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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, Marieke van Gessel, Isaac en Christian.

en jij? 

Tot gauw

Dag lieve mensen ik ben weer eens voor zes weken vertrokken naar Afrika. Om
precies te zijn West Afrika.
Afrika dat mijn hart heeft gestolen. Het is al voor de vierde keer dat ik er naar
toe ga. Weet U nog de laatste keer om een school, van een afgewaaid dak, te voor -
zien. 
Nu hoop ik een actie te doen waarbij er voor vrouwen en kinderen hoop kan
ontstaan dat er meer is dan het probleem dat zij hebben.
Vrouwen die alleen door in de prostitutie te werken inkomsten derven om hun
kinderen te eten te geven. Vrouwen in deze cultuur die voor 54 % aan AIDS lij-
den waaraan ook een groot deel van hun kinderen mee zijn besmet.
Toch bewonder ik speciaal deze vrouwen hoeveel moed en spirit ze hebben om
zich staande te houden. Voor hen wil ik mij inzetten om te zorgen dat zij een
menswaardig bestaan kunnen hebben.
Wat is er nodig? Opvang voor deze vrouwen en hun kinderen. Medische begelei-
ding. Goedkope medicijnen. Een stuk grond waar ze gewassen kunnen groeien
voor hen zelf en om te verkopen. Een plek waar men steun aan elkaar heeft die
in deze omstandigheid moeten leven. 
Zij hebben een achterban nodig die hen een gevoel geeft niet alleen te staan. Een
liefdevolle achterban die begrip toont in welke omstandigheid ze nu verkeren
door uitbuiting. 
Hun kinderen die naar school moeten kunnen. De jonge vrouwen die ook een
scholing nodig hebben. Kortom Uw hulp hebben ze nodig. Als AOWer, ik werk
twee dagen op de markt om mijn reis te kunnen betalen, heb ik helaas niet
genoeg om dit alles te verwezenlijken. Daarom heb ik ook uw hulp nodig.
Lieve lezers en ondersteuners van Bulletin de Pijp ik durf u ons Gironummer te
geven laat uw hart spreken. Je wordt door mij op de hoogte gehouden hoe alles
zich zal ontwikkelen.
Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Liefs Jan

t.n.v. De Gemeenschap Giro 786 7814 o.v.v. hulp aan AIDS vrouwen en
kinderen Togo West Afrika

www.bulletindepijp.nl

www.humanistische-
partij.org

www.humanistischebe-
weging.org

contactadres:
jan@bulletindepijp.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.

Op 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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Italiaanse spinazietaart,

Serveer met stokbrood en een salade
met stukjes ansjovis erin.

Torta di spinaci (6 tot 8 personen) 150
gram bloem, 75 gram boter in blokjes,
zout, 1 rode ui, 1 teentje knoflook, 250
gram spinazie (Italiaanse of wilde spi-
nazie), 
100 gram oude kaas in plakjes, peper,
nootmuskaat, 5 pomodori secchi
(gedroogde tomaten) in olie, in potjes),
2 eetlepels fijn geraspte pecorino of

parmezaanse kaas, kwart liter slag-
room, 3 eieren, 1eetlepel pijnboompit-
ten.

Korst of piedeeg: meng de 150 gram
bloem met de boter, snufje zout en 5
eetlepels ijskoud water snel tot een
samenhangend deeg. Leg het deeg ver-
pakt in plastic folie minstens een uur
in de koelkast. 

Intussen: pel en snijd de ui in halve rin-
gen. Pel de knoflook, plet die en snijd
hem fijn. Was de spinazie (verwijder de
steeltjes) en laat hem goed uitlekken.

Verhit de olie in een wok of grote pan.
Fruit de ui en de knoflook even. Voeg
de spinazie toe en roerbak 2 minuten.
Laat de spinazie goed uitlekken. Druk
goed uit. Snijd de oude kaas in stukjes
van 2 bij 2 centimeter. Roer de kaas
door de uitgelekte spinazie. Breng op
smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. Snijd de pomodori secchi in klei-
ne stukjes. 

Verwarm de oven voor op 200 celcius.
Vet een lage taartvorm met (doorsnede

van 28 centimeter) in. 
Bestuif het werkvlak met bloem. Rol
het deeg uit tot een lap met een door-
snede van 31 centimeter. Bekleed de
vorm er mee. Strooi de kaas en de stuk-
jes tomaat op de bodem. Verdeel het
spinaziemengsel erover. 
Klop de eieren met room los en breng
op smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. Giet dit op de spinazie. Strooi de
pijnboompitten erover. 

Bak de taart één richel onder het
midden van de oven in 40 minuten
gaar.

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

Ecologisch 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

Wilde Spinazie
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De aarde menselijk maken

INLEIDING:
De drie boeken die dit werk vormen werden geschreven door
Silo in Mendoza (Argentinië). Van binnenuit gezien werd
voltooid aan het einde van herfst 1972 en werd in augustus
1988 gecorrigeerd Het innerlijke landschap werd op haar
beurt gedurende de winter van 1981 beëindigd en heeft
eveneens in augustus 1988 veranderingen ondergaan. Het
menselijke landschap, tenslotte, werd in zijn geheel in okto-
ber van datzelfde jaar opgesteld. 

Zestien jaar zijn voorbij gegaan tussen de eerste publicatie
van Van binnenuit gezien en haar correctie. Gedurende deze
tijd heeft het boek in talrijke Oosterse en Westerse talen
gecirculeerd, de auteur aanzettend tot persoonlijk en schrif-
telijk contact met lezers uit verschillende windstreken. Dit
feit heeft zeker bijgedragen aan het besluit om verschillende
hoofdstukken van het geschrevene te veranderen, omdat er
opgemerkt werd dat de verschillende culturele onderlagen,
waar dit werk aankwam, ontelbare verschillen in de inter-
pretatie van de tekst heeft geproduceerd. Er waren zelfs op

het boek 

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

Aan de winkeliers
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het moment van vertalen woorden die
serieuze moeilijkheden gaven, en die
de oorspronkelijke betekenis, die
ermee bedoeld werd, verdraaiden. 

Wat net gezegd is geldt ook voor Het
innerlijke landschap, zelfs als in dit
geval zeven jaar zijn verlopen tussen de
eerste productie en de verwerking van
de veranderde tekst. 
Het is mogelijk dat het in de bedoeling
van de auteur heeft gelegen om deze
aanpassing van de eerste twee boeken
te realiseren om ze samen te voegen
met het derde. 

Merk op dat in augustus 1988 de cor-
recties werden volbracht en dat twee

maanden later het derde
boek zijn voltooiing vond.
Ook al houdt Het mense-
lijke landschap de funda-
mentele trekken van de stijl
van de twee voorgaande
producties, anders dan
deze laten de bijzonderhe-
den van de sociale en cul-
turele wereld naar voren
komen, genoodzaakt een
wending te nemen in het
behandelen van de thema's
die onvermijdelijk alle ele-
menten meenemen van dit
literaire werk dat wij vanaf
nu betitelen met De aarde
vermenselijken. 

Andere werken van Silo,
totaal verwijderd van het
poëtische proza, lijden niet
onder de moeilijkheden die
wij net aan het becommen-

tariëren waren, evenals dat hun geza-
menlijke of individuele publicatie geen
wisselwerking van stijl met de rest van
zijn werk produceert en daar kunnen
we in dit geval niet omheen. 

De vertalers

Desire van Dijk en Peter Noordendorp
Vervolg in krant 166

De aarde menselijk maken
auteur Silo

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

V
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p

06-511.483.33
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CrocusVernus,
Vernus betekend van de lente. Behoord
tot de familie van de Irissen (Iridacae-
ën). Omdat Jan van Overveld nu in
Togo verblijft zijn een aantal artikelen
waaronder deze vorig jaar in december
geschreven. Als het een zachte winter is
geweest zijn de krokussen nu uitge-
bloeid, daar en tegen bij een strenge
winter zijn ze ongeveer nu in bloei. Er
zijn in totaal elf soorten krokussen die
oorspronkelijk komen uit Zuid-West
Rusland, Klein Azië, Italië en een soort
van Corsica. De Crokus Vernus komt uit
de Alpen. Ik beperk mij tot de Crokus
Vernus in tegenstelling tot de andere
soorten is deze groot bloemig, aaruit
vele gekleurde soorten zijn gekweekt.
Bleeklila Mauve: Haarlem Gem, Queen
off the bleus en Vanquard. Wit: Katleen
parlow, Jeanne d,Arc en Sneewstorm.
Bleek-mauve met donkere strepen: Pic-

wic en Striped Beauty. Donker-paars:
Necro Boy, Purpereus Grandifloris en
The Bisoph. Goudgeel: Hollandse Gele,
Yellow giand of Dutch Yellow. De bloei-
tijd is van februari tot april. In novem-
ber vijf centimeter diep planten. Ze ver-
wilderen gemakkelijk en kunnen jaren
op de zelfde plek blijven staan. Ze zijn
geschikt voor de border maar kunnen
ook heel goed verwilderen in het gras
of in de rotstuin. Vroege hadden we een
veel voorkomend vogeltje wat nu bijna
uitgestorven is, de huismus (Passer
Domesticus) of Dominomus zo u wilt,
Dat in razernij kwam zodra de krokus-
sen bloeien. De tuinliefhebbers in die
tijd spanden draden over de krokussen
om vernieling te voorkomen. Om Johan
Cruyf te citeren: Elk nadeel heeft zijn
voordeel. Krokussen worden altijd
geassocieerd met lente, maar weet u dat
er vijf soorten zijn die in de herfst

bloeien? Daar kom ik in oktober nog op
terug. 

Groetjes Toon 

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

crocussen in de sneeuw

Crocus teelt aan de kust op de zandgronden

ijzerwaren & gereed-

schappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam

Tel. 671 20 16

Tjin’s
Toko

1e vd Helststraat 64
Tel: 671 77 08

Plantenmarkt
Voor al uw bloeiende

balkon-, tuin- en kamerplanten

Albert Cuypmarkt

203 
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Sultan Sofrasi
Impressie

Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

De uitgebreide keuken Ook geschikt voor groepen

Een trotse kok aan de gril Heerlijk gebak

Gelegen aan de winkelstraat Ferdinandbol
ook voor afhalen

Een vriendelijke bediening

Sultan Sofrasi



Wijkcentrum Ceintuur 

vervolg
Deze discussie zal ook een belangrijke
rol spelen in de strijd tegen de bouw

van de opera op het Oude RAI terrein.
De meningen hierover zijn verdeeld.
Veel buurtbewoners zien de opera als
een onderdeel van de grootschalige

plannen tot city-vorming en keren zich

tegen de bouw. De in de buurt zo
belangrijke CPN een groot voorstander

van d opera-plannen. Zij vindt een
muziektheater goed voor de buurt en

richt het initiatief-comité
Muziektheater Nu op dat pleit voor de
onmiddellijke uitvoering en het reali-
seren van de toegezegde buurtvoorzie-
ningen. Zoals een sporthal. Maar liefs
2563 buurtbewoners ondersteunen dit

voorstel met hun handtekening. De
tegenstanders zitten ook niet stil. Op
een grote wijkvergadering spreken

ruim driehonderd mensen hun afkeur
voor de plannen uit. Vooral de te ver-
wachten toename van verkeer en drei-
gende speculatie roepen weerstand op.

Zij vinden dat er in de Pijp meer
behoefte aan buurvoorzieningen is
dan aan een luxueus cultuurpaleis. 

8

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 164

1e vd
Helststraat

45
Tel: 020 679 44 65

Petit
GRAND Café

GRANNY

u 1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

De speelplaats met spelende kinderen

1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910

www.peppinopronto.nl
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Maoz
Falafel met gratis salade en

sausjes, Vlaamse frieten met

Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Uiteindelijk krijgen de tegenstanders
hun zin en komt de opera er niet. De
beloofde buurtvoorzieningen komen
er wel. Een dubbel succes: geen opera
maar wel een sporthal, een buurthuis,
een verzorgingshuis voor ouderen en

een kinderboerderij.

wordt vervolgd in krant 166

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

‘De pijp heeft geen behoefte

aan grote nieuwe dingen, 

veeleer is er behoefte aan

maatregelen die de wijk weer

bewoonbaar moet maken en

op den lange duur bewoon-

baar moet houden. 

De Pijp heeft, zoals elke wijk,

groei mogelijkheden in zich

en het is dus zaak deze te

benutten, in plaats van ze te

negeren en de wijk in korte

tijd te vernietigen 

alsof er geen leven is of was

geweest’                                         

Bas Goudriaan, 1972

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

Jan Schaefer van Werkgroep de Pijp bij de opening van de
speelplaats in het open gat aan de Govert Flinckstraat 1972 

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

Sarphatipark 16

Tel.671 76 87
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La Paz
Vrijdag 9 maart 2007
Aanvang:•20.00 uur

Cafe La Paz is een maandelijkse bijeen -
komst voor iedereen die zich wil inzet-
ten voor een vreedzame samenleving.
Voor elke cafe La Paz hebben we een
ander onderwerp dat te maken heeft
met de huidige samenleving en situa-
ties in de wereld. Tijdens de bijeenkom-
sten wordt dus steeds een bepaald
onderwerp besproken door de aanwe-
zige mensen, waarbij ieders mening
belangrijk is. 

Tijdens de avonden worden workshops
georganiseerd, gecombineerd met ont-
spannen wat eten en drinken.
De toegang is gratis, eten is inbegrepen
alleen drankjes zijn op eigen kosten.

Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)

Voor contact: Lory Tasma en Chloë
Noordendorp, tel. 020 6938005

Vredesteken
Zaterdag 17 maart

Deze 17e maart doen we opnieuw onze
oproep aan alle volkeren van de aarde,
aan alle culturen en mensen van aller-
lei etnische oorsprong die wonen in
Nederland, in Amsterdam. Laat dit het
voorjaar zijn waarin het pad van de
gezamenlijke toekomst van samen
leven in diversiteit wordt geplaveid: Een
wereld zonder oorlog en geweld! Omdat
we geloven in een wereld zonder oorlog
en geweld, Omdat we het geweld ook in
onszelf herkennen, Omdat we stelling
willen nemen tegen geweld en discri-

minatie, Omdat geweld alleen meer
geweld veroorzaakt! Vormen we 17
maart een levend vredesteken op de
Dam in Amsterdam 

19.00 uur Aanvang manifestatie 
20.00 uur Vredesteken, ceremonie van
Vrede 
Laat zien dat Vrede een zaak is van
moedige mensen! 
Op deze dag zullen in veel grote steden
van alle werelddelen vredestekens
gevormd worden om onze droom voor
een wereld zonder oorlog kracht bij te
zetten. 

Cafe La Paz
Uitnodiging voor 9 maart en 17 maart

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

Walia Ibex
Tropische specialiteiten

Afrikaans - Ethiopisch

7 dagen per week

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

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88

Cafe la Paz

De

Zaag

2e vd
Helststraat 75
Tel:6753239
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Op de valreep van het nieuwe jaar
opende Café Bozz op de Albert Cuyp-
straat zijn deuren. De enthousiaste jon-
ge eigenaren, Stefan Bos en Pauline
Rottier, zijn geen onbekenden op de
Cuyp. Ze woonden er jarenlang 'om de
hoek' en Pauline heeft zelfs op de markt
stage gelopen bij Mercedes Fashion Ste-
fan heeft als horecaman zijn sporen
verdiend achter de bar van het populai-
re café 'Anno 1890' op de Amstelveen-
seweg. 
Als gastvrije eigenaar van Café Bozz, op
de zogenaamde 'derde markt', niet ver
van de Van Woustraat, schuin tegeno-
ver de beroemde boksschool en brui-
sende Badcuyp, heeft hij nu elke markt-
dag de koffie klaar staan. Plus heerlijke
zelfgebakken appeltaart, verschillende
luxe broodjes, uitsmijters, salades, soe-
pen, en Spaanse tapas, zoals albóndi-
gas (gehaktballetjes in tomatensaus) en
calamares (gefrituurde inktvisringen).  
Voor wie trek heeft in een stevige war-
me maaltijd, zijn er nog heerlijke zelf-
gemaakte gerechten, van pannenkoe-
ken en Bozzburgers pittige gamba's tot
een lekkere saté met sla en  friet. De

keuken is dus eigenlijk ook 'van alle
markten thuis'. Ook de sfeer van het
bruine café annex koffiehuis past hele-
maal bij die van de markt: gezellig, ont-
spannen en met een bonte mix aan
gasten, van marktlui tot dagjesmensen.
Ook voor feesten en partijen is Café
Bozz een aanrader. Zo was de vierde
Albert Cuyp-klaverjasavond een groot
succes en blijven er regelmatig 'overlo-

pers' plakken uit '1890', Stefans vorige
stamkroeg!
Kom eens langs!
Op vertoon van deze pagina krijgt u
een gratis kopje koffie bij uw lunch.   

Café Bozz, Albert Cuypstraat 240,
06-113 088 47, www.cafebozz.nl

Openingstijden: ma t/m za, van 08.00
uur 's ochtends tot circa 20.00 als het
gezellig is blijven we langer. 

Marieke van Gessel

Cafe Bozz
Nieuw op de Cuyp

Vrienden en Nieuwe klanten op de receptie. Zoals jullie zien
heel druk en stond het in de zaak, tot buiten vol.

De
Bos(zz)jes
met vrien-

den en
familie

Heel gezellig
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL

DE DUVEL
Café Restaurant

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Gerard Douplein 8
Tel: 671 88 10

Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

maart 2007

Iedere zondag van 17.30 tot 19.30 uur en 
elke 1e en 3e zaterdag van de maand vanaf

20.00 uur: Jamsessies! 

3-3 Jamsessie rock & blues: start 20.00 uur

4-3 Intiem gezongen jazzstandards: Maudy & Wille-
mine 

11-3Frans- en Engelstalige chansons, jazzy gezongen
door Carla met prachtige pianobegeleiding van Hans

17-3 Jamsessie rock & blues: start 20.00 uur

18-3Villa Zeezicht zingt weergaloos goed en  hartver-
scheurend het Nederlandse Liefdeslied, melancho-
lisch, vrolijk, rauw en eerlijk

25-3Multi-instrumentalist Francesco zingt Blues en
Folk en bouwt met zijn vrienden een mini-jamsessie
________________________________________

Café Lust 4 Life - Cornelis Trooststraat 49 
1072 JC  Amsterdam 
Telefoon 020-6716027

www.lust4life.onzezaak.com

Live muziek in Lust 4 Life

Live muziek in Lust 4 Life

Mijn dagelijkse droom

Ik heb altijd een droom.
Ik droom altijd over een vreedzame
wereld.
Een wereld waar mensen vrede en blijd-
schap hebben.
Een wereld waar je een lach kan zien op
het gezicht van de mensen.
Een wereld waar alle levende wezens
dezelfde taal spreken.
Ik bedoel de taal van de liefde.
Gisteren, in mijn droom, zag ik mijzelf op
een heuvel en voor mij, dichtbij de hori-
zon, zag ik een nieuwe wereld, verlicht
door een nieuwe zon.
En in deze nieuwe wereld zag ik mijn men-
sen, ik bedoel Afrikaanse mensen, vrij van
honger, ziekten en oorlogen.
Zij spraken allemaal dezelfde taal; de taal
van Liefde.
Groot was mijn gevoel toen ik dat zag.

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

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50

rsanou@quicknet.nl

R.SANOU
Technodent

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

advertentie

legpuzzelwinkel@chello.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
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Badcuyp
Een selectie uit hun programma

The JazzInvaders
Vrijdag 16 maart, 22.00

The Jazzinvaders is een project van nu-jazz en afrobeat “don”
Phil Martin en twee leden van de jazzgroep The Houdini’s,
Rolf Delfos (hoorn en saxofoon) en Erwin Hoorweg (piano).
Ze hebben voor het eerst samengewerkt tijdens een sessie in
het Amsterdamse Bimhuis, waar Phil Martin zij dancegroo-
ves mixte met het jazzgeluid van The Houdini’s. Het resul-
teerde in The Jazzinvaders, een zeer dansvriendelijke mix
van hardbob jazz met breakbeats en exotische sferen. 

Jargon: NEW SLANG, fantastisch elastisch
Dinsdag 6 maart, 20.30

Ensemble van altist en componist Maurice Horsthuis
bestaande uit multimuzikale avonturiers uit de moderne
gecomponeerde en geïmproviseerde muziek met basisbezet-
ting van strijkers, elektrische gitaar en computer. Door
steeds musici, instrumenten en ideeën te combineren met
deze harde kern van strijkers, electrische gitaar en compu-
ter, wordt een terrein vrijgemaakt voor het ontwikkelen van
een geheel eigen en nieuw jargon.
Zie ook: www.jargon.ws 

'1001 vrouwen' 
Donderdag 8 maart, 21.30

Internationale verhalen uit de levens van vrouwen. Avond
met muziek, dans, en voordrachten in samenwerking met de
stichting Patchamama.
Zie ook: www.patchamama.org

Dia baile Cubano
Zaterdag 17 maart

Workshops: 16.00-17.00 uur. Ladystyling (salsa voor gevor-
derden en vergevorderden). 17.00-18.00 uur. Rumba (salsa
voor alle niveau's voor zowel mannen als vrouwen). 18.00-
19.00 uur. Salsa Cubana Casino (een man met twee vrou-
wen). Info en aanmelding: 06.52.46.25.42 (Margarita Avita). 
E-mail: info@soycuba.nl. Zie ook: www.soycuba.nl

Fugimundi
Donderdag 22 maart, 21.00

Anton Goudmit (gitaar), Eric Vloeimans (trompet) en Har-
men Fraanje (piano).

Jazz Invaders
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www.rialtofilm.nl
Ceintuurbaan 338

676 87 00  

Rialto
Een selectie uit hun programma

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

Ostadetheater
Een selectie uit hun programma

WWW.What a Wonderful World 
vanaf 15 maart, Faöuzi Bensaïdi, Marokko/Frankrijk, 2005

Mix van een romantische komedie en een gangsterfilm. Casablanca, anno nu: Ken-
za is een stoere verkeersagente, die wat extra's bijverdient door anderen tegen beta-
ling haar mobiele telefoon te laten gebruiken. Haar beste vriendin is de prostituee
Souad, die haar afspraken telefonisch regelt met Kenza's mobieltje. Zo komt Kenza
in contact met Kamel, een van Souads klanten. Kamel, gespeeld door de regisseur
zelf, is een beroepsmoordenaar. Tussen Kenza en Kamel bloeit een romance op.
Bensaïdi, die ook tekende voor het scenario en de montage, weet de verschillende
verhaallijnen op dan weer komische, dan weer bloedserieuze wijze te vervlechten,
waardoor een sprankelend en fascinerend beeld ontstaat van het leven in Casa-
blanca.

Doorbraak
Loes Hegger, 21 maart, 14.30

Een jongen en een meisje gaan de
strijd aan met het stijgende water om
hun dorp. De één is een uit de klei
getrokken polderjongen, bij wie het
gevecht om het behoud van de dijk al
sinds Watergeuzenheugenis met de
paplepel is ingegoten. De ander is een
warmbloedige Antilliaanse schone die
het allesverwoestende geweld van
orkaan en cycloon kent. 

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuypstraat (markt) 159

Veelal Hollandstalige muziek, ook voor

feesten en partijen 020-6716253

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140

www.yourfuture.nl
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Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

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

VAN WoUstRAAt 158 

tEL: 679 42 44

Lunchroom&

Engels ontbijt

PIA •TEXT IELHANDEL
Voor al uw bedtextiel

Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

Alber t  Cuypstraat  203b Tel : •676 04 09

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
O
M
M
E
R
T
J
E

Eetcafé
Govert Flinckstraat 326a

1073 CJ Amsterdam

020-676 78 97

Keuken open

17.30 - 22.30
Maandag gesloten

www.amsterdommertje.nl

info@amsterdommertje.nl

MOKUM•MOTERS

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

www.eetcafevanbuuren.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Albert Cuypstraat 240

06-113 088 47

www.cafebozz.nl
Open: ma t/m za, 08.15

19.00 (op za. langer)

Installateur

B.van Erve

Ceintuurbaan 212

Telefoon 662 03 20


