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redactie@bulletindepijp.nl
Overige informatie:
Bulletin De Pijp is een uitgave van
De Gemeenschap Amsterdam.
Het blad dient als expressiemiddel van
de wijk en plaatst de menselijke
waardigheid centraal, beschouwt alle
mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van gedachten en geloof en staat
open voor elke soort deelname, mits
deze geen discriminatie of geweld
oproept.
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Nieuws
in de buurt

Woorden
Ik kan woorden uitspugen.

Genieten van het Sarphatipark
Het Sarphatipark ligt er mooi bij. Wil je helpen het park nog mooier te
maken?
Dat kan. Vereniging Sarphatipark heeft in samenwerking met het
Groengemaal en de Gemeente geregeld dat er verschillende mogelijkheden zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld bij het Groengemaal, dat een aantal gebieden in medebeheer
heeft .
Vereniging Sarphatipark houdt een aantal malen per jaar het Park schoon.
Zij gaat ook andere activiteiten ondernemen, zoals vogelkastjes ophangen
en schoonhouden, plus divers snoeiwerk uitvoeren.
En tot slot is er de mogelijkheid om van een deelgebied van het Park
(waarschijnlijk rondom het Sarphati Monument) het onderhoud met een
groep over te nemen.
De daardoor uit te sparen middelen kunnen besteed worden om het Park
nog verder te verfraaien.

Ze kunnen ook uit mijn mond vallen.
Soms vliegen ze rechtstreeks uit
mijn keel.
De woorden kunnen met moeite
komen
als of ze geen zin hebben
en weer terug willen gaan.
En soms komen ze rechtstreeks
vanuit mijn hart.

Katsongs © 2017

Wil je meehelpen het park mooier te maken? Meldt je aan bij
info@studiorenebakker.nl met vermelding van je voorkeur.
We nodigen je dan uit voor de eerstvolgende onderhoudsactiviteiten.
Onno van der Vlerk, voorzitter Vereniging Sarphatipark

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

3

Interview met Oliver Reps
Oliver Reps won dit jaar de Jongeren Literatuurprijs met
zijn debuut “De dag die nooit komt”. Hij runt samen met
twee collega’s de kinderboekenwinkel Casperle op het
hoekje bij het Sarphatipark en de 1e Sweelinckstraat. We
waren nieuwsgierig naar zijn ervaringen.
Hoe ben je ooit begonnen met de kinderboekenwinkel
Casperle?
‘Tien jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ik kom eigenlijk
uit een heel andere hoek. Ooit heb ik economie gestudeerd,
een tijd voor de Rijksoverheid gewerkt, in de consultancy,
en ook bij de Gemeente Amsterdam. Ik hield me vooral met
verkeer en vervoer bezig. En daar heb ik altijd veel moeten
schrijven, maar dat waren dan vooral onderzoeksrapporten
en beleidsnotities; allemaal behoorlijk ambtelijk.
Op een gegeven moment kreeg ik toch wel het gevoel dat ik
iets anders moest doen. Het was niet zo dat ik gillend gek
werd op mijn werk, maar ik had wel zoiets van wat ik nu
doe, wil ik de komende 25 jaar niet blijven doen. Ik was
toen begin veertig.
Het was nooit mijn levenslange droom om een
kinderboekenwinkel te hebben. Maar op een gegeven
moment was dit idee ontstaan. Het leek me een sympathiek
idee, ook omdat ik zelf twee kinderen heb. Ik begon het idee
een beetje uit te werken en toen kwam de plek op de hoek
van het Sarphatipark vrij, vlakbij waar ik woon. Dat was
ideaal. Toen heb ik de beslissing genomen, uiteraard in
overleg met mijn partner, want je gaat toch in inkomen
achteruit. Ik heb de winkel van grond af aan opgebouwd en
er de eerste zeven jaar in m’n eentje full time in gewerkt.
Van dinsdag tot en met zaterdag was ik altijd in de winkel.
Het was leuk, de mensen, en ik was vol energie en ideeën.
Maar op een gegeven moment vond ik het toch zwaar zo
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helemaal in m’n eentje. Want je moet alles in je uppie doen
en je hebt geen sparring partner. Toen heb ik me
afgevraagd, “hoe nu verder?”
Vandaar dat Niki en Karlijn erbij zijn gekomen, we runnen
de winkel nu met z’n drieën en dat voelt fijn. Ik heb weer
meer tijd voor andere dingen, waaronder natuurlijk
schrijven.

We organiseren van alles zoals onlangs Lampionnen
knutselen voor St. Maarten. De winkel heeft een hoog “feelgood” gehalte. Na dit interview ga ik weer met plezier
boeken verkopen.’
Hebben jullie ook een website en verkopen jullie via die
website?
Het kan wel, maar het gebeurt weinig. Het overgrote deel
verkopen we via de winkel. Het is ook lastig om voor een
piepkleine winkel als de onze een volwaardige website op te
zetten die kan concurreren met bijvoorbeeld bol.com.
Mensen kunnen natuurlijk wel een mailtje sturen met: “Zou
je dit boek voor me willen bestellen?” Dat kan altijd, we
kunnen alles bestellen, ook boeken voor volwassenen. We
zetten ook boekbesprekingen op onze website en je kunt
onze nieuwsbrief aanvragen.

door Uke Veenstra
Hoe ben je tot het schrijven van het boek gekomen?
Ik zat dus 5 dagen per week in de winkel en dan heb je ook
behoorlijk wat lege uurtjes, vooral in de ochtend. Op een
goed moment ben ik aan het schrijven geslagen met mijn
boek als uiteindelijk resultaat. Dat was voor mij echt iets
nieuws. Ik heb altijd wel wat met boeken gehad, anders
begin je natuurlijk ook geen kinderboekenwinkel. Ik heb
van huis uit ook het een en ander meegekregen, vooral via
mijn vader die een behoorlijke boekenfanaat is. Dat draag
je dan toch mee. Maar zelf schrijven had ik nog nooit
gedaan.

Hoe lang heb je over het boek gedaan?
Best lang. In totaal heeft het zo’n vier à vijf jaar geduurd.
Maar ik begon echt vanaf nul omdat ervaring ontbrak en
schrijven toch wel een ambacht is. Het was zoeken naar een
stijl en een toon, er zat een enorme leercurve in. Toen ik
eindelijk het manuscript klaar had, moest ik ook nog een
uitgever zien te vinden en dat is niet zo makkelijk omdat
uitgeverijen bedolven worden onder manuscripten van
aspirant schrijvers zoals ik. Ik ben heel selectief tewerk
gegaan, soms duurde het een aantal maanden voordat ik
iets te horen kreeg. Uiteindelijk wilde De Harmonie mijn
manuscript hebben, en vervolgens hebben we er nog een
jaar aan moeten schaven om het echt goed te krijgen.
Herschrijven en nog eens herschrijven, ik was blij toen het
eindelijk af was, want je draagt het verhaal toch behoorlijk
mee in je hoofd. Schrijven is geen knop die je even aan- en
uitzet. Het was een spannende tijd.
Denk je dat je nu wel je stijl en toon hebt gevonden voor je
volgende boek?
Het is natuurlijk fantastisch dat ik de jongeren literatuurprijs heb gewonnen, maar het boek waar ik nu aan werk
wordt anders. Mijn debuut heb ik bijvoorbeeld in de eerste

persoon geschreven, en dat maakt dat je behoorlijk dicht op
de hoofdpersoon zit. En omdat het verhaal best heftig is, is
dat soms confronterend. Het boek waar ik nu aan werk
schrijf ik in de derde persoon waardoor er automatisch iets
meer afstand is. Dat doe ik vrij bewust. Maar eigenlijk heb
ik het gevoel dat ik weer opnieuw begin met stijl en toon.
Het is weer een zoektocht, maar dat maakt het ook weer
interessant.
Hoe reageren jongeren en volwassenen op het boek?
Verschilt dat?
De algemene teneur is dat men het een goed boek vindt. Op
de Hebban websites staan veel positieve recensies, lezers
geven een gemiddelde score van 4,3 van de 5 en dat is
extreem hoog. Ik denk wel dat jongeren het boek anders
ervaren dan volwassenen. Een jongere zal zich denk ik sterker met de hoofdpersoon identificeren dan een volwassene,
voor wie wat in het verhaal gebeurd zo ongeveer het ergste
is wat een ouder kan overkomen. Ik merk dat ouderen
vooral daarop projecteren, terwijl jongeren dat niet doen,
die kijken puur naar dat verhaal.
Bij de uitreiking van de prijs voor het beste jongerenboek,
kwam er een meisje van een jaar of vijftien op me af om
mijn boek te laten signeren, helemaal dolenthousiast. Dat
was toch wel apart, dat had ik nog nooit meegemaakt. Heel
mooi.

Korte inhoud:
In “De dag die nooit komt” kijkt de zeventienjarige filmfanaat Elias een nacht lang
terug op leven. En terwijl hij op zijn kamer
zit, of wat door het huis spookt, schiet er van
alles door zijn hoofd. Herinneringen, flashbacks, filmfragmenten, liedteksten, alles
loopt door elkaar heen. En langzaam ontvouwt zich het tragische verhaal van hemzelf, zijn vijf jaar jongere zusje Evi die in de
kamer naast hem slaapt, en zijn vriendin
Polly die als een engel uit de lucht is komen
vallen. Het is een boek over wanhoop en willekeur, maar vooral over de liefde tussen de
drie hoofdpersonages.
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Toen de Pijp nog niet bestond
Afb. 1
Uitsnede van de
kaart gemaakt
door Gerrit
Drogenham en
gegraveerd door
Daniël Stopendaal.
Heruitgave ca.
1750.
Tussen Amstel en
Boerenwetering
ligt de toekomstige
Pijp.

Toen de Pijp nog niet bestond werd er door de eeuwen heen
wel degelijk gebruik gemaakt van de polder. Waar de
huidige Pijp zich nu bevindt tussen Amstel en
Boerenwetering, was het gebied een polderlandschap, een
gebied ook met een naam: Binnendijkse Buitenveldertse
polder. Al vroeg in de 15de en 16de eeuw werden er vanaf
de Amsteldijk paden aangelegd die dwars door de polder
gingen, landinwaarts dus. Later zijn langs die paden huisjes
gebouwd en bedrijfjes ontstaan vooral in de agrarische
sfeer, moestuinen, vee-en paardenhouderijen maar ook
siertuinen en bloemkwekerijen. Het Kuiperspad en het
Hoedemakerspad zijn duidelijk op afbeelding 1 te zien.
Maar ook deftige landhuizen, buitenverblijven van de
welgestelde burgerij kwamen langs de Amstel en
Boerenwetering tot stand. En niet te vergeten diverse

uitspanningen en herbergen, zie afbeelding 2 en 3
hieronder. Ondanks deze ingrepen in het landschap bleef
het landelijk karakter al die tijd wel bestaan.
Vermaak
De Berebijt was een befaamde Herberg aan de Amsteldijk
en lag ter hoogte van de latere Tweede Jan van der
Heijdenstraat. Hier kon je de trekschuit nemen naar
Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Het was er altijd gezellig
druk. Ook studenten kwamen regelmatig hun bijdrage aan
de vrolijkheid leveren.
Helaas is het in 1869 afgelopen met de herberg. De grond is
nodig voor stadsuitbreidingen.

Afb. 2
Links de Amsteldijk met
Herberg De Berenbijt op
nummer 25. In de verte de
Hogesluis en bolwerk
Oosterblok huis met molen
De Bul. Tekening Reinier
Vinkeles 1769.
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door Anneke de Zwart

Afb. 3
De Amsteldijk met zicht
op de Herberg en
Paauwentuin, Ets,
Matthys Pool ca. 1715

Ook De Pauwentuin een andere fameuze uitspanning aan de
Amsteldijk (zie afb. 1en 3) gaat er uiteindelijk aan. Een
populaire herberg waar ook Rembrandt graag kwam om
een glas te drinken. Dit laatste volgens Ton Heijdra. De
Pauwentuin lag op de plaats van de voormalige
Willibrorduskerk aan de latere Ceintuurbaan. In de tweede
helft van de 19de eeuw raakte de herberg in verval en moest
gesloopt worden.
Industrie
Een grote en belangrijke industrie was al sinds 1638
aanwezig in de polder, de houtzagerij. Amsterdam had
immers veel gezaagd hout nodig, vooral voor de

scheepsbouw. En vooral om de VOC te kunnen voorzien, die
veel schepen nodig had voor de handel op de Oost en flinke
winsten wist te maken. De Zaagmolensloot was vrij lang en
liep van de Boerenwetering naar de Amstel. De smalle
paden langs de sloot werden later, in 1872 de Gerard
Doustraat aan de noordzijde en in 1874 de Govert Flink aan
de zuidkant. De Zaagmolensloot met zijn 18 molens was een
imposant molenpark en moet ondanks de rommel een
groots gezicht zijn geweest. Goed te zien ook op afbeelding
1. De molens hadden allemaal een naam, een paar
voorbeelden: Links op de foto ‘De Ooievaar’ en rechts ‘De
Kievit’. Niet op de foto ‘ De Groote Dommekracht’, De
Ruyter en De Swaan aan de zuidkant van de sloot.

Afb. 4
De Zaagmolensloot, foto
Pieter Oosterhuis, ca. 1880
naar het westen gezien
vanaf de Van Wou.
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Vertier
Aan de andere kant van de polder, langs de Wetering waren
ook buitenplaatsen en uitspanningen, waarschijnlijk al
vanaf de 17de eeuw. Het Polderhuis, waar de waterschapppen vergaderden was ook een café en een overhaal. Een
overhaal is een slimme manier om schepen over een pad of
weg te trekken, zie afbeelding 5.
Het Polderhuis heeft het lang volgehouden maar ‘het laatste
bekoorlijke plekje van de Binnendijkse Buitenveldertse
Polder’ komt aan haar einde in 1924. Naar de sloop.

Afb. 6
Links de herberg Stadtlander aan De Boerenwetering.
Gezien richting molen De Spiering aan de Singelgracht.
Tekening: Meyer, Tymon 1888.

van de 19de eeuw zeer smerig was en bijna overal stonk.
Ook deze herberg moest naar de schroot, tot verdriet van
velen.

Afb. 5 Polderhuisje annex café aan de Boerenwetering, gezien
vanaf de Stadhouderskade, ca. 1900.

De Stadtlander is wederom een vermaarde herberg met een
grote pleziertuin die begon bij de Zaagmolensloot en eindigde bij de latere Eerste Jan van der Heijden. Zeer geliefd
bij de bevolking, kwam er eerst een roeiveer en later een
trekschuit of je kon je laten ophalen door de ‘tentschuit’. Een
goede plek om de stad te ontvluchten, waar het in het begin

Afb. 7
Langs de
Singelgracht
Tusschen de
Boerenwetering
en de Amstel
1869.
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Aan deze kant van de polder zijn in de 19de eeuw naast de
herbergen ook veel zomerverblijven verschenen, zoals
‘Soeracarta’, zeer waarschijnlijk gebouwd door iemand die
een carrière in Indië (Ons Indië zoals dat in de 19de eeuw
nog heette) heeft gemaakt. Vervolgens waren daar te
bewonderen de buitenverblijven ‘Djocjocarta’, ‘Moscov’ en
‘Singelhoven’. Deze zomerhuizen lagen aan het Otterspad
aan de noordkant, dicht bij de buitensingel. Op afbeelding 7
is dat te zien in de kromming links. De Buitensingel zal later
recht getrokken worden en Stadhouderskade gaan heten.

Nieuws
uit de buurt
Bedrijf
Ongeveer vanaf het midden van de 19de eeuw komen er aan
de Amstelkant veel bedrijven bij, zoals een kaarsenfabriek,
een glasblazerij in 1835 en een steendrukkerij in 1898, die
naast het vroegere gemeentehuis en voormalige
Stadsarchief en intussen een hotel, werd opgezet.
Een zeer bekend geworden ondernemer ging zich ook vestigen in de polder, maar aan de kant van de Boerenwetering.
De fabriek staat er nog steeds, niet meer in gebruik als
brouwerij, maar je kunt er een rondleiding krijgen.
Heineken dus, dat kon niet missen. Gerard Heineken is de
stuwende kracht achter een nieuw te bouwen brouwerij. Hij
koopt een stuk grond in 1865 op het terrein van de buitenplaats Soeracarta op het Otterspad (zie afb. 1 en 7). De
brouwerij De Hooiberg, die daar in de buurt stond, heeft hij
een jaar eerder al overgenomen. Maar een nieuw te bouwen
brouwerij is toch wat Heineken liever wil. Hij krijgt in eerste
instantie echter geen toestemming van de gemeente. Twee
jaar later geeft de gemeente toch een vergunning.
De brouwerij heeft een grote invloed gehad op het tot stand
komen van de Pijp. Steeds meer uitbreidingen van het
fabrieksterrein vroegen om steeds meer arbeidskrachten en
meer woningen om al deze arbeiders te huisvesten. Met die
huisvesting bemoeide Gerard Heineken zich ook persoonlijk, in de goede zin van het woord, actief, regelmatig en
doortastend .
Over die woningbouw in het volgende nummer meer.
Bronnen
Eck, J. van, 1948: De Amsterdamse Schans& De
Buitensingel.
Heijdra, T, 1989: Monument van een Wijk.
Zijl, A. van der, 2014: Gerard Heineken. De man, de stad en
het bier.

Balletles voor Senioren
In de Van Ostadestraat 482 vind je Studio Porcelijn.
Ik huur daar de balletstudio voor twee uur per week.
Mijn naam is Maria. Ik was vroeger danseres en nu
ben ik al 55 jaar dansdocent .
Ik zou graag een derde uur willen starten voor beginners, klassiek en jazz ballet. Schrik niet want de leeftijd in de groepen ligt tussen de 64 en 82 jaar. We
staan aan de barre, doen stretchoefeningen in het
midden van de ruimte en dansen naar kunnen. Er
wordt niets geforceerd, wat niet gaat doe je gewoon
niet. Ook al zijn er problemen van het ouder worden, ik kan zeggen dat iedereen er met veel plezier
voor gaat.
Kom eens naar een gratis proefles op woensdagmorgen om 10.00 uur of vrijdagmorgen om 11.00
uur. Heb je vroeger gedanst, kom het proberen. Ik
wil graag een beginner les starten.
Wie durft?
Maria van der Mark

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Ankie’s Muziekie
Drie maal drama

opgevoerd en was één van zijn eerste echte successen, niet
in laatste plaats door het beroemde duet voor tenor en
bariton: au fond du temple saint.

Drama 1
Ja, dat wordt deze keer zware kost. Hoewel het één van de
beroemdste opera’s is en nog steeds veel opgevoerd wordt,
kun je om Carmen bepaald niet lachen. Het blijft gissen
waarom de componist George Bizet (1838-1875) dit
verhaal heeft uitgekozen om op muziek te zetten, maar feit
is wel dat hij meteen zijn naam als belangrijk Frans
componist gevestigd had. In Parijs groeide hij op in een
muzikale familie. Zijn vader was oorspronkelijk kapper en
pruikenmaker maar hij kon goed zingen, werd
beroepszanger en gaf zangles. Zijn moeder was pianiste.
Zijn talent voor de muziek werd al vroeg ontdekt en met
negen jaar mocht hij al naar het conservatorium. Hij
studeerde piano en compositie en won bij competities al
snel vele prijzen. Hij legde zich vooral toe op opera’s. In
1863 schreef hij de Parelvissers. Deze werd

Met Carmen was het wel een beetje anders. Het publiek zat
niet echt te wachten op een verhaal met daarin een
losbandige zigeunerin. Het verhaal was naar de roman van
Prosper Merimée (1803-1870), waarin Carmen als meisje in
een sigarettenfabriek eerst de soldaat Don José het hoofd op
hol maakt, daarna trouweloos in de armen van de
stierenvechter Ecamillo terecht komt en vervolgens - oh die
hartstocht - treurig aan haar einde komt. De première werd
dus gematigd enthousiast ontvangen, maar componisten als
Wagner en Brahms roemden de opera vanwege de
prachtige muziek. Bizet kreeg kort na de première een
hartinfarct en stierf op een relatief jonge leeftijd van 36
jaar.

George Bizet
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Drama 2
Zoals tegenwoordig van bijna elke gebeurtenis of boek wel
een film of musical wordt gemaakt was het ook begin
vorige eeuw niet ongewoon om zo’n drama te verfilmen. In
Nederland was het Maurits Binger (1868-1923) die zich al
vroeg met film bezighield en in 1912 de Filmfabriek
Hollandia oprichtte. Samen met Hans Nesma maakte hij in
1919 de zwijgende film “Een Carmen van het Noorden”. Het
verhaal moest wel aangepast worden, want toreadors
hadden wij toch echt niet. Het verhaal werd verplaatst naar
een sigarettenfabriek in Haarlem, waar Josef gelegerd is en
naar Amsterdam waar Carmen een operazanger op de
Zeedijk ontmoet. Ook in de Nederlandse versie loopt het
slecht af. De film werd in Amerika een groot succes, maar
daar veranderden ze toch mooi het eind. Het moest een
“happy end” zijn. De hoofdrolspeelster Annie Bos (18861975) was al in Nederland een diva en probeerde ook in
Amerika aan de bak te komen. Dat lukte niet en
teleurgesteld kwam ze uiteindelijk weer terug in Nederland
waar ze in totale vergetelheid overleed. Slechts één klein
stukje in één krant.
Met mijn oude orkest Max Tak hebben wij in veel theaters
met deze film getoerd. Natuurlijk volop met muziek van de
opera. Het is leuk om te doen en vooral de scène op de
Zeedijk, in een café met hossende mensen en een
accordeonist, was prachtig om te zien.

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

Drama 3
En het derde drama? Niet te geloven! In 2009 verschijnt er een
film met de titel “Een Carmen uit het Noorden” van Jelle Nesma,
de kleinzoon van Hans Nesma. Nu speelt het verhaal het zich af
in Rotterdam en raakt de agent Joz tijdens een moordonderzoek
verliefd op Carmen en wordt neergeschoten. Het geheel wordt
becommentarieerd door rapper Duvel.
Wat zou Bizet daarvan gevonden hebben?
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
11

Verhalen van de zeeman
Buurtbewoner Raymond Heinemeijer 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. We
keren terug naar zijn avonturen aan boord van De
Groene Draeck.

Zo, alles is klaar voor het nieuwe zeilseizoen met prinses
Beatrix, prins Claus, en de prinsjes Willem-Alexander en
Friso. Constantijn is nog niet geboren.
Op vrijdagavond of zaterdagochtend komt de koninklijke
familie, vergezeld door de honden, Dalmatiër Cleo en teckel
Arthus,

de adjudant van de prinses en het kindermeisje aan boord.
De adjudant houdt contact met de beveiliging. Er vaart
altijd op gepaste afstand een politieboot mee.
De trossen worden losgegooid en op vrijdagavond gaat het
schip onder Marken voor anker. Prinses Beatrix kookt
meestal voor iedereen die aan boord is. Soms kookt prins
Claus. Na het eten is de afwas voor de bemanning (Jan
Coolen en ‘Hein’ – zoals Raymond in zijn marinetijd werd
genoemd). Wanneer de kindjes veilig en wel in hun kooitjes
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liggen willen de prins en prinses nog een wandeling met de
honden gaan maken. Een beveiliger komt hen met de rubberboot ophalen en brengt hen uiteraard ook weer terug.
De volgende ochtend wordt altijd tijdig opgestaan en
gezwommen. De jongens zijn nog te klein om te kunnen
zwemmen en dragen zwemvestjes. Na zo’n frisse duik wordt
er gedoucht en heerlijk ontbeten.
De hoed op de ankerketting
De zeiltocht kan beginnen. Soms op de Zeeuwse wateren,
maar meestal op het IJsselmeer. Naar Marken, Volendam of
Spakenburg-Bunschoten, net hoe de wind stond en of er
afspraken waren gemaakt door prins Claus of prinses
Beatrix. Het kwam voor dat de prinses officiële handelingen
moest verrichten. Dan ging de mooie kleding – en niet te
vergeten de hoed – mee aan boord. De hoed in de hoedendoos werd bewaard op de ankerketting voor in het schip.
Een ideale plek voor zo’n groot ding dat toch kwetsbaar
was. Ergens halverwege de reis kleedden de prins en de
prinses zich dan om. Vroeg of laat kwam de vraag: ‘Kunnen
ze mij al zien, Hein?’ ‘Nu nog niet, koninklijke hoogheid,
maar over ongeveer een kwartier wel.’ ‘Haal de hoed maar
van de ankerketting en leg hem vast in mijn kooi.’ Zo
gezegd, zo gedaan. ‘Neem nu maar het roer over dan kan ik
mij verder toonbaar maken.’
Prinses Beatrix was er heel handig in om zowel haar kapsel
als haar hoed in orde te maken. Er ging nooit een kapster of
visagiste mee aan boord. Na het officiële gedeelte werden de
mooie kleding en hoed in hoedendoos weer netjes opgeborgen en werd er in sportieve kleding verder gezeild.
De prinses stond altijd zelf aan het roer. Daar genoot ze
zichtbaar van.

Volgende keer een spannend verhaal dat zich afspeelt op
het Veerse meer in Zeeland.

Bouillabaisse
Heerlijk in de herfst, de winter, de lente, en de zomer.
Kortom in ieder seizoen een smakelijk lunchgerecht.
Bouillabaisse komt oorspronkelijk uit Marseille en werd
gemaakt van restanten vis: zowel de vis die niet was
verkocht als de bijvangst. Je kunt dan ook alle soorten vis
gebruiken voor dit gerecht.

Ingrediënten voor 4 personen:
2 eetl olijfolie
2 sjalotten, gesnipperd.
1 teen knoflook, fijngehakt
1 winterpeen in blokjes
de geraspte schil van 1 citroen
3 steranijs
2 eetl tomatenpuree
200 ml witte wijn
500 ml visbouillon
Blikje (400 gr.) tomatenblokjes
500 gr. zeevruchten
200 gr. filet van pangasius, koolvis of kabeljauw, in stukjes
2 eetl. peterselie, fijngehakt

door Geertje Verheijden

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 C
Verwarm de olijfolie in een grote pan en bak de sjalot en de
knoflook goudbruin. Voeg de blokjes winterwortel,
citroenschil, steranijs en tomatenpuree toe en bak alles al
roerend 2 minuten op laag vuur. Blus af met de witte wijn,
de visbouillon en de tomatenblokjes. Laat alles 10 minuten
zachtjes koken. Breng op smaak met peper en zout.
Roer ten slotte de zeevruchten en de vis er voorzichtig door.
Doe de soep in een ovenvaste kom of in 4 cocottes (mini
aardewerken pannetjes) en zet, met het deksel erop, 25
minuten in de oven.
Verdeel de peterselie over het gerecht en serveer de soep
met crouton erbij.

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
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R i j k s mu s e u m

CC Amstel

de lokroep
In de schaduw van Rembrandt

Hoe verleid jij de politiek?

Rijksmuseum Escape Game
21 december tot 5 januari.

CC Amstel en Wijkcentrum De Pijp slaan dit seizoen weer de
handen ineen en presenteren een programmaserie speciaal
voor de buurt. Het is het vervolg op de series Stemmen of
Loten en De Versnelling van de Stad.
In De Lokroep ligt de nadruk op hoe je de aandacht vraagt
aan politieke beslissers voor je wens. Welke bochtige weg
bewandel je om je zin te krijgen? Wat zijn de verschillende
mogelijkheden van burgerlobby? Elke avond staat er een
andere casus centraal.

De bibliotheek is al stil en verlaten, maar Rijksmuseummedewerker Bert is nog druk bezig met zijn onderzoek naar
Rembrandt. Hij slaat een bladzijde om en staart verbaasd
naar een oude schets van het museum, een schets met een
heel vreemde datum...
Dit is het begin van een spannende Escape Game die je kriskras door het museum voert. Hiervoor zijn we op zoek naar
specialisten, echte Codebrekers.
Help jij Bert mee? Boek dan nu meteen de Rijksmuseum
Escape Game!
Praktische informatie
Met deze Escape Game beleef je het Rijksmuseum samen op
een unieke manier. Speel de game met collega’s of vrienden,
of met kinderen vanaf 6 jaar. Samen met 2 – 5 personen
duik je in het spel en ga je als een Codebreker aan de slag.
Voor iedereen is het een spannend avontuur, maar slechts
enkelen halen de eindstreep. Gaat het jou lukken?
LET OP: De Escape Game In de schaduw van Rembrandt is
dezelfde Escape Game als afgelopen zomer.
Museumstraat 1
Tel: 020 6747000
Rijksmuseum.nl

Editie 2: Woensdag 15 januari 2020
De verleiding van groen
In 1995 dwongen Amsterdammers een referendum af. Hier
werd uiteindelijk gestemd tegen nieuwbouw en vóór het
behoud van een weilandje bij Sloten, Vrije Geer.
Presentatie: Michiel Bakker
Tickets: 5 euro
Aanvangstijd: 20.00u
Locatie: CC Amstel
Editie 3: Woensdag 26 februari 2020
Editie 4: Woensdag 15 april 2020
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amsterdam Zuid,
Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB
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

