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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, Naturella Eenvoud,

Isaac en Christian en jij?

De Basis
Wonderlijk, wonderlijk... Deze regering heeft het erover dat de bureaucratie
teruggedrongen moet worden en dat de burger meer en meer verantwoording
en verantwoordelijkheid moet nemen. In ons stadsdeel is dat voorgenomen
beleid aan de bestuurders voorbijgegaan. Geweldige initiatieven worden met
een pennenstreek uitgewist. Initiatieven die al eind jaren zestig door
bijvoorbeeld Wijkcentrum Ceintuur zijn ontwikkeld en tot op de dag van
vandaag nog steeds geldig zijn. Dit soort centra zijn het die bestuur en
praktische oplossingen heel dicht en direct bij de mensen hebben gebracht,
zonder bureaucratie en direct uitvoerbaar. Waar nodig de vinger op de zere plek
leggende als het logge overheidsapparaat faalde. 
Is het misschien daarom dat een initiatief als het Wijkcentrum Ceintuur wordt
monddood gemaakt? En niet alleen zij; alle wijkcentra wil men nu onder één
bestuur brengen en zo hun zelfstandigheid afnemen. Nota bene door een links
bestuur dat, zoals de PvdA, er voorstander van was om burgerinitiatief aan te
moedigen en te verdedigen. Maar ja, wat wil je als je een huis gaat bouwen en
dan met het dak begint. De Humanistische partij verlaat nooit haar standpunt,
dat de basis (het fundament) het voor het zeggen heeft in een werkelijke
democratie. De constante bemoeienis van de overheid slaat alle initiatieven
dood uit een soort machtswellust. Vaak niet eens door de betrokken uitvoerders
als zodanig herkend. 
Laat de bestuurders van Oud-Zuid nu eens het voortouw nemen, om deze
verkeerde beslissing terug te draaien. Volmondig te erkennen dat het een
vergissing is om te gaan pronken met andermans veren die, al jarenlang, door
het initiatief van de burger zijn glad gestreken. De Humanistische Partij heeft
als motto: ‘De mens als centrale waarde’. Bestuurders horen dienstbaar te zijn
en geen dictators.

Bulletin de Pijp 

is een uitgave van de

Humanistische Beweging

Amsterdam en staat open voor

alle andere organisaties zolang ze

niet oproepen tot geweld.

Websites:

www.bulletindepijp.nl

www.humanistischepartij.org

www.humanistischebeweging.org

www.degemeenschap.info

contactadres:

jan@bulletindepijp.nl

of joverveld@hetnet.nl

Telefoon: 020-6791055

mobiel: 06-339 607 70

Op de website diverse links naar

andere landen in diens taal.

Op de website van de krant staan

alle kranten met onze artikelen.

Ook al onze adverteerders die het

mogelijk maken onze projecten te

realiseren in Afrika. 

Aan hen onze hartelijke dank.
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Aardappeltaart
voor 5 - 7 personen
bereidingstijd 1½ uur
gebruik een springvorm van 24 cm 
doorsnee

Ingrediënten
200 gram tarwemeel
150 gram gerst- of havermeel
500 gram nieuwe aardappelen
350 cc volle melk kwark
1 ui of stukje prei
100 gram boter
1 theelepel zout
½ - 1 theelepel komijn

bieslook, tijm, peper
boter om de vorm in te vetten

Bereiding
Meng het meel met boter, zout en de
fijngemaakte komijn en kneed net zo
veel water door het deeg dat het soepel
is. Rol het uit tot een dunne plak van
een halve centimeter dik. Snijd hier een
bodem, een deksel en een opstaande
rand uit. Vet de springvorm in. Leg de
bodem en het opstaande randje erin en
druk deze een beetje aan. Boen de
aardappels schoon, snijd ze door-
midden en kook ze 10 - 15 minuten in
een bodempje water met zout. Ze moe-
ten net niet gaar zijn, zodat je ze nog in
plakjes kunt snijden. Was en snijd ook
de ui (of prei) en de kruiden fijn. Ver-
meng ze met de kwark en aardappel-
schijfjes. Breng het mengsel op smaak
met eventueel nog wat zout. Doe het in
de vorm, leg het deksel erop. Zet 50 - 60
minuten in de oven op 175 graden.

Eet smakelijk!

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: Bakkerij R. Venekamp
in de Ferdinand Bolstraat, Bakkerij Ron 

Verboom, hoek Ceintuurbaan en Ferdinand
Bolstraat en bij Bakkerij Runneboom in de
1e van der Helststraat. Verder in de biblio-
theek aan het Roelofs Hartplein, bij Cinetol
en alle buurthuizen, wijkservicepunten en
supermarkten in de Pijp.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via

Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v bul-
letin 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 onze halfjaarlijkse 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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XIII. DE PRINCIPES
De houding ten aanzien van het leven
en de dingen is anders wanneer de
innerlijke openbaring inslaat als de
bliksem.
Door de stappen langzaam te volgen,
mediterend over wat gezegd is en wat
nog gezegd moet worden, kun je het
zinloze veranderen in zin.
Het is niet om het even wat je met je
leven doet. Je leven dat aan wetten
onderworpen is, is blootgesteld aan
mogelijkheden waartussen je kunt kie-
zen.
Ik spreek niet over vrijheid. Ik spreek
over bevrijding, over beweging, over
proces. Ik spreek niet over vrijheid als
iets rustigs, maar over het zich stap
voor stap bevrijden, zoals iemand die
zijn stad nadert, zich bevrijdt van de
afstand die hij reeds op de weg heeft
afgelegd. Dus "wat men dient te doen"
hangt niet af van een verre, onbegrij-

pelijke en conventionele moraal, maar
van wetten: wetten van leven, van licht,
van evolutie. 
Hier volgen de zogenaamde "Princi-
pes" die kunnen helpen bij het berei-
ken van de innerlijke eenheid.
· Tegen de evolutie der dingen
ingaan, is ingaan tegen zichzelf. 
· Wanneer je iets naar een eind for-
ceert, produceer je het tegenoverge-
stelde. 
· Verzet je niet tegen een grote
kracht; treed terug, totdat deze ver-
zwakt, en ga dan vastberaden voort. 
· Het is goed wanneer alle dingen
samengaan in plaats van los van
elkaar. 
· Als het je niet uitmaakt of het dag
of nacht, zomer of winter is, heb je
de tegenstrijdigheden overwonnen. 
· Wanneer je het plezier najaagt,
dan kluister je je aan het lijden,
maar zolang je je gezondheid niet op
het spel zet, geniet dan zonder je

geremd te voelen, wanneer de gele-
genheid zich voordoet. 
· Wanneer je een einddoel na-
streeft, leg je jezelf aan banden. Als
je alles wat je doet, beschouwt als
een doel op zichzelf, bevrijd je je. 
· Je zult conflicten doen verdwij-
nen, wanneer je ze begrijpt in hun
diepste wortel, niet wanneer je ze
alleen wilt oplossen. 
· Wanneer je anderen benadeelt,
leg je jezelf aan banden. Maar als je
niemand benadeelt, kun je in alle
vrijheid doen wat je wilt. 
· Wanneer je anderen behandelt
zoals je zelf behandeld wilt worden,
bevrijd je je. 
· Het maakt niet uit in welk kamp
de gebeurtenissen je geplaatst heb-
ben. Wat van belang is, is dat je
begrijpt, dat je geen enkele kamp
gekozen hebt. 
· De tegenstrijdige of eenmakende

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,
Manuel Schreurs, Jan van Over-
veld en Sabine van Tatenhove. 

Aan de winkeliers
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handelingen stapelen zich in je op.
Als je je handelingen van innerlijke
eenheid herhaalt, zal niets je meer
tegen kunnen houden.

Je zult zijn als een kracht van de natuur,
wanneer die op zijn doortocht geen
weerstand ondervindt. Leer te onder-
scheiden dat een moeilijkheid, een pro-
bleem of een hindernis niet hetzelfde is
als tegenstrijd. Terwijl problemen je
activeren, of zelfs aansporen, werkt

tegenstrijd verlammend en houd deze
je gevangen in een gesloten cirkel.
Wanneer je een grote kracht, vreugde
en goedheid in je hart ervaart, of wan-
neer je je vrij en zonder tegenstrijdig-
heden voelt, wees daar dan ogenblikke-
lijk innerlijk dankbaar voor. Wanneer
het tegenovergestelde je overkomt,
vraag dan met vertrouwen en de dank-
baarheid die je innerlijk vergaard hebt,
zal in weldaad herschapen en verrijkt

tot je terugkeren. Wees niet bang voor
de druk van het licht, die jou elke keer
met meer kracht van zijn centrum ver-
wijdert. Absorbeer het als ware het een
vloeistof of een wind, want daarin is
waarachtig het leven.

Wanneer je in de grote bergketen de
verborgen stad vindt, moet je weten
waar de ingang is. Maar dit zul je weten
op het moment waarin je leven getrans-
formeerd is. Haar enorme muren zijn
geschreven in figuren, zijn geschreven
in kleuren, zijn "gevoeld". In deze stad
bewaart men wat gedaan is en wat nog
gedaan moet worden... Maar voor jouw
innerlijk oog is het doorschijnende
ondoorschijnend. Ja, voor jou zijn de
muren ondoordringbaar.

Neem de Kracht van de verborgen stad.
Keer terug naar de wereld van het den-
se leven met een lichtend voorhoofd en
lichtende handen."

Wordt vervolgd in krant 170

De Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 167
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Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

Afrikaanse Lelie

Behoort tot de familie der Liliaceaen
(lelieachtigen). Agapanthus Umbella-
tus werdt deze plant vroeger genoemd.
Umbellatus betekent ‘schermvormig’ ,
doelend op de bloemschermen. Men
kwam tot de ontdekking dat er in Zuid
Afrika tientallen soorten bestaan met
elk eigen eisen aan bodem en klimaat.
Vanaf dat moment werd Umbellatus
veranderd in Africanus. De Agapanthus

Africanus bloeit van augustus tot sep-
tember met bloemen van diep violet tot
blauw. De plant is helaas niet winter-
hard en moet 's winters een vorstvrije
plaats krijgen. De plant is groen blij-
vend en tot 50 centimeter hoog. Er is
ook een Agapanthus Campanulatus.
Campanulatus wil zeggen dat de bloe-
men lijken op de campanula. Bloeitijd
juli tot augustus met hemelsblauwe,
klokvormige en tot zestig centimeter
hoge bloemen. Deze soort is 's winters

bladverliezend. Alba is een witte varië-
teit. Ook deze moet vorstvrij overwin-
teren.
Dan zijn er nog de Headburne hybri-
den, met een bloeitijd van juli tot
augustus met bloemen van donker
paars blauw tot lichtblauw, klokvormig
en zestig tot negentig centimeter hoog.
Deze soort kan wat beter tegen vorst, in
Zuid Engeland en Frankrijk beschouwt
men deze als winterhard. De hybriden
zijn ontstaan door kruisingen van ver-
schillende wilde Zuid-Afrikaanse soor-
ten. Dit kweken is gedaan door de
inmiddels overleden Lewis Palmer uit
Headburne, Engeland.
Tot slot nog wat informatie die voor alle
beschreven soorten geldt:
Graag in de volle zon. Ze maken grote
vlezige wortels met sterke groeikracht.
Het beste kunt u ze zetten in houten
kuipen of kunststof potten. Aardewerk-
potten gaan door de groeikracht van de
wortels scheuren en breken. 

Groetjes Toon 

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
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21 juli 2007
Café Restaurant Tjing Tjing 

UBUNTU BRAAI
UBUNTU Verhaal Vertellers

UBUNTU Zuid Afrikaans Feest. 
AUB reserveren voor de Braai

Telefoon 676 09 23

28 juli 2007
Café Restaurant Tjing Tjing

UBUNTU Happy House Afsluitings
Feest met DJ Alan

Cornelis Trooststraat 56 - 58
Telefoon 676 09 23

www.tjingtjing.com

Café Restaurant Tjing Tjing
Uitnodiging voor 

GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL
Gerard Douplein 8

Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

Café Tjing Tjing 
Cornelis Trooststraat 56-58

tjingtjing@msn.com

Wireles internet aanwezig

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a



Voor de stadsvernieuwing moeten
enkele bordelen gesloopt worden en het
probleem doet zich voor waar de
dames heen moeten. Hoewel Project-
groep de Pijp het probleem probeert te
negeren, ontkomt ze er niet aan een
oplossing te zoeken. In eerste instantie
stelt men voor om sexboten in de Boe-
renwetering te leggen, maar hiertegen
komt verzet uit de buurt. Men is bang
voor overlast en na uitgebreid overleg
met alle betrokkenen - waar onder ook
Wijkcentrum Ceintuur en de vakbond
van prostituees De Roode Draad -
wordt een compromis bereikt. De bor-
delen uit de Govert Flinckstraat zullen
in de nieuwbouw aan de Ruysdaelkade
worden gehuisvest terwijl de gemeente
zich naar de buurt toe verplicht om de
prostitutie te beperken tot het kleine
gebied tussen de Albert Cuyp- en de

Eerste Jan Steenstraat. Zo doet zich in
de Melkfabriekbuurt de unieke situatie
voor dat de gemeente zelf bordelen
bouwt.

De Zuidoost-Pijp 

Na 1980 verrijst er op veel meer plek-
ken nieuwbouw. Ook in de Zuidoost-
Pijp gaat de stadsvernieuwing echter
niet zonder slag of stoot. De historie
heeft hier duidelijk haar sporen nage-
laten. In de straten zijn niveauverschil-
len ten gevolge van het oude polderpeil
van Nieuwer-Amstel en bij de deuren
van sommige huizen zijn afstapjes. Ook
is er een grote diversiteit in bebouwing;
echte pijp-bebouwing wordt afge-
wisseld met polderhuizen en fabrieks-
panden. De bewoners zijn heel erg op

dit gevarieerde karakter van hun buurt
gesteld en de discussie over de stads-
vernieuwing loopt hoog op. Bewoners
willen best stadsvernieuwing maar
zien weinig in de grootschalige aanpak
van de Dienst Stadsontwikkeling. Een
plan voor een slingerende strook
nieuwbouw in de Kuiperstraat krijgt
dan ook veel kritiek. De buurtgroep wil
een bescheiden aanpak waarbij de leef-
baarheid van de buurt voorop staat. Zo
maken veel bewoners zich druk over de
parkeeroverlast van autoverhuurbedrijf
Ouke Baas dat in de hele buurt auto's
heeft staan. Ook plannen om Cinetol te
slopen roepen verzet op. Als de eige-
naar van het gebouw hier luxe apparte-
menten wil bouwen, richten buurtbe-
woners eind 1976 op een druk bezoch-
te vergadering het comité Geen Gesol
met Cinetol op. Het comité slaagt er in
om sloop te voorkomen en het gebouw

8

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 168

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

Walia Ibex
Tropische specialiteiten

Afrikaans - Ethiopisch

7 dagen per week

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

'Nadat hij de Cuyp had aangedaan, stak
hij de Ferdinand Bolstraat over en sloeg
af naar de Ruysdaelkade om er langs de
hoeren te lopen, van wie de hardnek-
kigsten onder hen zeker tot zeven uur 's
ochtends achter hun ramen bleven zit-
ten. Als hij er eenmaal was, kon hij er
wel een half uur blijven dwalen.'

Joost Zwagerman, 1991<<

De Ruysdaelkade langs de Boerenwetering

Maoz
Falafel met gratis salade en

sausjes, Vlaamse frieten met

Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12
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tot monument te laten verklaren. De
voormalige bioscoop en tempel van de
theosofen wordt vervolgens verbouwd
tot een openbare bibliotheek. 
Minder succesvol zijn de bewoners met
de bestemming van de afgebrande Van
Leer-fabriek. De buurtgroep wil op dat
terrein graag woningen bouwen en
speelvoorzieningen realiseren. Het in
het voormalige raadhuis van Nieuwer-
Amstel gevestigde Gemeente Archief
heeft echter zijn oog op het terrein laten
vallen. Het archief heeft dringend uit-
breiding nodig en het naastgelegen Van
Leer-terrein is een ideale locatie. Om de
buurt tegemoet te komen worden tegen
de westelijke gevel van het archief
woningen gebouwd, de zogenaamde
‘klimopwoningen’. Er ontstaat een
nieuw pleintje dat naar de Zuidafri-

kaanse verzetstrijdster Dora Tamana
genoemd wordt. Overigens bereiken de
gemeente en buurt volledige overeen-
stemming. Er wordt afgesproken dat
het stratenpatroon gehandhaafd blijft.
Er komt alleen een klein dwarsstraatje
tussen de Rustenburger- en de Kuiper-
straat bij. Het ligt in het verlengde van
de Van Ostadesteeg - op oude kaarten
wel als Helenastraat aangeduid en
tegenwoordig bekend als de Jacob Is-
raël de Haanstraat. 
In de Gerard Doubuurt komt geen kant
en klaar plan maar wordt een stuur-
groep ingesteld waarin ook de bewo-
ners zitting kunnen nemen. De bouw-
technische staat van de woningen
wordt onderzocht en op basis daarvan
besluit men welke woningen verbeterd
en welke gesloopt worden. Zo ontstaat

een plan voor 29 bouwlocaties dat in
vier fasen uitgevoerd wordt. Hieraan
worden bijdragen geleverd door beken-
de architecten als Peter Geuzebroek,
Eric Lopez Gardoza en architecten-
bureau Duinker van der Torre. In 1989
blijken enkele panden in de Quellijn-
straat - in tegenstelling tot wat men
eerder dacht - toch plotseling op instor-
ten te staan. Dit leidt tot paniek en de
bewoners krijgen te horen dat zij met
spoed moeten verhuizen.
De stadsvernieuwing begint op gang te
komen. De bouwprojecten volgen
elkaar snel op en de bewoners schuiven
naar nieuwe woningen in de buurt
door. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Kinker- of de Dapperbuurt gaat het
vooral om kleinschalige projecten Zo
wordt het karakter van de Pijp zoveel
mogelijk in stand gehouden. Een
belangrijk element is het beleid tot
behoud-en-herstel.

Wordt vervolgd in krant 170

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

Oud en nieuw door elkaar in de Zuidoost Pijp

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

Albert Cuypstraat 240
06-113 088 47

www.cafebozz.nl
Open: ma t/m za, 08.15 19.00 (op za. langer)

1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910

www.peppinopronto.nl



MUZIEK op de ZONDAG-
MIDDAG, de 3e zondag van
de maand
www.oranjekerk.org, 
oranjekerk@xs4all.nl
Aanvang 16.00 uur
toegang gratis

21 oktober 2007 -
Poorters Ensemble,
blazersgroep, dir. Peter
Greve

18 november 2007 -
Utrechts Vocaal Ensemble,
gem. koordir. Laura
Tammeling

16 december 2007 -
Canticum Anglicum,
Kerstconcert, dir. Marga
Schouten

20 januari 2008 - 
Koor Soc. Arti et Amicitiae/de Kring,
dir. Janet de Langen en Pieter Nieuwint 
17 februari 2008 - 
Cantatori de Duomo,
homomannenkoor uit de Domstad,
dir. Loes Egbers 
16 maart 2008 -  
Sterrenmix, vrouwenkoor uit 'Mokum',
dir. Leenke de Lege
20 april 2008 -
Loman Ensemble, gemengd koor,
dir. Annemart Franken 
18 mei 2008 - 
Muziekschool Amsterdam, jonge
mensen zingen en spelen
15 juni 2008 - 
Schütz Ensemble, met koorwerken, 
dir. Carien van de Beld 
I.E D E R E E N   W E L K O M !!
ingang 2e van der Helststraat, hoek
Ceintuurbaan/van Ostadestraat
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2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140

www.yourfuture.nl

Oranjekerk 2007-2008
ingezonden
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Van 1 juni tot 17 juli exposeren Neely
Schaap en Sunny Neeter in de Schouw-
burg Amstelveen. 
Tevens hebben beide kunstenaressen
het decor ontworpen voor de uitvoe-
ring "Het Enge Bos" op 16 juni tijdens
de Muziekdagen Amstelveen.
Het werk van beide kunstenaars kon
ook bezichtigd worden op het Amstel-
eiland in Ouderkerk a/d Amstel tijdens
de Open Atelierrouite Amstelveen op 16
en 17 juni.
Verdere informatie;
www.neelyschaap.nl  en
www.sunnyart.eu
Informatie afgebeelde werken:
Strawberry fields for ever - van Sunny
Neeter - 100 x 120 cm - mixed media.
Sparkling Spring - van Neely Schaap -
61 x 81 cm - mixed media

ingezonden
door Sunny Neeter

ijzerwaren & gereed-

schappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam

Tel. 671 20 16

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

V
o

o
r d

e
 B

a
d

c
u

y
p

06-511.483.33

Uw installateur 

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20 

Sparkling Spring (detail)

Strawberry Fields For Ever (detail)
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Veel marktbezoekers zullen het wel
kennen, want het zit op zo'n prima
plek: pal naast het oude postkantoor,
vrijwel midden op de Cuyp. Toch zijn
er mensen die de eerste stap nog over
de drempel van 't Overvlietje moeten
zetten. Wie eenmaal die stap heeft
genomen en plaatsneemt aan de lange
bar of aan één van de tafeltjes, is zeker
niet snel weer weg. De goedlachse eige-
nares Marilon: 'Bij ons kan heel veel, als
het maar gezellig is.' Arie komt erbij
aan de bar. Marilon heeft hem leren
kennen in café Chris Scholten, waar ze
een tijdje gewerkt heeft. Daarna vond
ze een baan bij het oude 'Paardje' op het
Gerard Douplein. Toen dat in nieuwe
handen overging, sloegen ze de krant
open en zagen dat er een 'café op een
drukke markt in Amsterdam' te koop

was. Het bleek te gaan om café 
'Neutraal', waar ze met de nodige hulp
van vrienden en trouwe stamgasten
van 't Paardje door vijf weken keihard
werken een heel nieuwe zaak van heb-
ben gemaakt. In februari 2006 ging 't
Overvlietje open: een gezellig bruin
café, met veel foto's en memorabilia
van André Hazes en Ajax aan de muur.
Er is een groot scherm waarop de voet-
balwedstrijden, maar ook dvd's van
André Hazes afgespeeld worden. Ook
wordt er regelmatig een kaartje gelegd.
Marilon: 'Overdag, zo tussen 11.00 en
16.00 uur, kun je hier een broodje bal,
een uitsmijter of sateetje eten. En op
vrijdagavond hebben we een buffet,
met iets warms en salades en stok-
brood. Dat is altijd heel gezellig.' Dat is
het ook bij de live-muziekavonden die

ze organiseren. Zo waren de Catstones,
de coverband met nummers van de
Rolling Stones, op Koninginnedag een
groot succes. Nederlandstalig repertoi-
re is favoriet, maar Marilon gooit er ook
hits uit de jaren zestig en zeventig
tegenaan. 
Ook voor feesten en partijen is 't Over-
vlietje een prima adres. Marilon: 'Dan
mag er door de gasten het laatste uur-
tje zelf getapt worden. Dat vinden ze
geweldig, staan ze zo met tien man ach-
ter de bar!'

Café 't Overvlietje
Albert Cuypstraat 159
020 - 671 62 53
Elke dag geopend, ook op feestdagen
als Kerst en Oud & Nieuw, di t/m za
vanaf 11.00 uur, zo en ma vanaf 14.00
uur (en als Ajax speelt op zo om 12.00
uur). Tot zolang het gezellig is. 

Café 't Overvlietje
door Marieke van Gessel

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159

Veelal Hollandstalige muziek, ook voor

feesten en partijen 020-6716253
Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93
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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: Rondgl 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 Halsbuurt) 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 uur.

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

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

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

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

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

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

De Stichting Streetcornerwork 
Bezoekersadres: Routeplanner,St. Willibrordusdwarsstraat 6, 1074 XG
Amsterdam. Telefoon: 020 - 675 23 79 Fax: 020 - 379 54 16. 
Postadres (kantoor): Karel du Jardinstraat 52, 1073 TC Amsterdam. Tel:
020 - 470 94 35 Fax: 020 - 471 14 81. 
Projectcoördinator Zuid, Joost van Hienen 06-14013706.Veldwerker
Diamantbuurt 18+, Angela Brookman 06-14013525. Veldwerker Oude
en Nieuwe Pijp 18-, Marloes de Groot 06-14013524. Veldwerker Zuider-
Amstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 06-
14013526 en Veldwer-
ker heel Oud Zuid Roy
Eijck 06-14013522.
Routeplanner spreek-
uur: Maandag, woens-
dag, donderdag 18:00 -
20:30 uur.
Bijzonderheden: Street-
cornerwork werkt voor
jongeren en jongvol-
wassenen

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

www.eetcafevandekook.nl

www.streetcornerwork.eu
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Filmtheater Rialto • 
Ceintuurbaar 338
676 87 00 
www.rialtofilm.nl

Rialto
Een selectie uit het programma

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

Cinedans Festival
vrijdag 6 & zaterdag 7 juli

In het kader van Juli Dans vormt Rialto dit jaar het middel-
punt van Cinedans, het enige internationale dansfilm-festi-
val van Nederland. Uitreiking Cinedans Award & Public
Award. Meer info:•www.cinedans.nl 

Crónica de una fuga 
Argentinië, 2006, Adrián Caetano

Argentinië, 1977. Voetballer Claudio Tamburrini wordt op
een dag gearresteerd door een speciale politie-eenheid in
dienst van het fascistoïde militaire bewind van generaal
Videla. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. 

Ostadetheater

Ostadetheater heeft zomerstop!•
De eerste voorstellingen beginnen weer

eind augustus.

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

Movement (R)evolution Africa 
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Badcuyp 
Een selectie uit het programma 

Donderdag 5 juli, 21.00 uur:  Wouter Hamel
and Band
Hamel begeeft zich op de grenzen van jazz, pop en zelfs
chanson. Dat liet hij ook zien op het Nederlands Jazz Voca-
listen Concours 2005. Hij won deze concoursprijs als enige
mannelijke vocalist ooit. Het oordeel van de jury: 'lef, timing
en uitzonderlijke frasering in zijn doorleefde en uitzonder-
lijke zangprestaties. 

Woensdag 11 juli, 21.30 uur: Media Banda
Chileense pop-fusion-funk-world-jazz groep die momenteel
door Europa toert. 
Zie ook: www.mediabanda.cl

Donderdag 12 juli, 21.30, Duo Marlene
Parafioriti & Javier Gomez
Folklore muziek uit Argentinie (zamba, chacarera, bailecito
en meer)

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

DE DUVEL
Café Restaurant

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Wouter Hamel & Band
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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

PIA  TEXT IELHANDEL

Alber tcuypstr.(markt)  203b Tel :676 04 09

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
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Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Huib Franssen & Ernst Wijsmuller

Spreekuur volgens afspraak
Kuiperstraat 151a

1073 ER Amsterdam

Tel: 020-671 33 89
Nog open voor nieuwe patiënten.

Van Buuren 
Sarphatipark 4
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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

Lunchroom&

Engels ontbijt

Café - Koffiehuis  Petit

Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88

Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

Tjin’s

Toko
1e vd Helststraat 64

Tel: 671 77 08

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot  laat
wireles internet aanwezig

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23

www.tjingtjing.com

Cafe Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl


