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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,Naturella Eenvoud Isaac en Christian.en

inzenders en jij?

Wat een moeilijke man ben ik toch, ondanks mijn 68 jaar, vaak nog
een kind die van de ene op de andere dag nog steeds niet weet wat
hij wil. 
Lid van de Humanistische Beweging. Een Beweging die wil bevorde-
ren de innerlijke verandering en een sociale verandering. Toch heb
ik vaak het gevoel dat ik daar nog heel ver van verwijderd sta. 

Iedere keer dat mijn middelvinger omhoog gaat en ik het aan kan
zien dat miljoenen kinderen en sociaal zwakkere mensen een mens-
onterend leven moeten lijden - ondanks dat ik met hen mee lijd - wat
heb ik bijgedragen om dit te veranderen?

Als kind was ik er al mee bezig. In het weeshuis - wat toen nog
bestond - stonden mijn haren overeind als er iets gebeurde dat mijn
verontwaardigende aandacht trok met betrekking tot rechtvaardig-
heid. Toch moet ik u vertellen dat ik weinig oplette of het wel terecht
was of dat het een verontwaardiging was die nadelig voor mijzelf was.
Een persoonlijke verandering heeft niets te maken met de buiten-
kant van mijn leven. Het heeft te maken met het innerlijke leven. Daar
verandert mijn leven. Als alle mensen dat overkomt dan verandert
natuurlijk daardoor ook deze wereld.
Dus daarvoor en daarom toch nog maar eens extra aandacht geven 
aan die innerlijke verandering en niet te veel zeuren.
Wie weet verandert er dan toch nog iets in mij en hoef ik toch niet zo
moeilijk meer in het leven te staan of te doen.

www.bulletindepijp.nl

www.humanistische-
partij.org

www.humanistischebe-
weging.org

contactadres:
jan@bulletindepjip.nl

of joverveld@hetnet.nl

Telefoon: 020-6791055

mobiel: 06-339 607 70

Op de website diverse
links naar andere lan-
den in hun eigen taal.

In de website van de
krant staan alle kran-
ten met onze artikelen.
Ook al onze adverteer-
ders die het mogelijk
maken onze projecten
te doen in Afrika. 
Aan hen onze harte-
lijke dank.
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Indiase Koolrollade
(Vegetarisch)

Koolrollade (4a5 personen)
Rollade: 1 groene kool (700 gram), 400
gram gekookte aardappelen, 1 winter-
wortel, 3 bosuitjes 2 stengels bleeksel-
derij, 1 ui, 1 Spaanse peper, ¾ theelepel
komijn, 3eetlepels olie, ¾ theelepel
mosterdzaad, ¼ theelepel koriander-
zaad, 1 eetlepel garam masala (Indiaas
kruidenmengsel), 2 tenen knoflook, 1
blik Mexico groentenmelange (200
gram, zout, versgemalen peper, 150
gram feta, 2 eetlepels vers gehakte kori-
ander, 2 eieren, 100 gram geraspte

Goudse kaas, 1 eetlepel sesamzaad.

Saus: 1 gesnipperde ui, 1 eetlepel milde
kerriepoeder, 2,5 deciliter melk, 2 eet-
lepels olie, 75 gram santen, (geraspte
kokos) 3 eetlepels sojasaus.

Snijd van 12 koolbladeren aan de
onderkant wat van de dikke nerf af.
Blancheer ze in 4 minuten in kokend
water. Laat ze uitlekken. Spreid        ze 

uit (op een theedoek) tot een lap van 40
bij 40 centimeter.
Snijd de aardappelen en de wortel in
blokjes, de bleekselderij en de bosuit-
jes in plakjes. Snipper de ui. Halveer de
peper, verwijder de zaadjes, snijd hem
grof.

Verhit de olie in een wok. Roerbak
komijn-, mosterd-, koriander-, en
garam masala 1minuut. Roerbak de
geperste knoflook, Spaanse peper, wor-
tel bleekselderij, bosui en ui 5 minuten.
Voeg de mexico-melange, zout en peper
toe. 

Maak de feta met een vork los en roer
koriander, eieren en 50 gram kaas 

erdoor. Meng de aardappelblokjes en
het groentemengsel door het fetameng-
sel Strijk dit uit over de koolbladeren
en rol die met behulp van de doek op.

Strooi het restant kaas en sesamzaad
op de rollade. Bak die (op een met bak-
papier beklede bakplaat) 45 minuten
(oven op 175 graden)

Fruit de ui in de olie, Bak de kerrie even
mee. Voeg melk, santen, sojasaus, zout
en peper toe. Laat de saus 20 minuten
heel zachtjes koken. Snijd de rollade in
plakken. Serveer de saus er bij.

Eet smakelijk.

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

Bakkerij Ron Verboom hoek Ceintuurbaan
Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij Runne-
boom in de 1e vd. Helststraat.
Verder in de bibliotheek aan het Roelofs
Hartplein en Cinetol. Alle buurthuizen,
wijkservicepunten en in alle supermarkten
in de Pijp.

Hoe  doneer ik voor projecten in Afrika?
via Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v
bulletin de Pijp. Hoe krijg ik een abonne-
ment op deze krant? Maak een donatie van
25 euro over voor projecten in Afrika op
bovenstaande giro. Je krijgt dan ook onze half-
jaarlijkse 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
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De mensen zegen overal: Oorlog  is een ramp!
Laten we Vrede een kans geven en een nucleaire ramp voor-
komen!!
Bezettingstroepen moeten terug getrokken worden
Bezette gebieden teruggegeven worden!
Wapenarsenalen ontmantelt!

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

Om onze eis en droom kracht bij te zetten organiseren we
op 9 februari, in cafe La Paz  een bijeenkost van aanpak met
een hapje en een drankje om 19.45uur voor een levend Vre-

desteken op de Dam

We stellen ons op in de vorm van het vredesteken met fak-
kels of kaarsen. We spreken over de toekomst die we willen, 
en zetten onze droom kracht bij door een vredesceremonie. 

Meld je zelf en/of je organisatie aan en schrijf je in op:

www.nucleaireontwapeningnu.tk

Of bel: 020-6938005

uitnodiging Vredesteken

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, Manu-
el Schreurs, Jan van Overveld
en .Sabine van Tatenhove 

Aan de winkeliers

Cafe la Paz
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Op het moment dat ik dit artikel schrijf,
zijn de verkiezingen wel achter de rug
maar is de formatie nog niet achter de
rug. 
Maar hoe de uitslag ook zal worden er
zal fundamenteel niets veranderen. 

Omdat zowel de PvdA als het CDA en
de CU hetzelfde neoliberale model van
'vrije marktwerking' aanhangt en
bovendien geen enkele andere parle-
mentaire partij dit model openlijk
afzweert.
Waar CU, CDA en PvdA het model van
Vrije Markt economie blijven opleggen
aan de bevolking, met het enige ver-
schil dat CDA dat hardhandig doet en
de PvdA en CU dezelfde maatregelen in
een verzachtend jasje steken, verzinnen
de andere partijen alternatieven, maar
zonder het marktmodel op zich geweld
aan te doen. 

De SP had besloten te willen regeren en
wel met de PvdA, en dreigde daarmee
zijn geloofwaardigheid te verliezen.
**Gelukkig heeft zij haar standpunt
geweizigd De SP heeft begrepen dat
regeren met de PvdA betekent conces-

sies doen aan de Vrije Markt. ** Hoe
kan een radicaal linkse partij denken
te kunnen regeren met sociaal demo-
craten die zichzelf al lang verkocht heb-
ben aan de wetten van het Grootkapi-
taal?

Wat Nederland nodig heeft is een poli-
tiek die NEE zegt tegen dit model. Dit
model dat Gezondheidszorg en onder-
wijs privatiseert, waarmee de rechten
van iedereen worden veranderd in een
handel voor een paar. Dit model waar-
mee Immigratie  een nieuwe vorm van
slavernij geworden is, waarmee uitslui-
ting en discriminatie is geïnstalleerd in
het hart van de samenleving. Dit model
dat van Nederland een medeplichtige
heeft gemaakt in de wapenwaanzin en
de criminele invasie van gebieden en
dat op haar grondgebied de destructie-
ve kernmacht toe laat die de hele wereld
op de rand van de catastrofe brengt. Dit
model dat met het voorwendsel ons te
beschermen tegen terrorisme mecha-
nismen installeert van groeiende con-
trole die, in naam van de veiligheid, de
vrijheid van de mensen doodt. Dit
model dat ten slotte de democratie vol-
ledig heeft uitgehold wat betreft de
inhoud ervan, waardoor de mensen
worden onderworpen aan de manipu-
latie van de kant van groeiende econo-
mische machten en de hen ten dienste
staande media.

Hoe de uitslag van de verkiezingen ook
is geweest, wie wil regeren met CDA,
CU of PvdA, verkoopt zich aan de wet-
ten van dit huidige en onmenselijke
systeem en daar is niets goeds van te
verwachten. Dit systeem, dit model
moet afgezworen worden, zodat Neder-
land haar enorme overvloed aan ken-
nis, technologie en middelen kan

bevrijden en die ten dienste kan stellen
van alle mensen, hier en in de rest van
de wereld.. 

En wat de verscheidenheid aan cultu-
ren betreft heeft Nederland in haar hart
de grootste concentratie van diversiteit
op de planeet. Alle culturen van de
wereld leven reeds samen op ons
grondgebied. Ook alle conflicten van
deze wereld uiten zich tussen ons. Het
is ons grootste probleem, het is onze
grootste bedreiging en tegelijkertijd is
het ook onze grootste mogelijkheid
voor resolutie en bijdrage aan de con-
structie van de Universele Menselijke
Natie.

Iedere toenadering, elk begrip, elke
brug tussen culturen, tussen generaties
en tussen geloven maken deel uit van
deze nieuwe constructie, die niet alleen
noodzakelijk is voor Nederland, maar
ook een inspirerende bijdrage zal zijn
voor andere gebieden en volken die het
nodig hebben vooruit te gaan in de
richting van rechtvaardigheid en vre-
de.

Het openen van een nieuwe toekomst
kan niet verwacht worden van partijen
die de bevolking willen vast houden in
een huis dat in brand staat. Die toe-
komst zal zich openen door de groeien-
de rebellie van een nieuwe sociale
beweging. Een Beweging die alle diver-
siteit in zich verenigt en waar de poli-
tieke partijen naar zullen moeten
luisteren als zij willen overleven.

Peter Noordendorp

Noot van de Redactie: **

de verkiezingen en een nieuwe toekomst
ingezonden door Peter Noordendorp
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De levenscyclus Van de
Bladluis. 
U zult zich wel afvragen of er over deze
kleine etterbuiltjes iets bijzonders  te
vertellen is. Jazeker de levens cyclus van
dit klein gespuis is heel interessant.
Tegelijk zal ik U vertellen over de
natuurlijke vrienden en de vijanden
van de luis. De meest voorkomende lui-
zen zijn de Zwarte Bonenluis (voortko-
mend op peulvruchten), maar ook de
vlier (Sambucus) is favoriet. Dan is er
ook de Groene bladluis, een grote plaag
voor elke rozenliefhebber. Spontane
kruisingen van deze twee komen voor

en zijn licht- tot donkerbruin gekleurd
en zijn dubbel zo groot dan de ouders
en hebben van beide de goede eigen-
schappen, voor de tuinliefhebber slech-
te. Ik begin in het vroege voorjaar als de
eitjes uitkomen, die de vorige herfst
gelegd zijn. De luizen uit die eitjes zijn
levendbarend. Op het moment dat de
luizen geslachtsrijp zijn breiden zij zich
geleidelijk uit over de plant. Op het
moment dat de plant overbevolkt raakt
krijgen de nieuw geboren vrouwtjes
vleugeltjes en waaien door de wind
naar andere planten. En nu het wonder
der natuur deze vrouwtjes zijn maagd,
waarschijnlijk krijgen de luisjes van het

moederlichaam sperma mee. Op de
andere planten herhaald zich de cyclus
tot de herfst, dan worden er weer eitjes
gelegd. De vriend van de bladluis is de
mier en zij zullen het luizenvolk verde-
digen. Met hun voelsprieten betasten
zij de luis die dan het opgezogen plan-
tenvocht van achteren laat lopen wat
door de mier opgezogen wordt. Voor de
winter worden de melkkoetjes van de
mieren naar de ondergrondse gangen
gebracht en daar op planten wortels
gezet om zo de winter door te komen.
Dan nu de vijanden van de luis. De
Gaasvlieg even als zijn larven heeft de
luis als voedsel. Het lieve heersbeestje
het symbool tegen zinloos geweld is ten
opzichte van de luis een killer even als
de larven. Zo zien we dan maar weer
ieder huisje heeft zijn kruisje en elk
roosje heeft zijn eigen luisje

Groetjes Toon.

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

Mier met Bladluizen

Gaasvlieg

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

advertentie

Hier uw web-site?
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In de kleuterklas hebben we
geleerd dat geweld niks

oplost.

Daar zijn we in gaan geloven.
De grote leiders van de wereld hebben
het volgens mij nooit meegekregen.
Geef ze eens een jaartje kleuterklas.

Misschien dat ze dan wel weer mens
kunnen worden, in plaats van mon-
sters.

De mensen zijn niet de enigen die eron-
der leiden, de wereld waar we op leven
ook.

Wanneer realiseert men dat ze verkeerd
bezig zijn. t moorden van je eigen
soort. vermoord je zelf liever en
bespaar miljoenen mensen levens.

Je bent pas stoer als je je wapen neer-
legt en opkomt voor de zwakken.
Alleen DAN ben je een HELD!

Een kind neerschieten met een geweer
dat groter is als dat kind zelf en je ver-
volgens als HELD te gedragen. HOE
DURF JE.

Men moet zich realiseren dat er genoeg
geweld op de wereld is.

Laten we samen werken aan een betere

toekomst.
Laten we de vrede herstellen.

Stap voor stap laten we de domme
geweldplegers en oorlogsvoerders zien
hoe het echt moet, hen laten zien wie
de echte HELDEN zijn.

Mijn geloof staat voor VREDE, en daar
geloof ik ook in.
Respecteer ieder geloof, en leef zonder

vijand.

GOD BLESS THE WORLD, NOT ONLY
AMERICA.
Haha, wanneer krijgen we dat te
horen??

Mensen, kusjes en knuffels van de 
vrede liefhebber. 

7-mza

In de Kleuterklas
ingezonden brief

7-mza

2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140

www.yourfuture.nl



In de jongste geschiedenis
van de Pijp speelt 

Wijkcentrum Ceintuur een belangrijke
rol. Op 6 oktober 1969 vindt de officië-
le oprichting plaats in het bijzijn van
burgemeester Samkalden in de ont-
vangstzaal van Heineken. De naam is
afgeleid van de Ceintuurbaan en geef
aan wat haar belangrijkste taak is: het
versterken van de saamhorigheid van
de buurtbewoners. Naast het actiewerk
worden daartoe ook sociaalculturele
activiteiten georganiseerd. Het zijn roe-

rige tijden. Werkgroep de Pijp wordt
steeds radicaler en gaat een actieve rol
in het wijkcentrum spelen. Ook afde-
ling Zuid 2 van de PvdA breidt haat
activiteiten in de buurt uit. De latere
staatssecretaris Jan schaefer speelt
daarbij een belangrijke o. Hij is lid van
werkgroep de Pijp en zeer actief in het
wijkcentrum. Door onder meer zijn
toedoen gaat ook het wijkcentrum zich
steeds radicaler opstellen. Om de
buurtbewoners te activeren en meer bij
de problemen in de wijk te betrekken,
organiseert Wijkcentrum Ceintuur in

1972 van 20 tot 23 april in de oude RAI
de manifestatie Pijp in, Pijp uit. Bezoe-
kers kunnen zich tijdens de manifesta-
tie voor activiteiten opgeven. Het
enthousiasme is groot en er worden
werkgroepen opgericht die zich gaan
bezig houden met verkeer, met wonen
en met groen. Mede door deze manife-
statie keert het geloof in de Pijp terug.
Architecten als Bas Goudriaan en Gui-
do van Overbeek maken plannen die
aansluiten op de wensen van de buurt-
bewoners. Het gaat om een geleidelijke
verbetering van de buurt. Met name het
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Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 163

Sloop van het klooster in de Rustenburgerstraat

De Boerenbonthal
voor al uw stoffen

open ma t/m zat

Albert Cuypstraat 186-190

Telefoon 020 - 671 00 87

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

Sarphatipark 16

Tel.671 76 87

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

V
o

o
r d

e
 B

a
d

c
u

y
p

06-511.483.33
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scheppen van speelgelegenheid voor
kinderen en het terugdringen van de
verkeersoverlast zijn belangrijke pun-
ten. Buurtbewoner Michael van der
Vlis, de latere wethouder van Verkeer
en Vervoer, stelt samen met de PvdA-
afdeling een verkeerscirculatieplan op.
Men vindt het niet recht dat auto's de
openbare ruimten domineren en pleit
voor een meer democratisch ruimtege-
bruik. De meeste straten dienen een-
richtingverkeer te krijgen en de Ferd-
inand Bolstraat moet autovrij worden.
Mede door felle straatacties van Ferd-
inand Bolstraat moet autovrij wordt dit

plan later in grote lijnen uitgevoerd als
de Ferdinand Bolstraat ten noorden
van de Albert Cuyp voor doorgaand
autoverkeer wordt afgesloten en veel
straten eenrichtingverkeer krijgen. Ook
het te kort aan voorzieningen krijgt
aandacht. Als in 173 het klooster van de
zusters In Omnibus Charitas in de
Rustenburgerstraat 162 leeg komt, wil
de buurt hier een centrum met buurt-
voorzieningen. De gemeente besluit
echter om het klooster te slopen voor
een nieuwe school. De daarop volgende
bezetting houdt de sloop niet tegen. Wel
ontstaat er een discussie over het in de

Pijp gewenste voorzieningenniveau. 

wordt vervolgd in krant 165

Het boek
Monument van een wijk 

Door Ton Heijdra 
is te  koop bij  

Uitgeverij René de Milano
Tel: 072-515 07 71 
ISBN 90 72810 17

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

Ferdinand Bol autovrij 1972

Ceintuurbaan 157a  Reservering: 675 15 65
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat. 10.00 - 03.00

Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28         
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00 

CAFÉ

STIGTER



Op 21 december j.l., op de kortste dag
van het jaar, vond op de Dam een mani-
festatie plaats in het teken van Wereld
zonder Oorlogen en Nucleaire Ontwa-
pening Nu.
Er werd een levend Vredesteken
gevormd door 120 mensen, die alle-
maal een fakkel droegen, en er werd
gevraagd om wereldwijde nucleaire
ontwapening en het terugtrekken van
alle troepen uit bezette gebieden. Er
weren verschillende speeches gehou-
den door de verschillende organisaties,
en er waren optredens van 2 jonge
artiesten, die speciaal voor deze gele-
genheid muziek en teksten hadden
gemaakt. 
Deze manifestatie maakt deel uit van
een wereldwijde campagne om de
machthebbers duidelijk te maken dat
wij genoeg hebben van hun oorlogen
en wapengeweld en van oorlogszuchti-
ge gedrag waarmee zij de wereld en de
mensheid op de rand van de afgrond
brengen. Vandaag de dag is het gevaar
van een nucleaire oorlog groter dan
ooit te voren.
In vele landen van de wereld, van
Mozambique tot Finland, van Santiago

de Chili tot India, van Canada tot in de
zuidelijkse stad van de wereld, Punta
Arena, worden sinds enige maanden
deze levende vredestekens gevormd. In
Europa vond het grootste levensteken
ooit plaats in Budapest, met meer dan
3000 deelnemers, gevolgd door Rome,
Turijn, Milaan, Madrid, Barcelona,
Parijs, Praag, Athene, Keulen… en nu
dus ook in Amsterdam.
En dit is pas het begin, want het doel is
dat steeds meer mensen die tegen oor-
log en geweld zijn, gewone mensen
zoals u en ik, hun weerzin tot uitdruk-
king gaan brengen middels alsmaar
groeiende Vredestekens, om ervoor te
zorgen dat onze machthebbers hun ver-
stand terug vinden en ophouden met
de spiraal van geweld die onze planeet
en haar bevolking steeds meer in
gevaar brengen.
In Amsterdam werd de manifestatie
georganiseerd door De Gemeenschap
voor Menselijke Ontwikkeling, een
internationale organisatie die deel uit-
maakt van de wereldwijde Humanisti-
sche Beweging, de georganiseerde
expressie van het Nieuwe Universele
Humanisme.
8 andere groeperingen en organisaties
sloten zich bij de manifestatie aan,
zoals Assadaaka, Verwarm Amsterdam,

Rood, Rob Schrama groep, Afghaanse
Vluchtelingen Organisatie, vertegen-
woordigers van de Surinaamse
gemeenschap, Casa Migrantes, diverse
groepen van Vrouwen voor Vrede, Jong
Amnesty Deventer.
Er waren ook veel individuele deelne-
mers, waaronder veel jongeren. De
atmosfeer was fantastisch en iedereen
had aan het eind van de manifestatie
een enthousiast gevoel. Wat echter
opviel was dat de media er geen enkele
aandacht aan hebben willen besteden.
Vredesmanifestaties zijn blijkbaar geen
interessant thema.
Dat houdt ons er echter niet vanaf om
op 17 maart a.s. het volgende Levende
Vredesteken te organiseren op de Dam,
waarvan de bedoeling is dat het groter
zal zijn dan dat van 21 december.  Op
deze zelfde dag zullen er ook weer Vre-
desteken Manifestaties gehouden wor-
den in vele steden van Europa.
Wij roepen dan ook iedereen op om
zich aan te melden bij de organisatie.
Personen en groeperingen.
Contact personen: Lory Tasma: lorytas-
ma@cs.com, tel: 020 6938005 Chloë
Noordendorp: luz.chloe@gmail.com, l:
020 6938005
Voor meer informatie en inschrijving:
www.degemeenschap.info 

Open:
ma t/m do 14.00 t/m 01.00
vrij & za    14.00 t/m 03.00 

Ook voor feesten en 
partijen (ook op zondag)
iedere 3e zondag vd maand live

jazz open 15.00 tot 22.00uur

Hoek 2e Jacob van Campen-
straat - Gerard Doustraat

Tel: 020-673 42 51
www.cafe-depunt.nl

Levend Vredesteken op de Dam
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Topfiets
Rijwielhandel
1e Jacob v.

Campenstraat 56
Tel: 66 28 707

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Amsterdam, 11 januari 2007

Kick-off HHumanlink

Op 17 januari a.s. versterken Stichting
Hivos en Vereniging Humanitas hun
samenwerking in het project HHuman-
link. Tijdens een feestelijke kick-off in
Amsterdam zullen Manuela Monteiro
(algemeen directeur Hivos), Lodewijk
de Waal (algemeen directeur Humani-
tas) en Marius Ernsting (Directeur Bij-
zondere Projecten Humanitas) de
samenwerking toelichten. Ook belich-
ten enkele vrijwilligers de samenwer-
king vanuit hun perspectief. De bijeen-
komst zal worden afgesloten met een
optreden van Kora-muzikant Zouma-
na Diarra.

Hivos en Humanitas streven beide op
basis van hun humanistische uitgangs-
punten naar een vrije, eerlijke en duur-
zame wereld. Via Humanitas zijn dui-
zenden vrijwilligers in Nederland
actief op het gebied van jeugdwelzijn,
maatschappelijke participatie en het
verwerken van een verlies.

Hivos zet zich in voor structurele
armoedebestrijding, samen met maat-
schappelijke organisaties in ontwikke-
lingslanden. Door steeds verdergaande
globalisering zijn de werkterreinen van
de twee organisaties in toenemende
mate vervlochten geraakt. Voor Hivos

en Humanitas is dit een belangrijke
aanleiding om hun samenwerking in
HHumanlink te intensiveren.

Doel HHumanlink
Het doel van HHumanlink is het moge-
lijk maken van kennisuitwisseling en
krachtenbundeling tussen Hivos en
Humanitas op het gebied van vrijwilli-
gerswerk, zorg, participatie, maat-
schappijopbouw en ontwikkelingssa-
menwerking. Dit vertaalt zich in vier
kernactiviteiten:

· Het organiseren van fysieke en digi-
tale uitwisselingen tussen vrijwilligers
van Humanitas uit Nederland en vrij-
willigers van partnerorganisaties van
Hivos uit het Zuiden. 

· Het organiseren van campagnes die
bijdragen aan een groter publiek
bewustzijn in Nederland van maat-
schappelijke thema's, ontwikkelings-
vraagstukken en de hedendaagse inter-
nationale samenwerking.

· Het organiseren van activiteiten in
het kader van co-development, in
andere woorden: intensieve Noord -
Zuid samenwerking met een centrale
rol van (re)migranten. 

· Het werven en beschikbaarstellen
van fondsen voor de financiële en
materiële ondersteuning van gezamen-

lijke projecten van Humanitas, Hivos
en partnerorganisaties in het Zuiden.

Hhumanlink in 2007
In 2007 organiseert HHumanlink een
uitwisseling over het thema rouwver-
werking tussen vrijwilligers van Jonge-
ren in Rouw, 
een initiatief van Humanitas afdeling
Almere/Zeewolde, en partnerorganisa-
ties van Hivos uit Namibië, Zimbabwe
en Malawi. 
Tevens zal HHumanlink dit jaar een
internetforum lanceren waar Neder-
landse en Afrikaanse vrijwilligers idee-
ën, ervaringen en kennis kunnen delen. 

Ook organiseert HHumanlink een serie
bijeenkomsten waarbij de Stichting
Minderjarige Asielzoekers Humanitas
(SAMAH), Hivos, ama's en ex-ama's
van gedachten zullen wisselen over de
participatie van jonge asielzoekers in
initiatieven voor HIV/Aids-preventie. 
voor meer info: e-mail: z.vanar-

kel@lb.humanitas.nl.

---------------------------

PERSBERICHT

Let op!!!
Persbericht

Vanaf 3 februari zijn de ope-
ningstijden van bibliotheek 

Cinétol en Olympisch Kwartier op
zaterdag gewijzid.

De nieuwe openingstijden zijn: Van
11.00uur tot 16.00uur.

Persbricht
Vrijwilligersproject van SAMAH geno-
mineerd door Oranje Fonds voor
Appeltje van Oranje Bunnik, januari
2006.  Zie voor meer informatie:
e-mail: z.vanarkel@lb.huma-

nitas.nl.
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL
Gerard Douplein 8

Tel: 671 88 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

Februari 2007
3-2 Jamsessie soul/pop/blues

4-2 De Kelvinators hebben de

vorige keer het hele café op zijn

kop gezet met hun humorvolle

muziek: van lekkere pop tot het

levenslied

11-2 Bigrednblue… een onverval-

ste bluesband

17-2 Jamsessie soul/pop/blues

18-2 'Opus': Willem, Wouter en

Tjeerd, 3 jonge singer/songwri-

ters, brengen gevoelige persoon-

lijke liefdesliedjes

25-2 'Fazzz', 5 mans

formatie speelt funky

jazz

Live muziek in Lust 4 Live

Live muziek in Lust 4 Live

Strijden voor de rechten van
minderheden overal in de
wereld is strijden voor de
rechten van alle mensen.
www.humanistischebeweging.org

Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93
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DE DUVEL

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

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: Ron dgl 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 Hals buurt) 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

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

Grofvuil
Aanmelden via tel. 678 12 99, 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

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159

Veelal Hollandstalige muziek, ook voor

feesten en partijen 020-6716253
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Ostadetheater
Een selectie uit hun programma

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

Als de dood...
Marianne van Houten, vr 9/10 feb

Een Nederlandstalig liedjesprogramma met een verscheidenheid aan stijlen. Marianne
van Houten zingt eigen repertoire én bekende cabaretliedjes als De Dood (Jacques Brel),
Ik ben hem Kwijt (Brigitte Kaandorp) en Er is een Amsterdammer doodgegaan (Wim
Kersten). 

Als de dood... speelt zich af in een Amsterdams huis en een typisch Amsterdams stamca-
fé. Een krantenartikel over een dood gevonden meisje trekt de aandacht, een hamster
overlijdt, een ex wordt vermoord en de angst voor de eigen dood wordt belicht.
De liedjes worden verbonden door korte sketches, interacties met het publiek en monolo-
gen. Marianne van Houten confronteert iedereen met de angst voor de dood. 

Marianne van Houten is in 2005 afgestudeerd aan het conservatorium in zang en lichte
muziek, met theater als bijvak. Sinds een jaar is zij werkzaam als zangeres, actrice en the-
atermaker. 

Seks, Drugs, Roemi.
Theatergroep Pangaea, vr 2/3/4 feb

Terwijl zijn ouders op pelgrimsreis zijn, nodigt een Iranese jongen vijf vrienden uit. Ze zijn allemaal begin twintig, maar
daar houdt de overeenkomst tussen hen ook meteen op. Naeim is een in Iran geboren Afghaan, Edward is een christelijke
Armeniër, Dawoed is joods en van de “echte” Iraniërs Dariosh, Hassan en Ali is de éen nationalistisch, de ander moslim en
de derde biseksueel. Kortom, een onwaarschijnlijke vriendschap. 

Zij vinden troost in het dichtwerk van Roemi, een dertiende-eeuwse Iranese dichter. Hij schreef in het Perzisch (Farsi) en
zijn leraren en leerlingen kwamen uit alle hoeken van Azië. In Iran zijn de boeken van Roemi in elk huis te vinden en zijn
teksten komen terug in Perzische klassieke muziek en schilderwerk. Zijn werk is nog steeds actueel: naast religieuze thema-
’s schreef hij over seksualiteit, maatschappijkritiek, vrijheid en liefde.

Meer info: www.theatergroeppangaea.nl

Seks, Drugs, Roem

Als de Dood
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Filmtheater Rialto :• 
Ceintuurbaar 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl

Rialto
Een selectie uit hun programma

Muziek Centrum  de Badcuyp
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt 675 96 69 

Badcuyp
Een selectie uit hun programma

Nooot
Zondag 4 februari, 15.00

Presentatie van de jazz-cd Nooot Breekt Wet
met klezmer en Arabische invloeden. 

Benny Sings
Vrijdag 23 februari, 22.30

Band uit Feelgood, groovy popsongs.
“Benny Sings blinkt uit in

ongecompliceerdheid, we hebben heel hard
gewerkt aan zo min mogelijk”

Last Days
zaterdag 10 feb, VS(2006), Gus van Sant

In het kader van het programma Meet the Maestro, vertoont Rialto twee
films van Gus Van Sant: To die for en Last Days.

Ook zal één van de korte
films worden vertoond,
gemaakt door jonge
filmmakers in het kader
van Meet the Maestro,
geïnspireerd op het werk
van Gus Van Sant.

13.30 uur To Die For
16.00 uur Last Days

Ten Canoes
Vanaf 1 februari, Rolf de Heer en Peter Djigirr (Australië, 2006)

Eerste Australische speelfilm waarin Aboriginal wordt gesproken. Veelge-
laagd verhaal, dat recht doet aan de verhalentraditie van de Aboriginals:
in een ver verleden ontdekt Minygululu dat de jonge Dayindi een oogje
heeft op Minygululu's derde en jongste vrouw. Dat druist in tegen de wet-
ten van de stam. Minygululu lost de zaak op met een voorouderlijk ver-
haal.  

Leven in Fantasie
Zondag 4 februari, 14.00 uur:

Van de andere kant. Filmprogramma met lange en korte films over het
leven van homoseksuelen en lesbiennes in Oost-Azië.

Cuyp-diner:
Anne Chris Kwartet

Donderdag 15 februari, 20.00
wereldmuziek I 

Smakelijke jazz en latin met zangeres Anne
Chris en haar mannen: Wim Bronnenberg
(gitaar), Cord Heineking (bas) en Joost

Kroon (drums).

Cuyp-diner: 
Reinier Voet & Pigalle 44

Donderdag 22 februari
'Django's Jazz but with a twist, Bebop with a

gypsy touch'.

vlnr: Ten Canoes, Benny Sings

Last Days
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DEZE ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN BULLETIN DE PIJP - ZUID BLZ 16

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

BROOD VAN
RONVERBOOM
MAAKT JE NIET

LOOM.Jeffrey’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

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot laat

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23
www.tjingtjing.com

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

sk
ia

’s
h

u
is

ka
m

e
r

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Kinderkapper
Babyface

Tel: 671 84 41

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
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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

Uw installateur B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

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

Libanees Restaurant

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

“Artist”

Walia Ibex
Tropische specialiteiten

Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

1e jacob v Campenstr 41HS

Tel 671 34 66
ethiowaliaibex@yahoo.com

Hier uw

adver-

tentie?
info:

jan@bulletindepijp.nl


