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Journalistiek

Amsterdam en staat open voor

Jammer, jammer, jammer. Alweer een negatief beeld van de Albert Cuypmarkt.
In de krant van Wijkcentrum Ceintuur stond het hoor: 'Azalea Paleis'weggejaagd
van de Albert Cuypmarkt. Wat een klinkklare onzin. Na jaren van vruchtbare
arbeid op de Albert Cuypmarkt hebben de Gebroeders een hele boel geld kunnen krijgen van een Project ontwikkelaar. Bijna of aan hun pensioen een mooie
afsluiting na gedane arbeid door hen zelf en, daarvoor, door hun ouders die deze
panden in de mare van het heden voor een prik kochten. Nu ,voor miljoenen?
verkocht , krijgt de AlbertCuypmarkt de schuld van hun heen gaan wel, wel, wel.

alle andere organisaties zolang ze
niet oproepen tot geweld.
Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
www.degemeenschap.info
contactadres:

Waarom altijd dat negatieve waarom niet met hoog opgeheven hoofd en met veel
positief gebaar naar de achterblijvers afscheid genomen. Het is altijd maar weer
klagen, klagen en nog eens klagen. Jammer ook, dat Ceintuur niet zelf heeft na
gegaan of het beeld dat de broeders schetsten wel juist was. En over klagers van
de Albercuypmarkt gesproken.

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

De klagers van de Albert Cuypmarkt blijken vaak degene te zijn die zich splitsen
in kleinere groepen en zelf een vereniging oprichten. Wel klagen als er bij de
Deelraad geen gehoor aan hun klachten worden gegeven omdat ze met te weinigen zijn en zich niet solidair willen opstellen met marktmensen en winkeliers in
één grote vereniging met de winkeliers erbij.. Tevens blijken zij niet deel te
nemen, of ook weer gesplitst, aan de reclame of promotie van de Albert Cuypmarkt. Dan gaan ze ook nog eens de grootste sensatiekrant van Nederland
gebruiken om de grootste buitenmarkt van dat zelfde Nederland en Amsterdam
neer te sabelen. Wil je helemaal geen klanten meer hebben moet je daar vooral
mee doorgaan.
Natuurlijk moeten de kooplui en winkeliers (samen) alert blijven om de gemeente eraan te herinneren hun beloften na te komen. Maar gebruik het niet als
een negatief middel om ook in eigen winkel of marktkraam te moeten kijken.

realiseren in Afrika.

Ik wens U nog een Hele Fijne en Prettige Markt toe.

Aan hen onze hartelijke dank.

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

en jij?
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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

door de puree. Voeg vervolgens wat
tahin of olie toe om het geheel wat
smeuïger te maken en als dat nodig is
ook wat kookvocht. Maak de puree verder op smaak met zout en peper.
Variatie je kunt deze puree warm of
koud eten, (bij de Libanees 'De Artiest'
wordt het altijd bij ieder gerecht vaak
koud gegeten).
Warm kun je het een krokant korstje
geven door het in de oven te plaatsen.
Strooi er dan wat panneer meel op en
leg er klontjes boter op en schuif het
hoog in de oven voor ongeveer 10
minuten.
Eet smakelijk
In het oosten maakt men zeer lekkere gerechten met peulvruchten

Peulvruchten
Peulvruchten puree

1 eetlepel gehakte peterselie of selderie
1eetlepel tahin kookvocht zout en
peper.

Draai de peulvruchten door de roer150 gram gare peulvruchten, b.v.
zeef. Snipper het uitje fijn en roer dit zó
Groene erwten, bruine bonen, linzen, door de puree of bak het eerst in de
kievitsbonen.
olie.
Snipper de knoflook fijn en roer die
1uitje 1 eetlepel olie 1 teentje knoflook samen met de peterselie of selderie

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 bibliotheek aan het Roelofs Hartplein, bij Cinetol
en alle buurthuizen, wijkservicepunten en
supermarkten in de Pijp.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via

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

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 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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Het boek:
DE INNERL IJKE BL IK
I. De meditatie.
II. Plaatsing om te begrijpen.
III. Het zinloze
IV.De afhankelijkheid.
V. Voorgevoel van de zin.
VI. Slapen en ontwaken .
VII. Aanwezigheid van de kracht.
VIII.Controle van de kracht.
IX. Manifestaties van de energie.
X. Onmiskenbaarheid van de zin
XI. Het centrum van licht.
XII. De ontdekkingen
XIII.De principes
XIV. De gids van de innerlijke weg
XV. De ervaring van vrede en de doorstroom van de kracht
XVI.Projectie van de kracht.
XVII. Verlies en onderdrukking van
de kracht
XVIII. Actie en reactie van de kracht.
XIX. De innerlijke toestanden
XX. De innerlijke werkelijkheid.

De gids van de innerlijke
weg
Als je, wat tot hier is uitgelegd begrepen hebt, kun je door middel van een
eenvoudig werk de manifestatie van de
Kracht goed ervaren. Welnu, een mentale houding inacht nemen die min of
meer correct is (alsof het gaat om een
geestelijke gesteltenis voor technisch

handelen), is niet hetzelfde als een toon
en een gevoelsmatige openheid aannemen die veel lijkt op die, die gedichten
ingeven. Daarom neigt de taal die
gebruikt is om deze waarheden over te
dragen die houding te vergemakkelijken, die je makkelijker in aanwezigheid
van de innerlijke waarneming plaatst
en niet van een idee omtrent de "innerlijke waarneming".
Volg nu nauwlettend datgene, wat ik je
hier ga uitleggen, daar het gaat over het
innerlijk landschap dat je kunt tegenkomen in het werk met de Kracht, en
over de richtingen die je aan je mentale
bewegingen kunt geven.
"Over de innerlijke weg kun je gaan in
duisternis of in licht. Let op de twee
wegen, die zich voor je openen.
Als je toelaat dat je wezen zich naar
duistere regionen lanceert, wint je
lichaam de strijd en domineert. Dan
zullen gewaarwordingen en verschijningen van geesten, krachten en herinneringen opduiken. Langs die weg glijd
je steeds dieper af. Daar zijn de Haat,
de Wraak, de Bevreemding, het Bezit,
de Jaloezie en het Verlangen om te Blijven. Als je nog verder afdaalt, zullen
Frustratie, Wrok, en al die dagdromen
en verlangens bezit van je nemen, die
dood en verderf onder de mensheid
hebben gebracht.
Als je je wezen in lichtvolle richting
stuwt, zul je bij ieder stap weerstand en
vermoeidheid ondervinden. Deze verAan de winkeliers
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moeidheid bij het opklimmen heeft
een aantal oorzaken. Je leven weegt
zwaar, je herinneringen wegen zwaar,
de vroegere handelingen belemmeren
de klim. Deze klim is moeilijk door de
werking van je lichaam dat neigt te
domineren.
In de stappen omhoog bevinden zich
vreemde regionen met zuivere kleuren
en onbekende geluiden.
Vlucht niet voor de zuivering, die werkt
als het vuur en die je afschrikt met zijn
drogbeelden.
Verwerp de schrik en de ontmoediging.
Verwerp het verlangen om naar lagere
en duistere regionen te vluchten.
Verwerp het vastzitten aan herinneringen.Blijf in innerlijke vrijheid, met
onverschilligheid tegenover het

DE DUVEL

Om misbruik te voorkomen vragen we u
alleen af te rekenen
met (vlnr):•

1e v.d. Helststraat 59-61

Lory Tasma
Jan van Overveld
Sabine van Tatenhove

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Café Restaurant

De Aarde Menselijk Maken
Vervolg van de vorige krant

droombeeld van het landschap, en ga
vastberaden voort over het stijgende
pad.
Het zuivere licht straalt over de toppen
van de hoge bergketen en de wateren
der duizend kleuren stromen temidden
van onherkenbare melodieën naar
kristallen hoogvlakten en weidevelden.
Wees niet bang voor de druk van het
licht, die jou elke keer met meer kracht
van zijn centrum verwijdert. 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 getransformeerd 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 dense leven met een lichtend voorhoofd en
lichtende handen."

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

R.SANOU
Technodent

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Ficus Carica
Het geslacht ficus telt over de hele
wereld wel duizend soorten waarvan
een flink aantal bij ons als kamerplant
bekent zijn. Een soort ervan werd in
Oost Afrika gebruikt als sarcofaag voor
de Farao's deze boom had namelijk een
doorsnede van wel acht meter. De
meest bekende is Ficus Elastica (rubberboom) die vroeger veel aangeplant
werd op de rubberplantages. In de vrije
natuur wordt deze boom vijftien meter
hoog, in de huiskamer of tropische kas
hooguit drie meter. Ficus Carica is de
Latijnse naam voor de vijg. Carica betekend: van Carië in klein Azie. De vijg is
een schijnvrucht dwz. Dat de kleine
bloemetjes zich in de vrucht bevinden.
In klein Azie is een galwesp (Blastophaga Psenes) die zich een weg boort
naar binnen in de schijnvrucht en zorgt
voor de bestuiving, al die kleine pitjes
in de schijnvrucht zijn zaadjes. Voedingswaarde op honderd gram is: 50
Kcal/ 205 KJ. Vitamine gehalte 2 milligram C en sporen van vitaminen A en
B. In de tropen kan de vijg drie oogsten
per jaar geven, in de subtropen twee en

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51
Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl
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in ons koel gematigde streken maar
een. In ons klimaat komt er wel een
tweede oogst maar die kunt u dan beter
in de herfst verwijderen zodat de plant
zich kan richten op nieuwe vruchtvorming voor de volgende zomer. De boom
of struik kan 10 meter hoog worden,
dus u begrijpt wel als u de boom in de
volle grond zet uw buren van de tweede of derde etage het leuk vinden om
van uit het raam of balkon vijgen te
plukken. Maar een boom die het zonlicht uit de kamer houd zal u niet in
dank worden afgenomen. Ze zijn uitermate geschikt voor grote potten of kui-

pen. Ook kunt u in de grond een grote
bak van vijf betonnen tegels maken. U
moet echter er wel rekening mee houden dat de plant waarvan de wortels
binnen de perken gehouden wordt met
heet droog weer wel extra water moet
hebben. Planten in potten en kuipen 's
winters bij vorst met stro of oude
dekens afdekken om te voorkomen dat
de wortels bevriezen. De plant kan als
ze toch te groot wordt heel goed
gesnoeid worden.
Groetjes Toon

Café Lust 4 life

Uitnodiging
Café La Paz

Cornelis Trooststraat 49 Amsterdam
Tijden en entree:
· Elke zondagmiddag van 17.30 tot 19.30 treden bands live
op. Entree 3,50
· Om de week op zaterdagavond van 20.00 tot 23.00 uur
zijn er Jamsessies. Entree vrij
· De laatste vrijdag van de maand vanaf 20.30 uur hebben
wij "Brul maar
mee"-avonden; meebrullen met songteksten op groot
scherm, ruimte voor solisten. Entree vrij
PROGRAMMA SEPTEMPER 2007
met het vrolijke ritme van Brazilië.
za. 8

Jamsessie

zo. 9 Digi Funck: DJ T-Roy mixt digitale dance-ritmes met
de live-gezongen funcky vocals van Janiz Williams ('Girls
just wanna have Fun'). Top lounge!
zo. 16 Peter Lavell & Friends spelen Roots & Blues, een mix
van Country en Blues, up-tempozo. 2 Cubaanse zanger RENÉ FERRER en zijn Braziliaanse
band combineren de Mellow sound van de Buena
Vista Social Club (waarin zijn oom speelt)muziek uit de
roerige jaren '20.

De mensen zeggen overal: Oorlog is een ramp!
Laten we Vrede een kans geven en een nucleaire ramp voorkomen!!
Bezettingstroepen moeten teruggetrokken worden
Bezette gebieden teruggegeven worden!
Wapenarsenalen ontmanteld!
De nacht heeft voor de mensen te lang geduurd.
Een andere toekomst is nodig, die toekomst is mogelijk.
Geen oorlog, nergens, nooit meer. Dat is onze droom

za.22 Jamsessie
zo. 23 Bram Schermel-een gewaardeerde 'oude' bekendebrengt ons met "Tio Roberto" in de warme sferen van de
Bosa Nova .
vrij. 28 BRUL MAAR MEE!!-avond
zo. 30 Double B:
Zie verder onze website

www.cafelust4life.nl
LUNCH
TAPAS
Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl

Café La Paz wordt georganiseerd op
de tweede vrijdag van de maand, nu
dus op 14 september. Waar?
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
Aanvang: 20.00 uur
DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp Oud/zuid no 170

Het nooit uitgevoerde plan voor een Musicaltheater
De Frans Hals buurt Heeft het negen- ming voor het brouwerijterrein komen.
tiende eeuwse karakter nog redelijk Heineken vestigt zijn bedrijfsmuseum
behouden en op enkele bouwvallen na in de oude gebouwen aan de Stadhou- zoals het afgebrande van Nispenhuis, derskade. Hier kunnen de duizenden
het ontplofte hui in de Quelijnstraat en toeristen die jaarlijks de fabriek komen
het gat in de Frans Halsstraat - staat er
geen nieuwbouw. De bewoners willen
dat dit zo blijft en laten zelf metingen
verrichten om aan te tot dat de huizen
niet verzakkenen best opgeknapt kunnen worden. Alle partijen - ook de net
opgerichte Huurdersvereniging de Pijp
- gaan weer onderhandelen. Dit leidt tot
een wijziging in het stadsvernieuwingsbeleid waarbij nog meer de nadruk
op behoud en herstel komt te liggen.

bezoeken op gepaste wijze ontvangen
worden. Voor de rest van het terrein
heeft Heineken grootse plannen. Vijf
projectontwikkelaars worden uitgenodigd een ontwerp te maken. De voorkeur van het concern gaat uit naar het
plan van de Hollandse Betongroep
waarin een winkelcentrum en een
musicaltheater opgenomen zijn. De
buurt ziet dit echter absoluut niet zitten. Men is bang voor de verkeersoverlast. Ook is men bang dat de nieuwe
winkels teveel concurrentie voor de
andere winkels in de Pijp opleveren. Uit
een Enquête blijkt dat de voorkeur van
de bewoners uitgaat naar een stedelijk
plein met woningen. Ze hebben geluk
want de oude erfdienstbaarheid die nog
op het terrein rust, verplicht Heineken
om de oude Jacob van Campenstraat
voor een symbolische prijs aan de
gemeente terug te verkopen bij het staken van de bedrijfsvoering. Heineken

Het Heinekenterrein

Een verhaal apart vormt de invulling
van het Heinekenterrein. Op 1 januari
1988 wordt met het brouwen van bier
gestopt en moet er een nieuwe bestem-

Maoz

*CAFÉ FLAMINGO*
HOEK ALBERTCUYPMARKT
1E V/D HELSTSTRAAT 37
AMSTERDAM
NIEUW EN GEZELLIG
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1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

Falafel met gratis salade en
sausjes, Vlaamse frieten met
Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolg

TEKYOL

Islamitische Slagerij
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95

impressie aanleg Marie heinekenplein
kan dus niet zomaar doen wat hij wil plein naar Marie Heineken genoemd.
en het stadsdeel kan een uitgebreide Zij is een nicht van de oprichter van de
inspraakprocedure over de bestem- brouwerij en vooral bekend als schildeming van het terrein starten. Op 20 res van stillevens
februari 1990 worden de wensen van de
wordt vervolgd in krant 172
buurt gehonoreerd en wordt het pleinplan van architect Kees de Kot aangeHet boek
nomen. Nadat Freddy Heineken officiMonument van een wijk
eel de eerste 'paal' heeft geslagen door
Door Ton Heijdra
een ijzeren koker in het beton te storis te koop bij
ten, wordt begonnen met de aanleg van
Uitgeverij René de Milliano
een groot boogvormig plein met
woningen, winkels, kantoren en een
Tel: 072-515 07 71
grote parkeergarage. Om de band met
ISBN 90 72810 17
de levend te houden, wordt het nieuwe

Interbasics
1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910
www.peppinopronto.nl

Interieur

Albert Cuypstraat 240
06-113 088 47

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

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll
E-mail:
basinter@worldonline.nl
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Herdenking
nooit meer nucliaire wapens De Humanisten zeggen Totale ontwapening

Jaarlijkse herdenking atoombommen
op Hiroshima en Nagasaki
Op 9 augustus j.l. vond de jaarlijkse
herdenking plaats van de in 1945 door
de VS gegooide atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki. Deze herdenking vond plaats op de Sint Antoniesluis te Amsterdam, van 10:00 tot 18:00
uur. Er was een expositiestand met
beeldende informatie over deze afgrijselijke nucleaire rampen en er werden
de hele dag door vele vrijwilligers
handtekeningen opgehaald onder de
leuze "Nergens kernwapens, dus ook
geen Amerikaanse kernwapens in
Nederland". Veel mensen weten waar-

schijnlijk niet eens meer dat er nog
steeds 20 Amerikaanse atoomkernkoppen zijn gestationeerd op de NAVO
basis in Volkel. De actie, die georganiseerd was door het platform tegen
kernwapens, werd gedaan met een
tiental organisaties die zij aan zij
samenwerkten.
Vandaag de dag is de nucleaire dreiging
groter dan ooit en is het van groot
belang dat er een brede beweging is die
de ontmanteling van alle kernwapens
in de wereld eist, en groeiende druk uitoefent op de regeringen van alle landen
die kernwapens bezitten, produceren of

2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140
www.yourfuture.nl
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Heroshima en Nagasaky
alle wapens de wereld uit. De mens naar een nieuwe dimensie en boven het natuurlijke uitstijgend.

onvoorwaardelijk NEE tegen alle kern- er ook nog maar 1 kernwapen bestaat,
wapens groeien, een stem die zal uit- de toekomst en de overleving van de
groeien tot een orkaan. Omdat zolang mensheid in groot gevaar is.

op hun grondgebied hebben.
De campagne Europe For Peace is een
van de initiatieven op Europese schaal
die de aandacht wil richten op de
urgente noodzaak om van Europa een
atoomvrije zone te maken, zonder militaire bases van de VS en zonder de
NAVO, die in werkelijkheid een Amerikaanse aangelegenheid is om haar
militaire invloed in Europa te garanderen en uit te breiden. Deze campagne is
al door vele prominente personen en
nobelprijswinnaars
ondertekend,
waaronder Mickael Gorbachev.
Wereldwijd zal de Stem van een

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel. 671 20 16

deHaan

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

06-511.483.33

Voor de Badcuyp

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20
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PERSBERICHT
ingezonden

Centrum voor opvoeders
'Stichting Open Poort'
opent in September haar poorten

deren werkzaam is. De activiteiten en
cursussen die we geven, hebben ten
doel:
- Opvoeders de mogelijkheid te geven
tot het verdiepen van hun kennis over
de ontwikkelingsfasen van het kind.
- Een plek te creëren waar opvoeders
elkaar kunnen ontmoeten en op regelmatige basis met opvoedkundige vragen terecht kunnen.
- De persoonlijke ontwikkeling van de
opvoeder te bevorderen.
- Opvoeders handvaten te geven om
problemen en/of conflicten zelf te leren

Margalit Laufer (docent
opvoedkunde)
Op de Tweede van der Helststraat, in
hartje Amsterdam de Pijp, start het
centrum voor opvoeders 'Stichting
Open Poort' met haar activiteiten. Open
Poort richt zich op activiteiten voor

Martijn Mul-van Iterson
(kunstzinnig therapeut,
psycholoog)
1.Privé consultatie bij (opvoedkundige) problemen.
2. Mediation bij conflicten (bijvoorbeeld tussen ouders, ouder-leerkracht,
ouder-puber).
Wij heten u van harte welkom op ons
centrum!
Heeft u vragen en/of bent u geïnteresseerd in het volgen van cursussen, dan
kunt u contact opnemen met Margalit

Tal van Ieperen - Palfrey
(kleuterleidster)
op te lossen.

Zegert de Zeeuw (theatermaker)
opvoeders, te weten: ouders, leraren,
therapeuten en een ieder die met kin-

De cursussen die in September 2007
van start gaan zijn:
1. De ontwikkelingsfasen van het kind.
2. Sprookjes als inspiratie voor de jaarfeesten.
3. Opvoeden, hoe doe je dat?!
Voor persoonlijke problemen of vragen, bieden wij momenteel de volgende activiteiten aan:

Naäma Palfrey (filmregisseur, mediator)
Laufer op 06-44784864 /

margalit@tiscali.nl

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159
Veelal Hollandstalige muziek, ook voor
feesten en partijen 020-6716253
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Tukse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

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 donderdag 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 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.
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

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150
Telefoon: 512 16 50
Maatschappelijkwerk Informatie Combiwel en Algemeen Maatschappelijkwerk 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 ZuiderAmstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 0614013526 en Veldwerker heel Oud Zuid Roy
Eijck 06-14013522.
Routeplanner spreekadvertentie
uur: Maandag, woenswww.cafelust4life.nl
dag, donderdag 18:00 20:30 uur.
Bijzonderheden: Streetadvertentie
cornerwork werkt voor www.kroonenbergbikes.nl
jongeren en jongvolwassenen

www.streetcornerwork.eu

www.eetcafevandekook.nl
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Tera Mai Reiki 1 cursus
Op 21 en 22 september

Tera-Mai symbolen. Je leert hoe je ermee om kunt gaan,
wanneer je ze kunt gebruiken, en voelen wat ze doen. Er
zijn Tera Mai Reiki symbolen voor o.a. bekrachtiging, reiniging, om de psyche te versterken, om dankbaarheid te
tonen, en om te aarden. Ook leer je hoe je Universele Energie op afstand naar mensen of gebeurtenissen kunt sturen.
Meer info:
http://www.atlasreiki.nl/vervolgcursussen/teramaireiki.ht
ml
Als je ingewijd wilt worden in Tera Mai Reiki I kun je deelnemen aan deze cursus voor een groepje. Deelname aan
een Tera Mai Reiki cursus als je Usui Reiki gedaan hebt
verdiept je Reiki beleving, en maakt je meer geaard.
Voor info:
http://www.atlasreiki.nl/cursussenbeginners/teramaireiki.html
Tera Mai Reiki 2 cursus op 26 en 27 oktober
De Tera Mai Reiki II cursus is een waardevolle verdieping
op de Reiki I cursus. Je verstevigt en verinnerlijkt te je
band met Reiki. Je maakt kennis met waardevolle Reiki
Tera-Mai symbolen. Je leert hoe je ermee om kunt gaan,
wanneer je ze kunt gebruiken, en voelen wat ze doen. Er
zijn Tera Mai Reiki symbolen voor o.a. bekrachtiging, reiniging, om de psyche te versterken, om dankbaarheid te
tonen, en om te aarden. Ook leer je hoe je Universele Energie op afstand naar mensen of gebeurtenissen kunt sturen.
Meer info:
http://www.atlasreiki.nl/vervolgcursussen/teramaireiki.ht
ml
Je bent welkom! Laat je even weten of je komt?

Tjin’s
Toko
1e vd Helststraat 64
Tel: 671 77 08
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www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
679 50 96
Filmtheater Rialto •
Ceintuurbaar 338
676 87 00
www.rialtofilm.nl

Rialto
Een selectie uit het programma

Africa in the picture

Opera Jawa

6 t/m 16 september

Garin Nugroho, woe 19 sept 19.30 uur

Filmfestival Africa in the Picture beleeft dit jaar haar 10e
editie! Gratis openluchtvoorstellingen vinden plaats in
diverse Amsterdamse stadsdelen. Rialto is als vanouds de
hoofdlocatie en het kloppend hart van het festival.

Bewerking van 'De ontvoering van Sinta', een deel uit het
epos 'Ramayana'. Siti, ooit een gevierd danseres, runt samen
met haar man Setio een slechtlopend aardewerkbedrijfje.
Dan laat Ludiro zijn oog op haar vallen - hij heeft geld en
macht. Regisseur zal na afloop worden geïnterviewd.

Ostadetheater

Badcuyp

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Kinderstraattheaterdag

Los Borrachos Del Barrio

Zo 9 sept

Zondag 16 september
Salsaband is ontstaan op het Conservatorium. Zie ook:
Tiramisu zorgt voor twee knotsgekke mobiele acts: Sahara'- www.los-borrachos-del-barrio.com
hara en DonQzot. De Funfare heeft rare loopjes en speelt
vrolijke muziekjes. Muziekschool Amsterdam is met speciaTempranillo
le djembéworkshops ook van de partij, evenals MeespeelcirDonderdag 27 september
cus Kristal, ballonnenclown Sven, Claartje Nieuwenhuis met Cuyp-diner-concert met o.a. Keltische muziek en flamencohaar knutselkraam en schminkartieste Ivy Bizoen.
stijl. Zie ook:•www.tempranillomusic.com
15

ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

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
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M O K U M •M OT E R S

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren.

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

VAN OSTADESTR 340-346

www.helden.nu
Café - Koffiehuis Petit
Restaurant

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

Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 020 - 673 54 88

Mambo Pasta

Jeffrey’s

De pasta winkel
van de Pijp

voor feesten en partijen

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Mikado RON VERBOOM
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

1

vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Albert Cuypstraat 256

Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

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

Brood en Banketbakkerij

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

Rud.H.Venekamp
De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08

Tel: 471 13 32

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

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

ook op zondag! .

e
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Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134
Cafe Restaurant 1e vd.Helststraat 35
Lutmastraat 99 A
Eetcafé
Tel:7770996 M
S

www.cafereuring.nl

PIA TEXTIELHANDEL
Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

Alber tcuy pstr.(markt) 203 b Tel:676 04 09
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Tel:•662 12 09

Govert Flinckstraat 326a
1073 CJ Amsterdam
020-676 78 97

Keuken open
17.30 - 22.30

Lunchroom&
Engels ontbijt

Maandag gesloten

www.amsterdommertje.nl
info@amsterdommertje.nl

VAN WoUstRAAt 158

tEL:

679 42 44

