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Toekomst Natuur&Milieuteam aan zijden draadje

Watertuinenproject Boerenwetering. Foto: Kim Hoekman

Repair Café De Pijp. Foto Lilian Voshaar

Natuur&Milieumarkt Zuid, Sarphatipark. Foto: Peter Lange

Slootjesdag Koeienweide Vondelpark. Foto: Daniël Kropveld

Knotten van wilgen, Koeienweide Vondelpark. Foto: Anna Galenkamp

Selectie uit de vele activiteiten van Natuur&Milieuteam Zuid
Een bezuiniging van 14 miljoen.
Dit is wat de Centrale Stad de
stadsdelen in Amsterdam heeft
opgelegd. Voor Stadsdeel Zuid
betekent dit een bezuiniging
van 2,3 miljoen. Minder geld voor
onderhoud en handhaving, minder
afvalbakken en minder controle
op woonfraude en geluidsoverlast.
Ook is er minder geld voor zaken
als het wegknippen van fietsen,
trainingen voor ouderen, cameratoezicht en re-integratietrajecten.
Vooral het Natuur&Milieuteam
Zuid wordt hard getroffen met
een bezuiniging van 250.000 euro.
Wat betekent dit voor het NMT en
uiteindelijk ook voor werkgever
Wijkcentrum De Pijp?
Tjerk Dalhuisen, lid van het dagelijks bestuur van het Wijkcentrum De Pijp: “Het
NMT bestaat al twintig jaar en heeft in
die tijd talloze projecten zowel in De Pijp
als in heel Zuid ondersteund en gerealiseerd. Bijvoorbeeld geveltuinen, de
watertuinen in de Boerenwetering naast
het Rijksmuseum, de Koeienweide in

het Vondelpark, ondersteuning van het
GroenGemaal in het Sarphatipark en
talloze andere buurtprojecten, zoals de
jaarlijkse Natuur- en Milieumarkt in het

‘Erg jammer als dit
netwerk van kennis en
2500 buurtbewoners
verloren zou gaan.‘
Sarphatipark. Vrijwilligers willen graag
de handen uit de mouwen steken, maar
hebben geen zin in alle bureaucratische
rompslomp. De voorgestelde bezuiniging raakt duizenden bewoners en honderden bewonersinitiatieven.”
Om een indruk te krijgen: het NMT
ondersteunt jaarlijks 65 bewonersinitiatieven, waarbij zo’n 650 bewoners actief
zijn en heeft een netwerk van 215 samenwerkingspartners en organisaties.
Negatieve impact
Anna Galenkamp werkt sinds mei 2015
bij het NMT Zuid: “Het NMT Zuid wordt

gevormd door vijf mensen en omvat het
hele stadsdeel Zuid. Ik ben adviseur voor
De Pijp. Het NMT ondersteunt en faciliteert niet alleen talloze werkgroepen
en bewonersinitiatieven, het geeft ook
informatie over bijvoorbeeld energiebesparing en zaken als hoe te handelen bij
voorgenomen boomkap.
Als NMT zorgen wij er o.a. voor dat
mensen kunnen samenwerken, we zorgen voor continuïteit, we werven nieuwe vrijwilligers, et cetera. Het zou erg
jammer zijn als dit grote groene netwerk
van kennis en ruim 2500 buurtbewoners
verloren gaat. Dit zou een heel negatieve
impact hebben op het groen en de duurzaamheid in de buurt en de participatie
van bewoners. Helemaal omdat het
groener maken van de stad een van de
ambities is van Amsterdam. Ik hoop dan
ook werkelijk dat wij tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad,
tevens inspreekavond op 12 oktober de
politici hebben kunnen overtuigen van
ons bestaansrecht.”
Verstrekkende gevolgen
De voorgestelde bezuiniging van 250.000

euro op het NMT heeft ook verstrekkende gevolgen voor het Wijkcentrum
De Pijp. Germaine Princen, Algemeen
Coördinator, legt dit uit: “De Gemeente
Amsterdam heeft nu besloten dat die
14 miljoen in twee delen wordt gekort:
7 miljoen in 2017 en 7 miljoen in 2018.
Dit naar aanleiding van het amok dat is
ontstaan in de hele stad. De stadsdelen
willen vooral aan de onderkant van de
samenleving snijden, daar waar bewoners elkaar ontmoeten en met elkaar
de stad beter maken. Maar twee maal 7
miljoen is nog steeds 14 miljoen en het
NMT wordt nog steeds even hard getroffen.”
Financiële ramp
Kortom, met de op handen zijnde bezuiniging van 250.000 euro op het NMT
wordt het financiële probleem van het
Wijkcentrum alleen maar groter. Je kunt
stellen dat als die bezuiniging doorgaat,
er zeker geen geld meer is om het Wijkcentrum draaiend te houden.”
Alleen nog maar vrijwillgers?
“Van het kleine beetje subsidie dat we
dan nog krijgen voor Welzijn kun je mis-

schien een medewerker laten werken
in deeltijd, en misschien kun je nog een
afgeslankte De Pijp Krant maken. Maar
het overkoepelende: de kennis, het netwerk, waarbij we met betaalde krachten
werken, houd je niet overeind. Ik denk
dat heel veel mensen zich dit niet realiseren, maar het gaat natuurlijk in eerste
instantie over het NMT.”
Groen agenda
Inmiddels is er door Stadsdeel Zuid nog
eens naar de lijst met alle bezuinigingen
gekeken en zijn er wat zaken veranderd,
maar het bedrag dat bezuinigd wordt op
NMT is hetzelfde gebleven.
Princen: “We hopen dat voor de Gemeente Amsterdam het creëren van een
groenere en leefbare stad in samenwerking met bewoners en ondernemers, reden is om niet op het NMT te bezuinigen
Immers, als je het NMT opheft, gaat de
gemeente Amsterdam precies tegen de
eigen doelstellingen van participatie en
de Agenda Groen in.”
Willem de Blaauw
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Wonen en zorg in De Poort

Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
www.amsta.nl, info@amsta.nl.

Een huis waar je je snel mag en kan thuis voelen. Ook voor revalidatie.

Tel: 020 580 66 00

thuis in de stad
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Albert Cuyp naast

› WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot

Van Woustraat 8

2

020 - 493 04 92 • www.waxx.nl

fb.com/waxxamsterdam

Gemeente wil onderzoek naar autovrij deel Van Woustraat
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De gemeente Amsterdam gaat
serieus onderzoek doen naar de
mogelijkheid om een deel van de
Van Woustraat af te sluiten voor
autoverkeer. Ook komt er een kentekenonderzoek om de omvang van
het doorgaande verkeer in de Van
Woustraat te meten.
Op woensdag 5 oktober heeft de Gemeenteraad een motie van GroenLinks
aangenomen waarin de Wethouder van
Verkeer wordt verzocht bovengenoemde
onderzoeken uit te voeren.
Een week eerder, op 28 september,
diende GroenLinks bij de vergadering van
Stadsdeel Zuid een vergelijkbare motie
in. Maar het stadsdeel legde die naast
zich neer.
Niet akkoord
Het stadsdeel heeft echter zijn eigen
plannen (een voorlopig ontwerp) voor
de herinrichting van de Van Woustraat
goedgekeurd zonder te wachten op het
advies van de Centrale Verkeerscommissie (CVC) *. Het lijkt er niet op dat de Ge-

meenteraad daarmee akkoord gaat, want
fietsers en voetgangers krijgen in die
plannen te weinig ruimte. Voor de herinrichting van een drukke winkelstraat als
de Van Woustraat gelden stedelijke normen: voetgangers moeten de ruimte krijgen. Bovendien is de Van Woustraat door
de gemeente Amsterdam aangewezen
als een belangrijke fietsroute in de stad.
Voor de fietser moet de Van Woustraat
dus veilig zijn. Daar komt bij dat de Albert
Cuypmarkt een functie heeft voor de hele
stad en via de Van Woustraat goed bereikbaar moet zijn voor voetgangers.
Albert Cuypmarkt
Bewoners en de ondernemersvereniging
van de Albert Cuypmarkt hebben het
stadsdeel al eerder gevraagd om serieus
te onderzoeken of de Van Woustraat
gedeeltelijk kan worden afgesloten voor
autoverkeer (tussen Stadhouderskade
en Ceintuurbaan). Met zo'n 'knip' wordt
doorgaand verkeer onmogelijk en krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.
Maar het stadsdeel gaf hier geen gehoor
aan. Nu de motie van GroenLinks is aan-

genomen in de Gemeenteraad gaat
de Centrale Stad
dit alsnog onderzoeken.
Negatief advies
De Gemeenteraad
lijkt het niet te
waarderen dat het
stadsdeel al jaren
plannen maakt die
tegen het beleid
van de Centrale
Stad ingaan en
waar de Centrale
Verkeerscommissie steeds weer
negatief over adviseert. Het aanne- Weinig ruimte voor fietsers in de Van Woustraat. Foto: Maarten Wesselink
men van de motie
van GroenLinks door de meerderheid van * De Centrale Verkeerscommissie is een
de Gemeenteraad lijkt dit vermoeden te ambtelijk adviesorgaan dat de wethouder
bevestigen. Hopelijk gaat het stadsdeel- Verkeer van het gemeentebestuur adviseert over voorgenomen ingrepen (zoals
bestuur dit nu ook begrijpen.
de herinrichting van de Van Woustraat) die

onder het centrale verkeersbeleid vallen.
Een advies van de CVC is niet bindend maar
het stadsdeel moet wel een goede reden
hebben om er tegen in te gaan.

Maarten Wesselink

Plaatsen gedenksteen / hondendrinkplaats in Sarphatipark leidt tot wrevel
Een marmeren plaat leidt tot
opschudding in het Sarphatipark.
Bewoners en bezoekers hebben
geen idee waarom er opeens een
marmeren object in het Engelse
landschapspark is geplaatst.
De steen is een geschenk van de weduwe
van een naar Canada geëmigreerde Amsterdammer die een gedenkteken wilde
nalaten aan zichzelf en aan alle vertrokken Nederlanders. De steen verwijst naar
hem, de geëmigreerde Nederlanders en,
om het nog ingewikkelder te maken,
dient de marmeren bak waarin de gedenkplaat staat, nu als drinkwaterplaats
voor honden.
Wat het ook is, Henk Vrolijk, projectleider van het GroenGemaal in het Sarphatipark is er niet blij mee: ”Een misser
van formaat. De steen staat midden in
een Engels landschapspark. Bovendien
is mij volstrekt onduidelijk wat de bedoeling is van het bouwsel. Ik kan geen
enkel verband ontdekken tussen de naar

Canada vertrokken heer, geëmigreerde
Nederlanders en een drinkwaterplaats
voor honden. Ik zie er trouwens nooit een
hond uit drinken, maar dat kan toeval
zijn. De vraag is: kan iedereen zomaar een
gedenksteen plaatsen?”
Dat kan, verzekert de gemeente, die
benadrukt dat de marmeren steen geen
monument is, maar een watermuur. Volgens de woordvoerder staat het iedereen
vrij zijn naam in marmer te vereeuwigen.
In dit geval heeft de weduwe een voorstel
ingediend bij de burgemeester, die de bal
heeft doorgespeeld naar Stadsdeel Zuid.
De behoefte aan een drinkwaterplaats
voor honden en de financiële bijdrage
vanuit Canada waren voor het stadsdeel
voldoende om de steen te laten plaatsen.
De locatie, laat de gemeente weten,
is gekozen door de ontwerper. Vanwege
het internationale karakter van het Sarphatipark staat de verwijzing naar geëmigreerde Nederlanders er in het Engels op.
Er is ook een poging ondernomen een
Nederlandse vertaling van de Engelse

tekst op de plaat
te zetten. Jammer
genoeg, slaagden
de vertalers niet in
hun opdracht. Het
opschrift luidt nu:
‘in herinnering van
…‘, waar het moet
zijn ‘ter herinnering aan …‘
De gemeente
vindt de taalfout
geen probleem,
maar erkent dat er
een taalkundige
discussie kan worden gevoerd over
de schrijfwijze. Dit
punt zal aan de In het Sarphatipark: gedenksteen voor geëmigreerde Nederlanders én hondendrinkplaats. Foto: Maarten Wesselink
orde komen op de
volgende vergadering van de bestuurs- wordt ons standpunt gevraagd in zaken sing van de steen in ieder geval geen
commissie Zuid waar ook de Vereniging die het park betreffen. Nogal vreemd mooi initiatief en dan druk ik me nog
Vrienden van het Sarphatipark zijn on- dat de gemeente ons dit keer niet op de voorzichtig uit.”
vrede kenbaar wil maken. Jan Willem hoogte heeft gesteld. Is hiermee een preBrals van de vereniging: “Gewoonlijk cedent geschapen? Wij vinden de plaatGillis Kersting

Maakt u het verschil?
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers
zoeken een mentor. Als wettelijk
vertegenwoordiger in zorgzaken
maakt u het verschil.
• Bent u van nature integer? • Kunt u zich
inleven in een ander? • Kunt u 2 keer per
maand uw cliënt bezoeken?
Volg dan de eerstvolgende introductiecursus op zaterdag 19 november of
zaterdag 10 december.
Let op: aantal plaatsen is beperkt.
Bel Jeanette Krijnen 085-4874085
of meld u online aan via
mentorschapamsterdam.nl

Vrijwilligersacademie Zuid is een
buurtacademie in Amsterdam
Zuid voor iedereen die voor
iemand anders zorgt.
Hier kunt u terecht voor een training of bijeenkomst, maar ook andere mensen
ontmoeten en van elkaar leren. Misschien wilt u zelf iets vertellen over uw
ervaring of een workshop geven. Dat kan allemaal in VA-Zuid.
Kijk op de website en in de agenda voor de actuele onderwerpen en
bijeenkomsten: www.va-zuid.net

allemaal
meester
vakman
diva
es
i
t
i
b
am
kom naar de amsterdamse participatiemarkt
dinsdag 1 november 2016 10:00 - 16:00 uur
de hallen – hannie dankbaarpassage, amsterdam-west
de amsterdamse participatiemarkt beweegt je
www.participatiemarkt.nl
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Nordic Walking in
het Vondelpark!

Gescreend, geschoold en snel geregeld.
Bij Top Huishoudelijke hulp bent u zeker van een
goede betrouwbare hulp
Voor meer info neem contact op met Nancy Rietveld
T: 06-37470951 E: n.rietveld@uwassistent.nl
W: www.tophuishoudelijkhulp.nl

Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats
Neem vandaag nog contact op:
123Wonen Amsterdam
Verhuren@123Wonen.nl
Tel. 088 - 700 99 99

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles - Workshops - Pauzekoor

Barbara Wessel
vocal coach

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

Share Nederland 5 nov. 2016
Lezing (13.00 uur)
+ Transmissie-meditatie Workshop
(15.30 uur), afzonderlijk te volgen.
Lezing: “Tijd voor verandering – een totale
transformatie. Ontdek jouw rol hierin”. Maitreya
Wereldleraar voor de Nieuwe Tijd nu aanwezig in de
wereld. Zijn oproep: Deel samen en red de wereld.

KARAOKE PARTY ROOM

verjaardagsfeestje

Iets te vieren? Binnen de (KARAOKE) PARTY ROOM ben je
verzekerd van een ludiek feestje. De catering wordt natuurlijk door
ons volledig uit jouw handen genomen. Deze ruimte kun je huren
in arrangementsvorm of per uur met maximaal 50 personen.
Voor meer informatie www.jumpersindoor.nl/karaoke/

Vliegen, flippen en jumpen op onze
muur tot muur trampolines!

www.jumpersindoor.nl • 020 44 11 400
Langs de Werf 7 • Amstelveen

ever!

www.jumpersindoor.nl • 020 44 11 400
Langs de Werf 7 • Amstelveen

Vragen over Zorg en Welzijn? Bel de Buurtlijn!
Telefoonnummer 020 5923459

Workshop: Transmissie-meditatie een eenvoudige
groepsmeditatie, een dynamische vorm van dienstbaarheid aan de wereld en een krachtig middel
voor persoonlijke geestelijke ontwikkeling.
Locatie: De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam.
Entree: € 10 (korting mogelijk).
Info: 020 - 694 6262 – www.sharenl.org

VCA_KRANT_eenlevenlang_90x130_V2.indd 1

Ouderen en kwetsbare
burgers die in Zuid wonen
kunnen 24 uur per dag
bellen met al hun vragen
en problemen. Heeft u
behoefte aan gezelschap of
wilt u samen met iemand
een stukje wandelen? Wilt
u gewoon even een praatje
maken over de telefoon? U
bent ziek en heeft niemand
in uw omgeving die een
boodschap kan halen? De
batterij van de rookmelder
is leeg of er moet een
lamp vervangen worden?
Bel de buurtlijn! U wordt
doorverwezen naar betrouwbare vrijwilligers en
professionals die u verder
helpen. De buurtlijn is een
samenwerkingsverband
tussen Ata Personenalarmering en Combiwel.

04-07-16 13:27

Advocaat Margy Lettinga
te Ouderkerk a/d Amstel
(Amsterdam)
Straf, Familie en Jeugd Recht
M: 06 - 5434 0798
E: advocaat.lettinga@planet.nl
I: www.advocaat-lettinga.nl

Thuiszorg
Nodig?

t

party

S H IN E

Keuze uit 1000 en 1 vrijwilligersvacatures in
heel Amsterdam. Kijk op www.vca.nu/eenlevenlang
bel 020-5301220 of kom bij ons langs.

open les yoga of meditatie
ma t/m vr 17.30 - 18.30

the bes

IT ’S YO U R
CH AN CE TO

Doe iets goeds,
Voel u goed!

MEDITATIE
KUM NYE YOGA

Volg ons ook op Facebook

Volg ons ook op Facebook

Trainingen & Cursussen Beweeg-Mee…
Wandelbootcamp
Vrijdag 10.30 uur Ingang Amstelveense weg
W: Sportwandelschool.nl Tel: 0229-239447
E: Info@sportwandelschool.nl Doen !!!

TYPECURSUS KINDEREN € 95,00
inclusief lesmateriaal en examen.
Leer in 10 x 45 minuten blind typen met snelheid.
MET DIPLOMAGARANTIE
0683320509 / www.detypedocente.nl

Een like op Facebook stel ik op prijs:
www.facebook.com/DeTypedocente?ref=hl

PIT!

People in transformation

NLP Coaching &
Mindfulness meditatie
Bel dan (020) 572 11 20
of kijk op www.particura.nl.

Manage je energie &
Realiseer je doelen
Voor meer levensvreugde!
coaching- en mindfulnesstrajecten
voor individuen en teams

Tibetaans Boeddhistisch Centrum
& Buddhist Giftshop
Reguliersgracht 25 Amsterdam
www.nyingma.nl 020-6205207

privélessen en groepscursussen
mindfulness meditatie

www.pitprojecten.nl

Specialist in ouderenzorg
Persoonlijke verzorging,
Sociale ondersteuning en
Hulp in het huishouden
In uw eigen vertrouwde
omgeving
Tel.: 06 212 313 32; Rozana Nahar
Email: info@carecrew.nl; Website: www.carecrew.nl

5

OKTOBER / NOVEMBER 2016

Giovanni Goedemondt was geslaagd wereldverbeteraar
In een bomvol Ostadetheater werd
maandag 12 september afscheid genomen van Giovanni Goedemondt
(Vierakker 1948 - Amsterdam 2016)
die op 5 september is overleden. Het
was een indrukwekkend gebeuren.
Een tiental sprekers vertelde over
hun ervaringen met Giovanni. Hij
was belangrijk voor de buurt.
Gi of Gio, voor familie en vrienden lag
fraai uitgelicht, in een kist van gerecycled
hout, gemaakt door een gebruiker van
de woonwerkgemeenschap ‘De Fabriek‘
aan de Van Ostadestraat 233. De kist
werd omgeven door allerlei attributen,
waaronder lekke fietsbanden en zijn bureaustoel. Op een scherm werden foto’s
uit zijn leven getoond. Op een bakfiets
gevolgd door een stoet van fietsers werd
hij naar Zorgvlied gebracht.
Smerig
In de bekende fietsenwerkplaats Smerig,

ook in ‘Het Pand‘, zoals de bewoners Van
Ostadesraat 233 het noemen, herstelde
hij dertig jaar lang samen met collega’s
veelal oude fietsen voor een heel klein
prijsje. Hij bewaarde alles: elk schroefje,
ieder onderdeeltje “want iemand zou het
ooit nog eens nodig kunnen hebben”. En
zo kwam mijn vrouw aan een klein stukje
kettingkast voor haar fiets dat nergens in
de wereld was te krijgen. Gi had het! Wel
vroeg hij zich bij sommige afgetakelde
fietsen af: “Hoe lang blijft een fiets een
fiets?”
Repair Café
Gi speelde ook een belangrijke rol in
het Repair Café in de Lutmastraat waar
kapotte elektrische apparaten konden
worden gerepareerd. Hij leerde mensen
hoe ze dat zelf konden doen maar deed
het ook voor. Hij bleek een meesterreparateur. Hopeloos in de war geraakte computers bracht hij met een glimlach voor
de eigenaars weer in orde. Hij repareerde

Driedelige cursus Geveltuinieren
In mijn cursus leer je wat een plant nodig heeft, ga je een ontwerp maken, kies
je voor de planten die je mooi vindt en die geschikt zijn voor jouw geveltuin en
leer je hoe je je tuin moet onderhouden.
Wanneer: za 5, za 12 en za 19 november van 10:30 tot 12:00 uur | Locatie:
Wijkcentrum de Pijp, Gerard Doustraat 133. | Wie: Diederik Schwaanhuyser van
Stadshoveniers | Kosten: € 60 | Aanmelden: marleen@nmtzuid.nl

afgeschreven exemplaren en zette er
nieuwe systemen op. Veel Pijpbewoners
konden door hem verder op hun ‘oude
bak’ die het weer prima deed. Maar hij
verzuimde nooit mensen te leren hoe ze
dit soort zaken zelf konden aanpakken.
Veel sprekers noemden hem een geboren
leermeester. Maar altijd een bescheiden
mens. “Als het niet gaat zoals het moet,
dan moet het maar zoals het gaat.”
‘De Fabriek‘ blijft!
Enkele jaren geleden was de gemeente
van plan ‘Het Pand‘ te slopen ten behoeve
van prestigieuze nieuwbouw. Uiteraard
tot groot verdriet van tientallen mensen
en ettelijke bedrijven. In de werkgroep
die dat trachtte te verhinderen was Giovanni onmisbaar dankzij zijn scherp inzicht en zijn taaie onverzettelijkheid.
Geen lek te lek
Het karakteristieke fabrieksgebouw aan
de Van Ostadestraat, waarin sedert 1980

Giovanni Goedemondt in zijn fietsenwerkplaats Smerig in 2012. Foto: Maarten Wesselinkvvv

krakers wonen en werken, kende hij tot
op de centimeter. Hij heeft er in de loop
der jaren talloze verbouwingen en reparaties uitgevoerd, waardoor het gebouw
steeds beter bewoonbaar werd en in
behoorlijke conditie bleef. Hij had er ook
zelf zijn kleine woning. Veel bewoners en

omwonenden zijn dolgelukkig dat het
gebouw geen ruïne is geworden en niet
is vervangen door nieuwbouw. Zo heeft
Giovanni Goedemondt een indrukwekkend gedenkteken achtergelaten.
Gerard Kind

Hoe gaat het Sarphatipark eruit zien in 2034?
Plattegronden van het park
uit verschillende perioden.
Met de klok mee vanaf linksboven: het oorspronkelijke
plan uit 1884, het plan van
1974, 2004 en, toekomstmuziek, dat van 2034.

Eind september werd aan de vrijwilligers/imkers van het GroenGemaal de Grote Miniprijs uitgereikt. Deze bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag van 250 euro te besteden aan materiaal
voor de bijenkasten. Met de Grote Miniprijs wordt de vorig jaar overleden Mini Groot geëerd, die
zich jarenlang heeft ingezet voor de Opentuinendag De Pijp. Op de foto: Fred Smit (midden) van
Opentuinendag De Pijp overhandigt de award aan Ans Schapendonk (rechts) van het GroenGemaal.
Foto: Maarten Wesselink

Een optimaal beleidsplan, een leidraad
over hoe het zou moeten. Zo omschreef
Quirijn Verhoog, ontwerper en voorbereider openbare ruimte bij Stadsdeel Zuid,
het Beheerplan Sarphatipark op woensdagavond 12 oktober. De Vereniging
Sarphatipark had Verhoog uitgenodigd
in Galerie-Koffieshop Yo-Yo om te komen
vertellen over de toekomstplannen voor
het park.
Dat hier bij de omwonenden van het
park veel behoefte aan bestaat, was goed
te merken: alle 34 stoelen waren bezet,
de rest van de geïnteresseerden volgde
staand de lezing. Met een onderhoudende

presentatie lichtte Verhoog het Beheerplan toe, waarbij veel aandacht werd
besteed aan het oorspronkelijke ontwerp
uit 1884 van Jacobus Van Niftrik en de
wijzigingen die het park sindsdien heeft
ondergaan. Het ontwerp voor 2034 bevat
overigens geen rigoreuze veranderingen:
wandelpaden gaan wat verschuiven,
zichtlijnen komen weer terug en de kleine
ingang achter de speeltuin verdwijnt.
Vragen stellen kon na de presentatie,
maar daar op wachten bleek voor veel van
de geëngageerde aanwezigen een onmogelijke opgave. Al tijdens de presentatie
ontstonden discussies over zaken als het

gebrek aan handhaving, fietsers en te
late herplanting. Ondanks kritische noten
overheerste het gevoel van positieve betrokkenheid bij het park. Toen een van de
aanwezigen de staat van het park ‘abominabel’ noemde, werd dit door de rest van
het publiek direct tegengesproken.
Het Beheerplan is goedgekeurd en het
is nu aan de Bestuurscommissie Zuid om
de inrichting en het onderhoud uit te
voeren. De financiering is echter nog niet
rond, dus of het plan in optimale vorm uitgevoerd kan worden, staat nog niet vast.

Goud geld
Veel van de nieuwe bewoners hebben
niets met diversiteit. Ze komen vaak van
buiten Amsterdam en hebben geen idee
dat het juist de diversiteit van mensen is
die de stad tot stad maakt. Ze komen uit
dorpen met een homogene bevolking
waar een ieder die een beetje anders is,
al snel de dorpsgek is. Ze ontvluchten de
burgertruttigheid niet, ze nemen die mee.
Goud geld betaalden ze voor hun opgewaardeerde appartementen en ze willen
nu wáár voor hun geld. Ze willen geen re-

kening houden met mensen om hen heen
– die er amper waren in hun dorp - zeker
niet als die anders zijn dan zij. Ze gedragen zich alsof de wereld van hun is.

Tanja de Vette

Column Edith Tulp: Burgertruttigheid
Wat ik altijd leuk vond aan De Pijp, was
de diversiteit aan mensen; arm en rijk, uit
den vreemde of onvervreemdbaar Amsterdams, jong en oud. Ik ontmoette ze
op de markt, groette ze op straat en stond
met ze bij de bakker en de slager. Maar
de bakker en de slager zijn verdwenen. In
plaats daarvan zijn er de ‘stores’. Conceptof pop-upstores met Engelse namen, die
zo heten omdat ze al snel weer popout
gaan. Vage winkels waar je naast kleding
uit eco-katoen ook biologische zeepjes
en keramieke serviezen kunt kopen. Of

handgedraaide biologische worsten,
ambachtelijk gemaakt yoghurtijs en powerfruits. Ik moet me sterk vergissen als
de prijzen in de groente- en fruitkramen
op de Albert Cuyp niet navenant stijgen
met die in al die hippe winkels.
Exclusieve habitat
De Pijp lijdt aan gentrificatie, een ‘opwaarderingsproces’ waarbij kapitaalkrachtige nieuwe bewoners worden aangetrokken. Er staat bijna geen huis meer
dat niet gestript en herbouwd is en duur

verkocht. Aangezien het ook heel lucratief is je huis te verhuren aan toeristen,
drijft Airbnb de vastgoedprijzen nog verder op. Het zou allemaal niet zo erg zijn,
als er nog genoeg ruimte zou overblijven
voor de minder kapitaalkrachtigen. Maar
inherent aan het proces van gentrificatie is het verdrijven van ‘armoedzaaiers
en hoofddoekjes’ zoals dat in bepaalde
kringen heet en het opheffen van de
sociale woningbouw. De Pijp wordt de
exclusieve habitat van rijke bewoners en
toeristen.

Goois dorp
De minste van twee kwaden zijn de toeristen. Hoewel ook zij bepaald niet zorgen
voor enige sociale cohesie, waarborgen
ze wel de diversiteit in de buurt. Zonder
hen dreigt De Pijp in een Goois dorp te
veranderen waar ik voor geen goud zou
wllen wonen.
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Het Algemeen Spreekuur biedt hulp bij formulieren, brieven en heeft een luisterend oor
Elke maandag van 13:00 tot 15:00
uur zitten ze klaar in het wijkcentrum: de vrijwilligers van het
Algemeen Spreekuur. Vooral
mensen die moeite hebben met
het invullen van formulieren of
een ingewikkelde brief, zijn hier
welkom.

trokken”, zegt hij. “De vakbeweging
was onder andere mijn leerschool. En
wijkbewoners moeten wijkbewoners
helpen, dat is ook het idee achter het
Wijkcentrum.” Het afgelopen jaar zijn
juristen Arthur en Eva erbij gekomen.
Gedrieën wisselen ze de spreekuurdiensten nu af.

De vrijwilligers geven uitleg en verwijzen zo nodig naar een ander loket voor
verdere hulp. Dit alles is helemaal gratis
en vrijblijvend, er worden geen dossiers
opgebouwd of gegevens vastgelegd.

“We behandelen de meest uiteenlopende zaken en bieden in ieder geval
altijd een luisterend oor“, zegt Arthur.
“Mensen kunnen natuurlijk ook naar
het Juridisch Loket gaan, maar dan ben
je een eigen bijdrage kwijt. Wij kunnen
eerst meedenken en dan besluiten of
dat alsnog zin heeft.”

Frits staat zo al twaalf jaar zijn medePijpbewoners met raad en daad terzijde. Toen hij begon, werd het spreekuur
nog gefinancierd door het stadsdeel,
maar dat is al enkele jaren niet meer
het geval. “Ik was altijd al sociaal be-

Eva, die vrijwilliger is omdat ze iets terug wilde doen voor de buurt, noemt
als voorbeeld een vaste bezoeker die

elke week zijn post meeneemt om samen door te nemen. Ze vertelt ook over
een bezoeker die langskwam met een
brief van Nuon. De man was hiervan
erg geschrokken, omdat hij wegens
taalproblemen dacht dat zijn gas en
licht zouden worden afgesloten. Eva
kon hem geruststellen; het was slechts
een aankondiging van een controle.
“Wij kunnen paniek voorkomen”, licht
ze toe. “Dat is heel belangrijk.”
Arthur besluit: “Het is belangrijk dat
mensen snel actie ondernemen zodat
de boel niet uit de hand loopt. Wij kunnen helpen om een oplossing te vinden,
door bijvoorbeeld een aantal telefoontjes te plegen die iemand zelf niet aan
durft. Als dit soort zaken op de lange
baan worden geschoven en de problemen zich opstapelen, gaat het ten koste

Eva Meex en Frits Bos van het Algemeen Spreekuur. Foto: Peter Lange

van de kwaliteit van leven van mensen.
En dat zou toch zonde zijn.”
Tanja de Vette

Colofon

Redactie Willem de Blaauw, Gillis Kersting, Gerard Kind, Jan Kwakkel, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens
(eindredactie), Peter Schuite, Edith Tulp, Tanja de Vette, Maarten Wesselink. Bijdragen o.m. Ton van der Tas. Fotografie Maarten Wesselink, Peter
Lange, e.a. Vormgeving Gert Meijerink. Mops Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. Webredactie Jan
Kwakkel, Gert Meijerink. Druk Dijkman Print, Diemen. Advertenties (al voor €30,- in De Pijp Krant) q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl. De Pijp Krant is
een uitgave van Stichting Wijkcentrum De Pijp. Hij verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 16.500 en wordt huis aan huis bezorgd.
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bezorging: 020 676 4800.
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl | www.wijkcentrumdepijp.nl

DE PIJP KRANT zoekt
Medewerkers voor onze website
De redactie zoekt vrijwilligers die ons komen helpen met de website.
Het plaatsen van artikelen uit de krant heeft onze prioriteit. Het gaat
om recente artikelen en ook die uit het verleden. Het plaatsen van
nieuwsberichten en oproepen staan ook op het programma. Je werkt in
opdracht van de redactie en waarderen je eigen inbreng. Ervaring met een
contentmanagementsysteem is een pré.

Huurdersvereniging de Pijp spant zich al jarenlang in
voor betaalbare huren en goede woonbescherming.
Maak € 6,- of meer over op IBAN NL92 INGB 0006 9301 78 van Huurdersvereniging de Pijp en vermeld
uw adres, postcode, e-mail en eventueel uw verhuurder, dan ontvangt u onze Nieuwsbrief en
uitnodigingen. Donaties zijn welkom onder vermelding van ‘gift 2016’.

Stuur een mailtje met een korte motivatie naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl
t.a.v. Gert Meijerink en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Huurdersvereniging de Pijp | Wijkcentrum De Pijp | Gerard Doustraat 133 | info@hvdepijp.nl |
www.hvdepijp.nl | 020 6621145 (maandags bereikbaar)

Cryptogram

Horizontaal

door Rikus Spithorst
Breng de letters die u vindt bij
de Romeinse cijfers over naar de
onderstaande vakjes en ontdek de
naam van de fietsenherstelplaats
van de onlangs overleden gepassioneerde buurtbewoner Giovanni.
I

II

III

IV

V

VI

Stuur of mail uw oplossing
vóór donderdag 24 november naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp,
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v.
oplossing cryptogram oktober/november.
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl
Onder de goede inzendingen worden
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

6. In dit huis wonen John, Mieke,
		 Doortje, Tonnie en Ronnie.
8. Sla je hier linksaf, en dan de tweede
		rechts?
10. Raad van Arbeid.
12. Niet de een, maar de…
14. Alles waar dit voor staat is niet goed.
15. Kolonel en generaal.
16. Dier van stand.

Verticaal
1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
11.
13.
14.

Dat is dit cryptogram ook.
Kruier.
Vis in de mond!
Functie bij de PTT, TNT of zoiets.
Teer asfalt.
Ongesproken meningen.
Loon naar werken.
Leeftijd van heel lang geleden.
Leertijd op de Engelse planken.
Grote kampeerjurk.

XXXX

1

XXXX

2

XXXX

3

XXXX

XXXX

4

XXXX

5

XXXX

6
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

10

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

V

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

12

XXXX

II

XXXX

VI

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13

11
XXXX

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

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Bart in De Pijp

9I

8

Winnaar cryptogram september:
Hans Wassink

XXXX
7

XXXX

15

Algemeen Spreekuur
Iedere maandag van 13:00 - 15:00
Wijkcentrum De Pijp
Gerard Doustraat 133

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

14

XXXX

XXXX

XXXX

IV

XXXX

III

XXXX

XXXX

XXXX
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De Pijp is net een eiland: aan alle kanten
omringd door water. En als je op de monumentale Pieter Lodewijk Kramerbrug
staat, waarvan de foto is genomen, lijkt
de wijk wel een burcht en het water er
omheen de slotgracht.
De brug uit 1921 was een van de eerste
brugontwerpen van architect en bruggenbouwer Piet Kramer en is later ook
naar hem vernoemd. Links is nog een van
de twee karakteristieke zeshoekige brughuisjes te zien.
Deze huizen op de hoek Amsteldijk en
Jozef Israëlskade maken deel uit van een
groot woonblok, opgeleverd in 1925 en
ontworpen door de veelgevraagde architect Jop van Epen in opdracht van de
socialistische Algemene Woningbouw
Vereniging. In het bestuur van de woningbouwvereniging zaten toen nog echte
idealisten, die zonder winstbejag goede
woningen wilden bouwen voor arbeiders.
Zij hadden weinig vertrouwen in particuliere woningbezitters, bij wie het vooral

ging om zoveel mogelijk winst maken.
De huizen in de Diamantbuurt waren
bedoeld voor arbeiders, maar er werden
hier ook grotere en luxere woningen gebouwd voor de rijkere en hoger opgeleide
leden van de woningbouwvereniging,
want menging was in de ogen van de bestuurders belangrijk.
Op de hoek zien we twee winkels, links
een drogisterij en rechts een banketbakkerij. Inmiddels zijn de winkels omgebouwd tot woningen.
Een van de bewoners, die eind jaren
dertig met zijn vrouw en twee zonen een
woning betrok in het blok van Van Epen,
op de hoek Jozef Israëlskade en Diamantstraat, was Gerard van het Reve.
Zijn jongste zoon, die ook Gerard heette,
zou hier een van de belangrijkste boeken
uit de Nederlandse literatuur schrijven. Het
boek 'De Avonden', verscheen in 1947 en
beschrijft de laatste tien dagen van 1946
uit het leven van hoofdpersoon Frits van
Egters met de Diamantbuurt als decor.

VAN WOUSTRAAT

lunchroom de koffieketel van mary gallinagh
Elise Fikse, bewoonster van de Van
Woustraat, schrijft een serie over
mensen in haar sterk veranderende
straat. Van oud-gedienden tot
nieuwkomers. In deze derde aflevering bezoekt ze Mary Gallinagh
van Lunchroom De Koffieketel op
nummer 158.
Het is twaalf uur op zaterdagmiddag en
Mary heeft het druk. Koffie maken, eieren bakken, bestellingen opnemen, tafels
afruimen. Feitelijk runt ze De Koffieketel
in haar eentje, keuken en bediening tegelijk.
De lunchroom zit al bijna 19 jaar in de
Van Woustraat. Het is een plek waar je
zomaar aan voorbij zou kunnen lopen;
van buiten is de zaak niet erg opvallend.
Mary’s home from home staat er boven de
menukaart. Een fles HP brown sauce staat
op tafel, op de toiletdeur hangt een bordje met Erin go Bragh: Ierland voor altijd.
Mary is Ierse, maar woont al meer
dan dertig jaar in Amsterdam. Ze was
hier op vakantie toen ze een baan kreeg
aangeboden bij het Schiller Hotel op het
Rembrandtplein. Ze bleef er twaalf jaar
werken. Uiteindelijk vond ze zich wat te
oud worden voor de bediening; ze wilde
wel iets voor zichzelf beginnen.

De Van Woustraat, wat moet ik daar,
dacht ze aanvankelijk toen iemand haar
wees op dit pand. Maar ze ging kijken
en vond het eigenlijk toch wel leuk. Het
was destijds een totaal andere straat.
Veel rustiger, er was haast niks. Twee
snackbars en bakkerij Leeman, dat was
het wel. De laatste jaren is het steeds
hipper en drukker geworden. Ineens zit
overal horeca; het lijkt haast wel of de
hele Van Wou uit horeca en kappers bestaat. Niet te geloven hoeveel kappers er
in een straat kunnen zitten. Ze vindt het
wel leuk dat het zo verandert. Het is nou
eenmaal een andere tijd dan 19 jaar geleden. De straat verandert mee.
Ze heeft veel vaste gasten, veel mensen kent ze bij naam. De meesten komen
uit de buurt. Aardige mensen, ze doen alles voor je. Zelf woont Mary in de Govert
Flinckstraat, bij de Albert Cuyp. Eigenlijk
vindt ze het daar nog leuker dan in de
Van Woustraat. Iedereen loopt lekker
buiten en de Albert Cuyp is altijd gezellig
en druk.
Ook Britse toeristen weten De Koffieketel te vinden. Die komen massaal op het
full English breakfast af. Beans on toast,
black pudding, alles erop en eraan. Hoe
ze bij haar terecht komen, weet ze eigenlijk niet. Mond-tot-mond waarschijnlijk,

Mary Gallinagh : 'Erin go Bragh': Ierland voor altijd. Foto: Peter Lange

want reclame maken doet ze nauwelijks.
Naast een lunchroom is De Koffieketel ook
een mini-winkel met Engelse producten.
Ze heeft een kast vol. Althans, de kast is
nu bijna leeg, maar volgende week komt
er weer een lading binnen. Witte bonen

in tomatensaus, pakjes gravy, vleeskruiden voor een roast, dat soort dingen. Een
man loopt binnen voor een pakje gravy.
Geen vegetarische alsjeblieft, dat past
niet bij zijn zijn kangoeroe steak. Twee
Engelsen bestellen een laat ontbijt. Mary

verdwijnt het keukentje in. Boven de bar
hangt een bordje met ‘A balanced diet is a
cookie in each hand’.
Elise Fikse

Help mee het afvalprobleem in De Pijp op te lossen
Rondslingerend afval op straat veroorzaakt overlast in De Pijp dat stadsdeel, ondernemers en bewoners op allerlei manieren proberen aan te pakken. Het stadsdeel
heeft nu de probleemlocaties benoemd –
dat zijn er twintig in De Pijp – en met een

kaart in beeld gebracht. Via de link goo.
gI/Lq6JNZ zijn ze te vinden. Als u op een
locatie in De Pijp klikt, verschijnt er in de
linkerkolom een link naar een vragenlijst,
die u tot 1 november kunt invullen. Met de
resultaten wordt een plan opgesteld om

samen met de bewoners en ondernemers
de handen uit de mouwen te steken door
bruikbare ideeën uit de vragenlijst in een
actieplan om te zetten.
Foto: Maarten Wesselink
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Iedere maandag
11:00-12:00 Pilatus les 06-24555590
12:30-13:15 MbvO gymnastiek 60+
020-8861070
12:30-16:00 Huiskamer van de buurt
Helga Spel 06-14591568
13:00-15:00 Tekenen en schilderen
020-6766114
13:00-15:00 Naald & Draad (voor vrouwen)
creatieve huiskamer
15:00-16:30 Voedselbank inloopspreekuur
16:00-19:30 Tienerinloop
Roy 06-84755138
19:00-20:15 Hatha Yoga
06-46216876

Iedere dinsdag
10:00-11:30 Babbelen Philip Knijff
13:30-14:30 Wandelgroep
13:30-17:00 Creatieve Middag
(1e en 3e dinsdag vd maand)
020-6718617
14:00-15:30 Grieks voor beginners
06-29118172
14:00-16:00 Huiskamer voor
Hoogbegaafde Volwassenen
Greet vd Berg 06-30149351
(2e dinsdag vd even maand)
15:30-17:00 Grieks voor gevorderden
06-29118172
19:00-20:15 Hatha Yoga
06-41807644
19:30-22:00 Mahjong
06-22897979
20:00-22:00 Huiskamer voor
Hoogbegaafde Volwassenen
Greet vd Berg 06-30149351
(2e dinsdag vd oneven maand)
20:45-22:00 Hatha Yoga
06-46216876

Iedere woensdag
09:15-10:30 Hatha Yoga
06-46216876
09:30-12:00 Dubbelklik (m/v)
020-6764800
11:00-12:15 Hatha Yoga
06-41807644
13:00-16:00 Huiskamer van de buurt
Helga Spel 06-14591568
14:00-16:00 Proeftuin kinderen sport, lijf & gezondheid
06-19629025

Locatie: Sporthal De Pijp
17:00-18:00 Advocaten spreekuur
1e woensdag vd maand
19:00-20:00 Buikdansen
020-4633890
19:00-20:30 Jongensclub
020-7670392
19:00-21:30 Arabische les vr.
06-84547476

Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640
13:30-15:00 Samen creatief (*)
16:00-18:00 Tieneractiviteiten:
Meidenclub vanaf 12 jr
06-15042544
(*)= Info: GGZ-in Geest/Actenz
Doppy den Ouden 020-7885922,
d.denouden@actenz.nl

In the picture

Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door
vrijwilligster Floor van der Sluis.

zaterdag
Iedere donderdag Iedere
15:00-22:00 Amsterdam Battle Brothers,

09:30-11:00 Hatha Yoga
06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub
(di t/m vr) 020-5709640
11:00-12:30 Country Line Dance
06-85022144
11:00-13:00 Portret tekenen
06-29118172
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen
info via Mina Kwyasse
06-14388661
13:00-13:45 MbvO-Gymnastiek 60+
020-8861070
13:00-14:15 Franse Conversatie
06-51947897
13:00-15:00 Digitale Huiskamer
voor al uw digitale vragen
15:00-16:30 Proeftuin kinderen kunst & cultuur
06-19629025
18:45-20:45 Tribal Fusion Buikdans
contact@windemertens.com
20:00-22:00 Gemengd Koor Van der Helst
Angels, info: Jacqueline
Brobbel, jbrobbel@hetnet.nl

Iedere vrijdag
08:45-10:45 Koffieochtend: inloop
06-14388661
10:30-11:15 MbvO-Gymnastiek 60+
020-8861070
10:00-12:00 Dubbelklik
020-6764800
10:00-12:00 Babbelen
Aynur Kaymak
10:00-13:00 Canasta
020-6369937
11:00-13:00 Handwerken 55+
020-6966266
11:00-13:30 Samen koken / Samen eten (*)
13:00-14:30 Computerlesgroep (*)
13:00-15:00 Vrouwen aan het Woord
Khadija Benhadda
06-13948900

Over democratie

gamingclub, 1e en 3e
zaterdag van de maand
adambattlebrothers@
gmail.com

Iedere zondag
14:00-16:30 Talking Circles
Marianne Kimmel
06-25078807 - 1x per maand
14:00-17:00 Salsa, Aniel 06-47166168
2e en 4e zondag van de
maand
15:00-21:00 Amsterdam Battle Brothers,
gamingclub, 2e en 4e
zondag van de maand
adambattlebrothers@
gmail.com
17:00-20:00 Regenboog Buurtrestaurant
Open huis, 2e, 3e, 4e zondag vd
maand. 3-gangenmenu € 5,00
Opgeven: 020-6839260

Sociaal Loket
dinsdag 09:00-12:00, woensdag 13:30-16:30
Vliegen Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11:00-13:00
Buurtdiensten
020-6794441, buurtdiensten@combiwel.nl
Huis van de Wijk De Pijp
2e Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam
020-5709640
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
www.combiwel.nl
www.huisvandewijkdepijp.nl

STEMMEN OF LOTEN

Floor van der Sluis, gefotografeerd door Peter Schuite

Wie: Floor van der Sluis
Wat: werkt voor Buurtdiensten

ervan opleven, dat de dag weer zin
krijgt voor ze.”

Ze is klassiek zangeres en werkt
onder andere bij de Nationale Opera,
maar op zaterdag- en zondagochtend zit ze aan de telefoon met
oudere wijkgenoten. Floor van der
Sluis (26) vertelt er gedreven over:
“Ik bel mijn lijstje van vijf mensen
en vraag hoe het met ze gaat. Dat is
eigenlijk alles. Heel eenvoudig. Soms
praten we heel kort, soms wat langer
als er iets bijzonders aan de hand
is. Het gaat om mensen die weinig
contacten hebben, die de dagen vaak
in hun eentje doorbrengen. Dan is
zo'n gesprekje heel belangrijk. Op
weekdagen belt iemand anders, ik
ben er alleen in het weekend.“

“Andersom werkt het ook,“ zegt ze.
“Door die gesprekken zit er meteen
structuur in mijn weekend. Maar het
gaat verder dan dat: ik heb het eigenlijk heel goed in mijn leven. Zeker
als je jong bent is het heel makkelijk
om langs alles en iedereen heen te
leven in een stad als Amsterdam.
Door dit werk leer ik mensen met een
totaal andere achtergrond kennen
en van een heel andere generatie.
Ik leer bovendien wat het is om oud
te zijn. Ik vind dat ik die kant van de
stad ook moet leren kennen.“

Ze doet dit vrijwilligerswerk sinds het
voorjaar. Vorig jaar studeerde ze af
aan het conservatorium. Floor: “Maar
ik wilde meer dan alleen zingen en
muziek. Toen viel er een briefje van
Buurtdiensten in mijn bus. Precies
wat ik zocht! Het voelt goed om wat
te doen voor oudere mensen in de
buurt die veel alleen zijn. Tijdens
die gesprekjes voel je gewoon dat ze

Floor heeft de mensen die ze zo
vaak belt nog nooit ontmoet. “Dat
is ook niet echt de bedoeling, al zou
ik sommigen best willen opzoeken.
Misschien komt dat nog wel. Het
zijn heel aardige mensen met mooie
levensverhalen. Achter al die deuren
van de stad is zoveel te ontdekken.
Zeker voor jongeren kan het geen
kwaad om daar meer mee te doen.
Het is echt een verrijking.“
Peter Schuite

door wijkcentrum de pijp & ostade a'dam

28 november
Micronationalisme.
Hoe ziet democratie er buiten
Nederland uit en wat is het eigenrecht?

23 januari 2017
De rol van het stemrecht
binnen de democratie.
Een opmaat naar de verkiezingen
15 maart van 2017 en 100 jaar
mannenkiesrecht.

Op maandag 3 oktober presenteerden
Ostade A'dam en Wijkcentrum De Pijp
de eerste editie van ‘Stemmen of Loten.
Van wie is de democratie?’, een programmareeks speciaal ontwikkeld voor buurtbewoners. Een afwisselende avond met
toneel, film en een korte lezing. De aanwezigen vernamen tijdens de lezing van
Eddy Habben Jansen, directeur van stichting ProDemos, dat het volgens onderzoek wel meevalt met het wantrouwen
in de democratie (hoewel er altijd wel

een gezond wantrouwen is in politici).
Het publiek viel echter door de mand qua
kennis van ons parlementair stelsel. Dat
bleek uit de vragen die dichter, kunstenaar, en activist Quinsy Gario daarover
stelde. De documentaire Microtopia
zorgde voor uitgebreide gesprekstof.   
Op de foto: Quinsy Gario. Met zijn vragen
testte hij de kennis van het publiek over
ons eigen parlement.

20 maart 2017
We doen 't zelf wel!
Terug naar De Pijp:
Wat gaan we zelf doen?
locatie: ostade a'dam,

van ostadestraat 233d amsterdam
www.ostadeadam.nl
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Aanrader Rialto: Clash
[Mohamed Diab | 97' | Arabisch gesproken | Nederlands ondertiteld ]
2013: het leger heeft de democratisch
gekozen president Mohamed Morsi van
de Moslimbroederschap afgezet. In Caïro wordt hiertegen door verschillende
groepen fel gedemonstreerd - door aanhangers van de Broederschap maar ook
door minder religieuze supporters van
de Arabische Lente. De politie arresteert
iedereen. In de acht meter lange arres-

tantenbus - het hele verhaal speelt in
deze claustrofobische metafoor voor de
Egyptische samenleving - komt het tot
een confrontatie tussen de verschillende
groepen, ook al weet iedereen dat hen
een zelfde lot staat te wachten. Kunnen
de verschillen overbrugd worden?
Premièredatum: maandag 31 oktober

