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is een uitgave van de De Beweging
voor Menselijke Ontwikkeling
Amsterdam en staat open voor alle
andere organisaties zolang ze niet
oproepen tot geweld.
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www.bulletindepijp.nl
www.humanistischebeweging.info
www.degemeenschap.info
contactadres:
redactie@bulletindepijp.nl
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adverteerders die het mogelijk
maken onze projecten voor
Menselijke ontwikkeling te
realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

door Jan van Overveld

Gemis aan respect?
Vreselijk nieuws op radio en TV weer mensen vertrappelt in een ziedende menigte
dit maal niet uit woede voor een overheid, maar juist om plezier te maken.en lol te
beleven. Jaren geleden ook al gebeurt in een voetbal stadion in België. Alles ging
gewoon door. De lichamen werden opgeruimd en verder ging het voetballen. Ook in
het drama van Duisburg Duitsland Ging het feest gewoon door. Al die mensen die
hebben gevoeld dat ze op lichamen hebben gestaan zullen daarover getraumatiseerd
raken. Mij zul je daarom nooit meer in een menigte vinden. Er woont gewoon over je
heen gelopen ieder denkt aan zich zelf en red het eigen vege lijf. Ondanks de enorme
druk die men al voor die tijd moet hebben gevoeld, heeft men geen geduld en respect
voor elkaar om niet door te drammen. Ook de autoriteiten hebben het te druk om
mensen te beschermen en sparen het liefst zoveel mogelijk kosten en willen geen cent
missen van het aantal bezoekers. Er is geen respect voor menselijk leven alsdan alleen
het maar in de mond nemen ervan.
Dan de Jaren Zestig waar zoveel kritiek altijd op was, we waren te lui om te werken
en waren de hele dag aan het blowen. Ik heb echter bij geen van de enorme grote
evenementen doden of vertrapte mensen gezien. Men hield rekening met elkaar en
gaf ieder de ruimte en hielp als het wat mis mocht gaan
Er was veel meer respect in die tijd voor elkaar. Nu vandaag de dag zie ik in een snikhete trein, tram of bus geen jongere meer opstaan voor een oudere. Ook het in en
uitstappen , daar moet je eens opletten, mensen worden verdrongen door respectlozen Daar begint het al mee zoiets simpels is niet meer op te brengen? Gelukkig weet
ik dat er uitzonderingen zijn. Laten we daar dan maar op hopen dat mensen met
respect voor elkaar, de toekomst een andere dimensie zullen geven. Altijd als het te
laat is legt men bloemen Het wordt tijd dat we de bloemen gebruiken als kransen om
ons hoofd zoals in de jaren zestig. En niet weer doden zijn te betreuren voor wat eerst
als een feest had moeten zijn.
Liefs,
Jan
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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. Gepubliceerde ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de
mening van de redactie.

Eethoekje

door Naturella Eenvoud

Chili con pescado en yoghurtguacamole
Een leuke variatie op de bekende 'chili con carne'. Nu dus
met vis in plaats van vlees en met pittige chilibonen. Een
snel en gezond Mexicaans gerecht.
Voor 4 personen
Ingrediënten
- 500 gr tilapiafilet, vers of uit de diepvries (laten ontdooien) en in grove stukken
- 300 gr snelkookrijst (of zilvervliesrijst)
- 2 blikken chilibonen (400 gr per stuk)
- 1 blik tomatenblokjes (400 ml)
- 1 rode paprika, in smalle repen
- 1 rijpe avocado
- 50 ml Griekse yoghurt
- 2 theelepels gemalen komijnzaad
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 eetlepel limoensap
- zout en peper
Bereiding
Kook de rijst volgens de aanwijzing op de

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants
en cafés die ons blad ondersteunen.Bij
Bakkerij R. Venekamp op de Ceintuurbaan,
Bakkerij Ron Verboom, hoek Ceintuurbaan
en Ferdinand Bolstraat, en bij Bakkerij
Brood in de 1e Van der Helststraat. Bij

verpakking. Verhit de olie in een braadpan en bak hierin de
paprikareepjes circa 3 minuten. Voeg de tomatenblokjes met
het vocht en het komijnzaad toe en breng het geheel aan de
kook. Breng op smaak met zout en (versgemalen) peper.
Draai het vuur laag. Roer de chilibonen met het vocht door
het paprika-tomatenmengsel. Leg de stukken tilapiafilet in
de pan. Stoof de vis met het deksel op de pan in 15 minuten
gaar.
Voor de quacamole: Halveer en schil de avocado en wip de
pit eruit. Prak het vruchtvlees fijn met een vork, terwijl je
het limoensap en de yoghurt toevoegt. Breng de yoghurtguacamole op smaak met zout en (versgemalen) peper. Serveer
de vis-chili met de witte rijst en een flinke lepel yoghurtguacamole.
Eet smakelijk!

Albert heijn op het Cornelis Troostplein,
op de Stadhouderskade en aan de Van
Woustraat. Bij de Coöp in de 1e Jan Steenstraat en bij supermarkt Genco in de van
Woustraat. Bij de bibliotheek aan het Roelof Hartplein, bij Cinetol en bij de tabakzaak en kleermakerij in de Van Hilligaertstraat.

Naturella

Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?

Via giro 7867814
t.n.v. De Gemeenschap
o.v.v. Bulletin de Pijp , Afrika Jan
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www.silohetnet.org

Parken van Studie en Reflectie vermenigvuldigen zich over de wereld!
doen. Het Studie Centrum is de plek
waarin de werken van de School ontwikkeld worden. Waar Meesters en
Discipelen hun praktijken en studies
realiseren.
Op dit moment zijn er 24 Parken verspreid over 5 werelddelen. Het voor
Nederland dichtstbijzijnde bevindt
zich in Noord Frankrijk en heeft de
naam Park La Belle Idee

(www.parclabelleidee.fr,
De Parken van Studie en Reflectie zijn
open ruimtes die ons toestaan om diep in
onszelf te gaan en om niet-discriminatie,
genegenheid en wederkerigheid in de
manier waarop we anderen behandelen te
promoten.
Onze wens is dat een sterke golf van diepe gevoelens uitstraalt van deze plekken
en dat zij helpen het Gewijde in ons en
buiten ons te openbaren en te openbaren
dat we niet alleen zijn in deze wereld en
in de oneindige werelden.
Alle Parken hebben dezelfde symbolische
elementen: een Portaal, een Monoliet, een
Fontein, een Zaal en een Gedenksteen.
De Parken hebben een Werk Centrum en
een Studie Centrum Het Werk Centrum is
open voor de leden van de Humanistische
Beweging, haar organismen, Silo's Boodschap, de Postulanten, de School en iedere
persoon of groepen die bereid zijn retraites en workshops van persoonlijk werk te

chaos, veroorzaakt door een systeem
gebaseerd op onmenselijke waarden,
wordt het steeds duidelijker dat een
diepgaande verandering nodig is, die
de mensheid in een nadere koers
brengt. De Parken van Studie en
Reflectie zijn lichtbakens voor die
diepgaande verandering die de mens
in contact brengt met de diepe en
lumineuze regionen van zijn innerlijk.
Een nieuwe Dageraad verschijnt aan
de horizon, ook al lijkt dat op dit
moment onmogelijk voor vele mensen. Een nieuwe spiritualiteit, een
nieuwe gevoeligheid die de verschillen tussen de mensen op onze planeet
zal doen verdwijnen en een nieuwe
beschaving zal doen verrijzen.
Voor contact en informatie:
Peter Noordendorp,

020 6938005 of 06 30103115
Frans en Engelstalig). Het adres, routebeschrijving en trein en bus verbindingen kan men vinden in de website
van dit Park. Daar vindt men ook de
website adressen van alle andere Parken en vele materialen die te maken
hebben met de stappen van proces
van de School, die iedere persoon kan
doen.
In een wereld van alsmaar groeiende

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u alleen advertenties af te
rekenen met, van links naar
rechts: Lory Tasma, Jan van
Overveld en Peter Noordendorp.
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KRACHT

Ik dacht........................
Ik heb niet genoeg kracht.
Als of ,er nooit de ruimte voor
was.
Zolang de macht , door mijn ogen
keek.
Die had mijn leven allang in de
greep.
Zij zei: laat al die gedachte toch
varen.
Dan heb je de ruimte om kracht
te baren.
Ik nam de ruimte ,en pakte de
macht.
En ontdeed mij van alle gedachte
vracht.
En ineens had ik het door.
En stond in mn kracht.
Katsongs © 2010
We proudly present
2e hands kleding

CARNABY-STREET

Students always 15% off

Albert Cuypstraat 99
tel: 020-6707344

Café Stigter begint al weer aan zijn
derde zomer onder een nieuwe
vlag.
Eigenaar Jan Peter Beekman, net 30,
nam Café Stigter, naast bioscoop Rialto, eind mei 2008 over, nadat het bijna een half jaar leeg had gestaan. Jan
Peter begon zijn loopbaan als caféeigenaar aan de Zeedijk, waar hij een
leuk klein cafeetje had waar veel studenten en toeristen kwamen.
Jan Peter:
"Superleuke tijd gehad, maar ik had
een droom...." Hij wilde een caférestaurant waar hij mooie producten
kon aanbieden. Dat is met Stigter gelukt.
"Wij proberen bij Stigter zoveel mogelijk zelf te maken. Mensen zijn ook
vaak echt positief verrast als ze hier
eten. Zo maken wij onze kipsaté van
kippendij, die lekker mals is, met een
geheime marinade die het helemaal
afmaakt.
We hebben er ook voor gezorgd dat we
het beste stukje vlees krijgen voor
onze tournedos en de Surf & Turf
(waarin vis of schaaldieren uit de zee
gecombineerd worden met vlees van
het land).
Naast de vlees- en visgerechten, hebben we ook altijd drie tot vier vegetarische gerechten op de kaart, onder
andere; heerlijke salades met meibloem-geitenkaas, cannelloni met spinazie, pompoen en daarbij natuurlijk
onze huisgemaakte frietjes." En dan
zijn er maar liefst zes bieren op tap.
Op zondagavond krijgt u er, bij bestelling van zo'n speciaal biertje, later
nog een glaasje gratis bij.

Wat Stigter echt bijzonder maakt, is
het jonge, gedreven team. "We zijn
allemaal in de twintig (of net dertig)
en hebben echt een hart voor de horeca. In de zomer is het voor Stigter
altijd iets rustiger. We hebben maar
een klein terrasje en mensen zitten nu
eenmaal met 25+ graden Celsius liever buiten dan binnen. Daarom zijn
wij begonnen met 'Picknicken in het
park'. Degenen die weinig tijd hebben
om te koken of gewoon zin hebben in
een lekker gevulde picknickmand,
kunnen deze bij Café Stigter bestellen,
met huisgemaakte aioli, tapenade,
kaas, plakjes Serranoham,… en,
natuurlijk, een lekker flesje wijn of
Prosecco.
Deze manden zijn te bestellen bij Café
Stigter door even te bellen of via de
site. Deze zomer houden we ook regelmatig barbecues voor de zaak,
waarvan u gerust iets mag proeven als
u toch langskomt."
"Dus de volgende keer dat u langsloopt of - rijdt weet u wie we zijn en
dat u van harte welkom bent!"
Café-restaurant Stigter

Ceintuurbaan 342
1072 GP Amsterdam
tel: (020-) 671 14 44
info@cafestigter.com
www.cafestigter.com

Picknicken in het park
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Het ontstaan van de Solidaster
door Toon Bruin

dat je asters heel goed kunt kruisen.
Andere soorten uit de composietenfamilie kun je onderling niet kruisen,
zoals bijvoorbeeld een margriet (Chrysanthus maximus) met een zonnebloem(Helianthus annuus).Toch gaat
hier ook het gezegde: 'de uitzondering
bevestigt de regel' op. Deze uitzondering is de gastenroede (Solidaster luteus). 'Luteus' betekent geel, hetgeen op
de bloemkleur slaat. De plant wordt
ook wel Solidaster hybride genoemd.
Deze plant is een kruising tussen de
Aster ptarmicoides en de Canadese
guldenroede (Solidago canadensis).
'Solidus' betekent stevig, ons Nederlands woord solide is hiervan afgeleid.
'Ago' betekent maken. De Aster ptarmicoides komt oorspronkelijk uit de staat
Massachusetts in de Verenigde Staten.
De Canadese guldenroede komt, zoals
de naam al zegt, uit Canada. Beide
planten worden 90 tot 100 centimeter
hoog en bloeien in het vroege najaar.
Solidaster Luteus
De familie van de composieten (de lingen zijn met verschillende tinten, De Aster ptarmicoides met witte, 12
samengesteldbloemige) bestaat uit wel van donker- tot lichtpaars, en een klein milimeter grote bloemen. De Canadese
20.000 tot 25.000 soorten, die over de gedeelte zal zuiver wit zijn. Dat weten guldenroede bloeit geel. In 1909 was er
hele wereld voorkomen. De asters be- we met dank aan Gregor Mendel (1822- een vaste plantenkweker in Lyon in
horen tot de composieten en alleen 1884) en Hugo de Vries(1848-1935), die Frankrijk die deze ongewone kruising,
daarvan zijn er al honderden soorten. zich zeer intensief hebben bezig gehou- namelijk de Solidaster luteus, tot stand
bracht. De plant erfde de goudgele
Als je een donkerpaarse aster kruist den met de erfelijkheidsleer.
kleur van de Canadese guldenroede en
met een zuivere witte zullen de meeste
de 12 millimeter grote bloemen van de
nakomelingen de donkerpaarse kleur Uitzonderlijk
hebben, daarnaast zullen er nakome- Uit mijn verhaal zult u wel begrijpen Aster ptarmicoides. In wetenschappelijke boeken wordt dit dan beschreven
Rectificatie
Per abuis is in nummer 205
Bloemen en Planten op bladz.
6 en 7 bij de foto’s een verkeerde
naam gezet.
excuus en hier zijn de werkelijke
benamingen. De Redactie.
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Koekoeks - bloem

Brandende Liefde

Bloemen en planten
door Toon Bruin

Solidago Canadensis
op de volgende manier: Aster ptarmicoides x Solidago canadensis x Solidaster luteus. De plant wordt 45 tot 60
centimeter hoog. Ze kan net zoals de

ouder- planten heel goed gescheurd centimeter uit elkaar gezet worden.
worden. De drie beschreven planten
willen graag in de volle zon. Ze kunnen Groetjes,
het best op een afstand van 35 tot 45
Toon
7

Ankie's Muziekie
kwam abrupt een eind aan hun carrière, vooral vanwege hun joodse achtergrond. Ze moesten zich schuilhouden om niet uitgewezen te worden (een
boeiende documentaire is te zien op
internet: Omroep Max, dan naar televisie en dan naar Tulip time).

The Butcher boy

Trio Lescano en een lied rond de
wereld
In maart 2010 ging bij Orkater in
Amsterdam een bijzondere voorstelling
in première: "De meisjes van Mussolini". Het toneelstuk gaat over de werkelijk gebeurde belevenissen van drie
Nederlandse zussen van joodse komaf
die voor de Tweede Wereldoorlog naar
Italië gingen en daar grote sterren werden. Als Trio Lescano werden zij in Italië met liedjes als "Tulli-Tulli-Tullipan"
en "Ciribirin" beroemd. De groep was
geformeerd naar voorbeeld van de
Amerikaanse Andrew Sisters en in korte tijd verkochten ze honderdduizenden platen. Ook Il Duce (Mussolini)
was een fan van ze. Door de oorlog

Turkse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97
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Luna mezzo mare (de maan midden
op zee)
Het Trio Lescano is ook te zien op YouTube (Trio Lescano Oh! Mama) waarin
ze het Italiaanse volksliedje "La luna
mezzo mare" zingen, dat later bekend
is geworden als "The Butcherboy" of
ook wel "Oh! Mama!" Over dit lied gaat
mijn verhaal deze keer omdat het een
aardig idee geeft hoe het ontstaan en
vervolgens de populariteit van een
nummer heel verrassend kan verlopen.
Als je de verhalen van Italianen mag
geloven met wie ik het heb gehad over
dit liedje, dan kan daaruit opgemaakt
worden dat dit een liedje is van Sicilië
en een behoorlijk dubbelzinnige tekst
heeft. Dat eerste klopt niet erg, het is
waarschijnlijker een Napolitaans lied
dat gebaseerd is op een tarantella (snel
ronddraaiende dans in 6/8 maat, vernoemd naar de Tarantula-spin). Het
wordt ook vaak verward met een bekend lied van Rossini, "La Danza", met
in het begin precies dezelfde tekst
(YouTube: Rossini-la Danza) en met
"That's amore" van Dean Martin, wat
behoorlijk plagiaatwerk is (YouTube:

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 470 25 00

That's amore-Dean Martin). De dubbelzinnigheid klopt wel, maar het kostte veel moeite om daarachter te komen.
Italianen kunnen dan erg preuts zijn.
Maar kijk hoe ze lachen in de film "The
Godfather" (YouTube: Godfather-Luna
mezzo mare), als het lied tijdens de
bruiloft wordt gezongen.
Oh! Mama en The Butcherboy
Het lied werd door Italiaanse emigranten naar Amerika meegenomen en gezongen, vooral rond 1920. Een van oorsprong Italiaanse componist, Pietro
Citorello, pikte dit in en samen met
Rudy Vallée maakte hij er in 1928 een
Engelse versie van die al wat onschuldiger was: Mamma dear, come over

Johnny and Jones

Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

vervolg van pagina 8

overgewaaid met een hit van Gracie
Fields in Engeland en diverse orkesten
in Frankrijk. In Nederland werd het
door het populaire dansorkest The
Ramblers opgenomen met een wat
saaie vertaling van de Engelse versie.
Heel curieus is een liveopname uit 1938
van Johnny and Jones voor de VARAradio die er een geheel satirische eigen
draai aangaven:

Trio Lescano
here And see who's looking in my
window It's the butcher-boy and oh!
He's got a bundle in his hand. Tell me
why he winks his eye whenever he goes
by my window? Daughter, daughter,
he's in love, And you're in love and love
is grand. (couplet)
Binnen een paar maanden namen veel
artiesten dit makkelijk in het gehoor
liggende lied op, onder wie Rudy Vallée
zelf, maar ook de Andrew Sisters en
dansorkesten als Nat Gonella en Guy
Lombardo zorgden ervoor dat dit een
hit werd.
En toen kwam een grappige ontwikkeling op gang. Toni Bari nam het in
1930 weer in het Italiaans op, veel later
gevolgd door Italiaanse groepjes als de
Quintones die er een meer aangepaste
rockversie van maakten. Ondertussen
was de Engelse versie al naar Europa

Kannewasser) waren een Amsterdams
jazzduo dat voor de oorlog groot succes had met liedjes die ze zongen met
een Amerikaans accent. Hun lied
"Meneer Dinges weet niet wat swing is"
werd een groot succes. In de oorlog
werden ze gedeporteerd en geen van
beiden kwam terug. Het kon niet uitblijven dat Oh! Mama ook terugkeerde
naar Italië in de Engelse versie van o.a.
Trio Lescano en later in rock- en jazzversies, ook weer in het Italiaans.
Het liedje werd in 1953 nog gebruikt als
uitgangspunt voor een cartoon
(YouTube: Oh mama DJHarryT).

Trio Lescano
Oh, papaatje, in ons straatje
Staat een deurwaarder te wachten
Hij kijkt zo boos, hij ziet zo bleek
Hij staat al uren in de kou.
Waarom zou die snuiter zo geduldig
Staan te wachten?
Je moet je dwangbevel betalen
Daarom kijkt 'ie zo naar jou! (1e couplet)
Trio Lescano
Johnny (Nol van Wesel) and Jones (Max

Eten en drinken bij

CAFÉ

STIGTER
Ceintuurbaan 342 Reserveren: 6711444
www.cafestigter.com

EETWINKEL
HET MAGAZIJN
Delicatessen
Broodjes
Dagschotels
Frans Halsstraat 68 Tel: 675 3506
www.hetmagazijn.nl
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Een vrijwilliger uit de Pijp
door Anke Kuijpers
zicht én dat midden in de Pijp. Alleen
heeft de geschiedenis van dit huis ook
schaduwkanten: joodse bewoners, onder wie de toneelspeler Delmonte, werden hier opgepakt om nooit meer terug
te keren. Een ander opvallend nieuwsfeit is dat Rudy Kousbroek zijn literaire
carrière hier op zolder is begonnen. Ed
kent de buurt én de horeca als geen ander. Hij kwam met zijn ouders overal en
weet daardoor precies waar alles zat. De
vele banketbakkers, slagers en kapsalons, hij weet er veel over te vertellen.
Hij kocht al in 1958 ijsjes bij Peppino,
toen dus al in de Eerste Sweelinckstraat
en nu alweer jaren weg, maar nog
steeds een begrip. Het Pierement (hoek
Ceintuurbaan en Tweede Sweelinckstraat) had een lange voorgeschiedeEd een Buurtbewoner en Vrijwilliger
nis: al vanaf 1938 als café Augustin en
Als Bert (de fotograaf) en ik voor dit Ed Fellinga (63) is met recht een Ambeheerd door de familie Augustin. Ed
interview op bezoek gaan in een sterdammer, geboren en opgegroeid in
heeft de horeca zien veranderen en is
prachtig appartement aan het Sarpha- de Pijp. Hoewel dat laatste een kleine
bang dat de buurtkroeg langzaam vertipark, dan staan er twee agenten met aanvulling moet hebben waar je als
dwijnt. "Buurtgenoten zijn selectiever
fiets aan de hand te puffen van de kind alleen maar van kan dromen.
geworden bij hun horecakeuze. Jongerwarmte. Het valt niet mee met deze hit- Ed's vader was een aantal jaren hoofd
en kiezen tegenwoordig voor een groot
te om nog alert op de fiets rond te rij- facilitaire dienst van het Beursgebouw,
eetcafé met terras of een straat met
den. Agenten zijn ook maar mensen! waarin thans nog steeds gevestigd de
‘’trendy horeca’’. En Ed kan het weten,
Na een praatje met ze met en vooral de Effectenbeurs, Beursplein 5 te Amsterhij komt er niet alleen voor zijn ontraad van Bert om véél water te drinken, dam. In dit gebouw hadden wij een
spanning, maar heeft ook als "horecastappen wij binnen bij een vrijwilliger dienstwoning bij het Damrak Leuk
legende" passie en broodwinning bij
die al een tijd de politie ondersteunt. voor alle klasgenootjes: rolschaatsen op
elkaar gebracht. Deze aanduiding van
Daar willen we meer van weten. Het de Beursvloer!
zijn oud-collega's vraagt om nadere
wordt een leuk bezoek, met een glaasje Ed verhuisde met zijn ouders in 1958
uitleg…
en een boeiende verteller
naar een huis aan het Sarphatipark en
Werk en carrière
woont daar nog steeds. Een prachtig
.
ruim huis én dan ook nog met dat uitGeboren en getogen in de Pijp

TA N D P R O T H E T I S C H E P R A K T I J K
Groenten, fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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R.SANOU
Technodent

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl
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Na zijn schoolopleiding begon Ed als
jongste bediende bij een assurantiekantoor en daarnaast bezocht hij 's
avonds de Handelsschool. Twee jaar
later werkte hij voor een groothandel in
radiobuizen en gloeilampen, om ver volgens de boekhouding te gaan doen
voor een winkelbedrijf. In 1971 werd
hij ambtenaar bij de Gemeentegiro
Amsterdam (wat later door de Postgiro
is overgenomen en vervolgens de Postbank is geworden, nu ING) en vijf jaar
later werd hij medewerker drankwetvergunningen van het "Bureau Drankwet". Dat was een heel bijzondere baan;
eerst tot 1990 op het stadhuis waardoor
hij veel burgemeesters heeft meegemaakt: Samkalden, Polak en Van Thijn.
Daarna naar Stadsdeel de Baarsjes, wegens de opdeling in stadsdelen.
Zijn werk was veelzijdig. In de beginperiode vulde hij zelf de aanvragen
voor de horecavergunningen in voor de
ondernemers. Later moesten ze dat zelf
doen en moest Ed controleren of dit
correct gebeurd was. Daarnaast kwam
er een hele papierwinkel aan te pas. De
ondernemer diende alle (huur- of
koop-contracten, Kamer van Koophandel en Bevolkingsregisteruittreksel,
identiteitspapieren, leningsovereen-

komsten, jaarstukken, verklaring sociale hygiëne etc. te overleggen. Ook
moest een formulier Bibob (wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door
het Openbaar Bestuur) ingevuld te
worden waardoor nagegaan kan worden of het geld dat voor de onderneming gebruikt wordt niet uit criminele
hoek afkomstig is. Witgewassen geld of
geld afkomstig uit de prostitutie of
drugshandel, ook via derden, is een
reden tot weigering van een vergunning. Zoals Ed zegt: "Kortom, het geld
van de ondernemer moet ‘’clean zijn".
Vrijwilliger bij de politie
In 2008 kreeg Ed de mogelijkheid om
gebruik te maken van de VUT. Hij nam
dit aanbod aan: "Ik wilde daar zonodig
gebruik van maken. Mijn tante zei nog:
'Je hebt zo'n leuke baan. Stop nou niet.'
Ik moest zo nodig. Later toen ik thuis
zat kreeg ik er spijt van". Hij ging zich
realiseren dat het leven "achter de geraniums" niets voor hem was en orienteerde zich op vrijwilligerswerk. Dat
werd de politie. Iemand moet daar aan
nogal wat voorwaarden doen om vrijwilliger (officieel: 'volontair') te worden. Eerst een huisbezoek en antece-

dentenonderzoek en als iemand aangenomen wordt, moet een vrijwilligerscontract en een geheimhoudingsverklaring getekend worden.Al naar gelang ervaring en interesse wordt gekeken wat het best bij iemand past: baliewerk, ondersteuning van het wijkteam, communicatie, onderhoud, verkeer regelen of dieren verzorgen. Mogelijkheden genoeg… Voor Ed werd het
baliewerk en dat doet hij inmiddels (in
politie-uniform) alweer sinds 2009 met
veel plezier. De bezigheden zijn heel
afwisselend: aangifte agenda bijhouden, buurtregisseur inschakelen bij
burenproblemen en gevonden voor werpen verwerken. Hij heeft inmiddels
ook een handleiding gemaakt voor
vrijwilligers die bij de politie beginnen
met nuttige tips, regels en wat te doen
bij bepaalde situaties. En Ed zou Ed
niet zijn als hij niet in de stille uurtjes
collega's helpt die gaan over toezicht op
de horeca: "Mijn gemeentelijke horecaervaring komt dan weer van pas".

DÉ BAKKER VAN DE PIJP!

KOM LANGS OM AL ONZE
VERSE DESEM
PRODUCTEN TE PROEVEN!
OOK HEBBEN WIJ HEERLIJKE
SANDWICHES EN KOFFIE TO-GO!
Van ma t/m za van 08.00-18.00 uur
geopend op 1e v/d Helststraat 49!
WWW.BBROOD.NL

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20
WWW.BVANERVE.NL

Gerard Doustraat 66
1077 VV Amsterdam
www.laventatraiteur.nl
Contactpersonen:
Francisco Rodriquez
020-4711323
Jose Pozuelo
020-6929124
info@laventatraiteur.nl
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Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072 AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 672 0538, fax: 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.
Sociaal Wijkmeester: donderdag 17.00 - 18.00 uur
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en Jan
de Jong (Frans Halsbuurt), do 17.00 - 19.00 uur. Bij afwezigheid
bellen naar 0900 - 8844
Wijkwethouder Paul van Grieken: Spreekuur even weken van
de maand dinsdag, van 16.00 uur tot 17.00 uur
Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 673 5500
Internet: 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 verkeers-situaties.
Wijkwethouder Paul van Grieken: Spreekuur oneven weken
van de maand woensdag, van 16.00 uur tot 17.00 uur
Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3, 1074 HA Amsterdam
Internet: www.combiwel.nl
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 Marco van Bruggen elke donderdag van
10.00- 12.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844
Lizzy Ansingh buurt
Buurtregisseur Bert van der Linde Bereikbaar via 0900 - 8844
Openbare Ruimte Grofvuil
Aanmelden via tel. 252 1252, maandag t/m vrijdag tussen 07.30
en 16.00 uur
Stadsdeelkantoor Zuid
Adres: President Kennedylaan 923
Telefoon:• 14020
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 09.00-16.00 uur
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur
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Informatiebalie: op werkdagen tussen 07.30-17.30 uur
Stadsdeelkantoor Zuid
Adres: Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301
www.zuid.amsterdam.nl
Bereikbaar via tel. 14020
(09.00 - 16.00 uur)
Huurdersvereniging De Pijp
Adres: P/a Wijkcentrum Ceintuur. Gerard Doustraat 133
Telefoon: 676 48 00,
fax: 676 57 51.
E-mail: hvdp@wijkcentrumceintuur.nl
Wijkpost voor Ouderen
Telefoon: 470 48 50
Ferrdinand Bolstraat 321
wijkpost.zuid@combiwel.nl
Vrijwillige Burenhulp de Pijp
Ma, wo, vr 09.00-11.00 uur, Telefoon: 470 48 50
STREETCORNERWORK OUD-ZUID
Het streetcornerwork is er voor alle jongeren en (jong)
volwassenen in achterstandssituaties tot 23 jaar. Heb je vragen
over werk, scholing, justitie, financiën, huisvesting, gezondheid
of je vrije tijd, neem dan contact op met een van onze
veldwerkers, wij zullen er samen met jou voor zorgen dat je
weer grip kunt krijgen op je eigen leven.
De veldwerkers:
Amine Delkhoshnavaz, 06-43168481,
a.delkhoshnavaz@streetcornerwork.eu
Emma Louwinger, 06-14013524,
e.louwinger@streetcornerwork.eu
Abrahiem el Haouari, 06-43168488,
a.elhaouari@streetcornerwork.eu
Richard Ottevanger, 06-34490500,
r.ottevanger@streetcornerwork.eu
Teamleider Zuid & Nieuw-West:
Joost van Hienen, 06-14013706,
j.vanhienen@streetcornerwork.eu
Kantoor
Karel du Jardinstraat 52
1073 TC Amsterdam
Tel: 470 94 35
Fax: 471 14 81
Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot
12.00 uur.

Vijfenveertig kinderen naar school?
Voor het groententeeltproject is vorig jaar december een dieselwaterpomp gekocht. Deze
werkt uitstekend.

Ga naar You Tube vul dan in:

Project Kpalime Togo.
U ziet dan ons project.
en ook op het Facebook van
Jan van Overveld
persoonlijk. contact
Pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon: 679 10 55
janvanoverveld@yahoo.fr

Alfabetiseringscursus voor de pleegouders

Zullen komend jaar weer vijfenveertig
weeskinderen in Togo naar school kunnen?
Daarop kunt u als lezer een antwoord geven. Steun
dit kleinschalige project door zes jaar lang een van
deze kinderen onder uw hoede te nemen en ze
naar school te laten gaan. Zes jaar school is een
minimum basis voor een kind om later verder te
komen in het leven.
Er is al geld bijeengebracht voor de komende twee
jaar. Er is geen groot bedrag nodig. Als meer dan
vijftig mensen zes jaar lang met een bankopdracht
5 euro per maand storten, gaat dat 100% naar deze
kinderen. Ieder jaar als ik naar Togo ga, zie ik daar
persoonlijk op toe.

Er is nu geld voor 40 kinderen

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

Stort uw bijdragen op:

Meer info: joverveld@hetnet.nl

In deze droge streek is een ondergrondse rivier. Er is een project
nodig voor twee waterpomppen die tegelijkertijd ook elektriciteit
opwekken. Een dubbele capaciteit als waarborg voor continuïteit.
Een motor kapot? de tijd hebben voor reparatie. Andere ideeën of
suggesties van harte welkom. Wie helpt?
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Productiehuis De Diamantfabriek pre- (viool, contrabas, piano/keyboard en
senteert eerste muziektheater voorstel- slagwerk) en een klein vocaal ensemling:
ble nemen deel aan het verhaal/de hanLook at her look at her look at her deling. Zij vormen de hofhouding, het
volk en de troupe begerende mannen.
Het productiehuis voor hedendaags
muziektheater De Diamantfabriek pre- De voorstelling is een thematisch onsenteert haar eerste muziektheater - derzoek naar schoonheid en macht.
voorstelling Look at her look at her Tegenwoordig worden met veel kunst
look at her in het Ostadetheater Am- en vliegwerk lichamen, gebouwen en
sterdam op vrijdag 1 oktober om 20.30 reputaties gepimpt tot wat algemeen als
uur. Regisseur Christiaan Mooij, com- mooi wordt ervaren. De macht van
poniste Ivana Kis en librettist Joram schoonheid wordt vaak meer bepaald
Tornij hebben zich laten inspireren door de waarnemer dan door het object
door de fabel Princess Mammalia van zelf. Voor je het weet wordt hij of zij die
Roald Dahl en het feministische ge- 'mooi is gemaakt', slachtoffer van zijn
eigen pimpwerk.
dachtegoed van Elizabeth Wurtzel.
De prinses wordt op haar 17e verjaardag wakker als een oogverblindend
mooie vrouw. Al snel ontdekt ze dat ze
met haar schoonheid macht kan ver wer ven en mannen kan bespelen. Tussen haar en de absolute macht staat
echter haar beminnelijke vader, de koning. Look at her look at her look at her
blijkt een sprookje met de psychologische dimensies van een tragedie...
Librettist Tornij schreef een nieuwe
tekst in de context van het feministische gedachtegoed van Elizabeth
Wurtzel. Het is nu het niet de vader die
de touwtjes in handen heeft, maar de
prinses zelf. Zij ziet dat haar schoonheid leidt tot blindheid bij mannen en
een gebrek aan erkenning van haar als
mens. De macht die ze hierdoor over
hen heeft, gaat haar vervelen en ze wil
meer dan dat: ze wil gezien worden als
mens. De rol van prinses wordt gezongen en gespeeld door de mezzosopraan
Antje Lohse. Acteur Casper Gimbrere
neemt de rol aan van verteller, koning
en sprekende bijfiguren. Ook de musici
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Regie: Christiaan Mooij | compositie:
Ivana Kis | libretto: Joram Tornij | ontwerp toneelbeeld en licht: Serge van der
Krieken. Muzikale leiding/dirigent:
Richard Fitzhugh | artistieke begeleiding: Sylvia Stoetzer | advies libretto:
Janine Brogt.
De makers
Christiaan Mooij en Ivana Kis werkten
in het kader van MiXed in Korzo Den
Haag (2007) voor het eest samen aan
de succesvolle voorstelling Robe of Feathers. Kis, componist van meeslepende
en aansprekende muziek en Mooij, bekend om zijn gelaagde en visueel zeer
fraaie regieën, maken in opdracht van
de Diamantfabriek een tweede muziektheatervoorstelling om zo verdieping
en continuïteit te geven aan hun samenwerking.

zo Theater - Festival Dag in de Branding, 20.00 uur april 2011 Zwolle
Theater Odeon KamerOpera Festival
De Diamantfabriek
Het nieuwe Amsterdamse productiehuis voor muziektheater De Diamantfabriek is een unieke plek voor de ontwikkeling van hedendaags muziektheater en kleinschalige opera. Het productiehuis richt zich op de artistieke
ontwikkeling van jonge componisten
en regisseurs door opdrachten te geven
voor kleinschalige (diamonds) en
avondvullende muziektheaterstukken
(double diamond). De Diamantfabriek
werkt nauw samen met het Ostadetheater dat het vaste podium vormt van
het productiehuis.
De voorstelling wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds
Podiumkunsten, Amsterdams Fonds
voor de Kunst, Stadsdeel Amsterdam
Zuid, SNS Reaal Fonds, Norma Fonds
en Prins Bernhard Cultuurfonds

Christiaan Mooij studeerde in 2002 af
aan de regieopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Hij werd in dat jaar al onderscheiden
met de Ton Lutz Prijs en de Wim Bary
Perspectiefprijs. Inmiddels wordt hij
beschouwd als een van Nederlands
meest veelbelovende regisseurs. Hij
regisseert hedendaags muziek(theater)
op een aansprekende manier zoals zijn
regie van mini-opera's van de componist Tom Johnson op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en zijn
Speeldata
30 sep (try-out), 1 okt (première), 2 recente regie De Tapijtenweefster bij
okt 2010 Amsterdam Ostadetheater, het Nederlands Blazersensemble. Te20.30 uur 9 okt 2010 Den Haag Kor- vens is hij een tijdlang werkzaam

Diamantfabriek en
Ostadetheater

Rialto
Een selectie uit het programma

vervolg bladzijde 14

geweest als artistiek adviseur van het Theater aan het Spui
en als artistiek coördinator van 4West Jeugdtheater en Video.
Ivana Kis werd geboren in Zagreb in Kroatië, waar ze de
basis legde voor haar opleiding tot componist. In 2003 kwam
ze naar Nederland om o.a. bij Louis Andriessen te studeren.
Ze componeerde al voor verschillende gerenommeerde
Nederlandse ensembles, (Asko Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, Maarten Altena Ensemble) maar legt zich op
het moment voornamelijk toe op muziek voor theater en
audio-visuele performances.
In Look at her look at her look at her voegt librettist Joram
Tornij, die in 2008 afstudeerde aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (BA School of Writing) zich bij het artistieke team. Tornij is een veelzijdige tekstschrijver, dichter, songwriter en muzikant. Zijn werk is onder andere beïnvloed
door dat van Heiner Müller en Samuel Beckett.

Eerste lange speelfilm van de Franse regisseur Léa Fehner,
die ook meeschreef aan het scenario. Het leverde haar een
César-nominatie op voor Beste Debuutfilm in 2010. Plaats
van handeling: de bezoekersruimte van een Franse gevangenis. Hier worden de levens en lotgevallen uit de doeken
gedaan van de zestienjarige Laure, de Algerijnse Zohra en
de dertigjarige Stéphane.

Zeven genomineerden Amsterdamprijs: Filmmaker Alex van Warmerdam; kamerkoor Cappella Amsterdam; choreografe Krisztina
de Châtel, platform Mediamatic; reclamemaker/fotograaf Erik
Kessels; schrijfster Yasmine Allas en grafisch ontwerper/illustrator Piet Parra zijn genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de
Kunst 2010. Op donderdag 26 augustus a.s. wordt de prijs van
•35.000 uitgereikt aan drie van hen.

Laure bezoekt een de jonge opstandeling op wie ze hartstochtelijk verliefd is, Zohra is van Algerije naar Frankrijk
afgereisd om meer te weten te komen over de dood van haar
zoon, die in Frankrijk is vermoord. Stéphane is al lang de
grip op het leven kwijt, maar krijgt een deal aangeboden die
zijn leven kan veranderen. Maar tegen welke prijs? Naarmate de dag verstrijkt, nemen de spanningen en emoties toe.

De belangrijkste kunstprijs van de hoofdstad wordt jaarlijks door
het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere bijdrage leveren aan de
kunsten in Amsterdam. Een jury onder voorzitterschap van Jildou
van der Bijl heeft de selectie gemaakt en zal tevens de winnaars
aandragen. De genomineerden worden beoordeeld op kwaliteit,
innovativiteit en internationale ambitie. Eerdere winnaars waren
onder anderen Adelheid Roosen, Pete Philly & Perquisite, Hafid
Bouazza, Claudy Jongstra, Julika Rudelius, Aziz, kunstenaarsinitiatief W139 en Claron McFadden.

Niet alleen heeft Fehner zich heel goed verdiept de psyche
van haar personages, ook schetst ze met veel gevoel voor
authenticiteit de wereld van de gevangenis. Ze kan dat omdat ze er jarenlang werkzaam was als maatschappelijk werker. Haar ervaringen met het gevangeniswezen gaan zelfs
nog verder terug: haar middelbare school was gevestigd
naast een gevangenis. Op straat stonden geregeld vrouwen
te schreeuwen in de hoop dat hun opgesloten geliefden er
iets van hoorden.

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•Tel: 676
8700 www.rialtofilm.nl

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

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanbuuren.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
www.huisartsenkuiper.nl

tji

MOKUM•MOTERS

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren
VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX: 662 74 42

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

1e vd Helststraat 42
Tel: 6733332
www.helden.nl

www.tjingtjing.com

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

Restaurant
Govert Flinckstraat 326a
Tel: 676 78 97
Keuken open
17.30 - 22.30 uur
Maandag & dinsdag gesloten

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

Mambo Pasta
De lunchroom en het
terras van de Pijp

1e vd Helststraat 66
Tel: 679 12 95

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

De Turkse
Bakkerij van
De Pijp.
Ferdinandbol
straat 46
Tel:6766392

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 673 69 92
www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten
Cerrado los martes
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Café-Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Gespecialiseerd in
houten speelgoed
Albert Cuypstraat 256
www.mikadospeelgoed.nl

Sonny

Jeffrey’s
Café
Darts & Pool
voor feesten en partijen
open dag. van 12 .00- 1.00
Vrij. en zat. tot 03.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32
BAKKERIJ

RON VERBOOM
FALAFEL BROOD, BROOD

VLAAMSE FRITES
1e v/d Helststraat 43
Tel: 6767612
www.sonnyfalafel.nl

Ruud Venekamp
Wegens funderings werkzaamheden zijn wij tijdelijk verhuist
naar zie advertentie
Ceintuurbaan 232

EN NOG EENS HÉÉL
LEKKER
BROOD
eee e e
Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Brood en Banketbakkerij

Rud.H.Venekamp
ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

Ceintuurbaan 232

Tel:•662 12 09

