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Grenzeloos 
genieten 
schaadt 
Sarphati-
park
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De Pijp

Met de barbecue en de blote voeten in het gras samen met vrienden zorgeloos genieten van een warme zomeravond in het Saphatipark. Foto: Maarten Wesselink

Wie de volgende ochtend door het park 
loopt ziet de sporen die sommige bezoe-
kers hebben achtergelaten. Uitgebrande 
kolen liggen in het gras, soms met de 
vleesresten er nog bij. Is dit kleine park 
wel bestand tegen zoveel bezoekers, als 
die het met het naleven van de regels niet 
allemaal even nauw nemen? Tijd om een 
paar mensen aan het woord te laten die op 
een bijzondere manier betrokken zijn bij 
het park. 
   
Henk Vrolijk is beheerder van het Groen Ge-
maal, het ecologisch plantenruilcentrum in 
het park. "Dit park kan veel bezoekers aan. 
En ook de grasmat kan veel verduren. Maar 
vooral wegwerpbarbecues zijn funest. Ze 
staan in het gras en verbranden het met 
wortel en al. Regen spoelt de grond weg 
en er blijft een kuil achter. Dat herstelt niet 
meer. Het park staat blauw van de rook 
en buren kunnen hun ramen sluiten. En 

dan de fietsen en zelfs scooters die door 
het park rijden. Ook langs de kinderspeel-
plaats. Levensgevaarlijk.” 

Het barbecuen in het park lijkt een trend. 
Jan Willem Brals van de Vereniging Sarpha-
tipark woont bij het park. "Vroeger had je 
die barbecues niet en mensen aten en dron-
ken ook minder in het park. Vorig jaar bleek 
dat we als omwonenden dezelfde zorgen 
deelden over het park. Toen besloten we 
een vereniging op te richten om het park 
goed te beheren en het mooie karakter van 
het Engels landschapspark te behouden. De 
samenwerking met het stadsdeel is goed 
en daar streven we ook naar." 

Riny Meijer is namens Stadsdeel Zuid als 
adviseur Openbare Ruimte betrokken bij 
het park. Over het gebruik van de openbare 
ruimte is ze duidelijk: "Die is van iedereen 
en je mag er geen spoor achterlaten. Geen 

luchtjes, rommel of gaten in de grasmat. 
Soms moeten we bezoekers corrigeren en 
opvoeden, maar liever leggen we de ver-
antwoordelijkheid terug bij de gebruiker. 
We willen een park waar veel verschillende 
bezoekers prettig kunnen verblijven. Het is 
mijn taak om iedereen in het park zo goed 
mogelijk te laten samenwerken. Het leuke 
is dat de buurtbewoners het park omar-
men en ook meehelpen met het beheer. 
Daarin onderscheidt het Sarphatipark zich 
van andere parken."

Henk Vrolijk: "Overdag zie je hoe aange-
naam het hier kan zijn. Het is druk, maar 
niemand loopt een ander in de weg. Een 
park geeft je het gevoel buiten in het groen 
te kunnen zijn. Dat lukt alleen als het een 
natuurlijke uitstraling blijft houden. Uit-
gebrande gaten in de grasmat doen er 
afbreuk aan. Vorig jaar is er voor dertigdui-
zend euro een nieuwe grasmat aangelegd. 

Na één zomerweekend waren er meer dan 
honderdtwintig brandgaten. Weegt het 
plezier van barbecuen op tegen de overlast 
ervan? Ik vind het iets grenzeloos hebben 
als je wilt barbecuen waar dat niet mag. 
Je accepteert niet dat je een grens wordt 
gesteld. Gelukkig zijn er ook positieve ont-
wikkelingen. De samenwerking in het park 
is goed en de politie ziet veel beter toe op 
de openbare orde, waardoor de overlast 
van alcoholisten flink is afgenomen. Maar 
het handhaven van de regels in het park 
moet het stadsdeel doen en dat gebeurt 
onvoldoende.”  

Ook Jan Willem Brals stoort zich aan het 
gedrag van bezoekers. "Soms zetten ze 
recht onder het verbodsbord hun barbecue 
op. Als je ze er op aanspreekt ontstaat snel 
een onaangenaam gesprek. Het stadsdeel 
heeft begin dit jaar de regel ingevoerd dat 
je slechts op één plek (op het pleintje) mag 

barbecuen. Dan moeten ze die regel ook 
handhaven. Wat ze niet doen."

Wat vindt het stadsdeel er zelf eigenlijk 
van? Germaine Fetter, woordvoerder van 
Stadsdeel Zuid verklaart: "Om effectief op 
te kunnen optreden moeten we zichtbaar 
en dus met meerdere handhavers aanwe-
zig zijn. We hebben een beperkte capaci-
teit. Vanwege de grootschaligheid van de 
problematiek in het Vondelpark hebben 
we daar onze prioriteit gelegd. We hebben 
bezoekers aangesproken op hun gedrag. 
Die ervaring is zo vervelend dat ze het de 
volgende keer wel laten. Boetes uitdelen 
doen we niet, want we willen geen verve-
lende repressieve sfeer creëren in het park. 
Na de zomer van vorig jaar hebben we in 
beide parken besloten het barbecuen te 
concentreren. Als er geen ruimte meer is op 

Het Sarphatipark is maar een 
paar voetbalvelden groot. 
Toch ben je voor je gevoel 
even helemaal uit de stad. 
Voor het gebruik van het 
park  gelden regels zodat 
iedereen er van kan genieten. 
Barbecuen mag op één plek. 
Maar niet iedereen houdt 
zich daaraan. Met mooi weer 
stijgen tientallen rookpluimen 
omhoog. Vrienden zitten met 
de blote voeten in het gras 
rond de barbecue.  Zorgeloos 
genietend van een warme 
zomeravond.    

lees verder op pagina 2

Wegwerpbarbecues funest voor Sarphatipark:  na het warme pinksterweekend van verleden jaar  zaten toen gelijk al 120 brandgaten in de voor 30.000 euro nieuw aangelegde grasmat. Foto links: Maarten Wesselink
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Bart in De Pijp
Horizontaal
   2.  tongstrelend, maar waardeloos 
  kledingstuk (11)
   7.  woord in wording (3)
 10.  die groep blijft over ( 5)
 11.  betreft Engelse bedrijven (8)
 13.  druk op straat (14)
 14.  krachtige kern (3)
 16.  lokaal dialect? (10)
 18.  marionettenspeler? (10)

Verticaal
   1.  slimme toon (3)
   3.  aantrekkelijk boek? (12)
   4.  afgebakend gebied (3)
   5.  uit latten opgebouwd onderkomen? (7)
   6.  deze onderdanen gaan eronder 
  gebukt (8)
   8.  bezwaar van een spotter (7)
   9.  staat op een hoofdgebouw? (10)
 12.  een stapel jatten? ( 7)
 15.  deze stof is verleden tijd (3)
 17.  is zij voorbestemd? (3)

Restaurant Bazar
Albert Cuypstraat

© 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 € 6,- of meer 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 
uitnodigingen. 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), Peter 
Roeffen, Ton van der Tas, Bas van Thiel, 
Maarten Wesselink, Christine Westerveld, 
Aaltje Zonneveld. Bijdragen o.m. Guido 
Zijlstra, Tjerk Dalhuisen. 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 1 september naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram augustus. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram juni: 
Ank Wolters.

Oplossing juni Horizontaal: 1.vetrol 4.Hulst 7. 
Bijverlichting 8.tentjurk 9.toto 10.druiprek 12.ijssla 
14.weken 15.vrijkous 16.pet 18. overmaken. 
Verticaal: 1. Vrijheidsbeeld 2.Twente 3.luierbroekje 
5.uitstapjes 6.sanctie 11.kanton 13.airco 14. wurm 
17.uk

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

door Christine Westerveld
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De Wit | 
Consultancy
steunend, 
structurerend 
en discreet

de aangewezen plekken geldt 'vol is vol'. Zo 
is ons beleid."

Maar hoe uitvoerbaar is dat beleid? De ruim 
veertig barbecues die je op één avond soms 
telt, passen niet op het pleintje waar het is 
toegestaan. Bovendien zit je daar niet in 
het gras, en dat is nou juist wat barbecuen 
in het park leuk maakt. Als het stadsdeel 
zijn beleid echt gaat handhaven betekent 
het dat ze gebruikers hun plezier moeten 
ontnemen. Durft het dat aan?

 Jan Willem Brals: “Het is natuurlijk een las-
tige klus voor politici om voor iedere burger 
met een passende oplossing te komen. Het 
hangt ook af van de stemming in de poli-
tiek of er draagvlak is om een maatregel 
te nemen en die te handhaven. Toch zijn 
er grenzen die iedereen aanvoelt, waarbij 
mensen zeggen ‘dit kan toch echt niet’. De 
overheid is verplicht om de regels die ze 
zelf heeft gesteld te handhaven. Wij zijn 
als vereniging blij dat er in ieder geval een 
regel voor het barbecuen is gesteld. Als die 
niet het beoogde effect bereikt dan moet 
het stadsdeel óf beter handhaven óf een 

andere regel stellen. Als vereniging denken 
wij daar graag over mee."

De behoefte aan handhaving zal, gezien de 
toenemende druk op het park, niet minder 
worden. De Pijp is een van de uitgaanscen-
tra in Amsterdam geworden en ook het 
Sarphatipark lijkt mensen van buiten de 
buurt aan te trekken. Zo krijgt het langza-
merhand de functie van een stadspark. Dat 
maakt, net als in het Vondelpark, ook hier 
de handhaving van de regels onmisbaar. 

Toch hoeft het met het Sarphatipark niet 

bergafwaarts te gaan. Voor het behoud er-
van is een speciale vereniging opgericht en 
de medewerkers van het GroenGemaal ste-
ken hun handen  uit de mouwen voor het 
park. Het stadsdeel werkt aan een goede 
samenwerking met alle betrokkenen en 
de politie ziet toe op de openbare orde. Als 
burgers in de openbare ruimte geen spoor 
achterlaten en het stadsdeel zijn eigen re-
gels handhaaft gaat het park een zonnige 
toekomst tegemoet. Het hoeft niet zo in-
gewikkeld te zijn. 

Maarten Wesselink

vervolg van pagina 1

Smaakvolle uitbreiding van het Nazomerfestival De Pijp
Houdt u van leuke buurtfeesten? Dan bent u in De 
Pijp op de juiste plek! Naast het Nazomerfestival op 
de Albert Cuypstraat is er op zondag 16 september 
ook het Gerard Dou Culinair, ter hoogte van het 
Picoplein. Kraampjes, gezellige lange tafels en zo-
merse muziek zorgen voor een goede sfeer. Dit jaar 
geven ondernemers uit de buurt een mooi gevulde 
'goodiebag' cadeau aan degene die het antwoord 

weet op de prijsvraag. De vraag en hints zijn nu al te lezen via de website, facebook en twit-
ter. Iedereen is welkom om er een gezellig feest van te maken! 

Het festival vind plaats in de Gerard Doustraat tussen de Ferdinand Bol en Frans Halsstraat. Op 
zondag 16 september 2012 van 12.30 tot 21.0 uur. 

www.gerarddouculinair.nl, www.facebook.com/GerardDouCulinair, 
Twitter@douculinair 

14 juli was de Open Imkerijdag in het Sarphatipark. Foto Christine Westerveld

Voor 30 euro 
kunt u al in 

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

Om het 5-jarige bestaan van 
de Wijksteunpunten Wonen en 
het 15-jarige bestaan van de 
huurteams te vieren, organiseren 
we op zaterdag 13 oktober 2012 in 
het Montessori College Oost een 
groot congres met de huurder als 
middelpunt.

De ene politieke maatregel na de ander 
wordt genomen, maar wat betekenen die 

voor u als huurder? Wat vindt u nou be-
langrijk? Hoe zit het met betaalbaar wo-
nen, het onderhoud en de kwaliteit van 
woningen, de beschikbaarheid, de leeg-
stand, de leefbaarheid? Wat vindt u er 
van en wat zou u willen doen? Het wordt 
tijd dat hier meer aandacht aan wordt be-
steed en dit gaan we doen met een con-
gres. Een congres waarin de ‘stem’ van de 
huurder gehoord zal worden: ‘Huurders 
aan het woord’! 

Tijdens het congres wordt er een bijzon-
dere markt georganiseerd en vinden er 
workshops plaats over verschillende the-
ma’s. In kleine tot middelgrote groepen 
vinden discussies plaats waar ideeën wor-
den uitgewisseld. De discussies duren van  
een half uur tot drie kwartier. Daarnaast 
zijn er activiteiten voor kinderen en is er 
een doorlopend woonspreekuur. 

De conferentie is bedoeld voor huurders 
van alle leeftijden, uit alle buurten van 
Amsterdam. Voor jonge en oude huurders, 
van kleine en grote woningen. We maken  
geen onderscheid. Wij willen zoveel mo-
gelijk laten zien en horen wat huurders 

in de regio Amsterdam belangrijk vinden. 
Kortom een dag voor huurders die vertel-
len over hun zorgen, hun activiteiten en 
hun successen.

Hebt u een idee? Of samen met mede-
bewoners succesvol een probleem aan-
gepakt? Vertel het aan andere huurders, 
mogelijk kunnen zij er hun voordeel mee 
doen. Wilt u luisteren of meepraten? 
Meldt u dan vast aan als belangstellende 
via onze website http://wswonen.nl/
woord.

Maak gebruik van deze kans en laat uw 
stem tijdens het congres op zaterdag 13 
oktober horen. Als huurder in de regio 
Amsterdam hebt u verstand van wonen. 
Uw mening telt!

Uw bijdrage aan het programma
In de aanloop naar het congres beginnen 
we een discussieforum, zodat u als huur-
der actief een bijdrage kan leveren aan 
het opstellen van het programma. Hebt 
u een idee voor een workshop? Laat het 
dan weten op 

http://wswonen.nl/woord/

Congres ‘Huurders aan het woord’
Waar loopt u als huurder tegenaan in Amsterdam?

Meer dan ooit heeft het Nazomer-
festival De Pijp de buurt nodig. Dit is 
een oproep aan bewoners en onder-
nemers om een creatieve bijdrage te 
leveren aan het jaarlijkse buurtfeest 
op de Albert Cuyp. Ondanks het zeer 
beperkte budget willen we laten zien 
dat we samen nog steeds een ge-
weldig buurtfeest kunnen neerzet-
ten. Hieronder een opsomming van 
activiteiten waar we ideeën, mensen 
of middelen voor zoeken.

Huiskamers
Thema van het festival is ‘Thuis in De Pijp’. 
Rondom dit thema richten we op het fes-
tival verschillende huiskamers in. Hiervoor 
zoeken we huisraad. Denk aan kussens, 
vloerkleden, gordijnen, kunstbloemen, 

tafelkleedjes, krukken en poefen, lichtjes, 
lijstjes, vaasjes, etc. Alle sfeermakers zijn 
welkom!

Verhalen
De huiskamers worden zo ingericht dat in 
een intieme sfeer verhalen kunnen worden 
verteld en voorgelezen. We zijn op zoek 
naar mensen die tijdens het festival een 
mooi verhaal willen vertellen of voorlezen 
aan kinderen, of een ander publiek. Heeft 
u verhalenbundels die u wilt uitlenen of 
doneren, laat het ons weten!

Decoratie
Hoe maak je op eenvoudige wijze toch een 
mooie versiering die over de hele Albert 
Cuyp kan hangen? En welke mogelijkhe-
den zijn er om materialen te recyclen? We 

zoeken creatieve buurbewoners die onder 
leiding van een professional samen de 
decoratie bedenken en vormgeven. Begin 
september starten we hier een paar mid-
dagen mee. 

Homemade beleg
Lokale ondernemer ‘De Smaak te Pakken’ 
organiseert de kookworkshop ‘Homemade 
zoet en hartig’. Hierin leert u de fijne kneep-
jes van homemade beleg. Ingrediënten 
komen uit eigen buurt, maar ook uit verre 
streken. Mensen die de workshop volgen, 
bieden deze homemade producten een 
week later aan tijdens de jaarlijkse buurt-
brunch. De workshop is op zaterdag 8 sep-
tember van 16:00-18:00 uur. Alleen helpen 
bij de brunch op het festival (11.00 -14.00 
uur) kan ook.

Donaties
Kunt u niet op bovengenoemde wijze aan 
het feest bijdragen maar wilt u het Nazo-
merfestival wel financieel ondersteunen? 
Maak dan een gift over op giro 4602077 
t.n.v. Wijkcentrum Ceintuur o.v.v. ‘gift 16’. 
Voor grotere giften en ideeën over spon-
soring kunt u contact opnemen met Karen 
Bais via 06-24318185.

Alies Fernhout

Informatie, vragen of aanmelden: 
m.paula@wijkcentrumceintuur.nl of 

020-6764800 (di t/m do). Ook voor andere 
werkzaamheden in de voorbereidingen of 

op de dag zelf zoeken we nog  mensen.  Het 
Nazomerfestival vindt plaats op zondag 16 

september van 11:00 tot 20:00  uur op de 
Albert Cuyp. U komt toch ook?

Het Nazomerfestival heeft u nodig!

Vrijwilligersmarkt tijdens een vorig Nazomerfestival De Pijp

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 Woonspreek-
uur 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 woens-
dagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en 

donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur,  
Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…
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Nicolaas Berchemstraat
Met een lengte van niet meer dan zestig 
meter is dit wel één van de kortste straat-
jes van De Pijp. De straat is vernoemd naar 
de 17e eeuwse landschapsschilder Nicolaes 
Pietersz. Berchem.

Deze foto is ruim 100 jaar geleden genomen 
op de hoek met de Albert Cuypstraat, kij-
kend in de richting van de Stadhouderska-
de. Ooit liep hier een kort verbindingspad 
van de Singelgracht naar het Noordelijk 
Zaagmolenpad ( de huidige Gerard Dou-
straat ). Het is leuk dat die vroegere paden 
nog steeds zijn terug te vinden in het stra-
tenpatroon van de buurt.

Het pand geheel links is gesloopt, daar-
naast, bij het uithangbord, zit tegenwoor-
dig Café Berchem.  Het is een rustig straat-
je, alleen voetgangers zijn welkom en veel 
marktbezoekers parkeren hier hun fiets. 
Aan het einde van de straat op de hoek met 
de Stadhouderskade staat een gebouw uit 
1881. Eerst zat daar de Rijkspostspaarbank 
en vanaf 1909 deed het dienst als politie-
post. In 1985 gooiden krakers, nadat Hans 
Kok in een politiecel was overleden, brand-
bommen naar binnen bij de Dienst Par-
keerbeheer, die inmiddels in dit gebouw 
zijn intrek had genomen. Het pand moest 
volledig worden gerestaureerd. Nu zit er 
beneden een tapijtzaak. De bovenverdie-
pingen staan leeg en zijn te huur als kan-
toorruimte.

Ton van der Tas

Prenten van weleer Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Mirza Vogel Zakir
Woont in De Pijp sinds: 1972 Leeftijd: 63 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Ik heb voornamelijk op het jongste kleinkind 
gepast. En ik heb een beetje door de tuin 
gelopen. Vorige week heb ik een tuinreis 
gemaakt door West-Vlaanderen en kwam 
met nieuwe inzichten terug. De tuin is te vol. 
Verder is het zomer en rustig met mijn opera-
ensemble. In september gaan we verder met 
een prachtige stabat mater van de Tjechische 
componist František Tuma. We zoeken nog 
nieuwe zangers voor ons ensemble.

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Een grofvolkoren boterham met kalkoen-
filet erop. En een appel en wat yoghurt. 
Het was te warm om te koken. Meestal 
kookt mijn man. Vroeger maakte ik voor 
mijn kinderen  iedere dag een andere en 
gezonde maaltijd. Het was het creatieve 
moment van de dag. Maar voor twee men-
sen koken boeit me niet. Ik kook liever voor 
grote groepen. Af  en toe doe ik nog steeds 
catering. Binnenkort voor een groot bene-
fietevenement.
 
Waar hebt u dat geleerd?
Als kind ging ik al stiekem koken. Ik kijk 
nooit in kookboeken, ik begin gewoon er-
gens. Met het zingen ging het eigenlijk net 
zo. Van kinds af aan heb ik met mijn zusje 
in koren gezongen. We zingen nu samen 
in het opera-ensemble Col Canta. Er wordt 
veel van je verwacht. Het is behoorlijk pro-
fessioneel. Gelukkig kun je tegenwoordig 
veel via YouTube leren. Met de dingen die 
ik nu doe ben ik als kind al begonnen. Met 
poppen bijvoorbeeld had ik helemaal niets, 
maar ik maakte wel de kleertjes. Nu maak 
ik de kostuums voor onze opera-uitvoerin-
gen. 
 
U woont al 40 jaar in De Pijp. Waar 
woonde u hiervoor?
We wonen alweer 17 jaar in de Eerste van 
der Helststraat en daarvoor meer dan twin-
tig jaar op de Ceintuurbaan. Ik ben opge-
groeid in Amsterdam Oost, met een joodse 
mama en een moslimpapa. Zij uit Zeeland 
en hij uit Sumatra. Op jonge leeftijd is hij 
gaan varen en zo is hij mijn moeder tegen-
gekomen. Samen zijn ze naar Amsterdam 
verhuisd. 

Wat hebt u van de achtergrond van uw 
ouders meegekregen?
Als het om eten gaat ben ik altijd een beet-
je Joods gericht. Uitermate hygiënisch. En 
ik besef nu pas dat wat we vroeger aten, 
joodse gerechten waren. Poon, viskoekjes 

en altijd kippensoep. Joodse penicilline 
wordt die wel genoemd. Die werd ingezet 
tegen elke kwaal. In vind die achtergrond 
ook in mijn fascinatie voor joodse schrijvers 
en boeken over het joodse geloof. Maar ook 
tijdens reizen. In Andalusië was de sfeer zo 
goed,  alsof het een stukje van mezelf was. 
Dat had ik ook in Indonesië. Niemand die er 
als een gek voorbij rent, zo ontspannen. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Het gemixte. Maar helaas wordt dat min-
der. Als je hier alleen kunt wonen als je het 
kunt betalen wordt de sfeer anders. Dat is 
jammer, als het een beetje volks is vind ik 
het leuker. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Mijn tuin. Het is er zo rustig en dat nog 
wel in een drukke buurt. Het geeft een 
vakantiegevoel. Ook houd ik van het 
Sarphatipark. Het is zo’n schattig parkje. 
Maar het is jammer dat het bedorven 
wordt door bezoekers die hun rommel niet 
opruimen. Ook door mensen met een hun 
barbecue. Gewoon een zak meenemen en 
je troep erin doen. Dat zou een hoop sche-
len. Het is eigenlijk zo eenvoudig. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
De Noord-Zuid lijn. Dat het onduidelijk is 
hoe het gaat worden en hoe lang het nog 
gaat duren. De Ferdinand Bolstraat was een 
leuke straat, maar ik weet nauwelijks meer 
hoe die eruit zag. Een heleboel oude men-
sen zullen het niet meer meemaken als de 
metro klaar is. Zonde, zo’n trieste aanblik. 
 
Welke verslaving heeft u?
Ik had er één. Drop. Vooral keiharde munt-
drop waar je goed op moet kauwen en 
knagen. Maar ik had bloeddrukklachten en 
de cardioloog heeft het me verboden. Wat 
ik nog wel doe is lezen. Vooral op vakantie, 
iedere dag een boek. Ik heb nu een e-rea-
der en dat scheelt me veel bagage.
 
Wat zijn uw droomwensen?
Dat het met mijn kinderen en de kleinkin-
deren goed gaat. En natuurlijk ook dat het 
met de wereld goed gaat. Hoe moet het 
met al onze luxe wensen, en met ouders die 
hun kinderen te veel en slecht eten geven. 
Ze gaan daarvoor nu zelfs gestraft worden. 
Een zorgwekkende ontwikkeling. We zijn te 
ver van de natuur komen te staan. Kinderen 
weten niet eens meer dat melk van de koe 
komt. Dat baart me soms zorgen.  

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Onlangs liet het stadsdeel gif spuiten 
van gif tegen onkruid.  Het gaat om 
het beruchte middel Roundup, dat 
volgens recente onderzoeken ook in 
kleine doses schadelijk is voor mens 
en dier. In de deelraad zijn vragen ge-
steld en wethouder Blaas komt na de 
zomer terug op deze kwestie. Nu zie 
je overal in De Pijp tekenen van gif: 
de plantjes staan er geel en verdord 
bij. Dat komt niet door de droogte, 
wel door het gif. Hieronder een 
bericht van een verontruste bewoner. 
(Zie ook www.facebook.com/
vriendenvandepijp) 

Ik woon aan de Jozef Israëlskade, boven 
de poort in de Topaasstraat. Ik hou van 
planten en verzorg een aantal geveltui-
nen bij mij aan de kade. Toen ik onlangs 
terugkwam van een korte vakantie zag ik 
dat de randen van de geveltuinen er niet 
goed uitzagen. De campanula, kamille en 
de slaapmutsjes aan de randen van de ge-
veltuinen gingen kort daarna dood. Daar 
snapte ik niets van. Ook viel het mij op 
dat het gezellige straatgroen verdord was, 
heel vreemd want het was toch niet droog 
geweest toen ik weg was. Pas toen ik het 
artikel in de Pijp Krant over het gifspuiten 
las begreep ik wat er gebeurd was. Toen ik 
erop ging letten zag ik door de hele Pijp 

vergeelde en verdroogde plantjes. Het is 
een afschuwelijk idee dat alles wat ik in 
de geveltuin aanraak en waar ik op straat 
loop vervuild is met gif. Ook strookjes gras 
langs de stoep aan de kade zijn vergeeld. 
Daar laten mensen hun hondjes uit. Als ik 
ze aanspreek blijken ze van niets te weten. 
Als ze horen hoe het komt zijn ze verbaasd 
en vragen zich af of het kwaad kan voor 
hun hondjes.

 Ik begrijp dit niet. Het stadsdeel is zo 
bezig met het milieu, ze stimuleren bur-
gerinitiatieven voor zonnepanelen, helpen 
bij het aanleggen van een geveltuin en 
dan doen ze dit. Mensen zijn verontwaar-
digd als ze het horen. De tuinliefhebbers 
die ik sprak op de Open Tuinendag wisten 
ook niet dat er met gif gespoten wordt. 
Wie van planten houdt vindt het een vre-
selijk idee.

 Die mannen op die spuitkarretjes treft 
geen blaam, die doen hun werk. De verant-
woordelijkheid ligt bij de deelraad en het 
stadsdeelbestuur. Tegen hen zeg ik: Alsje-
blieft, stop het gif. Als er een probleem is 
met onkruid maak er dan een gezamenlijk 
probleem van. Betrek de bewoners er bij 
en laten we samen kijken wat we kunnen 
doen. Maar ga niet opeens onaangekon-
digd gif spuiten. Dat is echt heel naar, dat 
kan echt niet.

 Christien Visch

“Stadsdeel: alsjeblieft, stop het gif”
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Kapotte spullen niet direct aan de 
kant van de straat zetten, maar 
een tweede leven gunnen. Dat is de 
gedachte achter het Repair Café. 
Kapotte kleding, haperende appara-
tuur, roestige fietsen, stilstaande 
horloges. Je kunt ermee naar het 
Repair Café, waar buurtbewoners 
met  twee rechterhanden  er alles 
aan doen om u mét een gerepareerd 
object huiswaarts te doen keren. Li-
lian Voshaar, drijvende kracht achter 
het Repair Café in De Pijp, vond het 
tijd voor een aparte computer-editie.

Woensdagavond, 11 juli, was het zover. Bij 
binnenkomst in het Wijkcentrum Ceintuur, 
even over aanvangstijd half acht, waren 
de aanwezige drie reparateurs al bezet. 
Er lijkt behoefte aan zo’n laagdrempelige 
hulp bij computerproblemen. De koffie en 
thee staan klaar en ik luister en kijk mee 
naar de computerproblemen van  anderen; 
een pc waarmee het niet meer lukt om het 
internet op te gaan en twee laptops zonder 
beeld (één vertoont nog slechts een groen 
scherm en de ander een zwart-wit scherm). 
De sleutelaars gaan al pratend aan de slag 
en vertellen ondertussen over de mogelijke 
oorzaken van het probleem. Het innerlijk 
van de pc en de laptops wordt blootgelegd 
en moederbord, harde schijven en video-
kaarten worden zichtbaar gemaakt. Hart 
en geheugen van de machines worden on-
derzocht, op zoek naar de juiste diagnose. 
Ook onderling wordt er door de reparateurs 
overlegd in soms onbegrijpelijk jargon. Ze 
willen niets over het hoofd zien en er alles 

aan doen om het probleem te verhelpen. 
Een inmiddels gearriveerde vierde helper, 
gaat weer terug naar huis en komt terug 
met een compressor, waarmee de ven-
tilator van een computer met perslucht 
schoongeblazen kan worden. Geen moeite 
is te veel. Inmiddels komen er druppelsge-
wijs meer ‘klanten’ binnen. Voor iedereen 
wordt de tijd genomen. Sommige proble-
men zijn eenvoudig te verhelpen, soms is 
het een kwestie van een enkel per ongeluk 
geblokkeerd knopje of het opschonen van 
het beperkte werkgeheugen van een tien 
jaar oude laptop. In het geval van een niet 
te repareren beeldscherm van een laptop 
wordt de voorbereiding getroffen voor het 
gebruik van een extern beeldscherm, zodat 
de laptop toch nog te gebruiken is. Op twee 
computers wordt opnieuw de software ge-
installeerd waarmee men het internet op 
kan. En in het geval van de laptop die niet 
te repareren blijkt, worden alle gegevens 
van de harde schijf in veiligheid gebracht, 
zodat er niets verloren gaat. De kapotte 
aansluiting van het door mij meegenomen 
externe geheugen wordt gesoldeerd, tever-
geefs. Maar ik krijg een adres mee van een 
specialist op dit gebied en advies waarop 
te letten bij een volgende aanschaf.  Er valt 
veel te leren deze avond. En het is ook nog 
eens heel gezellig. De deskundigen blijken 
overigens geen computer-professionals, 
maar loodgieter / fietsenmaker, psycho-
loog / marktonderzoeker en directeur van 
een verpleeghuis. Hun computerkennis 
lijkt meer het gevolg van een uit de hand 
gelopen hobby. Alle hulp is gratis, op tafel 
staan potjes voor een vrijblijvende tege-

moetkoming in de materiaalkosten. Een 
half uur na de aangekondigde sluitingstijd 
is er nog volop actie in de tent en ga ik wij-
zer de deur uit. Maar ook enigszins bedrukt, 
in het besef dat de pc die ik twee maanden 
geleden als grof vuil op de stoep heb gezet, 
waarschijnlijk nog te redden was geweest.

tekst en beeld: Christine Westerveld

‘Tien, vijftien jaar geleden was een 
kinderboekenwinkel in De Pijp het 
slechtste idee dat je kon bedenken. 
Vroeger was De Pijp op zijn zachtst 
gezegd geen goede buurt. Maar het 
karakter van de wijk is veranderd. 
Mensen met kinderen trokken vroeger 
weg, want de woningen zijn relatief 
klein. Maar nu blijft iedereen en is De 
Pijp een kinderrijke buurt geworden.  

Ik heb zelf twee jonge kinderen en ik vond 
het moeilijk om goede kinderboeken te vin-

den. Er waren niet zoveel kinderboekenwin-
kels. Mijn vrouw en ik hadden al langer het 
idee opgevat om een eigen zaak te beginnen 
en we wilden een produkt verkopen waar 
we echt achter staan. Ik zou dus niet in een 
kledingwinkel kunnen werken. Je moet een 
maatschappelijke meerwaarde hebben. Ik 
wilde iets doen met kinderboeken, niet per 
sé ondernemen. Wasmachines zou ik niet 
kunnen verkopen. 

Ik werkte voor het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat als consultant, maar het was 
tijd voor iets anders.

Het was een zegen dat deze ruimte vrij 
kwam. Ik woon hier om de hoek. Ineens 
moesten we knopen doorhakken. Je kan je 
maandenlang blind staren op spreadsheets 
en financiële plannen. Maar nu kregen we 
een deadline opgelegd. Het besluit om de 
winkel te openen hebben we in een roes ge-
nomen. Tussen het moment van het eerste 
idee totdat we de sleutel van het pand had-
den zat misschien maar zes maanden. Toen 
nog een half jaartje klussen. Om geld te be-
sparen hebben we veel zelf gedaan. 

Ik denk dat de buurt ook wel blij is met 
onze komst. Vroeger zat hier een seksshop. 
Beter kan je de transformatie van de buurt 
niet samenvatten. 

Casperle is de Zuid-Duitse naam voor Jan 
Klaassen. Mijn zoontje heet Casper en in het 
Zuid-Duits is ‘le’ een verkleinwoordje. Ik kom 
zelf oorspronkelijk uit Oostenrijk. We wilden 
graag een neutrale naam, zodat de winkel 
toegankelijk zou zijn voor kinderen van alle 
leeftijden.

Kinderen zijn steeds sneller volwassen. 
Je ziet een groot verschil in de thema’s die 
nu in kinderboeken aan de orde komen. De 
onderwerpen zijn heftiger. Vroeger liepen 
veel kinderboeken goed af. Dat is allang niet 
meer zo. Van hun ouders krijgen kinderen 
al op jonge leeftijd veel meer informatie 
dan veertig jaar geleden. Met de computer 

kunnen ze alles opzoeken. Ze worden veel 
minder beschermd opgevoed. Je ziet trou-
wens wel dat Amsterdamse kinderen al 
veel verder zijn dan kinderen van buiten de 
stad. Een negenjarig Amsterdams kind leest 
boeken die buiten de stad door kinderen van 
twaalf worden gelezen. 

Een goed voorbeeld is zoiets als chicklit, 
boeken voor meiden. Zoiets was er in de 
vorige eeuw echt niet. Het zijn hele andere 
thema’s dan vroeger. 

Toch blijven sommige boeken tijdloos. Die 
verkopen we nog steeds regelmatig. Roald 
Dahl, natuurlijk. Jan Terlouw, met Oorlogs-
winter en Briefgeheim. Ook Annie M.G. 
Schmidt wordt nog steeds veel gelezen, al 
zie je dat Jip en Janneke toch een beetje be-
legen kan zijn. De man-vrouw verhouding is 
erg traditioneel: de man werkt en de vrouw 
zorgt voor de kinderen. Dat is niet echt meer 
van deze tijd. 

Kinderen zijn eigenlijk heel conservatieve 
lezers. Als ze een boek goed vinden, willen ze 
het liefst nog tien precies diezelfde boeken 
lezen. Daarom zijn series ook zo populair. Je 
ziet het aan series over vampiers. Daar krij-
gen kinderen geen genoeg van, ook omdat 
de boeken zoveel op elkaar lijken. 

Het vinden van goede kinderboeken is 
een kwestie van heel veel lezen. Je kunt niet 
zomaar op je gevoel af gaan. In die zin laat 

ik me adviseren door uitgevers, die hebben 
meestal wel een goed idee van wat goed is. 

Heel belangrijk is ook dat je luistert naar 
waar de kinderen zelf om vragen. Ze zijn 
heel gevoelig voor trends. Laatst was hier 
een meisje van een school hier in de buurt, 
die een boek heel erg goed vond. Binnen 
korte tijd stonden er allemaal kinderen uit 
haar klas in de winkel die precies hetzelfde 
boek wilden lezen. 

Dat boek was De Hongerspelen van Su-
zanne Collins. In dat boek gebeurt op iedere 
pagina iets, dat vinden kinderen heel erg 
leuk. Toch is het geen eenvoudig boek: het 
gaat over geweld en dood. Je ziet dat kinde-
ren veel meer streetwise worden en met dit 
soort onderwerpen kunnen omgaan. 

Het leuke is dat we steeds meer kinderen 
uit de hele stad zien binnenkomen. Veel 
mensen uit de Rivierenbuurt, of uit Oost. We 
worden steeds bekender. Je ziet dat mensen 
uit het centrum voornamelijk in hun eigen 
omgeving winkelen. Maar vanuit alle andere 
wijken weten mensen ons te vinden. In de 
verre toekomst zou ik wel een winkel in Oost 
willen openen.’

Maarten van Dun

Casperle, Sarphatipark 99; 020-6791101

Oliver Schmidt-Reps, eigenaar van kinderboekenwinkel Casperle: 
‘Amsterdamse kinderen zijn veel verder dan kinderen van buiten de stad’

Weg met het wegwerpen!

jaarverslag 2011

WIJKCENTRUM
CE INTUUR

De Pijp

Investeren 
in de buurt

Het jaarverslag van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur is uit. Een verslag 
van de activiteiten en projecten in 2011. 
Heeft u interesse in deze publicatie,  
stuur naam en adres naar:  
info@wijkcentrumceintuur.nl 
Wij sturen u dan een exemplaar.

Poppenspel tijdens de feestelijke opening van kinderboekenwinkel Casperle. Foto Christine Westerveld
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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

&
#

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

Al voor 30 euro 
in de Pijp Krant! Ook 
contactadvertenties

mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.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?

 

 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 
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

persoonlijk
betrokken
flexibel
transparant

Wilma den Uijl
Utrechtsedwarsstraat 85 c
1017 WD Amsterdam

06 267 930 77 020 771 29 97
 www.zielhuis-uitvaart.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

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

✱ arbeidsrecht en Ontslagrecht
✱ contracten en alg. voorwaarden
✱ huurrecht en appartementsrecht
✱ aansprakelijkheidsrecht/schade
✱ incassoproceduresmr. Miki Krau
Advocaat 020  472 13 32  •  06  14 69 10 82

Advocatuur
Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel 
www.mikipedia-advocatuur.nl
info@mikipedia-advocatuur.nl

mr. Miki Krau
Advocaat 020  472 13 32  •  06  14 69 10 82

Advocatuur
Burgemeester Stramanweg 63
1191 CX Ouderkerk a/d Amstel 
www.mikipedia-advocatuur.nl
info@mikipedia-advocatuur.nl

Vrijwilligersacademie Zuid
Het programma voor de VA Zuid is er: veel mooie 
workshops voor de vrijwilligers in Amsterdam Zuid! 
Bijvoorbeeld:

28 SEPTEMBER 13:30-15:00 uur 
ONTDEK DE KRACHT VAN DE ADEM. Ontdek een unieke 
methode voor rust in je leven.
Woon- en zorgcentrum Torendael - Veluwelaan 21

24 + 25 SEPTEMBER 20:00-22.00 uur 
DURF HARDOP TE DROMEN. Workshop over ‘zorgen 
voor elkaar, zelfredzaamheid en samenredzaamheid’ en 
je eigen ideeën, wensen die je om zou willen zetten in 
concrete daden.
Huis van de Wijk – Olympus - Hygiëaplein 8-10

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 19:00-21:00 uur
ARM IN AMSTERDAM - DE LAST VAN SCHULDEN. 
Oriëntatie over bijzonder vrijwilligerswerk met en voor 
mensen in financiële problemen. Maak jij verschil? 
Huis van de Wijk – zie website.

Wat past bij mij?
Veel mensen willen zich graag inzetten voor anderen. 
Hoe weet je wat bij jou past en waar je geschikt voor 
bent? Vrijwilligersacademie Zuid helpt bij oriëntatie:

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 15.00 - 17.00 uur
ALGEMENE ORIËNTATIEBIJEENKOMST. vrijwilligerswerk; 
hoe en wat in Zuid.
Bibliotheek Olympisch Kwartier -  laan der Hesperiden 18

COACH gewenst?
De Vrijwilligersacademie helpt je bij het maken van een 
keuze. Onze coaches zijn vrijwilliger én coach. Zij helpen 
je bij het beantwoorden van de vraag: Wie ben ik en wat 
past bij mij? Of misschien volg je liever onze digitale 
oriëntatietraining: onder begeleiding van een coach leer 
je via e-mail welk vrijwilligerswerk bij je past.

Meer informatie of aanmelden? Je vindt alle informatie en 
meer trainingen op www.vrijwilligersacademie.net.  Of 

neem contact met ons op via info@vrijwilligersacademie.net
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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

Kinderboerderij: Zomeractiviteiten

Er is de afgelopen weken al heel wat afge-
knutseld tijdens de zomeractiviteiten op de 
kinderboerderij De Pijp. Maar de vakantie 
is nog niet voorbij. En de activiteiten gaan 
door tot en met 30 augustus. Op het pro-
gramma staan onder andere nog schilde-
ren op doek, papier maken, beeldhouwen 
in zeep, je eigen naambordje maken en 
pizza bakken. Voor de volledige program-
mering kijk je op www.kinderboerderij-
depijp.nl De activiteit begint om 13.30 uur. 
Vanaf 13.00 uur kun je je inschrijven. Kom 
wel op tijd, want vol is vol!

Fringe Festival

Fringe betekent ‘rand’. Het Fringe Festival is 
ontstaan als reactie op het officiële theater-
circuit. Het heeft een open inschrijving en 
biedt een platform aan theatermakers uit alle 
windstreken voor ontmoeting en experiment. 
Het is volgens de organisatoren  ‘een ode aan 
de theatrale gekte, de onafhankelijke geest en 
de artistieke vrijheid’. Wereldwijd zijn er 150 
Fringe Festivals en Amsterdam beleeft dit jaar 
zijn 7de editie. Tien dagen tachtig voorstellin-
gen op drieëndertig locaties. Waaronder vijf 
dagen vier voorstellingen in het Ostadethea-
ter in De Pijp. Nieuwsgierig naar wat zich in de 
rafelranden van het theater afspeelt? Ga voor 
informatie en  volledige programmering naar 
www.amsterdamfringefestival.nl , 30 aug. 
t/m 9 sept. En voor het Ostadetheater naar 
www.ostadetheater.nl van 31 aug. t/m 4 sept. 
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233. Entree: 
6 euro voor voorstellingen die korter dan een 
half uur duren, 10 euro voor voorstellingen die 
langer dan een half uur duren. 

Agenda aanraders

Luisteraars gezocht
Vanaf 3 September 2012 presenteren Claudio en 
Ko ”Radio Salvatore ” op de maandag en vrijdag 
van 16.00-18.00 uur, een radioprogramma waar 
u aan mee kunt werken door tijdens de uitzen-
ding naar ons te bellen onder telefoonnummer 
020-7884344 voor uw verzoekjes, groetjes, 
felicitaties en andere zaken die u na aan het 
hart liggen. De uitzendingen zijn voornamelijk 
bedoeld voor ouderen, alleenstaande maar 
natuurlijk ook voor jonge luisteraars. U kunt ons 
vinden op Salto Mokum-radio 102.4 (kabel). 

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 

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 Pijp Krant 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 
Pijp Krant 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 professionali-
seren, of een nieuwe groeifase starten? Misschien 
kent u andere vrijwilligers die geïnteresseerd 
zijn? Laat het dan zo spoedig mogelijk weten. 
henk.henkgriffioen@gmail.com

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

Oproepen kom uit die stoel!

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

Rialto: Wereldfilms

Van 8 t/m 19 augustus vindt de derde editie 
plaats van het World Cinema Amsterdam. 
Twaalf dagen, achtenveertig films, vier 
locaties. Een keur van films uit Azië, Afrika 
en Latijns-Amerika. Met dit jaar een centrale 
plaats voor Brazilië. Er komen 22 filmregis-
seurs naar Amsterdam voor ontmoetingen en 
debatten met elkaar en het publiek. Organi-
serend Filmhuis Rialto aan de Ceintuurbaan 
is de hoofdlocatie van het filmfestival, maar 
daarnaast zijn er dit jaar ook voorstellingen 
in debatcentrum De Balie aan het Kleine 
Gartmanplantsoen. Gratis openluchtvoorstel-
lingen zijn er, behalve op het Marie Heineken-
plein, nu ook in het Openluchttheater in het 
Vondelpark. Cineville (een samenwerkings-
verband tussen 13 Amsterdamse filmtheaters) 
en de Filmkrant tippen een aantal films, 
waaronder Neighbouring Sounds (Brazilië) en 
A Respectable Family (Iran). Voor de volledige 
programmering, inclusief for- en afterparties 
www.worldcinemaamsterdam.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 

Thuiszorg
020-6108555

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

DE VERENIGING STADSVERVOERBELANG
is vertegenwoordigd in de Reizigers Advies Raad van 
de Stadsregio Amsterdam, behartigt de belangen van 
reizigers in het openbaar vervoer, vergadert maan-
delijks en nodigt belangstellenden graag uit mee te 
denken over de toekomst van ons OV!

Email: stadsvervoerbelang@gmail.com

Zomer met twee gezichten Foto’s: Christine Westerveld
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Donderdag 23 augustus 
Huis van de Wijk
Workshop: ‘Begrijpend Communiceren’ 
Er wordt aandacht besteed aan de volgende 
vragen. Hoe worden we ons bewust van 
onze patronen? Hoe kunnen we meer ruimte 
ervaren in onszelf en in relatie met anderen ? 
Hoe kunnen we ons assertief uiten zonder te 
beschuldigen ? En hoe kunnen we werkelijk 
naar de boodschap van de ander luisteren 
achter de woorden ? Hoe stappen we uit de 
dader – slachtoffer denkpatronen ? Dit en 
meer zullen we stap voor stap gaan oefenen 
in veilige en ontspannen setting. Na drie 

uur zullen we een bewustzijnsverandering 
gemaakt hebben en de technieken zodanig 
hebben uitgeprobeerd dat we ze kunnen 
toepassen in je dagelijks leven. Geïnteresseerd 
geworden ? Neem contact op via email: joris_
rademakers@hetnet.nl, of telefoonnummer 020-
428 91 73; de volgende bijeenkomsten zijn gepland 
op 20 september en 18 oktober 2012.

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. 

Dinsdag 28 t/m vrijdag 31 augustus
Olympische Zwemweek in het  
De Mirandabad
12.00 tot 17.00 uur
4-ritten kaart voor €5,-. 
Sport: Voetbal, Basketbal, Tafeltennis
Fun: Waterstormbaan, Buikglijbaan, Water-
spelen
Begeleiding: - onder 10 jaar: 1 ouder/ verzorger 
max. 4 kinderen - boven 10 jaar: alleen met 
diploma zelfstandig

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; start 3 
september

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; start 10 
september

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

Tienerinloop voor tieners vanaf 12 jaar. 
16:00-19:30; Info: Roy Eijck, 06-84755138 of r.eijck@
combiwel.nl; start 10 september

Eettafel schuif aan en eet samen met 
buurtgenoten. 17:30-19:00; Info: Siska Overwater 
020-6641735; wegens te weinig belangstelling is 
deze eettafel gestopt. We hopen dat er misschien in 
de toekomst actieve buurtbewoners alsnog energie 
willen steken in deze eettafel.

Hatha Yoga 19:00-20:15; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl; start 3 
september

Spaans voor beginners 19:00-20:30; 
Info: Karien van der Top 020-669 88 90; start 10 
september

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

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 17:00-18:00; Info: Amina Lasri 06-
43614287; start 18 september

Nederlands in de praktijk 09:30-11:30; Info: 
Anna Prins 020-5709640

Wijk Steunpunt Wonen 12:00-13:00

Babbelen: conversatie Nederlands. 13:30-
15:00; Info: Bettine Remkes 020-5709640 start 4 
september

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

Beeld- en geluidactiviteit keuken bende: 
koken en bakken voor kinderen tot 12 jaar. 

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

Huiswerkbegeleiding: vanaf 10 jaar. 
16:45-19:00; Info: Meriam Tjin a Lim, 06-12 44 81 26  
m.tjinalim@combiwel.nl; start 18 september

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; start 4 september

Hatha Yoga 20:45-22:00; Info: Martijn Michiels 
06-46216876 martijnmichiels@kpnmail.nl; start 4 
september

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; start 5 
september

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; start 5 september

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

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; gratis proefles op 5 september

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

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 (donderdag) start 13 
september

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; start 13 
september

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

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

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

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; start 14 september

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 60++ 
13:00-13:45; 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; start 7 september

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; start 7 september

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

Kleuterclub: kinderen groep 1-3. 15.30-16.30; 
info Lies Leen, 06-49 92 52 93 l.leen@combiwel.nl. 
start begin oktober

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 zondag
Open Huis 0p Zondag de Amsterdamse 
Vriendendienst bereidt alle zondagen van 
de maand (behalve de eerste) in het Huis 
van de Wijk de Pijp een drie-gangen menu 
voor € 5,00; Opgeven kan op telefoonnummer 
020-6839260

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wat? Cursus Portrettekenen onder leiding 
van Len Castelein. Het model in de cursus 
staat centraal, met muziek en een eigen 
verhaal. Tijdens de cursus maakt iedereen 
naar eigen inzicht en vanuit zijn gevoel een 
portret van een model. Len organiseert dit 
maar geeft geen les. 

Wanneer? Iedere donderdag van 11:30 tot 
13:30 uur in het Huis van de Wijk De Pijp. 
Andere tijdstippen en locaties zijn te vinden 
op de website ‘portrettekenen.blogspot.nl’.

Voor wie? De cursus staat open voor 
iedereen met passie voor het tekenen van 
portretten. Beginners zijn welkom maar 
de huidige cursisten hebben veelal al wel 
ervaring. 

Wat gebeurt er op een bijeenkomst 
precies? Iedere bijeenkomst wordt 
gewerkt met een ander model. Modellen 
worden geworven via de Voedselbank 
Amsterdam of elders en ze hebben een ver-
schillende culturele achtergrond. Tijdens de 
cursus wordt muziek gemaakt of gedraaid 
die bij het model past. Het model kiest zelf 
de muziek of die wordt door Len uitge-
zocht. Ook is er ruimte voor een persoonlijk 
verhaal van het model. Iedere cursist 
maakt naar eigen inzicht en in alle rust zijn 
portret van het model. Aan het einde van 

de bijeenkomst kan een foto van het model 
worden genomen om het portret eventueel 
thuis verder af te maken. Desgewenst ge-
ven de portrettekenaars elkaar aanwijzin-
gen of opbouwende kritiek. Portrettekenen 
is een ambacht. Dat is oefenen en nog eens 
oefenen en het meeste moet je zelf doen. 
Het scherpt de geest en het leert je zien. 
Hoe langer je er mee bezig bent hoe groter 
de uitdaging.

Waarom mag ik deze activiteit  
niet missen? Een mooie mogelijkheid om 
in een rustige, vriendelijke en muzikale 
sfeer diverse modellen te ontmoeten en te 
portretteren.

Kan ik elk moment instappen? Er is 
iedere week een open inloop. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

Zijn er kosten aan verbonden? Iedere 
cursist betaalt 4 euro per keer bij bin-
nenkomst en neemt zelf papier, teken- en 
aquarelpotloden of houtskool mee. 

Aaltje Zonneveld
 

Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met Len Castelein, telefoonnum-

mer 06 29118172. Ook modellen kunnen zich 
bij haar aanmelden.

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp toegelicht 
door hun begeleiders. Dit keer Len Castelein.

Len Castelein, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Van dinsdag 24 t/m vrijdag 28 juli was in Sport-

hal De Pijp als onderdeel van de Olympische 

Spelen Zuid de ‘Sport- en Funtoer’ voor kinderen. 

Organisatie: Stadsdeel Zuid en Combiwel. 

Foto’s: Christine Westerveld


