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De tram rijdt om, al heel lang. En fietsen worden verwijderd 
i.v.m. werkzaamheden
Onder steiger door sjokt jongen met enorme palm voor zijn 
borst. Knappe schilder kleedt zich gewoon om voor het busje

poedels pitbulls petjes trainingsbroeken zonnebrillen  
kinderzitjes// scooters sigaretten hoge hakken dikke buiken 
kale koppen met paardenstaarten// coupe soleil alle  
talen// sterke koffie, ik ruik roti, damp van joints en  
vislucht. paroolverkopers, greenpeace, gitaar met 1 snaar

Let op! Koopje! Aanbieding! Uitzoeken! Uitzoeken!
Uomo ondergoed trekt zo’n kontje strak

Cinq euros les polos!

DE NIEUWE HAKKENMODE DIT JAAR? 
Ik kom er niet uit op de Albert Cuyp

 
Korte broek aan, terras op, wat er ook gebeurt

 Schelle marktstemmen, schorre corpskeeltjes, zachte g

Zuiderbuur Frituur: WANNEER??
 
Aan de rand van het park ruisen de kastanjes rustig door

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

tekst: Heleen van der Putt; fotografie: Heleen van der Putt, Maarten Wesselink, Christine Westerveld
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Bart in De Pijp
Horizontaal
   1.  gespeeld door een modderfiguur? (6)
   4.  groen dorp (5)
   7.  deze lamp maakt een zoemend geluid (13)
   8.  vakantiekleding? (8)
   9.  gokspel voor twee identieke dames (4)
 10.  spetterende veerkracht? (8)
 12.  diepvriesgroente (5)
 14.  losmaken uit de tijd (5)
 15.  vakantiekleding? (7)
 16.  waardeloos hoofddeksel (3)
 18.  recreëren? (9)

Verticaal
   1.  vakantiefoto  uit New York? (13)
   2.  streek van  wetten (6)
   3.  vakantiekleding ? (12)
   5.  worden niet binnen gezet (10)
   6.  goedkeuring  van een NS-actie (4)
 11.  schenkt geld in Zwitserland (6)
 13.  brengt verkoeling in Caïro (5)
 14.  kind in de grond(4)
 17.  kind in Engeland (2)

De Stadskantine
Van Woustraat

© 2012 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 2012’.

Huurdersvereniging de Pijp 
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

info@hvdepijp.nl www.hvdepijp.nl
020 6621145 (dinsdag bereikbaar, 

anders antwoordapparaat)

✁

Colofon 
Redactie Minka Bos, Peter Leemeijer, 
Gert Meijerink (coördinator), Heleen van 
der Putt, Peter Roeffen, Ton van der Tas, 
Maarten Wesselink, Christine Westerveld, 
Aaltje Zonneveld. Bijdragen o.m. Guido 
Zijlstra, Tjerk Dalhuisen. Eindredactie 
Heleen van der Putt. Fotografie Maarten 
Wesselink, Christine Westerveld, e.a. 
Vormgeving Gert Meijerink. Strip 
Marijke van Mil. Illustratie Bart van 
Waterschoot. Cryptogram Christine 
Westerveld. Druk Dijkman Offset BV. 
Advertenties (al voor €30,- 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 27 juli naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram mei. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram mei: 
Pim ter Heege.

Oplossing mei Horizontaal: 4.ongerept 8.dito 
10.sollicitante 12.stofwisseling 13.melkkoe 14.hotel 
15.opoes 16.amper 17.laf 18.bij 19.dij 
Verticaal: 1.kous 2.nietpistool 3.tol 5.geldomloop 
6.reiswekker 7.prinsheerlijk 9.waterhoofd 11.egel 
12.seminar

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

door Christine Westerveld
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x x x x x x x
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x x x x x x

x x x 10. 11.

12. 13. x x x x x

x x x x 14.

x 15. x x

16. x x x x 17. x

x x 18.

7 juli t/m 31 augustus
Corina Teunissen van Manen exposeert 
in bibliotheek CineTol, opening op 7 
juli om 14.00 uur met muziek en poëzie.

23 juli t/m 31 augustus
De kinderboerderij De Pijp organi-
seert de hele zomervakantie allerlei 
leuke activiteiten voor kinderen vanaf 
4 jaar. Voor het programma kijk op : 
www.kinderboerderijdepijp.nl

8 t/m 19 augustus
Ook dit jaar weer het World Cinema 
Amsterdam festival in Rialto. Hier 
zie je de beste films van onafhankelijke 

filmmakers uit Latijns-Amerika, Azië en 
Afrika. De focus ligt dit jaar op Brazilië, 
waar een nieuwe generatie filmmakers 
zich laat zien. Behalve de vertrouwde 
locaties Rialto en het Marie Heineken-
plein zullen er dit jaar ook films vertoond 
worden in De Balie en het Vondelpark 
Openluchttheater.

30 aug t/m 9 sept
Het Ostadetheater is een van de locaties 
waar het Fringe Festival plaatsvindt.
Het is een ongeselecteerd, ongetemd 
en ongejureerd festival: een ode aan de 
theatrale gekte, de onafhankelijke geest 
en een pleidooi voor artistieke vrijheid.

8 en 9 september
Op de kinderstraattheaterdagen, 
georganiseerd door het Ostadetheater, 
kunnen kinderen genieten van verschil-
lende kindervoorstellingen. Verder is er 
van alles te doen en te zien. 
Zaterdag van 14.00 tot 17.00 in de 
Tolstraat; zondag van 13.00 – 18.00 uur 
in de Van Ostadestraat.

9 september
Van 10.00 tot 17.00 kun je lekker snuffelen 
tussen de boeken op het Marie Heine-
kenplein. Misschien vind je wel dat boek 
waar je al jaren naar op zoek was of een 
boek, waarvan je niet wist dat je het zocht!

16 september
vanaf 12 uur barst de 14e editie van het 
Nazomerfestival weer los op de Albert 
Cuypstraat. Een festival vol kunst en cul-
tuur van en voor de buurtbewoners.

Op deze dag is het ook feest in de Gerard 
Doustraat. Tussen de Ferdinand Bol 
en de Frans Hals wordt Gerard Dou 
Culinair gehouden, waarin de locale 
horeca het publiek weer zal gaan ver-
rassen met het beste wat zij te bieden 
hebben. Het geheel wordt feestelijk 
aangekleed met muziek en dans.

samenstelling: Ton van der Tas

Zomer in De Pijp
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Woningverbetering 
afdwingen

Regelmatig krijgt het woonspreek-
uur de vraag of de verhuurder niet 
te bewegen is om de woning op te 
knappen. Niet zozeer omdat er onder-
houdsgebreken zijn, maar omdat er al 
jaren niets aan de woning is gedaan. 
De woning is dan weliswaar nog goed 
bewoonbaar, maar verouderd en 
voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd.

Een huurster uit de Gerard 
Doustraat had klachten over haar 
zolderkamer. Deze kamer is niet 
geïsoleerd en in de wintermaanden 
moet daar flink worden gestookt om 
het behaaglijk te krijgen. Op zichzelf is 
geen sprake van een gebrek: het dak is 
netjes beschoten en er is geen sprake 
van tochtoverlast. Dakisolatie ontbrak 
echter, maar de zolder was in het ver-
leden ook nooit geïsoleerd geweest. 
De verhuurder, een woningcorporatie, 
was daarom niet bereid om isolatie 
aan te brengen. Er was geen budget 
om woningverbeteringen uit te voe-
ren, zo liet de corporatie weten.

In de regel zijn onderhoudswerk-
zaamheden wel, maar woningverbete-
ringen niét af te dwingen. De verhuur-
der is verplicht de woonruimte in een 
goede staat te houden, maar hoeft 
geen voorzieningen aan te brengen 
die aan het begin van de huur nog niet 
aanwezig waren. Als bijvoorbeeld een 
woning is uitgerust met een gaskachel 
in de voorkamer, kan de verhuurder 
niet worden gedwongen om een 
CV-installatie aan te brengen in de 
hele woning, ook al verbetert dat het 
wooncomfort en is het in de huidige 
tijd meer gebruikelijk.  

De wet maakt echter een uitzonde-
ring voor voorzieningen die de woning 
isoleren. Een goed geïsoleerde woning 

levert besparingen op omdat minder 
hoeft te worden gestookt, wat niet 
alleen het wooncomfort, maar ook het 
milieu ten goede komt. Om die reden 
is het aanbrengen van isolatie aan de 
buitenschil van de woning (het dak, de 
buitenmuren) wel degelijk afdwing-
baar. De wet zegt dat de verhuurder 
dat soort voorzieningen op verzoek 
van de huurder moét aanbrengen, 
mits de huurder bereid is een redelijke 
huurverhoging te betalen.

De huurster nam dan ook geen 
genoegen met het antwoord van de 
verhuurder en liet de corporatie weten 
dat zij de rechter zou inschakelen als de 
verhuurder bleef weigeren om het dak 
te isoleren. Haar verzoek werd opnieuw 
beoordeeld, maar ditmaal niet door 
de technische, maar door de juridische 
afdeling van de corporatie. Deze liet 
niet veel later weten dat het verzoek 
alsnog zou worden gehonoreerd. De 
investering van enkele duizenden 
euro’s werd afgezet tegen de afschrij-
vingstermijn, die zo’n 25 jaar bedroeg. 
De maandelijkse huurverhoging kwam 
daarmee uit op ongeveer 20 euro per 
maand.

Deze huurverhoging zal de huurster 
overigens snel hebben terugverdiend 
omdat haar stookkosten immers min-
der zullen worden. Dat is ook precies de 
reden waarom de wetgever huurders 
de mogelijkheid geeft om het aanbren-
gen van isolerende voorzieningen bij 
de verhuurder af te dwingen!

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).

In een vorige Pijpkrant was de Woonlas-
tenkrant als bijlage opgenomen. Elk jaar 
verspreiden we deze in het kader van de 
huurverhogingen. De aan regels gebonden 
verhogingen kwamen erin aan bod, naast 
diverse rechten van huurders. Heeft u de 
bijlage gemist? U kunt hem ophalen bij 
het Wijkcentrum Ceintuur. Mogelijk roept 
de Woonlastenkrant ook vragen op. Zoals 
de vraag of er ook plichten voor huurders 
zijn. Jazeker! En het is voor u als huurder 
verstandig u daaraan te houden, juist ook 
om goed gebruik te kunnen maken van uw 
rechten.
 
Plicht 1: Tijdige betaling huur Deze 
hoort in koeienletters. De huur moet 
gewoon op tijd betaald. Punt uit. Dus 
niet een paar dagen na de datum die in 
de huurovereenkomst staat. Uw eigen 
financiële situatie of andere persoonlijke 
omstandigheden doen er niet toe. De 
verhuurder betaalt uit de huur het beheer, 
het onderhoud en de financiering van de 
woning. Let op: als over al dan niet tijdige 

huurbetaling een conflict mocht ontstaan, 
kan dat later tegen u gebruikt worden.

Plicht 2: Goed huurderschap U moet 
zich gedragen als goed huurder. Dat 
houdt bijvoorbeeld in dat u geen overlast 
mag veroorzaken en gebreken tijdig 
moet melden. Als u een tijdje weg bent 
moet u regelen dat iemand anders voor 
de woning zorgt. Let op: het in gebruik 
geven van de woning aan anderen is in de 
meeste huurovereenkomsten uitgesloten. 
Dat kan eenvoudig niet zonder toestem-
ming van de verhuurder.
 
Plicht 3: Bepaalde gebreken zelf her-
stellen Omdat u huurt komt het meeste 
onderhoud voor rekening en zorg van de 
verhuurder. Maar de wetgever heeft in 
het Besluit Kleine Herstellingen een lijst 
opgesteld van zaken die voor rekening van 
de huurder komen. Een paar voorbeelden: 
als u een tuin heeft moet u ervoor zorgen 
dat bomen niet zo ver doorgroeien dat ze 
te groot worden. Kraanleertjes moet u zelf 

vervangen, de radiatoren zelf ontluchten, 
en lampen in het trappenhuis zijn voor uw 
rekening.
 
Plicht 4: Meewerken verhelpen on-
derhoudsgebreken Als huurder moet u 
onderhoudsgebreken melden (zie plicht 2), 
de verhuurder moet deze vervolgens ver-
helpen. Doet de verhuurder dit niet, dan 
kunt u via de huurcommissie een huur-
verlaging laten uitspreken. Nog iets: een 
bouwbedrijf of installateur belt nogal eens 
onaangekondigd aan, of maakt eenzijdige 
afspraken op wel erg korte termijn. Komt 
dit u niet uit laat dan, liefst schriftelijk, 
weten welke dagen/tijden u wel schikken. 
Houd hier de redelijkheid in het oog, ook 
ten opzichte van de werkplanning van de 
verhuurder.
 

Heeft u vragen over uw rechten en plichten 
als huurder? Kom dan naar een van de in-

loopspreekuren in het Wijkcentrum Ceintuur 
of een Huis van de Wijk, of stel uw vraag via 

www.wswonen.nl/zuid 

Huurders: niet alleen rechten maar ook plichten

Alweer voor de veertiende keer organise-
ren we deze jaarlijkse duik in de natuur. 
De route neemt je mee langs 25 tuinen van 
bewoners uit de buurt. Leuk om te zien hoe 
iedere tuineigenaar op zijn eigen manier 
een plek weet te creëren waar je even ont-
snapt aan de drukte van de stad. Waar je 
lekker kunt genieten van het groen en van 
alles wat bloeit. En er is de nodige variatie. 
Zo is de tuin op het ene adres maar net 
iets groter dan een woonkamer, en loop je 
een straat verderop zomaar door een ruim 
perceel bos. Niet direct wat je midden in 

De Pijp zou verwachten. Ook de kinder-
boerderij net achter d'Oude Rai zorgt voor 
verrassingen. En de Frans Halstuinen, met 
die 22 kleine tuintjes, lijken wel een volks-
tuinencomplex. Kortom, De Pijp is toch wat 
groener dan je zo op het eerste gezicht zou 
denken. 

Op zaterdag 30 juni van 11 tot 17 uur zijn de 
tuinen open voor publiek. Ze zijn te her-
kennen aan de ballonnen aan de gevel. U 
koopt voor 2,50 euro een passe-partout, 
met tuinbeschrijvingen. Dat geeft toegang 

tot alle tuinen en is bij iedere tuin verkrijg-
baar. O.a. bij het Huis van de Wijk aan de 
2e van der Helststraat 66, Vereniging Frans 
Halstuinen, Frans Halsstraat 16K en de 
Oranjekerk,  hoek Van Ostadestraat en 2e 
van der Helststraat 

Lijkt het u misschien leuk om volgend jaar 
ook uw tuin open te stellen?  

Neem dan even contact op met  
Mini Groot (020-671 97 65). 

Tekst en foto: Maarten Wesselink

de Pijp
14e

Passe-partouts zijn te koop bij alle deelnemende tuinen, o.a.:
Vereniging Frans Halstuinen, Frans Halsstraat 16 K 
Huis van de Buurt De Pijp, Tweede van der Helststraat 66
Oranjekerk, Hoek Tweede van der Helststraat / van Ostadestraat

Informatie:
Mini Groot, 
Telefoon: 020-6719765  
E-mail: minigroot@planet.nl

OpenTuinenDag

zaterdag 30 juni 2012
11.00 tot 17.00 uur

Passe-partout:  2,50 euro 
Opentuinen

OpenTuinendag De Pijp op zaterdag 30 juni

Na een flinke renovatie is donderdag 14 juni het Groen Gemaal heropend. Het 
prachtige gebouwtje midden in het Sarphatipark is in oude luister hersteld. Ook het 
dakpatroon en de originele deuren zijn opgeknapt. Het gemaal, dat als pomphuis 
nog steeds in bedrijf is, is daarnaast al jaren de plek van het ecologisch plantenruil-
centrum. Dijkgraaf Jan de Bont verrichtte namens Waternet de opening en sprak zijn 
waardering uit voor de activiteiten die rond het gemaal plaatsvinden. En voor het 
enthousiasme waarmee dat gebeurt. Henk Vrolijk, projectleider van het Groen Ge-
maal, liet weten dat ook de werf bij het gemaal binnenkort opgeknapt gaat worden. 
Daarmee komt er ruimte voor nog meer activiteiten. Het Groen Gemaal is dus echt 
een blijvertje in het Sarphatipark! 
(Foto: Maarten Wesselink)

Groen Gemaal in Sarphatipark weer open 
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Victoria van Campen (66 jaar),  
gepensioneerd en nog wat  
ongeorganiseerd:
“Ik heb heel veel schriften. Daarin hou 
ik bij wat ik moet doen op een dag, of ik 
schrijf er mijn aantekeningen in. Van mijn 
cursus Word bijvoorbeeld. En ’s avonds 
schrijf ik vaak mijn gedachten op in zo’n 
schrift, vlak voordat ik naar bed ga. Dat 
helpt me om dingen van me af te zetten. 
De volgende ochtend kan ik het schrift met 
mijn avondgedachten niet terugvinden. Het 
ligt niet meer naast me op mijn nachtkastje. 
Maar is verhuisd naar de keuken: daar ligt 
het netjes dichtgeslagen in een rij, tussen 
mijn andere schriften. Mijn echtgenoot is 

daar verantwoordelijk voor: hij ordent en 
rangschikt alle spullen in huis. Dat kan heel 
handig zijn, want ik ben regelmatig iets 
kwijt. Maar soms is het ook heel onhandig, 
want om mijn avondgedachten weer terug 
te vinden moet ik nu al mijn schriften open 
slaan. “In welk schrift heb ik ze ook alweer 
opgeschreven?” Geen idee. Ik heb zoveel 
schriften. En op de voorkant staat niet ge-
schreven wat er in staat. Gelukkig heb ik alle 
tijd om te zoeken door mijn schrijfsels. Want 
we hoeven niet veel te doen op een dag. De 
periode dat de klok ons leven bepaalde is 
helemaal voorbij. Nu mogen we onze dagen 
door onze vingers laten glijden. Dat is echt 
heerlijk. ’s Ochtends wakker worden en nog 

Alledaags

Het leven van mensen in de buurt: Victoria
even nasoezen... Dan laat ik mijn gedachten 
gaan over leuke dingen. Met een half open 
oog kijk ik naar buiten en zie hoe het och-
tendlicht zijn eerste stralen laat vallen op de 
vurig bloeiende bloemen in de zomer, en de 
rijke, rode herfstdeken in het najaar. Tussen 
7 en 8 worden we wakker. Mijn man doet 
dan altijd de gordijnen open en zet ons ra-
diootje op mijn nachtkastje, want aan mijn 
kant is de ontvangst beter. Samen luisteren 
we naar klassieke muziek. Tot het acht uur 
journaal, daarna staan we op. We douchen 
om de beurt en hij zet koffie en maakt de 
ontbijttafel klaar. Aan tafel babbelen we. 
Of we zitten soms wel eens chagrijnig tegen 
over elkaar. Als hij mijn horloge van mijn 
nachtkastje heeft gehaald bijvoorbeeld, om-
dat hij het niet mooi vindt staan naast het 
radiootje. Daar kan ik heel kwaad om wor-
den. Maar ik kan er daarna ook wel weer om 
lachen. We zijn al zo lang samen. En passen 
goed bij elkaar, zo verschillend als we zijn: hij 
de denker, serieus en geordend. En ik fladder 
meer: licht en vrolijk, en ook wat chaotisch. 
Maar, ik ben wel van plan om dingen anders 
te gaan doen. Wacht maar af. Tegen de tijd 
dat ik 80 ben, ben ik super georganiseerd! 
Sinds kort werk ik er aan. Ik heb alvast nieu-
we schriften gekocht, en daarmee ga ik alles 
heel anders aanpakken.”

Minka Bos

Op de hoek van de Van Woustraat en Pieter 
Aertszstraat zit al sinds jaar en dag de bloe-
menstal van Sonja en Adje. Alle veranderin-
gen in de buurt zagen ze al die tijd aan zich 
voorbij trekken. Winkels die verdwenen, 
en wat er voor in de plaats kwam. Yuppen 
die oude panden gingen opknappen, de 
totaal veranderde bevolkingssamenstel-
ling, dat soort dingen. Daarnaast is de 
stal een prima plek om de voorbijgangers 
te observeren, en staan Sonja en Adje ook 
altijd open voor een praatje met vaste 
klanten. Buurvrouw Heleen van der Putt 
doet de komende tijd verslag vanuit de 
bloemenstal.

Proost!
Wij verkopen helaas geen gekoeld bier 
meer, zegt een briefje op de deur van Albert 
Heijn. Schippers, die van gezondheid gaat 
die wel op de tribune zitten vanavond? Dat 
ze maar een goeie bal voor d’r kanis krijgt.  
Adje gaat even weg. Denk je aan m’n eieren 
schat? Welke eieren?? Als je daar blijft staan 

dan ga ik ermee gooien zegt Sonja.
Een klant twijfelt: ze zijn wel lang hè 

die lelies, kun je ze ook korter maken? Je 
kan ze héél kort maken, ik kan er zelfs een 
drijfschaal van maken. Dat is nou ook weer 
niet de bedoeling. Sonja zet de pioenrozen 
vooraan, die moeten blijkbaar weg. Intus-
sen komt het bier  hard de Albert Heijn uit. 
Een paar vrouwen passen hun net gekochte 
stapel oranje hoedjes. Ga je d’r tegen aan 
meid!? Een oudere klant komt even klagen: 
een jonge dokter had hem het verkeerde 
medicijn gegeven, prompt lag ie op de hart-
bewaking. Je moet die jonge dokter aan-
klagen, adviseert Sonja. Ja ja!! Veel scoot-
mobielen vandaag, rolstoelen en cantas. 
Op een ervan zit een man als een amazone. 
Een paar buurtbewoners met scootmobie-
len worden besproken. Eentje ervan rijdt 
je in de AH van je sokken als je niet uitkijkt 
volgens Adje. Hai lieverd heb je lang niet 
gezien!! Roept Sonja tegen het zoontje van 
een klant die wat komt uitzoeken. Vijf euro 
de tien, die zijn 3,50 een bos. OK!! Zegt de 
kleine. Heb jij misschien een idee? Vraagt de 

Geuren en kleuren

volgende klant. Ja, als ik het mag zeggen, 
dan moet je toch oranje nemen vindt Sonja. 
De vrouw gaat weg met oranje chrysanten. 
Een scooter met twee oranje gasten komt 
recht op de deuren van Albert Heijn afge-
reden, daar wordt ie geparkeerd. Nou nou. 
Bier zeker, nee peuken. 

Een vrouw heeft net niet genoeg geld bij 
zich denkt ze, voor haar bosje. Geef maar 
alles. Vijf cent te kort. Kom morgen maar 
brengen bromt Ad. Dan zijn ze dicht. Er staat 
een man, al behoorlijk dronken, die neemt 
nog een slok uit z’n plastic flesje, geen cola 
zo te zien. Jointje d’r bij. Dag Cobus! Coby 
komt erbij. Heb jullie gemist, dacht als het 
langer duurt dan ga ik bellen. Nee joh, we 
waren een weekje weg, effe er tussenuit. 
Coby gaat verhuizen, naar een huisje op de 
Albert Cuyp. Ik kijk zó op de kramen. Wat 
gezellig… fijn voor, je lekker! Ja, ik dacht ik 
wil toch een beetje in de drukte blijven.

De voorbeschouwing is al begonnen, ho-
ren we via via. Sonja vindt Johan Derksen 
een verschrikking. Net een zieke zeehond 
met die snor. Daar komt een flinke boezem 
voorbij, met wapperende veren aan haar 
oren, ultrakort strak rokje, AH-tas. Allemaal 
oranje. Gecompleteerd door KNVB-shirt en 
goudkleurige sneakers.  Jij bent er klaar 
voor! roept Sonja. Mevrouw mevrouw!! De 
blonde studente is zich van geen kwaad be-
wust met haar fiets. Zet ‘m even tegen het 
raam aan schat! Met een buurman worden 
wat mixdrankjes besproken. Tequila Sun-
rise, Wodka Lime, daar doen ze dan van dat 
krusijs bij zegt Sonja, lekker! Of Bombay met 
tonic, ook heerlijk. En dat ene, die K…K…
K…Sonja kan er niet opkomen. K3! Roept 
Adje. Nee…hè..…Caipirinha!

tekst en beeld: Heleen van der Putt

Prenten van weleer

Stadhouderskade

Al in 1867 liet Gerardus Adriaan Heineken 
op deze plek zijn bierbrouwerij bouwen, 
net buiten de stadswallen aan de Buiten-
singel. De Pijp bestond toen nog niet; het 
bedrijf stond gewoon midden in de  weilan-
den. Zelfs de Stadhouderskade moest nog 
worden aangelegd. Aanvankelijk droeg de 
brouwerij de al bestaande naam 'De Hooy-
bergh', maar na een paar jaar kreeg ze de 
naam van de eigenaar.

Op deze kaart van rond 1900 zien we op 
de achtergrond de gebouwen van de Hei-
neken Brouwerij. Met van links naar rechts 
de mouterij, het machine- en ketelhuis en 
de brouwerij. Helemaal rechts, op de hoek 
met de Ferdinand Bolstraat, is het kantoor.

Het Heinekenbier was al gauw een groot 
succes en uitbreiding van het bedrijf kon 

niet uitblijven. De brouwerij kocht zelfs 
een deel van de achterliggende Jacob van 
Campenstraat op en in de loop van de 
twintigste eeuw werden alle gebouwen 
die hier op deze ansichtkaart te zien zijn 
vervangen. Ook in de rest van Nederland 
werd uitgebreid: er kwamen nieuwe brou-
werijen in Den Bosch en Zoeterwoude. 

Sinds 1988 wordt geen bier meer ge-
brouwen aan de Stadhouderskade. De 
Pijpbewoners zouden de vertrouwde 
moutlucht die boven de buurt hing niet 
meer ruiken. De oude brouwerij kreeg 
een museumfunctie. Pal erachter kwam 
een plein met woningen en winkels, ge-
noemd naar Marie Heineken, een kun-
stenares en de nicht van de oprichter van 
de brouwerij.

Ton van der Tas

Lekkere jongen hè, die kom je liever niet te-
gen in het donker. We troffen deze zeedui-
velkop aan in de bakken van vishandel Mo-
lenaar op de Cuyp. Een trage vis die niet zo 
goed kan zwemmen. Daarom heeft hij een 
soort hengel boven zijn kop met een pluim-
pje eraan als aas. Met zijn indrukwekkend 
gebit vermaalt de zeeduivel vervolgens de 
vissen die erin zijn getrapt. Door die grote 
bek en niet te vergeten zijn flinke maagca-

paciteit kan hij behoorlijke formaten aan. Zo 
werd eens een kabeljauw van ongeveer zijn 
eigen lengte in de maag van een zeeduivel 
aangetroffen. Goed om te weten: zo’n kop 
doet het prima als basis voor bouillon, met 
nog wat ander visoverschot erbij natuurlijk. 
Maar niet te lang trekken, 20 minuten max. 
Anders wordt het een bitter soepje.

tekst en beeld: Heleen van der Putt

Was da nou?
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Organiseer een straattafel! Nodig je 
buren uit, neem allemaal een hapje 
en/of drankje mee. Vraag ook voor-
bijgangers en geniet samen van een 
heerlijke zomeravond. 

Tijdens een buurtbijeenkomst in het nieu-
we Huis van de Wijk, afgelopen winter, was 
de straattafel één van de ideeën om De 
Pijp leuker te maken. Een groepje werkte 
het idee uit en op donderdag 14 juni pre-
senteerde het in Wijkcentrum Ceintuur een 
korte handleiding met zes gouden straat-
tafeltips. Peter van Maaren, Diamant-
buurtbewoner, vertelde over de straatta-
fels die hij zelf organiseert.  Zijn ervaring is 

dat je gewoon moet beginnen, dan volgen 
de anderen vanzelf. Het is niet moeilijk, en 
je moet het vooral doen op een manier die 
bij je past. Mensen bieden al snel aan om 
eten te maken,  en ook een tafel is snel op 
straat gezet. Toch zijn er wel wat 'straatta-
feltips' om een geslaagde avond dichterbij 
brengen. 

1. Doe het samen. Spreek met een van de 
buren af om de tafel buiten te zetten en 
maak de omgeving gezellig met bijvoor-
beeld een schilderij en/of lampenkap.
2. Nodig iedereen uit. Bijvoorbeeld buren 
die net thuiskomen terwijl je de voorberei-
dingen treft. Spreek mensen aan en vraag 

hun om wat mee te nemen.
3. Zoek een geschikte plek op straat, 
bijvoorbeeld een hoek of een verbreding 
van de stoep. Zorg ervoor dat het verkeer 
niet wordt gehinderd.

4. Let op het geluid. Gebruik geen 
versterkte muziek. Blijf je tot na 22:00 
uur zitten, houd het dan ook leuk voor de 
buren die thuis zijn. 
5. Als organisator houd je ook toezicht. 

Vanzelfsprekend is iedereen verantwoor-
delijk, maar houd het hoofd erbij. 
6. Maak het niet te ingewikkeld. Regel 
zelf hout, gezellige aankleding en een 
tafel. Anderen kunnen de rest meenemen.

Een voorbeeld van een straattafel is te zien 
op www.mijndiamantbuurt.nl/peter. Heb 
je zelf ook mooie foto's gemaakt? Stuur ze 
naar straattafel@wijkcentrum.nl en doe 
mee aan de  Leukste Straattafel Foto wed-
strijd! 

Nog vragen? Mail naar 
straattafel@wijkcentrumceintuur.nl 

of bel naar 020-6764800. 

H 
alf juni verschenen in stra-
ten en op stoepen van De 
Pijp opeens opvallende 
karretjes met de opdruk 

‘Weeds’. Nieuwsgierige bewoners kregen 
te horen dat het ging om de bestrijding 
van onkruid, in opdracht van het stads-
deel. Niet met milieuvriendelijke midde-
len, maar met het giftige en omstreden 
middel Roundup. Er werd gespoten op 
stoepen, naast geveltuinen, voor de voe-
ten van passanten en bij mensen die op 
een terrasje genoten van een kop koffie. 
Zelfs boomspiegels werden met het gif 
besproeid. Stadsdeel en Natuur en Milieu-
team van het wijkcentrum kregen allerlei 
telefoontjes van verontruste bewoners. 
Vereniging Ons Zuid stelde vervolgens vra-
gen in de stadsdeelraad; wethouder Joep 
Blaas beloofde de zaak te onderzoeken en 
de raad te informeren.

Waarom is het stadsdeel onkruid weer 
ouderwets gaan bestrijden met gif? Offici-
eel streeft het stadsdeelbestuur naar mi-
nimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen 
in de openbare ruimte. De wethouder liet 
de commissie het volgende weten:

"Er zijn ruwweg twee methoden voor 
bestrijding van onkruid: de DOB (duur-
zaam onkruid bestrijding) methode en de 
borstelmethode. 

DOB houdt in:
	gebruik van bestrijdingsmiddel alleen 
 gedruppeld/gedoseerd op het plantje 
 (infrarood gestuurd)
	een afbreekbaar middel dat geen 
 restsporen na laat, het geeft dus geen 
 vervuiling van het grondwater
	het maakt de hele plant dood inclusief 

 de wortel
	kosten 1,5 cent per behandelde m2 per 
 keer
Borstelen:
	alleen de bovenkant van het plantje 
 verdwijnt, de wortels blijven zitten
	brengt schade aan het straatmateriaal 
 aan (buiten ‘afschrapen’ van oppervlak 
 vaak ook splinters die wegspringen)
	kost 10 cent per geborstelde m2 per 
 keer.

Het stadsdeelbestuur heeft gekozen voor 
de DOB-methode. "Vooral als deze vroeg 
in het seizoen wordt toegepast voorkom je 
zaadvorming later in het jaar en daardoor 
weer verspreiding van onkruid. Hierdoor is 
het over het algemeen maar twee keer per 
jaar nodig om deze methode te gebruiken. 
Vanuit milieu- en kostenoogpunt is dit een 
verantwoorde keus." 

Tot zover de informatie van de wet-
houder. Maar de wethouder lijkt zich 
vooral te hebben laten informeren door 
de fabrikant en de gebruikers. Veel on-
derzoeken tonen namelijk aan dat Roun-
dup, waarmee de DOB-methode wordt 
toegepast, helemaal niet zo onschadelijk 
is. Het breekt niet makkelijk af, laat wel 
degelijk restsporen achter en vervuilt het 
oppervlaktewater. Volgens de wethouder 
gaat het hier om Roundup Evolution, een 
'light'versie van het klassieke Roundup. 
Maar dat middel bevat dezelfde werkza-
me stoffen waarover veel verontrustende 
onafhankelijke onderzoeken zijn gepubli-
ceerd.

Het is opmerkelijk dat het stadsdeel zijn 
bewoners blootstelt aan een dergelijk ge-
vaarlijk gif. De stof staat in Zuid-Amerika 

bekend onder de naam 'matatodo', dat 
'doodt alles' betekent. Het wordt ingezet 
bij de grootschalige sojateelt en leidt tot 
dode riviertjes, vergiftigd vee en zieke 
mensen. Het vermoeden is dat Round Up 
ook kankerverwekkend is. Glyfosaat, de 
werkzame stof in Roundup, verstoort de 
hormoonhuishouding bij mensen en re-
cent wezen Chinese wetenschappers op 
een verband tussen glyfosaat en de ziekte 
van Parkinson. 

De mogelijk schadelijke effecten voor 
mens en (huis)dier zouden al reden ge-

noeg moeten zijn het middel uit te ban-
nen. Vorig jaar nog nam de Tweede Kamer 
een motie aan voor een verbod op de ver-
koop van Roundup voor commercieel ge-
bruik. Waarom gebruikt het stadsdeel dit 
onkruidverdelgingsmiddel dan toch langs 
geveltuinen, in boomspiegels en langs 
de waterkant? Ook als het 'alleen' op de 
stoep wordt gespoten beschadigt het de 
planten. Bovendien breekt het slecht af in 
de bodem. Juist Roundup baart de water-
schappen zorg, want het verontreinigt het 
oppervlaktewater.

 Hebben de wethouder en zijn adviseurs 

een te positief beeld geschetst? Gelukkig 
wordt het gif hier niet zo massaal gebruikt 
als in de sojateelt, maar waarom zou het 
stadsdeel zijn bewoners blootstellen aan 
een potentieel gevaarlijke stof als er ook 
goede en minder ongezonde alternatieven 
bestaan?

Een aantal feiten over Roundup is te 
vinden op www.vtm-milieu.nl/ roundup /

Veel info is er ook op  
www.gifsoja.nl

Tjerk Dalhuisen

Gif spuiten door stadsdeel veroorzaakt ophef 

Zes gouden straattafeltips

Op zondag 16 september 
hebben we weer ons 
jaarlijkse buurtfestival in de 
Albert Cuypstraat.

Ooit begon het allemaal 
als een straatfeestje met 
bakfietsenrace, plantjes 
ruilen en wat muziek uit de 
buurt. Inmiddels uitge-
groeid tot een festival voor 

de hele Pijp met allerlei 
vaste onderdelen die elk jaar 
terugkomen.

Zo zijn de Kunstcuyp, 
Proeverij en Infomarkt vaste 
prik, maar ook het grote 
podium voor artiesten uit de 
buurt is een flinke publieks-
trekker. Op het Kinderpo-
dium kunnen kinderen van 

6-12 jaar uit hun dak gaan, 
met elk jaar weer een eigen 
thema.

Ook dit jaar willen we de 
buurt weer laten zien als De 
Pijp Wereldwijk, als thuis 
voor al zijn bewoners uit 
alle windstreken. Daarom: 
voelt u zich ook een echte 
Pijpbewoner en wilt u mee-

doen aan de buurtbrunch, 
een podium of een kraam 
huren? Heeft u misschien 
andere leuke ideeën voor 
het Nazomerfestival? Of wilt 
u misschien meehelpen om 
de versieringen te maken? 
Meldt u dan aan op www.
nazomerfestival-depijp.nl 
en ga samen met ons aan 

de slag. Op de website vindt 
u ook de laatste informatie 
over tijden en programme-
ring van het festival op 16 
september.

Heeft u vragen? Die kunt u 
stellen via de site, maar bellen 

kan natuurlijk ook:  
020 6764800.

Nog even wachten op het 14e Nazomerfestival van De Pijp

Onkruidbestrijding in de Pieter Aertszstraat met Roundup Evolution, de ‘light’versie van het giftige en omstreden middel Roundup. Foto Nike Nooteboom
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Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

020-665 63 38

Opleidingen voor Jazz en 
Lichte Muziek in Amsterdam

www.djam.nl

sinds 1990 • volledige muziekstudie (oa. combo, theorie, 
hoofdvak) • voorbereiding conservatorium/vakexamen  

Begin studiejaar 

in september

&
#

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

Cursussen Positief Opvoeden
Voor ouders van tieners (11-17 jaar)
Start cursus 1 ouders van tieners
Maandagochtend 1 oktober 9.15-11.3o uur

Inschrijving: nu al inschrijven op  
oudercursusoudzuid@combiwel.nl

Ouder-enkind speelgroep 
Woensdag 14.30- uur -16.30 uur. Elke week zijn 
ouders met hun kindjes van 0-4 jaar welkom tijdens 
de spelinloop. Medewerksters begeleiden een vast 
programma voor de kinderen met liedjes, spelletjes, 
knutselen samen met de ouders. Ouders nemen 
drinken en fruit voor de kinderen mee. Voor koffie/
thee wordt gezorgd. 
Alle ouders zijn van harte welkom

Peuterspeelzaal Haas Huppel
in het Huis van de Wijk, 2e Jan van der Helststraat 66.
Voor vragen en info: Annet Staal 020-3054974

Ervaren en bevoegd 
docente Italiaans/beëdigd 
vertaalster wil na recent 
pensioen les blijven geven 
aan gevorderden. 

•  Groepslessen 
•  Privélessen 
•  Vertaalles I-N

Start: september 2012. Nog enkele 
plaatsen beschikbaar.  Alleen overdag. 

jittaliaans.nl

www.jittaliaans.nl  •  06-23567314  •  sophiejitta@xs4all.nl

Word vrijwilliger bij SENSOOR  Amsterdam
chat- en telefonische hulpdienst.
Verrijkend,  boeiend en naar eigen agenda 
in te delen vrijwilligerswerk.
De basistraining start binnenkort.
Belangstelling?

www.sensoor.nl/amsterdam 020 675 8888

Neem ’m op 
voor een Ander!

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

‘ConTroLe KWijT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

Advocatenkantoor 
Veenhoven

Klein kantoor, lage kosten

Mr Veenhoven (68) is een rustige, 
zeer ervaren advocaat. 

Algemene praktijk met accent op 

echtscheiding, ontslag en 
uitkeringszaken.

Eerste gesprek gratis. 

Bel voor een afspraak: 020 644 99 40.
Rooseveltlaan 3, Amsterdam. 
www.advocaatveenhoven.nl

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 

 

 Heeft u gevoel voor humor? 
Houdt u van opvoeden? 

Heeft u tijd en ruimte over? 
 

Word OPVOEDOUDER bij MTFC.  
Krijg een jongere in huis om hem/haar via de 
MTFC-METHODE gedurende 6/9 maanden 

vaardigheden bij te brengen voor een 
succesvollere toekomst.  

06-51036933 of  www.mtfc.nl 

Verlichting van pijn 
Ontspanning 

Aandacht 
Rust 

www.vrijbewegend.nl 
debbie@vrijbewegend.nl  

 Workshops  

020 4711783 / 06 21878223  

Debbie Evers 

 Lichaamsgerichte therapie 

www.zingenisheerlijk.nl
zangzondag 15 juli

06-22247838
50 euro

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

meer Bewegen voor Ouderen 
organiseert in heel amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten 
voor mensen van 55-100 jaar en 
voor mensen met chronische 
aandoeningen.

Informatie hierover  
vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl
of bel 020-8861070

e-mail:  
mbvo_amsterdam@hotmail.com

Gilde Amsterdam Organisatieadvies helpt vrijwilligers 
hun organisatie of particulier initiatief verder te 
ontwikkelen. 19 Experts staan voor u klaar.
Ga naar www.gildeamsterdam.nl/advies-en-begeleiding/
organisatie of bel met 020 – 625 4450 (ma. t/m do. van 10 – 
15 u.); e-mail: info@gildeamsterdam.nl

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles – Workshops - Cursussen

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

Barbara Wessel
vocal coach

CONDITIETRAINING, BODYSHAPE, BUIKDANSEN 

voor iedereen van 1 tot 100 jaar bij

[GYMNASTIEK VERENIGING AMSTERDAM-ZUID]

voor meer informatie kijk op www.gvaz.nl
mail naar info@gvaz.nl of bel 020-6710475

Kinderdagverblijf 

Willem Sparkje 
heeft per direct plek voor een baby en 
voor een peuter!

Bel voor een rondleiding met Hanneke: 020-6642125
Mail: administratie@willemsparkje.nl
www.willemsparkje.nl

Bij inlevering van deze coupon ontvangt 
uw tafel 10% korting op de gehele rekening 

bij diner of lunch bij MonteCristo. 
 

(Niet in combinatie met andere acties. Alleen geldig bij een 
diner of lunch. Maximum 8 gasten per tafel.  

Geldig tot 31 oktober 2012)

MonteCristo - Marie Heinekenplein 5 - 020 2232096 -  
www.monte-cristo.nl - facebook.nl/MonteCristoNL

✁
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Rialto: Gay & Lesbian Filmfestival

In samenwerking met filmdistributeur 
Cinemien organiseert Rialto alweer de zesde 
editie van dit zomerse filmfestival. Zes achter-
eenvolgende weekends in juni en juli worden 
tien nieuwe films vertoond over heren- en 
damesliefde. Het festival opent op 22 juni  met 
Noordzee, Texas van de Belgische regisseur 
Bavo Defurne. Een puber in een troosteloze 
omgeving met  de geur van sigaretten, frites 
en verschaald bier, droomt van een glamorous 
bestaan en van zijn buurjongen. Op 2 augus-
tus, de dag van de Gay Pride, sluit het festival 
af met de aangrijpende Amerikaanse film We 
were here. Over de uitbraak van de aidsepide-
mie in San Francisco, begin jarig tachtig vorige 
eeuw. En voor iedereen die er geen genoeg 
van kan krijgen worden alle films op 29 juli 
nog eens allemaal op één dag gedraaid in een 
megafilmmarathon. 

Rialto Ceintuurbaan 338.
www.rialtofilm.nl 

De Badcuyp: Smakelijke Superfusie

Dineren met muziek van de Mozambiquaanse 
zanger en gitarist Neco Novellas en de Neder-
landse zanger, accordeonist, violist en pianist 
Henk Lippens. Dat kan op 27 juni tijdens het 
dinerconcert in muziekcentrum De Badcuyp. 
Novellas maakt naar eigen zeggen ‘universele 
muziek’. De traditionele Afrikaanse muziek 
kreeg hij met de paplepel ingegoten en deze 
mengt hij met westerse  stijlen. Neco zingt 
in Mozambiquaans dialect, Zuid-Afrikaanse 
talen, Portugees en Engels. Veelzijdig instru-
mentalist Lippens brengt een breed muzikaal 
repertoire zoals musette, klezmer en tango.  
En dan komen deze twee veelkunners ook 
nog eens samen! Multiculti muziek in onze 
multiculti wijk. 

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10,  
27 juni aanvang 18.30 uur. www.badcuyp.org 

Agenda aanraders

Zaalruimte in de buurt
Buurtvereniging Henrick de Keijser heeft 
voor diverse clubs overdag nog zaalruimte 
over: maandag  tot en met vrijdag van 10 
tot 16 uur en eventueel ook op zondagen. 
Meer inlichtingen via www.hdkinfo.nl of 06-
27283924.

Ondernemers gezocht
Stages in Zuid zoekt ondernemers die 
interesse hebben in gemotiveerde stagiaires 
zie www.stagesinzuid.nl of bij Annemie Wortelboer 
06-15534500

Help mee Watertuinen onderhouden
In de Boerenwetering (langs de Ruysdaelkade 
en de Hobbemakade) liggen 200 vlotten met 
moeras- en oeverplanten. De vogels gebruiken 
ze om te broeden en te rusten, en de vissen 
leggen hun eitjes in de wortels van de planten. 
Ze liggen vast aan palen en zijn onderling 

met elkaar verbonden. De vlotten slaan los 
bij storm en door te snel varende bootjes. We 
zoeken mensen die over een bootje met motor 
beschikken en die op het moment dat vlotten 
losgeslagen zijn, ons kunnen helpen die weer 
vast te leggen. 
Voor meer informatie: Natuur- en milieuteam De 
Pijp, Thea Dammen: tel. 020 – 400 45 03. nmt@
wijkcentrumceintuur.nl   www.wijkcentrumceintuur.
nl  Voor meer informatie: Natuur- en milieuteam 
De Pijp, Thea Dammen: tel. 020 – 400 45 03. nmt@
wijkcentrumceintuur.nl   www.wijkcentrumceintuur.nl.

Dubbelklik
Eén van de activiteiten die het wijkcentrum 
organiseert is Dubbelklik. Vrouwen met 
en vrouwen zonder computerervaring 
gaan gedurende tien weken in koppels 
aan de slag om de vaardigheden onder 
de knie te krijgen. De lessen vinden plaats 
in het computerlokaal in het Huis van de 

Wijk op woensdag en vrijdagochtend. 
Aanmelden als cursist of vrijwilliger? Dat 
kan via het wijkcentrum of dubbelklik@
wijkcentrumceintuur.nl

De Super Speelklas 
In het voorjaar is in het Huis van de Wijk De 
Pijp, de Super Speelklas gestart. Dit is een 
initiatief van twee meiden uit de buurt; 
Dounia en Hajar. Ze zitten zelf in groep 
8 en gaan naar de huiswerkbegeleiding 
van het Jeugd- en Jongerenwerk Younited 
Combiwel. Nu vinden zij het tijd om andere 
kinderen iets te leren en helpen ze kinderen 
uit groep 3 met lezen en rekenen. Ze zijn de 
jongste vrijwilligster in het Huis van de Wijk 
de Pijp! Als u hier meer over wilt weten, kunt 
u contact opnemen met Martine Hilverda: 
m.hilverda@combiwel.nl of 06-19629025.

Pijp Krant zoekt vrijwilligers
Met andere vrijwilligers het nieuws uit de 
buurt berichten? De PijpKrant zoekt journalis-
ten en redacteuren
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl 

Leuker én professioneler 
vrijwilligerswerk
Activiteitengroep Briljant organiseert al zeven 
jaar feestelijke activiteiten voor buurtgenoten 
die bijdragen aan positieve veranderingen in 
de Diamantbuurt. Door de bezuinigingen op 
welzijn vanuit Stadsdeel Zuid moesten het 
afgelopen jaar veel buurthuizen sluiten, zoals 
de Edelsteen. Briljant heeft al langere tijd 
bedenkingen bij de invulling van het welzijns-
werk. De groep heeft daarom een alternatief 
welzijnsplan geschreven: Plan C, waarover de 
Pijpkrant al eerder berichtte. Plan C wil een 
nieuwe invulling geven aan vrijwilligerswerk: 
met meer plezier en eigen inbreng door vrijwil-

ligers. Dat werkt aanstekelijk, en een goede 
sfeer heeft effect op de hele buurt. Vooral Henk 
Griffioen voert al een tijd campagne voor Plan 
C. De ontwikkelingen zijn hoopgevend, steeds 
meer vrijwilligers en politieke partijen sluiten 
zich aan. Het plan is om buurthuis Cinetol in 
te richten als proeftuin voor Plan C. De nadruk 
ligt op initiatief van vrijwilligers en minder 
afhankelijkheid van welzijnsorganisaties. 
Maar de mensen van Plan C zien zichzelf (nog) 
niet als professionals, dus doen ze graag meer 
vaardigheden op om het plan te laten slagen. 
Ze willen daarom een training volgen bij 
Movisie, dat coaching geeft aan buurtinitiatie-
ven. Movisie biedt de training aan met ruimte 
voor zeven tot acht deelnemende groepen, die 
elk max. drie deelnemers mogen leveren. Wilt 
u misschien ook uw initiatief professionaliseren, 
of een nieuwe groeifase starten? Misschien kent u 
andere vrijwilligers die geïnteresseerd zijn? Laat 
het dan zo spoedig mogelijk weten. 

Oproepen kom uit die stoel!

Ostadetheater: Wintertijd

Midden in de zomer presenteert muziek-
theaterduo Hammer & Kaspers zijn eerste 
avondvullende programma: Mr. Winter. 
Over verwachtingen en of ze nu uitkomen 
of niet, de gevolgen van verwachtingen 
hebben, dat soort dingen.  Met muziek, 
zang,  scherpe teksten en veel humor. Tim 
Hammer maakte dit programma voor zijn 
eindexamen Muziektheater aan de ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. 
Pianist Wiebe Kaspers en bassist Florian 
den Hollander zorgen voor muzikale 
ondersteuning. 

Ostadetheater, Van Ostadestraat  233, 
woensdag 27 juni, 20.30 uur. 

www.ostadetheater.nl 

Opentuinendag maakt  
watertuinen groener 
Uit de verkoop van passe-partouts kan de 
werkgroep Opentuinendag ieder jaar een 
donatie doen voor een groen doel in de 
buurt. Dit jaar viel het oog op de water-
tuinen bij de Hobbemakade. De vlotten die 
in de Boerenwetering liggen hebben ieder 
jaar onderhoud nodig, want de watervo-
gels vreten graag aan de planten. De werk-

Actrice en regisseur Joanne Swaan zoekt 
mensen om haar plannen voor een com-
munity art plek in De Pijp vorm te geven

Joanne werkt al ruim twintig jaar in het 
theatercircuit. Ze is bekend van rollen in 
onder anderen de musicalversie van Ciske 
de Rat. Joanne wil graag een sociaalartis-
tiek theatercentrum oprichten in de buurt: 
Studio Swaan. Ze is nog op zoek naar een 
geschikte locatie. 

Community Art
Joanna laat zich voor Studio Swaan inspi-
reren door het fenomeen Community Art. 
Vrij vertaald is dat het creatief proces tus-
sen professionele kunstenaars en mensen 
die geen of weinig ervaring hebben met 
artistieke uitingen.

Joanne: ‘In die vorm kan ik mijn crea-
tieve talent en ervaring combineren met 
mijn sociale betrokkenheid, samen met 
mensen van allerlei pluimage. Ik deed 

onderzoek op verschillende plekken, en 
werkte bijvoorbeeld als vrijwilliger bij 
Studio 52nd in Amsterdam Oost (waar 
professionele theatermakers vooral met 
kinderen werken, red.). Ook kwam ik in 
contact met twee theatermakers in Ant-
werpen, Reinhilde Decleir en Mia Grijp 
(www.tuttifratelli.be en www.sering.be). 
Met ieder hun eigen gezelschap doen ze 
daar prachtig werk.’

Plezier en ontwikkeling
Zo’n sociaal-artistieke theaterwerkplaats 
zou volgens Joanne ook prima passen in 
De Pijp. 'Sociaal betekent niemand uitge-
zonderd, door alle lagen van de bevolking 
heen en voor ieders plezier en ontwikke-
ling. Artistiek omdat de voorstellingen 
die ik voor het publiek wil maken ook een 
kunstzinnig gehalte zullen hebben.’

Joanne Swaan benadrukt dat ze beschei-
den en kleinschalig wil beginnen. Ze roept 
mensen op die kunnen helpen met het 
realiseren van haar ambitie. Maar uiter-
aard zijn ook reacties welkom van men-
sen die zelf willen (leren) acteren, met of 
zonder ervaring. Stuur een e-mail naar:  
studioswaan@hotmail.com 

Peter Leemeijer

Sociaal-artistieke theaterwerkplaats in De Pijp

Foto: Ilja Keizer

groep Watertuinen is blij met de donatie. 
Met de 200 euro kunnen er nieuwe  planten 
komen voor de vlotten, zodat de watertui-
nen er deze zomer weer fris uit zullen zien.  

Laat de gierzwaluwen  
hun gang gaan!
In de toren van de Oranjekerk is kort gele-
den een gierzwaluwendrieling geboren. 
Dat is niet zomaar nieuws, want deze vogels 

leggen meestal maar twee eitjes. Alleen het 
ontstaan een gierzwaluwnest is in deze tijd 
al bijzonder. Door de isolatie van huizen 
verdwijnen namelijk de gaten en kieren 
waar deze vogels graag broeden. Sinds kort 
zijn de gierzwaluwnesten daarom het hele 
jaar door, dus ook buiten het broedseizoen, 
wettelijk beschermd. 

Als u, vooral ’s avonds of ’s ochtends, 
vogels gegroepeerd in de vorm van zwarte 

sikkeltjes gierende bewegingen ziet ma-
ken is de kans groot dat er in de buurt een 
broedplek is. Het is belangrijk om deze 
plekken in kaart te brengen. Dan kan wor-
den voorkomen dat ze weggehaald worden, 
bij bijvoorbeeld sloop of renovatie. Daarbij 
hebben we uw hulp nodig!  Als u contact 
met ons opneemt melden wij de broedplek 
aan bij de website waarneming.nl. Dan is de 
plek officieel geregistreerd. Met voldoende 
broedplaatsen kunnen we een excursie or-
ganiseren langs de aangemelde broedplek-
ken in de buurt. Alleen al de manier waarop 
de gierzwaluwen hun nest aanvliegen is in-
drukwekkend!  Contact: tel. 4004503. Of e-
mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl Vragen 
naar Thea Dammen, Gierzwaluwwerkgroep

De drieling in de toren van de Oranjekerk 
kunt u live bewonderen op. http://www.be-
leefdelente.nl/vogel/gierzwaluw#overview

Wie danst er mee?
Line Dance 55+
Vrij parkeren vlak bij Buitenveldert
Begint 11 september weer!
Dinsdagen 11.45-13.15 uur
Professioneel docente
Bel Ria 020- 645 1899

Voor 30 euro 
kunt u al in 

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

Links: Vrijwilligers Werkgroep Watertuinen blij met donatie Werkgroep Open Tuinendag. Rechts: Gierzwaluwkuikens in toren Oranjekerk
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Al vanaf april Kratos voor mannen!
Kratos is de God van de kracht. Ontdek jouw 
kracht en (creatieve) talent in een ontspannen 
omgeving! Ontmoet nieuwe mensen, verleg 
je grenzen en ga actief aan de slag. Onder 
leiding van een ervaren begeleider maak je 
een kunstwerk met behulp van metaal, gips 
en acrylverf. 
Voor wie: mannen tussen 23 en 65 jaar oud, zonder 
baan. Start: 4 april; iedere woensdag gedurende 
10 weken van 15.00 tot 17.00 uur in het Huis van de 
Wijk de Pijp
Aanmelden of meer informatie bij: Annemieke 
Winder Tel: 020-5754700 / 06-13247518
E-mail: kratosproject@hotmail.com 

Donderdag 4 juli  
Vrijwilligersmarkt in Groen Gemaal
Iets doen voor uw medebewoners en 
de buurt? Vorig jaar startten we de 
vrijwilligerscampagne Free Willy, nu is 
het nu tijd voor de 2e vrijwilligersmarkt. 
Op donderdag 4 juli van 14-17 uur in 
het Groen Gemaal in het Sarphatipark. 
Enthousiastelingen die op zoek zijn naar 
leuk en zinvol  vrijwilligerswerk zijn dan 

uitgenodigd de vacatures door te nemen of 
informatiegesprekjes aan te knopen met 
andere vrijwilligers en medewerkers van het 
Groen Gemaal. U vindt vacatures op allerlei 
gebieden en door heel Zuid. Ook de vacatures 
van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam zijn 
in te zien. Om het allemaal wat gezelliger te 
maken bieden we een drankje en een hapje 
aan, met ingrediënten uit de kruidentuin van 
het park. 
Kom gerust vrijblijvend langs, we begroeten u 
graag! Heeft u een vraag over deze bijeenkomst? 
Bel 020-6764800, de mensen van onze balie helpen 
u dan verder. 

Zaterdag 14 juli Open Imkerijdag 
In het weekend van 14-15 juli vinden weer 
de Open Imkerijdagen plaats. Ook het Groen 
Gemaal in het Sarphatipark doet mee. Op 
14 juli kunt u van alles te weten komen over 
het leven van stadsbijen en bijvoorbeeld een 
blik werpen op een bijenvolk achter glas. 
Natuurlijk zijn er ook weer bijvriendelijke 
plantjes te krijgen.
 Meer informatie: www.bijenhouders.nl of het 
blog van het Sarphatipark (http://sarphatipark.

wordpress.com/). Groen Gemaal, zaterdag 14 juli 
van 10-16u.

Donderdag 19 juli 
Workshop: ‘Begrijpend Communiceren’ 
Luisteren naar jezelf en de ander (Op basis van 
het gedachtegoed van psycholoog Marshall 
B. Rosenberg Ph.d.) Hoe komen we in contact 
met ons gevoel, met wat we willen in een 
situatie ? Hoe worden we ons bewust van onze 
gedachten en oude patronen ? Hoe vertalen 
we oordelen over anderen èn onszelf naar 
gevoelens en behoeften? Hoe komen we met 
anderen tot overeenstemming ? Kosten: € 4,50, 
Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat66, 
lokaal 5, 10:00-13.30, docent: drs. Joris W.C.M. 
Rademakers. Opgeven: Joris_Rademakers@
hetnet.nl

Groen Gemaal elke zaterdag open
De tijdelijke openstelling van het Groen 
Gemaal op de zaterdag is een groot succes 
gebleken, met veel en vooral nieuwe 
bezoekers. Daarom is besloten om vanaf 23 
juni a.s. het Gemaal voortaan iedere zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 open te stellen. 

Iedere maandag
Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. inloopspreekuur 09:30-
12:00 (ook telefonisch spreekuur)

Taalwijzer Zuid Gratis taalcursus en/of 
inburgeringcursus. 09:30-17:00; aanmelden: 
020-4709122 

Gezonde hap Samen met andere 
buurtgenoten onder begeleiding een lunch 
bereiden en nuttigen. 10:30-12:30; Info: Doppy 
den Ouden van Actenz: 020-7885922

Koersbal: Bewegen en gezelligheid. 12:00-
14:00; Info: Siska Overwater 020-6641735 

Teken- en schildercursus 13:00-15:00; 
Info: Marjolein van Doorenmalen: 020-6766114 of 
06-44596010

Naai-inloop: hulp, ondersteuning en 
uitwisseling. Alleen voor vrouwen. 13:00-15:00; 
Info: Lailah Rharib via Huis van de Wijk

Voedselbank Zuid 13:30-14:30; inloopspreekuur 
Info: www.voedselbankadamzuid.nl 

Meer bewegen voor Ouderen Aerobics 
55+. 14:15-15:00; Info: 020-8861070

Tienerinloop voor tieners vanaf 12 jaar. 
16:00-19:30; Info: Roy Eijck, 06-84755138 of r.eijck@
combiwel.nl

Eettafel schuif aan en eet samen met 
buurtgenoten. 17:30-19:00; Info: Siska Overwater 
020-6641735

Hatha Yoga 19:00-20:15; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

Spaans voor beginners 19:00-20:30; Info: 
Karien van der Top 020-669 88 90

Spaans voor lichtgevorderden 20:30-
22:00; Info: Katrien van der Top 020-669 88 90

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
telefonisch spreekuur voor vragen. 10:00-12:00; 
020-6794441; Info: burenhulp@combiwel.nl

Iedere dinsdag
Vrouwen aan de slag 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder 06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Loket Zorg en Samenleven 09:00-12:00 

Aerobics 09:30-11:30; Info: Amina Lasri 06-
43614287

Nederlands in de praktijk 09:30-11:30; Info: 
Anna Prins 020-5709640 (di t/m vr)

Wijk Steunpunt Wonen 12:00-13:00

Babbelen: conversatie Nederlands. 13:30-
15:00; Info: Bettine Remkes 020-5709640

Creatieve Middag 13:30-17:00; (let op! Alleen 
de 1e en 3e middag van de maand); Info: Nan Nigg 
020-6718617 nannigg@hetnet.nl

Taartrovers: beeld en geluidactiviteit voor 
kinderen tot 12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 
06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl 

Huiswerkbegeleiding: vanaf 10 jaar. 
16:45-19:00; Info: Meriam Tjin a Lim, 06-12 44 81 26  
m.tjinalim@combiwel.nl

Kinderkookcafe: voor kinderen tot 12 jaar. 
15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@
combiwel.nl 

Hatha Yoga 19:15-20:30; Info: Anita Neuman 
020-6921105 of 06-41807644

Hatha Yoga 20:45-22:00; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

Iedere woensdag
Vrouwen Opwaarts 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder  06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Loket Zorg en Samenleven 13:00-16:00

Hatha Yoga 09:15-10:30; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl

Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening. Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. 13:30-15:00 (ook 
telefonisch spreekuur)

Dubbelklik: Computercursus voor en door 
vrouwen (beginners). 10:00-12:00; Info: 020-
6764800 of dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

Hatha Yoga 10:45-12:00; Info: Anita Neuman 
020-6921105 of 06-41807644

Kinderactiviteiten: jongensclub, 
meidenclub en avontuurclub. Tot 12 jaar. 
13:00-14:30; Info: Martine Hilverda, 06-19629025 
m.hilverda@combiwel.nl

Computerinloop: hulp bij computervragen. 
13:00-15:00; Info: Ruud regenboog 06-42 92 78 36 
rwtregenboog@gmail.com

Buikdansen 19:00-20:00; Info: Carla Kreuk 
020-463 38 90

Jongensclub: voor jongens vanaf 12 jaar. 
19:00-20:30; Info: Rachid 020-7670392

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
Telefonisch spreekuur voor vragen
10:00-12:00 020-6794441
Info: burenhulp@combiwel.nl

Iedere donderdag
Hatha Yoga 09:30-11:00; Info: Nisvan van Sijl 
06-24754014

Tuinclub 09:30-13:00; Info: Anna Prins 020-
5709640 (di t/m vr)
Nederlands in de praktijk 09:30-11:30; Info: 
Anna Prins 020-5709640 (di t/m vr)

Inloopspreekuur Maatschappelijke 
Dienstverlening Voor alle soorten vragen 
omtrent relatie, stress, schulden, inkomen, 
geweld, opvoeding etc. 09:30-12:00

Portret tekenen 11:30-13:30; Info: Len Castelein 
06-29118172

Kookclub voor Vrouwen 12:30-15:30; Info: 
Lailah Rharib via Huis van de Wijk

Kinderactiviteiten: meidenclub en 
kidsclub 15:30-17:00; Info: Martine Hilverda, 06-
19629025 m.hilverda@combiwel.nl

Computerkids 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-
49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Goede Doelen Club: kinderactiviteiten tot 
12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies Leen, 06-49 92 52 93 
l.leen@combiwel.nl

Iedere vrijdag
Koffieochtend: inloop 08:45-10:45; Info: 
Mina Kwyasse  06-14388661

Loket Zorg en Samenleven 09:00-12:00

Vrouwen aan de slag 09:00-12:00; Info: 
Annemieke Winder  06-43083265 a.winder@
combiwel.nl

Dubbelklik computercursus voor en door 
vrouwen. 09:30-11:30; Info: 020-6764800 of 
dubbelklik@wijkcentrumceintuur.nl

Meer bewegen voor Ouderen 09:30-11:45; 
Info: Meer bewegen voor Ouderen 020-8861070

Canasta 10:00-13:00; Info: Lien Kruyswijk 020-
6369937

Handwerken 55+ 11:00-13:00; Info: Els 
Borsboom 15:00-17:00  020-6966266 of borsb34@
kpnmail.nl

Samen koken / Samen eten 11:00-13:30 
(eten om 12:00); Info: GGZ-in Geest/ Charles Leyssius 
c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Compterlesgroep 13:30-15:00
Info: GGZ-in Geest/ Charles Leyssius c.leyssius@
actenz.nl 020-7885922

Samen Creatief 13:30-15:00; Info: GGZ-in Geest/ 
Charles Leyssius c.leyssius@actenz.nl 020-7885922

Tieneractiviteiten: meidenclub vanaf 
12 jaar. 16:00-18:00; Info: Vanessa Hoogendorp, 
06-15042544

Kinderen & Kunst: atelierkids en 
kleuterkunst tot 12 jaar. 15:30-17:00; Info: Lies 
Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl

Burenhulp

Burenhulp in De Pijp, vrijwilligers helpen 
oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken. 
telefonisch spreekuur voor vragen. 10:00-12:00; 
020-6794441; Info: burenhulp@combiwel.nl

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Er kwamen eens twee knoflookslakken
enthousiast naar Huis van de Wijk, met kleurige rugzakken
ze zochten ‘groei & bloei’, iets om te smullen
en liefst ‘zonder gedoe’: gewoon ’t buikje vullen

Nu wilde het feit, dat in dit buurtoord
niet iedereen van knoflookslakken had gehoord,
dus menigeen liep nieuwsgierig te loop
toen een vreemde geur langzaam de trappen op sloop.

Traag kropen ze voort, hongerig en moe
en achter hun rug sloeg verwarring toe:

‘Voor de gezonde hap’ riep ’t kinderkookcafé
en nodigde de slakken voor ’t diner
‘Voor de Voedselbank’, claimde een taaldocent
‘mooie rugzakjes voor Vrouwen a/d Slag’, zei een vent

De knoflookslakken, onbewust van ’n naderende dood,
pauzeerden in de fraaie Buurttuin, tussen ’t groen & ’t rood
Ruw werd toen daar hun siësta verstoord:
de merels en mezen begingen een moord!

Moraal van ’t verhaal:
De natuur laat zich niet sturen & pakken
en: dit is ’t lot van knoflookslakken:
 ‘je wordt niet altijd in de boter gebakken’

Wat? Projecten 'Vrouwen actief' , 'Vrouwen 
opwaarts'  en 'Vrouwen aan de slag'  van 
Combiwel onder leiding van Annemieke 
Winder. De trainingen 'Vrouwen actief'  en 
Vrouwen opwaarts'  zijn gericht op verbete-
ring van de Nederlandse taal van allochtone 
vrouwen en actievere deelname aan de 
samenleving. De training 'Vrouwen aan de 
slag'  heeft als doel vrouwen te ondersteu-
nen bij het vinden van een baan. 

Wanneer? De subsidie voor het komende 
jaar is nog onzeker. In augustus wordt 
bekend of de projecten vanaf oktober 2012  
weer van start kunnen gaan. Dit wordt aan-
gekondigd in de Pijpkrant en op de website 
www.combiwel.nl. De trainingen 'Vrouwen 
actief'  en ‘Vrouwen opwaarts'  zijn één 
keer per week gedurende een half jaar.  De 
training ' Vrouwen aan de slag'  is twee keer 
per week gedurende 10 weken. 

Voor wie? De training 'Vrouwen actief'  is 
bedoeld voor allochtone vrouwen die beter 
Nederlands willen leren spreken en die 
buitenshuis meer willen ondernemen.  De 
cursus kan voor, tijdens of na een inburge-
ringscursus worden gevolgd. De training 
'Vrouwen opwaarts'   is voor allochtone 
vrouwen die willen onderzoeken wat 
hun talenten zijn, hoe zij actiever kunnen 
worden en wat hun plannen zijn voor de 
toekomst. Het taalniveau voor deze training 
is minimaal NT2-niveau 2. De training 'Vrou-
wen aan de slag'  is bedoeld voor vrouwen 

die hulp willen bij het vinden van een baan 
of een opleiding. 

Wat gebeurt er op een bijeenkomst 
precies? Alle trainingen worden gegeven 
door een professionele trainer. Tijdens de 
training 'Vrouwen actief'  wordt bui-
tenshuis Nederlands spreken geoefend, 
bijvoorbeeld door rollenspellen. In de 
training 'Vrouwen opwaarts'  maken de 
vrouwen opdrachten en zoeken zij zelf naar 
informatie. Bij de training 'Vrouwen aan de 
slag' leren de vrouwen hoe zij een baan of 
opleiding vinden, en te solliciteren, onder 
meer via individuele gesprekken. 

Waarom mag ik deze activiteit  
niet missen? Een mooie kans voor 
vrouwen om actiever deel te nemen aan de 
samenleving. 

Kan ik elk moment instappen? Van-
wege de opbouw van de cursussen kan dit 
alleen aan het begin. 

Zijn er kosten aan verbonden? Alle 
trainingen worden op dit moment volledig 
gesubsidieerd en daarom is deelname gra-
tis. Voor het komende jaar is een subsidie-
aanvraag ingediend bij het Europees 
Integratie Fonds. Als deze wordt toegekend 
gaan de trainingen in oktober 2012 weer 
van start en blijft deelname gratis. 

Aaltje Zonneveld
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