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We willen door
Veel bladen komen en gaan, 
maar De Pijp Krant blijft altijd 
bestaan. In ruim veertig jaar is 
De Pijp Krant in de buurt een 
begrip geworden. De krant 
ontwikkelde zich van actiekrant 
tot een krant voor iedereen. 
Volgend jaar zet de krant een 
nieuwe stap.

De Pijp Krant heeft altijd tevreden mogen 
zijn over haar naamsbekendheid. Enquêtes 
wijzen uit dat de krant goed gelezen en sterk 
gewaardeerd wordt. 

Omdat de krant erg hecht aan de binding 
met de buurt, hebben de redactie van de 
krant en het bestuur van Wijkcentrum Cein-
tuur besloten dat het vanaf volgend jaar 
allemaal een tikkeltje anders moet met de 
krant. 

Nieuwe doelstellingen
Omdat De Pijp Krant volgens het stadsdeel 
Zuid niet valt binnen de nieuw geformu-
leerde doelstellingen van het welzijnswerk 
- ‘voorkoming van vereenzaming en sociaal 
isolement’ - wil het stadsdeel de subsidie aan 
de krant stopzetten. De Pijp Krant zou oude-
ren, mensen met psychische problemen en 
inburgeraars, de drie doelgroepen waar het 
‘vernieuwd welzijn’ zich specifiek op richt, 
te weinig bedienen. De Pijp Krant rekent 
deze mensen echter graag tot haar lezers, 
net als studenten, yuppies, stripliefhebbers, 
krakers, winkeliers, cultuurliefhebbers, na-
tuurbehoeders, puzzelaars en ….politici. De 
Pijp Krant wil er graag zijn voor iedereen die 
betrokkenheid bij de buurt voelt. Sommige 
politici vinden de krant te veel een platform 
voor activisten. Dat voor de huidige redactie 
journalistieke principes, zoals hoor en we-
derhoor, van veel groter belang zijn dan ver-
spreiding van idealisme, kan dat beeld niet 
kantelen. Het imago verandert minder snel 
dan de inhoud en de samenstelling.

Hard gelag
Het was voor de krant een hard gelag dat 
het toekomstperspectief leek weg te vallen. 
Maar nu de klappen verwerkt zijn, bruist het 
op de redactie van de ideeën. Nestor Gert 
Meijerink, coördinator van de krant, zag het 

Links: Keramiek van Campen, één van de 72 deelnemers aan ‘Open Ateliers De Pijp’ op 29 en 30 oktober. (Foto: Christine Westerveld); rechts: Kinderen tijdens een spontane schoonmaakactie van hun nieuwe 

speeltuintje in de Saenredamstraat. (Foto: Magda Zimmerman)

even heel somber in. Tien jaren werk leken 
hem uit handen geslagen te worden. Meije-
rink: “Ik kon van mijn betrokkenheid bij de 
wijk mijn hobby en mijn werk maken. De Pijp 
Krant was daarvoor het podium en zal meer 
dan ooit daarvoor het podium worden.”

Maarten Wesselink (5 jaar redactielid), 
Christine Westerveld (3 jaar), Minka Bos (2 
jaar) en Ton van der Tas (1 jaar) verzorgen de 
rubrieken die De Pijp Krant het dichtst bij de 
burgers brengt. Met ‘Inburgeren met De Pijp 
Krant’ heeft Wesselink al tientallen bewo-
ners uit of ambachtslieden in De Pijp voor-
gesteld. Wesselink vraagt alle ‘inburgeraars’ 
naar specifieke ‘Pijppunten’ en krijgt steeds 
verrassende antwoorden. 

Westerveld plaatst in haar column ‘@hris’ 
elke keer opnieuw voorvallen in De Pijp in 
een grappig perspectief. Westerveld: “Door 

mijn vrijwilligerswerk voor De Pijp Krant ben 
ik erg op de hoogte geraakt van wat er speelt 
in mijn buurt. Op straat kom ik regelmatig 
mensen tegen vanwege mijn werk voor De 
Pijp Krant. Eigenlijk is De Pijp een dorp bin-
nen de grote stad. Weten dat wat je schrijft 
gepubliceerd kan worden, scherpt de geest. 
Daar heb ik bij De Pijp Krant de gelegenheid 
voor gekregen.” Via de aanwezigheid in De 
Pijp van een busje van de reclassering, een 
verouderd bordje of een gewiekste ver-
koopjongen in een blauw Parooljasje brengt 
Westerveld haarfijn een stukje ‘eigen’ Pijp 
helemaal tot leven. In de rubriek ‘Alledaags’ 
van Minka Bos geven oudere buurtbewoners 
een bespiegeling op hun leven. En Van der 
Tas put in ‘Prenten van weleer’ uit zijn grote 
stapel oude ansichtkaarten van De Pijp. Zo 
kwamen onder meer De Albert Cuyp en de 

Ferdinand Bolstraat van een eeuw geleden 
al aan bod. Van der Tas vindt dat hij zich ‘in 
een jaar sterk heeft kunnen ontwikkelen in 
het schrijven van de begeleidende stukjes 
tekst’. Inmiddels schrijft Van der Tas ook 
grotere artikelen. Meijerink ziet in de ver-
nieuwde Pijp Krant een uitdaging om nog 
meer voor de buurt te betekenen. Meijerink: 
“We gaan een prachtige krant met nog meer 
service voor de lezers maken.”

Bastion van Pijpgeluiden
Voor De Pijp Krant zijn er volop mogelijk-
heden om het merk te versterken. Voor het 
welslagen van de krant nieuwe stijl is het 
cruciaal dat de krant aan één lijn vasthoudt 
en voor de bewoners een herkenbare kwali-
teitskrant wordt, die hen tijdig van de juiste 
informatie voorziet. Dat vraagt een strakker 

redactiebeleid en een grotere discipline. Re-
dactieleden hebben dat er graag voor over. 
Deadlines zullen aangescherpt moeten wor-
den, er vindt een uitbreiding van het aantal 
pagina’s plaats en er wordt onderzocht of de 
verschijningsfrequentie (nu twee keer per 
kwartaal) omhoog gaat. Meijerink denkt dat 
werken voor De Pijp Krant alleen maar ‘nog 
plezieriger’ wordt als De Pijp Krant een merk 
wordt waar eigenlijk geen Pijpbewoner zon-
der kan. 

Achter de schermen wordt koortsachtig 
gewerkt aan de toekomst van de krant. De 
krant wil zich meer op cultuur gaan rich-
ten en op eigen kracht de samenwerking 
aangaan met organisaties, instellingen en 
ondernemers uit de buurt. De Pijp Krant 
wordt daarmee veel meer nog dan dat het 
was een bastion van Pijpgeluiden. We willen 
dat bewoners wanneer de krant op de deur-
mat ploft benieuwd zijn naar wat zich de ko-
mende periode allemaal in De Pijp afspeelt. 
De nieuwe Pijp Krant wordt de agenda voor 
de buurt. Van der Tas verheugt zich op de 
verandering: “De krant wordt onmisbaar 
voor iedere buurtbewoner, met heel veel va-
riatie. Uitgaan, politiek, geschiedenis, social 
interest, ouderen. Dat betekent meer werk, 
meer contacten en een grotere druk om alles 
draaiende te houden.” 

Klare wijn 
Natuurlijk wil De Pijp Krant behouden wat 
goed is. Van de vertrouwde, vlotte vormge-

De Pijp Krant ontvangt graag tips en ideeën van 
lezers. Zijn er onderwerpen waar u meer over wilt 

weten? Verwacht u een bepaalde servicerubriek? Kent 
u mensen die wij nodig eens moeten interviewen? 

Wilt u het cultuuraanbod in De Pijp overzichtelijk op 
een rijtje? Vindt u dat sommige zaken beter kunnen 

of wilt u ons juist een hart onder de riem steken? Laat 
het ons weten via  

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl. 
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Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
 5.  klein deel van de ruimte voor politici (12)
   8.  bloembed uit de Oudheid? (6,7)
   9.  reclamedoek (7)
 11.  dit zaad opent zich en masse (5)
 13.  volgen op de ja-zeggers (10)
 14.  beknopte verzonnen kennis (2)
 15.  een goede plaats (4)
 16.  een beetje advies voor de gemeente (8)
 17.  spelattributen waar een luchtje aan zit (6)
 18.  vogelklanken (4)

Verticaal
   1.  kunnen zij voor een vriend zorgen? (11)
   2.  dit hart kan hard zijn (4)
   3.  is bijna in de buurt (4)
   4.  staatsman? (4,3,5)
   6.  liefhebber van noten zorgt voor muziek (7)
   7.  gevecht om de leiding (11)
 10.  eten van één walletje? (7)
 12.  warme hoofden? (6)
 16.  handel! (3)

Wijnbar Boelen & Boelen
Eerste van der Helststraat

© 2011 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)
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Redactie Minka Bos, Ron Kretzschmar, 
Peter Leemeijer, Gert Meijerink 
(coördinator), Annemiek Pels, Peter 
Roeffen, Ton van der Tas, Maarten 
Wesselink, Christine Westerveld. 
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 16.000  
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

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór zaterdag 3 december naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram november. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram oktober: 
M. Joachimstal, Rustenburgerstraat

Oplossing oktober Horizontaal: 5.karakterloos 
7.hars 9. pincode 11.in de weg zitten 13.spekkoek 
14.eros 15.aldaar 17.eod 18.en 19.gegoten Verticaal: 
1.gala 2. lans 3.semi 4.bondgenoten 6.luchtbedden 
7. handpalm 8.rietkraag 10.veto 12.zakcent 16.rag

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

door Christine Westerveld

n 1. n 2. n n n 3. n n n 4. n

5. 6. 7. n

n x x x x x n

8.

n x x x x x x x n

9. 10. x 11.

n x x x 12. x x n

13. x 14.

n x x x x x x n

15. x 16.

n x x x x x n

n n 17. x 18.

ving zal de krant niet afstappen. Een kriti-
sche benadering van de politiek schuwt de 
krant ook straks nog steeds niet. Aandacht 
voor huurdersbelangen en welzijns- en op-
bouwactiviteiten behoudt ze en uiteraard 
gaan de succesrubrieken van Wesselink, 

Westerveld, Bos en Van der Tas niet verloren. 
Dus de krant schenkt straks inderdaad nog 
aardig wat vaatjes oude wijn in nieuwe zak-
ken. Maar het assortiment wordt uitgebreid. 
De Pijp Krant zal in ieder geval uitsluitend 
klare wijn schenken, want ze is voor nie-
mand een spreekbuis, hoe open ze ook staat 
voor ieders mening en diverse belangen.  

Onder druk gezet door de aangekondigde 
bezuiniging heeft De Pijp Krant het plan op-
gevat om nog beter aan te sluiten bij de bele-
vingswereld van de gemiddelde Pijpbewoner, 
onder andere door meer service te bieden. 

De Pijp is een van de bijzonderste wijken 
van Amsterdam. Een dergelijke wijk verdient 
een bijzondere krant. Dat was De Pijp Krant 

al, maar dat wordt ze nog een beetje meer. 
Zodat straks ook de laatste der Mohikanen 
zullen moeten beamen dat we (allang) geen 
actiekrant meer zijn. Met De Pijp Krant in de 
hand kan straks iedereen weten wat er al-
lemaal in De Pijp te doen is.

Peter Roeffen (2,5 jaar)

Buurtcentrum De Pijp aan de Tweede Van 
der Helststraat wordt per 1 januari 2012 één 
van de vijf ‘Huizen van de Wijk’ in het stads-
deel Zuid. Een nieuwe naam, een nieuw 
beleid. Verantwoordelijk wethouder Marco 
Kreuger (VVD) maakt een rondgang langs de 
toekomstige Huizen van de Wijk om tekst en 
uitleg te geven. Na het personeel is het nu 
de beurt aan vrijwilligers en gebruikers van 
de buurthuizen om duidelijkheid te krijgen 
over de gevolgen van de nieuwe opzet.

Zo’n dertig belanghebbenden waren 
25 oktober naar het Buurtcentrum De Pijp 
gekomen om uit de mond van wethouder 
Kreuger te vernemen, dat het toekomstige 
Huis van de Wijk weliswaar een huis voor 
en door de bewoners en gebruikers moet 
worden, maar dat ingegeven door bezuini-
gingen en een scherpere formulering van de 
doelstellingen van het welzijnswerk, activi-
teiten die bijdragen aan het voorkomen van 
vereenzaming en sociaal isolement voor-
rang zullen krijgen. In de praktijk betekent 
dit, dat activiteiten voor ouderen, cliënten 
van de GGZ en ‘inburgeraars’ prioriteit krij-
gen. Als er dan nog ruimte over is zal beke-
ken worden voor welke clubs en activiteiten 
nog plaats is. 

Na de wethouder is het woord aan de 

huidige gebruikers van het Buurtcentrum: 
vertegenwoordigers van de voedselbank 
(die in het Buurtcentrum intake-gesprekken 
voert), de kaartclub, de computerinloop, de 
breiclub, de yogaclub, de kookclub, de tuin-
club, mensen die soms al twintig jaar of lan-
ger wekelijks naar het Buurtcentrum komen. 
“Zal er na 1 januari nog ruimte zijn in het Huis 
van de Wijk voor mijn clubje of activiteit?”, is 
dé vraag van al deze mensen. Na de sluiting 
van twee van de drie buurthuizen in De Pijp, 
is de druk op de ruimte in het Buurtcentrum 
De Pijp al toegenomen en met de nieuwe 
opzet zal dat nog meer het geval zijn. “Er 
zal niet voor alle groepen plaats zijn in het 
Huis van de Wijk, er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden”, geeft Marco Kreuger toe, 
“maar concrete vragen op activiteitenni-
veau kan ik lastig beantwoorden; ik raad u 
aan om alvast op schrift te zetten wat uw 
activiteit bijdraagt aan het voorkomen van 
vereenzaming en sociaal isolement”. “En 
kaarten kan misschien ook wel in de kroeg 
of bij iemand thuis”, oppert hij. Hij nodigt de 
aanwezigen uit om vooral zelf na te denken 
over oplossingen. Een ander speerpunt van 
het stadsdeel is namelijk de bewoners te 
‘enthousiasmeren en stimuleren om meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

wijk en voor elkaar’. 
Eén van de aanwezigen dringt bij de wet-

houder aan op een fatsoenlijke overgangs-
periode.

“Wij staan met onze rug tegen de muur. 
Het stadsdeel heeft alle tijd gehad om plan-
nen te ontwikkelen, maar de gebruikers van 
het Buurtcentrum weten nu nog niet waar 
ze aan toe zijn, terwijl de nieuwe situatie per 
1 januari ingaat. Degene die invulling moet 
gaan geven aan het geheel, de zogenoemde 
‘aanjager’, moet nog benoemd worden, dat 
betekent dat alles in anderhalve maand z’n 
beslag moet krijgen. Wij hebben ook met 
een planning te maken!”

Naarmate de bijeenkomst verstrijkt lo-
pen de emoties hoger op, men vraagt zich 
af hoe eenzaamheid gemeten wordt en 
waar de wethouder al die gewenste extra 

vrijwilligers vandaan denkt te halen. De 
wethouder blijft zijn antwoorden rustig 
herhalen. Hij beseft dat er nog veel onzeker 
is en heeft begrip voor het onbegrip en de 
boosheid onder de aanwezigen over de op-
handen zijnde veranderingen. Hij realiseert 
zich dat er voor veel problemen nog oplos-
singen gevonden moeten worden en dat de 
tijd dringt, maar hij zegt ook te geloven dat 
het haalbaar is. 

De tijd zal leren of dat zo is.

tekst en foto: Christine Westerveld

In buurtcentrum De Pijp, Tweede Van der 
Helststraat, staat een ideeënbus, waarin u 
uw wensen en ideeën voor het Huis van de 
Wijk kunt deponeren. Digitaal kan ook op  

huisvandewijk@zuid.amsterdam.nl 

In toekomstige Huis van de Wijk  
geen plaats voor iedereen

Wethouder Marco Kreuger in gesprek met bezorgde buurtbewoners in Buurtcentrum De Pijp. 
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Last van de buren

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

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

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

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

Als de overlastveroorzaker huurder 

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

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

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

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: 

iedere 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).

Twee stagiaires van het Wijksteunpunt 
Wonen Zuid hebben het afgelopen jaar 
onderzoek gedaan naar de behoefte aan 
ondersteuning bij ondernemers die een 
zogeheten 290-bedrijfsruimte huren. Dat 
zijn onder andere een kleinhandelsbe-
drijf, restaurant of café, ambachtsbedrijf 
en een hotel. 

Uit gesprekken met een aantal kleine 
ondernemers blijkt dat er behoefte is 
aan een laagdrempelig loket, waar men 
terecht kan met vragen over het bijvoor-
beeld het huurcontract en de bijkomende 

rechten en plichten. Te denken valt aan 
vragen als ‘wat zijn mijn rechten als de 
huurperiode afloopt?’, ‘wie is verant-
woordelijk voor het achterstallig onder-
houd?’ en ‘mag mijn verhuurder de huur 
verhogen?. 

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid organi-
seert in samenwerking met Wijkcentrum 
Ceintuur vanaf 2 november elke woens-
dagochtend van 09.00 tot 11.00 uur een 
inloopspreekuur voor huurders van een 
290-bedrijfsruimte in stadsdeel Zuid. Het 
spreekuur vindt plaats in het Wijkcen-

trum Ceintuur Kunt u niet op het spreek-
uur komen, maar u heeft toch een vraag 
of probleem, dan kunt u telefonisch of per 
email een afspraak maken voor een ander 
tijdstip. 

Inloopspreekuur 
voor huurders van een 290-bedrijfsruimte 

Woensdagochtend van 09.00 – 11.00 uur
Gerard Doustraat 133  

Afspraak maken? 
Bel naar 020 664 53 83 of email naar

bedrijfsruimte@wijkcentrumceintuur.nl

Het Wijksteunpunt Wonen Zuid doet op 
verzoek van huurders een energiecheck. 
Middels een bezoek aan uw woning wordt 
een globale inschatting gemaakt van de 
mogelijkheden van energiebesparing 
door woningaanpassing. Daarna kan wor-
den besproken of het zinvol is om met uw 
verhuurder om de tafel te gaan zitten. Een 
huurder kan de verhuurder verzoeken om 
dubbel glas te plaatsen, gevel-, dak- of 
vloerisolatie aan te brengen of een betere 
verwarmingsketel te installeren. Als u een 
redelijk aanbod doet aan uw verhuurder 
moet hij hier positief op reageren. Dit is bij 
wet geregeld. Daarbij moet meestal wel 

een huurverhoging worden afgesproken.
Maar u zit natuurlijk niet te wachten 

op een huurverhoging als uw besparing 
of comfortverbetering dat niet rechtvaar-
digt. Bent u zelden thuis, verwarmt u maar 
één kamer, heeft u een energierekening 
van een paar tientjes en taalt u niet naar 
meer comfort? Dan zal het voor u weinig 
zinvol zijn om besparende maatregelen te 
nemen. Betaalt u echter meer, is uw ketel 
niet zo efficiënt en ziet u de gasprijzen in de 
toekomst flink stijgen, dan kan het zinvol 
zijn om in actie te komen. 

Wilt u hulp bij de inschatting? Bel het 
Wijksteunpunt Wonen Zuid voor een 

energiecheck. Deze wordt normaliter aan-
geboden in combinatie met een opname 
voor achterstallig onderhoud en/of een 
puntentelling om de maximale huur van 
een woning te kunnen bepalen. Door de 
samenwerking van het Wijksteunpunt Wo-
nen Oud-Zuid en Zuideramstel in het Wijk-
steunpunt Wonen Zuid, kan nu ook een 
aparte energiecheck worden aangeboden. 
Aan de uitvoering van een energiecheck 
zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijksteunpunt Wonen Zuid 
Gerard Doustraat 133, T: 020 664 53 83

Rijnstraat 115, T: 020 642 21 79

Nieuw inloopspreekuur voor kleine ondernemers

Gratis energiecheck bij WSWonen

Juist in de wintermaanden, als de loof-
bomen en struiken de bladeren hebben 
verloren, hebben vogels goede schuil-
plaatsen nodig. En voedsel. Veel insecten 
zijn weggedoken en de vogels zijn vooral 
aangewezen op zaden, noten, bessen, ap-
pels en ander fruit. Een vogel wil een tuin 
met voedsel en schuilplaatsen. Wat moet 
u daarvoor doen, of juist laten?

In de herfst maken veel mensen de 
tuin ‘winterklaar’. Dat betekent bomen 
en struiken snoeien, uitgebloeide plan-
ten afknippen en afgevallen bladeren 
vergaren voor de groencontainer. Maar 
het resultaat is dan een ’lege’ tuin, waar 
vogels in de komende winter niets meer 
te eten vinden. Beperk het tuinonderhoud 

daarom tot een minimum. Het beste kunt 
u aan het einde van de winter (maart) uw 
tuin op orde maken. Laat afgevallen bla-
deren zoveel mogelijk tussen de beplan-
ting liggen; insecten en slakken houden 
zich hier schuil en vogels als merel, heg-
genmus en roodborst weten dit beslist te 
vinden.

Snoei niet alle bomen en struiken te-
gelijk, maar verspreid over de jaren. Zo 
blijven schuilplaatsen voor vogels aanwe-
zig. Laat uitgebloeide planten staan. Hier 
kunnen zich insecten en andere kleine 
diertjes huisvesten. Putters, groenlingen, 
vinken en mezen doen zich tegoed aan 
zaaddragende

plantensoorten als zonnebloem, kaar-

denbol en distel. Snoei besdragende 
struiken, wanneer de soort dat toelaat, 
pas aan het einde van de winter. Vogels 
kunnen dan optimaal profiteren van de 
bessen. Een tekort aan voedsel kunt u 
voorkomen door vogels bij te voeren. Bied 
vogels ook water aan in een vogelbadje of 
een vogelvriendelijke vijver.

Tips bij het voeren
❤ Voer vogels het hele jaar door, maar 
 vooral bij aanhoudende vorst of 
 sneeuw.
❤  Voer geen pinda’s/vet buiten het 
 winterseizoen.
❤  Voer niet te veel tegelijk en het liefst 
 ‘s ochtends (na een lange, koude 
 nacht) en tegen het eind van de mid
 dag (om de nacht door te komen). Te 
 veel voer kan ongedierte aantrekken.
❤  Geef geen voedsel waarin zout is 
 verwerkt. Ze krijgen via gestrooid 
 brood al genoeg zout binnen.
❤	 Voer geen margarine, dit werkt 
 laxerend.
❤  Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals 
 appels, niet in kleine stukjes voeren 
 maar als geheel.
❤  Voer geen brood met boter of ander 
 voer met olie aan eenden in een 
 wak. Dit veroorzaakt ‘olieslachtoffers’: 
 de vettigheid tast de waterdichtheid 
 van het verenpak aan, de vogels 
 worden ziek en gaan dood.
❤  Maak een sneeuwvrije plek op de 
 grond. Veel vogelsoorten zoeken 
 graag voedsel op de grond. Creëer 
 zo’n plek nabij struiken of een haag, 
 zodat de vogels bij gevaar snel naar 
 een veilige plek kunnen vluchten.

Vogelvriendelijke wintertuin
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Eveline Rademaker (89 jaar), een intel-
lectuele en levenslustige Amsterdamse 
dame, woont aan het randje van De Pijp, 
aan de Amsteldijk. Elke dag geniet ze van 
haar uitzicht op het water. “Mijn lieve 
Amstel. Ze stroomt langs mijn huis. Vanaf 
mijn hoogte op de derde etage overzie ik 
haar stroom en de telkens veranderende 
luchten daarboven. Als schilderijen trek-
ken ze aan mijn oog voorbij, de ene dag de 
bruine donkerte van Breitner, de andere 
dag lieftallig, Monet. 
De Amstel is de liefde van mijn leven. Zij 
geeft alleen maar. Als voedsel voor mijn 
ziel. In de ochtend weerspiegelt ze het 
morgenlicht dat schijnt op mijn oude 
fauteuil bij het raam. In die stoel breng ik 
mijn dag lezend door. Ik lees literatuur uit 

verschillende taalgebieden in het Frans, 
Duits, Engels, Afrikaans en Nederlands. 
Maar ik begin sober. Met Franciscus van 
Assisi. Elke dag dezelfde woorden: “Laat ik 
er meer op uit zijn om te troosten dan ge-
troost te worden, en om te beminnen dan 
bemind te worden.” Die woorden neem ik 
mee mijn dag in. Ik geloof dat ik heel po-
sitief in het leven sta. Dat heb ik van mijn 
moeder. Steeds vaker herken ik mijn moe-
der in mijzelf. Soms vraag ik haar ook iets. 
Bijvoorbeeld als ik ergens moeite mee heb: 
‘Mammie, laat me nou eens voelen hoe ik 
hier mee om moet gaan,’ zeg ik dan. 
Vroeger zei ze altijd: ‘Laat het maar aan 
mij over, het komt wel goed.’ 
En dat hoor ik haar dan weer zeggen.
Dezelfde woorden mompelt het 11-jarige 

Alledaags

Het leven van oudere mensen in de buurt
Marokkaanse meisje Hasjach. Die mij één 
keer in de week naar de supermarkt be-
geleidt. De hele weg stelt ze me gerust: 
‘Maakt u zich maar geen zorgen hoor, me-
vrouw, ik kan het wel hoor.’ Er zijn zoveel 
lieve mensen om mij heen die mij helpen.
Vroeger wilde ik wel weg uit dit huis, de 
stad uit, naar buiten. Maar mijn man wilde 
hier blijven. Onze drie kinderen werden in 
dit huis geboren. Ze werden volwassen, 
gingen weg, de stad uit, het land uit. En 
mijn man overleed. Nu ben ik nog altijd 
hier, al 25 jaar weduwe en zo blij dat ik leef 
en dat ik hier ben blijven wonen, aan de 
rivier.
Het zicht op het water en de luchten daar 
boven, dat went nooit. En al helemaal niet 
mijn zicht, want mijn ogen functioneren 
net zoals de koopjes bij de Albert Heijn, 
ik krijg twee voor één. Door een oog-aan-
doening zie ik alles dubbel. ‘Dan moet je 
maar niet zo oud worden’ denk ik dan. 
Als het avond wordt gaan aan de overkant 
van het water alle lichtjes branden achter 
de ramen van de huizen. Ze dansen in mijn 
ogen. Dan voel ik me iemand in een maat-
schappij met ontzettend veel mensen. Dat 
geeft me zo’n gevoel van bijzonderheid. 
Daar kan ik haast een schietgebedje voor 
doen. Terwijl de Amstel eeuwigdurend de 
nacht in golft, doe ik mijn gordijnen dicht. 
De wekker zet ik op 8 uur, morgen weer 
een dag leven! 
Want ik wil leven hoor! En goed ook.”

Minka Bos

(De namen in dit artikel zijn gefingeerd).

Deze ansichtkaart plaatst ons 100 jaar 
terug in De Pijp. We staan in de Van Os-
tadestraat, het gedeelte tussen de Fer-
dinand Bolstraat en de Tweede van der 
Helststraat. Geheel links op de plek van 
de sigarenboer, bevindt zich nu het Bicycle 
Hotel. Twee deuren verder is de winkel van 
J. Ackermann, tevens uitgever van deze 

kaart. Waarschijnlijk heeft hij zijn fami-
lie laten poseren voor zijn zaak. Dit pand 
staat er niet meer, evenmin als de drie 
panden er naast. De geschiedenis van de 
Van Ostadestraat begint zo’n 500 jaar ge-
leden, als in het poldergebied wat De Pijp 
dan nog is, paden worden aangelegd. Eén 
van de eerste paden is het Suijdelijke Spie-

Prenten van weleer

gelspad, later Hoedemakerspad genoemd. 
Toen er in de 18e en 19e eeuw lage huisjes 
langs werden gebouwd, waar vooral klei-
ne ambachtslieden in gingen wonen, werd 
de naam veranderd in Hoedemakersstraat. 
In 1898 kreeg de straat zijn huidige naam : 
Van Ostadestraat. Boven de huizen uit rijst 
de toren van de Oranjekerk, gebouwd in 
1903. Het had weinig gescheeld of de kerk 
was er niet meer geweest. Wegens geld-
gebrek van de kerkgemeente leek sloop in 
1993 onafwendbaar, maar drie bezorgde 
buurvrouwen kwamen in actie en wisten 
uiteindelijk de kerk te behouden. In het 
jaar 2000 kon de kerk na een grondige res-
tauratie en verbouwing weer open. Het is 
precies in dit deel van de Van Ostadestraat 
waar de schrijver Piet Bakker als kleine 
jongen opgroeide. Hij werd bekend met 
zijn boek ‘Ciske de Rat’, maar in zijn boek 
‘Jeugd in De Pijp’ kun je lezen hoe het was 
om als jongetje in De Pijp te wonen aan 
het begin van de vorige eeuw.

Ton van der Tas

’t Ceintuurtje
’t Kaasboertje 
Aan Het Park 
ABC Plastic
Ajax-Bike 

Albert Heijn
Albertcuypje 

Amsterdam Canal Cruises
Angel Agudo

Aroba
Artist
Baas
Bazar

Bert Dieren Winkel
Belen

Binnenstadgarage
Bloemenboot

Boersma
B-S Schoenmode
Burgermeester 

Café Buiten 
Café Toko 

Café-Koffiehuis de Cuyp 
Café Mansro 

Cartest 
Casino City 

Ceintuur gebruikte goederen 
Charly & Mary 

Chiropractic 
Chocolate bar 

Cichetti 
Cinemien/ABC 

Club Media 
Coffeeshop Today 

Coffeshop D&L 
Crab Salad 
De Sperwer 

De Vijzel 
Dorst 

Eddy Bar 
ETOS drogisterij Wind 

Fa. Bende & Zn 
Fa. Moes 
Fairliving 

Fenix 
Fiets enzo 

Fiets Fabriek 
Film Flinck 

Fone-Up 
Garage Lucke 

Garage Wester 
Garagebedrijf Bergsma 

Goud-zilver 
Groen muziekhandel 
Groepspraktijk Zuid 
Hanneke en Wendy 

Hannibal 
Heineken International 

Helmstadt BV 
Hema taart
het Paardje 

Huis & Hypotheek 
IJzerhandel Zuid 

Indruk 
Jarvinen 

Kaassie-Kaassie 

Katsu 
Keramiek van Campen 

Kinderfeestwinkel 
Kringapotheek 

Lotus 
l’Ozio 

Maas & Achttienribbe 
Maison Hoogen 
Meijen advocaat 

Mikado 
Mini Cards 

Mogeen 
Monteur 

Naaimachinecentrale 
Okura

Opus 391 
Orestis Taverna 

Otura 
P.C. Rider 

Pahop Thai 
Pilsvogel 

Plantenmarkt 
Primera 

Quicklijsten 
Raak 

Rederij ‘t Smidje 
René Bakker 

Restaurant Flinck 
Restaurant Simpel 

Rob De Haan 
Roethof advocaat 

Ruud Dubel 
Salon Marquerita 

Sarant Food 
Schram Keukens 

Silvia Sedoc 
Siriphon 

Slagerij Noz 
Sonny’s Falafel 

Stadsfiets 
Steur en Steur Vishandel 

Taart van mijn Tante 
Tailor 

Taj Mahal 
Taja 

TechnoDent 
Traiteur La Venta 

Unie Verf 
V. Erve 

Vamos a Ver 
Van Verboom Bakkerij 

Vergulde Hond 
Vishandel Schilder 

Vos & Co 
Vredespijp 

Wanuskewin 
Waaghals 

Warung Swietie 
Wijnbar Boelen&Boelen 

Wilhelmina Biljart 
Woningstichting Eigen Haard 

Woningstichting Rochdale 
Ymere 

Projectbureau Noord Zuidlijn 
Yscuypje 

Zoele Haven 

De Amstel is de liefde van mijn leven. Foto: JAsja
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domus magnus
de luxe van ouder worden

Particuliere woonzorgorganisatie Domus Magnus zoekt voor haar locatie 
De Uylenburgh in Amsterdam per direct professionele en gemotiveerde:

• Verzorgenden IG/Verpleegkundigen m/v
• Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige m/v
• Oproepkrachten voor huishouding m/v
Kijk voor de uitgebreide vacatureomschrijvingen op www.domusmagnus.com/vacatures. 

Domus Magnus is een snel groeiende particuliere woonzorgorganisatie. Wij bieden persoonlijke 

zorg op maat en professionele dienstverlening aan ouderen in een exclusieve woonomgeving. 

Voor meer informatie: www.domusmagnus.com.

samenleving | sponsorbijdragen |  

€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

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

•  Oriëntatiebijeenkomst 
vrijwilligerswerk
Bibliotheek Zuid 
(wisselende lokatie)
4e vrijdag v|d maand 15:00 uur

Vacatures online op www.vca.nu/zuid

Het stadsdeel heeft zwaar 
bezuinigd op het budget voor 
welzijn. Inmiddels zijn de 
rookwolken opgetrokken en 
zijn de beschikbare middelen 
verdeeld. Wijkcentrum 
Ceintuur blijft bestaan, met 
een Natuur- en Milieuteam, 
een Wijksteunpunt Wonen en 
een enkel incidenteel project. 

Voor de overige activiteiten die vanuit het 
wijkcentrum aangestuurd worden gaat 
de geldkraan dicht. Geen geld meer voor 
bewonersinitiatieven en het bieden van 
faciliteiten en ondersteuning aan bewo-
ners. De functie van het wijkcentrum als 
buurtplatform, buurtnetwerk, kenniscen-
trum en het signaleren van wat er speelt 
in de buurt, houdt op. Ook De Pijp Krant 
krijgt mogelijk geen geld meer van het 
stadsdeel. Welzijnsgeld mag alleen nog 
gebruikt worden voor het ‘voorkomen 
van vereenzaming en sociaal isolement’. 
Dit is een politieke keuze. Daar is lang niet 
iedereen het mee eens, maar het is nu een 
feit. 

Ook de mate waarin het stadsdeel ge-
bruik wil maken van burgerparticipatie is 

een politieke keuze. Veel raadsleden heb-
ben de film ‘Namens de kinderen van de 
Pijp’ uit 1972 gezien. Deze toont een totaal 
verwaarloosde buurt. Hoe anders is de si-
tuatie nu. De Pijp is een van de populairste 
en levendigste buurten van Amsterdam 
geworden. Straten zijn opnieuw ingericht, 
huizen zijn opgeknapt en de wijk is ‘groe-
ner’ geworden. Dat was nooit gelukt zon-
der de actieve inbreng en initiatieven van 
bewoners. Het wijkcentrum heeft altijd 
een belangrijke taak gehad in het stimule-
ren en ondersteunen van deze mensen. 

In de Notitie Burgerparticipatie, die 
woensdag 30 november behandeld zal 
worden in de deelraadvergadering, is te 
lezen dat het stadsdeel voortaan eerst wil 
onderzoeken of een project zich wel leent 
voor burgerparticipatie, waaruit men zou 
kunnen opmaken dat het stadsdeel de 
touwtjes strakker in handen wil houden. 
Bovendien wil het stadsdeel naar nieuwe 
vormen van burgerparticipatie toe, meer 
netwerken, meer gebruik maken van in-
ternet en de social media, naast de tradi-
tionele communicatiemiddelen. Zo hoopt 
men bestaande bewonersgroepen, nieuw 
te vormen groepen en individuele bewo-
ners met elkaar te verbinden.

Het stadsdeel is namelijk van mening 
dat huidige bewonersgroepen vrijwel 
nooit representatief zijn. Men wil meer 
bewoners bereiken. Het stadsdeel wil 

eventueel bewonersgroepen die hen van 
nut lijken, faciliteren met vergaderruimte 
in het toekomstige Huis van de Wijk, maar 
verder wordt er in de notitie niet over een 
budget gesproken.

Het Wijkcentrum Ceintuur betreurt het 
dat het stadsdeel gaat bepalen wanneer 
het gebruik wil maken van burgerparti-
cipatie. Komt het hen uit, dan wel, komt 
het hen niet uit, dan niet, daar lijkt het 
op. Geef bewoners de ruimte en beloon 
goede initiatieven, heb vertrouwen in 
bewoners en ondernemers, bij wie veel 
deskundigheid en ervaring aanwezig is.

Het bestuur van Wijkcentrum Cein-
tuur pleit daarom voor een budget voor 
burgerparticipatie. Daaruit kunnen groe-
pen actieve burgers gesteund worden en 
daarmee kunnen de wijkcentra in Zuid hun 
belangrijke functie voor de wijk blijven 
vervullen. Zo wordt de inzet van mensen 
voor hun wijk en hun medebewoners ge-
waardeerd en gestimuleerd. Kijk voor meer 
informatie op hakkenindewijk.nl

Alies Fernhout 

coördinator Wijkcentrum Ceintuur

De nota ‘Burgerparticipatie’ staat op de 
website van het stadsdeel Zuid. De film, 

‘Namens de kinderen van De Pijp’ is te zien 
op YouTube

zie ook www.hakkenindewijk.nl

Wijkcentrum Ceintuur is gered,  
maar de stem van de burger ook?

Zottendag! 
Vrijdag 11 november
Veel mensen willen wel iets aan zwerfvuil 
doen maar ‘durven’ niet. Ze schamen zich 
een beetje om zwerfvuil op te pakken.  
Doe eens zot op zottendag; stap over je 
schroom heen in plaats van over zwerfaf-
val. En nodig vooral al je vrienden uit, want 
met z’n allen maken we in één dag Neder-
land schoon! Op de zotten! 

Versvoko De Pijp ophaaldag
Wil je verse groenten eten van een boer 
uit je eigen omgeving? Een boer, die biolo-
gisch kweekt, en eerlijk en gezond voedsel 
produceert dat niet eerst talloze kilometers 
heeft afgelegd voordat het op je bord te-
recht komt? Word dan lid van VersVoko de 
Pijp. Geef je ruim een week van te voren op 
via een mail naar depijp@transitiontowns.
nl dan kun je op tijd bestellen om zaterdag 
19 november je verse groente op te halen. 

Ophaaldag zaterdag 19 november 15.00-
17.00 uur Bij Wijkcentrum Ceintuur, Gerard 

Doustraat 133.

Fietsgraveeractie Zuid 
Woensdag 23 november  10.30 uur -15.30 uur 
Plaats: Marie Heinekenplein. Meenemen: 
geldig legitimatiebewijs en fietssleutels.

Help kastanjes in Sarphatipark 
Zaterdag 26 november 10.30-13.00 uur

Het afgevallen blad van de kastanjes ver-
zamelen, afvoeren en verbranden is een 
eerste stap om er voor te zorgen dat de 
kastanjes volgend jaar minder last hebben 
van de mineermot. Help mee! Wij zorgen 
voor de materialen en koffie en thee. 

Meer weten? Groen Gemaal, Sarphatipark 
vlakbij de ingang Eerste Jan van der Heij-

denstraat. 020-664 13 50 of mail groenge-
maal@wijkcentrumceintuur.nl. 

Repair Café de Pijp 
Zondag 27 november 12.00-16.00 uur 
Buren helpen buren in de Pijp met het re-
pareren van spullen waarvan het zonde is 
om ze zo maar weg te gooien. U kunt te-
recht op de volgende locaties: Voor fietsre-
paraties: Fietswerkplaats Smerig, Van Os-
tadestraat 233 E. Voor apparaten en textiel: 
Galerie coffeeshop Yoyo, Tweede Jan van 
der Heijdenstraat 79.

Meer weten? Bel Natuur- en milieuteam de 
Pijp, 020-400 45 03 (maandag t/m donder-

dag tussen 14.00 en 18.00 uur) of mail nmt@
wijkcentrumceintuur.nl Meer weten over de 

achtergrond www.repaircafe.nl 

Groene Ladder

Plaats, datum en tijd 
van geboorte voor uw 

persoonlijke horoscoop

www.clydehoroscopen.nl

Frans Halsstraat 35 - 0648692442 
hebbesvdv@gmail.com  -  www.hebbesvdv.nl

Hebbes! ladies’ vinTage

Ademtherapie 
Stemtherapie 

Holistic Pulsing 
Integratieve Massage 

www.vrijbewegend.nl 
debbie@vrijbewegend.nl 

Individuele behandelingen 

020 4711783 / 06 21878223 

Debbie Evers 

Voor alle activiteiten rondom de aan- en 

verkoop van woonhuizen en bedrijfspanden 

is Scholten Makelaardij al meer dan 25 

jaar hét adres in Amsterdam-West. “Als 

gevestigd familiebedrijf met een ruime 

traditie in dit stadsdeel bieden wij full 

service met persoonlijke aandacht,” vertelt 

eigenaar Joost Scholten. 

“Of het nu gaat om een nieuwbouwwoning, 

een gerenoveerd pand of een appartement 

met een rijke historie: wij begeleiden elke 

stap op de huizenmarkt, van taxatie tot 

verkoop. Onze deskundige medewerkers 

geven adequate adviezen tegen een helder 

en verrassend laag tarief. Kortom: mogen 

wij ook uw woning verkopen?” 

Scholten Makelaardij is er ook voor 

vastgoedbeheer en hypotheekadvies.

Willem de Zwijgerlaan 119 - 123

1056 JK  Amsterdam

020 – 689 05 05

info@scholten.nl

www.scholten.nl

Scholten 
Makelaardij

25

jaar

38  bekend in west

VWO Marktonderzoek is met spoed in Groot 
Amsterdam op zoek naar m/v in de leeftijd van 
15-65+ die willen meedoen aan diverse groeps-
gesprekken over actuele onderwerpen die ons 
dagelijks aangaan. Tegen financiële vergoeding. 
Meld u zich snel aan op www.vwo-fieldwork.nl 
of bel 026-3815036
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Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles van 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

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
Dienstencentrum de Berlage. Lekstraat 13 A.
Tel: 6368286 / 0621277842 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl

Ma 7 Nov 20 uur. Allerzielen. Tinie de Ruiter.
Psychometrie op foto’s van overledenen.
Witte bloem in vaasje meenemen.
Ma 21 Nov 20 uur. Zwaan van Dam.
Psychometrie op foto’s en voorwerpen.

denk aan  
uw ToekomsT !! 

Opleiding tot Secretaresse, Adm.  
Medewerker en Receptioniste. Maar  

ook voor MS-Office en Typen 10-vinger  
blindsysteem kunt u bij ons terecht.

Cursus Instituut Amsterdam
tel. 020-6860523

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

spreekuur / inloop 
Spreekuur opvoedondersteuning: Kom gerust 
langs voor een gesprek over allerlei vragen in 
de opvoeding bijvoorbeeld over  hoe kinderen 
rustig voor te bereiden op de komende 
feestdagen. Ma-wo en vr 9.00 - 1200 u in 
Opvoedpunt de Pijp of op een ander moment 
dat u schikt. OKC de Pijp, H. de Keyserstraat 14 
tel 020-4715492 (opvoedpunt@combiwel.nl)

Ouder-en kindgroep: Wekelijks gezellige 
inloop om te spelen met uw kind (0-4 jaar) 
op wo 14.30-16.30 uur onder deskundige 
leiding. Neem drinken voor je kind mee. In 
peuterspeelzaal Haas Huppel, buurtcentrum 
De Pijp, 2e vd Helsstraat 66.

Meer 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 

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

Praktische cursus in “Jip 
en Janneke” taal met veel 
belastingtips. De kleine 
zelfstandige leert in een 
cursus van drie dagdelen zijn 
dagelijkse boekhouding zelf bij 
te houden en zijn eigen btw-
aangifte te doen!  

Start 1 december in het Jan van der 
Heijdenhuis in de Pijp

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

Boekhouden voor  
zzp en freelancer

echt leuk!
Collage Cursus, of Workshop 

in kunstenaarsatelier in Amsterdam Zuid.

Zie voor info/data:
www.bobbunck.nl

bij collages

Voor 25 euro 
kunt u al in 

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

kom je spelen?
www.chimpiechamp.nl 

o.a. spoedcursus  
in Buurthuis De Pijp
27 sept t/m 13 dec 
2011 di-av 100 euro

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 

! LAAT DE DAKLOZEN 
NIET IN DE KOU STAAN ! 

Het stoelenproject, daklozen-
opvang in A'dam- centrum 

zoekt vrijwilligers voor 
1 avond- en 1 nachtdienst 
per maand, we hebben je 

keihard nodig! 
Bel, 020-4945727 of mail 

info@stoelenproject.nl of kijk
WWW.STOELENPROJECT.NL
Geopend v.a. 15 sept t/m 30 apr.

‘Schone lever, lekker leven!’
Berry Blaster drink je ’s ochtends om de reinigende 
werking van de lever te ondersteunen, afval-
stoffen te doen verwijderen en de dagelijkse 
vetverbranding te doen verhogen. 
Je doet 1 à 2 dopjes siroop in een glas, koud water erbij, en je hebt 
een lekkere detox. Wanneer de lever op volle toeren draait, is het 
lichaam minder geneigd om afvalstoffen en vetten op te slaan in 
de cellen onder de huid. en dat zie je terug in de spiegel.

         Iedere 300 ml Berry Blaster fles is voldoende voor 30 kleine of 15 grote detox-momenten. 
Berry Blaster kost € 17,95 en is te verkrijgen bij DA, Gezond & Wel, etos, kruidvat, De Tuinen & vitaminStore.

vitamins.nl
online?
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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

Wintertips Buren Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Perez en Mira Falk

De aankondiging op de website van mu-
ziekcentrum De Badcuyp van het optreden 
van duo Perez met het Mira Falk Quartet 
maakt nieuwsgierig. Perez wordt gevormd 
door twee Colombiaanse muzikanten, 
Mauricio Ramirez op drums en Santiago 
Botero op akoustische bas. De Duitse 
zangeres Mira Falk lijkt van alle markten 
thuis. Ze groeide op met o.a. The Beatles, 
Ravi Shankar, Keith Jarret en klassieke 
muziek. Ze zong in een kerkkoor en volgde 
zanglessen in het jazz, pop en musical-
genre. Zelf omschrijft ze haar muziek als 
afwisselend ondeugend, grappig, intiem 
en meditatief. Ze zingt eigen nummers 
én bestaande nummers, maar dan wel in 
een geheel nieuw arrangement. Benieuwd 
waar deze mix van culturen en muziek-
genres toe geleid heeft, ga dan naar  

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10, 
op zondag 20 november, om 21.30 uur. 

Entree 5 euro.

Film

Nieuw: Rialto’s Filmclub

Filmhuis Rialto aan de Ceintuurbaan is 
in oktober van start gegaan met Rialto’s 
Filmclub. Acht maandelijkse voorstellingen 
op de vrijdagochtend. Voor mensen die 
overdag naar de film kunnen en willen. Voor 
de Filmclub selecteert Rialto een bijzondere 
(voor-) première uit haar programma, een 
titel die een week voor aanvang bekend 
wordt gemaakt - te denken valt aan de 
nieuwste films van Nanni Moretti of Pedro 
Almodóvar. De voorstellingen worden inge-
leid door Ronald Rovers, journalist van de 
Filmkrant. Na afloop is er gelegenheid om 
met hem en elkaar na te praten – onder het 
genot van een hapje en een drankje, dat bij 
de prijs is inbegrepen. Ook al heeft de eer-
ste voorstelling inmiddels plaatsgevonden, 
het loont toch om nu nog een abonnement 
te nemen van 72 euro voor de nog volgende 
zeven voorstellingen. Een los kaartje kost 12 
euro. De data van Rialto’s Filmclub: 18 nov, 
16 dec 2011, en 13 jan, 17 februari, 16 mrt, 13 
apr en 18 mei 2012. Aanvang 11.00 uur. 

Meer info: www.rialtofilm.nl

Cultuur Uitgelicht

Rialto: opvallende docufilm

People I Could Have Been And Maybe 
Am. Deze opvallend originele documen-
taire, van de Nederlander Boris Gerrets, 
is geheel gemaakt met een mobiele 
telefoon. Hij lijkt vooral de paradox van 
het documentair filmen te benadrukken: 
de aanwezigheid van de camera maakt 
bijzondere momenten tegelijk mogelijk én 
onmogelijk – is tegelijk een voet tussen de 
deur én een sta-in-de-weg. Op de straten 
van Londen stapte Gerrets met zijn camera 
het leven van wildvreemden binnen: de 
Braziliaanse schone Sandrine, drank- en 
drugsverslaafde Steve en zangeres/dich-
ter Precious. Naarmate de film vordert, 
wordt Gerrets steeds verder de levens van 
zijn hoofdrolspelers ingetrokken – een 
ontwikkeling waar hij zelf zijn bedenkin-
gen bij heeft. Zijn rol in de film verandert 
dramatisch als hij een verhouding begint 
met Sandrine. De film is o.m. bekroond 
tijdens het afgelopen IDFA.

Rialto, Ceintuurbaan 338, 
zaterdag 12 november 16.00 uur

Kikkers en padden in de vijver

Rond deze tijd gaan kikkers, padden en 
salamanders in onze tuinen in winter-
slaap. Ze doen dit in composthopen, onder 
bladeren of takkenhopen, maar ook in de 
vijver. De tijd om uw vijver op te knap-
pen is dus voorbij: de kikkers liggen in de 
modderlaag onderin, het zijn koudbloe-
dige dieren en hun temperatuur zakt mee 
met die van hun omgeving. Ze mogen nu 
niet meer verstoord worden. Onder water 
ademen ze door hun huid. Als de vijver 
bevroren raakt is het belangrijk de ijslaag 
vrij van sneeuw te houden. De waterplan-
ten in de vijver blijven door het licht dan 
zuurstof produceren. Als het te lang vriest 
kun je met warm (niet kokend!) water 
een gat in het ijs gieten, zodat dit weer 
zuurstof kan opnemen. Beuk nooit met 
een hamer of zo het ijs stuk: door de druk 
die daardoor ontstaat kunnen de kikkers 
doodgaan. Als alles goed gaat worden 
ze in maart of april weer wakker en dan 
kunnen we opnieuw van de kikkervisjes 
genieten.

Thea Dammen

Prijzen voor boksschool 

In de vorige editie van De Pijpkrant be-
richtten we over het diepe dal waaruit 
boksschool VBSK Albert Cuyp aan het her-
rijzen is. Kort daarna meldde ‘De Cuyp’het 
nieuws over enkele fraaie successen die 
een lichting nieuw talent boekte, tijdens 
de Nederlandse Bokskampioenschappen.

Het evenement werd gehouden van 16 
tot en met 24 september in Rotterdam, 
Nieuwegein en Breda. Daar boksten de 
Amsterdammers zich flink in de prijzen, 
in de leeftijden 18 tot 25 jaar en in de ge-
wichtsklassen 69 tot 81 kg. Zo werd de 
18-jarige Stefan van Roozenbeek winnaar 
in de categorie tot 69 kg. Zilver was er voor 
Ahmed Elainouni (25jr).

Ook de dames van VBSK lieten zich niet 
onbetuigd in de ring. Joosje Hooimeijer 
(27jr) werd kampioene in haar gewichts-
klasse (tot 81 kg) en goud was er ook voor 

Burenhulp zoekt vijf vrijwilligers

Burenhulp De Pijp is al ruim 25 jaar actief 
in de wijk. Wij helpen op vrijwillige basis 
oudere buurtgenoten en buurtgenoten 
met een beperking bij alledaagse zaken, 
zoals het doen van boodschappen en 
begeleiding naar dokter of ziekenhuis 
Het huidige team is nog steeds reuze 
enthousiast maar wordt een dagje ouder. 
We zijn dus op zoek naar minstens vijf 
buurtgenoten die komen helpen en op 
termijn de fakkel over kunnen nemen. 
Iedereen is welkom: oudere jongeren, 
jongere ouderen, mannen, vrouwen, het 
maakt niet uit. De tijd die je er insteekt is 
uiteraard in overleg te bepalen. 

Burenhulp De Pijp
2e van der Helststraat 66

020 679 44 41 (maandag, woensdag, vrijdag 
van 10.00-12.00 uur)

e-mail: burenhulp@combiwel.nl

Julia Hallie, in haar gewichtsklasse.
Teleurstelling was er voor Vince van der  

Loo, die tegen een diskwalificatie opliep, al 
was dat mogelijk het gevolg van een arbi-
trale fout. Ivendell Sijpenhof (21jr) kwam 
tijdens de kampioenschappen helaas niet 
verder dan één partij, maar behoort toch 
tot de grote bokstalenten in Nederland. 

‘Al met al fraaie prestaties’, zegt VBSK-
woordvoerder Frank van Nimwegen. ‘Oude 
tijden herleven, met nieuwe talent in onze 
nieuwe sportschool aan de Albert Cuyp-
straat. Het boksteam van De Cuyp staat 
weer op de kaart.’

Doe mee met Speelgroepje 
Zondagskinderen (1-2,5  jaar)

Een aantal ouders die elkaar regelmatig 
treffen bij de zandbak in het Sarphatipark 
start vanaf 20 november een speelgroep, 
zodat de ontmoetingen ook in de winter 
doorgaan en de kinderen met elkaar kun-
nen spelen. Het speelgroepje bestaat uit 
een min of meer vaste groep speelvriendjes 
en hun ouder(s). De leeftijd van de speelka-
meraadjes ligt tussen 1 – 2,5 jaar. De speel-

bijeenkomsten zijn een mix van vrij spelen 
& kleine activiteiten. De ouders verzinnen 
en organiseren eenvoudige activiteiten 
voor de kinderen, zoals peuteryoga, koek-
jes bakken, voorlezen, hoorspel en muziek 
maken. Ieder ouder(stel) organiseert één 
keer per kwartaal een activiteit. Naast 
deze kleine activiteiten is er ook tijd om 
vrij te spelen met elkaar. Ieder kind neemt 
naar de speelgroep een leuk speelgoedje 
mee om samen met andere kindjes mee te 
spelen. Verder lijkt het ons leuk om iedere 
week de mogelijkheid te creëren om klein 
speelgoed en/of boekjes te ruilen met an-
dere kindjes. 

Iedereen die in deze opzet mee wil 
draaien is heel erg welkom! Voor de con-
tinuïteit vragen we om tenminste één op 
de twee a drie keer te komen. We streven 
naar maximaal 12 vaste speelvriendjes in 
de speelgroep. We denken dat er vanwege 
volle agenda’s regelmatig kindjes niet kun-
nen komen spelen. Wekelijks spelen met 
6 tot 8 andere kindjes lijkt ons een mooi 
intiem aantal voor samenspel. Deelname 
gaat per kwartaal (12 weken). Het lijkt ons 
een goed idee om aan alle ouders een fi-
nanciële bijdrage te vragen (15 - 25 euro 
per kwartaal) Met dit geld kunnen we de 
onkosten dekken. 

Het speelgroepje vindt elke zondagmiddag 
van 16.00 - 18.00 uur plaats in  

Wijkcentrum Ceintuur,  
Gerard Doustraat 133. 

Startdatum: 20 november 2011. Voor infor-
matie en aanmelden: mbsutorius@hotmail.

com / 06-24585520
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“Wat ik altijd geweldig vind is bodemdier-
tjes zoeken met kinderen. Het is heel simpel: 
alles wat je nodig hebt is een leeg jampotje 
met gaatjes in het deksel en een plastic le-
peltje voor de kinderen die de diertjes niet 
met hun handen beet durven te pakken. 
Als we buiten zijn zeg ik: ga maar zoeken. 
Maar waar ga ik dan zoeken? Waar zitten 
die beesten dan? Zitten ze onder de tegels, 
onder het zand of onder  blaadjes? Het is 
natuurlijk griezelig als je ook duizendpoten 
vindt die lekker hard kunnen lopen. Slakken 
en pissebedden kom je ook altijd tegen. Je 
staat verstelt wat je hier midden in De Pijp 
vindt! Miljoenpoten zie je ook vaak. Dan ga 
ik met de kinderen kijken naar de eigen-
schappen van die dieren. Waarom loopt een 
duizendpoot snel en een miljoenpoot niet? 
Dan vertel ik daar wat over. Dat een miljoen-
poot bladeren en wortels eet en die lopen 
niet weg. Een duizendpoot eet beestjes, die 
moet dus jagen, hij moet er snel achter aan! 
Daarna gaan we die beestjes namaken met 
klei. Zij zijn dan creatief en moeten nauw-
keurig kijken hoe zo’n beestje er uit ziet”.

‘Toezichthouder Kindertuinen’
Aan het woord is Stephen Scholte, Mede-
werker Participatie en Activering Combiwel, 
specialisatie natuureducatie. In de volks-
mond ook wel natuureducatief medewerker 
genoemd, al dekt deze omschrijving niet 
helemaal zijn werkzaamheden. Vol enthou-
siasme vertelt hij over zijn werk. Na jaren-
lang als biologieleraar gewerkt te hebben 
in het voortgezet onderwijs solliciteert hij 
in 1997 naar de functie van ‘Toezichthouder 
Kindertuinen’.

Achter het buurtcentrum De Pijp bevindt 
zich namelijk een grote binnentuin op het 
dak van een parkeergarage, waar destijds 
weinig mee werd gedaan. Door het creëren 
van deze zgn. Melkertbaan (de voorloper 
van de ID-baan) werd het wel mogelijk om 
deze tuin verder te ontwikkelen. Stephen 
kreeg de baan  en begon meteen met het 
organiseren van een tuinclub voor kinderen. 
Ieder kind krijgt een lapje grond waarop 
het zelf groenten, kruiden, bloemen e.d. 
kan verbouwen. Al snel komt er ook een 
tuinclub voor volwassenen. Behalve dat 
Stephen mensen iets bijbrengt over natuur, 
levert hij met zijn  werk een belangrijke bij-
drage aan het activeren en participeren van 
buurtbewoners. Zo begeleidt hij mensen 

op een maatschappelijke activeringsplek in 
de binnentuin en werkt hij samen met de 
Voedselbank. Het plan is om gebruikers van 
de voedselbank Zuid voortaan hun eigen 
groenten en kruiden te laten verbouwen in 
de binnentuin. Verder helpen de vrijwilligers 
naast hun werk in het onderhouden van de 
tuin ook mee in de activiteiten als natuurjuf 
of –meester. Mede met de hulp van  vrijwil-
ligers is er nu een prachtige tuin ontstaan.

Waterbeestjes vangen
Andere activiteiten die Stephen organiseert 
voor kinderen zijn een natuurclub voor kin-
deren vanaf 6 jaar en de natuurmiddagen 
voor kleuters. Ook helpt hij mee met de va-
kantie-activiteiten. Als voorbeeld noemt hij 
waterbeestjes vangen. “Dan lopen de kin-
deren vanuit het buurtcentrum met schep-
netjes naar het Beatrixpark. Daar halen we 
het net door het water en staan verbaasd 
te kijken wat er allemaal in zit! We vangen 
snoekjes, kikkers en larven van libellen. We 
kijken wat we gevangen hebben en dan 
vertel ik iets over het leven van deze dieren. 
Dat een libelle-baby eerst als een beestje in 
het water leeft. Lieveheersbeestjes zijn ook 
altijd leuk om te laten zien. De larve waar hij 
uitkomt is langwerpig en paars met oranje 
of zwarte stippen. Net een monstertje van 
een andere planeet. Je vindt hem vaak tus-
sen de bladluizen”.

IJsvogeltjes
Stephen is opgegroeid op het Brabantse plat-
teland, maar voelt zich erg thuis in De Pijp. Hij 
geniet van de gevarieerde bevolkingssamen-
stelling en de vele winkeltjes die de buurt rijk 
is. Sinds enige tijd kan hij het stadsleven weer 
combineren met het landleven. Hij heeft na-
melijk een caravan buiten de stad met vrij 
uitzicht over natuurweilanden. “Heerlijk! Ik 
zie ijsvogeltjes vliegen als ik op mijn tuinstoel 
bij de sloot koffie zit te drinken en ik zie de 

purperreiger vliegen. En als ik in bed lig hoor 
ik regelmatig de bosuil”.

Pindakaasboom
Behalve met kinderen werkt Stephen ook 
met volwassenen. Hij is vanaf het eerste 
begin nauw betrokken bij de organisatie van 
Open Tuinen Dag in De Pijp en helpt jaarlijkse 
mee met de  geveltuinendag. In het buurt-
centrum begeleidt hij ook een groep vrijwilli-
gers. Geduldig luistert hij naar ze, stimuleert 
en enthousiasmeert hen en geeft hen duide-
lijkheid en structuur. Stephen is ook wel eens 
gastdocent tijdens een inburgeringscursus. 
In deze natuurles laat hij de deelnemers de 
tuin zien en loopt met hen een rondje door 
de wijk. “Laatst liep ik ook met een groep 
mensen toen ik ineens een bruine kikker zag 
in een geveltuin! Het lukte mij hem te van-
gen en het is dan geweldig om te laten zien. 
Je krijgt dan altijd vragen, zowel van kin-
deren, als van volwassenen. Hé, een kikker 
hoort toch in het water? Dan vertel ik dat de 
groene kikker altijd in het water leeft, maar 
de bruine kikker kan ook goed zonder water. 
Op excursie kan je dingen laten zien. Zo laat 
ik kinderen graag de ‘pindakaasboom’ zien in 

het Sarphatipark. Dan zeg ik: kom, we gaan 
even naar de pindakaasboom. Dan zie je die 
verbaasde gezichten, maar hun nieuwsgie-
righeid is wel gewekt. In het Sarphatipark 
staat namelijk een boom en als je de blade-
ren kneust, dan ruikt het naar pindakaas vind 
ik. In de herfst heeft de boom helderblauwe 
besjes. Er is zoveel variëteit in de natuur! Dat 
is zo indrukwekkend en gewoon voor je ei-
gen huisdeur!”

Tijdens Burendag vorige maand heeft 
Stephen samen met omwonenden van het 
Hendrick de Keijserplein bloemperken aan-
gelegd. ‘s Morgens kwamen vooral moeders 
met jonge kinderen en ‘s middags heeft hij 
met een groepje grotere jongens honderden 
bloembollen in de grond gestopt.

“Als je werkt met verschillende groepen 
mensen, merk je dat iedereen wel iets heeft 
met natuur, zeker in de stad. Het verbindt 
mensen, je bent lekker buiten met je handen 
bezig en zit niet zo in je kop”.

Dringen
Jarenlang organiseert Stephen samen met 
zijn collega’s van de speeltuin op het Hen-
drick de Keijserplein een middag tijdens 

Boomfeestdag. Tijdens deze gratis activiteit 
gaat hij met de kinderen bomen knutselen, 
een boompaspoort maken en een bomen-
speurtocht doen in de buurt. De collega’s 
van Sportbuurtwerk doen dan boomspel-
letjes met de kinderen. “Dat is hartstikke 
leuk, want dan bereik je een groep kinderen 
die niet 12 keer naar een natuurclub willen 
gaan, maar die het wel geweldig vinden om 
een middagje mee te doen. Dat is wat mij 
altijd opvalt, die interesse voor de natuur 
bij mensen. Een keer had ik waterbeestjes 
meegenomen en gingen we ze natekenen. 
Vooraf dacht ik als er 5 kinderen meedoen is 
het goed, maar er stonden wel 30 kinderen 
te dringen om mee te mogen doen, ook jon-
gens van 13”.

Stephen heeft veertien jaar lang zijn en-
thousiasme en kennis van de natuur overge-
dragen aan een hele generatie kinderen van 
De Pijp en aan een grote groep volwassenen. 
Per 1 januari 2012 komt hier een einde aan. 
Hij wordt ontslagen vanwege de drastische 
bezuinigingen in het welzijnswerk.

Ton van der Tas

De Rijksoverheid draait de komende jaren 
de geldkraan naar de Nederlandse Gemeen-
ten dicht. Dit dwingt de gemeenten op hun 
beurt tot ingrijpende bezuinigingen.

Zo kondigde de Amsterdamse coalitie van 
VVD, PvdA en Groen Links deze zomer aan 
vanaf 2012 versneld het mes te willen zetten 
in de zogeheten ID-banen: door de overheid 
gesubsidieerde banen voor mensen ‘met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt’, met 
de bedoeling dat deze mensen met de op-
gedane werkervaring zouden doorstromen 
naar een vaste baan. De ID-banen moch-
ten geen reguliere banen verdringen en 
daarom zijn er voornamelijk nieuwe banen 
gecreëerd bij non-profit-organisaties, wel-
zijnswerk, culturele instellingen, scholen en 
verenigingen. De nu aangekondigde subsi-

diestop voor zo’n 1000 ID-banen zal grote 
gevolgen hebben voor deze organisaties en 
instellingen, ook in De Pijp.

De VVD, voorstander van de subsidiestop, 
meent dat de huidige ID-regeling te weinig 
rendement oplevert, in die zin dat te weinig 
mensen met een ID-baan doorstromen naar 
een vaste baan. De regeling zou daarmee te 
kostbaar zijn en ook onrechtvaardig. Het in 
stand houden van de regeling zou namelijk 
ten koste gaan van kansrijke werkzoeken-
den met een uitkering. Liever ziet de VVD 
daarom het resterende budget aangewend 
om deze mensen sneller aan regulier werk 
te helpen.

Tegenstanders van de afbouw van de 
subsidie, waaronder de Socialistische Partij, 
beweren dat de ID-banen wel degelijk vaak 

tot vaste aanstellingen leiden. Handhaven 
van de subsidie zou dan ook goedkoper zijn 
dan stopzetten, volgens hen. Mensen die 
hun ID-baan verliezen, zullen waarschijnlijk 
in de Bijstand belanden, waar ze op eigen 
kracht moeilijk uit zullen komen. En instel-
lingen, die alleen kunnen bestaan dankzij 
de ID-banen, zullen met het wegvallen van 
de subsidie hun deuren kunnen sluiten. De 
vaste medewerkers van die instellingen 
zullen daarmee ook hun baan verliezen. 
Dat alles kost ook geld. Daarom stelde het 
SP-gemeenteraadslid Maureen Van der 
Pligt voor om alle ID-banen om te zetten 
in vaste banen, zodat deze mensen aan het 
werk blijven. De financiering hiervan is een 
kwestie van politieke wil, volgens de SP.

De Amsterdamse basisscholen stuur-

den al een brandbrief naar de gemeente. 
Er werken ruim tweehonderd ID’ers in het 
basisonderwijs, als onderwijsassistenten, 
conciërge, administratief medewerker of 
overblijfkracht.. De scholen voorzien grote 
problemen als de subsidieregeling voor 
deze ID-banen stopt.

Ook in de culturele sector is er grote be-
zorgdheid. Voor kleinere podia zijn deze 
banen onmisbaar, zegt Elina Attinger, artis-
tiek leider van het Ostadetheater. “De eisen 
waar de podia aan moeten voldoen zijn ge-
stegen. Zowel van de kant van het publiek, 
podiumkunstenaars als van de overheid. 
Met gesubsidieerde banen is het, in tegen-
stelling tot het werken met mensen met 
behoud van hun uitkering, mogelijk om 
ontwikkeltrajecten op te zetten, waardoor 

we mensen langer kunnen houden. De cul-
tuursector heeft al te maken met enorme 
bezuinigingen. Als de gemeente niet met 
een compensatie komt, zal een aantal klei-
nere podia genoodzaakt zijn de deuren te 
sluiten”.

Hoe dan ook zal de subsidiestop, als het 
doorgaat, verstrekkende gevolgen hebben 
voor de organisaties die gebruik maken van 
ID-banen en nog meer voor de ID’ers zelf. 
Het is de vraag of de maatregel werkelijk de 
beoogde bezuiniging tot gevolg zal hebben, 
of dat het besluit als een boemerang terug-
keert op de begroting van de gemeente, in 
de vorm van uitkeringen en allerlei vormen 
van hulpverlening.

Ron Kretzschmar

Natuurmens Stephen Scholte over zijn werk

‘Slakken en pissebedden 
kom je ook altijd tegen. 
Je staat verstelt wat je 
hier midden in De Pijp 
vindt!’

Versnelde subsidiestop ID-banen

Stephen Scholte in de binnentuin van Buurtcentrum De Pijp. Foto: Christine Westerveld


