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Suggesties, tips of reacties:
kunt u e-mailen naar:
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

Liefdesduik
Als ik jou zie

Stap terug in de tijd in een monumentaal pand
OBA Roelof Hartplein

Golft er blijdschap door mijn buik

Een bibliotheek zoals je die kent uit films en series, maar dan zonder
strenge bibliothecaresse met jampotbril. Dit gebouw is niet alleen heerlijk
stil, maar ook nog eens heel mooi! De marmeren trappen, houten plafonds
en klassieke deuren geven je al snel het gevoel dat je een schrijver of intellectueel van de bovenste plank bent. En dat mag best, want je komt hier
om te studeren. Dan moet je jezelf wel een beetje serieus nemen.

Neem ik een liefdesduik

Begint mijn hart te spreken

Onder jou warme deken
Katsongs © 2013

We kunnen er niet omheen: thuis studeren is niet ideaal. De kans is groot
dat je studentenkamer niet geschikt is om in te werken. Niet alleen door
de afmetingen, maar ook door het monster genaamd afleiding dat altijd
op de loer ligt. Gelukkig kun je in de OBA wél heel fijn studeren.
Webredacteur Max van de OBA ging op zoek naar de beste studieplek van
Amsterdam en kwam onderweg wat verborgen parels tegen:
Een sfeervolle parel in Amsterdam-Noord: OBA Van der Pek
Verschans je in een labyrint van boekenkasten: OBA Oosterdok 3e t/m 5e
étage
Onderdruk de ruis in een oase van rust: OBA Bijlmerplein, begane grond
(jeugdafdeling)
Vind opperste concentratie in futuristische focuscapsules: OBA Oosterdok
begane grond (tijdschriftenafdeling) en 4e etage
Stap terug in de tijd in een monumentaal pand: OBA Roelof Hartplein

Sonny

FALAFEL
1e vd Helststraat 43
Tel:020 6767612
www.sonnyfalafel.nl

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES

Kom voor kinder- en jeugdboeken
voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar,
leuke cadeautjes, ansichtkaarten
en creatieve kinderworkshops
naar Casperle aan het Sarphatipark!
Sarphatipark 99 • 020-679 11 01 • www.casperle.nl
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Interview met Loes Verbeek - beeldhouwer
Meer dan een half jaar geleden had ik me opgegeven
voor een tekencursus in een buurthuis. Er zou wel plaats
komen, maar die kwam nooit. Boos stortte ik me op
internet om naar “kunstenaar in de pijp - tekenen,
boetseren” te zoeken. Ik vond haar binnen 10 minuten
en zou binnenkort een boetseer workshop geven.
Sindsdien ben ik een tevreden, trouwe bezoeker geworden. Tijd voor een interview, dacht ik. (zie ook blz. 14)
Wanneer ben je begonnen met beeldhouwen?
Na de middelbare school begon ik een beetje te kleien. Ik
doe dit nu 35 jaar. Ik deed toelatingsexamen voor de
Rietveld Academie en dacht nog: “Als ik niet wordt
aangenomen, ga ik studeren”. Maar ik werd aangenomen. Ik
wilde eigenlijk schilder worden. Maar het bleek dat ik veel
geschikter was voor beeldhouwen. En daarna ben ik
eigenlijk altijd aan het beeldhouwen geweest. Om mijn
eerste bronsgietsels te kunnen betalen, maakte ik iedere
zondag snelportretten op de kunstmarkt op het
Thorbeckeplein. Dit heb ik 12 jaar met veel plezier gedaan
en nog steeds teken ik zo nu en dan portretten in opdracht.
Ik heb veel les gegeven, veel exposities in galeries gehad en
grote opdrachten gedaan. Er staat een heel groot beeld van
mij in Deventer bij Huize Salland.
In Noord staat ook een groot beeld – moeder met kind - bij

moeder en kind bij het Rosa klooster
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het Rosa klooster van het Leger des Heils. In het begin
stond de vrouw naakt met haar kind. Ik had het ontwerp
laten zien aan het Leger des Heils, maar dat vonden ze
helemaal ‘not done’. Zo’n blote billen partij mocht niet. Toen
ben ik naar de bronsgieterij gegaan, waar het beeld al in
was stond en heb er een flexibele stof omheen getrokken.
De stof heb ik helemaal in gekwast met hete was. Echter,
toen werd de vrouw nog veel sexier, want die rok trok
helemaal strak over haar billenpartij. Het is uiteindelijk een
heel sexy beeld geworden. Toen was het wel goed, want ze
had een rokje aan. Heel vermakelijk!
Maak je ook beelden in kunststof?
Nee, meestal in klei of was. Die kleine bronzen zijn allemaal
in was gemaakt. Wel maak ik nu ook portretten in acryl, die
kwast ik in een siliconenmal, het origineel is wel van klei.

In het wasmodel zit een armatuur. Om het armatuur heen
boetseer je de was. Het verschil met klei is, dat je nooit zo
fijn kan werken. Met was kun je hele smalle, ranke
figuurtjes maken. Dat is ook mijn stijl. Ik vind klei ook heel
fijn om mee te werken, maar dat is wel beperkt. Het is
allemaal wat forser. En met bakken gaat het krimpen.
Portretten kun je wel in klei doen, maar dan maak ik toch
weer mallen, dan ben ik wat vrijer. Klei is voor portretten
prettiger om mee te werken dan was. Een portret maak je
niet zo gauw in was. Het is zwaar, het is veel, er moet
piepschuim in, het is een gedoetje. Maar bij klei kun je
gemakkelijker met kruishoutjes werken, dan blijft de klei
lekker hangen en zo maak je een portret. Daarna maak ik
een mal van siliconen en daar kun je was in gieten.

door Uke Veenstra
Maak je dan een mal op de ongebakken klei?
Ja, op de ongebakken klei. De klei is dan nog nat en is nog
niet gekrompen. Er kunnen nog geen scheuren ontstaan.
Als de klei een klein beetje hard is geworden, kieper je hem
naar achteren op een schuimmatrasje en dan maak je er
een deel mal omheen met een scheidingswandje. De eerste
kant kwast je in met rubber, dan sleuteltjes erin en een
gipskapje erop. Dan draai je het om en doe je de tweede
kant op dezelfde manier. Meestal gaat het origineel dan verloren, maar je hebt dan wel de mal. Daar kun je van alles in
gieten bv. gips en was. Met was, 3 à 4 millimeter dik, maak
je het gietsel klaar voor het brons gieten. De bronsgieter zet
er gietkanalen op.
Ik heb twee jaar in een bronsgieterij gewerkt, dus ik weet
hoe het moet. Ik heb daar alleen maar was modellen gegoten en afgewerkt. Gietkanalen eraan gezet. Als ik dat wil,
kan ik zelf mijn hele was model voorbereiden en gietklaar
maken.
Ik vind die wielrenner ook heel erg mooi.
De opdracht van de wielrenner vond ik wel heel erg zwaar.
Het is de Peter Post Oeuvre Prijs in het kader van het
Sportgala Amstelveen. Elk jaar in januari wordt deze prijs
uitgereikt aan de beste sporter van het jaar.
De eerste keer heb ik er echt dag en nacht aan gewerkt. Ik

kreeg er maar 3 weken de tijd voor. Toen moest het ook nog
gegoten worden. Ik had het niet goed ingeschat. Zelfs mijn
dochter was aan het klagen. Zij moest zelf maar wat eten
opwarmen. Ik heb toen ook nog werk moeten afzeggen en
mijn vader was ook net overleden.
Maar ik heb die opdracht wel aangenomen, juist omdat
mijn vader net was overleden. Hij kende Peter Post. Mijn
vader is vroeger wielrenner geweest. Daarom dacht ik: “Dit
heeft zo moeten zijn. Ik moet voor hem die wielrenner
maken.”
Jee, wat heb ik me toen in de hoeveelheid werk vergist: je
moet zorgen dat de fiets in balans staat, de wielen niet te
dik of te dun zijn en die fietser zelf moet natuurlijk heel
mooi recht op de fiets staan. De handen en alles moet precies kloppen. Dan moet je het honderd keer afstellen. En de
pedaaltjes vallen er steeds weer af, want die komen er pas
weer later op.
Ik heb er gelukkig nu nog eentje in brons liggen. Die hoef ik
alleen maar af te werken en te patineren. Ik heb er vorig
jaar twee gemaakt, voor het geval er eentje niet goed zou
gaan. Volgend jaar wil ik een abstracter ontwerp maken, wel
weer spannend. Ik moet het even overleggen met het sportcentrum.

Peter Post Oeuvre Prijs
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Echt vakmanschap, hè?
Als niemand anders het kan en ze vragen mij, dan wil ik
graag laten zien dat ik het kan, maar soms gaat het wel ten
koste van mijn energie en zenuwen. Ik heb het toch gedaan
ondanks de tijdsdruk en ben uiteindelijke blij met het
resultaat en de publiciteit.
Heb je altijd in Amsterdam gewerkt?
Ja, ik kom uit Amsterdam. Ik ben geboren op de Postjesweg
in Amsterdam West. Toen ik 12 was zijn mijn ouders
verhuisd naar Spanbroek. Dat ligt in de kop van Noord
Holland.
De laatste klas van het Atheneum heb ik ‘s avonds in
Amsterdam gedaan. Mijn zus woonde hier al en ik kon voor
een aantal maanden bij haar wonen tot ik een eigen
woonruimte had gevonden. Overdag werkte ik bij Schöne
Edelmetaal. Ik deed daar de boekhouding, geen droombaan
maar het leverde in ieder geval geld op.
Daarna ben ik me helemaal op de kunst gaan werpen. Mijn
ouders vonden dat helemaal niets. Maar ik werd
aangenomen op de kunstacademie. En daar ben ik na het
basisjaar op de Beeldhouwafdeling verder gegaan.
Ik zit nu al 16 jaar in dit atelier op de Ruysdaelkade. Ik had
vroeger een atelier op de 1e Jan van der Heijdenstraat en
woonde daar toen ook. Op een gegeven moment kon ik een
woning krijgen in de 2e Jan Steenstraat op de hoek bij de
Amstel. De 2e Jan van der Heijdenstraat kon ik als atelier
behouden.
Is er in de loop der tijd veel veranderd in de manier
waarop je werkt?
Ja, ik zie wel veranderingen. Maar het is verschillend. Bij
mij wisselt het eigenlijk de hele tijd. De basis van mijn werk
is realistisch, maar op een gegeven ga ik daar aan voorbij en
dan wil ik het abstraheren. Ik kijk dan alleen naar
richtingen, beweging en vorm. Daardoor worden veel delen
van het beeld overbodig en blijft de essentie over van wat ik
spannend vind in een beeld.
Met portretten ligt dat anders, die moeten wel goed lijken.
Daar is de sfeer en de expressie van de persoon belangrijk
om te vertalen in het beeld.
Mijn broer heeft bijvoorbeeld een beetje ruwe kop. Dat ga je
niet heel glad in klei maken. Ik vond het juist wel leuk om
dat wat ruwer op te zetten. Zoals de wenkbrauwen. Dan ga
je toch wel iets grover te werk. Maar een baby gezichtje wil
ik dan wel heel gladjes maken.
Maar goed, nu ben ik dus veel met portretten bezig. Ik
probeer bekende mensen te portretteren. Dat doe ik van
foto’s. Zoals deze Cruijff hiernaast. Maar ik wil hem nu met
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bronsverf bewerken. Een beeld in klei laten maken is
goedkoper dan een beeld in brons. En dat is voor veel
mensen misschien wel interessant. En de levertijd is kort. Ik
maak in drie weken een portret in klei. Dan werk ik er 3 à 4
uurtjes per dag aan. Ik heb altijd even tijd nodig om het te
laten bezinken en te bekijken.

kleiportretjes
Een kleiportretje kan ik voor 600 euro leveren. In brons ben
je tussen de 2.000 en 2.500 euro kwijt. Dat is veel meer
werk. Je moet dan wel een mal maken van siliconen, het
weer inkwasten in was, in was gieten, kern erin. Dan
spijkers er doorheen (om de kern op zijn plaats te houden)
en daar gieten ze was in. Dan worden er gietkanalen
opgezet, enz. enz. Het portret wordt ‘cire perdu’ gegoten. Het
is niet nodig om van alle kleiportretten een rubber mal te
maken. Maar ik doe dat meestal toch wel. Als er iets mis
gaat met gieten, heb je in ieder geval nog een mal. Maar
goed dat kost wel heel veel extra tijd. Je kunt het ook direct
in was maken. Dat is voor de gieter makkelijker, maar voor
de beeldhouwer lastiger om te boetseren.

Dit (hieronder) is bij de gieterij Jaap Kleinstra in
Amsterdam gemaakt. Daar heb ik gewerkt. Het is zulk
zwaar werk. Op dit portretje van mijn dochter zie je de ontluchtingskanalen. Het komt er zo op de kop in. Het brons
stroomt via deze tapjes naar beneden. Dat gaat heel snel.
Dan moet het brons natuurlijk omhoog komen. Hier zit dan
een ontluchting op de kin. Op de neus hoeft net niet. Zo’n
oortje weer wel, anders heb je kans dat er een luchtbel komt
en het brons niet goed doorloopt. Dat zijn kernspijkers om
de kern (gravel en gips) vast te houden. De spijkers steken
hier uit en aan de binnenkant houden ze de kern op zijn
plek. Hier gaat een gravelmal overheen. Het gravel en het
gips pakken ook de kernspijkers aan de buitenkant, zodat
de kern gefixeerd wordt.

Geef je naast op school en workshops op je atelier, ook
privé-les?
Ja, onlangs heb ik iemand op weg geholpen. Rebecca Cabau.
Haar vriend, Marcel Boekhorn, is eigenaar van de dierentuin in Rhenen. Zij wilde daarom beelden van dieren
maken. Ze had nog nooit gebeeldhouwd en daarom nam ze
privéles bij mij. Zij heeft op de lessen een hele grote kop
van een gorilla gemaakt. Deze heeft ze gefotografeerd en op
de computer gezet en de buitenkant van het portret helemaal in vlakjes verdeeld. Vervolgens heeft ze het in 3D uitgeprint. Daarvan is een mal gemaakt en ik heb er onlangs
een gietsel van gegoten in acryl en op een sokkel geplaatst.
De apenkop werd vervolgens naar Ibiza gevlogen waar het
met ‘swarowski’ diamantjes wordt beplakt. Heel spannend,
ben benieuwd hoe het eruit gaat zien.

ruw gietsel met gietkanalen en spijkergat

Als de was weggesmolten wordt, ontstaat er een holte waar
de brons ingegoten wordt. Belangrijk is dat de kern niet
gaat schuiven. Hier boven zie je het gaatje nog zitten van de
spijker. En dat moet dan nog allemaal worden afgewerkt.
De net gegoten portretten met de ruwe giethuid lijken op
een vondst uit Pompeï.

Kun je van het beeldhouwen bestaan, kun je ervan
leven?
Ik heb er altijd wat bij gedaan. Na de bronsgieterij heb ik
ook een jaar bij een tandprothese praktijk gewerkt. Daar
maakte ik tandprotheses, afdrukken in siliconen en gipsgietsels. Daar heb ik dus heel veel materialen leren kennen
die ik hier nog steeds gebruik, zoals wasplaatjes, allerlei
soorten rubbers, extra harde gips. Ik heb er ook nog speciale brandertjes aan over gehouden.
n ik ben ook taxi chauffeur geweest, bij het Centraal
Station. Ik had wel een volledig diploma, maar in die tijd
reden er ook veel zonder diploma. Na een tijdje had ik daar
echt geen zin meer in. Je stond daar erg lang in de rij, voordat je vooraan stond. Dan hoopte je op een lange rit naar
Schiphol, maar vaak gebeurde dat niet. Je verdiende daar
echt niets. Ik reed toen voor een taxibedrijf in Noord. Ik
zou wel privé chauffeur willen zijn. Dat lijkt me wel leuk.
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Ik heb ook voor 4Dental gereden. Daar haalde ik in
Amsterdam bij tandartsen allemaal gebitjes, kronen en
afdrukken op. Soms had ik tijd over en mocht ik in het lab
wat gipsafdrukken maken en met was werken.
Nu ben ik koerier. Ik werk al 6 jaar voor Macrogen, een
Koreaans bedrijf, dat gevestigd is bij het AMC. Het gaat over
‘sequencing’ van DNA. Met een bedrijfsauto rijd ik 6,5 uur
rond door Nederland. Ik haal/breng DNA-samples van mensen, planten of dieren van/naar universiteiten, onderzoekslaboratoria en ziekenhuizen. Ik begin in Delft, dan rijd ik
naar Rotterdam Erasmus, door naar Wageningen diverse
adressen, dan naar Utrecht en Leiden en vervolgens rijd ik
terug naar het lab in Amsterdam. Ik heb dan een heerlijke
dag gehad met een luisterboek. Ik lees zo ongeveer 40 boeken per jaar. Het maakt mijn werk een stuk interessanter. Ik
heb net ‘de Amerikaanse prinses’ gelezen en ben nu bezig
met een werk van Alex Boogers, ‘Alleen met de Goden’.
Heerlijk om rijden te combineren met verhalen luisteren en
ook heb ik tijd om over nieuwe beelden na te denken of
technische oplossingen te zoeken die ik vaak tegen kom in
mijn beeldhouwwerk.
Ik doe dit 3 dagen. Op dinsdag, vrijdag en in het weekend
ben ik vaak in het atelier. Ook werk ik thuis aan beelden. Ik
zoek vaak naar de juiste tijdsverdeling want ook mijn dochter heeft aandacht nodig. Nu is ze al 15, en kan ik wat vaker
in het atelier zijn dan toen ze nog klein was.

Loes Verbeek
portretten
tel. : 06 27337251
diverse beelden
www.loesverbeek.nl
werk in opdracht ljverbeek@hotmail.com
relatiegeschenken

DAT KAN ANDERS,
KOM JE OOK LANGS?
Kom je ook langs op een van de vijf Zaterdagen op vijf locaties in de Wijk De Pijp, Oud Zuid Amsterdam.
Van 14.00 tot 17.00 uur zullen de vrijwilligers van de
Schone Pijp aanwezig zijn voor het geven van informatie en
voorlichting over hun doen en laten. Bovendien zullen er
ook "mini workshops" worden gegeven.
Deze actie is ontstaan samen met het Duurzaam project
"Dat Kan Anders", dat van 10 oktober tot met 10 november
verschillende acties in de Pijp heeft lopen. Samen met je
mede buurtbewoners de buurt schoon en netjes maken,
mensen bewust maken van het feit dat de straat ook jouw
woonkamer is die je toch ook netjes wilt houden.
Woon je in de buurt op een van de onderstaande locaties
kom dan vanaf 14.00 tot 17.00 uur langs.
Programma is A. 14.30 tot 15.30 uur de "Mini Buurt
Schouw" en B. "Poets je Bakkie" vanaf 16.00 tot 16.30 uur.
Gezamenlijk met de leden van de Schone Pijp gaan we de
buurt in en actief je buurt schoon en netjes maken.
WEES WELKOM EN KOM LANGS.
Natuurlijk gelden wel de bestaande Corona regels,
Mondkapjes op, 1 1/2 meter afstand en regelmatig desinfecteren s.v.p. En dan kan alles doorgaan.
•
10 oktober Hemonystraat/Hemonylaan
•
17 oktober Tweede van de Helstplein
•
24 oktober Cornelis Troostplein
•
31 oktober Groen Gemaal in Sarphatipark
•
7 november Marie Heinekenplein
En mocht je daarna actief willen blijven in je eigen buurt,
wordt dan ook lid van de Werkgroep De Schone Pijp, die
elke eerste maandag van de maand nu al bijna 5 jaar samen
komt. Met elkaar bespreken we wat te doen; soms acties
naar de politiek, een andere keer gezamenlijk acties ondernemen in Onze Mooie Wijk De Pijp. Nu zijn er al tussen 40
en 60 mensen afwisselend actief voor de buurt de Pijp.
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De herfsteditie van de
Natuur&Milieumarkt
Er was ruimte gemaakt voor het programma van het
bedreigde Wijkcentrum. Geopend door Abdou Menebhi,
kwam er elk uur een nieuwe “speech”. Mensen konden
ruimschoots discusiëren, hetgeen ook werd gedaan.

Onderwerpen waren “Co-creatie” (Stefanie Jansen),
“Gentifrication” (Peer Smits), “Overlast, drukte en toerisme” (Gert Jan Bakker) en Sander Heijne, schrijver van
‘Fantoomgroei’ sprak over zijn boek.
De najaarsmarkt van het Natuur & Milieuteam in het
Sarphatipark op zondag 13 september j.l. ging door. De
voorjaarsmarkt moesten ze afblazen vanwege Covid-19. In
plaats daarvan deze herfsteditie, geheel corona-proof.
De gescheiden in- en uitgang waren bij het Groen Gemaal.
De markt werd rondom afgezet met rood/witte linten. Er
mocht een beprkt aantal bezoekers tegelijkertijd aanwezig
zijn. Maar dat was geen probleem. Mensen stonden rustig in
de rij te wachten en op de markt was het prettig druk.

Bij de vele kraampjes waren allerlei dingen te doen, te zien
en te proeven. Het weer liet zich van zijn allerbeste kant
zien en de sfeer was heel relaxed, begeleid door heerlijke
levende muziek.. ...
Info over de groepen en organisaties, die op de markt
aanwezig waren, staat op de website van het Natuur &
Milieuteam www.nmtzuid.nl onder “Nieuws”.
Wijkcentrum De Pijp, Tweede van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam. www.wijkcentrumdepijp.nl
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De grenzen van De Pijp

In het volgende nummer starten we met een nieuwe serie (vier afleveringen) van
Menno Oostra: “De grenzen van De Pijp”, te weten De Amstel, de Ruysdaelkade,
de Stadhouderskade en de Amstelkade c.q. Josef Israelskade.
De eerste aflevering zal de oever van de Amstel belichten.

10

Oud Nieuws

Interieur van een rug-aan-rug woning aan de
Marnixstraat van de Vereniging tot het bouwen
van Arbeiderswoningen (1877).
Tegen de wand bevinden zich naast elkaar de wc,
het spoelhok en de bedstede.
Rugaanrug woningen en gesplitste voor- en
achterwoningen vormen het meest voorkomende
woningtype eind negentiende eeuw.
Amsterdamse Federatie van
Woningbouwcorporaties
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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De ‘Lorelei’
door Geertje Verheijden

Er is een hoge rots langs de oever van de Rijn bij de
stad Sankt Goarshausen (tussen Koblenz en
Wiesbaden) in de deelstaat Rijnland-Palts met als
hoofdstad Mainz. Op dit punt is de rivier het smalst en
het diepst en maakt een scherpe bocht, waardoor er
een gevaarlijk sterke stroming ontstaat.

Hoewel in de jaren dertig van de vorige eeuw de
gevaarlijkste stukken van de rots zijn verwijderd,
gebeuren er bij tijd en wijlen nog ongelukken. Zo
kwam in 2011 een schip met 2400 ton zwavelzuur in de
problemen en moest het vorig jaar een olietanker
geholpen worden om niet in gevaar te komen.

In dit gebied rondom de Rijn hebben ooit, heel lang
geleden nimfen gewoond. De nimfen sloegen op de
vlucht toen zich allerlei mensen in het terrein gingen
neerstrijken. Behalve één: zij heette Lorelei.

De beklimming van Die Lorelei is een toeristische activiteit. Op de rots ligt een uitkijkpunt en aan de voet
staat een standbeeld van de Nimf. De streek is erg mooi
en het eten en drinken is er niet te versmaden. Ik zou
zeggen een bezoek aan Die Lorelei is zonder meer de
moeite waard.

Zij kon geen afscheid nemen van de Rijn en vestigde
zich boven op de rots zodat ze de rivier goed kon overzien.
Daar borstelde zij haar schitterende gouden haar terwijl zij met haar mooie stem prachtige treurige liederen
zong. Haar stem betoverde de schippers, haar gouden
haar verblindde en haar schoonheid bedwelmde hen
zozeer dat ze hun schepen vergaten. Door de sterke
stroming sloegen ze tegen de rots te pletter en verloren
zo hun leven.
Eenzelfde verhaal motief vindt men in de legendes van
de Sirenen uit de Odyssee.

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za14.0018.00 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
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Een verleidelijk recept
uit de streek van de ‘Lorelei’
door Geertje Verheijden.

Wat je nodig hebt voor 2 personen:
1 pak rösti (te vinden in het vriesvak van de supermarkt)
2 fijne dunne schnitzels (mogen gepaneerd zijn
maar dat hoeft niet)
2 halve gestoofde peertjes (uit een pot peren op
siroop)
stukje gorgonzola.
(bak)boter en/of zonnebloemolie.

Doe in de tussentijd wat boter in een andere koekenpan en braad de schnitzels gaar. Zo’n 4 tot 5
minuten per kant.

Bereiding
Haal de rösti een half uurtje van te voren uit de
vriezer. Het hoeft maar nauwelijks ontdooid te zijn.
Doe wat olie of boter in een koekenpan en zet het
vuur hoog. Voeg de rösti toe, roer om en laat het
goed heet worden. Zet dan het vuur lager en laat de
rösti langzaam een leuk kleurtje krijgen.

Maak op een voorverwarmd bord een bedje van de
lekker warme en mooi gekleurde rösti. Leg daarop
de gebraden schnitzel. Leg de twee halve peertjes
bovenop de schnitzel en giet de gesmolten kaas er
overheen.

Verwarm de peertjes ‘au bain marie’: doe de peertjes in een pannetje en zet dat in een andere pan
met heet water zodat ze lekker warm worden. Laat
op dezelfde manier de gorgonzola langzaam smelten.

Zoals gezegd verleidelijk lekker eten!

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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OBA StudyShare

Modeltekenen
bij Loes Verbeek

StudyShare gaat weer van start:
16 - 21 oktober 2020
OBA StudyShare is de manier om je optimaal te kunnen
concentreren tijdens het leren. Onder begeleiding van een
StudyBob, studeer je samen met anderen in een afgesloten
ruimte. Omdat mobiele devices ingeleverd kunnen worden,
krijgt afleiding geen kans. Tijdens OBA StudieShare studeer
je in stilte volgens een vast studieritme gedurende 3 uur.
Het ritme bestaat uit 3 studieblokken van 45 minuten met
daartussen verplicht 15 minuten pauze.
Deelname is gratis.

Zondag 25 oktober 2020
Zondag 25 oktober aanstaande kun je bij Loes Verbeek
model tekenen. Er zijn 2 groepen van 10.00 – 12.30 uur en
van 13.30 – 16.00 uur.
Er wordt met diverse materialen getekend. Er is een mooi
model aanwezig. De meeste schetsen duren 15 tot 20
minuten.

OBA StudyShare doet haar best om je bezoek aan de OBA zo
veilig mogelijk te maken. Doe de gezondheidscheck voordat Het atelier voldoet aan de Corona-eisen.
je een plek reserveert en bereid je voor op je bezoek aan de
OBA.
Let op: wil je deelnemen aan OBA StudyShare, dan is
aanmelden verplicht. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar in verband met het studeren op 1,5 meter
van elkaar.

Kosten: 35 euro inclusief materiaal.

Heb je belangstelling, geef je telefonisch op of stuur een
appje. Tel. 06 27337251

Je kunt je aanmelden bij:
OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam.
T: 0205230900, klantenservice@oba.nl.

Oosterdokskade 143
T: 0205230900
www.oba.nl
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Ruysdaelkade
tel. 06 27337251
www.loesverbeek.nl

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: Tweede 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, kijk dan eerst op onze website
voordat 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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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

