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Waar vind ik deze krant:
Bij alle adverteerders die ons blad
ondersteunen:
Amir eetcafé, Artist restaurant, Bakkerij
Rud.H. Vennekamp, Bakkerij Ron Verboom, Bert’s Dierenbenodigheden, Bouman Mode, de Duvel restaurant & eetcafé,
Eddy bar café, Erve Installateur, Flinckx
restaurant, Gall & Gall-erie kunst en dranken, de Groene vlinder restaurant & eetcafé, de Haan ijzerwaren & gereedschappen,

Hannibal lunchroom, Hermes café, Hotel
Notting Hill, Jeffrey's café, Life café, Mansro café, Maydanoz restaurant, Meubelstoffeerderij Aan het park, Mikado Toys &
Gifts, Minicards, Pacomer traiteur, de Pilsvogel restaurant & eetcafé, de Pittenkoning
keukengerei, de Punt Restaurant & eetcafé,
Reuring restaurant & eetcafé, Saray restaurant, Saskia's huiskamer restaurant, Slagerij Noz, Sonny Falafel & Vlaamse Frites,
deTurkse Bakkerij Ferd. Bol, Vamos a Ver
restaurant, Wijnbar Boelen & Boelen
restaurant, de Zaag legpuzzelatelier,
En bij niet adverteerders:
Albert Heijn, De Coöp, Buurtcentra, Bibliotheken, Rialto, Badcuyp, Ostade-theater,
en andere cafés, restaurants en winkels in
de Pijp.
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Aan de adverteerders
Om misbruik te voorkomen vragen we u alleen
advertenties af te rekenen met (van links naar rechts)
Lory Tasma, Frits Duijzend en Petri Esveldt
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VOORWOORD
Beste Lezers,
De donkere dagen komen er weer aan, de feestmaanden
november en december.
Een feest voor de kinderen, en ons allemaal.
We kunnen naar de tradities gaan, in de komende maanden
Halloween 31 oktober, Sint-Maarten 11 november, voor ons
staat altijd weer Sinterklaas 5 december voor de deur. Nu
wonen er in de Pijp veel kinderen die tweetalig worden opgevoed. Dan ook nu maar een vertaling (in het Engels ) leuk
om te zingen.
Sinterklaas Kapoentje

Nicholas I beg of You

Sinterklaas Kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
gooi wat in mijn laarsje,
dank u, Sinterklaasje.

Nicholas I beg of you
Drop into my little shoe
Something sweet or sweeter,
Thank you, Saint and Peter.

ken. Je kijkt dan allereerst naar de smaak van de mensen,
hun spulletjes.
Ankie’s Muziekie
Wonderkind Britten werd geboren in Suffolk als zoon van
een tandarts en een moeder die zeer muzikaal was. Op jonge
leeftijd kreeg hij al pianoles en hij begon al vanaf zijn vijfde
muziekstukjes te schrijven. Zijn talent werd al gauw opgemerkt en hij mocht ook altviool gaan leren spelen.

In deze november editie:

Bloemen en Planten
Nu de dagen weer korter worden zijn de chrysanten weer in
de aanbieding, in alle kleuren en verschillende formaten. De
Chrysanten behoren tot de plantenfamilie van de composieten (samengesteldbloemige). Ik sla twee vliegen in een klap;
ik schrijf (hopelijk?) een aardig verhaal, en u krijgt er (gratis) een stukje plantkunde bij

Een gesprek met Raina Zichterman
Alle drie keren dat ik Raina tegenkwam raakten wij in
gesprek en merkte ik dat zij een hele boeiende vrouw is. Ik
heb haar toen uitgenodigd voor een kop thee en omdat ze
veel had te vertellen heb ik haar meteen gevraagd of ik haar
mocht interviewen voor de krant.

Een kijkje in de keuken
Borstplaat maken lijkt makkelijk maar is dat niet. Meestal is
het resultaat een knoertharde brok waardoor het glazuur
spontaan van je tanden af springt.
Dat borstplaat mierzoet is daar ontkom je niet aan maar we
kunnen hem wel zacht en romig maken.

Zie ginds komt de stoomboot Look here comes the steamer

Sinterklaas komt op zaterdag 17 november aan, en zet je
schoentje dan maar klaar.

Linda komt op de koffie
Interieurarchitect, vertel...Vreselijk leuk om te doen. Je komt En natuurlijk nog veel meer.
in contact met iemand om een huis of kantoor aan te pak- Wij wensen u weer veel leesplezier, de redactie.
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

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
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Buren Uit De Buurt door Katja
praatje te maken. Ik kom ook speciaal
naar de bakker op het Van der Helstplein omdat ik het zo geweldig vind dat
er een plek is voor geestelijk gehandicapten die daar begeleid werken. Daarom haal ik daar mijn brood.
Hoe ziet je dag eruit?

Een gesprek met Raina
Zichterman.
Alle drie keren dat ik Raina
tegenkwam raakten wij in
gesprek en merkte ik dat zij een
hele boeiende vrouw is. Ik heb
haar toen uitgenodigd voor een
kop thee en omdat ze veel had te
vertellen heb ik haar meteen
gevraagd of ik haar mocht
interviewen voor de krant.
Waar kom je vandaan?
Ik ben in de vijftiger jaren geboren en
opgegroeid in Paramaribo en op mijn
vijftiende verhuisd naar Amsterdam.
Heb je altijd in deze buurt gewoond?

was eind jaren zeventig weer terug in
Amsterdam waar ik op een kantoor
ging werken. In 1981 trouwde ik met
een Amerikaan en in 1982 verhuisde ik
naar California. Daar ben ik psychologie gaan studeren en heb ik gewerkt
voor een taleninstituut waar ik heel
veel mensen heb leren kennen uit verschillende culturen en toen ontdekte ik
dat de vooroordelen die ik had niet juist
waren. En dat al die verschillende culturen juist mooi zijn.
Na acht jaar ben ik gescheiden en na
twaalf jaar ben ik weer teruggegaan
naar Amsterdam. Ik vond het erg leuk
in Amerika maar ik miste mijn familie
in Nederland heel erg. Ik ben toen gaan
wonen in Amsterdam zuid.
Ik ben humanistiek gaan studeren en
als geestelijk verzorger - als vrijwilliger
- mensen gaan bijstaan in het ziekenhuis.

Ontbijten en een moment stilzitten
voordat ik weg ga. Dan ga ik vrijwilligerswerk doen. Daarna haal ik boodschappen en ga koken. Verder teken en
schilder ik, doe sport en Qigong*). Ik
ga ook veel naar lezingen en ik lees veel.
Het universum en de planeten, wetenschap en spiritualiteit boeien me ook.
Ik hou ook van film, Rialto is een van
mijn favoriete bioscopen, musea, concerten. Ik ontwikkel mezelf op het
ogenblik met schrijven.
Wat eet je graag?
Omdat ik een achtergrond heb van verschillende culturen eet ik graag Surinaams. Maar door het vele reizen houd
ik ook van Italiaans, Grieks, Thaise en
Aziatisch eten, Hollandse stamppot
met een sudderlapje vind ik ook lekker
Als ik uit eten ga probeer ik ook altijd
smaken te herkennen. Ik houd er ook
van om andersoortig eten te ontdekken
en zelf klaar te maken.
Heb je nog iets bijzonders te zeggen?

Dat ik vooral mezelf wil kennen want
ik geloof dat als je jezelf kent je de
Eerst heb ik in oost gewoond, daarna Wat vind je van de buurt?
ander ook beter kan kennen. Onderlinben ik naar zuid verhuisd en heb ik een
ge verbondenheid tussen mensen is
paar jaar gewerkt in Amsterdam. Daar- Ik vind het een buurt met veel reuring, heel belangrijk, het echt aanwezig zijn.
na ben ik gaan reizen naar Zwitserland er is altijd van alles te doen. Van de Ogen en oren hebben voor anderen.
en Duitsland. Ik ben moderne danse- Albert Cuyp geniet ik ontzettend. Ik Hoe ga ik met de buurt om waarin ik
res geweest bij het ballet van Helen Le vind het leuk om boodschappen te leef. Dus ook schoonhouden, zuinig
Clercq. Dit heb ik drie jaar gedaan en ik doen, om over de markt te lopen en een omgaan met water en energie. Ik ben
4

Recept Roomborstplaat
Een kijkje in de keuken
door de buurvrouw
tegen verspilling en voor duurzaamheid.

250 gram fijne suiker, 80 ml slagroom, 25 gram boter, 20 ml water, ½ vanillestokje.

Dank je Raina, je komt heel veelzijdig
op mij over en ik vind het heel leuk dat
ik je heb leren kennen.

Borstplaat maken lijkt makkelijk maar is dat niet. Meestal is het resultaat een
knoertharde brok waardoor het glazuur spontaan van je tanden af springt.
Dat borstplaat mierzoet is daar ontkom je niet aan maar we kunnen hem wel
zacht en romig maken. Officieel heb je er een thermometer bij nodig en mag de
temperatuur absoluut niet boven de 115 graden uitkomen. Niet iedereen heeft
zo’n ding in huis maar als je deze stappen volgt gaat het zeker ook lukken.

*) Qigong (uitspraak: tsjie ghong) is een
onderdeel van de Chinese leer, dat men
zich aanleert om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te behouden en te
verbeteren.
Qigong-oefeningen zijn meestal opzichzelfstaande oefeningen waarbij men de
lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt en deze bewegingen enige malen herhaalt alvorens men
naar een volgende beweging overstapt.
Een Qigong-oefening kan ook statisch
zijn waarbij een staande of zittende
houding langere tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op
ademhalingsoefeningen.
Het herhaaldelijk bewegen en correct
ademhalen wordt geacht de stroming
van Qi (levensenergie) in het lichaam
positief te beinvloeden.
Elk lichaamsdeel - met de nadruk op de
interne organen - wordt geacht een zekere mate van Qi te hebben. De Qi in alle
lichaamsdelen is , als ze gezond zijn, in
balans. Door het uitvoeren van de
Qigong-oefeningen poogt men deze
balans te onderhouden of te herstellen.
Katsongs 2012

EDDY BAR
3 DARTBANEN
EN BILJART
WWW.EDDYBAR.NL
Gerard doustraat 58
Tel: 6734385

Voorbereiding: Bekleed een snijplank, ovenplaat of stuk van de aanrecht (als
het maar vlak is) met een stuk vochtig gemaakt bakpapier. Maak de borstplaat
vormpjes (evt. koekjes stekers) aan de binnenkant nat.
1. Verwijder de zaadjes uit het vanillestokje.
2. Doe deze (stokje én zaadjes) met alle overige ingrediënten in de pan.
3. Verwarm de massa, roerend met een metalen lepel op een matig vuurtje tot
het zachtjes begint te borrelen. (Laat dit vooral niet te hard gaan.)
4. Laat het al roerende 10 minuutjes door pruttelen. Vooral niet te hard het
vuur anders gaat het niet lukken! Zorg dat de massa niet langs de rand kleurt.
Dit kun je voorkomen door af en toe met een vochtig kwastje langs de rand te
gaan.
5. Haal de pan van het vuur, verwijder het vanillestokje en roer met de lepel (of
eventueel een kleine stevige garde; sneller) tot de massa gaat stollen en de lepel
gaat knarsen over de bodem. Dit duurt even! Je voelt dat de suiker zich gaat
‘hechten’ aan de bodem. De massa is nog vloeibaar maar begint nu angst aan
jachend snel te stollen.
6. Nu is het moment om de massa in de vormpjes te gieten dus hopelijk heb je
ze ook echt klaarstaan. Maak ze niet te dik, ongeveer 4 à 6 mm is mooi.
7. Laat ze een kwartier afkoelen tot het suikerlaagje aan het oppervlak is gestold
en je ze over het papier kunt schuiven. Je kunt de vormpjes als ze stevig genoeg
zijn nu op hun rand zetten zodat ook de bodem kan afkoelen. Als de vorm niet
op de rand kan staan dan draai je ze gewoon om. Na ongeveer 45 minuten kunnen ze in een doosje.
Droog bewaren & Veel succes!
Zie pagina 7
Meubelstoffeerderij

Aan het park
Gordijnen en
ook meubelstoffen
Sarphatipark 16 / 020 - 6717687

Mediterraanse
Specialiteiten Restaurant
Ceintuurbaan 9hs
Tel: 6761195
www.maydanoz-amsterdam.nl
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George versus Benjamin
altviool gaan leren spelen. Zijn
docente was bevriend met de bekende componist Frank Bridge
(1879-1941) en toen Britten van
hem de compositie ‘The Sea’ (1911)
hoorde, was hij zo onder de indruk
dat hij compositielessen bij hem
wilde volgen. Bridge nam hem als
14-jarige leerling aan en op jonge
leeftijd werd Britten al een zeer productief componist. Hij studeerde
vervolgens aan de Royal College of
Music bij John Ireland (1879) compositie en piano.

In oktober was er een première
van de Britse componist George
Benjamin (1960) in het Muziektheater. Aan zijn opera ‘Written on
skin’ werd vooraf veel aandacht
aan besteed. De man wordt Engeland momenteel als één van de Soepel met de lippen
meest succesvolle componisten Als je de compositie van Bridge
gezien.
hoort, snap je waarom Britten zo
gecharmeerd van deze muziek was.
Ik had nooit van hem gehoord en las Deze compositie zou zo een vroeg
een interview met hem. Ik moest Britten-stuk kunnen zijn. Alleen was
wel even slikken toen hij de intervie- het wel zo dat Britten wat behandewer vertelde dat hij niet graag ver- ling van de instrumenten betreft
geleken wilde worden met Benjamin zijn eigen weg volgde. In deze ruBritten (1913-1976) en zichzelf ook briek kan ik maar een paar stukken
niet wilde zien als zijn opvolger. van Britten noemen die ik heel mooi
Mensen mogen arrogant zijn, maar vind. Hij heeft veel voor tenor met
dat ging mij wel wat ver. Naast allerlei combinaties geschreven, ook
Brahms is Benjamin Britten één van al omdat zijn partner de bekende
mijn favoriete componisten. Ik zal tenor Peter Pears (1910-1986) was.
uitleggen waarom en proberen om Heel ontroerend is zijn ‘Serenade’
weer lezers achter de computer te voor hoorn, tenor en strijkers
krijgen om op Youtube te luisteren (1943). Ik heb jarenlang hoorn genaar wat stukken van hem.
speeld en weet hoe moeilijk de partij voor dit instrument is. Je moet
Wonderkind
soepel met je lippen heel hoog
Britten werd geboren in Suffolk als natuurtonen blazen.
zoon van een tandarts en een moeder die zeer muzikaal was. Op jonge Prachtige herinnering
leeftijd kreeg hij al pianoles en hij Britten en Pears vertrokken in 1939
begon al vanaf zijn vijfde muziek- voor een aantal jaren naar Amerika
stukjes te schrijven. Zijn talent werd waar Britten veel voor films compoal gauw opgemerkt en hij mocht ook neerde. Tijdens dat verblijf schreef
6

Ankies muziekie
door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

hij zijn opera ‘Peter Grimes’waarmee hij internationaal doorbrak in
1945. Een ander stuk dat het
beluisteren meer dan waard is:
‘Phantasy Quartet’ voor hobo, viool,
altviool en cello. Dit stuk uit 1932 ,
dus een vroeg werk, doet mij erg aan
Ravel denken. Eén van zijn laatste
werken,‘Lachrymae’ (1976), lijkt wel
een afscheid te zijn. Het stuk, geïnspireerd door een tekst van Dowland was oorspronkelijk voor altviool en piano (1950), maar werd door
hem bewerkt voor altviool en orkest.
Vlak na zijn dood schreef de Estse
componist Arvo Pärt (1935) ‘Cantus
in memory of Benjamin Britten’
(1977) voor strijkers en klokken. De
strijkers geven een steeds terugkerende dalende lijn. Wat een prachtig
stuk ter herinnering aan een groot
componist!
Alle genoemde composites staan op
Youtube. Daarop is ook een filmpje
te zien waar B.B. en P. P. samen de
folksong ‘O Waly, o waly’, bewerkt
door Britten, uitvoeren.

Een kijkje in de keuken
door de buurvrouw
voor me. Het lijkt me heel gezellig met
een stel dames rondom de tafel. In de
pauze zo’n wegwerpbekertje met kruidenthee erbij, gezellie. Ga je mee?”
-“Nee, ik moet er niet aan denken!”

W i n t e r s e b u i:
Maak je borstplaat maar nat!
Tring tring
“Hallo?”
-“Met mij. Wat ga je vanavond doen”?
“Ik ga vilten!”
-”Vilten?”
”Ja, vilten. Met wol en zeep en zo. Dan
kun je een lapje maken en daar weer
iets van maken.”
-“Een lapje maken? Wat moet je daar
dan mee?”
“Weet ik veel. Als je een groter en langer lapje maakt heet het een das. Met
andere woorden: ik ga een das maken.”
-“Hoe kom je daar in hemelsnaam bij?”
“Nou gewoon, ik had een bui.”
-“Een bui?”
“Het begon eigenlijk gisteren met een
regenbui, op de fiets. Er waaide een
gure wind en het was aardedonker om
twee uur•s middags. Ik dacht; het lijkt
wel Sinterklaasavond. Compleet doorweekt en ijskoud kwam ik thuis en ik
besloot dat het een dag was, en dat het
een winter zou worden, om binnen te
blijven met een pot thee met iets lekkers, twee paar sokken aan en een
werkje.”
-“Een werkje?”
“Ja, een knutselfreubelwerkje. Pitrieten,
figuurzagen, macrameëen, brooddeegpopjes maken, zoiets. Ik heb wel zin om
wat te pielen en vond de cursus vilten
op internet. Het zijn maar twee lessen,
dat hou ik wel vol. Ik zie het helemaal

-“En je das, je hebt de tweede les toch
een das gemaakt?”
“Ja, dat klopt.”
-“En?”
“Ik zeg niets.”
-“Hoezo, ik zeg niets, is het zo erg?”
“Nee, maar de juf zei dat zo’n das ook
heel leuk was om cadeau te geven. Dat
vond ik een héél goed plan. Je krijgt
hem pas met Sinterklaas.”
-“O, ik kan écht niet wachten. Ik deel
hem wel met Buurman, eten we hem
samen op.”
“Ik moet nu ophangen, want mijn
borstplaat begint te knarsen.”
-“Je borstplaat knarst?”
“Yes, ik voel me net Martha Stewart. Ik
ben compleet ‘in the mood’. Overgang,
leeftijd, I don’t care. Ik heb gewoon zin
in lekker lullig.”
-“Even snel: wat doe je volgende week
woensdag? Ik ben dan vrij. Gaan we
ergens wat eten of naar Rialto?”
“Nee, volgende week woensdag ga ik
XL-breien en haken.”
-“Oh, nee hè?! Je méént het niet. Het
gaat niet goed met je.”
“Welles; ik XL-brei wel een leuk kerstcadeau voor je!”
- “Een bijpassend lapje voor bij het Sinterklaascadeau?”
”Ik heb gewoon zin in de winter. Lange
avonden, lekker muziekje, wijntje,
scrabble, hondje op schoot, desnoods
sloffen aan. Maar ik moet nú door met
de borstplaat. Morgenochtend ’n bakkie koffie bij mij?”
-“Ja lekker. Bewaar je wat borstplaat
voor me?”
“Als je maar niet ook haarballen gaat
kotsen.”
- “Leg Pavarotti maar alvast klaar,
bedankt.”
“Bedank Sinterklaas maar.”

Tring tring
-“En hoe was het vilten?”
“Nou, ik heb de eerste les twee lapjes
gemaakt. Ik begon met het eerste lapje
en dacht; ik maak er een smiley op.
Maar dat werd meer een kruising tussen Pavarotti en Froger. En voor mijn
tweede lapje heb ik gewoon allemaal
verschillende kleurtjes gebruikt, dus
dat werd een gekleurd lapje. Eigenlijk
ook best wel héél lelijk.”
-“En wat ga je dan met die lapjes
doen?”
“Nou, onze juf had gezegd dat, als we er
thuis iets van hadden gemaakt, zoals
een tasje, een kussen of weet ik veel
wat, dat het dan leuk zou zijn om die de
volgende les mee te nemen, zodat we
elkaars “kunstwerk’ konden bewonderen.”
-“En wat heb je er van gemaakt?”
“Nou, ik had wel plannen. Van die mislukte René Pavarotti wilde ik een lampje maken en van die kleurtjeslap ook
een dingetje, ik wist nog niet precies
wat. Maar toen ik de lapjes op de kussens van de bank had gelegd om te kijken hoe dat stond, begon Buurman
(mijn teckel) heel erg naar René Pavarotti te grommen. Hij hield niet op, het
schuim stond op zijn bek. Dus heb ik
die voor zolang in de keuken gelegd. Ik
moest namelijk de deur uit. Toen ik
later thuis kwam, stond Koen (vriend)
Pavarotti boven de gootsteen uit te
knijpen. Buurman had haarballen
gekotst doordat hij het gekleurde lapje
te grazen had genomen, uiteengereten
en half opgevroten. Dus nou ja... Koen
dacht dat René Pavarotti een dweil
Zie recept pagina 5
was.”
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NIEUWS UIT DE BUURT
De kapper en de scheerder door Kijltje

Het wordt weer tijd om naar de
scheerder te gaan, waar ik altijd
een hekel aanhebt. Potjandorie,
waarom valt het haar er gewoon niet af. Had ik maar een
kale kop, helaas is dat niet zo. Je
kunt het dan toch altijd nog
kaal scheren.
Kijk maar in onze tv programma’s met presentatoren, zoals
Arie.
En dan die rot spiegel die alles
verandert. Je gezicht, je rimpels,
je ogen en met dat TL licht, de
wallen onder je ogen! Oh, oh
wat haat ik dat.
Hoe ging dat nou vroeger? Tja!
Vroeger had je geen geld en
deed je moeder het met de
schaar of een bloempot op je
hoofd.
Ja, zo werden de looks genoemd, en
tegenwoordig is dat in. We hadden ook
de jordaanslook, de vrouwen die elke
keer naar de kapper gingen en zo grote
hoofdtooi hadden. Lak werd er in
8

gespoten, ja
dat kenne we.
Ik zat in een
café in de Jordaan, en Ajax
had gespeeld,
natuurlijk gewonnen. De
jongens uit
hun bol, het
toilet was geruïneerd en
hoe. Je had nog
zo’n waterbak
( 5liter ) er boven, was krom getrokken. Maar Gré
met haar kapsol most effe, nou dat
heeft ze geweten. Ze kwam terug met 5
liter over haar kop en haar HAAR was
aan een nieuwe spoeling toe. Ze zei:
motte jullie mij hebben, kijk effe me
maskara loopt er doorheen..
Het werd door al die jongens vergoed
met een kappers tegoed voor 5 keer. En
Gré mocht de hele avond gratis drinken
wel met een handdoek als hoofdtooi.
Ik kende nog een kapper waar mijn opa
kwam, niet om (bij) af te knippen maar
zich liet scheren. Heerlijk vond hij dat,
1 keer in de maand voor 1 gulden, en

dat was veel. Heel veel.
Hij spaarde er dan ook voor, zo dat
moeders niet te kort kwam in de huishoudpot.Ik zal het jaargetal noemen
mijn opa is geboren in 1896 – •1997 dat
was dus een lang scheerders leven.
Jaren heb ik gezocht naar een kapper,
een duurder een goedkopere want de
portemonnee gaat het ook voelen. En
nu heb ik een kapper gevonden, en
zeker geen duurkoop.
Sham, voor mij Shammy
Eindelijk wat rust aan mijn hoofd.
Praten met Sham gaat gemakkelijk en
dat ga ik dat maar doen, niet alleen terwijl hij mijn hoofd en haar weer fatsoeneert. Maar later ook nog een afspraak.
Dus even meer aandacht.
Sham is geboren (1973) in Dhaka (Dacca) hoofdstad van Bangladesh. Kwam
in 2000 in Nederland. Na 7 jaar kreeg
hij een Generaal pardon en kreeg een
verblijfsvergunning.
Nu heeft hij zijn eigen zaak waar hij
met plezier in werkt. Het is moeilijk
want zijn prijzen zijn laag zelfs in de
crisis waar wij nu in zitten wil hij dat
ook zo houden, al zal hij met pijn toch
de prijs moeten verhogen.
1 jaar en 7 maanden zit Sham nu op de
Van Woustraat 15 in een klein winkelpand dat bijna niet opvalt, (tussen de
Hemonylaan en Govert Flinckstraat)
Kapsalon Family. met of zonder afspraak een vriendelijke prijs in u regio.
Ook knippen en scheren met het mes,
een kapper met een toekomst.
Van Woustraat 15
contact@kapsalonfamily
1074 AA Amsterdam
www.kapsalonfamily.nl
Tel: 020 7892673

Christiane Nägele in de Gall & Gall-erie
van 28 sept. tot 28 nov. 2012
Christiane is gefascineerd door het meditatieve proces van het schilderen
zelf, iets wat ook in haar workshops een belangrijke plaats inneemt: Heel
geconcentreerd kijken naar het model en wat je ziet en ervaart, vertalen
in vorm en kleur. Ze werkt aan een schildering vaak uren aan één stuk.
Dan bestaan alleen het model, de verf en het doek voor haar.Ze maakt
portretten van vrienden en kennissen, maar ook van onbekenden.
Christiane schildert ook portretten in opdracht.Maar ze geniet ook van
snelle portretten, die ze vaak aan het einde van een schildersessie maakt.
Met rake penseelstreken en krachtige kleuren legt ze de essentie van de
betreffende persoon vast.Christiane Nägele heeft gestudeerd aan de UdK
in Berlijn en aan de Rietveld in Amsterdam. Zij werkt met fotografie, schildert en maakt objecten van stof.Haar portretten zijn te zien van 28 september tot 28 november 2012 bij Gall & Gall-erie tijdens de openingsuren
van de winkel want 's avonds worden de ramen weer met rolluiken gesloten. En, in het kader van ONTDEKdeKUNSTvanZUID (26, 27 & 28 oktober) gaat zij bij Gall & Gall-erie een portretmarathon houden: snelle portrettekeningen voor een hele aantrekkelijke prijs.
Voor meer informatie over Christiane en haar werk en workshops, of als u een portret wilt laten maken kijk dan op
www.naegele.nl - Gall & Gall-erie Eerste van der Helststraat 82 - 1072 NZ - Amsterdam

BAKKERIJ

RON VERBOOM
BROOD, BROOD EN NOG EENS
gerard doustraat 33
020-6719 216
www.sarayrestaurant.nl
info@sarayrestaurant.nl

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

z
DE ZAAG

www.legpuzzelatelier.nl
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
open di t/m vrij 11-17uur
Telefoon 020-6753239
Tot ziens?
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Linda komt op de koffie
voor fabrieken. Ik heb wel voor klanten
octrooivergunningen geregeld.
Je begeleidt ze dan bij het ontwikkelen
en aanvragen van hun idee, dat is vaak
niet eenvoudig. Ook doe ik wel bouwaanvragen voor dakterrassen, dus langzamerhand ben ik ook wel een bouwkundig instructeur.
Wat voor opleiding heb je gedaan?

Mijn huis is niet zomaar een
huis. Alleen al de indeling is bijzonder: een tussenverdieping
met een tweekamerwoning, zoals dat vaak bij winkelruimtes
voorkwam. Lekker makkelijk,
een paar trapjes af en je zit op
je werk. Nou heb ik nooit overwogen om aan iemand te vragen hoe mijn huisje ingericht
zou moeten zijn, het is gewoon
een zooitje, maar het is wel leuk
om eens met een echte interieurarchitect te praten. En die
blijkt nog veel meer te kunnen.
Buurtgenoot Linda Overgoor
(39) komt bij mij op de koffie en
neemt héérlijke zelfgebakken
taart mee. Heeft ze daar nog wel
tijd voor? Nou, ze was jarig geweest en had de hele familie
verwend.
10

Interieurarchitect, vertel...
Vreselijk leuk om te doen. Je komt in
contact met iemand om een huis of
kantoor aan te pakken. Je kijkt dan
allereerst naar de smaak van de mensen, hun spulletjes. Daarna maak je een
plan, dat soms uiteindelijk heel anders
kan uitpakken. Ik werk met een 3D PCprogramma. Voor grote opdrachten
maak ik interieurtekeningen in 3D en
collages met sfeerbeelden. Ik heb bij
Jan des Bouvrie gewerkt en daar moest
ik dan toch nog tekeningen met de
hand maken. Het plan gaat niet alleen
over een kleurtje of stofje, maar ook
over indeling, materiaal en meubels. Ik
kan zelfs voor schilderijen op maat zorgen, ‘kunst in huis’, die maak ik zelf.
Een wandschildering kan ook, die heb
ik voor onze eigen kinderkamer
gemaakt.
Daarnaast ben je industrieel ontwerper,
wat houdt dat in?
Ik ontwerp ook meubels, soms ook

Op school was ik goed in sport en tekenen. Ik ben daarna in Zwolle naar de
Cibap gegaan. Dat is een beroepsopleiding voor fotografie, grafische vormgeving, etaleren, schilderen en renoveren.
Ik deed de richting standbouw, interieur en etaleren. Ik heb stage gelopen
bij een fotograaf, bij een etaleur en ook
een interieurarchitect. Deze laatste was
gespecialiseerd in schoenenwinkels. Na
deze opleiding ben ik naar de kunstacademie in Maastricht gegaan, ook omdat
die internationaal georiënteerd was. Ik
heb toen in Dublin stage industriële
vormgeving gelopen en daarna in Italië. Zo heb ik voor de Fiat Multipla een
concept voor het interieur verzonnen,
samen met een jongen uit Duitsland.

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

En toen aan de slag?
Ik was zo’n type die letterlijk met een
map onder de arm langs alle architec-

opdrachten best goed. Ik ben heel
tevreden, heb een goede website en zit
op Facebook. Via mijn website krijg ik
veel opdrachten, vooral van buitenlanders.
De laatste vraag en eerlijk antwoorden:
Wat vind je van mijn interieur?
Nou... ouderwets, het lijkt wel het interieur van mijn opa en oma.

tenbureaus in Amsterdam ging. Bij een
bureau, gespecialiseerd in hotels, kon ik
stage lopen en ik werd er daarna aangenomen. Na een jaar ben ik voor Jan
des Bouvrie gaan werken, voor een jaar.
Dat was wel apart: bijvoorbeeld het huis
van Ronald Koeman of de kliniek van
Conny van Breukhoven aankleden. Het
was een leuke ervaring. Daarna ben ik
een tijd bij een bouwcenter baliemedewerker geweest en uiteindelijk in
Utrecht voor een steencentrum vertegenwoordigster geworden. Door heel
Nederland toeren om bakstenen te slijten. Daar heb ik heel veel van geleerd,
ik vond het in het begin eng, maar later
heel leuk om bij bedrijven langs te
gaan.

Katsongs

Herfst

Ik moet echt lachen en vind dit leuk. Ik
vertel vervolgens dat wat hier staat voor
het grootste deel van mijn grootouders
vandaan komt, wat van mijn ouders en
de rest van de straat of gekregen. Ik kan
mij niet herinneren ooit een meubel
gekocht te hebben. Wel ooit een boekenkast van Ikea, maar die is niet mee verhuisd, dus dat telt niet.

Ik loop met mijn gezicht in
de regen

Voor meer informatie over het werk
van Linda: www.lin-design.nl
En facebook
www.facebook.com/lindesign

Het is een zware storm

De regen spoelt me
schoon
Ik laat het uit me waaien

Katsongs © 2012

En nu woon je met Alfred en zoon Ward
pal bij de Albert Cuyp en heb je een eigen
bedrijf.
Toen ik nog bij het steencentrum werkte ben ik 1 dag per week voor mezelf
begonnen, gewoon vanuit huis. We hebben niet zo’n groot huis, maar dat lukt
gelukkig wel. Nu is er momenteel zeker
in de bouw crisis waardoor het voor
architecten moelijk is om werk te hebben. Gelukkig gaat het met mijn
11

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 )
Huis van de Wijk Coenen-Lydia
Adres: Roelof Hartplein 2a ,
J.M Coenenstraat 4 Amsterdam-Zuid
E-mail: info@coenen-lydia.nl
Internet: www.coenen-Lydia.nl
Info: : 020 6702122
Open inloop ma t t//m vrij 9.15 – 18.00 uur.
Huis van de wijk De Pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Info : 020 570 96 40
Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 020 570 96 40.
Spreekuur: ma, wo en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.
Stadseelkantoor: Zuid
President Kennedylaan 923
Loket Tripolis
Adres: Burgerweeshuispad 301

Hoe raak ik mijn klein chemisch afval kwijt?
U kunt klein chemisch afval (KCA) inleveren op verschillende
plekken in Zuid:
Bij de winkel waar u een electronisch product heeft gekocht:
Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe TL-buis, spaarlamp of LEDlamp koopt, kunt u uw oude exemplaar inleveren bij de winkelier. Deze is verplicht dat gratis in te nemen. Lege batterijen kunt
u kwijt bij veel supermarkten en doe-het-zelfzaken.
Bij het Afvalpunt: U kunt alle KCA van maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 17.00 uur gratis naar de afvalpunten brengen.
Bij de apotheek: Oude medicijnen kunt u gratis inleveren bij
elke apotheek.
Bij de garage: Loodaccu's kunnen bij garages worden ingeleverd
Inleveren bij de chemokar
Vanaf 1 januari 2012 staat de chemokar op twaalf locaties
nabij supermarkten.
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Voor burgerzaken kunt u naar beide lokaties, voor vergunningen
gaat u naar loket Tripolis.
Telefoon: 14 020
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur
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
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam Telefoon: 020
4701460 (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 14.0017.00 uur terecht kunt voor informatie over de activiteiten en
inschrijvingen.
Informatie tel: 4701460
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 (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
1ste zaterdag van de maand
10.00 - 12.00 uur Gelderlandplein: ingang van Leijenberglaan
12.30 - 14.30 uur van Baerlestraat 33: nabij Albert Heijn
15.00 - 17.00 uur van Woustraat 150: nabij Albert Heijn
2de zaterdag van de maand
10.00 - 12.00 uur Kastelenstraat 70: nabij C-1000
12.30 - 14.30 uur Rijnstraat 122: nabij Albert Heijn
15.00 - 17.00 uur Gerrit van der Veenstraat 57: nabij Albert Heijn
3de zaterdag van de maand
10.00 - 12.00 uur Stadionweg 159: nabij Albert Heijn
12.30 - 14.30 uur Cornelis Troostplein 11: nabij Albert Heijn
15.00 - 17.00 uur Buitenveldertselaan 184: nabij Super de Boer
4de zaterdag van de maand
10.00 - 12.00 uur Marie Heinekenplein 25: nabij Dirk van den
Broek
12.30 - 14.30 uur Niersstraat 16: nabij Albert Heijn
15.00 - 17.00 uur Amstelveenseweg 186: nabij Albert Heijn

Bloemen en planten

door Toon Bruin

De Composieten

Nu de dagen weer korter worden zijn de Chrysanten weer in
de aanbieding, in alle kleuren
en verschillende formaten.
De Chrysanten behoren tot de plantenfamilie van de Composieten (samengesteldbloemige). De Composieten is de
omvangrijkste plantenfamilie, ze telt
over de hele wereld naar schatting wel
20.000 tot 25.000 soorten. In de tropen
behoren ook bomen en lianen tot de
Composieten. In de afgelopen twee
columns kwamen de Goudsbloem en
het Afrikaantje ter sprake. Op het noordelijk halfrond is de Zonnebloem de
grootste en de Madelief de kleinste. De
Zonnebloem is wel het mooiste voorbeeld van een Composiet, de gele krans
bloemblaadjes zijn eigenlijk gewone
blaadjes met een andere kleur dan
groen. De Zonnepitten zijn de zaden en

elke Zonnepit was voorheen een bloem.
Het hart van de Zonnebloem bestaat uit
allemaal afzonderlijke bloemen. Ik sla
twee vliegen in een klap, ik schrijf
(hopelijk?) een aardig verhaal, en u
krijgt er (gratis) een stukje plantkunde
bij. De Chrysanten als bos of in pot die
nu aangeboden worden zijn in maart
gestekt uit virus- en bacterievrij stekmateriaal. De Chrysanten worden
onder glas geteeld. In maart gestekt, in
november/december geleverd, dit
noemt de kweker in het vakjargon:’
jaarronndteelt’.

binnen die soort zijn ze inderdaad wel
de grootste. De Chrysanten worden
geteeld in het Westland, Rijnsburg en
Vleuten (en Aalsmeer ?). Tijdens de
teelt wordt in het voor- en najaar een
korte- en lange dagbehandeling gegeven. In het verleden heb ik in een
decembernummer dit al eens behandeld. Voor de mensen die dit niet gelezen hebben of dit vergeten zijn zal ik in
het komende bulletin dit weer eens
behandelen ( weer gratis een stukje
plantkunde ). In veel Aziatische landen
waar het Boedisme beleden wordt is de
Chrysant een belangrijk symbool. De
bloem wordt afgebeeld op de Japanse
10 yen, op de Zuid- Koreaanse vlag
wordt de bloem in gestileerde vorm
afgebeeld.

Weet u trouwens dat onze Tuinmargriet
ook tot de Chrysanten behoort, namelijk Chrysanthemum maximum. Maximum betekent groot. In vergelijking
met andere Chrysanten zijn ze helemaal niet ze groot, maar de Margrieten
zijn er in verschillende afmetingen en

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20
WWW.BVANERVE.NL

MODE
Albert Cuypstraat 189-191
020-6623986

Brasserie LONDEN voor lunch, diner,
of een goede kop koffie. Kijk voor de
speciale Decemberarrangementen op
www.brasserielonden.nl Tel.5231037
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Badcuyp

Ostadetheater

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Cultuur Cluster Asscher MIJN BUURT MIJN STAD

woensdag 21 november15:00 uur
Poëzie en muziek

ZATERDAG

17 NOV
22UUR

Een gemixte groep deelnemers uit de Diamantbuurt brengt
in samenwerking met professionele artiesten samen een
muzikale voorstelling tot stand.

Mijn Buurt Mijn Stad is een intiem muziek- en vertelspektakel door kinderen, jongeren (IVKO/AJTS, Combiwel-jongerenwerk), ouderen, kunstenaars en musici uit de DiamantDe Amsterdam Soul Club is een maandelijkse avond vol klas- buurt en De Pijp. Familiegeschiedenissen uit de buurt vorsieke sixties soul met een beat. Dansen, elke derde zaterdag, men daarbij het vertrekpunt: volksverhalen, stukjes geschietot je er bij neervalt op Motown, Northern Soul, Atlantic en denis, verhalen van de straat, uit de kroeg of van het schoolStax .
plein. Oude familiegeschiedenissen uit de buurt, poëzie en
verhalen over oma’s en opa’s, papa’s en mama’s, broers en
Volgende avonden:
zussen, over de diepste familiebanden, over familiemomen2012: 17 NOV,15 DEC
ten die je nooit meer wil vergeten.
2013: 19 JANUARI,9 FEBRUARI,16 MAART,20 APRIL,18
MEI,15 JUNI,20 JULI
Deze productie is een intensieve samenwerking in Amsterdam Zuid tussen het Ostadetheater, Openbare Bibliotheek
Cinétol, de amsterdamse jeugdteJAterschool en Combiwel
jeugd- en buurtwerk.
Begeleiding en regie: Monique Masselink
Tekst: Minka Bos / Foto: Lotte van Dijck
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69
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www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96

Rialto

Bibliotheek Cinétol

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Amour
[Michael Haneke | Frankrijk | 2012 | 127' | Frans gesproken | Nederlands ondertiteld ]
De succesvolle, Oostenrijkse regisseur Michael Haneke,
bekend van onder andere Das weiße Band (2009), Caché
(2005) en La Pianiste (2001), brengt met Amour zijn meest
toegankelijke film tot nu toe.
Georges en Anne, een echtpaar in de tachtig, zijn al vijftig
jaar bij elkaar en wonen in een appartement in Parijs. Beiden werkten jarenlang als muziekdocenten. Zij hebben
samen een dochter, Eva, die ook haar geld verdient als muzikant en momenteel met haar gezin in het buitenland woont.
Op een dag wordt Anne getroffen door een beroerte en
belandt in het ziekenhuis. Wanneer zij na een tijd weer
thuiskomt – zij is aan één zijde volledig verlamd -, neemt
Georges de zorg voor haar op zich; dat blijkt verre van eenvoudig. Niet alleen de liefdesband tussen het oude stel wordt
door de snelle aftakeling van Anne zwaar op de proef
gesteld, ook de relatie met hun dochter Eva komt onder vuur
te liggen.
Amour, een teder drama over liefde en ouder worden, won
de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes 2012.

Elke woensdag, 14.15 uur
Samen lezen
Oefenen met lezen voor kinderen vanaf 6 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal • 5,00
Elke woensdag, 15.00 uur
Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 4 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal • 5,00
Elke maandag, 14.00 uur tot 17.00 uur
Oefenspreekuur Venster op Amsterdam
Wilt u beter leren lezen, schrijven, rekenen en internetten?
Kom naar de gratis oefenspreekuren in de bibliotheek. Hier
leert u met speciale oefenprogramma's te werken, op uw
eigen niveau en in uw eigen tempo.
Vrije inloop
Dinsdag 13 november, 11.00 uur
Internetinstructie
Toegang gratis met OBA-pas/normaal • 5,00
Donderdag 22 november, 17.00 uur
Feestelijke opening van de verbouwde Bibliotheek Roelof
Hartplein

PREMIÈREDATUM: 15 november 2012
Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00
www.rialtofilm.nl

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
tel: 020-6623184
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

ALLE ADVERTEERDERS

ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP-ZUID

BLZ
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Saskia’s huiskamer
Dagelijks geopend voor groepen.
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

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

www.cafelifeamsterdam.nl

café

Hermes

Slagerij

Ceintuurbaan 55
Tel: 66 27 303
elke dag geopend vanaf 11.00 uur
Wij zenden live voetbal uit op scherm 180 x 240

ijzerwaren &
gereedschappen
handel bv

Kwaliteits slagerij
1e V.d. Helststraat 78
tel.: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren en schotels uit eigen
keuken

De Pittenkoning keukengerei

Hier kan uw
advertentie
staan!!
Adverteren in
Bulletin De Pijp
kan al
vanaf 15 euro p.m.
voor meer informatie:
redactie@bulletindepijp.nl

1e van der Helststraat 35
Tel: 671 63 08

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

Noz

Bert's
Dierenbenodigheden
Dagelijks geopend van 11.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64
Hoek Sarphatipark - Alb. Cuypmarkt

voor al uw
dierenvoedsel

Albert Cuypmarkt 163

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

DINER
DRANK

Café Restaurant

www.minicards.com

www.mikadospeelgoed.nl

Lutmastraat 99
Tel:7770996

Gerard Douplein 14
Tel: 020-6646483

www.pilsvogel.nl

www.cafereuring.nl

Flinckx
Restaurant

De Turkse
Bakkerij
van De Pijp

Govert flinckstraat 326
Keukenopen
17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag gesloten

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

PILSVOGEL

Ferd. Bolstraat. 46
Tel:6766392

Sonny

FALAFEL

VLAAMSE FRITES
1e vd Helststraat 43
Tel:6767612
www.sonnyfalafel.nl

