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www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
contactadres:
jan@bulletindepjip.nl
of joverveld@hetnet.nl
Telefoon: 020-6791055
mobiel: 06-339 607 70
Op de website diverse
links naar andere landen in hun eigen taal.
In de website van de
krant staan alle kranten met onze artikelen.
Ook al onze adverteerders die het mogelijk
maken onze projecten
te doen in Afrika.
Aan hen onze hartelijke dank.

COLOFON
MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,
Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld,Naturella Eenvoud Isaac en Christian.en
inzenders

en jij?

2

Een heel goede vriend van mij in Argentinië vertelde mij dat ik niemand iets
hoefde te vergeven of zelf vergeven te worden. Beter was het, zo zij hij het, om
met de ander en jezelf in verzoening te gaan. Als ik mijzelf niet boven een ander
wil stellen maar ook niet er onder is de verzoening het aangewezen middel om
te beseffen dat ik en die ander een proces ben begonnen in dit leven dat
progressief is te noemen en in het slechtste geval stilstand, conservatief of zelfs
achterlijkheid zal zijn. In alle gevallen is het niet beter of slechter. Niets is de
absolute waarheid. Natuurlijk is het beter te vergeven dan te haten, maar de
verzoening leert mij dat ik begrijp wat mijn leven en dat van de ander is. Een
leven van hoop, verwachtingen en teleurstelling die ieder mens heeft. Het goede
te doen maar al of niet slagend er geen (ver)oordeel of beoordeling aan te
geven. Ik ben n.m. niet perfect en er is zo veel te doen aan mijn vooruitgang in
dit leven om de aarde menselijk te maken. Ik mag geen tijd verliezen hebben
om alsmaar op de ander te letten of hij of zij het zelfde wil of zal doen. Fouten
maak ik. De ander ook. Wij zijn die zelfde mens met al zijn behoeften en
dromen . Beter is het de hand uit te reiken naar hen die daar behoefte aan
hebben om te helpen bij die zelfde strijd die ik ervaar om een menselijk
samenleving te creëren. Lieve vrienden overal in de wereld laten we ons
verzoenen en samen in verlichting verder deze aarde menselijk maken. En dit
citaat dat mijn vriend Silo sprak, en opschreef, in onze harten mee te nemen.
Ten slotte moet ik zeggen dat ik deze situatie herken en met iedereen wil delen,
een situatie die lijkt op die, die we beschreven hebben in een van onze Geleide
Ervaringen…"Ik keer terug naar de wereld met mijn lichtgevende voorhoofd en
mijn lichtgevende handen. En zo aanvaard ik mijn lot. Daar zijn de weg en ik,
eenvoudige pelgrim die terugkeert naar zijn mensen. Ik die stralend terugkeer
naar de uren van de dagelijkse routine, naar de pijn van de mens, naar zijn eenvoudige blijheid. Ik die geef met mijn handen wat ik kan, die de belediging en de
broederlijke groet ontvangt, zing tot het hart dat vanuit de donkere afgrond herboren wordt in het licht van de vurig verlangde "De Zin Van Het Leven".

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

Dit blad dient als expressiemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, beschouwt
alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van
gedachte en geloof en staat open voor elk soort
deelname, mits deze geen discriminatie of geweld
oproept. De ingezonden stukken komen niet
noodzakelijkerwijze overeen met de mening van
de redactie.

Ekologisch Eethoekje
door Naturella Eenvoud

de boter door de havervlokken, dek
hiermee de taart af. Zet het geheel 40 50 minuten midden in de oven bij 200
C.

Groentetaart,
150 gram tarwenmeel
100 ,, gerstenmeel
(een theelepelzout)
50 - 100 gram boter of ½ dl olie
(ook om de vorm in te vetten)
½ dl water
500 gram pompoen
250 ,, prei
een eetlepel olie
marjolein, tijm, basilicum (van ieder ½
theelepel gedroogd.

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

Meng meel (zout ) en boter goed dooreen, wrijf het tussen jr handen. Voeg
zoveel water toe tot een soepel deeg is
te vormen. Vet een springvorm in. Rol
het deeg uit tot een lap ven een halve
centimeter dik, bedek de bodem van de
vorm en maak een opstaand randje.
Was de groenten, snijd ze in stukjes
(verwijder de zaden ui de pompoen;
schil hem niet). Bak de groenten aan in
de olie, smoor ze bijna gaar. Maak het
mengsel op smaak met kruiden en
zout, vul hiermee de springvorm. Wrijf
Bakkerij Ron Verboom hoek Ceintuurbaan
Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij Runneboom 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.

Citrus
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

vruchten

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

Variatie 1 : Meng door het groentemengsel 50 gram gehakte noten of 150
gram geraspte kaas,
Variatie 2 : vul de vorm met een ander
groentemengsel, b.v. tomaat, prei, en
witte kool, of andijvie en spinazie (het
vocht binden met vlokken of paneermeel).
Variatie 3 : Gebruik in het deeg 10 gram
gist, zodat het wat luchtiger wordt. Voor
de werking van gistdeeg zie kooktechnieken voor broodbereiding. Los de
gist op in het vocht dat lauw moet zijn.
Laat het deeg ½ uur rijzen op een warme plaats.
Voor 5-6 personen een springvorm
gebruiken van 24 -25 centimeter doorsnee.
Bereidingstijd : 1 ½ uur.
Eet smakelijk

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 abonnement op deze krant? Maak een donatie van
25 euro over voor projecten in Afrika op
bovenstaande giro. Je krijgt dan ook onze halfjaarlijkse nieuwsbrieven. Heel hartelijk dank

Cornoz
Kwaliteits slagerij
1e v.d Helststraat 78
Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren
en schotels uit eigen keuken
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Silo's toespraak in Punta de Vacas
gaan, heeft waardigheid gegeven aan de beste
zaken. Bij de poging om geestelijk lijden te
overwinnen, deed men een net zo belangrijke
inspanning als de inspanning om pijn te overwinnen. Sindsdien hebben we gepredikt dat de
inspanning om pijn en leed te overwinnen de
waardigste inspanningen zijn van het menselijk streven."

De dagen 3, 4 en 5 mei 2007 namen duizenden
pelgrims uit de hele wereld samen met Silo deel
aan de eerste Dagen van Geestelijke Verheffing,
die gehouden werden in het Punta de Vacas
Park, aan de voet van de berg Aconcagua
(Andes gebergte, Argentinië).
Gedurende deze dagen werden ontmoetingen,
pelgrimstochten en ceremonies van geestelijke
verheffing gedaan en Silo sprak de aanwezigen
toe.
Het centrale thema van de 3 dagen was diepe
innerlijke verzoening met het eigen leven en
met anderen.
Hier volgen enkele delen uit Silo's toespraak:
"Slechts vier keer in de afgelopen veertig jaar
hebben we publiekelijk gesproken vanaf deze

plek, dit verlaten bergachtige oord. De eerste
keer was in 1969. En vandaag kunnen we hier
een paar, in verschillende talen gegraveerde,
gedenkzuilen zien, die ons herinneren aan wat
toen gezegd werd. Daar is de samenvatting van
een systeem van denken en handelen dat zich
op verschillende manieren , in verschillende
tijden en in verschillende delen van de wereld
geuit heeft. Toen der tijd spraken we over de
verschillen tussen fysieke pijn en geestelijk lijden. Gerechtigheid en Wetenschap, volledig
gewijd aan de vooruitgang van de samenleving, werden beschouwd als de enige wegen om
pijn in onze lichamen te verzachten en te doen
afnemen. Maar geestelijk lijden, dat verschilt
van fysieke pijn, kan men niet simpelweg laten
verdwijnen door het uitoefenen van Gerechtigheid en Wetenschap. De voortdurende inspanning om Wetenschap en Gerechtigheid in de
menselijke samenlevingen vooruit te doen

"Met honderden duizenden innige vrienden
hebben we de taak op ons genomen de Aarde
menselijk te maken. Wat betekende voor ons
"De Aarde menselijk maken"? Het betekende
de menselijke vrijheid als hoogste waarde te
plaatsen en de niet-discriminatie en de geweldloosheid als hoogste sociale praktijk. Bij de
poging de Aarde te vermenselijken hebben we
onszelf niet uitgesloten van de verplichtingen
die we van anderen vorderden. In feite hebben
we onszelf de gedragscode opgelegd anderen
te behandelen zoals we zelf behandeld willen
worden. En nu hebben we het voorstel gedaan
om een korte pauze te maken op het pad van
de vermenselijking, om na te denken over de
betekenis van ons bestaan en ons handelen. We
hebben de pelgrimstocht gemaakt naar dit verlaten oord, op zoek naar de Kracht die ons leven
voedt, op zoek naar de Vreugde in wat we doen
en op zoek naar de mentale Vrede die noodzakelijk is om vooruit te gaan in deze verstoorde
en gewelddadige wereld. In deze Dagen herzien
we ons leven, onze verwachtingen en ook ons
falen, met het doel om de geest te zuiveren van
alle onwaarheid en alle tegenstrijd. De gelegenheid hebben om onze aspiraties en frustraties
te herzien, is een praktijk die, ook al is dat maar
een keer in ons leven, iedere persoon zou moeten doen die zoekt vooruit te komen in zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn handelen in de
wereld. Dit zijn dagen van inspiratie en overdenking. Dit zijn dagen van Verzoening.
Oprechte verzoening met onszelf en met degenen die ons gekwetst hebben. In deze leedvolle
relaties die we hebben ondergaan, proberen we

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen
vragen we u, alleen adver tenties af te rekenen met, van links
naar rechts,Lory Tasma, Manuel Schreurs, Jan van Overveld
en .Sabine van Tatenhove
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park, aan de voet van de berg Aconcagua
inArgentinië
degene die we voorheen gevoeld hebben als een
vijand, ook al leidt dat er niet toe dat die persoon zich met ons verzoent. Maar dat maakt al
deel uit van het lot van zijn handelingen waarover wij niet kunnen beslissen."
"In deze dagen hebben we de situaties de revue
laten passeren die we als de belangrijkste van
ons leven beschouwen. Als we die momenten
gevonden hebben en ze door de verzoening
heen hebben geleid en de wrokgevoelens gezuiverd hebben die ons aan het verleden vast ketenen, dan zullen we een goede pelgrimstocht tot
aan de bron van de vernieuwing en de transformatie gemaakt hebben."...

niet te vergeven of vergeven te worden. Vergeven vereist dat een van beide partijen zich in
een superieure morele positie plaatst en de
andere partij zich vernedert ten opzichte van
degene die vergeeft. Natuurlijk is vergeven een
stap verder dan de wraakneming, maar niet
zo'n grote stap als die van de verzoening."
"Niets goeds wordt bereikt, noch persoonlijk,
noch sociaal, door te vergeten of te vergeven.
Niet vergeten, noch vergeven! Omdat de geest
fris en opmerkzaam moet blijven, zonder verdoezeling en vervalsingen. We hebben het nu
over het belangrijkste punt van de verzoening,
dat geen vervalsingen toestaat. Als we oprechte
verzoening zoeken met onszelf en met degenen
die ons diep gekwetst hebben, dan is dat zo
omdat we een diepgaande transformatie van
ons leven willen. Een transformatie die ons uit
de wrok haalt, waarin duidelijk niemand zich
met niemand verzoent en ook niet met zichzelf.
Wanneer we kunnen begrijpen dat in ons
innerlijk geen vijand woont, maar een wezen
vol van verwachtingen en mislukkingen, een
wezen waarin we in een korte opeenvolging van
beelden, wondermooie momenten van vervulling en momenten van frustratie en wrok zien;
wanneer we kunnen begrijpen dat onze vijand
een wezen is dat óók leefde met verwachtingen
en frustraties, een wezen waarin wondermooie
momenten van vervulling en momenten van
frustratie en wrok aanwezig waren, dan plaatsen we een vermenselijkende blik op de huid
van monsterlijkheid."

"Verzoenen is niet vergeten noch vergeven, het
betekent alles wat gebeurd is te erkennen en
zichzelf voor te nemen de vicieuze cirkel van
de wrok te verlaten. Het betekent de blik over
alles te laten gaan en de vergissingen in onszelf
en in anderen te erkennen. Zich verzoenen met
zichzelf is zichzelf voornemen niet twee keer
dezelfde weg te gaan, als wel bereid te zijn de
veroorzaakte schade dubbel te repareren. Maar
het is duidelijk dat we degenen die ons beledigd hebben niet kunnen vragen de schade die
zij ons hebben toegebracht dubbel te repareren. Toch is het een goede taak hen de keten van
schade te laten zien die zij in hun leven meeslepen. Door dit te doen verzoenen we ons met

Het nieuwe park, dat geïnspireerd is op De
Boodschap van Silo, is open voor iedereen.
Het is het nieuwe Domein van de hele mensheid, een waarachtig Centrum van wereldwijde
geestelijke uitstraling voor al degenen die verlangen naar een diepgaande verandering in de
wereld en in zichzelf, die verlangen naar de Vermenselijking van de Aarde.
De volledige tekst van Silo's speech is te vinden
op www.silo.net, zowel als foto's en video's.
Op www.parquepuntadevacas.org vindt men
alle informatie over het Park.
Kijk ook op www.humanistischepartij.eu en
www.degemeenschap.info
Voor persoonlijk contact: Peter Noordendorp:
020 6938005, peternoordenorp@cs.com
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

monnikskap

Riddersporen
en
Monnikskap.
Het leek mij wel aardig eens aandacht
te besteden aan twee plantengroepen
die door hun naam een duidelijke hint
hebben naar een grijs verleden. Een
groot deel van onze huidige kennis
hebben we te danken aan kasteel - en

kloostertuinen en niet te vergeten de
botanische tuinen in de steden zoals de
Hortus Botanicus.
Delphinium Ajacis tweejarige ridderspoor. Behoort tot de familie der
Ranunculaceaen. (Ranonkels). Bloeitijd juni tot september met de kleuren
blauw, roze, rozerood en wit, vijf en
veertig tot zestig centimeter hoog. Ajacis betekend dat de plant genoemd is
naar de Griekse held Ajax. Afkomstig
uit Zuid Europa. Delphinium Brunonianum. Vaste plant Ridderspoor. Bloeitijd juni en juli. Veel hybriden zijn hieruit gekweekt met de kleuren blauw, wit
en roze en er zijn twee kleurige variëteiten. Vijf en zeventig tot honderd

tachtig centimeter hoog. Afkomstig uit
Afghanistan en Tibet. Alle twee de
soorten graag in de volle zon.
Aconitum Napellus. Monnikskap, Duivelskruid, Wolfsdood. Behoord eveneens tot de familie van de Ranonkels.
Bloeitijd juli tot augustus, bloemen
blauw of paars, negentig tot honderd
twintig centimeter hoog. Afkomstig uit
Europa en Azië. Aconitum Lycoctonum
Gele Monnikskap, Wolfsdood. Bloeitijd
juni tot augustus, bloemen licht geel,
negentig tot honderd twintig centimeter hoog. Lycoctonum uit het Grieks,
Lycos Lykos is wolf, Ktonos is moord.
Afkomstig uit Europa, Noord Azië en
China. Beide soorten graag in de schaduw. Beide soorten zijn zwaar giftig
vooral de gele Monnikskap. Het gif aconitine wordt in de geneeskunde
gebruikt. Cerberus (de Helhond zat
voor de poort van de hel op wacht.
Heracles moest in opdracht van
Eurystheus, koning van Mykene de
hond verwijderen. Overal waar het
kwijl van de hond de aarde raakte ontstonden gele Monnikskappen. Vroeger
werden de pijlen in het giftige sap
gedompeld en gebuikt voor de wolven
jacht. Ook heksen en magiërs maakten
dankbaar gebruik van dit gif. Ik wens u
heel veel fantasierijk tuin plezier toe.

Groetjes Toon

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com
advertentie

www.kroonenbergbikes.nl
advertentie

Hier uw web-site?
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Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a

Live
4
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m
e
Liv
Live m
uziek i
n Lust
4 Live

De wekelijkse live muziek en jamsessie in café Lust 4
Life stoppen voor de zomer eind mei en zullen in september weer beginnen. We zullen wel op adhoc basis
live muziek brengen. In juni is dat Fourtune:
17-6 “Fourtune” brengt zwoele, dromerige zomermuziek met een zangeres, sax en percussie en gitaren,
aanvang 18.00 uur
Tevens zullen wij meedoen met het 'Feest der Muziek'
in de Pijp op 21 juni, waar u waarschijnlijk al van
heeft gehoord, met een podium voor ons café.
Binnenkort sluit de inschrijving en zal ik u het programma op ons podium van die avond toesturen.

Vriendelijke groet,
Ellen Steenmeijer
cafe Lust 4 Life
Cornelis Trooststraat 49
Amsterdam
020 6716027
te bereiken op mobiel: 0616676495

Festival WISH, DURF
TE HOPEN!
23 juni: op welke toekomst hoop jij?
De roep om een wereld zonder oorlog en geweld weerklinkt
steeds vaker.
De roep om een wereld waarin geen dreiging is, van
(kern)wapens of oorlogen om economische belangen,
wordt steeds duidelijker.
Het antwoord, dat gegeven zou moeten worden door onze
leiders, komt ontwijkend of niet. Het is hierbij onduidelijk
of we aan het lijntje worden gehouden of dat men werkelijk
meent wat er gezegd wordt.
Feit blijft dat de geschiedenis wonden in en tussen etnische
groepen, volken en religies heeft veroorzaakt.
Wonden die we alleen zelf kunnen helen. Als we willen.
Dialoog tussen mensen van verschillende volken en van
verschillende achtergronden, zal een eerste stap zijn naar
het samen op weg gaan naar een andere toekomst. Een toekomst waar het streven naar een wereld zonder oorlog en
geweld vorm kan krijgen, juist doordat er gezamenlijk aan
gewerkt wordt.
Kom 23 juni naar het Oosterpark!
Laat zien en horen op welke toekomst jij hoopt!
Aanvang 14.00 uur, slot 18.00 uur
Toespraken, workshops, verschillende (muzikale)optredens, kunst
Neem eten mee, om samen te delen!!
http://www.degemeenschap.info
Telefoon: 020- 6938005

2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140
www.yourfuture.nl
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Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 167

Prostitutie in de pijp in het nieuwbouw project

De Melkfabriekbuurt,
In 1974 wordt begonnen met de stadsvernieuwing in de Pijp. Op de plek van
de bouwval van de stoomwasserij De
Eerste Volharding in de Govert Flinckstraat worden twintig huizen gebouwd.
Het plan is afkomstig van de directeur
van Bouw en Woningtoezicht, de heer
Nieuweweg en de woningen komen
bekend te staan als de Nieuwewegwoningen. Ze vormen een onderdeel
van een alles omvattend plan om in de
hele stad 'open gaten’ te vullen. Hoewel
het project da aanzet tot verdere stadsvernieuwing in de Pijp is, wordt het niet

direct door anderen gevolgd. Er ontstaan namelijk ernstige conflicten over
de manier waarop de stadsvernieuwing
moet plaats vinden. Ambtenaren blijken een heel andere kijk op de zaken te
hebben dan buurtbewoners. Het conflict wordt in de Melkfabriekbuurt uitgevochten. Hier staan de slechtste huizen en een aantal leegstaande gebouwen zoals de melkfabriek Holland, de
ambachtschool en de Lange Pier, waar
het wijkcentrum is gevestigd. Hierdoor
kan de stadsvernieuwing fors worden
aangepakt. De Ambtelijke Werkgroep
komt met een ingrijpend plan dat duidelijke sporen vertoond van het oude

ambtelijk denken over de stad: lucht,
licht en groen staan centraal om de
hoge inkomens en gezinnen met kinderen weer terug te krijgen in de stad.
Het stratenpatroon moet drastisch
gewijzigd worden en aan een groot
plein met veel speelgelegenheid zijn
luxe woningen gepland. Bijna ALLE
HUIZEN MOETEN VOOR DIT PLAN
GESLOOPT WORDEN; alleen de gouden randjes aan de Ruysdaelkade en
Ferdinand Bolstraat blijven eventueel
overeind. De buurt is fel tegen deze
plannen gekant. Zij vindt het meer een
voorstel voor een buitenwijk. De bewoners kijken duidelijk heel anders tegen
hun buurt aan. Zij wonen graag in de
Pijp en willen bouwen voor de buurt.
Dit houd de bouw van kleine woningen
voor alleenstaanden en jongeren in.
Omdat zowel de oude als de nieuwe
bewoners vaak van een uitkering of
laag inkomen rond moet komen wil de
buurt vooral sociale woningbouw.
Het conflict tussen ambtenaren en
bewoners loopt hoog op en het overleg
wordt opgezegd. Pas met het aantreden
in 1978 van een nieuw college van B. en
W. komt daar verandering in. Het zal
geen toeval zijn dat hierin twee activisten uit de pijp, Jan schaefer en
Michael van der Vlis, wethouder zijn.
Bouwen - voor - de - buurt wordt nu tot
beleid . Voor de Pijp betekent dit dat het
stratenpatroon ongewijzigd blijft en
dat de buurt geleidelijk verbeterd

voor al uw stoffen
open ma t/m zat
Albert Cuypstraat 186-190
Telefoon 020 - 671 00 87
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1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910
www.peppinopronto.nl

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

06-511.483.33

Voor de Badcuyp

De Boerenbonthal

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

Onder grote belangstelling het opduiken van de melkbus in de Melkfabriekbuurt
wordt. Woningen worden pas gesloopt
als ze niet meer te redden zijn en bewoners hebben tijdens de nieuwbouw
recht op vervangende huisvesting in de
buurt. Als het enigszins kan, worden de
huizen opgeknapt of verbeterd. In de
Melkfabriekbuurt wordt het buurtplan
tot uitgangspunt genomen. Daarbij
komt het vroegere Govert Flinckpleintje in gewijzigde vorm als het Hercules
Segherplein terug en gaat deel uitmaken van een nieuwe route in het verlengde van de Frans Halstraat. Op de
plek van de melkfabriek verrijzen 53
nieuwbouwwoningen. Voor dit complex

wordt officieel geen eerste paal gesla- heren te verleiden. Joost Zwagerman
gen omdat de oude fundamenten en vestigt hier in zijn roman Vals Licht
kelders gebruikt worden. In plaats speciaal de aandacht op.
daarvan wordt een melkbus opgedoken
wordt vervolgd in krant 169
door duikers die zich met de reparatie
van de onder water staande kelder
bezig houden.
Een bijzonder probleem waar men bij
Het boek
de stadsvernieuwing in de MelkfaMonument van een wijk
briekbuurt mee te maken krijgt, is de
Door Ton Heijdra
raamprostitutie. Van oudsher zitten in
is te koop bij
de onderstukken van de huizen op de
Uitgeverij René de Milano
kop van de Govert Flinckstraat en de
Tel: 072-515 07 71
Ruysdaelkade prostituees, in pikante
ISBN 90 72810 17
kleding proberen zij langslopende

CAFÉ

STIGTER
Ceintuurbaan 157a Reservering: 675 15 65 Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat. 10.00 - 03.00 Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00
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40 jaar bezetting van de Palestijnse mensenrechtenorganisaties.
gebieden
Initiatiefgroep herdenking 40 jaar
9 juni, manifestatie op de Dam
bezetting wat vinden wij?
Op 9 juni 2007 wordt wereldwijd her- Om hun ontzetting over 40 jaar bezetdacht dat de Israëlische bezetting van ting van de Palestijnse gebieden uit te
de Gazastrook en de Westelijke Jord- drukken, hebben de leden van de Initiaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, al atiefgroep een "Motie van Ontzetting"
opgesteld. Deze motie wordt intussen
40 jaar duurt.
Ook in Amsterdam wordt op 9 juni een door meer maatschappelijke organisamanifestatie gehouden op de Dam in ties gesteund.
Hieronder de tekst van de Motie:
Amsterdam.
De manifestatie begint om 13:00 uur en
Motie van Ontzetting
eindigt om 15:00 uur.
inzake 40 jaar Israëlische bezetting van
Onder het motto 'Ik ben ontzet!' vragen de Palestijnse gebieden
diverse maatschappelijke organisaties
IK BEN ONTZET!
uw aandacht voor 40 jaar onvrijheid.
Wat deze organisaties vinden, kunt u Omdat de bezetting van de Palestijnse
gebieden al 40 jaar duurt.
nalezen in hun Motie van Ontzetting.
Veel nuttige achtergrondinformatie
over de bezetting kunt u vinden op
www.40jaarbezetting.nl. Daar kunt u
ook doorlinken naar Palestijnse, Israëlische en internationale vredes- en

Wij zijn maatschappelijke organisaties
met allerlei verschillen. Maar wat we
delen is de overtuiging dat een duurzame oplossing van het IsraëlischPalestijnse conflict gebaseerd moet zijn

op rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid. Een rechtvaardige oplossing, die
ook door de meeste Nederlanders
wordt gewenst, is nodig om de veiligheid en het welzijn van de Israëlische
en Palestijnse bevolkingen te kunnen
bevorderen.
Beëindiging van de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook is een belangrijke voor-

waarde voor de oplossing van het conflict. Daarom zijn wij ontzet dat de
bezetting al 40 jaar duurt.
Waarom?
40 jaar geleden, in juni 1967, veroverde
Israël de Gazastrook en de Westelijke
Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Inmiddels duurt de bezetting van
deze Palestijnse gebieden 40 jaar. 40
jaar waarin de Israëlische regering
meer dan 200 nederzettingen bouwde
en honderdduizenden kolonisten aanmoedigde om zich op bezet Palestijns
land te vestigen - ondanks het feit dat
deze nederzettingen illegaal zijn.
40 jaar bezetting. Ondanks tientallen
resoluties van de Verenigde Naties die
de Israëlische kolonisatie veroordelen.
Ondanks de verplichting van de inter-
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nationale
gemeenschap om op te treden tegen
schendingen van het internationale
recht, zoals de bouw van de illegale
scheidingsmuur die gepaard gaat met
inbeslagname van grote stukken
Palestijns land.

Daarom:
Wij roepen de Nederlandse regering, De bezetting van de Palestijnse gebiedie de grondwettelijke verplichting den moet stoppen, want anders blijft de
heeft om de internationale rechtsorde weg naar vrede geblokkeerd.
te bevorderen, op om onze ontzetting
te delen en actief te werken aan beëinKom 9 juni naar de Dam!
diging van de bezetting.

Niemand kan de gevolgen van 40 jaar
bezetting ontkennen. Miljoenen
Palestijnen, vooral ook de kinderen, lijden dagelijks onder ernstige mensenrechtenschendingen en leven in grote
armoede - leed dat volgt op de grote
tragedie van 1948, toen meer dan
750.000 Palestijnen huis en haard achter moesten laten. Anno 2007 is de
Palestijnse vluchtelingenpopulatie met
meer dan vier miljoen vluchtelingen de
grootste ter wereld.
Bovendien gaat de bezetting ten koste
van de armsten in Israël en ondermijnt
zij de Israëlische samenleving in
moreel opzicht.
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De Top Van Onder Op
door Jan van Overveld

Zondag 20 mei j.l. hebben meer dan
1000 deelnemers aan De Top van
Onderop in Amsterdam een vreedzame
tocht gehouden van het Leidse Plein tot
aan het Museum Plein en terug. Op het
Museum Plein werd een manifestatie
gehouden met sprekers, en er werd een
vredesmuur opgericht voor het Amerikaanse consulaat, waar iedereen zijn
boodschap aan de VS kon opschrijven
of schilderen. De demonstratie en de
manifestatie waren een protest tegen
het alsmaar groeiende geweld in onze
samenleving. Wereldwijd zijn er
gevechtshaarden. Diegenen die lijden
zijn de mensen die niet voor het geweld
hebben gekozen. Duizenden soldaten
en burgers worden wereldwijd over de
kling gejaagd door de hebzucht van
enkelen. Zij lijden niet, zij zitten veilig
in en op hun ivoren torens en hebben
geen doden te betreuren. Sluit je aan bij
al diegenen die een vreedzame samenleving voorstaan. Laat een ieder weten
dat wij kiezen voor een vreedzame
samenleving waar iedereen gelijke kan12

sen heeft, ongeacht waar hij of zij geboren is. Een vreedzame wereld zonder
geweld, armoede en oorlogen.
-------------------------------------------

met de huidige samenleving en situaties in de wereld. Tijdens de bijeenkomsten wordt dus steeds één bepaald
onderwerp besproken door de aanwezige mensen, waarbij ieders mening
belangrijk is.
Tijdens het bespreken van het onderwerp krijgen we een kleine versnapering van onze gastheer, deze versnapering is gratis voor alle gasten, alleen de
drankjes moeten zelf betaald worden
aan het einde van de avond.
Voor de bijeenkomsten van La Paz,
maken we steeds een nieuwe workshop. Deze workshops maken we gezamenlijk en bespreken we gezamenlijk.
Het kan hierbij gaan over workshops in
het kader van geweld en geweldloosheid, maar ook over bijvoorbeeld jezelf
en je omgeving.
Aankomende café La Paz gaan we het
hebben over: .......................................

Café La Paz
Café La Paz is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die erbij wil zijn.
Voor elke café La Paz hebben we een
ander onderwerp dat te maken heeft

Café la Paz
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58
(dicht bij de Vredeskerk)

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan

Buurtconciërges dagelijks 09.00-12.00 en 16.00-17.00
Politiespreekuur Door Jan Karel Reesink elke donderdag van10.0012.00 uur Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

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 donderdag 16.00-17.00. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Adres:•Sloterkade 150
Telefoon: 512 16 50
Maatschappelijkwerk Informatie Combiwel en Algemeen Maatschappelijkwerk Tel: 346 34 70. Inloopspreekuur woensdag en vrijdag 9.0011.00 uur.
Hemony buurt Community School
Politie spreekuur: Ed Wiesemann van donderdag 15.30-16.30

Wijkservicepunt Ruysdael

Lizzy Ansingh buurt

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

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

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 wijkbeheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur. Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeerssituaties.

Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3, 1074HA Amsterdam
Internet: http://www.combiwel.nl
Openingstijden: Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven van
bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Zo worden overlast en
vandalisme aangepast.

Wijkservicepunt Sloterkade

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl
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Buurt feest in de Tweede Jacob van Campenstraat

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

Bezoek het Ostadetheater
LUNCH
TAPAS
Gerard Douplein 8
Tel: 671 88 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl
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www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
679 50 96

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Tukse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

Fête de La Musique
Het is zover; de Amsterdamse buurt de Pijp participeert dit
jaar, net als New york, voor het eerst in de “Inter nationale Dag
van de Muziek”.
Iedereen mag meedoen
Muzikanten, koren, studenten en scholieren mogen in de Pijp
op straat spelen en dat op 21 juni.
Een kleine honderd amateur muzikanten zal de Pijp doen versteld staan met hun optreden. En zij zullen als nooit tevoren
op podia en kisten hun publiek bereiken.
Je kunt meer dan 50 concerten gratis horen in de Pij[p
De concerten zijn openbaar en vrij, en alle artiesten spelen
voor U gratis. In de Pijp zal voor een dag de pleinen, stoepen
en straten dieinen als podia, ook als dansvloeren en sociale
ontmoetings- plekken.
Buren en voorbijgangers allemaal van harte welkom. Geneit
van de eerste zomerdag vandit jaar.
Muziekstijlen
Er worden de meest uiteenlopende muziekvormen gepresenteert. Grotendeels akoestisch. er is Jazz, Folk, Blues, Pop en
Wereldmuziek, in al zijn vormen. In groepsverband of als
solist; iedereen mag dansen zingen of spelen.
Internationale Dag van de Muziek
Fête de La Musique is sinds 25 jaar niet meer uit de muzikale
geschiedenis weg te denken en wordt inmiddels in 340 steden
van 120 landen gevierd. Ieder jaar spelen de inwoners van alle
continentenop straat en laten aan een entthousiast publiek
hun kunsten horen en zien.
Je kunt je nog in laten schrijven: www.feestdermuziek.nl

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

Bezoek ook de Badcuyp
Muziek Centrum de Badcuyp
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt 675 96 69
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

BLZ
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Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

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

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

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Reparatie van alle
merken motoren.

ng

Mikado ng tji

M O K U M •M OT E R S

tji

Saskia’s

huiskamer

DEZE

VAN OSTADESTR 340-346

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur
Open tot laat

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

1e vd Helststraat

Albert Cuypstraat 256

C.Trooststraat 56 / Tel: 676 09 23

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

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

Mambo Pasta
De pasta winkel
van de Pijp

www.Bulletindepijp.nl
info:
jan@bulletindepijp.nl

Jeffrey’s
voor feesten en partijen

Albert Cuypstraat 240
06-113 088 47
www.cafebozz.nl
Open: ma t/m za, 08.15
19.00 (op za. langer)

RON VERBOOM
BROOD VAN
RON VERBOOM
MAAKT JE NIET
LOOM.
eee e e

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

ook op zondag! .

e

1

vd. Helststraat 66

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

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

ÖZGÜR VERS SHOP
Verse groenten en fruit
vraag naar Hasan
www.cafereuring.nl
Tel:675 24 40
Lutmastraat132

Ferd. Bolstraat 134

Uw installateur

Vamos A Ver

Tel: 471 13 32

Brood en Banketbakkerij

Tel:•662 12 09

Spaans Restaurant

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

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

B van Erve

CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

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

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Walia Ibex
Tropische specialiteiten
Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag gesloten

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

Tel 671 34 66
ethiowaliaibex@yahoo.com

