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Nieuws
in de buurt

Lentesneeuw

Stadshout vindt een nieuw
onderkomen
Op 21 maart opende Stadshout feestelijk haar nieuwe
winkel op de van Woustraat 70.
Amsterdam is een boomrijke stad: 1 boom per inwoner! Spijtig genoeg
moeten er jaarlijks in Amsterdam gemiddeld 40.000 bomen gekapt worden.
Bomen uit een park of uit je eigen straat - vaak hebben ze een speciale betekenis voor de omgeving waar ze vaak vele decennia deel van uitmaakten.
Tot nu toe verdwenen onze stadsbomen meestal van wortel tot tak in een
versnipperaar. Doodzonde, want het gaat vaak om kwalitatief hoogwaardig
hout!

Op een magisch moment
was het de kleur van de liefde
die mij tegemoet waaide
Vlokjes zweefden door de lucht
Een waas van roze over de straat
Lentesneeuw

Katsongs © 2015

STADSHOUT WIL HET HOUT VAN DEZE BOMEN BEHOUDEN
VOOR EIGEN STAD.
Een duurzame en ecologische oplossing: Zo wordt er minder hout vernietigd, geïmporteerd en getransporteerd. De gekapte stadsbomen vinden hun
bestemming binnen de eigen stad. Onze bomen zullen het tweede leven
krijgen wat zij verdienen, doordat STADSHOUT ze registreert, zaagt, droogt,
verduurzaamt, en weer op de lokale markt zet.

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 Joop Gernaat
Joop Gernaat staat al sinds 1972 op de Albert Cuypmarkt.
Dat is geen 72 jaar, maar toch wel 48 jaar. Eerst stond hij met
lingerie, badkleding, sportkleding, kousen, sokken en panty’s
en ook wel met ongeregelde partijen. De laatste 25 jaar
werden het fietsen. Eerst alleen op de markt, maar sinds een
jaar of 8 ook met deze winkel erbij.
Het is echt een familiebedrijf: “Ja, mijn vrouw staat ’s
morgens en ik sta ’s middags en mijn zoon de hele dag. De
oudjes doen het een beetje rustiger. Mijn zoon is mede
eigenaar. We hebben een VOF gemaakt.”
Komt u uit een marktfamilie?
‘Ja, via mijn schoonouders. Zij stonden op de markt op de
Dapperstraat. Zij deden kousen, sokken en panty’s. ‘
Is er veel veranderd op de markt?
‘Ja, persoonlijk vind ik de bezetting erg slecht. Maar dat ligt
een beetje aan de Deelraad. Zij weigeren elk jaar een nieuwe
herindeling te maken, zodat er sneller vers bloed komt. Zij
wachten daar twee à drie jaar mee. Men heeft ook wel eens
4 jaar gewacht. Dus dan duurt het erg lang voordat de lege
plaatsen weer opgevuld kunnen worden.
Ze zouden ook alles kunnen opdelen in vaste plaatsen,
zodat de vaste kooplui ’s morgens met een telefoontje
kunnen aangeven of ze wel of niet komen.
Nog mooier zou het zijn om de boel te privatiseren. Dat
betekent dat de stal je eigendom wordt. Want nu is het zo,
dat als ik er morgen mee stop, of ik kan niet meer, dan is
het stalletje of winkeltje qua omzet geen geld waard. En dan
is alles in een keer weg.’
Wil privatisering ook zeggen dat je het recht hebt om
daar te staan?
‘Dat recht heb je so wie so. Maar het is nooit van jou. Je hebt
wel een vaste plaats, maar op het moment dat ik ermee
uitschei, is het weg, dan krijgt een ander het.
Kun je het dan ook zelf aan iemand anders geven?
Nee, dat mag niet. Wel aan je kinderen, sinds een aantal
jaren. Vroeger was dat ook niet zo. Aan kinderen of aan de
langstlevende partner is het nu overdraagbaar.’
Zijn er ook goede veranderingen?
‘Die voorstellen die ik net noemde, zouden een verbetering
kunnen zijn. Maar verder is er niets veranderd. Alleen de
bezetting is heel slecht geworden. Er staan nu wel 50
plaatsen leeg.’
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Is er ook iets veranderd in het aanbod? Ik zie veel meer
stalletjes en winkeltjes voor toeristen.
‘Ja, maar dat is logisch. Vroeger stonden hier op de derde
markt 19 groente, fruit- en aardappelstallen. Maar sinds de
komst van Dirk v.d. Broek, Albert Heijn en de Lidl hebben
die allemaal het lootje gelegd. Want die supermarkten
verkopen veel goedkoper dan als zij moeten inkopen. Op
een gegeven moment is het dan afgelopen. Zij zijn allemaal
verdwenen.
En de klant doet ook heel anders, in verband met de
wisseling van de hele situatie. Het zijn tegenwoordig
allemaal tweeverdieners en die komen niet op de markt
want die doen hun inkopen ’s avonds bij de supermarkt.
Het is voor een groot gedeelte de mensen hun eigen schuld,
want zij zijn naar die supermarkt gegaan en daardoor is het
aanbod een beetje eenzijdig geworden. Het is tegenwoordig
veel meer textiel en toeristische attracties.’

door Uke Veenstra
De fietsen hebben ook een hele ontwikkeling doorgemaakt, toch? Verhuurt of verkoopt u ook elektrische
fietsen?
‘Nou verhuren doen we niet, want daar zijn ze in principe te
duur voor qua aanschaf.
We verhuren wel gewone fietsen. Dat is onderdeel van het
bedrijfje. We verhuren, we verkopen en we verkopen tweede
hands.
Ik moet zeggen, dat ik 2x een elektrische fiets heb gehad.
En dan is hij vaak nog ingeruild voor een nieuwer model.
Voor elektrische fietsen is in Amsterdam niet echt een
markt. Het is meer voor grotere afstanden. De vakbladen
zeggen dat die fietsen in opmars zijn, maar in Amsterdam
merken we dat niet zo. Vanaf duizend euro kom je een heel
eind. Maar een goede merkfiets kost ook wel wat.’
Is de markt georganiseerd op een of andere manier?
‘Ja, we hebben een marktvereniging. En die doet vreselijk
zijn best. Maar met die deelraad is het erg moeilijk. Er zitten veel doordrammers. Er is moeilijk mee te praten.
Wanneer je met een aantal voorstellen komt, die een verbetering kunnen betekenen, dan is het altijd nee, of we nemen
het in onderzoek en dan hoor je er nooit meer wat van.’
Wordt er veel publiciteit voor de markt gemaakt?
‘Dat doet de vereniging. Wat dat betreft krijgen ze voor een
deel subsidie voor de radio, tv-spotjes e.d.’
Is iedereen lid van de marktvereniging?
‘Nee, helemaal niet. Kom de koopman niet om geld. Ik heb
zelf ook in de Vereniging gezeten en tegen die tijd dat we
kerstverlichting kregen, was het vechten om het geld op te
halen: “Het komt effe niet gelegen. Kan het vanmiddag? Ik
heb nog geen handgeld.” Ik ben er op een gegeven moment
mee opgehouden. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven.
Vroeger was het wel wat makkelijker om daar mee om te
gaan. Maar toen kwamen al die buurtverenigingen (wijkverenigingen, comités) in opmars en die gingen zich ook in
die vergaderingen en besprekingen mengen. Het was hoofdzakelijk Groen Links en daar is ook niet mee te praten. Dat
zijn ook van die gezellige drammers. Dus toen werd het
eigenlijk alleen maar slechter.’
Net als met het ophalen van het vuil?
‘Het zit ook heel onrechtvaardig in elkaar. De buurt mag het
afval wel buiten op de markt neerzetten, maar het wordt wel
meegewogen en betaald door de marktkoopman. Daar

klopt allemaal niets van. En dan is het ook nog eens een
keer zo dat we zelf een contract hadden geregeld met Cito
Vuilophaaldienst. Het was, geloof ik, ruim een ton goedkoper en dat mocht niet. Geld is veel te lekker wat wij opbrengen. Cito zou het niet bol kunnen werken, hij zou het niet
netjes kunnen doen. Het is nooit geprobeerd, dus dat hadden ze nooit mogen zeggen.’
Het lijkt me wel een opgave om elke dag op de markt te
staan. Elke dag weer opbouwen en afbreken. Is de winkel nu extra werk?
‘Dit is in principe meer werk dan op de markt. Toen hadden
we maar een beperkt aantal fietsen. Het zijn er nu 150 à 200
die ’s avonds allemaal naar binnen moeten. Nou gaat dat
wel vrij vlug. Als er niets tussen komt zijn we in ongeveer
25 minuutjes klaar.’
En gaat het goed met de zaken? Komen veel mensen
fietsen kopen?
‘We zijn tevreden. De klanten komen uit de hele stad. We
verzenden ook regelmatig in heel Europa via DHL. Naar
Duitsland, Frankrijk, Italië.’
Zijn dat dan mensen die hier langskomen of met
vakantie zijn?
‘Op vakantie of een dagje Amsterdam, dagje Albert Cuyp.
En dan zien zij die mooie fietsen staan en denken bij hun
eigen: “Ho, wacht effe.” Dan betalen ze de fiets, DHL komt
de dozen halen en dan gaan de fietsen naar het buitenland.
Dus het is hier internationaal. Het gaat vanzelf. Er gebeurt
ook wel wat via de website. Daar hebben we menige reactie
op. Je moet er wat aan doen. Je moet nooit stil zitten.’

Kijk ook op www.albertcuypbikes.nl
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Special: Samuel Sarphati
Schepper van een nieuwe stad
‘Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek
van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijke kerel
gekend dan den uitvreter’. Deze beroemde en
onvergetelijke zin is de opening van het verhaal De
Uitvreter geschreven door Nescio, pseudoniem van J.
Grönloh (1882-1961). Beslist lezen, zo mooi!
Ze hebben elkaar niet persoonlijk gekend, deze twee,
Sarphati en Nescio, daar zitten wel twee generaties tussen.
Maar het Paleis van Volksvlijt stond er nog in Nescio’s tijd,
en de galerijen ook. Nescio was lid van de club COHV
(Gedachtenwisseling Ontwikkelt Het Verstand), geheel in de
geest van Sarphati, en de leden kwamen bijeen in een café
in de galerij van het Paleis voor Volksvlijt.

Nog even ter herinnering: Het Paleis, gefinancierd door
particulieren waar onder Gerard Heineken, is gebouwd
vanaf 1859 toen de eerste paal de grond in ging. Koning
Willen III en de drie prinsen waren er bij. De Koninklijke
familie is opnieuw aanwezig in 1864 als de officiële en
feestelijke opening plaatsvindt op 16 augustus. De Adressen
die Sarphati later indiende, in 1862 gaan over de verfraaiing
van de omgeving van het Paleis.
Het Paleis is zeker niet het enige wat Sarphati tot stand
heeft gebracht. Zo heeft hij een broodfabriek opgezet die
goedkoop en hygiënisch brood bakte voor iedereen, maar
vooral bedoeld was voor arme lieden. Een groot succes. Hij
is begonnen met een hypotheek- en een kredietbank,
omdat er geen kapitaal voor handen was voor (kleine)
ondernemers. Ook richtte hij een Handelsschool op, want
het ontbrak aan mensen met een goede opleiding in die
richting.
En aan zijn stokpaardje, het organiseren van meerdere nijverheid tentoonstellingen, gaf hij ook veel van zijn tijd.
Sarphati ergerde zich vreselijk aan de vervuiling in de stad
en de gevolgen voor de volksgezondheid. Doortastend als
hij was, wist hij direct een oplossing: het oprichten van de
Maatschappij tot bevordering van Landbouw en
Landontginning in 1847.

Afb. 1 Portret Sarphati

Afb. 2 Luchtfoto 1922. Het Paleis met de parken en galerijen (in rood de gallerijen)
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door Anneke de Zwart
Een spitsvondige regeling; het mes sneed namelijk aan twee
kanten: de stad werd schoner en de boeren kregen mest,
waar ze overigens wel voor moesten betalen.
Ook was hij medeoprichter van de Vereeniging tot verbetering der huisvesting van de mingegoede klasse Salerno, die
tot doel had goede en goedkope woningen te bouwen.
Echter, er werden maar 88 woningen tot stand gebracht
(woningbouwverenigingen sinds de oprichting: totaal 3689,
stand 1903). Niettemin heeft Sarphati zich ingezet om de
leefomgeving in de stad te verbeteren. Belangrijk is dat
Sarphati inzag dat naast een goede en goedkope woning ook
de leefomgeving zelf van belang was.
Zijn verfraaiing’s ideeën waren dan ook niet uitsluitend
voor de sier, Sarphati zag de relatie tussen armoede,
gezondheid en de leefsituaties in de stad. Zijn motto had
kunnen zijn: schoon binnen en schoon buiten.
De villa wijken die in zijn úitbreidingsplan’ - eigenlijk niet
meer dan een schets - gepland waren, zijn nooit gebouwd.
Hij had wel weer een slim plan met die villa’s. Bedoeld voor
de gegoede burgerij, wilde Sarphati deze lieden uit hun hui-

de oorzaak was van de ellende. De opdracht om uit te zoeken wat de beste woningen zijn voor de arbeiders, vooral
vanuit een gezondheidsaspect bezien, kwam van Koning
Willem III in 1853. Het mag echter weer niet te veel geld
kosten. Een commissie van 6 personen brengt in 1855 verslag uit. De commissie is niet in de studeerkamer blijven
zitten, maar ging zelf kijken, kortom ze deden veldwerk. In
het verslag wordt de huidige toestand van arbeiderswoningen gekwalificeerd als een ‘leven als holbewoners’. De
onderzoekers wilden serieus de oorzaken van de armoede
achterhalen, en niet zoals te doen gebruikelijk was om
moeilijkheden toe te schrijven aan de armenzorg, bedeling
en een falende economie. Nee, de commissie zag de oorzaak
terecht in de huisvesting. Ook hier doet het gemeentebestuur en ook de Koning niets mee, zoals zo vaak verdwijnt
het Rapport in de la.
Toch bespeurt Van der Woud in het Rapport een verandering in het liberale denken. In plaats van de maatschappij
op te vatten als een massa van individuen, zoals gebruikelijk

Afb. 3 Schets van een ‘uitbreidingsplan’ van Sarphati. Rechts het gebied IJ IJ, de latere Pijp. In het midden het Paleis met parken erom
heen. Links is de Amstel getekend die het beoogde stervormige ‘Villa-gebied’ in een parkrijke omgeving doorsnijd.

zen lokken en ze in de nog te bouwen villa’s ‘stoppen’. De
leegkomende woningen zouden dan beschikbaar gesteld
kunnen worden voor de arbeiders, let wel de ‘nette’ arbeiders, keurige gezinnen uit de arbeidersklasse. Een doorstromingsplan avant la lettre.
Sarphati was niet de enige die het verband zag tussen een
degelijke, schone woning en armoede en gezondheid. Ook
de commissie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
kwam tot de conclusie dat het gebrek aan goede huisvesting

in het begin van de 19de eeuw, wordt de staat nu gezien als
een organisme. Dat betekent dat alle componenten op elkaar
betrokken zijn. In dit geval dat de armoede van de lagere
klasse met alles wat daarbij hoort, indirect ook schadelijk is
voor de hele maatschappij. De staat als nachtwaker is niet
meer voldoende. Alleen de persoonlijke vrijheid van het
individu met zijn bezittingen te waarborgen is niet meer
acceptabel. Voorlopig gebeurt er niets. Pas rond 1870 gaat
een en ander veranderen.
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Het jaar 1866 is zo’n jaar waarin een aantal belangrijke
gebeurtenissen plaatsvindt. Sarphati sterft onverwacht op
53 jarige leeftijd. J.G. van Niftrik (1833-1910) presenteert
een Uitbreidingsplan voor de stad en in de Pijp worden de
eerste woningen gebouwd op initiatief van Gerard
Heineken.
Sarphati heeft zijn Paleis nog wel mogen aanschouwen,
maar het Amstelhotel (1867) heeft hij niet meer kunnen
zien. Zijn dood betekende wel dat vele van zijn projecten en
plannen niet doorgingen of op halfslachtige manier. De luxe
villa’s die geprojecteerd waren in gebied IJIJ, de latere Pijp
komen er niet.

schapsstijl op de plek waar hij in zijn Uitbreidingsplan nog
het Centraal Station geprogrammeerd had (1881-1886).
A.C. Wertheim ijverde voor een Monument in het park als
een bewijs van hulde voor alles wat Sarphati tot stand had
gebracht. Het duurde weer even voor de gemeente akkoord
ging maar het staat er en nog steeds. Het idee voor de vorm,
voor het type monument was van de hand van de beroemde
architect Gosschalk. Bij de onthulling in 1886 hield
Wertheim een toespraak waarin hij Sarphati ‘de Stichter
van ’t Nieuwe Amsterdam’ noemde. Het staat op het monument maar is nauwelijks meer zichtbaar. Evenals de vier
schilden met de tekst: Volksvlijt, Onderwijs, Handel en het
wapen van Amsterdam. Toepasselijk.

Afb. 4 Monument Sarphati

De balans opmakend was Sarphati een gedreven man met
een sociale betrokkenheid, een man die de grote problemen
van de stad herkende en er iets aan wilde doen. Hij ondernam plannen en acties op diverse terreinen om het leefklimaat in de stad drastisch te verbeteren. Zo probeerde hij de
vergane glorie van Amsterdam weer te herstellen.
Van Niftrik zou je de opvolger van Sarphati kunnen noemen, weliswaar geen echte plaatsvervanger, van Niftrik is
namelijk stadsingenieur en dus een ambtenaar van de
gemeente. Terwijl Sarphati naast zijn praktijk als huisarts,
meer een ondernemer was en toegang had tot diverse kringen, hoewel de Atheneum Illustre , voorganger van
Universiteit hem niet als hoogleraar in de medicijnen wilde
hebben. Nooit is duidelijk geworden of die afwijzing te
maken had met zijn Joodszijn.
Van Niftrik gaat zorgen voor het park gewijd aan Sarphati.
Hij ontwerpt het park in de toen populaire Engelse land8

Meer over het Uitbreidingplan van Van Niftrik en de
eerste huizen in de Pijp in een volgend nummer.
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Henk Vrolijk, liefdeVOL in het leven
Op 24 februari overleed Henk Vrolijk. Immuuntherapie
heeft ervoor gezorgd dat Henk nog vijf jaar heeft geleefd,
nadat er bij hem uitgezaaid melanoom was geconstateerd.
De vrijwilligers van het Groen Gemaal, waar hij sinds 2010
als coördinator werkte, en zijn collega's van het
Wijkcentrum leefden met hem, zijn vrouw Tamara en dochter Sam mee. Zelf ging hij op wonderbaarlijk dappere,
nuchtere wijze met het onvermijdelijke om. Typisch Henk.
Een bijzondere man, die een steun en toeverlaat was voor
velen. Niet alleen voor zijn familie, de vrijwilligers, collega's
van het wijkcentrum, zijn hartsvrienden met wie hij decennialang bevriend was, maar voor vrijwel iedereen die hem
heeft mogen kennen. Dat bleek overduidelijk tijdens de
overvolle afscheidsbijeenkomst in De Fabriek Volkskamer
in het voormalige Ostadetheater op vrijdag 28 februari.
Germaine Princen van Wijkcentrum De Pijp typeerde Henk
daar op rake wijze:
'Je bent eigen en wijs
Je bent trouw en vertrouwd
Je bent luisterend en hoort
Je bent een doener en pakt op
Je zegt en handelt meteen
Je collegialiteit, staand voor de goede zaak
Je links-activistische grondhouding nooit verloochenend
Nooit schreeuwend hard maar wel met je hart
En hard als 't hard moet zijn
Je collega’s, altijd in contact met je collega’s
Je vrijwilligers, altijd in contact met je vrijwilligers'
Ook typisch Henk: hij wilde niet dat iedereen bij het
afscheid alleen maar lovende woorden over hem had. Maar
het was voor alle sprekers heel moeilijk iets negatiefs te
bedenken. Veel mooie herinneringen, aan zijn gave om

verhalen te vertellen, zijn humor, onbaatzuchtige hulpvaardigheid, onvoorwaardelijke vriendschap, flexibiliteit,
de manier waarop hij het leven omarmde – je baan opzeggen om een paar maanden met een prachtige, zelf omgebouwde kampeerbus door Spanje te reizen, in ZuidAmerika poedelnaakt van een liaan de rivier in te slingeren, samen met vrienden en familie koken en eten, jaarlijks
met Tamara naar Oerol op Terschelling, lekker samen naar
de tuin bij Driemond. 'Henk, wat is nu de zin van het
leven?', had een vriend hem niet lang geleden gevraagd.
'Dat je er zin in hebt.'
Voorafgaand aan de afscheidsbijeenkomst maakte Henk
zijn laatste rondje door het door hem geliefde
Sarphatipark, waar hij pal om de hoek woonde en waar hij
zich jarenlang volop samen met de door hem gekoesterde
vrijwilligers voor heeft ingezet. In een kist met daarop teksten en tekeningen van familie en vrienden, achterop een
bakfiets. We wensen Tamara, Sam, verdere familie en alle
dierbaren van Henk in De Pijp en daarbuiten heel veel
sterkte met dit grote verlies.

Marieke van Gessel
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Ankie’s Muziekie
Cover
Het voordeel als je ouder bent is onder meer dat je
vooral de oudere (pop)muziek kent. Dus als je weer eens
een uitvoering hoort van een hedendaagse artiest, kun je
meteen denken: “hé, dit is een cover”. Anderen kijken je
dan niet begrijpend aan, omdat ze echt niet weten waar
dit over gaat.

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

prettig. Netjes is het wel om de oorspronkelijke schrijver
van het stuk te vermelden. En dat gebeurt niet altijd, met
veel rechtszaken over plagiaat tot gevolg. Soms zijn de
auteursrechten op liedjes allang verlopen en kan de artiest
schaamteloos claimen dat hij of zij het geschreven heeft.
Een mooi voorbeeld is André, ja onze André sr., die de
Vlieger als een compositie van hemzelf claimde. Ik ken
mijn klassiekers en dit nummer was al begin vorige eeuw
bekend.
Soms vind ik lijstjes leuk en ik ga jullie mijn vijf favoriete
covers geven. Ik laat in het midden wie ik het mooist vind,
het origineel of de cover. Alles is op YouTube te vinden dus
oordeel zelf. En mocht je andere covers weten die je mooi of
afschuwelijk vindt, laat het weten aan Ankie’s Muziekie.

1. Johnny Cash : For the good times (2010), oorspr. van Kris
Kristofferson (1970)
2. Simply Red: If you don’t me by now (1989) , oorspr. van
Harold Melvin and The Blue Notes (1972)
3. Guns and Roses: Knock, knock, knocking on heavens
door( 1991), oorspr. van Bob Dylan (1973)
4. Comedian Harmonists: Creole love call (1928), oorspr.
van Duke Ellington (1927)
5. Zangeres Zonder Naam: Mexico (1969), oorspr. van Luis
Mariano (1953)
Het begrip cover wordt voornamelijk toegepast voor de
popmuziek. Letterlijk betekent het bedekken en daarmee
wordt bedoeld dat een oorspronkelijk vertolkt nummer
vervolgens wordt ‘toegedekt’ en door een andere artiest
wordt uitgevoerd. Dat kan door er een eigen interpretatie
aan te geven met een andere begeleiding of er bijvoorbeeld
een reggae-versie van maken. In de jaren zestig werden in
Nederland veel Engelstalige nummers gecoverd door het
een Nederlandse vertaling te geven. Je kunt er over twisten
of je dat nou een cover moet noemen. En hoe zit het dan
met de klassieke muziek? Is daarin alles een cover of is het
oneerbiedig om dat zo te noemen? Het is wel zo dat als een
popgroep een klassiek thema - bijvoorbeeld een aria neemt, dat wel weer een cover genoemd wordt. Waarom
artiesten gaan coveren kan verschillende redenen hebben.
Ze hopen misschien op het succes van het origineel mee te
liften. Als niemand het origineel meer kent dan is dat
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Natuurrijk Moestuinieren op Amstelglorie.
Wil jij heel veel leren over de moestuin en meteen praktisch aan de slag
gaan? Lees dan verder en schrijf je in! De cursus 'natuurrijk moestuinieren'
brengt theorie en praktijk samen.
De eerste helft van de zaterdagmiddag is theoretisch, de tweede helft praktisch. De theorie behandelen we in het verenigingsgebouw van
Amstelglorie, bij de hoofdingang rechts. Na het leren over zaaien en voeden
van de planten gaan we dat samen in praktijk brengen op de Hemkerhof, de
grote tuin op Amstelglorie die volledig biologisch wordt beheerd.
De theorie
•
de bodem en het verrijken ervan
•
van composteren in grote bakken tot wormencompost
•
zaaien en planten in theorie en praktijk
•
biodiversiteit en plantenkennis inclusief de behoeften van de plant
•
waterbeheer en zorg voor gereedschap
In een van de laatste lessen praten we ook over hoe je een jaarplanning
maakt en starten we met zaaien voor de verse wintervoorraad.
Data en tijden
•
21 maart
•
25 april
•
9 en 30 mei
•
13 en 27 juni
•
22 augustus
•
26 september
•
24 oktober
We starten om 13.30 uur en eindigen tussen 16.30 en 17.00 uur.
Opgeven of vragen?
Toos Tuin, toostuin@gmail.com
Kosten: 180 euro. Na je aanmelding ontvang je de betaalgegevens. Na betaling is je plek zeker. Later instappen kan ook. Bij 10 aanmeldingen zijn gaat
de cursus zeker door.

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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Bewonersactiekalender 2020
18 apr. Boomtuintjes Actiedag In de mooie groene straten van de Pijp blijken bomen de perfecte plek om afval
tegenaan te leunen. Help ons mee voor minder afval rondom de bomen.
28 apr. Koninklijke Schoonmaak Vele handen maken
licht werk. Na Koningsdag kunnen de straten van de Pijp
wel een bezem gebruiken!
16 mei. Broom Broom Bezemactie Veeg samen met de
ondernemers de straten van de Pijp schoon.
20 jun. Poets Je Bakkie Op de wederkerende opschoondag
‘Poets je bakkie’ maken we in anderhalf uur de buitenkant
van de ondergrondse containers samen schoon.
18 sep. Keep It Clean Day Landelijke organisatie waar De
Schone Pijp actie zich aansluit.
19 sep. World Cleanup Day De Schone Pijp is elk jaar
actief betrokken bij de World Cleanup Day.
19 sep. Poets Je Bakkie Op de wederkerende opschoondag ‘Poets je bakkie’ maken we in anderhalf uur de buitenkant van de ondergrondse containers samen schoon.
17 okt. Broom Broom Bezemactie Veeg samen met de
ondernemers de straten van de Pijp schoon.
21 nov. In Je Bakkie De Schone Pijp geeft voorlichting
over het gebruik van ondergrondse containers en afval
rondom feestdagen.
19 dec. Poets Je Bakkie Op de wederkerende opschoondag ‘Poets je bakkie’ maken we in anderhalf uur de buitenkant van de ondergrondse containers samen schoon

Wie zijn wij?
Wegens de toename van zwerfafval in en rond de straten
van de Pijp, zijn de bewoners en ondernemers samen opgestaan en in actie gekomen. Sinds 2016 zijn er al mooie
samenwerkingen ontstaan tussen de vrijwilligers en de
gemeente.
Wat kun jij doen?
Wellicht ken je ons van de gezamenlijke schoonmaakacties;
het lokale recyclepunt, onze speciale City Bins en vuilniszakken. Voor iedereen die ons wil helpen het afvalprobleem
in de Pijp te verminderen:
‘Poets je Bakkie’
Elk kwartaal gaat er een groep vrijwilligers, gewapend met
sop en spons, de straat op om de ondergrondse containers
aan de buitenkant schoon te maken. De gemeente doet dit
werk ook, maar helaas zijn de bakken snel weer vies en
onhygiënisch.
‘Broom Broom Bezem Actie’
Een groep vrijwilligers gaat bij ondernemers op bezoek met
bezems onder de arm. Terwijl de stoep geveegd wordt,
wordt met de ondernemers in gesprek gegaan over de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de stoep te vegen.
‘Word adoptant’
De Schone Pijp is altijd op zoek naar vrijwilligers die een
ondergrondse container willen adopteren. We vragen je
actief te letten op de container bij jou in de buurt, ons op de
hoogte te houden wanneer hij vol is en 14 020 te bellen bij
incidenten of hevige vervuiling. De behoefte ligt voornamelijk in de Zuid Pijp.
De Schone Pijp komt elke eerste maandag van de maand
tussen 18.00 en 19.30 uur samen om de voortgang van onze
acties te bespreken. Specifieke tijden van onze bewonersactiekalender worden nog bekend gemaakt via Facebook,
Wijkcentrum de Pijp en hallopijp.
Meer informatie? Mail naar info@wijkcentrumdepijp.nl
of bel 020 6764800.

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Ugali en Sukumawiki
Sukumawiki is een groente die in Afrika overal groeit. Het
is een beetje boerenkoolachtig of iets steviger dan wilde
spinazie. Sukumawiki betekent letterlijk “de week
opduwen”. Het wordt gezegd als men nog niet precies weet
wat men die week gaat eten. Sukumawiki groeit namelijk
overal en in grote hoeveelheden. Men hoeft dus niets te
plannen.

Sukumawiki is goed voor je maag, er zitten veel vezels in. Je
kunt het ook met rundvlees of bonen klaar maken. Het
hangt er eigenlijk vanaf waar je woont wat je erbij eet. De
Luo bijvoorbeeld eten er tilapia bij en de Luhya, die in de
buurt van het Victoriameer wonen, eten er kleine visjes bij,
Omeina geheten.
De Luhya, is een Bantoe-volk in Kenia. Het is de op één na
grootste groep in het land. Kleine groepen Luhya leven
tevens in buurlanden Uganda en Tanzania. Er zijn ongeveer
5,4 miljoen Luhya, 14% van de totale bevolking van Kenia,
die 38,5 miljoen bedraagt.
De Luo vormen met dertien procent de op twee na grootste
stam van Kenia. Na de Kikuyu (22%) en de Luhya (14%).
Ze wonen vooral in de omgeving van het Victoria-meer op
de grens met Uganda. Verder woont deze groep onder meer
in het oosten van Uganda en het noorden van Tanzania. De
Luo worden door heel Oost-Afrika heen gevonden als
vissers, kleinschalige boeren en stadsarbeiders.

door Emmah

Ingrediënten:
Voor de Ugali:
500 ml water
500 gr maïsmeel
Voor de Sukumawiki:
50 gr boter of 3 eetlepels olie,
1 middelgrote ui, fijngehakt
zout
2 rijpe tomaten
500 gr Sukumawiki (of wilde spinazie of boerenkool)
Bereiding:
Ugali:
Eerst water aan de kook brengen, dan beetje bij beetje het
maismail of -gries erbij doen. Goed roeren totdat al het
water is opgenomen en je een stevige bal krijgt.
Stort de Ugali op een bord, zodat het verder kan drogen.
Daarna kun je het in stukken snijden.
(Als je wilt zien hoe je dit doet, kun je ook een video op
youtube bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=516QZa4xQaA
Sukumawiki:
Eerst de groente goed wassen. Daarna rol je het op en snijd
je het in kleine rondjes.
Dan snijd en bak je een uitje en voeg je 2 à 3 verse tomaten
in stukjes bij de ui. (De tomaat is lekker sappig voor de
sukumawiki). Een beetje zout toevoegen.
Ten slotte doe je de sukumawiki in de pan, omroeren en 10
à 15 minuten laten meebakken. (Je kunt altijd kruiden als
knoflook en peper erbij doen. Wat je maar lekker vindt.)

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 a lto

CC Amstel

The parasite

Eerst zien dan geloven

Regie: Joon-ho Bong.
Met: Kang-ho Song, Seon-gyun Lee, Yeo-jeong Jo
Drama, Thriller, 2019.
De film beleefde zijn première in Nederland in november
2019. Nog altijd is de film in diverse filmhuizen te zien en
natuurlijk ook in Rialto.
Zodra Corona het toestaat, is het zeer de moeite waard om
deze Zuid-Koreaanse film alsnog te gaan zien. Zowel gruwelijk als humoristisch en met een uitstekend spel van de
acteurs. Winnaar van de Gouden Palm.

In de film Parasite is de familie van Ki-taek werkloos,
berooid maar vooral hopeloos. De familie houdt zich bezig
met het werken voor heel weinig geld in hun smerige appartement.
Door geluk zal een zakelijk voorstel de weg vrijmaken voor
een subtiel schema. Maar hoe kom je van een parasiet af?

dinsdag 31 maart t/m zondag 5 april
Eerst zien dan geloven zet de deuren van drie Amsterdamse
gebedshuizen wagenwijd open. Iedere dag, elke week of
misschien maar een paar keer per jaar komen
Amsterdammers hier samen om zich te verbinden, met
anderen en met hun geloof. Drie theatermakers duiken deze
huizen in en gaan op zoek naar het gezamenlijke verhaal
van de gemeenschap en haar buren.
Reis met hen mee langs de persoonlijke verhalen van drie
uiteenlopende gebedshuizen en hun buurt. Van de
Oranjekerk in de Van Ostadestraat, via de islamitische
gemeenschap Al Choura in de Jekerstraat naar de Liberaal
Joodse Gemeente aan de Zuidelijke Wandelweg.
Eerst zien dan geloven is een voorstelling over hoe
Amsterdammers samenleven. Het is het nieuwste
Podiumlandproject van CC Amstel!
https://ccamstel.nl/programma/eerst-zien-dan-geloven/
Met Hilde Tuinstra, Gerbrand Bos, Khadija Massaoudi,
Hanna Timmers

Ceintuurbaan 338
Tel: 020 6768700
www.rialtofilm.nl

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

Al voor 15 euro
in deze krant?

voor al uw
dierenvoedsel

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl
Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
Tel: 020 6753239

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

voor feestjes en
partijen:
tel 06 19423000

www.deduvel.nl

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163
Tel: 020 6763247
winkel:
bakkerij/winkel:
Elandsgracht 91 1e Sweelinckstr.14
1016 TS A’dam 1073 CM A’dam

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64
Vol enthousiasme presenteren wij onze nieuwe winkel
aan de

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Eerste Sweelinckstraat 14
We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taartjes, scones, vers belegde
broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!
Open: dinsdag t/m zaterdag
Tel. 06 - 10607634
www.waldopatisserie.nl

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

