespoten in Amsterdam Zuid



augustus 20116      | sponsorbijdragen

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

Woensdag 24 Augustus 20 uur.
Openbare Cursuspresentatie. Docenten aanwezig.
Donderdag 25 Augustus 20 uur.
Openbare Esoterische les. Docente Dolly Brinkman.
Gratis entree.

www.pitprojecten.nl

Leren Mediteren ? 

Op 26 sept. start weer een basiscursus in 
de Pijp. Ga naar www.pitprojecten.nl voor 
het hele cursusaanbod in Amsterdam
of bel 06 24143749 voor meer info.
 

meditatie
P I T !

glad en strak  
de zomer in? 
Wij kunnen u helpen met velashape voor 
cellulitis boven benen. Proslimelt smelt hard-
nekkige vetcellen weg op flanken, maag/
buik. Wil je meer info bel 020-6750109 of 
kijk op www.bodybalans.nl Zeer lage prijzen.

18 holes midgetgolf in het donker
durF jij daT aan??

gratis parkeren 
www.glowgolf.nl in AALSMEER

in september starten weer  

opleidingen 
Secretaresse, Adm. Medewerker,  

Receptioniste, MS-Office en  
Typen 10-vingers blind

 
Cursus Instituut Amsterdam

tel. 020-6860523

telefoon 020-7072087 of 06-44864390 
www.vrachttaxi.nl

cursussen / workshops /  
lezingen najaar 2011 
cursus: positief opvoeden ouders van 
kinderen 0-12 jaar 
vrijdag 7 oktober: 9.15-11.30 uur
woensdag 26 oktober 9.15-11.30 uur

cursus: positief opvoeden ouders van  
teens 11-17 jaar
woensdagavond 26 oktober

lezing: De kracht van positief opvoeden 
donderdag 13 oktober: 9.30 uur -21.00 uur

workshop: Leren luisteren
dinsdag 11 oktober 9.15-11.30 uur
donderdag 13 oktober 9.15-11.30 uur

info bij Annet Staal 020-3054974

Ladyland
  2dehands dameskleding       van XS  t/m XXL  

                 Open      Adres

           dinsdag  11-18u       van Woustraat 99

       woensdag  11-18u       1074 AG   Amsterdam

      donderdag  12-18u     

              vrijdag  11-18u       Tel        06-4313 4624

          zaterdag  11-17u       Email   ladyland67 @gmail.com

GEEN  KLEDINGINKOOP

Wat kan jij en hoe kan je 
daarmee iets betekenen voor 

Amsterdam? 

Nieuwsgierig? Kijk op 
www.vrijwilligersacademie.net 

€99,50
p.p.

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

• Een feestelijke welkomstcocktail

• Een heerlijk 3-gangen-diner

• 2 Overnachtingen
• 1 Uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 Verrukkelijk brunchbuffet 

   (alleen op zondag)

Seizoens
arrangement

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

korte, praktische cursus in 
“Jip en Janneke” taal met veel 
belastingtips. de zelfstandig 
ondernemer leert zijn 
dagelijkse boekhouding zelf  
bij te houden en zijn eigen  
btw-aangifte te doen!  

Start maandag 26 september in het 
Jan van der Heijdenhuis in de Pijp

Info: www.adminiles.nl 
of bel naar 06-28478291

Boekhouden voor 
kleine zelfstandigen

echt leuk!
Collage Cursus, of Workshop 

in kunstenaarsatelier in Amsterdam Zuid.

Zie voor info/data:
www.bobbunck.nl

bij collages

The English Ballet School

of Amsterdam

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

openlucht 
vlooienmarkt

Stadionplein Amsterdam
zondag 14 augustus  9.00 - 16.30 uur 

Huur ook een kraam € 25,- 
of kom op bezoek

Donevents.nl  0294-233654

‘conTrole kwijT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
0800 – 0200596 (gratis) / 06-18772342

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp
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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 Zuid z
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
Bij het Wijksteunpunt Wonen kan elke 
bewoner terecht met vragen op huur- en 
woongebied. Bijvoorbeeld over achterstal-
lig onderhoud, de hoogte van de huur, 
dreigende huisuitzetting en advies bij proce-
dures van de huurcommissie. Daarnaast is er 
ondersteuning en advies voor bewoners bij 
de renovatie van hun woning.  
020 6645383  e-mail: oudzuid@wswonen.nl 

Natuur- & Milieuteam De Pijp z
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Voor vragen over groen, water en milieu 
kunt u terecht bij het Natuur- & 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@wijkcentrumceintuur.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur aan de Gerard Doustraat 133

Biologisch uit de streek Park der Beschaving Cultuur Uitgelicht

Kinderstraattheaterdagen

Het Ostadetheater luidt traditiegetrouw 
het nieuwe culturele seizoen in met de 
kinderstraattheaterdagen. Het gevarieerde 
programma biedt een djembé-workshop, 
schmincken, maskers maken, clown Nardo 
die de mooiste ballonfiguren maakt, 
meespeelcircus Kristal, muziek van ‘De 
Swingende Giraffen’ die Nederlandstalige 
kinderliedjes zingen met een ‘latin swing’, 
danstheater Plan-D met de voorstelling 
‘Buurman op vakantie’, een hilarische 
acrobatische voorstelling over twee 
buurmannen die samen op vakantie gaan 
en motorpech krijgen. Lukt het hen de auto 
weer aan de praat te krijgen? Theatergroep 
Froefroe speelt ‘Kammelot’ een spannend 
avontuur van koning Arthur, vol harnassen, 
zwaarden en draken. Let op!: dit jaar op 2 
locaties. Zaterdag 11 september van 14.00 – 
16.00 uur in de Tolstraat bij Cultuurcluster 
Asscher, zondag 12 september van 13.00 
– 17.00 uur in de Van Ostadestraat bij het 
Ostadetheater in het autovrije gedeelte.

Meer informatie www.ostadetheater.nl 

Religie

Vredeskerk: Maria-processie

Op 15 augustus viert de katholieke kerk 
het hoogfeest van de Tenhemelopneming 
van Maria - het belangrijkste Maria-feest 
dat de kerk kent. De zondag ervoor, 14 
augustus, wordt dit feest gevierd door drie 
RK-gemeenschappen in De Pijp: de West 
Afrikanen van de All Saints Church, de 
Filippijnse El Shaddai gemeenschap en de 
Nederlandse parochianen van de Vredes-
kerk. De gezamenlijke eucharistieviering 
vindt plaats om 12.00 uur in de Vredeskerk, 
Pijnackerstraat/hoek Van Hilligaertstraat. 
Na de viering (rond de klok van 13.30u) zal 
het beeld van Onze Lieve Vrouw Koningin 
van de Vrede in een feestelijke processie 
met Afrikaanse, Filippijnse en Nederlandse 
zang en muziek door de buurt worden 
omgedragen. 

Voor de route zie 
www.amsterdam.vredeskerk.nl

Cultuur Uitgelicht

Theater in het Zuiderbad

Het Fringefestival, een theaterfestival dat 
zich buiten het gevestigde theatercircuit 
afspeelt, met een open inschrijving, biedt 
van 1 t/m 11 september 80 voorstellingen 
op 25 locaties in Amsterdam. In De Pijp 
zijn er voorstellingen in het Ostadetheater 
en – op de grens – het Zuiderbad. Op deze 
laatste eenmalige spannende theaterlo-
catie speelt actrice Ilse van Kollenburg de 
monoloog ‘Omdat ik de beste ben’. Over 
Emma, een zwemster die de top heeft 
bereikt onder druk van haar moeder. Over 
haar opofferingen en de eenzaamheid, 
die daarmee gepaard gaat. ‘Ik stink naar 
chloor zoals iemand die in een viswinkel 
naar vis stinkt’, zegt Emma. Het zwembad 
als gevangenis, met de vraag of er een 
ontsnapping mogelijk is. Duik als het ware 
met haar mee het water in op 6, 8 of 10 
september. 

Voor informatie en reserveringen  
www.amsterdamfringefestival.nl 

‘Mijn Liefde is Scharlakenrood’ 
Zo heet het nieuwe boek van 
Meurs A.M., ofwel Ton Meurs. 
Een in 1944 in Veldhoven 
geboren auteur, die zich in 1968 
in Amsterdam vestigde en in 
De Pijp woonachtig is. 

Dat was in de tijd van de vele studenten- en 
arbeidersprotesten (Bouwvakkersopstand, 
Rode Jeugd, Maagdenhuisbezetting enz.) 
en Meurs raakte daar bij betrokken. Het 
boek verhaalt het leven van Rooie Willem, T 
en Kitty. Willem is net als T een van de niet-
studenten die deelnam aan de bezetting van 
het Maagdenhuis in 1969, het bestuurlijk cen-
trum van de Universiteit van Amsterdam. De 
studenten eisten meer inspraak. 

De drie personages (T is het deels gefan-
taseerde alter ego van de schrijver zelf) ont-
moeten elkaar midden jaren zestig en zetten 
zich in voor de klassenstrijd en democratise-
ringsbeweging. Ieder met de intentie om een 
steentje bij te dragen aan maatschappelijke 
verandering, maar ondertussen geconfron-
teerd met hun eigen persoonlijke proble-
men en strijd om te overleven. Kitty raakt 
verslaafd aan drugs, een karakter overigens 
voor wie maar liefst tien vrouwen uit het 
echte leven  model stonden. Een van hen is 
de in 2003 overleden drugsverslaafde en dak-
loze Anja Joos. Ze werd op 5 oktober op het 

Gerard Douplein doodgeslagen door enkele 
winkelbedienden van Dirk van den Broek, die 
dachten dat ze blikjes bier had gestolen.

Op zijn vijftiende wist Meurs al dat hij 
schrijver wilde worden maar maakte zijn 
debuut pas in 2004, met Aan de Lange Weg 
(Uitgeverij de Graal). Dat boek gaat over de 
kindertijd van Meurs in het Brabantse dorp 
en de hoorspelen van toen. In 2009 werd het 
zowaar tot hoorspel bewerkt en maakte het 
een tournee langs theaters in Nederland en 
België. In de tussentijd zat Meurs niet stil als 
schrijver; hij begint zijn eigen literair klad-
schrift Het Werk. In 2006 verscheen Meurs’ 
tweede boek Spelen, met daarin 4 theater-
stukken.

Als je begint te lezen in Mijn Liefde is Schar-
lakenrood kun je eigenlijk maar moeilijk stop-
pen. De auteur beschrijft, vaak tot in detail, 
beeldend en meeslepend, het leven van de 
drie karakters en de gebeurtenissen vanaf 14 
juni 1966, als T op het Centraal Station aan-
komt en daar een pamflet in de handen krijgt 
gedrukt met de tekst ‘Aan de arbeidersklasse 
en de jeugd van Amsterdam’. 

Ton Meurs is nog steeds die maatschappe-
lijk zeer betrokken en sociaal geëngageerde 
persoon. Per 1 augustus  verscheen alweer de 
60ste editie van zijn kladschrift Het Werk en 
hij is bezig met de voorbereidingen voor zijn 
vierde boek, over het leven van de Vlaamse 
schrijver Louis Paul Boon, voor wie Meurs 
een enorme bewondering heeft. Daarnaast 
heeft Meurs het druk met de ontwikkelingen 

rond de ernstig zieke straatmuzikant ‘Jimi’, 
die vrijwel dagelijks speelde voor de ingang 
van de HEMA aan de Ferdinand Bolstraat. 
Aan de glazen ingangsdeuren van de HEMA 
hangt Meurs regelmatig een update over de 
situatie van Jimi, in kleur, en compleet met 
fotomateriaal.

Peter Leemeijer

Mijn Liefde is Scharlakenrood verscheen 
mei dit jaar in de Boekwinkeltjesreeks. 

Meer info: www.boekwinkeltjes.nl 
en www.meursam.nl Het is in de boekwin-

kel te bestellen.

Versvoko ophaaldag

Wil je verse groenten eten van een boer 
uit je eigen omgeving? Een boer, die 
biologisch kweekt, en eerlijk en gezond 
voedsel produceert die niet eerst talloze 
kilometers heeft afgelegd voordat het 
op je bord terecht komt? Word dan lid 
vanVersVoko de Pijp. Interesse in het eten 
van biologische groenten uit de buurt en 
buurtgenoten ontmoeten? Kom dan naar 
de eerstvolgende ophaaldag in Wijkcen-
trum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. Wan-
neer je je ruim een week van te voren 
als lid opgeeft via een mail naar depijp@
transitiontowns.nl kun je op tijd bestellen 
om al direct op deze dag verse groente op 
te halen. 

Zaterdag 13 augustus 15.00 - 17.00 uur

Zuid tegen bezuinigingen

Gigantische bezuinigingen en uitgavenstij-
gingen staan de bewoners van Amsterdam 
Zuid te wachten. Huurders gaan 150 tot 250 
euro meer betalen, terwijl de huurtoeslag 
daalt. Alle stadsbussen verdwijnen en 
de prijs van het openbaar vervoer stijgt. 
Buurthuizen sluiten, welzijn is er alleen voor 
mensen met een zorgprobleem. Betaalde 
banen worden geschrapt en omgezet in 
vrijwilligerswerk. Zieken moeten steeds 
meer eigen bijdragen betalen. Je recht halen 
bij de rechtbank wordt voor lagere inkomens 
onbetaalbaar. Het Comité Zuid tegen 
Bezuinigingen wil de menselijke maat terug. 
En een samenleving waarin de sterkste 
schouders graag de zwakste ondersteunen. 
Waarin iedereen gelijk is voor de rechter. 

Elke zaterdag om 16.00 uur samen protes-
teren in het Sarphatipark bij de monumen-
tale fontein. Neem eigen stoel, kleed en 
drinken mee.

Meer informatie:  
www.zuidtegenbezuinigingen.nl

boek
bespreking

De auteur
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Dit jaar is het 90 jaar geleden 
dat Het Rialto Theater haar 
deuren opende aan de 
Ceintuurbaan 338.
Oprichter en ondernemer 
Anton Pieter DuMée zag 
zijn grote wens, een eigen 
bioscoop, in vervulling gaan in 
het art-déco pand, ontworpen 
door architect Jan van Schaik. 

Het Rialto Theater is de enig overgebleven 
bioscoop in De Pijp. Het verderop gelegen 
Ceintuur Theater moest in 1976 haar deu-
ren sluiten en ook bioscoop CinéTol in de 
Tolstraat kreeg in de jaren ‘80 een andere 
bestemming.

A.P. Dumée
De naam Rialto is afkomstig van de be-
roemde brug in Venetië en het was gebrui-
kelijk in die tijd om bioscopen een exotische 
naam te geven, zoals Alhambra, Sfinx etc. Er 
zijn in de wereld dan ook meerdere biosco-
pen te vinden die de naam Rialto dragen.

Het Rialto Theater bood bij de oprichting 
plaats aan 400 bezoekers en die luister-
den op de openingsavond naar de ‘Rialto-
Marsch’, dédiée au Monsieur le Directeur 
A.P. DuMée, zoals er boven de bladmuziek 
stond:

In de bioscoop Rialto / Daar geniet je van 
het schoone beeld / Ga jéen avond uit / Trek 
dan op naar Zuid / In Rialto zich geen sterve-
ling verveeld

En passeer je de Ceintuurbaan / Kijk goed 
uit je oogen ben je aan de loop / Met je vrouw, 
met je bruid of je kindertal / De Rialto is je bio-
scoop.

DuMée wilde dat zijn zaak ook een edu-
catieve functie had, vandaar dat de jeugd-
bioscoop een belangrijke plaats innam in 
de programmering van Rialto. Onder leiding 
van twee onderwijzers, die tekst en uitleg 
gaven bij de nog geluidloze films, ontstond 
Pajebio, de Paedagogische Jeugd Bioscoop.

De sociaal bewogen directeur program-
meerde vaak kritische, maatschappelijk 
betrokken films. Verschillende malen bleek 
hoe gevaarlijk deze eigenzinnige program-
mering kon zijn. Al in het eerste jaar van 
Rialto’s bestaan moest de politie er aan te 

pas komen om bezoekers te verwijderen uit 
de zaal bij de vertoning van de film Sovjet 
Rusland. Volgens deze Sovjetgezinden werd 
er in de film een te negatief beeld geschetst 
van dit land. Nadat zij het filmdoek hadden 
vernield en de politie hen had verwijderd, 
werd de film verder op de muur geprojec-
teerd.

In 1949 waren er weer hevige protesten. 
Ditmaal tegen de vertoning van de anti-
communistische film Het IJzeren Gordijn. 
Het was wekenlang onrustig in en rond de 
bioscoop en de politie trad hard op.

Rialto vestigde al snel reputatie als voor-
naam filmhuis en kende grote successen, 
zoals de film De Bewaarschool uit 1934. De 
film, die werd vertoond n.a.v. het 12 ½-jarig 
jubileum van Rialto, ging over een arme 
wijk in Parijs, waar een heel aandoenlijk 
meisje een bewaarschooltje runde voor de 
kinderen uit de sloppenbuurt. Geen en-
kele andere bioscoop wilde de film hebben, 
maar bij Rialto zorgde hij 20 weken lang 
voor een uitverkochte zaal. Hiermee was 
het theater meteen uit de financiële zorgen 
en kon DuMée zijn zaak in 1935 verbouwen 
en moderniseren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moch-
ten er alleen Duitse films worden vertoond, 
zoals de antisemitische film Der Ewige 
Jude.  DuMée had het even niet meer voor 
het zeggen.

Meerburg Theaterbeheer
In 1973 kwam de exploitatie in handen van 
Meerburg Theaterbeheer. Er kwam een 
nieuwe bioscoopzaal met de naam Rivoli. 
Deze werd op de eerste verdieping gecre-
eerd  door het balkon af te sluiten. De be-
nedenzaal heette nu Rialto. Het bleef een 
buurtbioscoop met familiefilms, kinderma-
tinees en nachtvoorstellingen.

Het werd echter steeds moeilijker om 
de bioscoop rendabel te houden en in 1982 
wilde de exploitant de zaak sluiten.

Het Amsterdams Filmhuis
Ondertussen had een groep jonge film-
liefhebbers hun krachten gebundeld in de 
Stichting Amsterdams Filmhuis. Zij stoor-
den zich aan het door Hollywoodfilms ge-
domineerde aanbod in de Amsterdamse 
bioscopen en organiseerde zelf filmvoor-
stellingen in de voormalige kapel van het 
Huis van Bewaring aan de Weteringschans. 
Deze stond echter op de nominatie om ge-

Filmhuis Rialto: 90 jaar eigenzinnigheid in De Pijp

1. Rialto tijdens het WCA-festival 2010 (foto : Alard Faas) | 2. Rialto nu | 3. Rialto in de jaren ‘70 | 4. Recla-

mekaart voor de film ‘De Bewaarschool’  in Rialto in 1934 | 5. Rialto in 1949 | 6. Rialto tijdens de openlucht 

voorstelling op het M. Heinekenplein (foto : Bas Losekoot).

In het begin van de vorige eeuw was 
de bevolking van Amsterdam enorm 
gegroeid. Er was een groot tekort aan 
goede woningen, met name voor de 
arbeiders. Om aan bouwgrond te komen 
werden omliggende gemeenten gean-
nexeerd. Het grondgebied van Amsterdam 
werd daardoor drie maal zo groot. De Pijp 

kon nu verder naar het zuiden toe worden 
uitgebreid en ging de geschiedenis in als 
Plan Zuid. Later werd dit deel van de buurt 
ook wel Nieuwe Pijp genoemd. Op deze 
ansichtkaart uit1930 zien we de Burge-
meester Tellegenstraat, gelegen midden 
in deze nieuwe wijk. Oorspronkelijk 
heette de straat Coöperatiestraat, maar 

Prenten van weleer

in 1927 besloot de gemeente de straat te 
vernoemen naar de inmiddels overleden 
ex-burgemeester Tellegen, die een be-
langrijke bijdrage heeft geleverd aan kwa-
litatief goede woningen in de stad. We 
kijken vanaf de hoek met de Talmastraat 
in de richting van de P.L. Takstraat. In een 
eerder stadsuitbreidingsplan van Berlage 
was dit gebied, tussen de Tweede van der 
Helststraat en de Van Woustraat, gereser-
veerd voor een groot academisch zieken-
huis, maar de woningnood dicteerde een 
ander gebruik. De sociaal-democratische 
woningstichting ‘De Dageraad’ reali-
seerde hier met overheidssteun honderden 
arbeiderswoningen, naar ontwerp van de 
architecten Michel de Klerk en Piet Kramer. 
De architecten kregen veel vrijheid en 
zagen zichzelf als ware kunstenaars. Het 
Dageraad complex behoort dan ook tot een 
van de hoogtepunten van de Amsterdamse 
School architectuur.
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sloopt te worden en toen zij Rialto konden 
overnemen, hoefden zij daar niet lang over 
na te denken. De naam Rivoli verdween en 
werd Rialto 2.

De eerste jaren werd Rialto geleid door 
een groep enthousiaste jongeren, die geen 
cent betaald kregen voor hun werk. Een van 
hen was de 18-jarige Raymond Walravens, 
de huidige directeur. Hij werd in 1989 de 
eerste betaalde kracht.

Subsidie van de gemeente kwam lang-
zaam op gang. In 1997 werd de stichting 
zelf eigenaar van het pand, dit gaf meer ze-
kerheid en de kosten konden op een gelijk 
niveau blijven.

In 30 jaar bouwde de Stichting Amster-
dams Filmhuis Rialto weer op tot een geres-
pecteerd filmhuis met 3 zalen met een to-
tale capaciteit van 270 stoelen, een café- en 
kantoorruimte. Het is een premièretheater 
geworden; ieder jaar brengt Rialto zo’n 40 
à 50 nieuwe onafhankelijk geproduceerde 
Europese en niet-westerse films in roulatie. 
Rialto onderscheidt zich van andere film-
huizen door hun expertise op het gebied 
van wereldcinema. Zij hebben een repu-

tatie opgebouwd. De mensen vertrouwen 
er op dat een film die in Rialto draait de 
moeite waard is en zo is Rialto bijna een 
keurmerk geworden. Er komen circa 95.000 
bezoekers per jaar, die zorgen voor 60% van 
de totale inkomsten. De overige 40% komt 
uit subsidie en sponsoring. Inmiddels  zijn 
er 24 betaalde krachten werkzaam bij Rialto 
en nog steeds zo’n 100 vrijwilligers.

Buurtbioscoop
Ondanks de uitstraling die Rialto heeft, 
blijft het toch ook een buurtbioscoop, want 
uit onderzoek blijkt dat Amsterdammers 
niet verder dan 10 minuten willen fietsen 
naar de bioscoop en de schatting is dat zo’n 
40 % van de bezoekers in Stadsdeel Zuid 
woont. Met de vele nationaliteiten die de 
buurt rijk is, is Rialto met recht een wereld-
bioscoop in een wereldwijk. Speciaal voor 
de ouderen in de buurt is Rialto sinds kort 
weer begonnen met middagvoorstellingen 
op doordeweekse dagen. Voor jongeren 
verzorgt Rialto filmeducatie wat vorm krijgt 
in het project Next. Hierin verzorgen leerlin-
gen van middelbare scholen een filmavond 

in Rialto. Zij programmeren en organiseren 
de avond van a tot z en leren zo wat er al-
lemaal komt kijken bij het runnen van een 
bioscoop.

World Cinema Festival
Op 10 augustus a.s. begint het World Ci-
nema Amsterdam Festival. Dit eigen film-
festival wordt voor de tweede keer geor-
ganiseerd  en toont de bezoeker het beste 
wat wereldcinema momenteel te bieden 
heeft. Twaalf dagen lang kan men meer 
dan 40 onafhankelijk geproduceerde films 
uit Latijns-Amerika, Azië en Afrika zien. Er 
zullen filmmakers aanwezig zijn en er zul-
len feestjes en debatten plaatsvinden. De 
beste films worden beloond met een Jury 
Award en een Audience Award. 

Als klap op de vuurpijl is er van 17 t/m 20 
augustus iedere avond een film te zien op 
het Marie Heinekenplein in de open lucht. 
Dit is voor iedereen gratis toegankelijk. Drie 
van de vier films zijn voorpremières, zij zul-
len later in de bioscoop te zien zijn. 
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