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Lucht voor Pijp Krant
Na een flinke discussie heeft het 
stadsdeel besloten toch geld uit 
te trekken voor de wijkkranten. 
De kranten hoeven zich niet te 
beperken tot het aanbod van het 
Huis van de Wijk, maar kunnen 
daarnaast schrijven over alles 
wat zich in de wijk voordoet.  
Voor de Pijp Krant een extra 
stimulans om in het komende 
jaar nog meer een krant voor 
iedereen in de wijk te worden.
De redactie van de Pijp Krant leefde de af-
gelopen maanden tussen hoop en vrees. De 
subsidie van het stadsdeel waar de  krant 
altijd op kon rekenen, stond op losse schroe-

ven. Hoewel de krant graag andere wegen 
bewandelt om aan geld te komen, was dui-
delijk dat het zonder subsidie moeilijk zou 
worden om in 2012 nog te verschijnen. 

Soort agenda
In de vorige Pijp Krant toonde de redactie 
zich nog optimistisch. Uit samenwerkings-
verbanden met culturele instellingen en 
winkeliers uit de buurt zouden opbrengsten 
moeten vloeien die de gedolven inkomsten 
van het stadsdeel hadden moeten onder-
vangen. De krant wilde een soort (culturele) 
agenda voor de buurt worden, onmisbaar 
voor buurtbewoners, met veel variatie op 
het gebied van uitgaan, politiek, geschiede-
nis en human interest. Met heel nadrukke-
lijk ook oog voor de nieuwe doelstellingen 
van het stadsdeel: ‘voorkoming van vereen-
zaming en sociaal isolement’.  Helaas werd 
later duidelijk dat de nieuwe koers, zonder 

aanvullende subsidie van het stadsdeel niet 
haalbaar zou zijn. 

Nieuwe wegen
‘We willen door’, kopte de krant in het vori-
ge nummer. Inmiddels weten we dat De Pijp 
Krant door kan gaan. Via een amendement 
bij de Nota Burgerparticipatie trekt het 
stadsdeel twee ton uit voor de vijfwijken 
van Zuid om inzet van bewoners voor hun 
eigen wijk  te stimuleren. Het geld is onder 
meer bedoeld om de uitgave van wijk-
kranten mogelijk te maken. De wijkkranten 
gaan daartoe samenwerken met de Huizen 
van de Wijk. Ze gaan in ieder geval schrijven 
over de activiteiten die vanuit deze instel-
lingen worden ontplooid. De Pijp Krant 
gaat een samenwerking aan met welzijns-
organisatie Combiwel, dat programmeur is 
voor het Huis van de Wijk in Buurtcentrum 
De Pijp op de 2e Van der Helststraat 66. 

Wijkcentrum Ceintuur, uitgever van de Pijp 
Krant,  heeft in het verleden steeds goed 
samengewerkt met de buurthuizen die 
Combiwel in beheer had. In De Pijp Krant is 
regelmatig geschreven over activiteiten die 
hier plaatsvonden.

Geen beperkingen
De wijkkranten in stadsdeel  Zuid zijn dank 
verschuldigd aan de politici die het op het 
laatste moment voor de persvrijheid heb-
ben opgenomen, hoewel de gang van za-
ken verre van fraai en zelfs hilarisch was 
(zie inzet).  In eerste instantie wilde het 
stadsdeelbestuur dat alleen geschreven zou 
worden over activiteiten in het kader van 
het nieuwe welzijn, maar dankzij een breed 
gedragen motie in de deelraad is dat nu van 
tafel. De redactie van De Pijp Krant gaat nu 
bekijken hoe ze haar journalistieke rol in de 
wijk kan vergroten. Hopelijk vindt de lezer 

daarvan de weerslag in het volgende num-
mer  terug. De kans om over meer te blijven 
schrijven dan de vernieuwde welzijnsnota 
toelaat pakken we graag met beide handen 
aan.

Aan de slag
Het is aan de redactie om de lezer te bieden 
wat we in het vorige nummer zo optimis-
tisch voorstelden. De redactie heeft er zin 
om op een kritische en onafhankelijke wijze 
het bastion van Pijpgeluiden te worden, dat 
ze wil zijn. Nu de dreiging van het einde van 
de krant is opgeheven, gaan de redactie en 
alle betrokkenen aan de slag voor een nog 
betere krant. Voor een krant die onafhan-
kelijkheid en diversiteit hoog in het vaan-
del heeft staan. Voor een krant die De Pijp 
verdient.

Peter Roeffen

Links: De Van Wou op 18 november om 17:30 uur. Rechts: Kunstenares Marijke Snoek maakte in opdracht van de Evangelische 

Omroep een schilderij voor de Voedselbank Zuid. Het geschenk staat symbool voor de saamhorigheid in de buurt van bewoners, 

vrijwilligers en professionals. Het doek, met de titel  ‘de wonderbaarlijke maaltijd’ werd 18 november in buurtcentrum De Pijp 

door de kunstenares overhandigd aan Marius Singels, de coördinator van de voedselbank. Van deze overhandiging zijn televi-

sieopnamen gemaakt voor het programma Goud, Wierook en Mirre, dat in de week voor kerst wordt uitgezonden. Het schilderij 

hangt in de ontvangstruimte van het buurtcentrum, waar iedereen het kan bekijken. Foto’s: Maarten Wesselink

De Pijp Krant wenst u een voorspoedig 2012
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Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
  1.  de richting van dit dier is confronterend (8)
   8.  eerste heffing op een eiland (4)
   9.  niet afwikkelen leidt tot spanning (8)
 10.  kiezen voor een kokosnoot? (13)
 12.  mooi geluid (4)
 14.  zijn zaakjes zijn niet op orde (7)
 15.  uitgestorven familie? (8)
 18.  vaste rustplaats (4)
 19.  muziekmeubel (10)

Verticaal
   2. dat is het einde! (6)
   3.  voordelige boot?(12)
   4.  een cel schilderen? (8)
   5.  ’t is ’n heilige (4)
   6.  agenten bevredigen (7)
   7.  misrekening? (10)
 11.  reddingswerker (8)
 13.  stukje grond voor een bijdehante vrouw om 
  op te dansen? (5)
 16.  vroeger liep dat dier terug (3)
 17.  fijn voor een fee (3)

Frietkraam
Albert Cuypmarkt (bij de Van Wou)

© 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)

✁

Redactie Minka Bos, 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 31 januari 2012 naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram december. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram november: 
P. Pattipilohy, Quellijnstraat

Oplossing november Horizontaal: 5.kamerfractie 
8.stenen tijdperk 9. merklap 11.sesam  
13. weldoeners 14.sf 15.best 16.deelraad 17.kegels 
18.dodo Verticaal: 1.maatregelen 2.kern 3.nabij 
4.heer van stand 7.topwedstrijd 10.kadetje 
12.dekens 16.doe

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

door Christine Westerveld

Het was een bizarre 
vertoning op de valreep van 
de voorlaatste deelraad-
vergadering van het jaar. 

Na twee avonden stevig doorvergaderen 
over de begroting voor 2012 waren vele 
moties en amendementen de revue al ge-
passeerd. De wijzers van de klok gaven tien 
uur aan toen raadsvoorzitter Femke Roos-
Meijer moest concluderen dat er twee 
vrijwel gelijke moties voorlagen over de 
inhoud van de wijkkranten. 

Eerst had de raad in het kader van het 
vernieuwd welzijn en de discussie over 
burgerparticipatie zware beperkingen op-
gelegd aan de wijkkranten. Portefeuille-
houder Marco Kreuger (VVD)  wilde dat de 
bestaande wijkkranten zich in hun bericht-
geving zouden richten op nieuw beleid van 
het college. Geen meningen, want dat is 
politiek en daar zijn de gesubsidieerde de 
kranten niet voor, was aanvankelijk het 
standpunt van het stadsdeelbestuur. Dat 
vonden Alexander Scholtes ( D66) en Ma-
rijn van Ballegooijen (PvdA)te ver gaan. 
Zij kwamen met een voorstel waarin de 
kranten wel meningen konden geven en 
over andere dingen in de wijk konden blij-
ven schrijven, mits die pagina’s maar uit 
andere inkomsten betaald zouden worden. 
Alexander Scholtes: “Dat klonk achteraf 
een beetje alsof je dan eerst een geldschie-
ter moest zoeken voor je een column zou 
kunnen schijven. Dat was natuurlijk niet de 
bedoeling.”  

Redactiestatuut
Henk Boes (CDA) had vervolgens via mo-
tie 72 een oplossing willen bieden,  maar 

via motie 73 deden D66, Partij van de 
Arbeid en VVD uiteindelijk hetzelfde. Via 
de amendementen bewezen de politieke 
partijen dat ze hechten aan pluriformi-
teit en persvrijheid. De stellingname van 
Kreuger was hen te gortig. En Kreuger 
vond dat zelf eigenlijk ook wel. Hij gaf 
aan dat ‘wanneer kranten een redactie-
statuut hebben dat onder andere hoor en 
wederhoor regelt de ingediende amen-
dementen slechts een schimmengevecht 
zijn’. Voor hem waren de moties ‘enigs-
zins overbodig’. Kreuger beloofde dat de 
wijkkranten de vrijheid behouden om te 
schrijven wat ze willen. Henk Boes was zo 
edelmoedig zijn eigen motie van tafel te 

halen, waardoor alle politieke partijen als 
een blok achter motie 73 konden staan. 
Daarin werd gevraagd dat de wijkkran-
ten, waaronder de Pijp Krant: “bewoners 
informeren over welzijn, burgerpartici-
patie en nieuws uit de wijk; de betrok-
kenheid bij de wijk vergroten; een breed 
publiek aanspreken. Waarbij de redactie 
zelf verantwoordelijk is voor het bewa-
ken van deze doelstelling. Van de redac-
ties van wijkkranten wordt verwacht de 
journalistieke kwaliteit te waarborgen, 
waaronder hoor en wederhoor, hetgeen 
geborgd wordt door het vaststellen van 
een redactiestatuut.”

Politici over de klucht
Henk Boes: “Er ontstond gisteren een 
beetje een gekke discussie bij de noti-
tie burgerparticipatie op het gebied van 
wijkkranten. Ik heb per ongeluk voorge-
stemd, maar de collegepartijen kwamen 
gelukkig met een stuk over de vrijheid 
van meningsuiting. Het was een blessing 
in disguise. De passage is door wethouder 
Kreuger verworpen en vervangen door 
de monsterlijke notie van gisteren. Daar-
over ontstond weer discussie. Wat viel er 
nu en wel en wat niet onder de vrijheid 
van meningsuiting? En mocht dat ge-
sponsord door het stadsdeel? Dat leverde 
veel gedoe op. Ik stelde gisteren al voor 
een motie in te dienen. Nadat ik gisteren 
heb zitten slapen, heb ik gelukkig goed 
mee gediscussieerd over de wijkkrant en 
woord gehouden. De coalitie heeft een 
andere motie op tafel gelegd. Ze heeft 
dankbaar geluisterd naar mijn verhaal en 
dat opgepikt. Daar ben ik blij mee. In de 
motie wordt rechtgezet wat gisteren is 
fout gegaan. Ik vind het wel een beetje 
jammer dat ze voor hun eigen motie kie-
zen, maar zo gaat dat nu eenmaal.  Ik trek 
mijn motie in en stem mee met de motie 
van de collegepartijen.”

Marijn van Ballegooijen:  “Dankzij de 
oplettendheid van de oppositiepartijen 
CDA en GroenLinks zijn we tot de conclu-
sie gekomen dat onze motie van de PvdA 
en D66 over de wijkkranten waarmee we 
beoogden de kranten meer ruimte te ge-
ven, ongelukkig was omdat het ook blijk 
kon geven van censuur.  Dat vinden we 
onwenselijk, want in zo’n klimaat kunnen 
kranten niet floreren. We waren aan onze 
stand verplicht met een goede oplossing 
te komen. De vrijheid van kranten komt 

met verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor journalistieke kwaliteit en voor de 
wijk. We doen iets wat we al veel eerder 
moeten doen: we benoemen nu de doel 
van de wijkkranten.”

Marco Kreuger:  “We kunnen onder-
hand een wijkkrant volschrijven over deze 
discussie. Moties proberen meer een beeld 
te amenderen dan echt het beleid. Discus-
sie gaat over wat politieke neutraliteit nu 
precies is. Mensen kunnen schrijven wat 
ze willen. De wijkkranten zijn niet alleen 
een welzijnskrant, maar wat breder zijn 
en over andere onderwerpen schrijven. 
Een redactiestatuut moet garanderen dat 
het enigszins politiek neutraal is, zoals bij 
elke krant. Het lijkt een beetje een schim-
mengevecht. Volgens mij zijn de moties 
enigszins overbodig. Ik laat de politieke 
signalen verder aan de raad.”

Paul van Grieken (GroenLinks): “De 
motie die nu voorligt is een correctie op 
eerdere besluitvorming, namelijk uit 
exact dezelfde raadsvergadering bij een 
ander agendapunt.  Ik vind het echt niet 
goed dat we als raad op deze manier be-
sluiten nemen. Ik begrijp de intentie van 
de coalitiepartijen om nog iets te willen 
rechtzetten, maar ik vind dat we onszelf 
op deze manier als raad niet serieus ne-
men. Bij het ene agendapunt nemen we 
een motie aan, bij het volgende agenda-
punt trekken we het weer in en nemen 
we weer iets aan. We zijn tegen de motie 
omdat we als fractie niet gedwongen wil-
len worden tot correcties op besluitvor-
ming die in dezelfde vergadering naar het 
oordeel van de coalitiepartijen niet goed 
is gegaan.”

Peter Roeffen 
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Klucht rond wijkkranten krijgt goede afloop

Kreuger belooft dat 
de wijkkranten de 
vrijheid behouden 
om te schrijven wat 
ze willen.
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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).

Wijkcentrum voor de wind

Een groepje buurtbewoners heeft het 
initiatief genomen een vereniging op te 
richten om het leefmilieu in en rond het 
Sarphatipark te verbeteren. De naam is 
Vereniging Sarphatipark en de kerngroep 
bestaat op dit moment uit zes bewoners 
die direct aan het park wonen. Het doel is 
de overlast te verminderen en het park te 
beschermen. De functie van het park is de 
laatste jaren veranderd van buurtpark tot 
partypark. Het intensieve gebruik brengt 
het park de nodige schade toe. Zo zorgen 
wegwerpbarbecues voor veel brandgaten 
in het (nieuwe) gazon, wat zich niet meer 
laat herstellen en ruimen veel gebruikers 

hun rommel niet op als ze weggaan. Ver-
der zijn er regelmatig vechtpartijen onder 
alcoholisten, lopen honden op het noor-
delijk deel van het park, wat verboden 
gebied is voor honden. De vereniging wil 
het Sarphartipark leefbaar houden en zou 
graag een betere naleving zien ten aan-
zien van de regels en hoopt dit te bereiken 
door regelmatig overleg te voeren met het 
stadsdeel. Het Sarphatipark is het enige 
park in Amsterdam zonder vereniging om 
zijn belangen te behartigen.

Het oprichten van een vereniging brengt 
de nodige kosten met zich mee en om een 
groter draagvlak te hebben wordt bin-

nenkort begonnen met het verspreiden 
van flyers waarin iedereen die het park 
een warm hart toedraagt wordt aange-
moedigd lid te worden van de vereni-
ging. Je kan lid worden door een bijdrage 
van minimaal 5 euro te storten op ABN/
AMRO rekening 40.20.55.403 ten name 
van JW Brals/Vereniging Sarphatipark. 
Als je op de hoogte gehouden wilt wor-
den over de activiteiten van de Vereni-
ging Sarphatipark in oprichting kun je je 
e-mailadres of postadres doorgeven aan  
Ver.Sarphatipark@gmail.com.

Ton van der Tas

Vereniging 
Sarphatipark wil 
leefmilieu in en 
rond het park 
verbeteren

Het Sarphatipark op een herfstige morgen. Foto: Ton van der Tas 

In Memoriam  
Jaap van Langen

Jaap van Langen 

(rechts) overhandigt 

als voorzitter van het 

wijkcentrum Ceintuur het 

eerste exemplaar van de 

‘Blauwdruk voor de sociaal-

culturele voorzieningen 

in De Pijp’ aan toenmalig 

wethouder Jeugdzaken Rudy 

van de Velde (1977). Collage 

uit 2004: Gert Meijerink 

Op 28 november overleed Jaap van Langen, 
oud bestuurslid van Wijkcentrum Ceintuur. 
Hij was dat vanaf 1971 en voorzitter vanaf 
1977. De geboren Alkmaarder werd gekozen 
in het bestuur in 1971 als buurthuisleider 
van wat toen nog Buurthuis De Pijp heette 
(het toekomstige Huis van de Wijk). Als 
werknemer was hij in dienst bij het wijk-
centrum van 1979 tot 1983. Jaap speelde een 
grote rol in de verwikkelingen rond het ter-
rein dat vrij kwam na de sloop van de Oude 
Rai, waar naast het Okura Hotel de nieuwe 
Opera was gepland. Na jarenlange strijd be-

sloot de gemeente van de opera af te zien 
en er onder meer een kinderboerderij en 
een kinderdagverblijf te vestigen. Dat laat-
ste was een vurige wens van Jaap. Hij werd 
daar in 1983 directeur. In 1990 vinden we 
hem terug als coördinator Kinderopvang bij 
Stichting Welzijn De Pijp en weer veel later, 
bij inmiddels Combiwel, verantwoordelijk 
voor alle bouw- en huisvestingszaken. Jaap 
woonde in de Govert Flinckstraat, op num-
mer 213, een pand waarin begin jaren ‘70 bij 
een brand twee oude mensen om het leven 
kwamen. De brandweer reed zich vast op 

geparkeerde auto’s, die toen nog aan twee 
zijden in de straat geparkeerd stonden. Dit 
leidde tot in de Govert Flinck aan één kant 
parkeren. Het uitgebrande pand werd ge-
kocht door de huidige bewoners, voor een 
gulden mét herbouwplicht. Onder leiding 
van Dik Tuynman werd het verbouwd en 
in beheer gegeven bij de Stichting Govert 
Flinck 213. Van Langen was de drijvende 
kracht bij die verbouwing en herinrichting 
van de Govert Flinck. Jaap werd 69 jaar.

Frank van Dorp

Het wijkcentrum voor de wind. Ja, u leest 
het goed, het wijkcentrum gaat voor de 
wind. Windenergie wel te verstaan. Of 
nauwkeuriger: eigen windenergie. Niet 
dat er nu een miniwindmolen op het dak 
van de Gerard Doustraat 133 komt te staan. 
Juist het feit dat het wijkcentrum niet be-
schikt over een dak waar wij bijvoorbeeld 
zonnecellen kunnen leggen, heeft ons 
doen zoeken naar een alternatief. Dat al-
ternatief is gevonden door lid te worden 
van een windmolencoöperatie. Want al-
leen kunnen we natuurlijk geen windmo-
len betalen, maar in samenwerking met 
anderen in de vorm van een coöperatie is 
het wél haalbaar. Met het lidmaatschap 

van 50€ zijn wij mede-eigenaar geworden 
van enkele windmolens, waaronder die bij 
de ouderkerkerplas, aan de A2/A9. Ónze 
molen.  Leden van de windmolencoopera-
tie zijn mede-eigenaar. En als de leden dit 
willen, kunnen ze ook stroom afnemen van 
de eigen molen. Of geld uitlenen aan de 
coöperatie om zo meer windmolens voor 
de leden te kunnen bouwen. Bij gebrek aan 
geld om uit te lenen beperkt het wijkcen-
trum zich tot het mede-eigenaarschap en 
de stroomafname.  De windmolencoöpera-
tie ‘De windvogel’ kent een Amsterdamse 
werkgroep die actief aan ledenwerving 
doet en ook graag meer windmolens in en 
om Amsterdam neer wil zetten. Het lokale 

karakter heeft er al voor gezorgd dat de 
ZuiderMRKT, een coöperatie die groente en 
fruit bij nabijgelegen boeren koopt, ook de 
‘lokale’ stroom gaat inkopen en gebruiken. 
Net als een aantal van de paar honderd 
Amsterdamse leden stroom van de eigen 
molens afnemen. Het aantal leden groeit 
gestaag, Amsterdammers gaan voor de 
wind. 

Ook mede-eigenaar worden? Maak 50 
euro - eenmalige inleg- over naar 370158 ten 
name van ‘de windvogel coop ver windm’ te 

Reeuwijk en meldt uw gegevens via 
www.windvogel.nl    

Oscar Vrij
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Mevrouw Berry Baanvinger, 83 jaar: “Te-
vredenheid. Dat is mijn levensmotto. Veel 
oudere mensen mopperen. Ik niet. Ik ben 
heel dankbaar voor het leven. Dankbaar dat 
ik geen verschrikkelijke dingen mee heb 
gemaakt. Blij als ik opsta elke ochtend en 
vanuit mijn vaste stoel met mijn kop koffie 
in de hand naar buiten kijk en de wolken-
luchten zie, de vogels. Nee, ik ben geen vo-
gelkenner hoor. En ik ben ook dankbaar als 
het me lukt om in één keer te slagen voor 
een paar nieuwe laarsjes. Onlangs nog. 
Schoenen die goed zitten zijn zo belangrijk. 
Want ik moet in de benen blijven.

Ik loop slecht, door slijtage in de benen. 
Ouderdom. Maar wat geeft het? Ik heb 
geen pijn. Daar moet je gewoon mee leven. 
De een heeft dit en de ander heeft dat. 
Deze juffrouw wil leven! Ik ben een sterke 
vrouw zeggen de mensen vaak. Steeds va-
ker herken ik mijn moeder in mijzelf. Zij was 

een echte stoere vrouw, die in de oorlog 
op de fiets alleen naar de boeren ging en 
dan thuis kwam met een grote zak graan. 
Zo moedig als ze was. We hadden het fijn 
samen, zij stond altijd voor mij klaar. Toen 
ze zestig jaar was overleed ze, zomaar tij-
dens het bed opmaken is ze gevallen. Een 
hersenbloeding. 

Nog elke dag mis ik haar. Haar portret 
staat daar, bij mijn stoel. Een mooie vrouw 
was ze, met donker haar en donkere ogen. 
Waar ik ook ben: overal neem ik een fo 
tootje van haar met me mee. 

Maar ik denk niet altijd aan vroeger hoor. 
Ik ben een vrouw van vandaag! Ik leef met 
een agenda. Ik kan goed plannen, 32 jaar 
lang heb ik met mijn man een slagerij ge-
had in de Nieuwmarktbuurt. Nou dan weet 
je wel wat plannen is.  

Elke ochtend begint mijn dag om 9 uur 
stipt met de telefooncirkel: 12 oudere men-

Alledaags

Het leven van oudere mensen in de buurt
sen die nog zelfstandig wonen bellen el-
kaar. Er is een starter, die begint en eindigt 
de cirkel. Als iedereen is bereikt, dan is het 
in orde, maar als iemand niet opneemt dan 
moeten we actie ondernemen. Het is wel 
eens voorgekomen dat iemand overleden 
was. 

Ik kijk altijd naar het nieuws en mijn 
vaste soap en na mijn lunch ga ik erop uit 
met mijn scootmobiel, of de stad in met 
een vriendin. Gaan we samen met de tram, 
armpje erdoor, inhaken. Samen koffie drin-
ken en boodschappen doen. Thuis naai ik 
mijn eigen kleding. En ik kook elke avond 
voor mezelf. 

Alleen zijn bevalt me prima. Het is heer-
lijk dat ik niet meer altijd aan een ander 
hoef te denken. Herman was een gewel-
dige man. Een echte gentleman. Lang en 
slank. Hij droeg mij op handen. Volgende 
week zou hij jarig zijn... 23 jaar geleden 
overleed hij. Toen hij koffie wilde gaan 
zetten. Opeens hoorde ik een klap, hier, 
in de keuken. Ik ging kijken: daar lag Her-
man, op de grond, met zijn benen bij de 
koelkast en zijn hoofd bij de tuindeuren. 
Ik maakte zijn das los en probeerde hem 
te beademen. Die avond lag hij opgebaard 
op ons bed en moest ik zijn begrafenis 
regelen. De eerste jaren na zijn dood wa-
ren verschrikkelijk. Ik dacht dat ik er nooit 
meer uit zou komen...

Nu ligt dat ver achter me en heb ik het 
heel prettig: in mijn huisje, vlakbij de kade 
waar ik in de zomer graag zit met andere 
buren. Ik heb een leuk vriendengroepje, 
maar hou er ook van om alleen te zijn, 
hoef echt niet altijd mensen om me heen 
te hebben. Ik heb mijn AOW-tje en heb het 
goed. De crisis? Daar merk ik weinig van. 
Dat vind ik zielig voor jonge mensen met 
hoge hypotheken en schulden. Maar wij 
ouderen? Wij hebben toch alles!”

Minka Bos

Dit buurtje was vroeger echt een katho-
liek bolwerk met de rooms-katholieke 
kerk Onze Lieve Vrouw Koningin van de 
Vrede, beter bekend als de Vredeskerk, 
als stralend middelpunt. Op 7 augustus 
1924 werd de kerk ingewijd en werden 
de bijbehorende gebouwen (pastorie, het 
Sint Franciscusklooster en – school) in ge-
bruik genomen. Verschillende katholieke 
woningbouwverenigingen hebben hier 

huizen gebouwd. De buurt stond al snel 
bekend als Papendorp.
Op deze prentbriefkaart uit 1945 staan we 
in de Van Hilligaertstraat en kijken in oos-
telijke richting. Geheel links bij het zon-
nescherm zien we de zaak van melkboer 
Schagen. Hier zit nu een Engelse peuter-
speelzaal. Twee panden verder zien we de 
kapperszaak van E. Mulder. Vandaag de 
dag kun je hier nog steeds geknipt wor-

Prenten van weleer

den, maar dan bij P & D Hairlounge. Op de 
hoek zit nu een schoonheidssalon.
Rechts in de verte zien we de bekende 
contouren van het RAI gebouw aan de Fer-
dinand Bolstraat. In 1961 verhuisde de RAI 
naar het Scheldeplein, maar het zou nog 
tot 1976 duren, voordat begonnen werd 
met de afbraak van de ‘Oude Rai’. De his-
torie van deze plek leeft nog voort in de 
naam van het verzorgingstehuis wat er nu 
staat: d’ Oude Raai.
Het katholieke karakter van de buurt is 
grotendeels verdwenen. Kwamen er vroe-
ger wel 5000 mensen op een zondag naar 
één van de vijf missen in de Vredeskerk, 
tegenwoordig komen er niet meer dan 150 
bezoekers naar de mis op zondagochtend. 
Er zijn andere mensen gekomen met an-
dere geloven. Zoals de Hare Krishna bewe-
ging, die hier in de straat al sinds 1970 haar 
tempel heeft en de Bhagwan beweging 
die in 1980 haar intrek  nam in het klooster 
en de school van de Vredeskerk.  Het blijft 
dus wel een spiritueel buurtje hier in de 
zuidwest hoek van De Pijp.

Ton van der Tas

Dora Moorman-Kreisig, moeder van Berry, 1941.

Van Hilligaertstraat, ca. 1945.

Inburgeren met De Pijp Krant

Grujica Mihailović
Werkt in De Pijp sinds: bijna twee jaar Leeftijd: 37 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Op maandag en donderdag werk ik als shi-
atsutherapeut, ik heb mijn eigen praktijk. 
Shiatsu kun je vergelijken met acupunc-
tuur, alleen werk je met je vingers in plaats 
van met naalden. Woensdags ben ik altijd 
vrij en de andere dagen van de week werk 
ik in deze fietswinkel tegenover het Sarp-
hatipark. In februari 2010 is De Stadsfiets 
geopend, alweer bijna twee jaar geleden.  

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Ik ben aan het vasten, ik eet wel, maar 
geen dierlijke producten zoals vlees en 
zuivel. In de Orthodoxe Kerk in Servië, waar 
ik vandaan kom, is het traditie om niet al-
leen voor Pasen, maar ook voor de Kerst te 
vasten. 
 
U werkt bijna twee jaar in De Pijp. 
Waar deed u hiervoor?
Ik werkte in een andere fietsenzaak aan 
de Wibautstraat en daarvoor in de bouw. 
De middelbare school heb ik in Servië 
doorlopen. Toen ik in 1998 werd opge-
roepen om als soldaat te vechten in de 
Kosovo-oorlog ben ik naar Nederland 
gevlucht. Het was lang wachten op een 
verblijfsvergunning. Mijn jongere broer, 
die ook naar Nederland kwam, werkte  in 
een fietsenzaak aan de Wibautstraat. Via 
hem ben ik daar ook gaan werken. Daarna 
is hij met een Nederlandse compagnon 
het bedrijf De Stadsfiets begonnen, waar 
ik nu ook werk. We besloten het als fiet-
senwinkel anders te gaan doen. De hele 
week open, en doordeweeks tot acht uur 
‘s avonds, zodat je dezelfde dag  je fiets 
nog kunt ophalen. We helpen de mensen 
graag en kijken eerst of we iets kunnen re-
pareren voordat we een nieuw onderdeel 
plaatsen. Waarom duur als het goedkoop 
kan? Kleine klusjes zijn zo gedaan en daar 
rekenen we  niet altijd iets voor. Iemand 
kan weer verder, is blij en zo blijft goede 
energie stromen. Dat is dan even belang-
rijker dan geld verdienen. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Ik vind het de leukste plek in Amsterdam. 
Het is net een dorpje, alles is dichtbij, de 
winkels en de kroegjes. In het Sarphati-
park ga ik vaak met vrienden tafeltennis 
spelen. Sporthal De Pijp vind ik ook leuk, 
daar deed ik vroeger aikido en basketbal. 
Het is hier ook heel multicultureel. Er is 

geen andere stadswijk in Europa waar 
zoveel verschillende culturen samenko-
men als hier in De Pijp.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Mijn bezoek uit Servië kent de stad al. Die 
gaan hun eigen weg en ik hoef ze niet meer 
rond te leiden. Ook mijn moeder niet als ze 
op bezoek komt. Ze spreekt geen woord 
Nederlands, maar gaat zelf op pad en redt 
zich prima. Met vrienden ga ik het centrum 
in. De Pijp is iets wat ik zelf leuk vind.

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Dat zijn er een paar. Café Kingfisher, waar 
je rustig kunt praten, de Irish pub aan het 
Heinekenplein, waar ik voetbalwedstrijden 
kijk, en de Badcuyp waar iedere dag mooie 
muziek is. Of het nu salsa, jazz of soul is, er 
is altijd een goede muziekprogrammering. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Ik weet het echt niet. Op dit moment kan ik 
er geen antwoord op geven. Er zou me iets 
te binnen moeten schieten. Ik vind De Pijp 
echt de leukste plek van Amsterdam.

 Welke verslaving heeft u?
Ik heb geen verslaving. Ik sport, houd van 
aikido, drink heel af en toe alcohol, maar ik 
heb nooit het gevoel dat ik iets moet. Ik ga 
graag uit, maar hoef dat niet iedere week 
te doen. Zo was ik altijd, nieuwsgierig en 
belangstellend. Ik heb me nooit op één 
ding alleen gericht.   

Wat zijn uw droomwensen?
Ik wil me op mijn praktijk richten, en alleen 
nog shiatsu doen. Maar daarvoor  is het 
belangrijk dat ik me ook op mijn eigen con-
ditie en gezondheid richt. Als shiatsuthera-
peut moet ik voelen waar de energie in ie-
mands lichaam is geblokkeerd. Alleen als ik 
mezelf ontspannen voel en mijn hoofd leeg 
is kan ik bij de patiënt voelen waar de pijn 
zit. Shiatsu is minder bekend dan acupunc-
tuur, dat maakt het iets moeilijker mensen 
aan te trekken voor een behandeling. Het is 
nu twee jaar geleden dat ik de HBO- oplei-
ding tot shiatsutherapeut heb afgerond en 
ik heb nu een paar jaar ervaring. Dat moet 
nog meer worden en mijn klantenkring 
moet nog groeien, maar het is een mooi 
vak en ik hoop er in de toekomst van te 
kunnen bestaan. 

tekst en beeld Maarten Wesselink
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Geitjes op Kinderboerderij De Pijp. Foto: Christine Westerveld. Onder: Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos.

          Individueel:                   Ademtherapie  
                                                                        Stemtherapie 
                                                                    Holistic Pulsing 
                                                   Integratieve Massage 

                         Debbie Evers 
          www.vrijbewegend.nl 
       debbie@vrijbewegend.nl 
      020 4711783 / 06 21878223 

Cursussen 
Centrum De Roos, Amsterdam 

Introductieavond: 10 Januari 2012 
Cursus: 7 avonden van 14 Februari t/m 3 April 

 

Klankmeditatie: 18.00 - 19.00 uur 
Introductieavond: € 6,-, Cursus: € 85,- 

Adem en Klank: 19.30 - 22.00 uur 
Introductieavond: € 15,-, Cursus: € 210,- 

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

Dubbellezing: 
Greening thecities 
Donderdag 15 december 20.00-21.30 uur 
Meer dan de helft van de wereldbevolking 
woont inmiddels in de stad. Is het mogelijk 
duurzame wereldsteden te creëren? Een 
dubbellezing door prof. Jacqueline Cra-
mer en Rijksbouwmeester ir. Frits van Don-
gen. 

Aula van het Academiegebouw. Toegang: 
gratis. Studium Generale. Info: 030-253 24 

36. info@sg.uu.nl  www.sg.uu.nl.
 
Slowdown Festival 
Za 17 en zo 18 december 13.00 – 17.00 uur
De natuur in de winter als inspiratiebron. 
Een rondleiding door het Amstelpark vanaf 
het Glazen Huis in het park, in het kader van 
het Slowdown Winter Performance festival. 
Diverse (inter)nationale kunstenaars laten 
zien hoe de winterslaap van de natuur hen 
inspireert om de versnelling in onze samen-
leving uit te beelden. Onder leiding van een 
natuurgids kunt u zelf ervaren hoe de na-
tuur - ook in de winter - een grote bron van 
inspiratie kan zijn. 

Deelname is gratis. Aanmelden niet 
nodig. Zaterdag 17 december om 13.00 
o.l.v. Henk Wolters (020-664 45 06) en 

zondag 18 december om 13.00 o.l.v. Arend 
Wakker (020-419 14 12).

Locatie/vertrekpunt: Glazen Huis, Amstel-
park. Organisatie: IVN Amsterdam. Meer info 

bij Henk Wolters (020-664 45 06) 
www.slowdownfestival.com

 
Kerstkransjes bakken 
Woensdag 21 december 14.00 uur
Alle kinderen gaan aan de slag met meel, 
boter, ei en suiker. Ze kneden samen het 
deeg. Daarna mag iedereen zijn eigen kerst-
kransjes vormen. Als de kransjes gebakken 
zijn mogen de kinderen er nog gekleurde 
linten aanmaken zodat ze in de kerstboom 
opgehangen kunnen worden. 

Voor kinderen van 4 - 14 jaar. Kinderboerderij 
De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 82 

Toegang: gratis.
 
Kerst vieren in 
het Amsterdamse Bos 
Maandag 26 december 12.00 - 17.00 uur
Kom naar het Bezoekerscentrum tussen 
12.00 en 17.00 uur en geniet van warme cho-
colademelk of glühwein. Rooster marsh-
mallows op een zelf gevonden stok of proef 
één van de andere hapjes. Tussendoor ge-
nieten van de sfeervolle muziek van de all-
round Kasekoband “Fanodu”. Om 13.00 uur 
kerstlichtjes maken met een leeg jampotje 
en glasverf en om 14.00 uur kerstwandeling 
met de boswachter maken. 

Toegang: gratis. Voor laatste twee activitei-
ten van tevoren aanmelden. Voor aanmel-

dingen en meer informatie:  

Bezoekerscentrum Amsterdamse Bos: 
tel. 020 - 545 61 00 www.amsterdamsebos.nl

 
Zoete broodjes bakken 
Maandag 2 januari 13.30 uur
Bak je eigen zoete broodje. Je mag het deeg 
met je handen kneden, dan laten we het rij-
zen en dan weer kneden. Je kan het broodje 
verschillende vormen geven. Als het broodje 
gebakken is mag je het natuurlijk opeten.

Voor kinderen van 4 - 14 jaar. Kinderboerderij 
De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 82 

Toegang: gratis
 
Watertuinen onderhouden 
Zaterdag 7 januari 10.30 uur
Behalve voor extra groen in de buurt zor-
gen de watertuinen voor zuivering van het 
water en nest plekken voor watervogels. 
De watertuinen worden onderhouden door 
vrijwilligers. Elke eerste zaterdagmorgen 
van de maand kunt u ook meehelpen. Start 
om 10.30 uur bij onze bootjes aan de Ruy-
sdaelkade ter hoogte van het wijkservice-
punt op nr. 163. In een bootje of vanaf de 
kant worden de 400 meter watertuinen en 
voorzetoevers opgeruimd en onderhouden. 
Gezellig vooraf koffie drinken en na goed 
werk samen lunchen. 

Meer informatie: Natuur en Milieuteam De 
Pijp, Thea Dammen: tel. 020 - 400 45 03. 

nmt@wijkcentrumceintuur.nl  
www.wijkcentrumceintuur.nl

Groene Ladder

Hairstudio karim
Albert Cuypstraat 64
Kom gerust langs!!! Ook zonder afspraak
Heren knippen €18,50 dames €22,50
ma 12.30-17.30 uur; di t/m za 9.00-17.30 uur; do tot 20.00 uur
Tel. 06 29381772

Heeft u last van rugpijn, spit, ischias, nekpijn, hernia, 
hoofdpijn, migraine of astma en geen oplossing?

 U kunt blijvend van uw klachten worden verlost.  De kosten worden vergoed door uw 
ziektekostenverzekering.  Geen wachttijden, binnen 48 uur start uw behandeling.
aanbieding: tot 31 januari 2013 gratis rugonderzoek met scan! 

Bel of e-mail ons voor een afspraak op  020 79 49 633  of  info@olympichealth.nl
Olympic Health Chiropractie - www.olympichealth.nl
Laan der Hesperiden 166, 1076 DX Amsterdam (naast het Olympisch Stadion)
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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

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

Ma 19 Dec 20 uur. Kerstfeest.
Tiniy de Ruiter – Dolly Brinkman – Marga Schipper.
Psychometrie op meegebrachte kerstversiering.
Koffie – thee – kerstbrood gratis.

Ve r b i n d i n g  m e t  j e  l e v e n s k r a c h t  

Opleiding Reiki Practitioner start
27 januari 2012

Reiki behandelingen, vaak vergoed

Cursussen Karuna©, Tera Mai en
Usui Reiki 1 en 2

020 6860910 • info@atlasreiki.nl • Lutmastraat 182a • www.atlasreiki.nl

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

Cursussen Positief Opvoeden 2012

Ouders kunnen zich nu al aanmelden 
bij oudercursusoudzuid@combiwel.nl
of telefonisch 020-3054974  
bij Annet Staal.

Er is een kennismakingsgesprek met 
de trainsters in de weken voordat 
de cursus begint. Een cursus bestaat 
uit 4 bijeenkomsten,  3 telefonische 
gesprekken tussen ouder en trainer, en 
een slotbijeenkomst. 

De cursussen zijn bedoeld voor ouders 
van kinderen van 0-12 jaar en voor 
ouders van tieners van 11-17 jaar

Zoekt u kinderopvang 
bij u in de buurt?

Met een gerust hart naar uw werk 
en uw kinderen een leuke tijd?

Kinderdagverblijf 
De Hoogvlieger 
P. de Hoochstraat 80
1071 EJ  Amsterdam

Kinderdagverblijf 
De Zuidwester
Buitenschoolse opvang 
De Goudkust
C. Krusemanstraat 10
1075 NL  Amsterdam

regiokantoor Hollands-Midden, 020 - 67 06 907 of mail naar 
regiohollandsmidden@kinderopvanghumanitas.nl

www.kinderopvanghumanitas.nl

Bel voor een kennismaking en rondleiding

Verzorgt opvang van 0-13 jaar in een kindercentrum of
gastgezin; ook buiten schooltijd en tijdens vakanties.

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

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.

Kom je ook 
klassiek Russisch zingen 

met het NOVA koor
in Amsterdam Zuid? 

(Julia 06 - 41 39 15 01)

Gratis optreden  
vrijdag 16 december 20.00 uur  

Willem de Zwijgerkerk  
Olympiaweg 14

Inspirerend werk waar je wijzer van wordt! 
Vrijwilliger worden bij Sensoor Amsterdam?
Wij bieden boeiend, leerzaam en goed 
georganiseerd vrijwilligerswerk.

Info: www.amsterdam.sensoor.nl 
of tel:  020 675 8888

Aandacht 
voor een Ander!

Verhuiskriebels?
www.ymere.nl

www.ymere.nl

voordelige familie- en bedrijfs-
arrangementen

In Aalsmeer parkeren voor de deur en gratis 
www.glowgolf.nl
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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
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Ostadetheater: Rode Klompjes

Op tweede Kerstdag speelt muziekthea-
tergezelschap Intorno in het Ostadethea-
ter een vrolijke voorstelling voor peuters 
en kleuters. Rode klompjes stappen vrolijk 
over het toneel. Iemand probeert ze te 
pakken, maar de klompjes zijn heel eigen-
wijs. Je kan ze dus niet zomaar aandoen, 
want ze passen niet iedereen. Als het 
regent worden de klompjes nat en als het 
waait rollen ze om. Wat zit er eigenlijk in 
de klompjes? Je voetjes. Waar lopen jouw 
voetjes eigenlijk zelf heen?
Deze kleurrijke voorstelling is een warme 
kennismaking met klassieke muziek, 
afgestemd op de belevingswereld van 
peuters en kleuters. Een echte operazan-
geres zingt niet alleen de mooiste aria’s, 
ze speelt ook accordeon en acteert. En 
haar twee vriendjes spelen op een cello en 
een spinet. Samen weven ze een magisch 
tapijt van klanken.

Ostadetheater, Van Ostadestraat 228,  
26 en 27december, aanvang 14.30 uur 

www.ostadetheater.nl .

Cultuur Uitgelicht

Rialto: One Fine Day

Wat kan een eenling bereiken? En wat 
zijn de consequenties voor degene die 
opstaat? De documentaire One Fine Day 
bestaat uit zes portretten van bijzondere 
gewone mensen uit verschillende culturen 
en geloofsrichtingen, die door middel van 
een kleine geweldloze daad een grote 
positieve invloed hebben uitgeoefend op 
onze samenleving. In de film ontmoeten 
wij een voormalige atleet in de Verenigde 
Staten, een studente in Chili, een dominee 
in Duitsland, een Chinese jongeman, een 
jonge Birmese monnik en een jonge vrouw 
in Irak. One Fine Day gaat over de kracht 
van het kleine gebaar en de macht van de 
menselijke maat. De documentaire is een 
urgente filmische ode aan sociale betrok-
kenheid. De maker, Klaas Bense is bij de 
voorstelling aanwezig en wordt na afloop 
geïnterviewd.

Rialto, zaterdag 7 januari, 16.00 uur
Ceintuurbaan 338

Meer info: www.rialtofilm.nl

Cultuur Uitgelicht

Ostadetheater: Happy Hour

Op 22 december gaat Happy Hour, de 
nieuwste productie van Feikes Huis in 
première in het Ostadetheater.
Ergens in een kroeg zit een oude uitgeran-
geerde poppenspeler alleen aan de toog.
Samen met zijn enige vriend -de fles- 
probeert hij herinneringen te verdrinken, 
de toekomst niet te zien en het hier en nu 
te vieren. Maar hoe harder hij probeert te 
vergeten, hoe hardnekkiger zijn herin-
neringen zich aan hem opdringen. Happy 
Hour is een tragikomische voorstelling 
over mislukken, falen, stuklopen, uitglij-
den, bij de pakken neerzitten en toch nog 
proberen op te staan.

Ostadetheater, Van Ostadestraat 223,
22, 23, 28, 29 en 30 december, 20.30 uur

www.ostadetheater.nl .

Het Concertgebouw Open

Op zaterdag 16 juni 2012 zal de vierde 
editie van het muzikale evenement Het 
Concertgebouw Open plaatsvinden. Wil 
jij die dag stralen in ons wereldberoemde 
gebouw? Meld je dan aan voor het Stads-
podium. Amsterdamse amateurmusici 
kunnen zich tot 1 februari 2012 inschrijven 
voor deelname. (Foto: Elmer van der Marel)

Het Concertgebouw 
Afdeling Participatie

Telefoon: 020 5730553
e-mail: open@concertgebouw.nl

Vieringen Kerstmis in de 
Oranjekerk
✱ zaterdag 17 december 11:30 - 15:30 u
Levende kerststal. Kinderen kunnen her-
der spelen of een ezelritje maken als Maria 
en Jozef, kunnen dansen als engelen, het 
verhaal verbeelden, luisteren naar het 
kerstverhaal en meezingen.
✱ zondag 18 december 10.00 uur
Kinderkerstfeest: Kerstspel voor en door 
kinderen die naar het kerstfeest komen.
✱ zondag 18 december 17.00 uur
Kerstsamenzang met chocolademelk en 
glühwein na afloop.
✱ zaterdag 24 december 22.00 uur
Kerstnachtdienst ‘Kind in de nacht’
✱ zondag 25 december 10.00 uur
Eerste Kerstdag: kerstviering 

✱ Oranjekerk, hoek 2e Van der Helststraat / 
Ceintuurbaan

Vieringen Kerstmis en 
Nieuwjaar in de Vredeskerk
✱ zaterdag 24 december 16.30 uur
Kerstviering van en voor de kinderen.
Kom verkleed als herder, schaap of engel 
naar de kerk en doe mee! Er worden ook 
veel kerstliedjes gezongen. Neem het 
kribje van de kerststal thuis mee om 
gezegend te worden. 
✱ zaterdag 24 december 20.30 uur    
Eerste nachtmis. Het Canticum Anglicum 
zingt engelse koormuziek. Een kwartier 
voor aanvang kerstsamenzang.
✱ zaterdag 24 december 23.00 uur
Tweede nachtmis met het Salve Regina-
koor (latijn). Een kwartier voor aanvang 
kerstsamenzang.  
✱ zondag 25 december 10.30 uur
Hoogmis van Kerstmis. Het Koor van de 
Lieve Vrede zingt (nederlandstalig)
Een kwartier voor aanvang kerstsamen-

zang. Er is kinderopvang aanwezig en er is 
kindernevendienst.
✱ maandag 26 december 10.30 uur
Hoogmis op Tweede Kerstdag met het  
Salve Reginakoor. 
✱ maandag 26 december 14.00 uur
Kindje wiegen bij de kerststal in de kerk 
voor ouders en kinderen. Er worden 
kerstliedjes gezongen en na afloop is er 
chocolademelk.
✱ zondag 1 januari 12.00 uur
Hoogmis op het hoogfeest van de Moe-
der Gods. Het Koor van de Lieve Vrede 
zingt.

✱ Voor de nachtmissen zijn  
geen kaarten nodig. 

✱ Vredeskerk, hoek Van Hilligaertstraat/
Pijnackerstraat

De Tribune: Diskrete Topologie

De Zwitserse kunstenares Esther Kempf 
(1980) onderzoekt het alledaagse. In haar 
werk geeft ze fysieke eigenschappen aan 
vluchtige fenomenen zoals licht, schaduw, 
wind of de horizon. Door kleine verschui-
vingen probeert Kempf dingen te tonen 
die altijd om ons heen zijn, maar vaak over 
het hoofd gezien worden. Ze verplaatst 
zich hierbij bewust in een naïeve positie 
en onderzoekt op experimentele wijze 
een thema of materiaal. Voor de expo-
sitie in De Tribune onderzocht Kempf de 
elementen van de (Vredes)kerk die haar 
in vervoering brachten, zoals de stilte, de 
omvangrijke ruimte en het weidse uitzicht 
vanaf De Tribune. In de installatie ‘Diskrete 
Topologie’ isoleert ze deze fenomenen 
in haar poging om ze te omkaderen met 
hout. Daarbij benadrukt ze de praktische 
onderdelen van de ruimte (zoals de scha-
kelaars, kabels en buizen).

t/m 31 december dagelijks van 13.30 – 17.00 
uur op zondagen gesloten, tevens gesloten 

op 24 en 26 december

Kerststal Vredeskerk. Foto: Christine W
esterveld
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Opgeleid tot coupeuse, 
jarenlang werkzaam in 
achtereenvolgens een bakkerij, 
een stoffenhandel en een 
kringloopwinkel, is de in de 
Staatsliedenbuurt geboren en 
nu in Midwoud woonachtige 
Tiny Wever de laatste tien 
jaar sociaal huismeester 
in de seniorenflat aan de 
Willibrordusstraat in De Pijp. 
Ze verzorgt er de koffie, doet 
een klein klusje, gaat mee naar 
het ziekenhuis als dat nodig is 
en biedt een luisterend oor aan 
de bewoners. Per 1 januari is ze 
haar baan kwijt, als gevolg van 
bezuinigingen bij Combiwel, 
haar werkgever.

In het geval van Tiny valt haar ontslag sa-
men met een naderend pensioen, maar zij 
is er de vrouw niet naar om thuis achter de 
spreekwoordelijke geraniums te gaan zit-
ten.

 “Ik dacht, ik ga voor mezelf beginnen, 
ik doe mijn werk met zo veel plezier, dat ik 
nog wel een paar jaar door wil gaan”, ver-
telt Tiny in de huiskamer van het pand op 
de hoek van de Carillonstraat en de Jan Lie-
vensstraat, dat ze sinds september huurt 
en omgedoopt heeft tot ‘Seniorenhoek De 
Diamant’. Tijdens een wandeling door de 
buurt zag ze een briefje op het raam: Te 
Huur. “Ik heb direct gebeld, de eigenaar 
woont hierboven en het was zo geregeld”. 
Het is officieel een bedrijfsruimte, maar 
het heeft de indeling van een woning en zo 
heeft Tiny het ook ingericht, heel huiselijk, 
vol tweedehands spulletjes die ze overal 
vandaan heeft.

Nu nog is ze er twee dagen per week, 
maar het is haar bedoeling om dat met 
ingang van januari naar vijf dagen uit te 
breiden. “Ik heb nu op vrijdagochtend om 
half elf een koffie-inloop, waar iedereen 
welkom is, en vrijdagmiddag om vier uur 
een borrreluurtje. Donderdags kook ik een 
warme maaltijd voor maximaal acht perso-
nen. Daarvoor moet men zich wel van te-
voren aanmelden en het kost 6 euro. Ik heb 
straks mijn AOW en mijn pensioentje, dus 
ik hoef hier niet van te leven”, zegt Tiny, “ik 
verdien hier geen geld, als ik mijn kosten 
eruit haal, ben ik tevreden. “Ik richt me op 
mensen van 40+ tot 100 jaar”, vervolgt ze, 
en in principe kan iedereen hier terecht. 
Binnenkort houdt iemand hier een tupper-
ware-party en als iemand een hightea wil 
organiseren of een breiclubje wil beginnen, 
kan dat ook. Voor 20 euro per dagdeel kun 
je hier een hele ochtend of middag terecht. 
En laatst heeft hier een groepje Turkse 
vrouwen ontbeten, gewoon voor de gezel-
ligheid, ze hadden alles meegenomen en ik 
heb voor de koffie en thee gezorgd.  Maar 
ik heb bijvoorbeeld ook al een dag voor een 
dementerende man gezorgd, zodat zijn 
vrouw er een dagje tussenuit kon. Het kan 
allemaal.”

Om wat extra inkomsten te genereren, 
verkoopt Tiny ook tweedehands spulle-
tjes. In de hal staan twee tafels vol snuis-
terijen, serviesgoed en speelgoed. “Alles 
wat hier staat is te koop”, aldus Tiny, “het 
geld gaat in een potje, dat bestemd is voor 

een uitstapje met iemand die het echt no-
dig heeft en het niet kan betalen”. En ze 
denkt vooruit. Zo kocht ze alvast een paar 
kaarten voor het Ouderen Songfestival. 
“Ik weet nog niet met wie ik ga, maar het 
songfestival is heel populair en straks zijn 
alle kaarten uitverkocht”.

Door haar werk kent Tiny al heel veel 
mensen in de buurt en ze weet uit erva-
ring dat er achter de voordeuren veel een-
zaamheid, ellende en verdriet schuilgaat. 
Sommige mensen komen via de Wijkpost 
voor Ouderen bij haar terecht, maar ‘er zijn 
mensen waar we nog geen weet van heb-
ben en die wil ik ook zo graag opsporen’, 
zegt Tiny. Kort geleden kwam ze in con-
tact met een hoogbejaarde vrouw die al 
70 jaar een last met zich meedroeg, waar 
ze nog nooit met iemand over had durven 

praten. Ze vertelde het nu voor het eerst, 
aan Tiny.

Als ik Tiny op een donderdagmiddag 
spreek, zit ze met haar gedachten al bij de 
warme maaltijd later op de dag. “Straks 
komen hier zes mensen eten”, zegt ze, 
“maar ik denk dat ik ook een maaltje breng 
naar een meneer die hier aan de overkant 
woont en die niet zo goed overweg kan 
met de diepvriesmaaltijden die hij thuis 
bezorgd krijgt en in een magnetron moet 
opwarmen. Laatst heb ik hem hachee ge-
bracht en hij zei dat hij eerst een half uur 
alleen al van de geur wilde genieten, zo 
heerlijk vond hij het. En als ik morgen hier 
ben, kan ik ook wel tussen de middag even 
een omeletje voor hem bakken, dat krijgt 
hij anders nooit.”

Wie denkt dat er thuis niemand op Tiny 

zit te wachten, heeft het mis. Ze is ge-
trouwd, haar man is al met pensioen, maar 
staat volledig achter haar. En als het nodig 
is, komt ook hij een handje helpen. “Weet 
je, ik doe dit zo graag”, zegt Tiny, “mensen 
gezelligheid bieden en een praatje met ze 
maken”. Het grootste compliment dat ie-
mand mij kan maken, kreeg ik laatst van 
een mevrouw. Ze zei: ‘goh, het is hier zo 
gezellig, ik voel me hier thuis’.”

Christine Westerveld 

Seniorenhoek De Diamant
Dagbesteding particulier en  

Persoonsgebonden Budget
Carillonstraat 22

Inschrijvingen en Inlichtingen:  
tel. 06 42 99 14 96

Gaby Groen is teammanager onderbouw 
bij het Zuiderlicht College aan de Karel du 
Jardinstraat en zij vertelt over de oorsprong 
van het project: “Dat begon in 2009 en was 
een initiatief van beeldend kunstenares Mir-
jam Janse. Die wil de passie voor het werken 
met je handen, voor creatief bezig zijn met 
materialen en gereedschappen meer onder 
de aandacht brengen van met name de 
jeugd. Leerlingen van de onderbouw (1e en 
2e leerjaar, red.) kregen de opdracht om een 
stuk gereedschap van thuis mee te nemen, 
en dan het liefst van bijvoorbeeld een opa, 
zodat het al een geschiedenis had, een zoge-
heten ‘stamboomverhaal’”, aldus Groen.

Open Ateliers
Groen zegt dat aan de hand daarvan werd 
geprobeerd de scholieren kennis te laten 
maken met de mogelijkheden van ambach-
telijk werk en met de betekenis en het ge-
bruik van gereedschap. Om dat nog meer te 
stimuleren nam de school ook deel aan de 
jaarlijkse Open Ateliers-route in De Pijp en 

stelde dit jaar zelfs haar ruimte (aan de Karel 
du Jardinstraat) ter beschikking voor expo-
sitie. Tijdens dat evenement (dit jaar, eind 
oktober, opnieuw een groot succes. red.) 
openen kunstenaars en ambachtslieden hun 
ateliers en werkplaatsen voor het publiek. 
In 2009 brachten de scholieren zelf al een 
bezoek aan de werkplekken van een aantal 
deelnemende kunstenaars en ambachtslie-
den. 

Groen: “Sommige leerlingen reageerden 
aanvankelijk met ‘saai’ en ‘stom’ en ‘het 
stinkt hier naar hout’ maar achteraf merkten 
we dat ze het toch best leuk en interessant 
vonden. Ze zagen eens andere dingen dan 
in hun dagelijks leven en ze vonden het ook 
‘best spannend om in zo’n gekke werkplaats’ 
van een kunstenaar of vakman/vrouw op 
bezoek te komen.’’

Van boomstam tot dobbelsteen
De teammanager vertelt verder dat het uit-
stapje extra leuk was omdat de scholieren in 
de meeste ateliers en werkplaatsen zelf kon-

den werken met materialen en gereedschap. 
“Zo had een houtbewerker allerlei boomstam-
men in zijn tuin liggen. Hij liet de leerlingen 
zien hoe van een stuk hout van zo’n boom een 
dobbelsteen wordt gemaakt. De leerlingen 
mochten vervolgens zelf gaan zagen, schaven 
en vijlen om te ervaren hoe dat was en daar 
waren ze zeer enthousiast over.” 

Samenhang buurt
Groen wil benadrukken dat het project  ook 
is bedoeld om de samenhang en samen-
werking  tussen de school en de buurt te 
vergroten, en om de aandacht te vestigen 
op de vele ambachtelijke werkplekken in De 
Pijp. “Maar voorop staat de insteek om het 
blikveld van de leerlingen te verruimen, ze 
te laten zien dat er ook nog andere dingen 
zijn in het leven dan een Blackberry of com-
puter”, aldus de teammanager, die even-
eens graag ziet dat ‘Wie ben ik, wat doe ik?’ 
een jaarlijks terugkerend project wordt.

Peter Leemeijer

Huiselijkheid en een luisterend oor

‘Laatst heb ik hem 
hachee gebracht en 
hij zei dat hij eerst een 
half uur alleen al van de 
geur wilde genieten, zo 
heerlijk vond hij het.’

Project VMBO Zuiderlicht College: ‘Wie ben ik, wat doe ik?’

Tiny Wever in de huiskamer van de Seniorenhoek. Foto: Christine Westerveld

Meubelmaker Huip van Dijk met leerlingen Zuiderlicht College met hun dobbelsteen. Foto: school

Onder het motto ‘Wie ben ik, wat doe ik’ maken de leerlingen 
van het Zuiderlicht College kennis met (oude) ambachten, en de 
gereedschappen die daarbij worden gebruikt. 


