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Belegde broodjes
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Borrel of feestje?

Pacomer

Traiteur & Catering
Pacomer Traiteur
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl

1e vd Helststraat 50
Tel: 020 671 22 42
www.wijnbar.nl

Nieuws
in de buurt
Café Hermes presenteert een eerbetoon aan André Hazes op 26 oktober
aanstaande.
Veel plezier.

Herfst
Ik loop met mijn gezicht in
de regen
De regen spoelt mij schoon
Ik laat het uit mij waaien
Het is een zware storm

Katsongs 2012

Sonny

FALAFEL
1e vd Helststraat 43
Tel:020 6767612

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES

café Mansro
ee r st e S we el i nck st r 1 3

www.sonnyfalafel.nl
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Interview met Jolande Mak van Lunchroom Hannibal
Al 34 Jaar runnen Leo en Jolande Mak lunchroom Hannibal
op de Ferdinand Bolstraat 92/hoek Govert Flinckstraat. Daarvoor was het anderhalf jaar koffieshop en petit restaurant. Hoe
kwamen zij de afgelopen tijd door?
Hoe bent u ertoe gekomen hier te beginnen?
Het kwam in het jaar dat mijn man met zijn vader en zijn
broer een zaak hadden tegenover Paradiso. Dat was een echte snackbar. Het Kleine Gartmanplantsoen ging toen op de
schop en dat ging zeker anderhalf jaar duren. We waren
ondernemende mensen en we wilden niet niets doen. In de
tussentijd zijn we toen hier in de F. Bolstraat begonnen. Toen
het daar klaar was, hadden we twee zaken. Het was daar
altijd ’s avonds en ’s nachts werken en hier in de F. Bol overdag.
Ondertussen werd mijn schoonvader ook ouder. Wij hadden
inmiddels 3 kleine kinderen. We hebben toen toch maar
besloten om voor de F. Bolstraat te kiezen, omdat het een
dagzaak is. Dan had je toch wat meer vrije tijd. Dat heb je
met kleine kinderen wel nodig. De kinderen zijn nu 29, 27
en 24 jaar en alle drie de deur al uit.
Wat is er in 33 jaar gebeurd?
Er is heel veel gebeurd. Toen we hier begonnen hadden we
een monopolie positie. Ik geloof dat er nog twee andere horeca gelegenheden waren. Ja, het zat hier altijd stampvol. Mensen bestelden eenvoudiger; een stokbroodje kaas, een kroket
met een broodje en dat soort dingen. Door de jaren heen is
er veel horeca bijgekomen. Ook in de zijstraatjes.
Met het oog op de aanleg van de Noord/Zuidlijn is er daarna
ook weer een explosie gekomen. We dachten als het hier
klaar is, moeten we hier zitten, want dat wordt natuurlijk een
hot item.
We moesten wel een lange adem hebben. Het duurde 15 jaar
alles bij elkaar. Dat was echt rampzalig. Je werd wel goed
gecompenseerd door de gemeente. Maar om te ondernemen
was het niet leuk. Wat je meer omzette, kreeg je minder vergoed. Maar je moest even goed aantonen dat je bleef ondernemen. Je kwam ook voor een commissie. Het was niet zo
dat je de deuren dicht kon doen. Je moest gewoon aan de
gang blijven.
We hebben ook een hele leuke tijd gehad. We hebben hele
ploegen bouwvakkers gehad, die elke avond binnen kwamen
zetten om een uur of half zes. Dan hadden we gewoon een
dagschotel. Dat was heel erg leuk.
We hebben ingespeeld op de omstandigheden, maar het was
ook wel soebatten. Er was altijd wat. Dan was er weer een
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betonwagen, dan was het weer stankoverlast, dan zaten je
hele ramen weer onder het zand en de blubber, dan had je
weer een houten pad voor je deur. En zo ging het maar door.
Dan is 15 jaar wel lang, heel lang. En dan zet je wel door, want
dan denk je: “nu wil ik het wel zien als die Noord/Zuidlijn
echt gaat rijden”.

Hoe lang is het nu klaar?
Vorig jaar is het officieel geopend. Dan merk je wel dat de
straat vrij is. In de beginperiode zag je heel veel mensen uit
Noord komen. Echt grappig. Ja, vroeger moesten ze toch met
een pontje over het IJ en dan met de tram. En er komen ook
wel veel dagjesmensen. Langzamerhand beginnen mensen
ook in te zien hoe gemakkelijk het is. Als mensen uitstappen, staan ze meteen boven op de Albert Cuyp. En je hebt
natuurlijk de toeristen. Dat blijft en dat zie je gewoon aanzwellen. Dat is voor ons op zich gunstig. Toeristen lunchen
meestal ná de Hollanders. Hollanders gaan om half één. Toeristen gaan uitgebreid zitten om half drie. De lunch wordt
daardoor verlengd.
Het moet alleen niet al te mooi weer worden, want wij zijn
wat dat betreft toch echt een winterzaak. We hebben een
gevelbank in de zijstraat, maar we mogen hier geen terras
hebben. Het enige wat mag is een bank buiten, max. 50 centimeter uit de pui, maar er mogen geen tafeltjes en stoelen.
Aan de F. Bolkant mag helemaal niets. Daar hadden we al de
eerste officiële waarschuwing van te pakken. En die geldt
dan ook meteen voor drie jaar. Ja, ze zijn heel streng. En dat
geldt voor iedereen in de F. Bolstraat. In de zijstraten geven
ze nog wel her en der een vergunning af. Hier aan de zijkant
is het natuurlijk ook erg smal. Met die bank kunnen de mensen er precies nog langs.

door Uke Veenstra
Hebben jullie hier in de buurt een winkeliersvereniging?
Ja, die hebben we. De opkomst is wel matig. Het is de hele
Ferdinand Bol tot over de Ceintuurbaan bij Loetje.
Het gaat over het beleid in de buurt, bijvoorbeeld de kerstverlichting. Tijdens de opening van de Noord/Zuidlijn is er
het een en ander georganiseerd om er een beetje ruchtbaarheid aan te geven in de sociale media. Met Kerst zijn er altijd
wel weer wat activiteiten. Dan proberen we toch de straat een
beetje te promoten.

Is hier toezicht op een gevarieerd aanbod ondernemers
in de straat?
Het liefste zou je zien dat je allemaal kleine ondernemers
hebt. Dat zie je nog wel her en der in de zijstraatjes. Maar ja,
de huren in deze straat zijn zo hoog met die grote panden,
dat is voor een kleine ondernemer ook niet meer op te brengen. Dat is het probleem. Als je 2 ton per jaar aan huur moet
betalen, hoe ga je dat ooit doorberekenen. Dat gaat je nooit
lukken.
Af en toe zie je nog wel een pop-up winkel. Zoals die pepernoten-winkel, die er met Sinterklaas in zat. Maar daarna gaat
het weer dicht en komt er niets voor in de plaats.
Eigenlijk zijn wij heel ouderwets. Wij zijn ons eigen “retro”,
zeggen we altijd. Wij verkopen nog steeds een broodje kroket. Het is allemaal wel leuk: dan moeten we weer aan de
zuurdesem en dan weer aan het speltbroodje en dan moeten
we weer iets met granola en alles vegan. Prima, daar is zeker
een markt voor. Maar mensen die hier in de buurt aan het
werk zijn, zeggen toch, doe mij maar een lekkere uitsmijter,
een kopje erwtensoep of een stukje appeltaart. Dat houd je
ook langer vol. Broodje kaas is altijd goed. We hebben er
natuurlijk wel wat aan gedaan: wat luxer broodjes, wat uitgebreider en een paar specialiteiten. Maar die klassiekers hebben we ook. Gewoon die witte en bruine zachte bol met een
eitje, met tartaar met uitjes. Dat is eigenlijk nog wel de redding tussen al die boerenkaas op dit moment.

Bent u tevreden tot nu toe?
Ja, sinds die straat klaar is en de metro rijdt, draaien we nu
echt goed.
En jullie gaan nog wel even door?
We hebben het er wel eens over gehad. En er is ons ook wel
eens een mooi bedrag aangeboden voor de zaak. Maar daar
kun je niet stil van gaan leven. De helft gaat naar de
belasting. Mijn man en ik zijn nu allebei 57. We vinden
eigenlijk dat we nog te jong zijn om thuis te zitten. Mijn
man zegt altijd als ik het morgen niet meer leuk vindt, er
geen zin meer in heb, dan stop ik ermee. Daar heeft hij ook
gelijk in.Dat doet hij dan ook. Maar eigenlijk is het altijd
wel leuk. Want het is veel wisseling aan mensen, zo gezellig
en je hebt natuurlijk zo veel goodwill. Dan stapt die weer
binnen en dan weer die. Ondertussen gaat het nu van generatie op generatie. Dat maakt het ook weer zo grappig. Na
de ouders komen de kinderen en dan weer de kleinkinderen. En dan krijgen die weer een vriendje en die komen ook
weer. Zo gaat het en dat is leuk.
En je merkt ook dat je een heel gemêleerd publiek hebt,
zowel jong als oud. Alles loopt door elkaar. Dat is ook leuk.
Het is wel een tijdje geweest, vóór de aanleg van de
Noord/Zuidlijn, dat je de buurt wat zag vergrijzen. Maar in
de zijstraten zie je nu ook veel juppen of werkende mensen.
Eigenlijk woont er hier van alles door elkaar. Er zijn meer
jonge mensen. Meer kleine kindertjes zie je ook weer. Dat
geeft ook weer een andere sfeer dan wanneer het alleen maar
oud publiek is.

Vervolg op bladzijde 9
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De Groene Pijp
De herfst heeft zijn intrede gedaan en het tuinseizoen
loopt op z’n einde, maar dat betekent niet dat we op onze
lauweren kunnen gaan rusten. Integendeel. Er is genoeg
te doen en te beleven op groengebied!

Luisterwandeling

Urban Sound Lab
Sarphatipark
Als muziek in je oren

Groen Gemaal, waar je een van de oefeningen kunt doen
in het romantische, groene prieeltje naast de verzonken
vijver. De luisterwandeling en het boekje zijn gerealiseerd in het kader van Urban Sound Lab, een project
waarin buurtbewoners in samenwerking met kunstenaars, schrijvers en componisten onderzoek doen naar
de akoestische eigenschappen van Amsterdam-Zuid. In
het Sarphatipark, een kleine groene oase in een drukke
stad, is een boeiende mix van geluiden te horen die elke
dag anders klinkt. Soms lijken de klanken een perfect
gecomponeerd muziekstuk te vormen, dan weer is er
een enkele valse noot of wanklank te horen (gegil van
kinderen, nerveus gekef van hondjes, een houtzaag van
de boomspecialisten van Pius Floris, sirenes van voorbijrazende politie- of brandweerauto’s). Als je wilt kun
je na afloop van de wandeling je in het boekje opgeschreven ervaringen in de speciale brievenbus aan het
hek van het Groen Gemaal doen. Kijk voor meer info op
soundtrackcity.nl en urbansoundlab.nl

Tuinontwerp en miniatuurlandschap
Op 11 oktober start Stefan Lemmers, die is opgeleid als
hovenier en tuinontwerper, voor de derde keer een cursus tuinontwerpen. In veertien lessen, om de twee
weken op vrijdag, van 13.00 tot 15.00 uur in het Groen
Gemaal, leer je een ontwerp en beplantingslijst voor een
specifieke tuin in De Pijp maken. Het is de bedoeling
dat je tussen de lessen door thuis verder werkt aan je
Op vrijdag 20 september vond de feestelijke lancering schetsen en plantenlijst. Aan het eind van de cursus preplaats van een geluidswandeling door het Sarphati- senteer je je ontwerp aan de eigenaar van de betreffenpark. Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks de tuin. Kosten: 95 euro, maximaal zes deelnemers.
bestuur van stadsdeel Zuid, luidde de start van dit nieuwe project in bij het Groen Gemaal. Op initiatief van
Henk Vrolijk, jarenlang gewaardeerd coördinator van
het Groen Gemaal, zette Soundtrackcity in samenwerking met het gemaal en Wijkcentrum De Pijp een route
door het park uit met een aantal luisterpunten die staan
beschreven in een handzaam boekje. Bij de luisterwandeling richt je je aandacht specifiek op de geluiden in
de omgeving en word je je ervan bewust hoe je die
opneemt en ervaart. Het boekje met de luisterpunten
en -oefeningen is samengesteld door erfgoeddeskundige Rosa Mul en geluidskunstenaar Max van der Wal. Het
is gratis verkrijgbaar bij Soundtrackcity en bij het
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door Marieke van Gessel

Stefan, samen met John Kroon werkzaam bij Coöperatie Springplank De Pijp, geeft daarnaast op vrijdag 1
november een workshop ‘minituin in schaal’ maken
in het Groen Gemaal. Neem een schaal en een kleine
natuurschat of souvenir mee, zoals een schelp, steen of
(buddha)beeldje, en maak er een decoratief minilandschap van voor op je balkon- of terrastafel of voor in je
woonkamer. Neem voor een schaal voor in je interieur
een of twee kleine kamerplantjes mee. Voor tuinplantjes, aarde, koffie en thee wordt gezorgd. Tijd: 10.00 tot
12.30 uur, kosten: 12,50 euro. Aanmelden voor de cursus
en workshop: stefan.lemmers1960@gmail.com

Ecologische voorjaarsbollen planten
De herfst is dé tijd om bollen te planten (of te ‘poten’)
om van vroege voorjaarsbloeiers te kunnen genieten. Je
kunt de bollen niet alleen in de (gevel)tuin planten,
maar ook in potten. Heel leuk is de zogenoemde ‘lasagna- of laagjesmethode’: grote bollen onderin een pot,
kleinere erboven. Zorg ervoor dat de bollen elkaar en de
potrand niet raken (dat laatste vanwege kans op bevriezing) en je hebt straks een leuke mix van bloemen. Als je
kiest voor een combinatie van vroegbloeiers, zoals
sneeuwklokjes, en laatbloeiers, zoals tulpen, heb je langere tijd plezier van een en dezelfde pot. Zoals elk jaar
zijn er vanaf begin oktober bij het Groen Gemaal weer
mooie, bekende en minder bekende bloembollen tegen
kostprijs te koop. Alle bollen zijn op biologische wijze
geteeld en afkomstig van 't Keerpunt in Benningbroek,
in de kop van Noord-Holland. Het Groen Gemaal heeft
weer een ruime selectie gemaakt, van de kleine, blauwe

sterhyacintjes (Scilla) tot de witte en geurende (!) dichtersnarcis (Narcissus poeticus of recurvus) en van de in
mei-juni bloeiende, lichtblauwe prairielelie (Camassia)
tot het sierlijke zomerklokje (Leucojum), dat vanaf
maart t/m mei met sneeuwklokjesachtige, witte bloemen met groene stipjes bloeit. En uiteraard heel veel tulpen in verschillende kleuren en maten. Wees er snel bij,
want op is op! Het Groen Gemaal is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer info op ecobulbs.nl en https://www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/
Wijkcentrum De Pijp 50 jaar
Het was groot feest op zaterdag 28 september in de
Oranjekerk, waar Wijkcentrum De Pijp het vijftig jarig
bestaan vierde. Het Wijkcentrum, dat vorig jaar verhuisde van de Gerard Doustraat naar de Tweede van der
Helststraat 66, is in 1969 begonnen als Werkgroep De
Pijp, waarin onder anderen de roemruchte politicus Jan
Schaefer (1940-1994) actief was. Er werden huurdervergaderingen georganiseerd en Schaefer leerde zo in de
praktijk alles over volkshuisvesting. Hij keerde zich
onder andere tegen het beleid van slopen en nieuwbouw,
als voorstander van renoveren én kraakacties. Het
Wijkcentrum is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid
tot een onmisbaar platform voor de buurt, met onder
andere de uitgave van De Pijp Krant (niet te verwarren
met dit Bulletin de Pijp), het Natuur- en Milieuteam, het
organiseren van manifestaties en acties, zoals het
behoud van het Zuiderbad en de Zomerfestivals Albert
Cuyp, beheer van de watertuinen in de Boerenwetering,
geveltuinendagen en de jaarlijkse natuur- en milieumarkt. Daarnaast ondersteunt het wijkcentrum – onder
veel meer – burgerinitiatieven als De Schone Pijp en
faciliteert het de jaarlijkse 4-5 mei viering in De Pijp.
Ook het Groen Gemaal is onderdeel van het diverse
takenpakket van Wijkcentrum De Pijp. Het is elk jaar
weer vechten voor de betreffende subsidies, maar wij
zeggen: op naar de volgende vijftig jaar! Wijkcentrum
De Pijp, Tweede van der Helststraat 66, op de tweede verdieping van Het Huis van de Wijk, binnenlopen kan van
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur, tel.
6764800, wijkcentrumdepijp.nl
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Nieuwe hotspot
Ontdek je plekje! Bij toeval stuitten we op een
prachtige nieuwe designwinkel, een beetje verstopt
buiten de gebaande winkelpaden, op Govert
Flinckstraat 144, parallel aan de stille Cuyp.
Groen + Akker is opgericht door Gerbrand van
Nijendaal (44) en Maaike Groen in ’t Wout (42). Hij
heeft een achtergrond in kunst en interieurdesign,
zij in de mode. De ideale combinatie die de vinger
aan de pols houdt op het gebied van bijzondere
woonaccessoires en originele cadeaus. Van kaarten
en servetten van het bekende designmerk Vitra tot
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vazen van het Deense Raawii, van lichtobjecten van
het Duitse Rrudi tot serviezen van de Belgische
architect en ontwerper Vincent Van Duysen, van koffietafelboeken tot een mooie fles balsamicoazijn.
Elke twee maanden is er in het voorste gedeelte van
de winkel een wisselende presentatie van een jonge
designer, vernieuwend merk of ontwerperscollectief. Het blijft dus interessant er eens binnen te lopen
en rond te neuzen. Ze hebben ook een uitnodigende,
frisse website plus webshop. Groen + Akker, Govert
Flinckstraat 114, dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur, www.groenenakker.nl

Vervolg van bladzijde 5
Wat is het allerbelangrijkste voor U en Uw man in de
lunchroom?
Misschien toch wel dat stukje meer bieden dat andere zaken
laten liggen. De dienstbaarheid, maar ook de vriendelijkheid.
Het gevoel van gastvrijheid geven. Dat is denk ik wel heel
belangrijk in deze zaak. En dat is eigenlijk ook waarin we ons
een beetje willen onderscheiden van de rest. Wij proberen
ook het personeel dat wij hebben met de neus die kant op te
krijgen. Je denkt bij jezelf, het is overal zo vluchtig, zo kortaf.
Dan denk je, ga nou eens even gezellig zitten. Gezelligheid,
een beetje warmte. En dan merk je ook aan mensen, dat je
eigenlijk meer een soort eetkamer van de Pijp bent. Dat je
toch de mensen om je heen gedag zegt, je neemt eens een
pakketje aan omdat iemand niet thuis is. Of men vraagt ook
wel, mag ik mijn sleutel hier even neerleggen, want er komt
iemand ze ophalen. Of als je elkaar eens ergens mee moet
helpen. De mensen kennen hier elkaar allemaal. Dus eigenlijk is het een beetje dorps.

Lekker
je smaakt goed
Je bent kruidig en warm
prikkelt een beetje
kaneel is je naam
lekker met zoet
je smaak is zacht
eigen en wijs
Jij bent
anijs
met
zoetzuur
en nog veel meer
openheid
voor de keel
exotisch
remember
jij heet

Jolanda heeft haar eigen schilderijen in de lunchroom tentoongesteld.

gember

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Ankie’s Muziekie
Dol op een man(dolien)
Soms vind ik het leuk om naar een voetbalwedstrijd
te kijken. Meestal in mijn eentje, dat commentaar
van al die voetbalexperts om je heen hoef ik er niet
bij. Dus keek ik ook naar Ajax dat in Nicosia speelde. Ik denk dat veel mensen van mijn leeftijd weemoedig meteen aan de Zangeres Zonder Naam
gedacht hebben. Ik kreeg daarna dagen lang haar
waarvan er nog steeds een paar bestaan. Het instruliedje niet meer uit mijn hoofd:
ment werd vooral bespeeld in de Renaissance en
Baroktijd, als begeleidingsinstrument voor vocaMandolines zongen zacht in Nicosia
listen of ook in kamermuziek. De bekendste comIn ’t middernacht’lijk uur
ponist die speciaal concerten schreef voor mandoOnder een hemel van azuur
line is Vivaldi (1678-1741).

Mandolines zongen zacht in Nicosia
Hun exotische muziek
In een nacht vol romantiek

Misschien is het daarom wel nuttig om het over dit
instrument te hebben. Als je op internet zoekt krijg
je alleen te horen dat de mandoline een groente- of
Vivaldi
fruitsnijder is, te verkrijgen bij Blokker of Bol.com.
Verder kennen wat ouderen nog wel Lien met de Latere componisten zoals Mozart, gebruikten het
mandolien van de Wandelclub, gezongen door Jas- ook wel, ter begeleiding van een aria, of Mahler in
perina de Jong en later Sugar Lee Hooper.
zijn 7e symfonie, maar in de klassieke muziek is de
mandoline nooit zo gangbaar geworden.
In de 17e eeuw duikt voor het eerst de naam Man- In Azië en Oost-Europa worden muziekinstrumendolino op in Italië. Dat betekent zoiets als kleine luit. ten gebruikt die net zoals de mandoline afgeleid zijn
Het is dan ook nauw verwant met dit instrument: van een soort oertype: een kalebas met een vel
een bolvormige klankkast, met vier snaren en bespannen, een nek eraan bevestigd en snaren eromeestal bespeelt met een plectrum. De beroemde verheen. Zo heb je de Saz uit Turkije en de Bouzouvioolbouwer Stradivarius bouwde ook mandolines, ki uit Griekenland.
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door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

Toen de Verenigde Staten eind negentiende eeuw werd overspoeld
met muzikanten namen vooral Italianen ook de mandoline mee.
Net zoals in Europa ontstonden er mandolineorkesten. Echt
populair in Amerika werd de mandoline door het gebruik in de
zogenaamde Bluegrassmuziek. Deze muziek wordt gekarakteriseerd door hoge tempo’s, messcherpe samenzang en invloeden
van gospel en blues. Behalve de mandoline worden ook de fiddle
en banjo daarin gebruikt. In de popmuziek dook de mandoline
ook op. Met name Ry Cooder was er een fan van en Rod Steward
scoorde er een hit mee, ‘Maggie May (1971).

straatmuzikant
met mandoline
Zelf heb ik het instrument nog in de jaren 70 gezien, bespeeld
door een oude straatmuzikant op het Leidseplein. Er werd lacherig op gereageerd. Nu zou het weer populair zijn.
Op YouTube zijn veel opnames te vinden. Wil je een heus
mandolinemuseum bezoeken? Ga dan naar Nagoya in Japan.
In een oude apotheek is een grote collectie instrumenten en
geluidsdragers die beluisterd kunnen worden.
1e v.d.
Helststraat
hoek
Albert Cuyp
markt
Tel:
020
4702500

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
Dinsdag gesloten
Cerrados los martes
www.vamosaver.nl
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Toen de Pijp nog niet bestond

De Boerenwetering met de Hooge Brug op de achtergrond.
Tekening Jacob Cats 1787.

De Amsteldijk met links de Herberg de Berebijt. In de verte de
Hogesluis en de molen De Bul. Tekening Reinier Vinkeles 1769.

In het volgende nummer het verhaal van de Pijp en de polder waarmee het
allemaal begon.
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Yes, het seizoen is weer begonnen: Mosselen !!!
(2 personen)
Het merendeel van de verpakkingen van mosselen
is 1,5 kg. Je rekent ongeveer een kilo per persoon,
dus 2 pakken is iets meer dan voldoende voor 2 personen. (Niet erg, want wat je aan mosseltjes overhoudt, haal je uit de schelp en bewaar je in een afgesloten bakje in de koelkast. Altijd lekker om b.v.
door de sla te doen, bij rijst of door een eenvoudige
vissoep. Gewoon lekker opsnoepen met een toastje
kan natuurlijk ook nog.)

Ingrediënten:
2 pakken mosselen,
2 worteltjes in schijfjes,
2 preien in ringen,
2 uien in ringen,
2 tenen knoflook in stukjes gehakt,
1 rode peper in dunne ringetjes zonder zaadjes,
1 steranijs,
1 laurierblaadje,
2 tomaten in blokjes,
witte wijn,
olijfolie om te bakken en
voor de liefhebber een handvol vers gehakte
koriander.

door Geertje Verheijden

Bereiding:
Ik begin meestal met de mosselen ongeveer 10
minuten in een pan met koud zout water te leggen.
Haal ze voorzichtig met een schuimspaan uit het
water en laat ze uitlekken. Eventuele mosseltjes die
stuk zijn verwijderen.
Verhit in een grote pan, liefst met dikke bodem, de
olie en schroei daar eerst de schijfjes wortel in op
middelhoog vuur. Na ongeveer 5 minuten voeg je
prei, uien, knoflook, de steranijs het laurierblaadje
en pepertje toe. Wanneer de groentes zacht zijn
(ongeveer 3 minuten) voeg je de tomatenblokjes
toe. Bak nog ongeveer 1 minuut. Zet het vuur dan
hoog en blus af met 200 ml witte wijn en 200 ml
water. Wanneer het kookt voeg je de mosselen toe.
Doe de deksel op de pan en laat zo’n 3 minuten
zachtjes koken. Roer ze eventueel nog een keer voorzichtig om. Wanneer de mosseltjes open zijn voeg je
nog een goede handvol vers gehakte koriander toe
en klaar zijn de overheerlijke mosselen. Er zijn
mensen die absoluut niet van koriander houden.
Dan laat je dat dus achterwege. Verwijder de mosselen die stuk zijn of gesloten zijn gebleven.
Je mag de mosselen in de pan waarin je ze hebt
klaargemaakt op tafel zetten. Gebruik een schuimspaan om wat mosseltjes op je bord te leggen. Serveer er stokbrood bij, eventueel wat sla en een
mosterdsausje.
Mosterdsausje:
Neem een el mayonaise, een el yoghurt en 1 tl zeer
scherpe mosterd. Meng door elkaar en voeg een
paar druppels honing toe.

Eet smakelijk

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za 14.0018.00 uur. voor alle soorten catering, ook buiten de openingstijden. 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
14

R i j k s mu s e u m

O r a n j e ke r k

Pruikentijd en Rococo

Spinoza

Themarondleiding oktober 2019
iedere zaterdag en zondag
In oktober kun je de frivole 18de eeuw ontdekken
met de rondleiding Pruikentijd en Rococo. De 18de
eeuw wordt niet voor niets de pruikentijd
genoemd: op de portretten poseert men met mooi
gekapte en bepoederde haartooien. In deze rondleiding verdiep je je in deze periode aan de hand van
de mooiste voorwerpen, van Meissen porselein tot
gouden snuifdoosjes, van meubelen tot complete
stijlkamers.
Speciaal voor liefhebbers biedt het Rijksmuseum
iedere maand een themarondleiding aan. Deze
rondleiding is te boeken als privérondleiding met je
eigen groep en je kunt ook voor maar 5 euro per
persoon aansluiten bij een van de vier rondleidingen in de weekenden.

Museumstraat 1
Tel: 020 6747000
Rijksmuseum.nl

1 september - 8 december 2019
Van 1 september t/m 8 december 2019 geeft een
tiental kunstenaars elk op eigen manier uiting aan
het gedachtengoed van Spinoza.
De expositie laat een caleidoscoop van kunstwerken zien, een reflectie van Amsterdamse kunstenaars op Spinoza's wereld en ideeën. ‘Spinoza is een
van de zeer weinige zeventiende eeuwse filosofen
die nog steeds gelezen worden en die telkens
opnieuw wetenschappers en kunstenaars beïnvloeden en inspireren. Hij is een voorbeeld van een succesvolle ‘tweede generatieallochtoon’, iemand met
wie (nieuwe) Amsterdammers zich kunnen identificeren, omdat hij niet in termen van autochtoon en
allochtoon denkt, maar in termen van burgerschap
en de bijdrage die individuen aan de samenleving
leveren.’
Deelnemende kunstenaars: Jaron Beekes, Rena
Bannett, Paul Dikkers, Yehudis Barmatz-Harris,
Saskia Pfaeltzer, Ieke Spiekman-Rottenberg, Frits
Woudstra, Billha Zussman.
Van Ostadestraat 151
Tel: 020 6795559
oranjekerkamsterdam.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

