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Beste lezers,
De redactie wenst u een vrolijk pasen en een leuke
koningsdag toe.

In deze editie: 

Kijkje in de keuken
Honderd jaar geleden vroeg een bevriende kok mij of ik het
leuk vond om hem te helpen met de voorbereiding van een
paasdiner. Via-via kon hij aan een lam komen en hij wilde
dit samen met mij uitbenen en portioneren. We hadden net
allebei de koksopleiding achter de rug en het uitbenen was
slechts een halve les aan bod gekomen. Het leek mij dus ook
heel stoer om dit zelf te doen. Toen ik het telefoontje kreeg
dat het lam de volgende dag al zou worden bezorgd ben ik
gelijk naar de Eerste van der Helststraat gerend om bij de
firma Moes mijn messen te laten slijpen. De volgende dag
werd, uren later dan gepland, het lam afgeleverd. Ik wist niet
wat ik zag en moest werkelijk even slikken. Het lam was
bevroren en véél groter dan ik had verwacht. Ik moest den-
ken aan Remy, de hond van mijn zus. 

Ankie’s muziekie
De muziek van de film  ‘O brother, where art thou?’ hoorde
ik eerder dan dat ik de film zag. Ik was naar de radio aan het
luisteren en hoorde ‘Down to the River to Pray’, gezongen
door Alison Krauss. Dit is een gospelachtig nummer en daar-
na heb ik meteen een cd van haar aangeschaft, waarop ze
wordt begeleid door Union Station. Ze komt uit de wereld
van de countrymuziek en speelt ook viool. Ik vind haar stem
heel geschikt voor dit repertoire, mooier dan die van Ilse de
Lange. Een paar maanden later zag ik de film, maar wat las
ik? De muziek van de film was van T-Bone Burnett. 

Albert Cuypmarkt
De ‘Cuyp’ bestaat al sinds 1905 en is na meer dan honderd
jaar nog steeds ongekend aantrekkelijk voor de gewone
Amsterdammer, voor koopjesjagers, slenteraars, dagjesmen-
sen, toeristen... voor wie niet eigenlijk? Vanaf 6 april tot en
met 7 september is de Albert Cuypmarkt voor het eerst ook
elke eerste zondag van de maand geopend. Een proefperio-
de, die zal uitwijzen of het een goed idee is om daar volgend
jaar mee door te gaan. 

Bloemen en planten
Klimplanten zijn ideaal om van kale muren, gevels, schut-
tingen en balustrades een aantrekkelijk plaatje te maken.
Klimrozen, klimop, klimhortensia, clematis, kamperfoelie
en passiebloem kunnen ook de kale bast en takken van een
boom opfleuren. Plant de klimplanten minstens 50 centime-
ter van de gevel, schutting of boomstam vandaan, zodat ze
voldoende vocht en voedsel kunnen opnemen. 

En natuurlijk nog veel meer.
Veel leesplezier, de redactie.

INHOUD

Tel: 020 470 25 00

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO•1897

Al ons (klein)brood en gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134 Tel: 662 12 09

1ste v.d. Helststraat
hoek

Alb. Cuypstraat

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten

Cerrado los martes



Heerlijk, het voorjaar, de lente. Genieten van het
frisse groen, de lammetjes in de wei. Wat een
prachtig seizoen, een lust voor het oog en ook
zeker voor de maag. De eerste asperges lagen al
weer vroeg op ons bord dit jaar. De familie
Lierop uit Brabant had dit jaar de eerste
asperges van de koude grond al half maart
geoogst. 

Op zoek naar originele recepten, we kunnen immers tot 24
juni (St. Jan) van deze overheerlijke groente genieten dus
tijd genoeg om wat te experimenteren, kwam ik op internet
zowaar de site van een heus ‘Asperge Genootschap’ tegen.
Helaas viel de oogst aan inspiratie hier wat mij betreft
enigszins tegen. ‘Brabantse Asperges, van kop tot kuntje de
lekkerste’, staat er. Ik weet niet waarom maar bij het lezen
van deze tekst loopt het water mij nu niet bepaald in de
mond. De site is heel goed bedoeld maar een klein beetje
oubollig. Bij het zien van het kopje ‘asperge kleurplaten’

ging echter mijn hart sneller kloppen. Een échte ouderwetse
kleurplaat, waar kom je die nog tegen? Jeugdsentiment,
kleurwedstrijden! Alsof ik op het punt stond om een
‘vergeten Rembrandt’ te ontdekken klikte ik op de button.
Mijn teleurstelling was groot. Twee naar mijn beleving
beetje zielige kleurplaten kwamen tevoorschijn. Behalve dat
de tekeningen zelf een beetje lullig zijn valt er ook
nauwelijks iets te kleuren. De asperges zijn immers wit!
Toch spat op de een of andere manier de liefde er vanaf.
Vandaar dat ik u deze kleurplaten niet wil onthouden. Ik
wens u veel kleurplezier toe. En de site hoeft inderdaad niet
ultra-hip te zijn, er is immers absoluut niets mis met de
klassieke recepten. Dat oubollige is wel lekker nuchter, nu ik
er over nadenk. Asperges, gesmolten boter, een
verkruimeld, gekookt eitje en lekkere ham, heerlijk toch?
Tuurlijk, hollandaisesaus en een gepocheerd eitje zijn ook
heel lekker maar vereisen wat meer ‘kook-uren’. En een
lekker stukje zalm erbij vereist een wat dikkere
portemonnee. 
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Kijkje in de keuken door de buurvrouw
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eigen  gemaakte 
VLAAMSE FRITES

1e vd Helststraat 43

Tel:6767612

Sonny
FALAFEL

www.sonnyfalafel.nl

Honderd jaar geleden vroeg een bevriende kok mij of ik het
leuk vond om hem te helpen met de voorbereiding van een
paasdiner.

Via-via kon hij aan een lam komen en hij wilde dit samen
met mij uitbenen en portioneren. We hadden net allebei de
koksopleiding achter de rug en het uitbenen was slechts
een halve les aan bod gekomen. Het leek mij dus ook heel
stoer om dit zelf te doen. Toen ik het telefoontje kreeg dat
het lam de volgende dag al zou worden bezorgd ben ik
gelijk naar de Eerste van der Helststraat gerend om bij de
firma Moes mijn messen te laten slijpen. De volgende dag
werd, uren later dan gepland, het lam afgeleverd. Ik wist
niet wat ik zag en moest werkelijk even slikken. Het lam
was bevroren en véél groter dan ik had verwacht. 

Ik moest denken aan Remy, de hond van mijn zus. 
Toen Remy’s eind naderde had mijn zus in overleg met de
dierenarts besloten dat dit in zijn eigen vertrouwde omge-
ving moest gebeuren. Toen het moment daar was heeft de
dierenarts het lieve dier een spuitje gegeven en zo is hij,
omringt door ‘zijn familie’, vredig ingeslapen. Samen met
haar vriend had mijn zus besloten Remy naar het dieren-
crematorium in noord te brengen. Dit kon echter pas de
volgende dag. Het was winter en het vroor dat het kraakte,
dus kreeg Remy, die ongetwijfeld al in de hondenhemel
rond rende, een dekentje over zich heen zodat hij het ‘niet
koud’ had. Hij moest namelijk in het halletje ‘slapen’ want
anders kon mijn logeerbed niet worden uitgeklapt. De vol-

gende dag parkeerde de vriend van mijn zus de bij een
kennis geleende auto voor de deur. Ondertussen had mijn
zus een klein probleem ontdekt. Remy was bevroren en dit
terwijl zijn benen gestrekt waren. Mijn zus woonde op een
boot en Remy, die er inmiddels uitzag als een reuze pinata,
moest eerst door het luik gemanoeuvreerd worden. Na slim
denkwerk wisten we de U-vorm respectvol naar buiten te
dragen. Eenmaal aan wal openbaarde zich daar het volgen-
de probleem.

De geleende auto was een Fiatje 126, 
die, zowel qua uiterlijk als qua formaat, veel overeenkom-
sten had met een uitgeholde tomaat op wielen. Na een
kwartier ‘Tetrissen’ zat iedereen in de auto en reden mijn
zus en haar vriend naar noord. 
Ondanks de kou was het dakje opgerold. 

De twee zoontjes van mijn zus op de achterbank, zij
moesten per se mee. Mijn zus zat voorin met Remy op
schoot. Zijn bevroren poten staken uit het dak. Het was net
of ik naar de Engelse comedy ‘Keeping up appearences’
keek. >

Bert’s
Dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt  163

voor al uw
dieren voedsel
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Ik heb het lam niet aangeraakt en het uitbenen aan mijn col-
lega overgelaten. Hij bleef uiteindelijk over met een enorme
hoeveelheid lamsgehakt. Het was hem niet gelukt om er
bruikbare technische-delen uit te halen. Zo zie je maar, ieder
zijn vak. 

Gelukkig was het paasdiner wel een succes. 
Vooraf serveerden we een aspergesoepje met coquilles en
zelf gerookte zalm. In tijm, rosemarijn, beetje knoflook,
honing en een piepie mosterd gemarineerde lams koteletjes
(slager!) uit de oven, vergezeld door verse tuinerwtjes,
geroosterde paddenstoeltjes en een mousseline van pasti-
naak vormden het hoofdgerecht. Als dessert hadden we een
overheerlijke Italiaanse paastaart. Toen ik nog in Italié woon-
de hadden we altijd verschillende paastaarten. De Colombe
(duif), iseen variant op de panettone. De Pastiera Napoleta-
na, gemaakt met korstdeeg, ricotta, citroen, sinaasappel en
een vleugje kaneel. Of de Torta di Riso, een rijsttaart gemaakt
met ricotta en citroen. Deze laatste is absoluut mijn favoriet
aangezien hij niet al te zoet is en ik hem heerlijk vind met
een spumante of andere dessertwijn.

Het hoeft natuurlijk geen Pasen te zijn om te genieten van
een heerlijke taart. Het hoeft ook geen voorjaar te zijn want
’s winters smaakt hij ook. Het hoeft ook niet per se een des-
serttaart te zijn: ik lust hem ook bij het ontbijt!

Recept Torta di Riso

Ingrediënten:
Voor het deeg:
- 175 gr bloem
- 100 gr koude boter in blokjes
- 1 ei
- 60 gr suiker 
- 1 zakje bakpoeder
- Zout (snufje)
- 2 el koud water

Voor de vulling:
- 100 gr rijst (liefst arborio)
- 1 L melk
- 200 gr suiker
- 500 gr ricotta (uitgelekt)
- 7 eieren
- *1 vanille peul
- 2 citroenen (sap van 1 en rasp van 2 nodig)

Vanille peulen zijn niet echt goedkoop en je moet weten hoe
je deze moet gebruiken. Als alternatief kun je 2 tl puur vanil-
le extract gebruiken. De ‘vanille uit een flesje’ van de super-
markt is vaak niet zo erg lekker. Je kunt het goed gebruiken
als alternatief maar gebruik er zeker niet te veel van.

Het deeg:  
• Meng de bloem, de suiker, het zout en het bakpoeder kort 
in keukenmachine 

• Koude boter toe, pulseer het deeg tot het korrelig wordt, 
voeg de eieren toe en meng tot deeg begint te plakken.
Voeg beetje voor  beetje het ijswater.

• Bestuif het werkvlak met meel en rol een het deeg uit tot    
een platte cirkel.

• Verpak het deeg in plastic folie en leg het in de koelkast.

Vervolg    Kijkje in de keuken
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De vulling:
• Breng de rijst en de melk in een pan aan de kook
• Kook de rijst zachtjes onder af en toe roeren tot dat het
de melk heeft opgenomen (15-20 min.) Haal de pan van
het vuur wanneer de rijst kleeft  maar nog wel een bite 
heeft.

• Meng de eieren en de suiker met een de mixer, voeg de
geraspte citroen, het sap en de het vanille extract toe en
meng dit er goed doorheen.

• Voeg de ricotta toe aan het eiermengsel en meng de 
massa zorgvuldig. 

De gekookte rijst kan nu door het mengsel worden geschept.
Plaats het mengsel in de koelkast tot dat het voldoende
gekoeld is.

Verwarm ondertussen de oven op 200 graden voor en vet de
taartvorm (+/- 28 cm) of ovenschaal in.  
Rol het deeg uit tot een cirkel van ongeveer 30 à 32 cm.
Bekleed de vorm met het deeg. Als je een vriezer hebt kun je
de taart voor het beste resultaat daar nog even 15 minuten
laten rusten. Maar het komt ook goed als je geen vriezer
hebt! Schenk dan gelijk de vulling in de vorm maar niet hele-
maal tot de rand! Draai de oven terug op 180 graden en bak
de taart in 50 à 60 minuten goudkleurig. 

Nog even geduld; de taart moet eerst afkoelen!

Succes.
de buurvrouw 

info@alidus.nl

door de buurvrouw
info@alidus.nl

Boeken, boeken en nog meer boeken!

Het is weer bijna zo ver: Op het Heinekenplein wordt op
zondag 11 mei de eerste boekenmarkt gehouden van
het seizoen.
De deelnemers hebben zoals altijd een rijke verzame-
ling meegenomen. En wat is leuker dan gezellig langs
de kraampjes te lopen en snuffelen maar!
Internet is misschien handig, er gaat toch niets boven
struinen op een markt.
De markt is er tussen 10.00-17.00 uur.
Mocht u die dag niet kunnen? In Amsterdam worden
dit jaar zes boekenmarkten georganiseerd.
Elke markt heeft een thema waar speciaal aandacht aan
besteed wordt:

Zondag 11 mei             Heinekenplein    
thema: de media

Zondag 25 mei              Dam                      
thema: de eerste wereldoorlog

Zondag 15 juni              Amstel                 
thema: mode

Zondag 13 juli               Dam                    
thema: affiches

Zondag 17 augustus      Amstel                 
thema: kinderboeken

Zondag    7 september   Heinekenplein      
thema: fotografie

Meer informatie: www.kantien.nl 

Boekenmarkt
2014
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O Brother, Where Art Thou?

Ankie’s Muziekie is natuurlijk geen filmrubriek, maar
iedereen zal het met me eens zijn dat een film soms voor-
al gedragen wordt door de muziek. De film O Brother,
where art thou? uit 2000 van de broers Joel en Ethan Coen
is een goed voorbeeld daarvan en verdient het om bij de
muziek stil te staan.

Toen ik de film de eerste keer zag vond ik het een nogal war-
rig verhaal, maar wel met hilarische momenten. En natuur-
lijk: als George Clooney erin meespeelt dan is het wat mij
betreft altijd smullen. Het verhaal van deze film is eigenlijk
losjes gebaseerd op het klassieke Odysseus verhaal van
Homerus. Maar je moet een grote fantasie hebben om dit er
ook uit te halen. Het verhaal speelt zich af in Mississippi in
1937. Waarschijnlijk zijn de meningen over deze film
daardoor ook wat verdeeld. Waarom ontmoeten de drie
hoofdrolspelers, ontsnapte boeven uit de gevangenis, een
blinde ziener (Theiresias in Homerus) op een spoorkarret-
je?

Wat moet je nou denken van ene Tommy die ze onderweg
tegenkomen en die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht om
goed gitaar te kunnen spelen? Als ze vervolgens drie dames
tegenkomen (de Sirenen bij Homerus) worden ze in slaap
gezongen en verandert de gitarist in een pad (de bemanning
van Odysseus’s schip werd door de tovenares Circe op haar
eiland in varkens veranderd). 

De drie boefjes raken ook verzeild bij de Ku Klux Klan, waar-
van het hoofd een sheriff is (de éénogige Cycloop). Ze rollen
van de ene rare gebeurtenis in de andere, net zoals Odys-
seus. Maar eind goed, al goed, want helemaal op het laatst
komt de ziener weer voorbij.

Gospels en ballads 
Maar nu de muziek. Die hoorde ik eerder dan dat ik de film
zag. Ik was naar de radio aan het luisteren en hoorde ‘Down
to the River to Pray’, gezongen door Alison Krauss. Dit is een
gospelachtig nummer en daarna heb ik meteen een cd van
haar aangeschaft, waarop ze wordt begeleid door Union Sta-
tion. Ze komt uit de wereld van de countrymuziek en speelt
ook viool. Ik vind haar stem heel geschikt voor dit repertoi-
re, mooier dan die van Ilse de Lange. Een paar maanden later
zag ik de film, maar wat las ik? De muziek van de film was
van T-Bone Burnett. 

Ankie’s muziekie
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Gall & Gall-erie
Eerste van der Helststraat 82

1072 NZ Amsterdam
Tel: 06 2721 1533

Brazilië, New York, Mali
foto's van Norma Lo Fo Wong

In de Gall & Gall-erie is vanaf 8
maart tot 2 mei 2014 een reeks
foto's te zien van Norma Lo Fo

Wong. 
Met Brazilië, New York en Mali
neemt zij je mee op reis naar

Bahia. 

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

Er is een wekelijkse rubriek in Het Parool die ‘Argwaan’ heet en kritische vragen
stelt over sommige berichten. Nou, die argwaan was er bij mij ook meteen. Ik wist
voor bijna honderd procent zeker dat de film vol zat met muziek uit de folk- en
countryhoek en termen als ‘ballads’ en ‘mountainmuziek’ kwamen ook naar boven
borrelen. En toen herinnerde ik me dat ik nog een nummer dat ik gehoord had:
‘Keep on the sunny side’. Toen wist ik zeker dat het niet klopte. Dat nummer kende
ik van The Carter Family, een groep die in de dertiger jaren heel bekend was en
ook veel voor de radio te horen was (ik heb al eens over ze geschreven). De groep
bestond uit A. P. Carter plus zijn vrouw Sara en zijn zus Maybelle. De dochter van
Maybelle, June, was met Johnny Cash getrouwd. Zij zongen veel folkmuziek, tradi-
tionele Amerikaanse muziek en dit nummer was ook zo’n klassieker.

Originele volksmuziek
Toen ik me serieus in de
gebruikte muziek ging verdie-
pen kwam ik al gauw achter de
waarheid: Mr. Burnett had maar
één nummer geschreven. De rest
bestond allemaal uit traditio-
nals, vertolkt door verschillende
artiesten. Burnett bleek de pro-
ducer van de soundtrack. Dat
heeft hij overigens heel goed
gedaan en hij won er ook een
Grammy Award mee. Dat hij en
vele artiesten met hem aan
zoveel origineel materiaal kon-
den en kunnen komen is vooral

te danken aan Alan Lomax (1915-2002) en Charles Seeger (1886-1979), de vader
van Pete Seeger. Zij zagen het grote belang ervan in om in allerlei staten zo veel
mogelijk originele volksmuziek vast te leggen voordat het repertoire zou verdwij-
nen. T-Bone Burnett had rijkelijk geput uit deze bronnen en daar zijn pareltjes bij
zoals ‘I am a man of constant sorrow’. De titel is ook voor de film toepasselijk,
want de drie heren uit de film komen vaak in de problemen. De leukste scène uit
de film vind ik als ze dit nummer live voor een radiostation zingen, verkleed als
Hillbillies (zwervers). Ik wist niet dat Clooney verkleed als zwerver er zo grappig
uit kon zien.

De film is regelmatig op televisie en de muziek is te horen op Youtube.

www.opus391.nl

Norma Lo Fo Wong

Résonance

Tel: 020 320 75 85

www.resonance-vioolbouw.nl
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ZONDAGSMARKTEN

De zondagsmarkten van 2014 zijn bekend voor
de Albert Cuypmarkt.

Deze zomer is de markt van april tot en met september
iedere eerste zondag van de maand open! Daarnaast
vindt ook dit jaar de Hemelvaartsmarkt weer plaats. 

We heten u van harte welkom! 
De winkels en horeca in de Ferdinand Bolstraat zijn ook
open op de koopzondagen van de Albert Cuyp.

Een overzicht:
• Zondag 6 april 
• Zondag 4 mei 
• Donderdag 29 mei Hemelvaartsmarkt 
• Zondag 1 juni 
• Zondag 6 juli 
• Zondag 3 augustus 
• Zondag 7 september 

Boerenmarkt Albert Cuyp
De Albert Cuyp maakt zich al tijden hard voor een groter
versassortiment op de markt. Met het realiseren van plaat-
sen voor brood, kaas/zuivel, churro's, gesneden groente en
salades en binnenkort ook sushi (?!) zijn we al een aardig
eind op weg. Echter, er blijft grote vraag naar een groter en
kwalitatief goed vers assortiment. 
Per 3 april aanstaande komt hier een antwoord op!
De Boerenmarkt Albert Cuyp is iedere woensdag te vinden
in de Eerste Sweelinckstraat tussen de Albert Cuyp en de
Albert Heijn. Stadsdeel Zuid heeft een instellingsbesluit

genomen voor een pilot periode van 1 jaar, daarna zal er
worden geëvalueerd.
Deze Boerenmarkt dient ter ondersteuning van de Albert
Cuyp. Iedere woensdag zijn een Natuurslagerij, een duurza-
me visboer, een biologische bakker, een biologische groen-
teboer, een biologische kaasboer en droge kruidenierswaren
aanwezig.

Waar vindt u de echte Amsterdamse humor, de
Amsterdamse sfeer en gemoedelijkheid?

Juist, op de Albert Cuyp! Een dagje Amsterdam is niet com-
pleet zonder een bezoek aan de populairste markt van
Nederland!
De ‘Cuyp’ bestaat al sinds 1905 en is na meer dan honderd
jaar nog steeds ongekend aantrekkelijk voor de gewone
Amsterdammer, voor koopjesjagers, slenteraars, dagjesmen-
sen, toeristen .. voor wie niet eigenlijk?

ALBERT CUYP
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DE GROOTSTE MARKT VAN
EUROPA

Verse groenten, fruit, vis, bloemen en
planten:
u vindt ze op de Albert Cuyp. Maar ook
prachtige stoffen, trendy kleding, tex-
tiel, fijne lederwaren en sieraden.
Neem een lekker harinkje bij de viskar
of haal een zak verse stroopwafels voor
thuis. Een kop koffie drinkt u in een
ouderwets gezellig koffiehuis of in een
supermodern café.
Het standbeeld van André Hazes vindt
u op dehoek en de Eerste Sweelinck-
straat.
Met 260 kramen is de Albert Cuyp de
grootste dagmarkt van Europa. Een
plek waar u niet snel uitgekeken raakt.

QUARTIER LATIN VAN
AMSTERDAM

De Albert Cuypmarkt ligt midden in de
19e eeuwse Amsterdamse wijk De Pijp:
het Quartier Latin van Amsterdam.
Vooral de laatste decennia is De Pijp
zeer in trek als woonbuurt.
De talrijke exotische winkeltjes, crea-
tieve en ambachtelijke bedrijfjes en de
gezellige cafés en restaurants geven de
buurt een levendig en gevarieerd
karakter.
De Albert Cuyp ligt op een steenworp
afstand van de Heineken Experience en
tien minuten lopen vanaf het Rijksmu-
seum

DUO EXPOSITIE
IN DE ORANJEKERK

2e v.d helststraat/ hoek Ostadestraat
van 9 maart t/m 5 mei

Dicky van der Zalm
Zij kreeg haar kunstopleiding aan

verschillende instituten.
Zij begon als docent tekenen en

kunstbeschouwing en werkte daar-
naast aan een eigen schilderijenoeuv-
re, waarbij verschillende technieken

elkaar afwisselen: olieverf, gemengde
technieken en aquarel.

In 2012 begon zij op haar mobiele
telefoon met het maken van kleine

tekeningetjes. 

Wessel Jonkers
De tentoonstelling heeft als titel:

Sociale Media - een moderne manier
van communicatie en presentatie.
De werken zijn op papier A4-formaat

of iets groter en valt in de
categorie gemengde techniek (combi-

natie van grafiet, houtskool of
Siberisch

krijt samen met kleurpotlood en/of
inkt).

maandag en vrijdag middag 
15-16 uur

zondagen 11-12 uur

Lentecliché 

Vogels laten weer van zich horen
Zij vliegen rond met takjes en

wormen

Knoppen ontluiken in prachtige
kleuren

De bloesems verspreiden heerlijke
geuren

Lachende mensen worden wakker
uit dromen

De levenssappen zijn weer gaan
stromen

Een waas van groen komt over de
bomen

Jonge dieren zijn spelend tot leven
gekomen

Het verlangen naar licht is 
aangebroken

Katsongs © 2014

Katsongs
treed ook op

met eigen (zinnige) liedjes
voor meer info:

katsongsmusic@yahoo.com
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Stadsdeelinformatie
Politie Amsterdam- Amstelland
Contact: Wijkteam en buurtregisseur
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen
Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend ( ook meldingen/vragen ) 
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl
Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000
Politie bureau Ferdinand Bolstraat 190-192
Geopend: 24 uur per dag
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam
Tel: 0900 8844 ( lokaal tarief )

Huis van de wijk De Pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Info :  020   570 96 40
Burenhulp
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
Telefonisch spreekuur voor vragen:
Ma, wo, vr 10.00 - 12.00 uur, tel : 020 679 4441
Info: burenhulp@combiwel.nl
Voedselbank Zuid
Inloopspreekuur: maandag  13.30 - 14.30 uur.

Maatschappelijke  dienstverlening
De Edelsteen, Smaragdplein 3 - 5
1074 HA Amsterdam
Tel: 020 - 673 99 94 op:
ma, wo, do en vr van 12.00 tot 13.00 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid  alles onder één dak
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer tel: 14020
op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.
Op afspraak:  do 13.00-20.00 uur.
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur
bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen 
(achterstallig onderhoud?)
Bezoek één van de spreekuren
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Adres:  Wijkcentrum Ceintuur Gerard Doustraat 133
Tel: 020  6645383
( Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat u wordt
dan teruggebeld )

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam 
Tel:  020  470 1460 (Sportbuurtwerk)
Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen
en instuiven in Sporthal de Pijp.
Tevens is het Sportloket daar gevestigd, 
waar u op:
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht kunt
voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen. 
Informatie tel: 020  470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam
www.dierenambulance-amsterdam.nl
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan
zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood;
bel ons dan op tel:  020  626 21 21
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor dieren
in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen)
Vogels en andere kleine (huis)dieren
Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals
een fretje, konijn etc. gevonden, 
lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.
Huisdier kwijt  Wat doen wij wel en wat doen wij niet? 
Kijk op de website:  
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Hoe raak ik mijn klein 
chemisch afval kwijt?

U kunt klein chemisch afval
(KCA) inleveren op verschillende
plekken in Zuid (De Pijp ).
Bij de winkel waar u een elec-
tronisch product heeft gekocht:
Wanneer u bijvoorbeeld een nieu-
we TL-buis, spaarlamp of LED-
lamp koopt, kunt u uw oude
exemplaar inleveren bij de winke-
lier. Deze is verplicht dat gratis in

te nemen. Lege batterijen kunt u
kwijt bij veel supermarkten en
doe-het-zelfzaken. 
Bij het Afvalpunt: U kunt alle
KCA van maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 17.00 uur gratis naar
de afvalpunten brengen. 
Bij de apotheek: Oude medicij-
nen kunt u gratis inleveren bij
elke apotheek. 
Bij de garage: Loodaccu's kun-
nen bij garages worden ingeleverd 
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Bloemen en planten

Verticaal tuinieren

Verticaal tuinieren is helemaal ín. Tegenwoordig zijn er
veel speciale systemen voor ‘groene muren’ en handige
kant-en-klaar hagen verkrijgbaar. Ook klimplanten zijn
perfect voor een kleine (gevel)tuin, een binnenplaatsje of
een balkon. Ze hebben aan de voet relatief weinig
vierkante centimeters nodig, maar ze bedekken verticaal
des te meer oppervlak met fraai blad en – vaak ook nog
eens geurende – bloemen.

Zoek het eens hoger op!
Klimplanten zijn ideaal om van
kale muren, gevels, schuttingen
en balustrades een aantrekkelijk
plaatje te maken. Klimrozen,
klimop, klimhortensia, clematis,
kamperfoelie en passiebloem
kunnen ook de kale bast en
takken van een boom opfleuren.
Plant de klimplanten minstens
50 centimeter van de gevel,
schutting of boomstam
vandaan, zodat ze voldoende
vocht en voedsel kunnen
opnemen. 

Mooie klimmers
Houd rekening met de standplaats: zon, halfschaduw of
schaduw. Voor schaduwplekken zijn klimopsoorten de
oplossing. Kies er één met bont blad voor een tikkeltje
kleur.  
Andere aanraders:
- Jasmijn, wil graag in de zon. In ons klimaat zijn
Jasminum polyanthum en Jasminum officinale het meest
winterhard. 

- Clematis, heel mooi in combinatie met een klimroos.
Beide houden van zon, maar de clematis houdt van koele
voeten in de schaduw.

- Blauwe regen, wil graag in de zon.
- Wijn- of sierdruif, zonaanbidder.
- Klimhortensia, verdraagt schaduw, maar bloeit rijker op 
een lichte plek. 

- Duitse Pijp, plant de voet als het even kan in de zon, 
maar de ranken met het lichte blad groeien het liefst in
(half)schaduw.

- Hop, kan zowel in de zon als (half)schaduw.
De vrouwelijke plant krijgt geurige hopbellen.

- Passiebloem, zonaanbidder. Er zijn veel soorten in tal
van verschillende kleuren. 

- Kamperfoelie, houdt – net als clematis – van een
zonnige plek, maar een koele, beschaduwde voet. Er zijn
veel soorten, zowel bladhoudende als bladverliezende.         
Tegen de avond geuren de bloemen van de kamperfoelie 
heerlijk.

- Akebia (schijnaugurk of klimbes), zonaanbidder. Bloeit
vroeg in het jaar met licht geurende, purperkleurige
bloempjes. 

Extra tips: 
- Clematis en kamerfoelie
willen schaduw aan hun
voet. Plant er daarom
vaste planten met veel
blad voor of omheen. 
- Geef ook kruiden,
aardbeien, eenjarigen en
bloeiende vaste planten
een plekje op zit-, pluk- of
ooghoogte door ze in
hangzakken, hanging
baskets of balkonbakken
te planten.

NB Zaterdag 3 mei is het weer Geveltuinendag De Pijp!
Met van 11.00 tot 16.00 uur een leuke groenmarkt bij
het Groengemaal in het Sarphatipark.

door Marieke van Gessel

Gambrinus

Café Restaurant Gambrinus

Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Telefoon 020 6717389  www.gambrinus.nl



www.ostadetheater.nl
van Ostadestraat 233d 

Tel: 020 6712417

di 29 april 11.00 uur en 15.00 uur 
Het Kleine Theater

ROODKAPJE (Familievoorstelling vanaf 3 jaar | Het
Kleine Theater Festival)

Theater

Na 388 jaar is Roodkapje het ineens beu! Dag in dag uit
hetzelfde verhaal, met die stomme wolf die haar én
haar oma op eet.. Ze heeft er geen zin in vandaag. Ze
besluit het eens helemaal anders te doen; ze kiest een
ander pad! Tot groot verdriet van de wolf. Ze zwerft in
haar eentje door het bos en komt allerlei vreemde, voor
haar onbekende sprookjesfiguren tegen. Die heel raar
doen! Al gauw mist ze de wolf, haar vertrouwde wolfje.
Had ze maar nooit een ander pad gekozen.. 

De voorstelling is niet eng, maar lief en leuk! 

Spel: Rosa Evans-Knaup/Vimala Nijenhuis en Anke
Engels Regie: Mischa Ardon 

Duur: 35 minuten

www.hetkleinetheater.nl 

OO ss tt aa dd ee tt hh ee aa tt ee rr
Vanaf 2015/2016 

een gloednieuw theater met 2 zalen

BADCUYP JAZZCLUB

Laat je verassen door unieke jazz concerten,
jazz video’s en jazz food, terwijl je geniet van
een hart verwarmend glas wijn of een langzaam

gerijpte Duvel.

www.badcuyp.org

BB aa dd cc uu yy pp
Een selectie uit het programma

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
Tel: 020 675 96 69
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BBiibb ll ii oott hheeeekk CCiinnéé ttoo ll
Een selectie uit het programma

Ceintuurbaar 338
Tel: 020  676 87 00 
www.rialtofilm.nl

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160, 

Tel: 020-6623184

Elke woensdag, 14.15 uur 
Samen lezen

Oefenen met lezen voor kinderen vanaf 6 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal • 5,00 

Elke woensdag, 15.00 uur 
Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 4 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal • 5,00 

Elke maandag, 14.00 uur tot 17.00 uur
Oefenspreekuur Leef & Leer

Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen en
internetten? Kom naar de gratis oefenspreekuren in de

bibliotheek. Hier leert u met speciale
oefenprogramma's te werken, op uw eigen niveau en in

uw eigen tempo.
Vrije inloop

Rialto NEXT: Het leven uit een dag

[Marc de Cloe | Nederland | 2009 | 96' | Nederlands
gesproken ] | [|16 jaar en ouder]

Eenmalig versus oneindig! De film Het leven uit een
dag prikkelde direct de fantasie van IVKO-leerlingen
Daniel, Gregor, Lieke, Luka, Mauro, Moos, Tijn en
Yenthe. Op 17 april nemen zij voor één avond de

programmering van Rialto over met de vertoning van
deze film. Naast een door hen zelfgemaakte voorfilm,
staat de avond geheel in het teken van ‘alles voor de
eerste keer’. Kom dingen doen die je nog nooit gedaan

hebt… het kan maar een keer!

Het leven uit een dag
In een wereld waarin een mensenleven maar één dag
duurt en waar elke daad eenmalig is, worden Benny
(Matthijs van de Sande Bakhuyzen) en Gini (Loïs Dols
de Jong) zo verliefd op elkaar dat één dag niet lang
genoeg is. Er is een uitweg: als je naar de hel gaat,

beland je in de wereld zoals wij die kennen, een wereld
van constante herhaling. Maar vinden ze elkaar daar
wel terug? De Cloe toont de zoektocht van zijn
hoofdpersonages in splitscreen, wat een unieke

kijkervaring oplevert.

RR ii aa ll tt oo
Een selectie uit het programma 

www.oba.nl
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Saskia’s huiskamer

Sa
sk
ia
’s

hu
is
ka
m
er

Dagelijks geopend voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Café 

Restaurant

Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Daniël Stalpertstraat 105  020 - 7555825 of 06-26 7066 54 

www.cafelifeamsterdam.nl

Gerard Douplein 14
Tel: 020-6646483
www.pilsvogel.nl

DINER

DRANK

PILSVOGEL

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

www.minicards.com

Café
Hermes

Ceintuurbaan 55
Tel: 66 27 303 

elke dag geopend vanaf 11.00 uur
Wij zenden live voetbal uit op scherm 180 x 240

Feesten en
Partijen 

tot 80 man

Ajax live - groot
scherm

Pool 
en 

Darts

De Pittenkoning
keukengerei

1e van der Helststraat 35
hoek Albert Cuypmarkt

Tel: 020 6716308
www.depittenkoning.nl

Café Restaurant
1e van der Helststraat 59-61

Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Gerard Doustraat 33/35
Tel: 020 6719216

dinsdag t/m  zondag
keuken open 11.00-22.00 uur

EDDY
BAR

Gerard Doustr
58

3 dart banen 
en biljart

Tel:
020

6734385

Slagerij NOZ

kwaliteits slagerij

1e vd Helststraat 78

Tel: 020  671 6204

Ook voor al uw fijne

vleeswaren en

schotels

Turkse specialiteiten

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Dagelijks geopend

2e Jan Steenstraat 1

Tel: 020- 671 42 64


