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Bulletin De Pijp wordt maandelijks
verspreid

Bulletin De Pijp aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid met samenwerkende derden,
voor mogelijke onjuistheden, onvolledig-
heden en eventuele gevolgen van het han-
delen op de grond van de inhoud van deze
krant.
De ingezonden stukken komen niet nood-
zakelijkerwijze overeen met de mening van
de redactie.

Suggesties, tips of reacties 
kunt u e-mailen naar:
redactie@bulletindepijp.nl

of sturen naar: 
T.a.v. Redactie
Bulletin De Pijp
Postbus 51346
1007 EH Amsterdam

Overige informatie

Bulletin De Pijp is een uitgave van de Hu-
manistische Beweging Amsterdam en
dient als expressiemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, be-
schouwt alle mensen gelijkwaardig, erkent
de vrijheid van gedachte en geloof en staat
open voor elk soort deelname, mits deze
geen discriminatie of geweld oproept.

Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.degemeenschap.info

op de website van de krant staan alle kran-
ten met onze artikelen, evenals al onze
adverteerders die het mogelijk maken onze
projecten voor menselijke ontwikkeling in
de wereld te realiseren. Aan hen onze
hartelijke dank.
Waar vind ik deze krant:
Bij alle adverteerders die ons blad 
ondersteunen:

Eetcafés:
De Groene Vlinder, Pilsvogel, Stigter,  
Reuring, Tjing tjing,  Bloemers,
Albert Cuypje lunch room, De Duvel, 
Hannibal Koffie huis.
Restaurants:
Wijnbar Boelen & Boelen,
Saskia's huiskamer,

Vamos a Ver, Flinckx, Artist.
Cafés:
Jeffrey's, Mansro, Hermes, Eddy bar,  
Café Life.
Overige:
Sonny falafel, bakkerij Rud.H.Vennekamp,
bakkerij Ron Verboom, IJzerwaren de
Haan, Slagerij Noz,  Turkse Bakkerij ferd
Bol,  Minicards, Pacomer traiteur, Erve
installateur, Fris traiteur,
Bert’s dierenbenodigdheden.
En bij niet adverteerders:
Albert Heijn, De Coöp, Buurtcentra, Bibli-
otheken, Rialto, Badcuyp, Ostade-theater,
en andere cafés, restaurants en winkels in
de Pijp. 

Inhoud:
· Colofon
· Voorwoord
· Hemelvaartsmarkt
.    Een kijkje in de keuken
· Muziek en reclame deel 2
. Derde keer Festival de Pijp
. 125 jaar en Gefeliciteerd!. 
. Albert Cuyp verrijkt met 

meer  ‘food’
. Bloemen en Planten
. Katsongs
· Theater 
· Muziek 
· Film 
· Bibliotheek
.   Stadsdeelinformatie

COLOFON
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Beste Lezers,

De lente is er, al was het de afgelopen maand te koud. Helaas
nog nachtvorst. Maar niet treuren alles komt weer goed in
de maand mei.
De geveltuinen zijn weer voorzien van verse aarde, bloemen
en planten. Onze columnist Toon ( bloemen en planten )
stond tevreden te kijken toen zijn geveltuintjes met verse
aarde, bloemen en planten en een omheining daar voorzien
van waren.  Het was dan ook een dag van zwoegen en tim-
meren geweest. Het resultaat was er, maar was het er de vol-
gende dag ook nog. Nee, dus! De omheining was weg, ( zie
foto’s ) kosten € 101,-  Waarschijnlijk dachten anderen voor
die € 1, - kan ik het wel nemen. Diefstal DUS ! Jammer dat
dit soort mensen het plezier van een ander verpesten. Tegen-
woordig dan alles maar vast schroeven. JA dus!  Laat u ple-
zier dus niet verpesten: schroef de omheining vast.

In deze editie kunt u weer volop genieten (zie colofon)

Ankies muziekie (Muziek en reclame 2 )
Vorige maand heb ik uitgebreid aandacht besteed aan
muziek in de reclame. Kom op lezers, nog wat meer sug-
gesties, zodat we dan volgende maand met een lijstje kun-
nen komen van meest vreselijke of leukste reclamemuziek.
Een hulpmiddel kan de site www.reclamearsenaal.nl zijn.
Het mag een oude of nieuwe reclame zijn, maar het gaat om
de muziek.
E-mail: mail@opus391.nl

Kijkje in de keuken

Een Kijkje in Het Huishouden. 
Inmiddels is de Smartphone volledig geïntegreerd in ons
dagelijks bestaan.
Reacties kunt u mailen naar: kijkjeindekeuken@bulletinde-
pijp.nl

Bloemen en planten - De sleutelbloem
Voor mij is het een raadsel hoe de plant aan zijn Nederland-
se naam komt en kan ik u daarover geen uitsluitsel geven.

ALBERT CUYPMARKT OP HEMELVAARTSDAG
Traditiegetrouw is er op Hemelvaartsdag (dit jaar op 17 mei)
een speciale Albert Cuypmarkt. Parkeren is gratis.

Derde keer Festival de Pijp. Optredens door onder andere
Mick Harren en Wesley Bronkhorst Het festival vindt plaats
op 27 mei aanstaande, aan de Eerste Sweelinckstraat. De
entree is gratis en alle opbrengsten van Festival de Pijp
komen ten goede aan Kika.

Rectificatie  Curly Sweets 
1000 excuses richting Frank Mansro van café Mansro. Hoe
kon ik  mijn aardige overbuurman nou vergeten te noemen?
(Bulletin De Pijp nummer 226) Vooral dank zij Frank werd
het voor Mickey ten Have mogelijk haar droom te verwezen-
lijken met de snoepstal.
Anke Kuijpers.
Wij wensen u weer veel leesplezier 
De redactie

VOORWOORD

Tel: 470 25 00

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en gebak
eigen fabrikaat

Ceintuurbaan  232 Tel: 662 12 09

1ste v.d. Helststraat
hoek

Alb. Cuypstraat

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten

Cerrado los martes
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Traditiegetrouw is er op Hemelvaartsdag (dit jaar op 17 mei)
een speciale Albert Cuypmarkt. Behalve de reguliere kramen
zijn er die dag ook andere variëteiten en attracties. Meestal
valt het weer met Hemelvaartsdag erg mee, en echte liefheb-
bers van de markt zullen zich door een enkel buitje (waar
we niet van uitgaan) niet laten afschrikken.

Misschien is het door vaste bezoekers al opgemerkt: de
markt heeft drie vaste verkoopwagens erbij! Ben Bockstael,
de voorzitter van de OVAC (de ondernemersvereniging van
de Albert Cuyp) is er dan ook erg blij mee. 
Hij vertelt dat er twee bakkers op de markt zijn gekomen.
Allereerst  Het Stoepje met vers en afgebakken brood op het
3e gedeelte (bij de Van Woustraat) en op het 2e gedeelte

(vlakbij de Badcuyp) een biologische broodbakker met zelf-
bakkend brood. Op het 3e gedeelte staat nu ook een vaste
kaasboer (bij de Berchemstraat) met een verkoopwagen. 

Binnenkort komen er nog drie zogenaamde foodplaatsen bij:
Een kraam met churos (Spaanse deegkoekjes) die aan het
eind van het jaar ook oliebollen en appelflappen bakt, een
kraam met gesneden groente en salades en een kraam met
sushi. Deze komen er waarschijnlijk voor de zomervakantie
te staan. Ben schat dat er met Hemelvaartsdag  zo’n 50.000
bezoekers komen. 
Dat wordt als vanouds weer een gezellige marktdag! Schrijf
het in de agenda!
www.albertcuypmarkt.nl
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Een Kijkje in de Keuken
DOOR JDJ

Vandaag een Kijkje in Het Huishouden.

Inmiddels is de Smartphone volledig geïntegreerd in ons
dagelijks bestaan. Overal zie je mensen opgaan in de beperk-
te 30 kubieke centimeter voor hun gezicht. Veelal spelen zij
in de tram, in de kroeg, achter het stuur en terwijl zij de
straat oversteken, een spelletje, of lezen een e-mail.
Ook geeft de Smartphone toegang tot een breed assortiment
aan zogeheten Social Media. Deze betiteling in combinatie
met de Smartphone binnen een openbare gelegenheid raakt
kant noch wal.Een ieder zit volledig in zichzelf gekeerd met
zijn neus in de telefoon. Gesprekken zijn overbodig, de rest
van de wereld bestaat niet. Totdat de accu leeg is.
Dan is er eerst paniek en vervolgens berusting. En is de
Smartphone-bezitter terug op aarde. Daar waar wij eten,
drinken en leven. 

Echter, de Smartphone heeft ook zeker positieve kanten. Het
geeft de gebruiker niet enkel de toegang tot spelletjes, Face-
book, Twitter, e-mail en niet minder belangrijk zijn eigen
vriendenkring middels een simpel telefoonnummer, maar
ook een enorme hoeveelheid aan 'Apps' (applicaties). 
En dat onderwerp wil ik vandaag graag aansnijden.
Als voorbeeld neem ik hier de 'App' van Albert Heijn, toe-
vallig en zeer komisch, genaamd de Appie. Een bijkans hila-
rische woordgrap... Denk er even over na. Na 125 jaar blijft
de AH moderniseren en heeft dit zeer slim opgepakt. Deze
'App' is eenvoudig én gratis te downloaden via het internet.
Na dit downloaden kun je een boodschappenlijstje maken,
op elk moment te veranderen, maar bijvoorbeeld ook alle
bonusaanbiedingen rustig bekijken én eventueel toevoegen

aan de reeds bestaande, eerder gemaakte boodschappenlijst.
In geval je de boodschappenlijst bewaart, bijvoorbeeld
omdat je bepaalde artikelen regelmatig aanschaft, of in mijn
geval, hebt opgenomen in het huishoudelijk assortiment,
geeft de App automatisch aan of één of meerdere artikelen
al dan niet 'in de bonus' zijn. Handig!
Inmiddels hebben andere supermarkten eenzelfde App ont-
wikkeld, dus om het even welke supermarkt je verkiest, dik-
ke kans dat die er tussen staat.
Echter, zoals in De Pijp, omgeving Albert Cuyp hebben wij
de luxe te kunnen kiezen uit een weldaad aan supermark-
ten. C1000, Dirk, Lidl én Aldi; in een straal van 800 meter
zijn ze bereikbaar. 
Hiervoor bestaat de 'Super Deals'-App. Alle supermarkten
op een rij elke aanbieding duidelijk aangegeven, gerang-
schikt naar soort. Groente & Fruit, Dranken, Koffie Thee én
Koeken, Toetjes et cetera. Niemand hoeft meer teveel te beta-
len. Slechts enkele meters extra op de fiets en de besparing
is navenant. 
Natuurlijk kun je ook de reclamefolders doorspitten, maar
ik heb gekozen voor een NEE-NEE-sticker. De folders stuk
voor stuk halen is zo'n gedoe. Dan moet je uiteindelijk de
dubbele afstand afleggen wanneer je de aanbiedingen gaat
kopen. Dat gaat net te ver. Bijkomend voordeel van de 'Super
Deal'-App: ook de drogisterijen staan er in. En altijd weke-
lijks ge-update.
Dus lieve mensen, omarm de Smartphone, ook al is het een
iPhone, de gebruikers hebben een goudmijn aan besparin-
gen in de hand, maar weten zelf niet half hoe groot deze is.
Laat het grote boodschappenspel maar beginnen!
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Vorige maand heb ik uitgebreid
aandacht besteed aan muziek
in de reclame. Kom op lezers,
nog wat meer suggesties, zodat
we dan volgende maand met
een lijstje kunnen komen van
meest vreselijke of leukste recla-
memuziek. Een hulpmiddel kan
de site www.reclamearsenaal.nl
zijn. Het mag een oude of nieu-
we reclame zijn, maar het gaat
om de muziek.

Deze maand gaat het over reclame-
plaatjes. Met de komst van de grammo-
foonplaat ontdekten bedrijven al gauw
dat dit medium heel geschikt was om
reclame te maken. Neem een bekende
artiest die daar niet vies van is en laat
een liedje maken waarin jouw product
(humoristisch) wordt aangeprezen.
Succes verzekerd: de plaat wordt veel
gedraaid en het product wordt bekend
of nog bekender. Er bestaan al 78 toe-
ren platen met reclameliedjes. Louis
Davids  (1883-1939) was een razend
populaire zanger die voor Persil recla-
me maakte met het liedje ‘Wat een
meisje weten moet’(1932). 

Boffie op de koffie

Albert Heijn begon in 1936 een recla-
mecampagne voor hun merk Boffie
Koffie. De slogan was: Stop! Daar is
Boffie met Albert Heijn’s koffie. En Lou-
is Davids zette ‘Het Boffielied’ op de
plaat. Of dit van zijn eigen hand is, zal
in zijn geval altijd moeilijk te bepalen
zijn. Het is bekend dat hij bij veel van
zijn nummers als componist vermeld
staat. Vaak werd het in werkelijkheid
geschreven door Jacques van Tol (1897-
1969), die dan van Davids een afkoop-
bedrag ontving voor zijn liedje. Als

Paulus de Ruiter begon Jacques in de
Tweede Wereldoorlog een pro-Duits
zondagmiddag-cabaret op de radio.
Zeer antisemitisch waren de liedjes,
zoals ‘de Jodenman’ dat een parodie was
op het lied ‘De kleine man’ dat hij zelf
voor (de joodse) Louis Davids had
geschreven. Het is begrijpelijk dat Tol
Hansse (1940-2002), de zanger en
schrijver van ‘Big City’ (1977) en zoon
van Jacques het beter vond zijn echte
naam maar om te draaien.

Pim de pompbediende

Met de komst van het vinyl bleef de
reclame ook daarop komen. Vaak een

single of flexiplaatje (slap grammo-
foonplaatje) en soms een hele lp. De
meest bekende is misschien wel ‘Het
lelijke eendje’, een reclame voor de 2CV
(1960). Het werd geschreven door
Annie M. G. Schmidt en de muziek was
van Paul Chr. van Westering. Deze laat-
ste heeft ook samen met Annie het lied-
je ‘Dikkertje Dap’ (1950) gemaakt. Een
bekende cabaretier als Wim Sonneveldt
liet zich ook overhalen om reclamelied-
jes op te nemen: ‘Wiegewalsje voor de
zakenman’ (1963) en ‘Pim de pompbe-
diende’ (1967). Weinig bekend is dat
Ramses Shaffy een liedje heeft gezon-
gen voor een levensverzekering: ‘Lééf je
leven’ (1975). Koot en Bie namen in
1971 de sketch ‘Daan Hooikaas’ op met
reclame voor Kodak, en de mannen van
het satirische tv-programma Farce
Majeur zongen in 1974 ‘Wat kan je bij
de Alzo nog gebeuren?’ Misschien dat
sommige werknemers later nog wel
eens aan dit liedje gedacht hebben,
toen rond 2005 massaontslagen dreig-
den. 

Muzikale verleiding

Op de eerder genoemde site www.recla-
mearsenaal.nl kun je bijna alle liedjes
horen in het het virtueel museum. Dit
geeft een heel leuk overzicht van recla-
meplaatjes. Het is samengesteld door
Dolf Hell en Frits Jonker die in 2009 het
boek De muzikale verleiding uitbrach-
ten met daarin de geschiedenis van het
reclameplaatje.

Luister via deze site vooral naar het
liedje ‘Coca cola overal’ (1961). Dan kan
je goed horen dat de reclame tegen-
woordig voor Coca Cola heel wat
anders klinkt.  Mijn favoriet is het zie-
lige zangeresje van ‘Bayer Kinderaspe-
rine’ (1964). Het klinkt alsof het kind
acuut een asperientje nodig heeft.

Muziek en reclame (deel 2) Ankies muziekie

door Anke Kuijpers   

www.opus391.nl



7

Uw installateur 

B van Erve
CEinTUURBAAn 212

TEl: 662 03 20
www.BVAnERVE.nl

Traiteur 
& 

Catering
www.fris-traiteur.nl
info@fris-traiteur.nl

Eerste Sweelinckstraat 9
Tel 020 672447 

BAKKERIJ

RON VERBOOM

Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

BROOD, BROOD EN NOG EENS

HÉÉL LEKKER BROOD

Na de eerste twee succesvolle jaren gaat
het Festival de Pijp alweer haar derde
editie beleven en wordt
daarmee een echte traditie
in de Pijp. Ook dit jaar is
het weer een feest voor en
door de buurt, dat wordt
mogelijk gemaakt door de
lokale ondernemers van
misschien wel de gezellig-
ste wijk van Amsterdam.
Naast optredens van de
beste zangschool van Ne-
derland, Babette Labeij Music Acade-
my en een optreden van een twintig-
koppig Hazeskoor zijn we zeer trots dat
ook nu weer enkele vooraanstaande
Nederlandse artiesten, waaronder Mick
Harren en Wesley Bronkhorst, geheel
belangeloos hun medewerking verle-
nen. Hiermee hopen we ook dit jaar
weer een mooi bedrag op te halen voor
het goede doel dat aan het festival ver-
bonden is.

Het festival vindt plaats op 27 mei a.s.,
aan de Eerste Sweelinckstraat. De en-
tree is gratis en alle opbrengsten van
Festival de Pijp komen ten goede aan
Kika. Wesley Bronkhorts is een artiest
die van elk evenement een waar feest
weet te maken, zo heeft hij al  in de Are-
nA gestaan voor een uitzinnige menig-
te van 40.000 mensen en heeft hij een
grote groep trouwe fans heeft die naar
ieder optreden komt kijken. De passie
voor het zingen en de liefde voor zijn
publiek zitten diepgeworteld in deze

rasechte Amsterdamse volkszanger en
dat komt hij dit jaar ook op Festival; de

Pijp laten zien. Ook
Mick Harren drukt
al meer dan 25 jaar
zijn stempel op het
Nederlandse mu-
zieklandschap. De
Noord-Hollander
kwam voor het
eerst de Top 40 bin-
nenstormen met
Engel-stalige sing-

les, maar schakelde korte tijd later over
naar Nederlandstalige hits. Zoals de
Neil Diamond vertaling Sweet Caroli-
ne, maar ook Ajax Is Mijn Kampioen,
dat nog steeds bij elke thuiswedstrijd
van Ajax uit volle borst wordt meege-
zongen door 45.000 supporters. Wij zin
trots dat Mick alweer voor de derde
keer bij ons op het podium staat, hij is
daarmee een echte ambassadeur van
het festival geworden.

ZangslangNa een
talentenjacht in
2010 en de verkie-
zing van het
mooiste lied over
onze buurt in 2012
heeft het festival
voor 2013 een
nieuw fenomeen;
De Zangslang! Tij-
dens de Zangslang
treden vijf super
artiesten achter

elkaar op in de stijl van de Vrienden
van Amstel Live, en het publiek kan dus
rekenen op een groot spektakel met
onverwachte hits en duetten. Onze
buurtgenoot René Moch tekent ook dit
jaar weer voor de presentatie van de
dag.

Houd www.festivaldepijp.nl in de
gaten voor meer info wat betreft optre-
dens en nieuws omtrent het festival. Dit
evenement komt tot stand met mede-
werking van Mick Harren, Wesley
Bronkhorst, Babette Labeij, Rene
Mioch, Carola Kraai, Hazeskoor Zoeter-
woude en Patrick Verheij.

Festival de Pijp 2012
Datum: 29 mei 2012
Locatie: Eerste Sweelinckstraat, een
zijstraat van de Albert Cuyp met het
beeld van André Hazes.
Tijd: 14.00 – 22.00 - Entree: gratis
Meer info:  www.festivaldepijp.nl

Derde keer Festival de Pijp
Optredens door onder andere Mick Harren en Wesley Bronkhorst



Het is een wat wonderlijke com-
binatie, de twee jarigen: Albert
Heijn en het Leger des Heils.
Over Albert Heijn wil ik het
vooral hebben, omdat ik hun
jubileumnummer Allerhande
prachtig vind. De nostalgie
druipt ervan af en daar houd ik
van. 

Het leukst vind ik dat je voor je eigen
miniwinkeltje kan sparen met allemaal
miniproducten. Het deed mij weer den-
ken aan de pakjes en toonbankje plus
laatje voor het geld van de Vana, een
voorloper van A.H. Daar kon ik einde-
loos mee spelen. Een winkel hebben zat
er blijkbaar al vroeg in. De bijbehoren-
de reclamespot met de jeugdige
bedrijfsleider is ook leuk. Dat brengt
mij op het volgende: er zijn nog te wei-
nig reacties op mijn oproep voor leuk-
ste of ergste muziekreclames. Er is
vooral gemaild over autoreclames. Daar
zitten leuke bij, maar ik hoop de
komende weken nog op meer reacties. 

Heilige grond in de Pijp

En dan 125 jaar Leger des Heils. Wat
veel mensen niet zullen weten: het is
allemaal begonnen in de Gerard Dou-
straat in de Pijp. Daar werd de eerste
dienst gehouden. Volgens de kranten
die daar verslag van deden was dat een
heel gedoe. Niet iedereen was blij met
de komst van de nieuwe evangelisatie-
beweging. Het gebouw werd met stenen
bekogeld, ruiten werden ingeslagen,
leden van het Leger werden gemo-

lesteerd. In Kampen waren er dagen
achtereen ernstige ongeregeldheden,
zodat de staat van beleg moest worden
afgekondigd.De koudste winter sinds
mensenheugenis (1890) bracht de gro-
te verandering in de publieke opinie.
Het Leger opende zijn gebouw aan het
Rapenburg voor mensen zonder onder-
dak, waar zij ook een ontbijt kregen. In
1893 werden in Nederland al bijna
100.000 overnachtingen geregistreerd
en meer dan 800 maaltijden verstrekt.
Ik ben wel eens in het pand aan de
Gerard Doustraat geweest, omdat mijn
zus daar een aantal jaar de leiding had
van deze afdeling. Ze had de twij-
felachtige eer om het ook te moeten
sluiten. Veel buurtbewoners zullen zich
nog wel herinneren dat op zondag-
avond het muziekkorps door de Pijp
marcheerde voordat de dienst begon.
En voor de nostalgisch ingestelden: op
zaterdag 12 mei gebeurt dat nog een
keer. Een band van het Leger des Heils
marcheert dan ’s middags vanaf het
pand aan de Gerard Doustraat 69 rich-
ting Westergasfabriek waar op dat ter-
rein het hele weekend festiviteiten
plaatsvinden. Ik ga zeker kijken!
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125 jaar en gefeliciteerd! door Anke Kuipers
www.opus391.nl

Kerstviering Leger des Heils
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Nu brood met extra kaas op de
Albert Cuyp
Jarenlang zat de Albert Cuyp zonder
bakker. En zeker op de grootste en
bekendste markt van Nederland horen

brood en koek er gewoon bij. Ook uit
onderzoek blijkt dat klanten graag
brood en andere food producten toege-
voegd zouden zien aan ’t ruime markt-
assortiment op hun ‘Cuyp’. Tussen de
groente, fruit, vis, kip en pinda’s pre-
senteren straks ook 2 nieuwe bakkers
hun broodspecialiteiten. Extra belegd
brood, want de Albert Cuyp is ook een
‘Cheese Experience’ rijker.

De eerste bakker heeft net zijn eerste
dagen Albert Cuyp gedraaid: Bakker
Mark Kroesen van bakkerij ’t Stoepje.
Zijn  gele broodkraam met een ruim en
betaalbaar assortiment vers brood en
koeken valt zeker op tussen de kramen
op de Cuyp. ‘De enorme drukte en
diversiteit aan klanten en de vrolijke
Amsterdamse stemming brengen een
bruisende en levendige unieke sfeer op
de Cuyp, vertelt Mark enthousiast. Ook
klanten zijn nu al verheugd, want regel-
matig krijg ik aan mijn kraam te horen:
‘he, he, eindelijk een bakker op Cuyp.’
Ik heb er samen met mijn vrouw dan
ook zin in om er precies voor de Bad-
cuyp een groot succes van te maken.’
Binnenkort wordt de Cuyp ook nog ver-
rijkt met een ruim en smakelijk assor-

timent Biologische broden. Tevens zul-
len er meer ondernemers met food pro-
ducten aansluiten, waarvan een heuse
‘Cheese Experience’ de eerste aanwinst
is.
Op de Albert Cuyp was altijd al een
breed assortiment Hollandse en bui-
tenlandse kaasspecialiteiten verkrijg-
baar. Floris Roos was een van die
marktondernemers, die met een breed
kaas assortiment op de markt staat. Hij
liep echter al lange tijd met ’t idee rond
om meer te doen met al die smaken en
kaassoorten die er verkrijgbaar zijn.

Ook zag hij dat ’t voor Buitenlandse
toeristen soms lastig is een keuze te
maken. 

Hij bedacht het concept ‘Cheese Expe-
rience’ waarin ’t verhaal over herkomst,
smaak, bereiding van de kaas en ‘t
‘proeven’ centraal staan.  Een enthousi-
aste Floris raakt niet uitgesproken over
zijn nieuwe concept: ‘Het is leuk om
dagelijks op de markt te staan en je
kaas te verkopen, maar tegelijk ook te
bedenken hoe ’t ook weer anders dan
anders zou kunnen. Er valt over kaas
zoveel te vertellen, maar daar had ik in
mijn kraam letterlijk te weinig ruimte
voor. Ik merkte dat klanten wel steeds
meer interesse hebben in smaken en
bijzondere soorten. Er wordt ook dui-
delijk meer kaas gebruikt in de keuken.
Een ‘kaasmuseum’ hebben we hier in

Amsterdam niet en zo ontstond ’t idee
‘Cheese Experience’ waarin vooral de
totale ‘kaasbeleving’ voelbaar moet
zijn. 

En deze kaasbeleving past natuurlijk

perfect bij een markt als de Albert
Cuyp. Het heeft even geduurd voor er
een nieuwe kaasverkoopplaats beschik-
baar kwam, maar nu is ’t dan zover. Flo-
ris staat met zijn nieuwe opvallende
kaastruck bij de entree ‘Van Woustraat’
.
De ondernemersvereniging van de
Albert Cuyp is in ieder geval ook ver-
heugd met het nieuwe  aanbod op de
markt. Voorzitter Ben Bockstael wenst
Mark en Floris dan ook veel succes met
hun nieuwe verkoopstek op de Albert
Cuyp. Ook klanten reageren nu al erg
enthousiast merkt hij vanuit zijn kraam
op de markt!

Albert Cuyp verrijkt met meer ‘food’



Voor mij is het een raadsel hoe
de plant aan zijn Nederlandse
naam komt en kan ik u daaro-
ver geen uitsluitsel geven. De
Latijnse naam is Primula; dat
is afgeleid van het woord ‘pri-
mus’  (eerste). Ze bloeien, al
naar gelang de strengheid van
de winter, al vroeg: van februa-
ri tot april. Er zijn in totaal 500
soorten en ze behoren tot de
plantenfamilie van de Primula-
ceae: vijftien soorten groeien in
het gebergte, onder andere in de
Alpen, en drie soorten komen
voor in het laagland van Neder-
land en België. In het hoogge-
bergte worden de planten besto-
ven door vlinders, in het laag-
land door bijen en hommels. 

Gulden, slank of vulgair

De gulden sleutelbloem (Primula ver-
is) komt in Nederland in het wild voor.
‘Veris’ betekent lente. Van deze plant
zijn de veelkleurige variëteiten
gekweekt. De slanke sleutelbloem (Pri-
mula elator) komt ook in Nederland

voor. ‘Elator’ betekent hoog, wat op de
bloemstelen slaat. De derde soort is de
stengelloze sleutelbloem (Primula vul-
garis). ‘Vulgaris’ betekent gewoon; daar
is het woord vulgair van afgeleid, dat
niet zo’n positieve klank heeft. Deze
Primula wordt ook wel Primula acaulis
genoemd (‘acaulis’ betekent stengel-
loos). De bloemen daarvan komen
rechtstreeks in het midden van de plant
uit het bladrozet. 

In Nederland zijn deze drie soorten
zeldzaam en zijn ze dus wettelijk be-
schermd. In België staan ze op de rode
lijst, wat wil zeggen dat ze met uitster-
ven bedreigd worden. Alle drie soorten
geven bloemen met kleuren die varië-
ren van donkergeel tot wit. In Dier-
gaarde Blijdorp in Rotterdam worden
deze Primula’s gekweekt voor de Natio-
nale Plantencollectie. 

De Primula wil graag in wat vochtige
grond en in de schaduw of halfscha-
duw. De planten bevatten primine, wat
bij sommige mensen huidirritatie kan
opleveren.                                
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Bloemen en planten
De sleutelbloem

door Toon Bruin Bijenvolk in beweging!

Het aantal bijen-
volken in Am-
sterdam Zuid
gaat de goede
kant op. Recent
werd een bijen-
kast met een
nieuw volk door
een verse imker op een bakfiets ver-
huisd naar nu al de vierde locatie in
Zuid, deze keer in de Schinkelbuurt !
Er staan intussen al bijenkasten in het
Sarphatipark, de Cinetol Natuurtuin
en het Vondelpark. Nu nog zorgen voor
voldoende én verschillende voedsel-
planten die ze nodig hebben om het
jaar goed door te komen en als volk te
groeien. Misschien kunnen we vol-
gend jaar dan wel weer een nieuw volk
uitzetten in Zuid.

2012 is het jaar van de Bij

Het Natuur- en milieuteam in de Pijp
organiseert in 2012 allerlei activitei-
ten om de bij te helpen. 
De Bij-zondere Geveltuinenmarkt op
zondag 22 april stond in het teken van
de Bij met voedselplanten goed voor
alle soorten bijen, maar ook goed voor
vlinders en vogels. Bijenzaad bommen
worden er gemaakt, bijenbungalows, -
villa's en -hotels worden gebouwd en
verkocht. Informatie, demonstratie en
aan de slag! Zuid kan nog veel bij-
vriendelijker!

Wilt u weten wat er nog meer georga-
niseerd wordt? Abonneer u op de digi-
tale Groene Ladder van het Natuur- en
milieuteam De Pijp via nmt@wijk-
centrumceintuur.nl en we houden u
maandelijks op de hoogte van allerlei
interessante activiteiten in De Pijp en
Zuid. Meer weten: 
www.wijkcentrumceintuur.nl.
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Katsongs

Verlangen
Ik ben zo blij 

dat ik jou heb ontmoet

Sindsdien heeft mijn leven 

meer gloed

Het uitzicht is nu mooier

En het heeft meer zin

Om te doen wat ik doe 

een nieuw begin

Een begin van een leven

een leven met verlangen

Katsongs © 2012

Feest bij Jeffrey’s Café!

Zondag 15 april was het zover: feest bij Jeffrey’s, want het café bestond 15 jaar.
Gelukkig hield het weer zich goed (geen regen!), al was het erg koud. Omdat er
echt heel veel mensen waren uitgenodigd door Henk – vaste klanten, buren en
vrienden – stond er voor de kroeg een grote tent en later op de middag daarach-
ter een werkelijk heerlijke Indonesische catering. En natuurlijk was er live-
muziek: eerst in de tent. Daar trad de Benjamin Franklin Band op met heerlijk
relaxte muziek. Later was binnen de zanger Gerry Holland. Dat er geen trommel-
vliezen gescheurd zijn is een raadsel. Het repertoire was  echt Amsterdams en er
werd stevig meegezongen. Ook was er nog een spontaan optreden van Jan van
Overveld met zijn “Always is Kort Jakje ill”.
Het kado dat vrijdagavond werd aangeboden was wel heel origineel. Henk werd
vrijdagavond laat naar buiten gelokt onder veel protest van zijn kant: “Wat moet
dat nou? Moet er gemat worden?” Hij moest met zijn gezicht naar Café Mansro
gaan staan en vlak daarna mocht hij zich omdraaien. En wat zag hij? Een volko-
men lege bar. Het rolluik was voorzien van een foto van de lege bar. Henk vond
het prachtig en het is ook een verbetering voor het aanzien van de straat. Natuur-
lijk konden de bedenkers van dit kado het niet laten om een grapje uit te halen:
blijkbaar kun je nu bij Jeffrey’s uitgeperst appelsap krijgen.
Henk en Marjo willen graag iedereen bedanken voor de prachtige en vele kado’s.

De Pittenkoning keukengerei 

1e van der Helststraat 35

Tel: 671 63 08

www.legpuzzelatelier.nl

2e van der Helststraat 75
1073 Al Amsterdam

open di t/m vrij 11-17uur

Telefoon 020-6753239
Tot ziens?z

DE ZAAG
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Stadsdeelinformatie

Politie Amsterdam- Amstelland
Contact: Wijkteam en buurtregisseur
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen
0900 -8844 – niet spoedeisend ( ook meldingen/vragen )
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl

Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000

Politie bureau Ferdinand Bolstraat 190-192
Geopend: 24 uur per dag
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam
Tel. 0900-8844 ( lokaal tarief )

Multifunctioneel centrum Coenen-Lydia
Adres: Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam
Telefoon: 66 29 497
E-mail: mfc.coenen-lydia@combiwel.nl
Internet: www.combiwel.nl
Voor inloop: ma t/m do 9.00 – 17.30 uur.
Vrijdag: 10.30 – 17.30 uur.

Restaurant en ontmoeting (55+)
Adres: J.M. Coenenstraat 4
Telefoon: 66 29 497
Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur
(restaurant tot 19.00 uur)

Buurt Centrum De pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Tel: 570 96 40
Open Huis Op Zondag / Buurtrestaurant De Pijp
Voor eten op zondag ( € 5,00)
Reserveren: maandag t/m donderdag 13.00 – 16.00 uur
Tel: 570 96 40
E-mail: bc.depijp@combiwel.nl

Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur: ma, wo en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid
Adres: President Kennedylaan 923
Stadsdeelkantoor Zuid loket Tripolis
Adres: Burgerweeshuispad 301
Telefoon: 14 020 
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur 

Huurdersvereniging De Pijp
Wijkcentrum Ceintuur. 
Telefoon: 66 211 45 dinsdag bereikbaar,
Anders antwoordapparaat 
Adres: Gerard Doustraat 133
info@hvdepijp.nl en www.hvdepijp.nl

Wijksteunpunt Wonen (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: Gerard Doustraat 133

Sporten in Sporthal De Pijp

Enkele van de activiteiten voor het komende seizoen zijn
Elke maandagmorgen: 11.00-12.00 u aerobics
Elke dinsdagavond: 19.00-20.00 u aerobics
Elke woensdagochtend: 10.30-11.30 u Steps
Elke donderdagmiddag: 14.00-15.00 u ‘beweegkriebels’
(ouder/verzorger met peuter )
Prijzen: om de sportactiviteiten qua budget voor iedereen
toegankelijk te maken zijn de prijzen laag gehouden.
Deelname is € 1,50 tot  € 3,80 per keer
Op vertoon van de Stadspas krijgen deelnemers korting

Inschrijven kan via het sportloket van sportcentrum De Pijp,
Lizzy Ansinghstraat 88 ( voor meer informatie tel. 4701460 

------------------------------------------------------------------
Dieren Ambulance Amsterdam 
www.dierenambulance-amsterdam.nl
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en ver-
voer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omge-
ving.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood; 
bel ons dan op (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 kwijtWat doen wij wel en wat doen wij niet?
Kijk op de website:
www.dierenambulance-amsterdam.nl
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Veertig kinderen naar school?

Zullen komend jaar weer veertig wees kinderen in Togo naar school kunnen? 
We missen nog onder steuners . 

Daarop kunt u als lezer een ant woord geven. Steun dit kleinschalige project door zes jaar lang een van
deze kinderen onder uw hoede te nemen en ze naar school te laten gaan. Zes jaar school is een minimum
basis voor een kind om later verder te komen in het leven. Er is al geld bijeengebracht voor drie jaar. Het
vierde jaar gaat in. Er is geen groot bedrag nodig. Als meer dan vijftig mensen zes jaar lang met een bank-
opdracht 5 euro per maand storten, gaat dat 100% naar deze kinderen. Ieder jaar als ik naar Togo ga, zie ik
daar persoonlijk op toe.

Er is nu geld voor 29 kinderen 

Stort uw bijdragen op:

giro 7867814  t.n.v. De Gemeenschap 
o.v.v. 40 kinderen naar school

Meer zien? Ga  naar YouTube, vul dan in: Project
Kpalime Togo

U ziet dan ons project.
En ook op het Facebook van

Jan van Overveld 
janvanoverveld@yahoo.fr

Heel graag zouden we goedkope systemen zonnecollectoren willen hebben.
Wie o wie kan ons inlichten?
janvanoverveld@yahoo.fr
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www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

Tel: 679 50 96

WHAT YOU WILL

de amsterdamse jeugdteJAterschool
vrijdag 18 mei 2012 14:00 uur
Jongerentheater

De amsterdamse jeugdteJAterschool speelt What You Will
Een ode aan de liefde en een ode aan de liefde voor theater.

What You Will is een Shakespeariaanse theaterbelevenis
gespeeld door jongeren van de amsterdamse jeugdteJAter-
school samen met wijkbewoners uit de Amsterdamse Pijp
en Diamantbuurt.

Acht jongens en acht meisjes zoeken naar een toneelstuk
over de liefde. Of eigenlijk zoeken ze naar de liefde. En ze
doen William Shakespeare. Of eigenlijk spelen ze Shakespe-
artje. 
Ze spelen om het theater van de ondergang te redden. Toen
dan. Of eigenlijk: nu ook. Acht jongens en acht meisjes
nemen je mee naar William en zijn zoektocht naar echte lief-
de. Toen jongens nog mannen waren en vrouwen nog echte
vrouwen. Of eigenlijk: toen mooie vrouwen goed geschoren
jongens bleken te zijn. Wat jij wil.

OO ss tt aa dd ee tt hh ee aa tt ee rr
Een selectie uit het programma 

RITMO CONTINUO

CONCERTZAAL/BOVEN. 
Datum: 13/05/2012
Aanvang: 15:30
Entree: € 5.

De Venezolaanse José Cerezo is inmiddels een bekend gezicht
in de Amsterdamse en nationale salsa-scene. Sinds hij in
2006 naar Nederland kwam speelde hij als gastpercussionist
in verschillende bekende bands, zoals La Misma Gente, Sao-
co, Salsabor en La Vibora.  
Daarnaast speelde hij als vaste percussionist in het project
‘Salsa Mundial’ van Gerardo Rosales en maakt hij deel uit
van de band van rijzende ster Alberto Caicedo.

Nu presenteert José Cerezo zijn eigen project: de band Ritmo
Continuo. Hier brengt hij een techniek in praktijk die in
Venezuela werd ontwikkeld: het spelen van verschillende rit-
me-instrumenten door één enkele percussionist op de zoge-
heten Baticongaset. 
De 7-koppige band brengt salsa die dansers opzweept en zo
min mogelijk pauzes kent. De salsa die zij brengen is heden-
daags en beïnvloed door de Cubaanse timba.

BB aa dd cc uu yy pp
Een selectie uit het programma

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 
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BB ii bb ll ii oo tt hh ee ee kk   CC ii nn éé tt oo ll
Een selectie uit het programma

Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00 
www.rialtofilm.nl

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160, 

tel: 020-6623184

Tentoonstelling Achterhuizen in de Pijp 

Een multimediale tentoonstelling over nooit
vertelde verhalen en gebeurtenissen in de Dia-
mantbuurt en de Pijp tijdens de Tweede Wereld
Oorlog.

Was er tijdens de Tweede Wereldoorlog nog iets te koop op
de Albert Cuypmarkt? Hoe verging het de diamantslijpers
in het Asschergebouw? Uit welke huizen werden joodse
gezinnen weggevoerd? Was het verzet actief in de Pijp? Zijn
er nog ooggetuigen die na kunnen vertellen wat zij hebben
gezien en meegemaakt in hun straat? In een interactieve
tentoonstelling in Cinétol ontrafelt Cultuur Cluster Asscher
samen met buurtbewoners, IVKO-leerlingen en kunstenaars
uit de Pijp een donker stuk geschiedenis van hun buurt.
Ze gaan op zoek naar onbekende verhalen, vergeten gebeur-
tenissen en tastbare herinneringen uit de Pijp in oorlogstijd. 
M.m.v. regisseur Monique Masselink, journaliste Minka
Bos, studenten Academie voor Beeldende Vorming en foto-
grafe Miloushka Bokma.

De tentoonstelling loopt tot 16 juni.
Vrije inloop

The Invader

PREMIÈRE: 24 mei 2012
[Nicolas Provost | België | 2011 | 95' | Frans
gesproken | Nederlands ondertiteld ]

The Invader, het speelfilmdebuut van de Vlaamse visueel
kunstenaar Nicolas Provost, bekend van de korte films Plot
Point en Stardust, is het klassiek vertelde en tegelijk
magisch-realistische relaas van een wanhopige sans-papier.

De uitgeputte Afrikaanse vluchteling Amadou, een pracht-
rol van Isaka Sawadogo, spoelt aan op het idyllische naakt-
strand van het Italiaanse eilandje Lampedusa, waarna hij in
Brussel belandt. Een ware slavendrijver stelt hem te werk in
de bouw. Wanneer Amadou's zieke vriend verdwijnt, besluit
hij zijn geluk te beproeven in de stad. De ontmoeting met
de succesvolle, maar tevens getrouwde zakenvrouw Agnes
doet hem dromen van een glorieuze toekomst. 
De utopie verbrokkelt echter wanneer ze ieder contact ver-
breekt en Amadou terechtkomt in een destructieve spiraal.
Daardoor verandert hij van een aimabel figuur met
onweerstaanbare charme in een monsterlijke, angstaanja-
gende indringer.

RR ii aa ll tt oo
Een selectie uit het programma 
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Saskia’s huiskamer

S
a

s
k

ia
’s

h
u

is
k

a
m

e
r

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Café Restaurant

lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

De Turkse 
Bakkerij
van De Pijp

Ferd. Bolstraat. 46
Tel:6766392

VLAAMSE FRITES
1e vd Helststraat 43

Tel:6767612

Sonny
FALAFEL

www.sonnyfalafel.nl

Daniël Stalpertstraat 105  020 - 7555825 of 06-26 7066 54 

www.cafelifeamsterdam.nl

Gerard Douplein 14
Tel: 020-6646483

www.pilsvogel.nl

DinER
DRAnK

PILSVOGEL

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64
Hoek Sarphatipark - Alb. Cuypmarkt

Flinckx

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Keukenopen

17.30 - 22.30

Maandag & dinsdag gesloten

Restaurant
Govert flinckstraat 326

Tel: 020-676 78 97

www.mikadospeelgoed.nl

ijzerwaren &
gereed schappen

handel bv

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel: 671 20 16

deHaan

Bert's

Dierenbenodigheden

Albert Cuypmarkt 163

voor al uw 

dierenvoedsel

www.minicards.com

Hier is nog

ruimte voor uw

advertentie!

EDDY
BAR

3 DARTBAnEn
En BilJART

www.EDDYBAR.nl
Gerard doustraat 58

Tel: 6734385

Kwaliteits slagerij

1e V.d. Helststraat 78

tel.: 671 62 04

Ook voor al uw fijne vlees-
waren en schotels uit eigen

keuken

Slagerij Noz

café

Hermes

Ceintuurbaan 55

Tel: 66 27 303 

elke dag geopend vanaf
11.00 uur

wij zenden live voetbal uit op

scherm 180 x 240


