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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.

Inhoud:
Deadline:
15e van iedere maand.
Bulletin De Pijp wordt maandelijks
verspreid.
Bulletin De Pijp aanvaardt geen aansprakelijkheid met samenwerkende derden,
voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op de grond van de inhoud van deze
krant.
De ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de mening van
de redactie.
Suggesties, tips of reacties
kunt u e-mailen naar:
redactie@bulletindepijp.nl

Op de website van de krant staan alle kranten 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:
Amir eetcafé, Artist restaurant, Bakkerij
Rud.H. Vennekamp, Bakkerij Ron Verboom, Bert’s Dierenbenodigheden, de
Duvel restaurant & eetcafé, Eddy bar café,
Erve Installateur, Gall & Gall-erie kunst en
dranken, de Groene vlinder restaurant &
eetcafé, de Haan ijzerwaren & gereedschappen, Hannibal lunchroom, Hermes
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Colofon
Voorwoord
Een kijkje in de keuken
Ankie’s Muziekie
Gall & Gall-erie
De kramenzetter van de
markt
Nieuws uit de buurt
Katsongs
Bloemen en Planten
Theater - Muziek - Film
Stadsdeelinformatie.
Ondersteuners wegwijzer

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,
We wensen u prettige feestdagen en een
voorspoedig 2013.
In deze editie december 2012 voordat wij ons Jubileum jaar
ingaan, kunt u weer genieten.

Ankies Muziekie
Het onvermijdelijke onderwerp: kerstliedjes!
Stille Nacht
Mijn eigen ‘carrière’ is notabene begonnen met een kerstliedje. Op vijfjarige leeftijd stond ik dit te zingen op het podium van het Concertgebouw:
‘Kling klokje klingelingeling,
kling klokje kling.
Hoor de klokken luiden,
wat zal dat beduiden?
Jezus is geboren
zingen de engelenkoren.
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling’

ze gewoon bij elke groenteman kopen. We deden het alleen
niet!
Interview

De kramenzetter van de markt

Het is voor iedereen in de Pijp zo gewoon om ’s morgens, als
je langs de markt loopt, de kramen van de markt te zien
staan alsof ze daar dag en nacht zijn. Niets is minder waar:
Bloemen en Planten
sinds de Albert Cuypmarkt er is (officieel vanaf 1905) worTropische verschijning
den de kramen vroeg opgezet en aan het eind van de dag
De lidcactus komt uit Brazilië en is dus een tropische plant.
weer weggehaald.
De plant behoort tot de plantenfamilie van de Cactaceae
(Cactusachtigen). De Latijnse naam is Zygocactus truncaRestaurant Flinckx dicht
tus.
Niek en Bianca, namens heel veel klanten: bedankt! En ook
voor het jarenlang ondersteunen van de krant (en dus de
Een kijkje in de keuken
kinderen in Afrika).
Op het nippertje gered van uitsterven. Echter, de fantastische groenten zijn nooit weg geweest! Koolrapen, pastinaEn natuurlijk nog veel meer.
ken, meiknollen, schorseneren, venkel, postelein, aardperen,
rabarber, verse boerenkool, selderijknollen: je kon en kunt 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

Ferd. Bolstraat 134 Tel: 662 12 09
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Een kijkje in de keuken
door de buurvrouw

‘Onvergetelijk Heerlijk’
De jus pan van mijn moeder
Gisteren was ik op uitnodiging aanwezig bij een lezing over ‘vergeten groenten’. Een onderwerp dat al sinds een
jaar of vijf een hype is. Je kunt dan ook
geen enkel kookblad of lifestyle magazine openslaan of er staat wel weer een
recept of stukje over geschreven. Vaak
brengt men het alsof de groenten pas
recent weer zijn ontdekt en men deze
als de wiedeweerga weer is gaan zaaien
en planten. Op het nippertje gered van
uitsterven. Echter, de fantastische
groenten zijn nooit weg geweest! Koolrapen, pastinaken, meiknollen, schorseneren, venkel, postelein, aardperen,
rabarber, verse boerenkool, selderijknollen; je kon en kunt ze gewoon bij
elke groenteman kopen. We deden het
alleen niet! Aangezien we helaas massaal naar de supermarkt gaan voor
onze inkopen en deze ‘vergeten groenten’ niet al kant-en-klaar gewassen en
gesneden, met uitzondering van boe4

renkool, verpakt in de koeling ligt. We
kopen zelfs voorgekookte witte rijst! We
zijn gezwicht voor onze gemakzucht
met als resultaat dat we alleen nog
maar datgene eten wat de supermarkt
ons voorschotelt. Lieve mensen: “vlees
koop je bij de slager, brood bij de bakker, vis bij de viswinkel en groenten bij
de groenteman”. Positief is dat, nu de
‘vergeten groenten’ weer helemaal ‘hot’
zijn, pastinaak en schorseneren weer in
de schappen van de Appie liggen en u
dus toch nog kunt genieten van deze
groenten. De overheerlijke rode biet
krijgt vast nog wel gezelschap van de
gele-, witte- en de gestreepte chioggia
biet (leuk die streepjes, maar die verdwijnen als je hem kookt) en de wortel
heeft straks zijn paarse- en gele neefjes
naast zich liggen. Maar zo als Johan
Cruijff zegt: “Elk voordeel heb z’n
nadeel.” Je zou denken dat nu de groenten hip zijn en dus meer verkocht worden, ze wat goedkoper zullen worden.
Maar helaas! Onze knollen hebben nu
de status ‘bijzonder en uniek’ gekregen
en daar hangt een nieuw prijskaartje

aan. Hetzelfde gebeurde met kopvlees,
runderwang en -tong, of nieren. Niemand maakte het meer klaar. Het verdween in onze kroketten en frikadellen.
Als ik het tien jaar geleden bij een slager bestelde dan keek deze mij met grote verbazing aan. Vaak moest de slager
dan kijken of er nog wat in de vriezer
lag maar meestal moest het besteld
worden. Niemand at nog wang. Het was
goedkoop vlees. Nu staat het sinds
enkele jaren weer bij enkele gerenommeerde restaurants op de kaart en
wordt er weer in de bladen over
geschreven. Haalden jarenlang mensen
hun neus op en noemde ze het “gatverdamme afvalvlees, bah”, nu wordt het
weer een delicatesse genoemd (dat is
het ook, het is werkelijk zalig vlees) en
betalen we er de hoofdprijs voor. Kunt
u het nog volgen? Maar het is wellicht
logisch: in een koe zit maar één tong en
als iederéén een tong wil dan wordt
tong schaars en dus duur. Ondanks dat
mijn bovenstaande relaas mogelijk
negatief overkomt ben ik blij met onze
“vergeten groenten” hype. Er hangt ook
een heerlijke zweem van nostalgie
omheen en daar houden wij van, vooral in de winter. Minder populair zullen,
denk ik, de vergeten gerechten worden
waar ik mee ben opgegroeid. Mijn pa
kwam uit Dalen, een dorpje in Drenthe.
Vlak voor de oorlog kwam hij naar
Amsterdam om hier als bakkersknecht
te werken. Al snel wist hij dat hij nooit,
nooit, nee écht nóóit meer terug wilde
naar de provincie. Hij vond het fantastisch in de stad. Maar toch bleef hij
in één opzicht een échte boer. Wat een
boer nie kent dat eet ie nie! Met als
gevolg dat wij thuis gerechten als; stip
in het gat, jan in de zak, hete bliksem,
kruudmoes, watergruwel, cement, poffert, bruine bonen met stroop en kapucijners met spek aten. Terwijl mijn

vriendinnetjes thuis aan de nasi en
bami zaten aten wij gortepap met karnemelk, spek, worst, rozijnen en stroop.
Ik was jaloers. Behalve wanneer mijn
moeder sudderlapjes of hachee maakte. Zij had een enorme jus pan waar
royaal alle gehaktballen voor het hele
gezin (ik had nog drie broers en drie
zusters) plus aanhang in pasten. Deze
pan werd vrijwel dagelijks gebruikt
maar niet dagelijks afgewassen. Mijn
moeder hergebruikte de jus keer op
keer. Zo nu en dan (ik heb het nooit
bewust in de gaten gehouden) schepte
zij er de oude vetlaag van af. Hierdoor
ontstond een bijzondere jus en als zij
hier haar sudderlapjes of hachee in
stoofde: oh, man, ‘onvergetelijk heerlijk’.
Nu het weer kouder wordt lijkt het mij
een goed idee om jullie het recept van
‘de sudderlapjes van mijn moeder’ te
geven. Uiteraard met ‘vergeten groenten’ want ik ben niet helemaal van
gisteren!
Door: Buurvrouw
info@alidus.nl

Sudderlapjes met ontbijtkoek
1 kg sudderlappen (liefst sukadelapjes)
3 grote uien
4 kruidnagels
1 blaadje laurier
3 takjes verse tijm (of 1 tl gedroogde
tijm)
6 geplette jeneverbessen

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

2 teentjes knoflook
4 plakken ontbijtkoek
boter om in te bakken
peper/zout
evt. 2 borrelglaasjes berenburger,
schippersbitter of cognac als je hebt
evt. sinaasappelzest
Bestrooi de lapjes met peper en zout.
Verhit de boter samen met de kruidnagel, laurier en jeneverbessen en bak het
vlees bruin (niet te lang, dan wordt het
taai). Haal het vlees uit de pan en leg
het op een bord. Bak de uien in dezelfde pan en bak deze ongeveer 5 minuten. Voeg het vlees weer in de braadpan
en voeg de geplette knoflook toe en voldoende water tot het vlees bijna onderstaat. Laat het vlees nu met de deksel
niet helemaal op de pan zachtjes gaar
stoven. Voeg na 1,5 uur de verkruimelde koek toe. En natuurlijk het borreltje
en evt. de zest van een halve sinaasappel. Zet de deksel weer op de schuin op
de pan en laat het vlees gaar stoven. Dit
kan nog wel een uurtje duren maar
soms zelfs langer. Tussendoor proeven
mag!
* Je kunt ook wortel, prei en tomaat toevoegen. Of voor de zoetekauw kunnen er rozijnen, gedroogde abrikozen en – pruimen worden toegevoegd.

‘Vergeten Groenten’ uit de oven
4 pastinaken
8 truffelaardappeltjes
2 Bieten (rood, geel, gestreept of geruit!)

1 venkelknol
2 rode uien
2 wortels (oranje, geel, paars, mauve)
2flinke takken rosemarijn
3 takjes tijm
4 tenen knoflook (of meer…)
olijfolie
zeezout/peper
Was alle groenten grondig. Schil de
bietjes (handschoenen aan) en de pastinaken. Halveer de bietjes en snij elke
helft in 4 partjes. Snij de pastinaken in
de lengte door en snij elke helft nogmaals doormidden. Snij de truffelaardappeltjes in vier kwarten. Halveer de venkel en snij de helften in centimeter dikke plakjes. Snij de ui en wortel in niet al te dikke plakken. Leg de
groenten op een met bakpapier belegde ovenplaat. Besprenkel met olijfolie
(meng de groenten goed de olie moet
echt de groenten omvatten maar het
moet niet in een plas olie liggen) Snij
de rosemarijn, tijm en knoflook fijn en
meng het met de groenten. Bestrooi
royaal met zeezout en peper. Bak de
groenten op 190 graden voor 30 à 45
minuten. Check zo nu en dan. De
groenten mag lekker bruin worden
maar kijk uit dat het niet zwart wordt.
Veel succes!
Door: Buurman
info@alidus.nl

Meubelstoffeerderij

Aan het park
Gordijnen en
ook meubelstoffen
Sarphatipark 16 / 020 - 6717687
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Het onvermijdelijke onderwerp:
Ankie Muziekie zal er toch eens
aan moeten geloven. Na onder
mails te zijn bedolven van trouwe lezers ga ik door de knieën:
we gaan het hebben over kerstliedjes en vooral over Hét kerstlied.

In deze rubriek heb ik het al eens
gehad over liedjes over Sint Maarten
en over die van Sinterklaas. Bij
kerstliedjes is er eigenlijk een soort
tweedeling: de christelijke en de
amusementsliedjes. Het bijzondere
blijft dat, zodra een artiest ook maar
iets voorstelt, er toch wel een kerstalbum moet komen. Ik bezit maar
één cassette met vier platen (er worden in mijn huis nog lp’s gedraaid!)
waarop een allegaartje voorkomt
van deze liedjes. Het heet dan ook
toepasselijk ‘Christmas Classics’ en
er staan de meest wonderlijke uitvoeringen op. Wat te denken van ‘We
three Kings of Orient are’ door The
Beach Boys en nog heel iets anders:
‘Gesu Bambino’ door Liberace
(1919-1987)? Liberace was een
Amerikaanse pianist en een ijdeltuit
eerste klas, die in altijd heel opzichtige pakken achter de vleugel zat.
Zijn spel was een aaneenschakeling
van loopjes, trillers en andere circuskunstjes. Hij werd dan ook niet
erg serieus genomen, maar daar
trok hij zich niets van aan, want
armer werd hij er niet van. Van hem
is dan ook de bekende uitspraak: “I
cried all the way to the bank” (“Ik
huilde de hele weg naar de bank
toe”).
6

Stille Nacht
Mijn eigen ‘carrière’ is notabene
begonnen met een kerstliedje. Op
vijfjarige leeftijd stond ik dit te zingen op het podium van het Concertgebouw:
‘Kling klokje klingelingeling,
kling klokje kling.
Hoor de klokken luiden,
wat zal dat beduiden?
Jezus is geboren
zingen de engelenkoren.
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling’

Franz Gruber
Normaal vraag ik nog wel eens aan
de lezers om een top 10 samen te
stellen, in dit geval dan van de
mooiste of meest vreselijke (hilarische) kerstliedjes. Suggesties zijn
welkom, maar na de oliebollen kan
ik me voorstellen dat niemand meer
hierover wil lezen in het januari
nummer van dit blad. Dus nu
bespreek ik er maar een paar waar
niemand omheen kan. Hét kerstlied
dat misschien wel het meest gezon-

gen wordt is ‘Stille Nacht’. Een van
oorsprong Oostenrijks lied uit 1817,
geschreven door Joseph Mohr
(1792-1848), en op muziek gezet
door Franz Gruber (1787-1863).
Hoewel deze laatste een organist
was, had hij het lied bij de eerste uitvoering op kerstavond 1818 voorzien van begeleiding door gitaar. Het
verhaal wil dat dit een noodgreep
was, omdat de balgen van het orgel
door de muizen waren aangevreten.
De mooiste vertolking van dit lied is
natuurlijk heel persoonlijk. Ik kreeg
altijd een heel naar gevoel bij de
opname van Mahalia Jackson die wij
thuis hadden, terwijl zij op zich
mooi zingen kon. Net als Liberace
kon zij het niet laten om er allemaal
uithalen en tierelantijntjes erbij te
verzinnen. Geef mij dan maar, als
echte kattenliefhebster, de versie van
The Amazing Cats and Dogs.
Tranen met tuiten.
En dan nu iets over HET kerstlied:
‘White Christmas’ uit 1942, geschreven door Irving Berlin (1888-1989).
Het werd voor het eerst gezongen
door Bing Crosby. Daarna heeft zo
ongeveer elke artiest dit wel eens op
de plaat gezet. Misschien is André
Hazes wel de uitzondering: hij
gebruikt in zijn lied ‘Eenzame Kerst’
wel ‘White Christmas’ als intro, maar
daarna spetteren de tranen van de
plaat:
‘Ik zit hier heel alleen kerstfeest te
vieren
De straf die ik verdiend heb zit ik uit
Ik stal voor ons gezin, maar dat had
toch geen zin

kerstliedjes!
Want jij viert nu kerstfeest met een
ander
Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten?
Waarom zit er nu een ander op mijn
stoel?
Ik ben zo eenzaam hier, in die koude
kille cel
Kan jij echt niet begrijpen wat ik
voel?’
Geen sneeuw op straat en zijn stoel
is bezet. Wat een toppunt van treurigheid.

Ankies muziekie
door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

boycotten (volgende maand in
Ankie’s Muziekie meer over deze bijzondere componist).
Tiny Tim

Ik kan het niet laten om mijn favoriete kerstplaat te noemen: ‘Tiny
Tim’s Christmas Album’. Deze Tiny
Tim was Herbert Khaury (19321996), die zijn artiestennaam noemde naar een karakter uit Dickens
kerstverhaal ‘A Christmas Carol’. Hij
was bekend geworden met ‘Tiptoe
Een heel leuke versie is die van The through the tulips’ (1929) in 1968.
Hij begeleidde zichzelf daarbij op de
ukelele en zong met een heel hoge
stem. Het leukste liedje van dit kerstalbum vind ik ‘I saw mommy kissing Santa Claus’ (oorspronkelijk uit

Drifters (1954), die ook gebruikt
werd in de film ‘Home alone’ (1990).
Deze groep maakte zogenaamde
Doo-wop muziek waarbij vocaal de
begeleiding ritmisch verzorgd werd
met zinnetjes als shoo-wap-deewap-wap of dun-dun-dun- dun.
Irving Berlin heeft zich eens laten
ontvallen dat wat hem betreft de
vreselijkste vertolking van zijn lied
‘White Christmas’ die van Elvis was.
Hij riep iedereen op om deze plaat te

Restaurant
Flinckx dicht

Héél, héél jammer! Restaurant
Flinckx in de Govert Flinckstraat
heeft in november de deuren gesloten. Voor veel trouwe klanten een grote teleurstelling. Het was er altijd heel
gezellig en het eten was prima. Je kon
er rustig naar binnen wandelen om
alleen een voorgerechtje te eten. Ze
deden nooit moeilijk en waren heel
gastvrij. Er was achterin een grote
tafel waar je gewoon kon aanschuiven
als je alleen kwam eten. De prijs-kwaliteitsverhouding was goed en niet
onbelangrijk: er werd altijd uitstekende muziek gedraaid!
Het is weer eens een voorbeeld van
ondernemers die het goed doen,
maar toch door idiote huurverhogingen noodgedwongen de pannen en
potten moeten opbergen.
Niek en Bianca, namens heel veel
klanten: bedankt!

1952): een jongetje dat de oorlog
aangaat met de kerstman als hij ziet
dat deze zijn moeder onder de mistletoe zoent.
Zoals gewoonlijk zijn alle liedjes te
vinden op Youtube, alleen mijn versie van Kling klokje niet. Daar was
ik nog niet beroemd genoeg voor.
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Karijn Kakebeeke toont foto's ‘DE VLUCHTELINGENJACKPOT
in de Gall & Gall-erie

Van 1 december tot en met
30 januari zijn in de Gall &
Gall- erie twee grote fotowerken uit ‘De Vluchtelingenjackpot’ te zien, over uitgenodigde vluchtelingen in
Nederland.
Fotografe Karijn Kakebeeke en
journaliste Eefje Blankevoort volgden anderhalf jaar – van voorjaar
2009 tot en met najaar 2010 – het
selectie- en inburgeringsproces
van uitgenodigde vluchtelingen.
Via speciale selectiemissies worden
kwetsbare vluchtelingen uit landen
als Irak, Somalië en Ethiopië uitgenodigd om naar Nederland te komen en hier een nieuw leven op te bouwen.
Dat is een mooi ideaal, maar hoe haalbaar is dit in de praktijk? Op welke manier zorgt Nederland voor de mensen die ze
uitnodigt? En bovenal; hoe is het om hier een nieuw leven op te bouwen?
Kakebeeke en Blankevoort belichten in De Vluchtelingenjackpot alle kanten van het verhaal: de kansen, de blijdschap, de
teleurstellingen, de achtergelaten levens en de (on)mogelijkheden van het vluchtelingenbeleid.
Het boek wat aan de hand van de tentoonstelling verscheen, is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar bij de
boekhandel of via de uitgever: http://www.post-editions.com/De Vluchtelingenjackpot - Karijn Kakebeeke, i.s.m. Eefje
Blankevoort
paperback | 256 pp | 16.5 x 22.5 cm |
€ 25.00 ISBN 9789460830389 (NL),
ISBN 9789460830396 (EN)
Het boek is ook in de Gall & Gall-erie
te koop en bij aankoop ontvangt u
meteen een korting van 20% op een
fles wijn naar keuze.

De Gall & Gall-erie is gevestigd op
de hoek bij het Sarphatipark
Eerste van der Helststraat 82
1072 NZ Amsterdam
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NIEUWS UIT DE BUURT
Repair Café De Pijp
Niet weggooien maar repareren!

Computers en randapparatuur repareren is een verhaal apart. Daar heb je
ander gereedschap en andere kennis
voor nodig. Vandaar deze speciale versie van het Repair Café.
Op dinsdagavond staan onze computerliefhebbers uit eigen buurt klaar om
samen met je te kijken naar computer
of randapparatuur. Met hun gezameMeer weten?
lijke kennis en gereedschap is het met
Bel Natuur- en milieuteam De Pijp, een beetje geluk ter plekke te repareren.
020-400 45 03 (ma-do tussen 14 en Zo niet dan ga je naar huis met advies
18.00 uur) of
voor verdere reparatie.•
mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl.
Laat ons van tevoren weten met welke
apparaat of reparatie je komt, dan kunDe data voor volgende Repair Cafés nen we het juiste gereedschap meenemen.

Je kunt terecht op de volgende locaties:
In Nederland gooien we ontzettend veel voor fietsreparaties
weg. Ook dingen waar bijna niets mis Fietswerkplaats Smerig,
Van Ostadestraat 233 E.
voor apparaten en textiel
Galerie coffeeshop Yoyo,
Tweede Jan van der Heijdenstraat 79.

mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Het
Repair Café brengt daar verandering
in. Door kapotte spullen zelf te repareren, besparen we geld en kostbare
grondstoffen. Ook beperken we zo de
CO2-uitstoot. Want als we oude spullen
langer gebruiken, is er minder energie
nodig voor het maken van nieuwe producten. Maar boven alles wil het Repair
Café laten zien dat repareren leuk is, en worden nog gepland in overleg met de
vaak heel makkelijk. Zo ook in de vrijwilligers en kun je vanaf begin volAmsterdamse Pijp.
gend jaar vinden op
http://wijkcentrumceintuur.nl/nmt/re
In ieder geval weet je na een bezoek aan pair-cafe-de-pijp/
Repair Café De Pijp waar hij of zij aan Nederlandse stichting www.repaircatoe is: het is gemaakt, moet naar de fe.nl.
fabrikant of is ‘overleden’. Je leert nog
eens wat én je leert andere buren ken- Dinsdagavond 11 december tussen
nen. Lekker kopje koffie erbij, wat wil 19.30 en 21.30 uur
je nog meer!
Repair Café voor Computers!
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

Mailen naar giovannitien@gmail.com.
Locatie Gerard Doustraat 133.
Volgende Computercafé over vier
weken.
Foto’s: J.L. Vossen

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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De kramenzetter van de markt

Het is voor iedereen in de Pijp
zo gewoon om ’s morgens, als je
langs de markt loopt, de kramen van de markt te zien staan
alsof ze daar dag en nacht zijn.
Niets is minder waar:
sinds de Albert Cuypmarkt er is
(officieel vanaf 1905) worden
de kramen vroeg opgezet en aan
het eind van de dag weer weggehaald. Als je bedenkt dat er 267
plaatsen zijn op de markt, dan
kan je begrijpen dat het een
hele organisatie is om alles goed
te laten verlopen.
De kramerzetter van de Albert
Cuyp,
Bouke Burger (53) vertelt:
Hoe ben je nou kramenzetter geworden? Een jongensdroom misschien?
‘Ik was oorspronkelijk accountmanager en wilde wat anders. Via een vrien10

din werd ik gewezen op een vacature op
Syntens (een kennis- en innovatienetwerk voor ondernemers).
Ik kon bij het kramenverhuurbedrijf,
dat geleid werd door Arthur Gijsen,
beginnen. Het is een heel apart vak dat
je in de praktijk moet leren. Toen ik
hoorde dat hij ermee op wilde houden,
heb ik besloten om het bedrijf over te
nemen. Ik heb toen een tijd met hem
meegelopen en sinds juli 2006 heb ik
de Exploitatie Albert Cuyp met zeven
werknemers.’
De kramen hebben geen pootjes, dus hoe
gaat dat allemaal?
‘Vroeg in de ochtend gaan we beginnen. Halverwege de markt heb ik een
grote loods waar de kramen (jukken en
zeilen) opgeborgen zijn. We rijden met
karretjes met daarachter platte aanhangwagens. Die zijn heel laag zodat je
de jukken en zeilen er heel gemakkelijk
af kan pakken. De klus moet om 8 uur
geklaard zijn, want dan willen de eerste

marktmensen al uitpakken. Dat zijn de
vaste plaatshouders die gewoon weten
waar ze staan. Om 9 uur wordt de
markt ingedeeld: dat heet de loting. Het
is niet zo dat er echt om geloot wordt.
Op de Amsterdamse markten kent men
nog altijd het zogenaamde anciëniteitssysteem. De volgorde van inschrijving
telt: hoe langer je bent ingeschreven,
hoe hoger je op de lijst staat. De marktmeesters zijn tegen 9 uur op het eerste
gedeelte van de markt (bij de Ferdinand Bolstraat) en hebben genoteerd
welke plaatsen die dag leeg zijn. Dan
komen de kooplieden die geen vaste
plaats hebben, de lotelingen, om ze
heen staan en wordt de lijst met namen
voorgelezen. Dat gaat heel snel, je roept
dat je er bent en mag uit de lege plaatsen kiezen. Zijn de plaatsen ingedeeld,
dan herhaalt het circus zich op het
tweede gedeelte en als laatste op het
derde gedeelte van de markt. Het opdelen van de markt in stukken is gewoon
praktisch. Er is maar één nadeel: de
marktmeester moet de lijst drie keer
opdreunen.’
Ik heb zelf 25 jaar op de markt gestaan.
Ik kon die lijst wel dromen. Maar als de
markt is ingedeeld dan zijn jullie er nog
niet…
‘Veel marktmensen hebben achterkarren en die worden vaak door ons ook
uit de loods gereden. Van de vaste mensen zijn die al vroeg op hun plaats
gezet. Als de markt is ingedeeld worden
de karren van de losse mensen op de
plek gezet die ze gekozen hebben. De
jongens die deze karren rijden en ik
zijn dus altijd bij de loting. Dit is nou
typisch een beroep waarbij je alles uit
je hoofd doet. Ik weet dat er mensen
zijn die zich wel eens afvragen of dit

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

indelen tegenwoordig niet via de computer kan. Echt niet, als je een regenbui
hebt om 9 uur, dan heb je kans dat sommige mensen niet gaan staan. Als je het
dan al via de computer hebt ingedeeld,
heb je problemen. Dan willen mensen
weer schuiven.’

Katsongs

Arthur het bedrijf leidde zijn de vaste
jukken met zeilen gekomen en alles wat
nu op de markt vervoerd wordt heeft
rubberen wieltjes in plaats van stalen.
De markt was nog niet geasfalteerd, dus
dat maakte een herrie! We hebben in de
loop van tijd dus veel geïnvesteerd.’

Er zijn regels voor de kramenzetters bij Behalve als kramenzetter ben je ook nog
slecht weer…
op andere gebieden actief. We hebben
nog jaren samen in de marktcommissie
gezeten.
‘Samen met Ben Bockstael heb ik de
OVAC (Ondernemersvereniging Albert
Cuyp) opgericht. Heel veel werk. Je
moet voortdurend onderhandelen met
de deelraad, vergaderingen bijwonen en
een luisterend oor hebben voor de
ondernemer op de markt. Vooral dat
laatste!’
Op zondag 23 december is er wintermarkt op de Albert Cuyp, van 09.00
‘Als het windkracht 7 à 8 is mogen er
tot 17.00 uur. Kom gezellig shoppen!
geen kramen opgezet worden. Dat komt
Zie ook: www.albertcuypmarkt.nl,
gelukkig niet vaak voor. Vorig jaar was
onder ‘evenementen’
het 2 keer dat de markt niet stond. We
hebben ook wel gehad dat er op een
zaterdag heel harde wind was. Toen
hebben we besloten, omdat dat toch de
belangrijkste dag voor de ondernemers
is, om de kramen zonder zeilen op te
zetten. Weet je trouwens dat wij de
grootste marktkramen hebben van
Nederland?’

Nieuwe Tijd
Licht straalde uit je ogen
Ik werd zo blij van binnen
Ik kreeg goeie ideeën
En was bevlogen
Ik had zin om je te beminnen
Om de wereld te omhelzen
Licht straalde door mij heen
Raakte ieder wezen
Om vanuit het hart te leven
Goed en slecht bestond niet meer
Het is allemaal energie
Ik verschoof mijn visie
Ja gewoon
Hoe ik de wereld zie
Katsongs © 2012

Ik kan me de rolkarren nog herinneren.
Die van de Cuyp zijn nog voor de film
‘Kruimeltje’ gebruikt.
‘Op de markt werden vroeger alleen
maar die rollende groentenkarren
gebruikt. Een heel bekende kramenzetter was Bram Strooker. Zijn bedrijf
werd later overgenomen door Jan van
de Broek (Muiderband B.V.). Toen
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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 )
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 lidcactus
ten in mei te bloeien en dat duurt zo
tot oktober. In die
periode vormen ze
ook zaad. In de
tropen en subtropen is de beste
tijd voor planten
om te bloeien en
zaad te vormen
juist in onze herfst
en winter. Hartje
tropische zomer, als
de zon hoog aan de
evenaar staat, is
geen beste tijd om te bloeien en zaad te
vormen, omdat het dan te heet is. Korte dagen en lagere temperaturen zijn de
ideale situatie daarvoor. Dit houdt in
dat de kweker de planten kan manipuleren met licht en temperatuur.

Onsterfelijk gemaakt door wijlen Theo van Gogh, die de gast
die hij interviewde voor zijn
televisieprogramma Een prettig
gesprek er steevast mee ‘verblijdde’. Prikkelend, maar ook
bloeiend in de wintermaanden: Tropische verschijning
de lidcactus.
De bloemenwinkels en tuincentra verkopen in december bloeiende azalea’s,
kerststerren en lidcactussen. Om de
lidcactus in bloei te krijgen worden ze
met een korte dagbehandeling in bloei
getrokken. Ik heb u de vorige maand
beloofd uit te leggen wat een korte en
een lange dagbehandeling inhoudt. Ze
worden vaak samen toegepast met een
temperatuurbehandeling. Hier in ons
gematigde klimaat beginnen de plan-

bedoeld wordt, die een stompe vorm
hebben. De lidcactus wordt ook wel
kerstcactus genoemd. Ze zijn er met de
bloemkleuren purperrood, lila, roze en
zalmkleurig. Enige jaren geleden heb ik
er een gekocht in de plantenhal op de
Cuyp. Toen was het nog een jonge groene plant, nu is het een oude, grote knoepert die van onderen stevig aan het verhouten is. Op het ogenblik dat ik dit
verhaal neertik (medio november),
dienen zich de eerste knoppen alweer
aan. Ik heb hem van mei tot november
in het donkerste hoekje van de huiskamer staan. Eind november, begin
december zet ik hem voor het raam.
Met wat groeistof zijn ze heel goed in
droog zand te stekken. De beste tijd
daarvoor is van december tot maart. De
plant wil ik in de zomer tijdens de
regen nog wel eens buiten zetten, zodat
het stof er dan af kan spoelen.

De lidcactus komt uit Brazilië en is dus
een tropische plant. De plant behoort
tot de plantenfamilie van de Cactaceae
(Cactusachtigen). De Latijnse naam is
Zygocactus truncatus. Zygo komt uit
het Grieks en betekent juk, dus vrij vertaald is het een jukcactus. Die naam
verwijst naar zijn groeiwijze: aan het
eind van de groeipunten vertakken de
leden zich en dit heeft de vorm van een
juk. Truncatus betekent afgestompt,
waarmee het uiteinde van de takken

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20
WWW.BVANERVE.NL

MODE
Albert Cuypstraat 189-191
020-6623986

Tegen inlevering van deze bon krijgt
u een gratis refill van een warme
drank! Geldig tot eind maart 2013.
Graag tot ziens,
@ Westeinde 26, Amsterdam

13

Badcuyp

Ostadetheater

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

De BadcuypJazzClub

Ostadetheater i.s.m. de Diamantfabriek

Aanvang Babelfestival

De BadcuypJazzClub (BJC) is een club voor jazz- donderdag 06 december 2012 20:29 uur
musici en fervente jazzliefhebbers die hun passie Amsterdams festival voor hedendaags muziektheater
voor deze muziek met elkaar willen delen.
Het Babelfestival heeft sinds 2010 een nieuwe invulling gekregen en staat
in het teken van hedendaags muziektheater en kleinschalige opera.

Elke dinsdagavond komen de leden van de BJC bijeen om
samen muziek te maken, over jazz te praten en elkaar hun
favoriete CD’s en video’s te laten horen en zien. Verder is er
regelmatig een live-optreden van een bekende jazzmuzikant
in het muziekcafé/beneden en in de concertzaal/boven een
afwisselend programma bestaande uit open podia, sessies
en workshops.
GEZOCHT: (AMATEUR)MUZIKANTEN!

Na twee succesvolle edities brengt Babel weer een spannend festival. In
nieuw gemaakte muziektheatervoorstellingen en theatrale concerten van
talentvolle makers en ensembles wordt een eerbetoon gebracht aan het
leven met zijn dagelijkse rituelen, zijn absurditeit, passie en donkerste
momenten.
De Diamantfabriek, vaste partner van het Ostadetheater, brengt twee
nieuwe voorstellingen uit waarin een componist en regisseur voor het
eerst samenwerken: De Kamer Hiernaast van Tatiana Pratley en Diego
Soifer en Black Perfume van Annechien Koerselman en Anna Mikhailova. Babel presenteert ook ander werk: The Stolz Quartet (met musici
van het ASKO-Schönberg Ensemble) brengt Exil in Halbe van Diego Soifer en Ensemble Gending presenteert het theatrale concert WHOOOOOOOOOOSH (give or take an O).

Ook kunt u tijdens deze bijeenkomsten genieten van een uitstekende maaltijd en een goed glas wijn. Met elke keer als Het gehele programma is te vinden in de speciale festivalflyer en
specialiteit op het menu een favoriet gerecht van een jazz- op de website van het Ostadetheater onder 'Evenementen'.
Tarieven Babelfestival '12:
grootheid.

Try-out € 13 €11
Première/voorstellingen € 15 €13
Combi-ticket € 22,50 €18,50
Met een combi-ticket kunt u voor een speciale prijs twee voorstellingen
op een avond bezoeken. Let op, u dient dan voor beide voorstellingen
apart te reserveren.

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69
14

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96

Rialto

Bibliotheek Cinétol

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Caesar Must Die
[Paolo & Vittorio Taviani | Italië | 2012 | 76' | Italiaans
gesproken | Nederlands ondertiteld ] |
De opvoering van het befaamde Shakespeare-stuk Julius
Caesar loopt ten einde, de artiesten worden gevierd met een
uitbundig applaus. De lichten gaan uit, de acteurs verlaten
het toneel en keren terug. Niet naar huis, maar naar hun
gevangeniscellen; ze zijn allemaal gedetineerden in de
zwaarbeveiligde Rebibbia-gevangenis in Rome. Eén van hen
vertelt: "Sinds ik kunst ontdekt heb, is deze cel pas echt een
gevangenis geworden."
Regisseurs Paolo en Vittorio Taviani, beiden inmiddels in
de tachtig, volgden gedurende zes maanden de voorbereidingen van deze theaterproductie. De gevangenen zijn veelal maffiosi, die een levenslange gevangenisstraf uitzitten
wegens moord of drugsmisdaden. Hoe verhouden zij zich
tot hun rol en het stuk, en hoe helpt het hen met hun eigen
frustraties overweg te kunnen? Caesar Must Die toont dat
Shakespeares universele verhaal over vriendschap, verraad,
macht en geweld de dynamiek in de gevangenis uitstekend
weet te beschrijven. Een subtiele verwijzing naar het hedendaagse (Italiaanse) politieke landschap lijkt onvermijdelijk.
Winnaar van de Gouden Beer op het Internationale Film
Festival van Berlijn 2012.
PREMIÈREDATUM:13 december 2012
Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00
www.rialtofilm.nl

SINTERKLAAS
woensdag 5 december, 15.00 uur
Voorstelling: Waar is Pietje nu?
Het kanariepietje van Zwarte Piet is zoek. Het vogeltje is
gevlogen. Dus wordt het hele Pietenhuis op z'n kop gezet en
blijken er heel wat vreemde vogels rond te vliegen.
Maar Pietje, nee...Of zou Sinterklaas er iets meer van weten.
Leeftijd: 2 t/m 6 jaar
Toegang gratis met OBA-pas/normaal € 5,00
Keramiek workshop Kerstversiering maken
Woensdag 12 december, 13.30 uur
Keramiek workshop gegeven door Kunstwerkplaats, Keramiek Atelier A10
Leeftijd: 6 t/m12 jaar
Reserveren verplicht
Toegang € 5,00 / met OBA-pas gratis
Kerstactiviteit i.s.m. werkgroep Briljant
Woensdag 19 december, 14.00 uur.
Kerstboom versieren en kandelaaars maken. Vanaf 16.00
uur gaan we buiten gepofte kastanjes serveren.
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar
Toegang gratis

Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
tel: 020-6623184
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Saskia’s
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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 Restaurant
1e v.d. Helststraat 59-61

Albert Cuypstraat 203
Tel.: 020 - 66 26 440
www.deplantenmarktamsterdam.nl

Eerste Sweelinckstraat 1a 3
Telefoon 020 788 0817

Lunch

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Hier kan uw
advertentie
staan!!

Drinks

Adverteren in Bulletin De Pijp kan al
vanaf 15 euro p.m.

Dinner

voor meer informatie: redactie@bulletindepijp.nl

Drinks

Bert's
Dierenbenodigheden

2e Jacob v. Campenstraat 150

www.cafe-depunt.nl
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51

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

Café
Mansro

PILSVOGEL

De Turkse
Bakkerij
van De Pijp

Eerste
Sweelinckstraat 13

Telefoon 664 45 54 Ferd. Bolstraat. 46
Tel:6766392

Sonny

FALAFEL

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

