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Pacomer

Traiteur & Catering
Pacomer Traiteur
Gerard Doustraat 66
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Tel: 020 671 22 42
www.wijnbar.nl

Nieuws
in de buurt

Boterbloemen
Onder het concert van vogels
Kruidige geuren door de lucht

De aanleg van de parkeergarage onder de Boerenwetering
en daarna de aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft veel
gevolgen gehad voor de daar aanwezige horeca en winkeliers. Met de herinrichting van de Ceintuurbaan en de
Ferdinand Bolstraat moesten veel horeca gelegenheden
maar zien dat ze hun hoofd boven water hielden, met meer
of minder steun van de gemeente.

Zoveel geel
Verspreidt door het gras
Wat is het toch heerlijk zonder jas
Katsongs © 2017

In dit nummer een gesprek met Bea Smit van Café Hermes op de Ceintuurbaan 55.
In het volgende nummer (oktober/november) een gesprek
met Jolanda Mak van Lunchroom Hannibal, Ferdenand
Bolstraat 92.
Beide bedrijven ondersteunen het Bulletin de Pijp vanaf
het eerste uur.

Sonny

FALAFEL
1e vd Helststraat 43
Tel:020 6767612

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES

café Mansro
eer s te Sw ee l in cks tr 13

www.sonnyfalafel.nl
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De Pijp Uit
Op dinsdag 9 juli was er een ontzettende herrie
te horen in de 2de Jan van der Heijdenstraat. Een
grote groep buurtbewoners waaronder ook mensen van De Schone Pijp hadden zich verzameld
bij nr. 71, voorzien van deksels, trommels, lepels
en van alles dat maar een flink geluid kon veroorzaken. Wasborden zijn niet gesignaleerd (zie
het stukje Ankie´s muziekie), maar duidelijk was
dat met enige creativiteit veel leuk lawaai mogelijk is. Bovendien was er een ‘echt’ orkest , de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Al met al een protest dat er wezen mocht. Wat was er aan de hand?
Stadshout, een ambachtelijk bedrijf gaat de Pijp
uit, want ze kunnen de huur niet meer betalen.
De eigenaar van het pand vraagt met ingang van
januari 2020 een huur van 2917,- per maand!
Het is moeilijk voorstelbaar dat dit kennelijk
zomaar kan. Ook de gemeente schijnt niets
anders te kunnen doen dan het pand een bestemming geven, maar geen maximale huurprijs. Dat
wordt bepaald in Den Haag.
Hieronder de open brief waarin de eigenaar van
Stadshout Crisow von Schulz zijn verhaal doet.
Lieve Buren, buurtgenoten en mede-ambachtslieden uit De Pijp, lieve Amsterdammers,
Mijn naam is Crisow von Schulz. Zoals de meesten
van jullie weten werk ik al bijna 30 jaar in de werkplaats in de 2e Jan van der Heijdenstraat 71-hs.
Binnenkort loopt het huurcontract hiervoor af, en
nu wil de nieuwe eigenaar de huur met 350% verhogen. Dat valt niet op te hoesten dus rees afscheid
van jullie als buren te moeten nemen.
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2e Jan van der Heijdenstraat 71-hs
Het begon toen ik als kunstschilder samen met een
klein collectiefje de ruimte, die toen als fietsenstalling diende, voor tentoonstellingen ging benutten.
Gaandeweg bood de 2e Jan van der Heijden 71-hs
onderkomen aan stichting Colchis, die behalve mij
bestond uit: Miriam van Zelst, Ruud Hiel, Lex Hijmans en Ivon Hummelink. Samen met laatstgenoemde specialiseerde ik me in de fijnere tak van
houtbewerking: we maakten meubelstukken met
een bijzondere afwerking, zoals juwelenkasten en
kamerschermen. Dat deden wij als “Vonnof v.o.f.:
meubelkunst en restauraties”. Deze lijn heb ik uiteindelijk voortgezet onder de naam “Meubelmakerij Crisow von Schulz”, en als zodanig werd ik één
van de medeoprichters van de Ondernemersvereniging van Ambachtelijke Bedrijven in de Pijp
(OABP).

Amsterdams Stadshout
De Crisis van 2008 bracht mij nieuw inzicht en leidde tot een bedrijfsomslag. In plaats van tropisch
hout wilde ik alleen nog hout uit Amsterdam voor
mijn meubelstukken gebruiken, ik wilde grondstoffen zo lokaal mogelijk benutten en werd gedreven
door het lot van de boom uit overbuurvrouw Mirjam Janse’s achtertuin. De gekapte boom heb ik op
de stoep van mijn werkplaats tot planken laten
zagen door een mobiele houtzagerij. Deze actie “Geen boom De Pijp uit” - toonde het achterliggende idee, dat leidde tot de oprichting van Stichting
Stadshout in 2010.

introductie door Anneke de Zwart

Een goede buur
Vanuit de 2e Jan van der Heijdenstraat 71-hs heb ik
door de jaren heen mijn steentje bijgedragen aan
het verbeteren van de straat en leefomgeving. Zo
werden als eerste de staalplaten van de voorgevel
verwijderd en werd die in oude glorie hersteld. Er
volgden banken, bloembakken voor de school,
stamhout om fietsenrekken van het schoolplein af
te scheiden, het aanleggen van boomspiegeltuinen,
en hekwerk ter bescherming van geveltuintjes. Dit
heb ik samen met de buren gedaan, met velen van
jullie. Nog altijd fungeert werkplaats, winkel en kantoor van Stadshout als een ontmoetingsplaats voor
buren, om een praatje te maken, koffie te drinken of
een postpakket op te halen. Welnu, aan deze mooie
tijd komt binnenkort een eind.

leuke buurt samen met andere kleine bedrijven; nu
moeten wij wijken voor verjupping van De Pijp. Wij
kunnen niet zomaar 3,5 keer meer huur gaan betalen, 2917,- per maand, wie wel?

M.i.v. februari 2020 Stadshout De Pijp uit
Wij huren 2e Jan van der Heijdenstraat 71-hs nog
tot februari 2020; dan gaan we De Pijp uit. Vanaf
dan kun je ons vinden in Ouderkerk a/d Amstel, op
Ronde Hoep West 24 (voorbij de banpaal, op het terrein van de oude munitieopslag tegenover de kruitfabriek). Hier gaan wij ons bezinnen op het voortbestaan van Stadshout in en voor Amsterdam.

Wijken voor verjupping van De Pijp
Vanuit juridisch oogpunt staat de nieuwe eigenaar
in zijn recht om ons een huurstijging van 350% op
te leggen. Op sympathie voor onze sociale onderneming hoefden we niet te rekenen, ook na overleg
houdt hij voet bij stuk. Het is met verdriet en sterk
gemengde gevoelens dat wij jullie moeten gaan verlaten. Ook Stadshout wijkt voor de verjupping van
De Pijp waar geld boven leefbaarheid wordt gesteld. Lieve buren, lieve Amsterdammers, het ga jullie
Van De Pijp als achterstandswijk maakten we een goed! Wij hopen dat ‘onze’ Jan van der Heijdenstraat
net zo mooi blijft als wij het achterlaten.
Samen met Marijke groet ik jullie met pijn in het
hart,
Crisow von Schulz.
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Interview met Bea Smit van Café Hermes
Sinds 11 jaar runt Bea als eigenaar het typisch Amsterdamse
café Hermes op de Ceintuurbaan nr. 55. Er is daar nog een biljarttafel. En het café hangt en staat vol met allerlei attributen,
waaronder diverse accordeons en andere muziekinstrumenten. Je kan het zo gek niet bedenken of het is er.
Acht jaar geleden interviewden we Bea en haar man. Sindsdien is er veel veranderd. De herinrichting van dit deel van de
Pijp heeft zijn sporen nagelaten.
Wat is er veranderd?
In de eerste plaats is mijn man in 2012 overleden.
Daarna is de brug over de Ceintuurbaan 20 maanden dicht
geweest en heeft de straat een jaar opengelegen. Dat had heel
veel gevolgen. Op een bepaalde dag had ik nog maar 33 euro
omzet. Ik moest toen het personeel ontslaan. Goede raad was
duur. Uiteindelijk ben ik een evenementen café geworden.
Wat is een “evenementen café"?
Ik heb een regenboogvlag buiten opgehangen en we doen nu
allerlei activiteiten. Zoals wedstrijden Jenga. Jenga bestaat
uit blokjes hout. Je trekt één blokje uit de stapel en die moet
je bovenop leggen. Je speelt het met zijn allen. Dit spel hoort
eigenlijk heel klein te zijn, maar ik heb hem extreem groot,
omdat ik het zo leuk vind op het biljart.
Op dinsdag avond is er biljart-les. Het zijn vooral vrouwen
die voor deze les komen. De meeste mannen kunnen wel een
beetje biljarten.
1x Per maand hebben we hebben sjoelcompetities. Je kunt
hier sjoel-les krijgen van Wessel. Ik ben ook bij een sjoelbond aangesloten.

Douwe Bob komt nog steeds gedag zeggen.
Zijn songfestivalnummer is hier opgenomen in 2016. Eigenlijk moest ik eruit in de zomer van 2017. De eigenaar wilde
onderhoud plegen en het moest een hamburgertent worden.
Douwe Bob heeft toen een documentaire over mij gemaakt
en uiteindelijk mocht ik blijven. Dat was wel heel erg fijn. Ik
kreeg daardoor ook Douwes fanclub in het café. De meiden,
die hier tijdens de opnamen sliepen, hebben dat geregeld.
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Tussen 10 en 14 mei is het hier zo vol geweest, dat je niet
meer naar binnen kon. AVRO/TROS en cameraploegen van
alle tv-zenders waren er. Dat was erg leuk.
Daarna zijn we allemaal evenementjes gaan doen.
Zo hebben we elke laatste donderdag van de maand een
internationale vrouwenavond. Het is voor alle vrouwen,
vrouwen die vrouwen leuk of aardig vinden. Het is weer eens
wat anders dan met een man een gesprek voeren.Ze komen
uit Portugal, Spanje, Italië, Griekenland en hebben hier allemaal een baan in Amsterdam. Van één feestje krijg je weer
een ander feestje.

Op donderdag geef ik van 7 tot 8 uur Nederlandse les aan de
bar. Er hangen en staan hier zoveel dingen, zodat er heel wat
te leren valt. En mensen mogen hier ook fouten maken, zodat
ze wat makkelijker durven te praten.
Op dinsdag overdag hebben we dominodag. Dan komen hier
meestal 8 studenten dominoën. Die willen dat eigenlijk gaan
uitbreiden, maar zo ver is het nog niet.
Elke vrijdag en zaterdag kun je hier meedoen aan karaoke.
We hadden zaterdags ook altijd live muziek. Jamsessies van
6 tot 9 uur, soms zelfs met een zingende zaag. Maar dat is nu
verboden, omdat enkele mensen uit de buurt daar last van
hadden. Erg jammer.
In de periode 9 juli t/m 20 augustus hebben we elke 2e dinsdag van de maand een nostalgieavond over de Pijp zelf. Dan
komt Lisa Lalieu. Zij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en
vertelt hoe de Pijp eruit zag in 1888. Ze doet dat met dia’s,
films en muziek. Het duurt ca. 2 ½ uur. Ik heb zelf een periode gehad dat ik dit met Mark deed. Het heette toen
“Pijpverhalen”. Dan was ik als marktkoopvrouw verkleed.
Maar dit is veel serieuzer. Dus geen toneelstukjes meer, maar
echte nostalgische verhalen. Het komt ook op onze facebookpagina te staan.

door Uke Veenstra
Onze eigen café-kat dikke Max is in de eerste week van juni
overleden. Hij was het boegbeeld van de zaak. En had een
eigen instagram: #onze max. De kat presenteerde ook het
Mokum Magazine, dat elke eerste van de maand uitkomt. Hij
is 19 jaar geworden. Alle toeristen maakten foto’s of filmpjes
van hem. Ik mis hem erg.

Hebben jullie hier ook een winkeliersvereniging?
We hebben een winkeliersvereniging op de Ceintuurbaan. En
die werkt momenteel heel goed. We hebben contact met
elkaar via WhatsApp. Toen de brug zes maanden open was en
we nog zes maanden te gaan hadden, zijn we met zijn allen
bij elkaar gaan zitten omdat het zo niet langer kon. In december moest het af zijn, anders kostte het ons te veel geld. En dat
hebben ze toen ook gedaan. Samen met nog iemand heb ik
wel een beetje de kar getrokken.
Kregen jullie ook een vergoeding van de gemeente?
We kregen een kleine vergoeding van de gemeente. Maar ze
vergeten dat je heel veel omzet moet draaien, wil je al je rekeningen kunnen betalen. Neem nou de Buma/STEMRA rechten als je op Fox zit voor de voetbalwedstrijden. Kijk ik moet
dit apart betalen, maar deze zender betaalt ook weer
Buma/STEMRA. Wij betalen allemaal extra. Eigenlijk moet
dat één worden met alle horeca. Maar daarnaast betaal je ook
Fox en Ziggo. Ik wil hiervoor heel graag naar de Tweede
Kamer, maar dan moet je eerst weer een paar dagen bij

Toen de Noord/Zuidlijn openging, hebben zich hier 160 mensen ingeschreven. Ik heb namelijk het Noord/Zuidlijn
schaaktoernooi georganiseerd ter gelegenheid van de opening. Een meisje heeft de eerste prijs gewonnen.
Je bent hier wel elke dag bezig. Ik denk dat er maar weinig
vrouwen zijn, die dat 3 jaar achter elkaar in hun uppie hebben gedaan. Het moest gewoon. Het was overleven. En nu
hebben we weer een leuk café. Ik heb 12 weken achter elkaar
elk weekend hier een feest gehad. Daardoor kon ik niet meer
alleen staan. Dat werd te zwaar. Ik heb nu een oproepkracht
voor 5 uurtjes erbij. Mijn dochter staat op de woensdag en de
vrijdagavond en Edith op de dinsdag en de donderdag en
Claudia staat alleen op zaterdag en twee avonden en ik doe de
hele week.

elkaar gaan zitten om dat te communiceren. Het zou
mooi zijn als er iemand binnen de Winkeliersvereniging
Horeca Ceintuurbaan dat voor me zou willen doen. Al
die regeltjes zijn eigenlijk absurd duur voor alle horecabedrijven. Dat moet eens een keer recht gebreid worden.
Ik ben open van di t/m do van 15.00 tot 1.00 uur. Vrijdag
van 14.00 tot 3.00, zaterdag van 12.00 tot 3.00 en zondag
van 12.00 tot 19.00 uur, tenzij er voetbal tot 8 uur is,
want dan ben ik tot 9 uur negen of later open. Maandags
zijn we gesloten.
Tram 12, 3 en 24 stoppen voor de deur en de
Noord/Zuidlijn stopt op de hoek. Ik ben er echt blij mee.
De jaren dat ik niet goed gedraaid heb, hoop ik wel weer
in te halen.

Heb je hetzelfde terras terug gekregen?
Het terras is 20 maanden dicht geweest, de straat heeft een
jaar open gelegen en toen klopten de maten niet. Mijn terras
is kleiner geworden. Maar nu heb ik mijn vergunning weer
netjes op papier terug. Ik werk ook samen met Java Kitchen
aan de overkant. Als je hier in de zomer buiten gaat zitten,
kun je ook iets te eten bestellen bij het restaurant hiernaast.
Ze komen het dan brengen. En ik heb de hele dag de zon erop.
Daar ben ik heel blij mee. En ik heb een heerlijke bak koffie.
Als ik een feestje heb, maak ik kaas, gekookte worst, leverworst en aan de overkant bestel ik loempiaatjes. Biologisch
en goedgekeurd door de vrouwenbond.
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De Groene Pijp
Het is zomer en de meeste Pijpbewoners zijn of gaan
op vakantie. Thuisblijvers: niet getreurd. Er zijn in
eigen buurt genoeg leuke dingen te doen, om er een
fijne “staycation” van te maken. Onder andere bij het
Groen Gemaal in het Sarphatipark.

gezorgd. Kosten 10 euro, aanmelden via stefan.lemmers1960@gmail.com. Maximaal zes deelnemers.
Bij veel animo organiseert Stefan een extra workshop. In september zal Stefan ook een cursus tuinontwerpen geven, voor maximaal vier personen, en
in november staat de workshop ‘Minituin in schaal
De vrijwilligers van het Groen Gemaal zitten niet maken’ op de agenda.
stil. Er verandert en gebeurt altijd wel wat.
Toos Tuin
Gaasbakken, pallettuinen, waterbakken, minituinen
in schalen, een natuureducatietafel op vrijdagmiddag. Gloedjenieuw zijn de trendy terraria, gemaakt
door Stefan Lemmers, al jarenlang vrijwilliger bij
het Groen Gemaal en samen met John Kroon werkzaam bij De Coöperatie van Springplank De Pijp. Je
kunt zijn creaties niet alleen voor een zachte prijs bij
het Groen Gemaal kopen, Stefan geeft er nu ook
workshops ‘Terrarium maken’. De eerstvolgende
workshop is op vrijdag 30 augustus, van 10.00 tot
12.30 uur. Je creëert een groen microklimaat in een
afsluitbare glazen fles of pot, met een hoogstpersoonlijk tintje in de vorm van een klein souvenir of
een kleine natuurschat. Neem een glazen, afsluitbare pot of fles mee en een steen, schelp, knoop of iets
anders waar je aan gehecht bent of waar je blij van
wordt. Voor het groen en koffie of thee wordt

Composteren is hot
Sinds kort is er bij het Groen Gemaal ook een kleine
hoeveelheid supervruchtbare wormencompost verkrijgbaar, voor een weggeefprijsje. De compost is
afkomstig uit de wormencompostbak op het Groen
Gemaal. De compost bevat veel voedingsstoffen
voor planten, zorgt voor een snelle ontkieming van
zaden, sterke wortels en een betere bodem en blijft
lang goed, mits koel en donker bewaard (onder de
30° C). Het spul is zó sterk dat je het verdund of vermengd moet gebruiken.
Dat composteren hot is blijkt ook uit de wachtlijsten
die zijn ontstaan voor de buurtwormenhotels in
8

door Marieke van Gessel

Amsterdam, zo ook die op de hoek van het
Sarphatipark bij de Eerste Sweelinckstraat. Kijk
voor meer informatie op buurtcompost.nl en
www.amsterdam.nl/composteren. Bij buurtcompost.nl/media/ vind je een leuk filmpje van AT5
waarin Tamara Beelen uitleg geeft over het wormenhotel op de hoek van het Sarphatipark. Daarnaast is
het Natuur&MilieuTeam (NMT) Zuid begonnen
met een telefonisch ‘compostspreekuur’. Heb je vragen over composteren? Bel dan op donderdag tussen
19.00 en 20.00 uur met Toos Tuin op (020) 692 1424.
Of ga op de eerste donderdagavond van de maand
naar Wijkcentrum De Pijp, op de Tweede van der
Helststraat 66, waar Toos Tuin tussen 19.00 en 20.00
uur voor je klaar zit om je deskundig advies te
geven.
Nomineer de mooiste groene gevel van 2019
Ga op een mooie zomerdag eens lekker wandelen en
neem je gsm of camera mee. Zie je ergens in
Amsterdam een opvallend mooie groene gevel?
Meld die dan aan via de site van het NTM,
www.ntmzuid.nl, zodat die kans gaat maken op de
titel ‘Mooiste groene gevel’ van 2019. Met klimplanten begroeide gevels zijn in onze stenen jungle heel
belangrijk, voor het welbevinden van de bewoners,
maar ook als nestel- en schuilplek voor vogels, voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten, een
verkoelend effect in een almaar opwarmende wereld
en het opvangen van fijnstof. En ze werken geluiddempend. Om maar wat te noemen.

Geest
Wees een open geest
Die zich vrij beweegt
Makkelijk vergeeft
En naar hartstocht leeft

Katsongs © 2011

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Ankie’s Muziekie
Een leuke toepassing van huishoudspullen is bijvoorbeeld het wasbord. Dat stamt uit de 18e en 19e
eeuw in de Zuidelijke Staten van Amerika. Muziekinstrumenten waren daar nauwelijks te krijgen en
ook heel duur. Dus keek men wat er voorhanden
was: gereedschappen en huishoudelijke voorwerpen. Pannen en potten als slaginstrument, een theekist met een bezemsteel en wat snaren werd een
bas. Bij gebrek aan violen was een sigarenkistje met
snaren plus hals een goed alternatief.

Maak zelf een instrument

Op zich was ik een braaf kind, maar mijn moeder
kon ook wel eens gek van me worden. Dan had ik
weer wat bedacht. Toen er nog heuse melkflessen
waren die de melkboer aan huis bracht, kwam ik op
het idee om 8 melkflessen te vullen met zoveel
water dat er een octaaf (acht opeenvolgende tonen)
ontstond. En door ze met een lepel te bewerken had
je een heel aardig instrument. Nou had ik dat heus
niet van mezelf, want zolang er mensen bestaan zijn
er instrumenten uitgevonden, en ook gemaakt van
huishoudelijke artikelen. Mijn moeder moest toch Het wasbord was niet alleen voor de was maar werd
aan dit gemusiceer in de keuken een eind maken ook gebruikt om het ritme aan te geven. Op oude
foto’s kun je zien dat het wasbord liggend met lepels
want de melkboer wilde zijn lege flessen terug.
wordt bewerkt of om de hals wordt gehangen en met
stokjes of vingerhoedjes wordt bespeeld. De groepen die eigengemaakte en traditionele instrumenten bespeelden werden Jugbands genoemd. Deze
groepen leidden een zwervend bestaan. Het waren
meest zwarte muzikanten die meereisden met zogenaamde Medicin shows. Dit waren een soort braderieën die met name medicijnen probeerden te verkopen. Het instrument werd naast de Jugbands
populairder en ging ook in de jazz gebruikt worden.
Er zijn opnames van Washboard Sam, die in 1910
in Arkansas geboren werd en met pioniers van de
jazz uit die tijd veel heeft opgetreden.
In Nederland werd het wasbord als instrument in
jazz en dixieland bekend door onder andere Beryl
Bryden (1920-1998). Ze was een van oorsprong
1e v.d.
Helststraat
hoek
Albert Cuyp
markt
Tel:
020
4702500
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Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
Dinsdag gesloten
Cerrados los martes
www.vamosaver.nl

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

vol op school begon hij als schilderdoek-preparateur en schilderde net als zijn vader landschapjes.
Omdat hij veel op het Waterlooplein zwierf, ontdekte hij de 78-toeren platen met jazz en bleef hij zich
zijn hele leven daar mee bezighouden. Met een paar
mensen richtte hij het Nederlands Jazz Archief op
en was daar de wandelende encyclopedie op jazzge-

Britse zangeres die met veel jazzmusici samenwerkte zoals Chris Barber en Johnny Lonegan. In Nederland trad ze in 1955 met haar wasbord op met de
Dutch Swing College Band. Ook in de popmuziek
werd het bijvoorbeeld gebruikt door Ernst Jansz
met de 10 CCC inc.

bied. Hij deed enorm veel research voor met name
de Nederlandse jazz en schreef daar veel artikelen
over. Zijn liefde voor het wasbord kon hij uiten met
de Animal Crackers, ‘de band zonder stekkers’. Later
speelde hij ook mee in Max Tak, het salon, dans en
filmorkest. Ik heb hem jaren in het orkest meegemaakt en het mooie verhaal gaat, dat toen we een
zwijgende film begeleidden het wasbord steeds
langzamer ging spelen. Herman was in slaap gevallen!
De meest bekende wasbordspeler in de oude jazz Op YouTube staan genoemde artiesten en van
was toch wel Herman Openneer (1935-2017). Als Herman bestaat een opname uit 1995 van de
zoon van een kunstschilder en niet bepaald succes- VPRO.
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De verhalen van een zeeman
deel 22
Buurtbewoner Raymond Heinemeijer (Hein
genoemd bij de Marine) is een kleurrijk persoon
met een markant verleden, onder andere bij de
Koninklijke Marine. Zijn vrouw, kunstenares
Geertje Verheijden, tekent in dit bulletin zijn verhalen op.
In de winter krijgen alle onderdelen van het schip
een grote onderhoudsbeurt. Al het houtwerk wordt
geschuurd en gelakt, de zeilen nagekeken, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. En als tot slot in
het droogdok alle aangroeisels zijn afgeschrapt,
wordt de antifouling (om aangroei op het onderwaterschip te voorkomen) opnieuw aangebracht.

door Geertje Verheijden

Jan en Hein nog behoorlijk druk met het alles
opnieuw inrichten van de kombuis, de hutten en de
salon.
Zo, klaar dus zeilen maar!
Een proefvaart maken is het eerste wat er te doen
staat. Om de haven uit te varen moet uiteraard de
motor aan, waarna de mannen de zeilen kunnen
hijsen. Alles moet piekfijn in orde zijn voordat het
schip naar Muiden kan vertrekken. Wanneer de
wind gunstig is, kun je in een dag zien of alles klopt.
Meestal is dat zo. Sterker nog, Hein kan zich niet
heugen dat er ooit iets niet klopte. Tijd dus om naar
Muiden te varen.
Via de Waddenzee gaat de tocht naar de Afsluitdijk
bij Den Oever. Dat gebeurt allemaal op de motor,
maar eenmaal op het IJsselmeer worden de zeilen
gehesen. Behalve uiteraard wanneer het windstil is
of het erg stormt. Voor de sluizen van Enkhuizen
moet de motor weer aan. Je mag namelijk niet al zeilend een sluis binnenvaren. Nu gaat het verder op de
motor naar Muiden.

Nadat het schip ook van nieuw tuig is voorzien, is
de winter voorbij en wordt het tijd voor het optuigen en inrichten van “De Groene Draeck”.
Het servies, glaswerk, bestek, linnengoed, koektrommels etc. liggen zoals gewoonlijk opgeslagen op
Kasteel Drakensteyn. De schipper, Jan Coolen, belt
met de huismeester van het kasteel om te vragen
wanneer het schikt dat de inventaris van het schip
kan worden opgehaald. Omdat er op dat moment
geen officiële bezoeken zijn kan het vrijwel meteen.
Van het hoofdkwartier “De Zwaluwenberg” krijgen
Jan Coolen en Hein een truck van de landmacht met
chauffeur om alles op Kasteel Drakensteyn op te
halen en aan boord te brengen.
Inmiddels zijn ook de schoongemaakte matrassen
en de gestoomde dekens aan boord gebracht en zijn
12

Zo, alles is klaar voor het nieuwe zeilseizoen met
Prinses Beatrix, prins Claus en de prinsjes Willem
Alexander en Friso. Constantijn was toen nog niet
geboren.

Wordt vervolgd

Pindasoep met bruine bonen
(4 personen)
Een heerlijke (vegetarische) maaltijdsoep die je feitelijk het
hele jaar door kunt eten, zowel op warme zomer- als op koude
winterdagen.
Wat je nodig hebt:
200 gr. satésaus, 200 ml kokosmelk, 700 ml water, 1 groente bouillonblokje, 2 (rode) paprika’s, 1 pot (500gr) bruine bonen, 125 gr.
Taugé, 50 gr gebakken uitjes, scheut olijfolie, 4 eieren.
Doe de satésaus, de kokosmelk, het groentebouillonblokje en het
water in een soeppan en breng aan de kook. Verwijder ondertussen
de steelaanzet en de zaadlijsten van de paprika’s en snij het vruchtvlees in blokjes. Voeg toe en laat het geheel 10 minuten zachtjes
koken. Doe de bruine bonen in een zeef, spoel af en laat uitlekken.
Voeg toe en laat nog twee minuten zachtjes koken. Breng op smaak
met wat peper en eventueel zout. Houd de soep warm op een laag
pitje en een vlamverdeler. Voeg helemaal op het laatst de taugé toe.

Bak de eitjes in de olijfolie aan beide zijden, snijd in reepjes en leg
ze op de voorverwarmde soepkommen of borden.
Giet de soep erover en serveer met de gebakken uitjes.
Lekker met (bruin) stokbrood en roomboter.
(Borden voorverwarmen kan natuurlijk in de magnetron of in de
oven, maar ook heel eenvoudig door ze in heet water te leggen.
Houd ze eventueel warm op een rechaud.)
di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za 14.0018.00 uur. voor alle soorten catering, ook buiten de openings-tijden. Vraag vrijblijvend een
offerte aan.
Ceintuurbaan 181
Tel. 020-6620345
1073 EK Amsterdam
info@ratatouille-traiteur.nl
www.ratatouille-traiteur.nl

Al voor 15 euro
in deze krant?
mail naar
redactie@bulletindepijp.nl
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Stadsdeelinformatie
Politie Zuid-De Pijp

Wijksteunpunt Wonen

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 Zuid-De Pijp
Geopend: Dagelijks 8.00 tot 22.00 uur
Bezoekadres: President Kennedylaan 11
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

(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 De Pijp
Tweede van der Helststraat 66
Tel: 020 5230160
( Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat
u wordt dan teruggebeld )

Sporten in Sporthal De Pijp
Huis van de wijk De Pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
www.combiwel.nl
Info : 020 6764800
Voor elkaar in zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Tel : 020 679 4441
E-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11.00-13.00
Voedselbank Zuid
Inloopspreekuur: maandag 15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid
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.

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

Gambrinus
Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl
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R i a lto

CC Amstel

Diego Maradona

Presentatie seizoen 2019/20

Vanaf 8 augustus 2019

di 3 september 2019

Asif Kapadia | Groot-Brittannië | 2018 | 125' |
Engels gesproken | Nederlands ondertiteld

Vlak na de zomer, aan het begin van het nieuwe seizoen wil
CCAmstel je graag kennis laten maken met hun nieuwe
programma. Zij presenteren hun highlights, de niet-te-missen voorstellingen en natuurlijk hun eigen projecten.

Iedereen zag het behalve de scheidsrechter: Diego Maradona scoorde met een handsbal tegen aartsvijand Engeland in
de kwartfinale van de WK 1986 in Mexico. Nadat hij ook de
weergaloze 2-0 had gescoord, was het toernooi voor Engeland afgelopen, terwijl Argentinië wereldkampioen zou worden. "Het was de hand van God", verklaarde hij later. Misschien had hij niet eens ongelijk, want velen beschouwden
hem als een (voetbal)god – in Argentinië, maar ook zeker
in het Italiaanse Napels. Het plaatselijke Napoli had nog
nooit een prijs van enig belang gewonnen, tot Maradona
daar in 1984 ging voetballen. Met hem wonnen ze onder
meer twee landtitels. Na zijn actieve voetbalcarrière kende
hij pieken, maar vooral veel dalen, die veroorzaakt werden
door overgewicht, drank en drugs.
Regisseur Asif Kapadia, die eerder films maakte over Formule 1-coureur Ayrton Senna en zangeres Amy Winehouse, brengt aan de hand van heel veel archiefmateriaal het
bewogen leven van Maradona in beeld. Maradona verleende welwillend medewerking aan deze film.
Ceintuurbaan 338
Tel: 020 676 87 00
www.rialtofilm.nl

Dit vindt plaats in de studio waar Laura Simonse een introductie theatercollege geeft. Net als afgelopen seizoen komt
er ook in het najaar weer een Cursus Kijken naar Toneel
onder haar leiding.
Kom kijken en luisteren!
Iedereen is welkom.
Koop je gratis ticket op www.ccamstel.nl.
Meld je snel aan, want er zijn slechts 50 plekken.
Programma
19.30 uur Inloop met koffie en thee in podiumcafé CéCé
20.00 uur Welkom door Mark Walraven (directeur) in de
studio
20.15 uur Introductie theatercollege en presentatie highlights door Laura Simonse
21.15 uur Afsluiting door Loulou Sjerps (programmamaker) en Mark Walraven
21.30 uur Borrel in CéCé
Cullinanplein 1
Tel: 020 6712417
www.ccamstel.nl
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Huiskamer

Dagelijks geopend voor groepen Albert Cuypstraat 203 Tel: 06 28 629 839 www.huiskamerrestaurant.com

voor al uw
dierenvoedsel

HEROPEND

Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
Tel: 020 6753239

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163
Tel: 020 6763247
Lokanta

DINER
DRANK

Café
Restaurant
1e van der Helststr 59-61
Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Gerard Doustraat 33/35

Gerard Douplein 14
tel: 020 6646483
www.pilsvogel.nl

Tel: 020 6719216
www.sarayrestaurant.nl

Turkse specialiteiten

Al voor 15
euro in deze
krant?
mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

www.minicards.com

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK
Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046
Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20
Website: www.bvanerve.nl

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Portugese
flame
grilled
chicken

