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Column

C O LO F ON Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055 

E-mail: jan@bulletindepijp.nl 

Deadline:
10e van iedere maand 

door Jan van Overveld

Dit blad dient als ex pres siemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, beschouwt
alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van
gedachte en geloof en staat open voor elk soort
deelname, mits deze geen dis cri  minatie of geweld
oproept.  De in ge zonden stukken ko men niet
nood zakelijkerwijze over een met de mening van
de redactie. 

MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,

Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Naturella Eenvoud,

Isaac en Christian en jij?

Bulletin de Pijp 

is een uitgave van de

Humanistische Beweging

Amsterdam en staat open voor

alle andere organisaties zolang ze

niet oproepen tot geweld.

Websites:

www.bulletindepijp.nl

www.humanistischepartij.org

www.humanistischebeweging.org

www.degemeenschap.info

contactadres:

jan@bulletindepijp.nl

of joverveld@hetnet.nl

Telefoon: 020-6791055

mobiel: 06-339 607 70

Op de website diverse links naar

andere landen in diens taal.

Op de website van de krant staan

alle kranten met onze artikelen.

Ook al onze adverteerders die het

mogelijk maken onze projecten te

realiseren in Afrika. 

Aan hen onze hartelijke dank.

Het plaatje spreekt voor zich zelf. Wie helpt ? Giro 7867814 

De Gemeenschap onder vermelding -Kinderen naar school-.

Deze kinderen moeten naar school voor minimum 6 jaar
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Gevulde
aubergine

1 aubergine
2 tomaten
100 gr champignons
1 ui
2 eetlepels olie
1 eetlepel tarwemeel, water, zout, peper.
50 gr. Geraspte kaas

Was de aubergine en snijd hem in de
lengte doormidden. Kook hem 5 minu-
ten in een bodempje water. Hol de helf-
ten uit. Maak de ui schoon en snijd
hem in ringen. Verwarm de olie en fruit
de ui en het uitgesneden aubergine-
vlees. Voeg dan het tarwemeel toe en
verwarm alles goed door elkaar. Zet de
vlam uit. Roer de helft van de geraspte
kaas door het mengsel.
Proef en maak zonodig verder op
smaak met wat zout. Vul de uitgeholde
aubergine met het mengsel en strooi de
rest van de kaas er over. Serveer zo, of
zet de gevulde aubergine 5 minuten
hoog in een hete oven zodat de kaas
smelt.

Eet smakelijk

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkeliers, lunchrooms, restaurants
en cafés die ons blad ondersteunen. De 
meeste kranten zijn te vinden bij de drie grote
bakkers in de buurt: Bakkerij R. Venekamp
in de Ferdinand Bolstraat, Bakkerij Ron 

Verboom, hoek Ceintuurbaan en Ferdinand
Bolstraat en bij Bakkerij Runneboom in de
1e van der Helststraat. Verder in de biblio-
theek aan het Roelofs Hartplein, bij Cinetol
en alle buurthuizen, wijkservicepunten en
supermarkten in de Pijp.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via

Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v bul-
letin de Pijp. 
Hoe krijg ik een abonnement op deze
krant? Maak een donatie van 25 euro over
voor projecten in Afrika op bovenstaande giro.
Je krijgt dan onze halfjaarlijkse nieuwsbrieven.
Heel hartelijk dank

Ekologisch Eethoekje
door Naturella Eenvoud

Citrus
vruchten

Rinus en Robin Meyer

Marktkraam Albert Cuypmarkt
Op de hoek 1e v.d.Helststraat 

Kwaliteits slagerij

1e v.d Helststraat 78

Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

Cornoz

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com

De Sperwer

Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl

www.kooboekenleslokaal.nl
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PROJECTIE VAN DE KRACHT
Als je de doorstroom van de Kracht
hebt ondervonden zul je kunnen
begrijpen hoe verscheidene volken, die
zich baseerden op gelijksoortige ver-
schijnselen, maar zonder enig begrip
ervan, riten en godsdiensten in bewe-
ging hebben gezet die zich later onop-
houdelijk vermenigvuldigd hebben.
Zodoende, wanneer de mensen, door
voorheen besproken ervaringen, hun
lichaam "gesplitst" voelden, en de erva-

ring van de Kracht hen de gewaarwor-
ding gaf dat (bij het zich verruimen van
de voorstelling), deze energie "buiten"
was, zij geloofden dat ze die buiten
zichzelf konden projecteren. 
De Kracht werd naar anderen "gepro-
jecteerd" en ook naar voorwerpen die
bijzonder "geschikt" waren om haar te
ontvangen en te conserveren. Ik ver-
trouw erop dat het je niet moeilijk valt
de functie, die bepaalde sacramenten
in verschillende religies vervulden, te

begrijpen en, eveneens, de betekenis
van heilige plaatsen en van priesters
die verondersteld werden "geladen" te
zijn met de Kracht (met speciale
"gaven"). Toen sommige voorwerpen
met geloof werden aanbeden in de
tempels en zij omgeven werden met
ceremonie en ritueel, "gaven" zij stellig
de door herhaald gebed geaccumuleer-
de energie aan de gelovigen terug. En
dat men deze dingen bijna altijd beke-
ken heeft d.m.v. de uiterlijke verklaring
ervan, volgens cultuur, ruimte, geschie-
denis en traditie, is een beperking aan

Het boek:

Om mis bruik te voor    ko men
vra  gen we u, alleen ad      ver   ten -
 ties af te re  ke nen met, van links
naar rechts: Lory Tasma,
Manuel Schreurs, Jan van Over-
veld en Sabine van Tatenhove. 

Aan de winkeliers

INHOUD EERSTE DEEL :  DE  INNERL IJKE  BL I K

I. De meditatie.

II. Plaatsing om te begrijpen.

III. Het zinloze

IV. De afhankelijkheid.

V. Voorgevoel van de zin.

VI. Slapen en ontwaken . 

VII. Aanwezigheid van de kracht.

VIII. Controle van de kracht.

IX. Manifestaties van de energie.

X. Onmiskenbaarheid van de zin

XI. Het centrum van licht.

XII. De ontdekkingen

XIII. De principes

XIV. De gids van de innerlijke weg

XV. De ervaring van vrede en de doorstroom van de kracht 

XVI. Projectie van de kracht. 
XVII. Verlies en onderdrukking van de kracht 

XVIII. Actie en reactie van de kracht.

XIX. De innerlijke toestanden

XX. De innerlijke werkelijkheid.
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de kennis van de menselijke daad;
wanneer de innerlijke basiservaring,
om dit alles te begrijpen, een essentieel
gegeven is. 
Dit "projecteren", "laden" en "terugge-
ven" van de Kracht zal ons verderop
meer bezig houden. Maar ik zeg je nu

al dat hetzelfde mechanisme zelfs blijft
doorwerken in onwijdde samenlevin-
gen, waar de leiders en de mensen van
prestige omgeven zijn met een speciale
voorstelling voor degene die hen ziet en
hen zou willen "aanraken", of een stuk

van hun kleding of van hun gebruiks-
voorwerpen zou willen bemachtigen. 
Want elke voorstelling van het "hoge"
gaat vanaf het oog naar boven de nor-
male lijn van de blik. En "hoog" zijn de
persoonlijkheden die de goedheid, de
wijsheid en de Kracht "bezitten". En in
de "hoogte" zijn de hiërarchieën en de
machten en de vlaggen en de Staat. En
wij, gewone stervelingen, moeten "stij-
gen" op de sociale ladder en ons koste
wat kost dichter bij de macht brengen.
Wat zijn we er slecht aan toe, dat we nog
steeds door die mechanismen beheerst
worden (die overeenkomen met de
innerlijke voorstelling, met ons hoofd
naar "boven" en onze voeten aan de
aarde gekleefd). Wat zijn we er slecht
aan toe, wanneer men gelooft in die
dingen (en men het gelooft omdat zij
hun "realiteit" hebben in de innerlijke
voorstelling). Wat zijn we er slecht aan
toe, wanneer onze uiterlijke blik niets
anders is dan de ongeweten projectie
van de innerlijke blik.

Vervolg in krant 174

De Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 167



Bijgoed: Derde en laatste deel (zie ook
krant 149 en krant 161 of zie het inter-
net) 

Ornithogalum Nutans knikkende
vogelmelk. Behoort tot de familie van
Liliaceaen (lelieachtigen.) Nutans bete-
kend zoals de Nederlandse naam al
zegt knikkend. Bloeitijd maart april
met wiite bloemen met groene randen
aan de buitenkant, 30 cm hoog. Graag
half schaduw. Moet bij strenge vorst
beschermd worden. Afkomstig uit Zuid
Europa. Ornitogalum Thyrsoides Zui-
denwindlelie. Thyrsoides heb ik in mijn
lijst niet kunnen vinden. Bloeitijd juni
juli met witte of gele bloemen, 50 cm
hoog in april planten en de bollen in
het najaar rooien, omdat ze niet winter-
hard zijn. Afkomstig uit zuid Afrika,
waarvandaan ook de snijbloemen
geïmporteerd worden. Ornithogalum
Umbellatus. Umbellatus betekend
schermvormige bloei. Bloeitijd april
mei met witte stervormige bloemen, 7
tot 15 cm hoog. Doet het goed onder
bomen en struiken. Inheems in Neder-
land. Puschkinia Libanotica. Behoord
tot de familie van de Lelieachtigen.

Bloeitijd maart april met bleekblauwe
of witachtige bloemen, 10 tot 15 cm
hoog. Graag in de volle zon, maar onge-
schikt voor zeer droge plekken. Er is
ook een zuivere witte vorm. Afkomstig
uit klein Azie en Libanon. Ranunculus
Asiaticus, behoort uiteraard tot de
familie van de Ranunculaceaen Ranon-
kelachtigen. Bloeitijd februari tot juni
met gemengde kleuren met half of
dubbele bloemen. Afkomstig uit klein
Azië, Libanon, Palestina en op Rhodos,
de witte op Kreta en de gele op Cyprus.
Het beste is om ze eind februari te plan-
ten, dan bloeien ze in mei / juni. In de
herfst rooien. Scilla Peruviana. Behoord
tot de familie van de Lelieachtigen.

Wordt soms ook wel Cubaanse lelie
genoemd. Bloeitijd mei juni  met ster-
vormige lila - blauwe bloemen. Er is
ook een witte vorm, 30 tot 50 cm hoog.
Graag een zonnige warme plaats. Peru-
viana is misleidend want de plant is
inheems in Spanje en Portugal en niet
in Peru. Er kwam een boot uit Spanje
aan met de naam Peru waardoor Caro-
lus Linneaeus op het verkeerde been
werd gezet en de plant Peruviana
noemde. Scilla Sibirica Siberische ster-
hyacint bloeitijd februari april met gen-
tiaan blauwe bloemen, tot 20 cm hoog.
Afkomstig uit Zuid Rusland, Kaukasus.

groetjes Toon

6

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51
lunch en dinner

www.cafe-depunt.nl

Open:
ma t/m za 12.00

Ornithogalum Nutans

Uw installateur 

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEl:662 03 20 

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

Sarphatipark 16

Tel.671 76 87
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

lUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL
Gerard Douplein 8

Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Uitnodiging 
Café La Paz

De mensen zeggen overal:
Oorlog is een ramp! Laten
we Vrede een kans geven en
een nucleaire ramp voorko-
men!! Bezettingstroepen
moeten teruggetrokken wor-
den Bezette gebieden terug-
gegeven worden! Wapenar-
senalen ontmanteld! De
nacht heeft voor de mensen
te lang geduurd. Een andere
toekomst is nodig, die toe-
komst is mogelijk. Geen oor-
log, nergens, nooit meer.
Dat is onze droom.

Café La Paz wordt nor-
maal georgani-

seerd op de tweede vrij-
dag van de maand, nu
dus niet. Vanwege het

eerste forum op 9 novem-
ber. Wanneer dan wel

Waar?Kijk op onze web-
site Restaurant Tjing

Tjing Cornelis
Trooststraat 56-58 (de

Pijp)

Aanvang: 20.00 uur

live muziek in lust 4 life

live muziek in lust 4 life

PROGRAMMA
NOVEMBER 2007

zo. 4      The Kelvinators: Deze drie mannen zet-
ten met hun muzikaliteit en humor geheid het
café op zijn kop met nummer van Blondie tot
Aldi-Bier!             

zo. 11 Vast Countenance: "Pop zoals pop bedoeld
is"(OOR, juni 2007), jaren 60 pop met veel eigen
nummers.   

za.17  PLUG Jamsessie 
zo. 18 Thomas en Wilco, kleinkunstartiesten met
prachtige stemmen bewerken popnummers op
heel eigen wijze.

zo. 25 The Ladyshavers; 4 mannen met Peter Boe-
len als hun frontman rock & rollen en swingen
met covers van Eric Clapton tot de Beatles   

vrij. 30 BRUL MAAR MEE!!-avond
Cornelis Trooststraat 49, Amsterdam,
Telefoon  020-6716027,

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com



Een internationale woonwijk

Het gebruik van de woonomgeving
krijgt met de instelling van de deelraad
ook veel aandacht. In de meeste partij-
programma's stat dat de leefbaarheid
moet worden bevorderd en de auto
teruggedrongen. Met het invoeren van
betaald parkeren verdwijnt inderdaad
menig autowrak van straat en vermin-
derd het langparkeren door autobezit-
ters van elders zienderogen. Het stads-
deelbestuur gaat echter verder. Vooral
rond de markt worden ingrijpende
maatregelen genomen. De Ferdinand
Bolstraat krijgt eenrichtingverkeer tot
de Ceintuurbaan en aan de enen kant
komt een breed trottoir. De Sweelinck-
straat wordt opgeknapt en de Eerste
van der Helstraat wordt aan weerzijde
van de markt autovrij. Voor de omge-

ving van de Albert Cuyp vormt dit een
grote stimulans en de cafés en terrasjes
schieten uit de grond. De wereldbe-
roemde Albert Cuypmarkt draagt veel
bij aan het levendige karakter van de
Pijp. De markt is in 1922 ontstaan als
vrije markt maar staat sinds 1922 offi-
cieel onder beheer van het marktwe-
zen. Deze bekendste dag dagmarkt van
Nederland wordt dagelijks door zo'n
twintigduizend mensen bezocht en op
zaterdag is dat soms wel het dubbele.
Alleen al de exotische sfeer is voor
velen een reden voor een bezoek. Bijna
alles is er te krijgen: van mango's uit
Equator en bananen uit Costa Rica tot
oranje pompoenen en kouseband uit

8

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 172

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel. 020 470 25 00

Walia Ibex
Tropische specialiteiten

Afrikaans - Ethiopisch

7 dagen per week

1e jacob v Campenstr 41HS
Tel 671 34 66 ethiowaliaibex@yahoo.com

De Albert Cuyp een internationale markt bij uitstek

Maoz
Falafel met gratis salade en

sausjes, Vlaamse frieten met

Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Verkoop van sierraden op de hoek van de markt en 



9

Suriname. De markt die vanaf 1 janua-
ri 1994 onder bevoegdheid van stads-
deel de Pijp valt, spreekt tot de verbeel-
ding. Iedereen komt er. Niet alleen de
Pijpbewoner maar ook de Surinaamse
uit de Bijlmer of het gezin uit Gronin-
gen dat een middagje Albert Cuyp mee-
pikt. Dan hebben we het niet eens over
de Amerikaanse toerist die op de 'Al-
bert Cjoep' Hollandse klompen en een
bolletje Goudse kaas koopt. 
Ook in de literatuur speelt de markt een
rol. Waar Gerard den Brabander de
Cuyp 'de slagader van de Pijp' noemt,
verbaast Simon Carmiggelt zich in een
van zijn Kronkels in het Parool over de
conversaties met kooplieden 'die Albert

heijn in zijn winkel nóóit kan leveren,
watie ook investeert'. Terwijl Janwillem
van de Wetering het over de kleuren
heeft, valt Jan Wolkers in Homble Tan-
go de geuren op: 'ik zei dat als je blind
was je hier boodschappen kon doen'.
De Albert Cuypmarkt met haar unieke
karakter beïnvloed het leven in de hele
pijp. In de omgeving openen vele nieu-
we winkeltjes de deuren. Als een Neder-
landse melkboer sluit, komt daar wel
een Turkse slager of een Surinaamse
toko voor in de plaats.

Wordt vervolgd in krant 174

Het boek
Monument van een

wijk 
Door Ton Heijdra 
is te  koop bij  

Uitgeverij René de
Milliano  Tel: 072-515

07 71 
ISBN 90 72810 17

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

Kunst op het gerard Douplein

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

de Van der Helststraat

ijzerwaren & gereed-

schappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam

Tel. 671 20 16

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

V
o

o
r d

e
 B

a
d

c
u

y
p

06-511.483.33



EEN
SCHOOL IN

TOGO
In het Westafrikaanse land Togo woont
Gbeglo Koffi, leraar aan een middelba-
re school. Of wat daarvoor doorgaat:
een schuur van riet en golfplaat. Heet
in de zomer en nat in de regentijd. Per
klas zo'n 80 tot 100 kinderen. Wie ach-
terin zit heeft pech want kan het bord
niet lezen.
Gbeglo Koffi besloot dat het zo niet lan-
ger kon en schreef naar zijn correspon-
dentievriend in de Kastelenstraat, Bui-
tenveldert, Amsterdam. Ze kenden
elkaar al sinds 1982. Goed genoeg om
te vragen: kunnen jullie in Nederland
het geld bijeen brengen voor een nieu-
we school?

Dat was in 2001. Nu, zes jaar later, staat
er een prachtig schoolgebouw van twee
etages.
Sinds 2004 is de school in vol bedrijf.

Er zijn nu ruim 300 leerlingen van 6 tot
18 jaar. Niet alleen de verplichte vak-
ken, maar ook andere vormende vak-
ken en klassegesprekken dragen bij tot
een moderne opvoeding van jongens
en meisjes (meer meisjes dan jongens).
Het is een modelinstituut met afstu-
deerresultaten die in 2006 landelijk
opzien baarden. Bij de toelating wordt

niet gelet op geslacht, etnische afkomst,
draagkracht. Arme families betalen wat
zij kunnen opbrengen van het school-
geld (75 euro per jaar).
Tenminste 25 euro.  Wezen betalen
niets. Het ontbrekende dragen neder-
landse en franse donateurs bij, met 50
euro per jaar.

Wilt u meer weten ? U kunt een DVD
aanvragen (prijs •5), de website opzoe-
ken <http://www.eenschoolintogo.nl>,
bellen 642 18 53, emailen info@een-
schoolintogo.nl, schrijven of langsko-
men: Kastelenstraat 231 II, 1082 EG
Amsterdam.

Het gironummer is: 6673378
t.n.v. Stichting  Een school in
Togo, Amsterdam.

10

ingezonden
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10 jaar M.E.T.
Music & Entertainment Team (M.E.T. -
spreek uit: Amity = vriendschap)
bestaat 10 jaar. Ontstaan als een groep
leerlingen van het Spinoza Lyceum in
Amsterdam, en nog steeds een of twee
keer per jaar samen op de planken.
In 2001 en 2005 met benefiet-optre-
dens voor het project "Een school in
Togo". 

Nu voor de derde maal: een verras-
singsprogramma met veel musical-
nummers
op 

maandagavond 5 november 2007

om 20.00 uur in het Ostadetheater  
Van Ostadestraat 233-d, Amsterdam
Entree 10 euro
Reserveren: per telefoon 020-6640480
of per email  music-entertainment-
team@hotmail.com

Na afloop: gezamenlijke toast op de
tienjarige jubilaris.

De opbrengst wordt verhoogd door De
Wilde Ganzen en door NCDO en is
bestemd voor computers in onze
school in Togo.

Sponsors: Ostadetheater, drukkerij
Raddraaier, en anderen.

ingezonden
door Hans Bakker
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Veertig kinderen naar school?

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159

Veelal Hollandstalige muziek, ook voor

feesten en partijen 020-6716253
Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEl: 673 97 93

Zullen komend jaar en de daarop vol-

gende 5 jaren veertig weeskinderen in

Togo naar school kunnen?

Daarop kunt U lezers een antwoord

geven steun dit kleinschalig project

door zes jaar lang een van deze kinde-

ren onder uw hoede te nemen en ze

naar school te laten gaan. Zes jaar

school is een minimum basis voor een

kind dat later evntueel verder

kan.Geen groot bedrag is er 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 zorg ik daar

voor.     Jan van Overveld
pienemanstraat 76

1072 KV Amsterdam
Telefoon 020-6791055

Tevens zijn er voor de pleegou-

ders kleine mini kredieten. Er is

een groententeelt, palmolie,

naai-atelierproject etc. Voor het

groententeeltproject is een

waterpomp nodig. Voor het

atelier zijn naaimachines nodig

en voor de palmolie productie

persen.De minikredieten worden

terug betaald en doorgegeven

aan anderen. Een wederkerig-

heid project omdat ook zij zijn

geholpen. 

Giro 7867814  t.n.v De Gemeenschap
o.v.v  kinderen naar school
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Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan

Adres:•Ceintuurbaan 272
Telefoon: 020 379 5824 Fax: 020 379 5652
Internet: http://www.combiwel.nl
Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Buurtconciërges: Rondgl 09.00-12.00 en 16.00-17.00 
Straatmanager Metrolijn dinsdag en donderdag 09.00-11.00 
Politiespreekuur Buurtregisseur Bert van der Linde (van de Lizzy
Ansinghbuurt/Cornelis Troostbuurt) dinsdag 15.30 -17.00 en donder-
dag 16.00-17.00. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 020 672 0538 Fax: 020 670 6501
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. 
Spreekuur Ymere: donderdag 16.00-17.00 uur. 
Spreekuur buurtregisseur: donderdag 17.00-18.00 uur.
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven van
bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Vandalisme en overlast
worden aangepakt. 
In het wijkservicepunt werkt welzijnsinstelling Combiwel samen met
politie, stadsdeel en woningcorporatie Ymere.
Buurtconciërge Donderdag 17.00 - 18.00
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en John 
Noorbeek (Frans Halsbuurt) dinsdag en donderdag 17.00 - 19.00 uur
Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 020 673 5500
Internet: http://www.oudzuid.amsterdam.nl
Openingstijden: Ma 13.00-20.00 uur. Di t/m Vrij 09.00-17.00 uur.
Bijzonderheden: In het wijkservicecentrum kunnen de bewoners
informatie krijgen over activiteiten in de wijk. Verder houden de wijk-
beheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur.  Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeerssi-
tuaties.

Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3,  1074HA Amsterdam
Internet: http://www.combiwel.nl
Openingstijden: Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven van
bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Zo worden overlast en
vandalisme aangepast. 
Buurtconciërges dagelijks 09.00-12.00 en 16.00-17.00
Politiespreekuur Door Jan Karel Reesink elke donderdag van10.00-
12.00 uur Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150
Telefoon: 512 16 50
Maatschappelijkwerk Informatie Combiwel en Algemeen Maatschap-
pelijkwerk Tel: 346 34 70. Inloopspreekuur woensdag en vrijdag 9.00-

11.00 uur.
Hemony buurt Community School
Politie spreekuur: Ed Wiesemann van donderdag 15.30-16.30 uur.

Lizzy Ansingh buurt
Politiespreekuur: Op de Ceintuurbaan 272 door Bert van der Linde
van 16.00-17.00 uur.

Openbare Ruimte Grofvuil 
Aanmelden via tel. 020-252 1252 , maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en
16.00 uur. 

Stadsdeelkantoor Karel Du Jardin
Adres:•Karel Du Jardinstraat 65
Telefoon:• 678 16 78 
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur 
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur 
Informatiebalie: op werkdagen tussen 8.30 - 17.30 uur 

Stadsdeelkantoor Koninginneweg
Adres:•Koninginneweg 1
Idem Karel du Jardinstraat.
Avondopenstelling Burgerzaken: maandag doorlopend tot 19.00 uur 

Huurdersvereniging De Pijp 
Adres:•P/a Wijkcentrum Ceintuur.  Telefoon : 6764800. Fax : 6765751. 
E-mail : vdp@wijkcentrumceintuur.nl 

Ouderen
Wijkpost voor Ouderen 
Tel: 570 96 40 
Vrijwillige Burenhulp de Pijp 
Tel: 679 44 41

De Stichting Streetcornerwork 
Bezoekersadres: Routeplanner,St. Willibrordusdwarsstraat 6, 1074 XG
Amsterdam. Telefoon: 020 - 675 23 79 Fax: 020 - 379 54 16. 
Postadres (kantoor): Karel du Jardinstraat 52, 1073 TC Amsterdam. Tel:
020 - 470 94 35 Fax: 020 - 471 14 81. 
Projectcoördinator Zuid, Joost van Hienen 06-14013706.Veldwerker
Diamantbuurt 18+, Angela Brookman 06-14013525. Veldwerker Oude
en Nieuwe Pijp 18-, Marloes de Groot 06-14013524. Veldwerker Zuider-
Amstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 06-
14013526 en Veldwer-
ker heel Oud Zuid Roy
Eijck 06-14013522.
Routeplanner spreek-
uur: Maandag, woens-
dag, donderdag 18:00 -
20:30 uur.
Bijzonderheden: Street-
cornerwork werkt voor
jongeren en jongvol-
wassenen

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

www.eetcafevandekook.nl

www.streetcornerwork.eu



14

Filmtheater Rialto • 
Ceintuurbaar 338
676 87 00 
www.rialtofilm.nl

Rialto
Een selectie uit het programma

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

dagelijks 20.00u & 22.00u;
vr za zo ook 15.30u

Manufactured Landscapes 
Jennifer Baichwal

Canada 2006

De Canadese fotograaf Edward Burtynsky is wereldwijd ver-
maard om zijn imposante foto's van door de mens gefabri-
ceerde landschappen: mijnen, dammen, fabrieken en milieu-
parken overal ter wereld. In deze documentaire wordt hij
gevolgd tijdens een reis door China, waar hij de massale
industriële revolutie en de effecten daarvan op het landschap
vastlegt.                  Zie ook www.rialtofilm.nl

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

Manufactured Landscapes

Tjin’s
Toko

1e vd Helststraat 64
Tel: 671 77 08

TEKYOl
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95

I s l a m i t i s c h e  S l a g e r i j

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88
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Badcuyp 
Een selectie uit het programma 

Jargon: NEW SLANG
Ensemble van altist en componist Maurice Horsthuis be-
staande uit multimuzikale avonturiers uit de moderne
gecomponeerde en geïmproviseerde muziek met basisbezet-
ting van strijkers, elektrische gitaar en computer. Door
steeds musici, instrumenten en ideeën te combineren met
deze harde kern van strijkers, electrische gitaar en compu-
ter, wordt een terrein vrijgemaakt voor het ontwikkelen van
een geheel eigen en nieuw jargon. 
Nadat het nieuwe jaar is begonnen met wel het tegendeel van

een luidruchtige start: een strijkkwintet en een viool-piano
duo, nu het tweede concert, in full sound: Jeffrey Bruinsma,
Jasper le Clercq, Finn Möricke - viool. Maurice Horsthuis -
altviool. Saartje van Camp, Annie Tangberg - cello. Brice
Soniano - contrabas. Wiek Hijmans - elektrische gitaar. Tom
Tlalim - laptop.
Zie ook: www.jargon.ws 
Noordpool. 20.30 u. Gratis.

Zie verder het volledige programma op www.badcuyp.nl

TA N D P R O T H E T I S C H E  P R A K T I J K

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50

rsanou@quicknet.nl

R.SANOU
Technodent

DE DUVEL
Café Restaurant

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Badcuyp Muziek centrum: Hoek Albert Cuypmarkt 1e Sweelinckstraat

Donderdag 22 november Esra

Dalfidan Trio
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De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

O HEERLIJK RON
ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEINJeffrey’s

voor feesten en partijen
ook op zondag!  .

open van ma t/m za van 13.00
tot 01.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11 

Tel: 471 13 32

VAN WoUstRAAt 158 

tEL: 679 42 44

PIA  TEXT IELHANDEL

Alber tcuypstr.(markt)  203b Tel :676 04 09

Mambo Pasta
De pasta winkel

van de Pijp

1e
vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en

gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Saskia’s huiskamer

S
a
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’s

h
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k

a
m

e
r

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Huib Franssen & Ernst Wijsmuller

Spreekuur volgens afspraak
Kuiperstraat 151a

1073 ER Amsterdam

Tel: 020-671 33 89
Nog open voor nieuwe patiënten.

Van Buuren 
Sarphatipark 4

A
M
S
T
E
R
D
O
M
M
E
R
T
J
E

Eetcafé
Govert Flinckstraat 326a

1073 CJ Amsterdam

020-676 78 97

Keuken open

17.30 - 22.30
Maandag gesloten

www.amsterdommertje.nl

info@amsterdommertje.nl

MOKUM•MOTERS

Reparatie van alle 
merken motoren.
VAN OSTADESTR 340-346
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42 1e vd Helststraat

www.eetcafevanburen.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Lunchroom&

Engels ontbijt

Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot  laat
wireles internet aanwezig

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23

www.tjingtjing.com

Cafe Restaurant
lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

Restaurant

www.sultansofrasi.nl


