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Sint en kerstmarkt 23 december
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Deze wijkkrant voor de Pijp / Oud-Zuid is een initiatief van de Humanistische Beweging

Column
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp
is een uitgave van de Humanistische
Beweging Amsterdam en staat open
voor alle andere organisaties zolang
deze 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 van het bulletin vindt u
alle eerder verschenen artikelen en
links naar de Humanistische
Beweging in andere landen. Ook al
onze adverteerders worden vermeld.
Zij maken het mogelijk onze projecten

De vrijheid van ieder van ons
Hoe is dat te beleven? Tast ik met mijn vrijheid niet de vrijheid van een ander
aan specifiek als het om de vrijheid van ons woord gaat.
Mag ik in vrijheid ieder belonen of beledigen. Er wordt in ons denken aan deze
kant van de wereld heel vaak gedacht dat de vrijheid er in bestaat alles en ieder
uit te mogen maken zo als het uitkomt. Men heeft nog gelijk ook.
Of het goed is voor ons zelf en de mede mens is een tweede. Vrijheid is iets voor
mij dat van uit mijn hart gegeven wordt. Vrijheid houd voor mij in dat ik met
groot respect die dingen zeg en doe waardoor de ander in zijn waarde gelaten
wordt zonder dat ik beoordeel of veroordeel. Respect wil zeggen voor mij naar
de ander, dat ik weet dat ik niet perfect ben. Dus hoe kan ik dan veroordelen of
beoordelen? Op het gebied van techniek zijn beoordelingen nodig voor de functies er van. Voor het veroordelen van de mens die niet perfect is, is compassie
nodig voor de vergissingen die hij maakt. Mededogen en aanmoedigingen voor
herstel van de schade die wij allen soms weten aan te richten.
Respect voor mijn medemens en mijzelf heeft ook te maken met de opstelling
voor mijn geweldloos zijn. Zowel fysiek als psychologisch. Hoe vaak treed geweld
niet op bij geschrift dat geen respect uitstraalt voor de ander? Geweld trekt
geweld aan. Werken aan mijzelf (en dat geld ook voor U) heeft te maken met
progressie van onze bewustwording dat we meer zijn dan ons probleem alleen.
Ik schrijf ook U. Dit doe ik omdat ik mij medeverantwoordelijk voel voor het
welzijn van ons mensen op de voorbereiding van een nieuwe samenleving die
ons allen opstuwd naar een andere dimensie, waarvoor de Kersttijd is verzonnen of ontwikkeld, ik bedoel niet de commerciële kant van het feest. Dat het licht
maar werkelijk moge schijnen in onze harten met al het respect hoe mensen dat
in alle geloof of levenswijzen dat dan ook al eeuwen proberen te vieren. Iets dat
gezocht wordt al eeuwen lang en dat nu begint te komen in handbereik als we
het maar willen zien Ik wens jullie een lichtvol kerstfeest toe en goed uiteinde.

in Afrika te realiseren.

Liefs Jan

Aan hen onze hartelijke dank.

COLOFON
MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Manuel Schreurs, Toon Bruin,
Nathalie van Overveld, Peter Noordendorp, Marieke
van Gestel, De Sperwer, Isaac en Christian

Jij ook?
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Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055
E-mail: jan@bulletindepijp.nl
Deadline:
10e van iedere maand

Dit blad dient als expressiemiddel 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 discriminatie of geweld
oproept. De ingezonden stukken komen niet
noodzakelijkerwijze overeen met de mening van
de redactie. wij zoeken nog vrijwillegers. z.o.tel.

De Sperwer Eethoekje
door Juliet

Sap van de sinaasappels, de rasp van de
sinaasappels en 5 eetlepels olie en alle
kruiden in een kom doen en met garde
kloppen tot een mooie dressing, op
smaak proeven en gelijkmatig verdelen
over de venkels
Schaal in de oven doen circa 30 tot 40
minuten .
Regelmatig kijken of het niet te snel
gaat , het moet langzaam gaar stoven.
Smakelijk eten !
www.kookboekenleslokaal.nl
Juliet

Venkel sinaasappel salade
uit de oven
Recept voor 4 personen
Ingrediënten:
2 venkels
2 sinaasappels
2 tenen knoflook
1 takje tijm [vers of gedroogd indien
gedroogd een theelepel ]
1 takje rozemarijn [zie bovenstaande]
2 theelepels venkelzaad

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

Olijfolie
Peper en zout
Werkwijze:
Oven voorverwarmen op 180 graden
Venkel in 8 stukken verdelen en in
ovenschaal doen
Sinaasappels raspen
Sinaasappels uitpersen
Knoflook schoonmaken en fijnhakken
of uitpersen
Dressing maken:
Ferdinand Bolstraat, Bakkerij Ron Verboom,
hoek Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat en
bij Bakkerij Runneboom in de 1e Van der
Helststraat. Verder in de bibliotheek aan het
Roelof Hartplein, bij Cinetol en alle buurthuizen, wijkservicepunten en supermarkten in de Pijp.

Citrus
Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl
www.kooboekenleslokaal.nl

vruchten

Rinus en Robin Meyer
Marktkraam Albert Cuypmarkt
Op de hoek 1e v.d. Helststraat

Venkel
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via
giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap Celebesstraat 24c 1094 EL Amsterdam, o.v.v. Bulletin
de Pijp. Hoe krijg ik een abonnement op
deze krant? Maak een donatie van € 25 over
op bovenstaand gironummer voor onze projecten in Afrika.
Heel hartelijk dank!

Cornoz
Kwaliteits slagerij
1e v.d Helststraat 78
Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren
en schotels uit eigen keuken
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Het boek:
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XIV.
XV.
XVI.
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XX.

De meditatie.
Plaatsing om te begrijpen.
Het zinloze
De afhankelijkheid.
Voorgevoel van de zin.
Slapen en ontwaken .
Aanwezigheid van de kracht.
Controle van de kracht.
Manifestaties van de energie.
Onmiskenbaarheid van de zin
Het centrum van licht.
De ontdekkingen
De principes
De gids van de innerlijke weg
De ervaring van vrede en de doorstroom van de kracht
Projectie van de kracht.
Verlies en onderdrukking van de kracht
Actie en reactie van de kracht.
De innerlijke toestanden
De innerlijke werkelijkheid.
ven, etc. op buitensporige wijze en zonVERLIES EN ONDERder doel). Maar je moet ook onderkenDRUKKING VAN DE
nen dat velen zo handelen om hun
KRACHT
spanningen, die anders pijnlijk zouden
worden, te ontladen. Dit in aanmerking
De grootste energieontladingen wor- nemend en gezien de functie die zulke
den door ongecontroleerde handelin- ontladingen hebben, zul je het met mij
gen veroorzaakt. Daartoe behoren: de eens zijn dat het niet redelijk zou zijn
onbeteugelde fantasie, de onbeheerste ze te onderdrukken, maar dat het er om
nieuwsgierigheid, mateloos geklets, de gaat ze te ordenen.
overmatige seksualiteit en overdreven Wat de seksualiteit betreft, dien je het
waarneming (het kijken, horen, proe- volgende op de juiste wijze te interpre-

teren: die lichaamsfunctie moet niet
onderdrukt worden, omdat dit pijnlijke
effecten en innerlijke tweestrijd voortbrengt. De seksualiteit richt zich op en
voltooit zich in de daad zelf, maar het
is niet bevorderlijk dat zij voortdurend
de verbeelding prikkelt of op obsessieve wijze een nieuw bezitsobject zoekt.
De seksuele controle door een bepaalde sociale of religieuze "moraal" diende plannen die niets uitstaande hadden
met de evolutie, doch eerder met het
tegendeel ervan.
In onderdrukte samenlevingen splitste
de Kracht (de energie van de voorstel-

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen
vragen we u alleen advertenties
af te rekenen met, van links
naar rechts: Lory Tasma,
Manuel Schreurs, Jan van Overveld en Sabine van Tatenhove
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De Aarde Menselijk Maken
Filosofische uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

ling van de gewaarwording van het
inwendig-lichamelijke) zich richting
schemertoestand en daar vermenigvuldigden zich de gevallen van "bezetenen", "heksen", heiligschenners en
allerlei soorten misdadigers, die zich
vermaakten met het leed en de vernie-

tiging van het leven en de schoonheid.
In sommige stammen en beschavingen
waren de misdadigers zowel onder de
rechters als onder de terechtgestelden
te vinden. In andere gevallen werd alles
wat te maken had met wetenschap en
vooruitgang vervolgd, omdat het zich
verzette tegen het irrationele, het schemerige en het onderdrukte.
Zowel bij zekere primitieve volken als
bij zogenaamde "ontwikkelde beschavingen" treft men nog steeds seksuele
onderdrukking aan. Ofschoon de oorsprong van deze situatie in beide gevallen verschillend is, is het voor de hand
liggend dat in beiden de vernietigende
werking groot is.
Als je me om meer uitleg vraagt, zeg ik
je dat de seks in werkelijkheid heilig is
en het centrum is van waaruit het leven
en elke scheppende kracht ontspringt.
Zoals ook iedere vernietiging daar zijn
oorsprong vindt, wanneer de wezen-

lijke functie ervan niet is opgelost.
Geloof nooit de leugens van hen die het
leven vergiftigen, wanneer zij toespelingen maken op de seks als iets verachtelijks. Integendeel, zij bevat
schoonheid en is niet voor niets verbonden met de edelste gevoelens van
de liefde.
Wees dus voorzichtig en beschouw de
seks als een groot wonder dat met tact
moet worden behandeld, zodat het niet
ontaardt in een bron van tegenstrijd of
in vernietiger van de levenskracht.

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com
advertentie

www.kroonenbergbikes.nl
advertentie

Hier uw web-site?
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Helleborus Niger

De Kerstroos,
De Latijnse naam voor de Kerstroos is
Helleborus Niger. De plant behoord tot
de familie Rauncula Ceaen Ranonkelachtige en beslist niet tot de rozenfamilie. Is afkomstig uit Midden- en
Zuid Europa. Bloeitijd: afhankelijk van
het klimaat, van de vroege winter tot
het late voorjaar, de bloemen kunnen

een maand of nog langer goed blijven.
De bloemen zijn 5 tot 10 cm groot en
variëren van kleur wit tot chocolade
bruin en paars. Niger betekend zwart
waarmee de wortels bedoelt worden,
niet dat de wortels zwart zijn, maar de
hele plant is giftig en de wortels het
meest wat vroeger in verband gebracht
werd met de zwarte magie van heksen
en tovenaars. Het gif Helleboreíne heeft
de zelfde werking als de Digitalne uit
Vingerhoedskruid (Zie krant 154 op

het internet) en wordt in de geneeskunde voor hartkwalen gebruikt. Bij de
oude Grieken werd het gebruikt tegen
waanzin en epilepsie. Met het uitgraven
van de plant moest men voorzichtig te
werk gaan. Dat moest bij het aanbreken
van de dag, men trok een ring om de
plant en moest dan met het gezicht in
de richting van de opkomende zon de
plant uitgraven. Voor men er aan begon
moest men een flink glas wijn drinken
en wat knoflook eten, anders kon men
onder het werk hevige hoofdpijn krijgen. Zag men tijdens de werkzaamheden een adelaar voorbij vliegen dan
stierf men dat zelfde jaar. Wie de wortel altijd bij zich droeg werd heel oud
en nooit ziek. Meestal werden heilige
planten later in duivelse planten veranderd, bij de Kerstroos was dat andersom, de giftige duivelse plant werd een
heilige plant omdat hij rond de kerst
bloeit. Als u de plant als kerstversiering
in huis wilt is het na de feestdagen verstandig om de plant in een koel vertrek
te bewaren tot het voorjaar dan kan de
plant de tuin in. Wilt u de plant echter
alleen voor de tuin koop hem dan na de
feestdagen dan is de prijs van de plant
een stuk lager. Ze willen graag in de
halfschaduw en jaarlijks wat compost
of gedroogde koemest. Hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst
Toon.

Plantenmarkt
Voor al uw bloeiende
Frans Halsstraat 39 kerstplanten sparren en
kerstartikelen
Tel:771 41 86
www.minicards.com Albert Cuypmarkt 203
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Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a

Uitnodiging Café La Paz
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Live
Live m
uziek i
n Lust
4 Life

PROGRAMMA
DECEMBER 2007
zo. 2 L' Homme qui rite, heerlijke Jazz van hoog
niveau
zo 9 Duo Malena, Tango in optima forma
De mensen zeggen overal:
Oorlog is een ramp!
Laten we Vrede een kans
geven en een nucleaire ramp
zo. 16 Fourtune, drie heren en een zangeres
brengen 'easy listening' muziek, passend bij de tijd voorkomen!!
Bezettingstroepen moeten
van het jaar
teruggetrokken worden
Bezette gebieden teruggegezo. 23 Tender Blue, zoals beloofd komen ze ook ven worden!
dit jaar hun nieuwe repertoire voor publiek uitWapenarsenalen ontmanteld!
testen. Met hun prachtige stemmen, lekker en

za. 15 jamsessies

easy, zullen ze ons zeker weer inpakken…

Cornelis Trooststraat 49, Amsterdam,
Telefoon 020-6716027,
advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

De nacht heeft voor de mensen te lang geduurd.
Een andere toekomst is
nodig, die toekomst is mogelijk.
Geen oorlog, nergens, nooit
meer. Dat is onze droom

Café La Paz wordt
georganiseerd op
de tweede vrijdag
van de maand, nu
dus op 14 december. Waar?
Restaurant Tjing
Tjing
Cornelis
Trooststraat 56-58
(de Pijp)
Aanvang: 20.00
uur.
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Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid nr 173 en het einde

PUNKS UIT .op de Cuyp

. De Cuyp maakt de Pijp tot een internationale levendige woonwijk. Niet
alleen studenten en kunstenaars die
een kleine woning zoeken, voelen zich
er thuis maar ook de vele buitenlanders
die in de loop der jaren naar ons land
zijn gekomen. Iedereen heeft zijn eigen

Lief op de Cuyp

ontmoetingsplaats. De Marokkaanse en
Turkse gemeenschap heeft een oud
schoolgebouw in de Govert Flinckstraat. Afrikaanse gelovigen zitten in de
Willibrorduskerk (toenmalige) (noot
van de redactie) en Indiase Sikhs hebben hun tempel in de Gerard Dou-

straat. Daarnaast zijn er de buurthuizen van Stichting Welzijn de Pijp waar
jong en oud elkaar ontmoeten. De
stichting is in 1991 ontstaan en zet het
werk van de oude verzuilde welzijnskoepels voort. De activiteiten zijn wel
aan de eisen des tijds aangepast en
variëren van peuteropvang en jongerenwerk tot maatschappelijke dienstverlening en het gewone buurthuisgebeuren. Er gebeurde van alles in de
pijp. Zo zijn er verschillende initiatieven om de buurtte verlevendigen.
Kunst speelt daarbij een belangrijke
rol. In de pijp wonen veel kunstenaars
en dat wil de buurt meer dan weten. De
Van der Helststraten krijgen een beeldenroute en veel pleinen en straten
worden met moderne kunstwerken
opgefleurd. Ook vinden er regelmatig
culturele manifestaties plaats. Tijdens

De blitz op de Cuyp

HOEK ALBERTCUYPMARKT
1E V/D HELSTSTRAAT 37
AMSTERDAM
NIEUW EN GEZELLIG

Olijven, Zuurwaren &
delicatessen. Waar?

06-511.483.33
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Voor de Badcuyp

*CAFÉ FLAMINGO*

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

de atelierroutes stellen kunstenaars
hun werk plaatsen open voor nieuwsgierige Pijpbewoners en in de diverse
cafeetjes worden met de regelmaat van
de klok schilderijen en foto's geëxposeerd. Daarnaast wordt er veel muziek
gemaakt. Het Badhuis in de Sweelinckstraat wordt door een enthousiaste
groep bewoners zelfs omgetoverd tot
een geheel nieuw cultureel centrum. De
Pijp is zo in snel tempo een wijk
geworden waar mensen weer graag
wonen. Haar historische faam als het
Quartier Latin van Amsterdam maakt
zij op deze manier meer dan waar.
Zie voor literatuur en bronnen - De Pijp
Monument van een Wijk - door Ton
Heijdra uitgeverij René de Milliano

a chick op de Cuyp

EINDE

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
Mooie mensen op de Cuyp

CAFÉ

STIGTER
Ceintuurbaan 157a Reservering: 675 15 65 Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat. 10.00 - 03.00 Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00
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Kerstmarkt op de Albertcuypmarkt
op zondag 23 december
Gezellig om op 23
december naar de
kerstmarkt te gaan.
Op de Albert Cuyp
markt zal het
marktwezen en het
comite van de
marktkooplieden
en winkeliers er alles aan doen om de
markt heel gezellig
te maken. Er zullen
optredens zijn en
diverse actracties
voor de kinderen.

TEKYOL

Islamitische Slagerij
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95
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Jeffrey’s
voor feesten en partijen

1e Jacob van
Campenstraat 12

www.kroonenbergbikes.nl

Tel: 675 37 68

www.eetcafevandekook.nl

advertentie

ook op zondag! .

open van ma t/m za van 13.00 tot 01.00
uur
Eerste Sweelinckstraat 11

Tel: 471 13 32

Eerste Amsterdams Humanistisch Forum

Boliviaanse Ambasadeur en Sabine van Tatenhove
Op 9 en 10 november j.l. vond het eer- Geweldloosheid, 2 oktober en Dagen
ste Amsterams Humanistisch Forum van Geestelijke Inspiratie in het Punta
plaats in Cultureel Centrum Nowhere. de Vacas Park, 4, 5 en 6 mei van dit jaar,
gevolgd door een videoclip waarin alle
De officiële Opening vond vrijdag levende vredestekens die op 17 maart
avond plaats van 20:00 tot 23:00 uur.
2007 over de hele wereld gevormd werHet programma werd geopend met de den te zien waren en een videoclip
projectie op groot scherm van videos- waarin de vieringen van de Internatiopots over de wereldwijde campagne nale Dag van de Geweldloosheid te zien
voor Nucleaire Ontwapening, de vie- waren. Dit zette meteen de toon en een
ring van de Internationale Dag van goede atmosfeer onder de aanwezigen.
Lory Tasma van De Gemeenschap voor
Menselijke Ontwikkeling deed een welkoms toespraak, waarin zij o.a. het
werkprogramma van het Forum naar
voren bracht en de sprekers voorstelde.
Na een optreden van Dansgroep Boli-

2e Jacob van Campenstraat 150

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

Bloem

Vintage en kapper
1e vd Helststraat 53,
Amsterdam
ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441

via Minka sprak als eregast van het
Forum de Boliviaanse Ambassadeur in
Nederland, Roberto Calzadilla Sarmiento. Hij schetste een goed beeld van
het nieuwe en revolutionaire sociale,
politieke, economische en democratische transformatieproces dat in Bolivia
begonnen is sinds het aantreden van
Evo Morales Ayma als nieuwe president
van dat land. Sabine van Tatenhove
sprak namens de Humanistische Beweging over de noodzaak van het adopteren van Actieve Geweldloosheid als
basis voor alle probleemoplossing en
activiteit in de samenleving en om het
geweld in al zijn vormen te boven te
komen. Arash Faizi sprak namens de
jonge generatie en gaf zijn visie over
hoe jongeren behandeld worden in de
huidige samenleving en wat ze denken
over het huidige systeem: …"Geboren
te midden van het falen van een
gewelddadig en onmenselijk systeem,
zijn wij jongeren die, georganiseerd of
niet georganiseerd, onszelf zichtbaar
willen maken binnen de breedste
diversiteit van ideeën en overtuigingen,
afkomst en stromingen in de samenleving. Dit systeem waarin we moeten
leven houdt geen rekening met ons,
luistert niet naar ons, is een mislukking; zijn fysieke, economische, religieuze, seksuele, morele en psycholog i s c h g e w e l d
Vervolg op bladzijde twaalf

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl
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De kracht van dialoog, diversiteit en geweldloosheid
Nadat de sprekers hun zienswijze naar
voren hadden gebracht was er gelegenheid om vanuit de zaal vragen te stellen.
Op Zaterdag de hele dag waren er
werktafels rond de thema's Vrede en
Geweldloosheid, Kunst en Volksexpressie en Identiteit-Migratie-Integratie en
het houden van 2 workshops over
Actieve Geweldloosheid (De Gemeenschap) en beeldvorming over de Islam
in de media (ROOD).
Het Forum werd afgesloten met de presentatie van de resultaten van het werk
in de werktafels, afgewisseld met optredens van Eveline Burger en het lezen
van de Slotverklaring. Het geheel werd
afgesloten met een feestje.

Arash Faizi
zijn al onhoudbaar.Zijn oorlogen en
confrontaties zijn een ramp. Het niveau
van stompzinnigheid, manipulatie,
cynisme en incoherentie van hen die
dit systeem hanteren is onverdraaglijk.
Wij, jongeren van deze nieuwe generaties, zeggen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze chaos die zij bezig
zijn te creëren en die wij nooit gekozen
hebben, maar dat we ons wél verantwoordelijk maken voor de toekomst die
we kiezen."…
Ook deze toespraken weren afgewisseld
door het optreden van zangeres en
componiste Eveline Burger.

De Opening werd afgesloten met nog
een optreden van Bolivia Minka met
een dans waarin de dansers aan het
eind het publiek betrokken.

Gedurende het Forum was er een permanente tentoonstelling van 2 jonge
kunstschilders van de Rietveld Academie en van Afghaanse en Koerdische
Het tweede onderdeel van het ope- kunstschilders die als vluchtelingen in
ningsprogramma was een Ronde Tafel Amsterdam leven.
Conferentie met als onderwerp "De
multiculturele samenleving, waar naar Er hebben in totaal 11 organisaties aan
toe…?". Sprekers waren Toos Beentjes het forum deel genomen, met verschil(Casa
Migrante),
Thomas lende sociale, culturele en religieuze
Wiewel(Rood - Jongeren in de SP), achtergronden.
Jules Rijssen (Kwakoe Podium), Hilde
van der Zee (Internationale Socia- De teksten van de toespraken, slotverlisten) en Peter Noordendorp (Huma- klaring, werktafelsyntheses en foto's
kunt u vinden:
nistische Beweging).
LUNCH
TAPAS

Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl
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DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Turkse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan
Adres:•Ceintuurbaan 272
Telefoon: 020 379 5824, Fax: 020 379 5652
Internet: http://www.stadsdeel@oudzuid.nl
Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Stichting Zuid spreekuur door Ronny: 09.00-12.00 en 16.00-17.00
uur
Straatmanager Metrolijn: di en do 09.00-11.00 uur
Politiespreekuur Buurtregisseur Bert van der Linde (van de Lizzy
Ansinghbuurt/Cornelis Troostbuurt) di 15.30 -17.00 uur en do 16.0017.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 020 672 0538, fax: 020 670 6501
Openingstijden: di t/m vr 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.
Wijkmeester Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en John
Noorbeek (Frans Halsbuurt) di en do 17.00 - 19.00 uur. Bij afwezigheid
bellen naar 0900 - 8844
Wijkwethouder Paul van Grieken : Spreekuur oneven weken van de
maand van 16.00 uur tot 17.00uur

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 vr 09.00-17.00 uur
Bijzonderheden: In het wijkservicecentrum kunnen de bewoners
informatie krijgen over activiteiten in de wijk. Verder houden de wijkbeheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur. Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeerssituaties.

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 uur
Politiespreekuur Door Jan Karel Reesink elke donderdag van10.0012.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150 Telefoon: 512 16 50 Stichting Zuid door Jamal

van 9.00uur tot 17.00uur iedere dag.

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 ZuiderAmstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 0614013526 en Veldwerker heel Oud Zuid Roy Eijck 06-14013522.
Routeplanner spreekuur: Maandag, woensdag, donderdag 18:00 -20:30
uur., Bijzonderheden: Streetcornerwork werkt voor jongeren en jongvolwassenen

Algemeen www.streetcornerwork.eu
Maatschappelijkwerk
sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
We zijn gevestigd in het buurtcentrum De Pijp,
2e Van der Helststraat 66, 1072 PG.
Ons telefoonnummer is: 5709640. Er is spreekuuur in het buurtcentrum op maandagen, woensdagen en donderdagen van 9.30 tot 12.00 .
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Badcuyp

Rialto

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Dineren met muziek
Elke donderdag Cuyp-diner-concert
(zie maandagenda voor optredende artiesten)
Zuidpool. 20.00 u. € 4. Gratis bij maaltijd van
minimaal € 9
Parels uit de archieven van
kleine, onafhankelijke labels
uit de vijftiger jaren zoals
Treat
Stax, Chess en Atlantic in
pop / wereldmuziek |
combinatie met een aantal
uitvoerend
nummers uit eigen hand
Treat werd opgericht door bepalen het repertoire.
Frank de Louw (ex Bob Swingende muziek met een
color) en Rob Brondsema zware back beat, steady
(ex Gigantjes). Na wat heen bass, percussieve piano en
en weer gebel hebben ze een hammond, scheurende sax
aantal oude vrienden gevon- en een dikke gitaarsound.
den die het leuk vonden om
deze nieuwe groep uit de Noordpool. 21.30 u. • 8.
grond te stampen.
Open: 21.00 u.
Vrijdag 21 december:

Rialto bestaat 25 jaar!
Speciale actie i.s.m. de Goedheiligman 3, 4 & 5 december
December is een dure maand,
ervaring heeft geleerd:
in deze donk’re dagen is de
spaarpot snel verteerd.
Rialto en de goede Sint willen
graag een handje helpen
het financiële bloeden met het
grote doek te stelpen.
Rialto - al een kwart eeuw lang
op haar publiek gesteld
verkoopt het tweede kaartje
dus in ruil voor chocoladegeld!
Deze actie is geldig voor alle
voorstellingen op 3, 4 en 5
december. Daarna trekt Sint
Nicolaas zich terug op zijn
Spaanse overwinteradres.
(zie ook www.rialtofilm.nl)
Rialto Laat – Wong Kar-wai
vrijdag en zaterdag 23.00 uur
Alle edities van Rialto Laat
staan deze maand in het teken

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159
Veelal Hollandstalige muziek, ook voor
feesten en partijen 020-6716253
14

van de Chinese regisseur Wong
Kar-wai. Op het programma
staan vijf van zijn bekendste
titels. Aanleiding is de release
van zijn laatste film My Blueberry Nights, die vanaf 13
december in Rialto te zien is.
1 & 22 december, 23,00 uur
Chungking Express Wong Karwai (Hong-Kong, 1995, 102',
Japans/Mandarijn/ Kantonees/Engels gesproken)
Twee verhalen, twee politieagenten, twee mannen met liefdesverdriet: de één praat tegen
zijn meubels, de ander stelt
zichzelf een ultimatum door
een maand lang dagelijks een
blikje ananas met de houdbaarheidsdatum 1 mei te consumeren. Wat zij verder met
elkaar gemeen hebben, is het
feit dat zij vaste bezoekers zijn
van snackbar Midnight
Express in Hong Kong.

DE DUVEL
Café Restaurant
1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Ostade theater
Een selectie uit het programma

(Hedy Vermeer fotograaf)

(Ineke Oostveen fotograaf)

wo 12 dec 14u30
Ridders en een Kippenbot
Brandaan Producties
Leeftijd: 6+
Nilôs, de narrige nar van Ridder Bolderkar vertelt over lang vervlogen tijden. Het land Oegroep wordt in tweeën
gedeeld door een woeste rivier. Aan de
ene zijde van de rivier woont Ridder
Bolderkar en aan de andere zijde Ridder Wiezerik. Beiden zouden niets liever willen dan elkaars land veroveren
en koning worden van Oegroep. Vechten is onmogelijk want een reusachtige
driekoppige draak verspert de weg.

Pepijn, de trouwe dienaar van Ridder Regie: Feico SobelTechniek: Ray VaesBolderkar, stelt voor om vrede te slui- sen, Elisabeth Kaldeway
ten. Bolderkar vindt dat een goed
idee. Maar Nilôs wil vechten. Hij
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
beraamt in het geheim een plan.
679 50 96
Zijn plan lijkt te lukken.
Filmtheater
Rialto
:•
Wie
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
wordt koning van Oegroep?
www.rialtofilm.nl
Ridders en een Kippenbot is een
Muziek Centrum de Badcuyp
raadselachtig ridderverhaal over
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt 675 96 69
list, bedrog en (on)macht, naar
een verhaal van Wim Hofman.
Ostadetheater
Tekst en spel: Niels Brandaan CotOstadetheater heeft zomerstop!•
De eerste voorstellingen beginnen weer eind augustus.
terink
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Huib Franssen & Ernst Wijsmuller
Spreekuur volgens afspraak
Kuiperstraat 151a
1073 ER Amsterdam
Tel: 020-671 33 89
Nog open voor nieuwe patiënten.

Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com

tji

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren.

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur
Open tot laat
wireles internet aanwezig
C.Trooststraat 56 / Tel: 676 09 23

VAN OSTADESTR 340-346
1e vd Helststraat

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Mikado
Mambo Pasta

RON VERBOOM
GELUKKIG RON ZE ZIJN ER WEER
JE SPECULAAS EN PEPERNOTEN VAN DE
SINT EN JE HEERLIJK GEBAK VAN SANTE
CeeeLAUS
e e

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

De pastawinkel
van de Pijp

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

1e vd. Helststraat 66
Tel: 679 12 95
Rud.H.Venekamp
ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

ÖZGÜR VERS SHOP
Enorme keus Verse
groenten en fruit
Tel:675 24 40
Lutmastraat132

Ferd. Bolstraat 134

Uw installateur

Spaans Restaurant

Restaurant

Vamos A Ver
Cafe Restaurant Govert Flinckstraat 308
Lutmastraat 99 Telefoon 020-673 69 92
Tel:7770996 www.vamosaver.nl

www.sultansofrasi.nl

Brood en Banketbakkerij

Tel:•662 12 09

ng

t
j
g
n i

M O K U M •M OT E R S

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

Saskia’s huiskamer

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64

B van Erve

CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

www.cafereuring.nl
A
M
S
T
E
R
D
O
M
M
E
R
T
J
E

Restaurant
Govert Flinckstraat 326a
1073 CJ Amsterdam
020-676 78 97

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Walia Ibex
Tropische specialiteiten
Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag gesloten

1e jacob v Campenstr 41HS
www.amsterdommertje.nl
info@amsterdommertje.nl

Tel 671 34 66
ethiowaliaibex@yahoo.com

