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Column
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp
is een uitgave van de Humanistische
Beweging Amsterdam en staat open
voor alle andere organisaties zolang
deze niet oproepen tot geweld.

Project in Afrika
Terwijl U deze krant leest ben ik nog een paar dagen in Afrika, Ik ben daar om te
kijken en in gang te zetten wat veertig weeskinderen nodig hebben voor een
schoolproject. Tevens kleine kredieten te krijgen voor de ouders die deze kinderen hebben opgenomen in hun huishoudens. U raad het al. Weer doe ik een
beroep op onze lezers en adverteerders om dit alles mogelijk te maken.

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 van het bulletin vindt u
alle eerder verschenen artikelen en
links naar de Humanistische
Beweging in andere landen. Ook al
onze adverteerders worden vermeld.
Zij maken het mogelijk onze projecten
in Afrika te realiseren.
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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Voor deze veertig kinderen zou ik wensen dat zij minimaal voor zes jaar naar
school kunnen gaan. Dan hebben zij een basis. Stel, als ik veertig mensen bereid
zou vinden om maandelijks vijf euro te storten voor een kind en zij doen dat
zes jaar lang. Dan hebben die kinderen een basis voor de rest van hun leven. Wat
zou het een prachtige verjaardag zijn ,volgend jaar, wanneer ik zeventig jaar
wordt, en dat ik dan ieder die aan dit project meewerkt uitnodig en het resultaat
bekent kan maken hoeveel mensen er meedoen aan dit project.
Voor de Pijp zal dit toch niet te moeilijk zijn om veertig mensen bereid te vinden. Natuurlijk kunt u nu al beginnen. In september begint het nieuwe schooljaar. Er zijn al wat kredieten binnen om te starten maar het moet dus een permanentie zijn voor zes jaren.
De moeders hopen we dan dat zij met de minikredieten verder kunnen om hun
kinderen vooruit te helpen. Wat we doen is, een wederkerigheids project jij wordt
geholpen wil jij ook een ander helpen. Het minikrediet wordt afgelost en er worden weer andere vrouwen mee geholpen. Tevens verspreiden we de boodschap
van een geweldloze samenleving en een groeiende solidariteit naar anderen.
Hopelijk vind u zich in dit project en bent u bereid om hier aan bij te dragen
Het giro nummer van ons is; 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v. Jan van Overveld Bulletin de Pijp.
Bij voorbaat onze hartelijk dank Ik zie u weer vanaf 3 oktober of daarna, dan
ben ik weer terug met veel positieve berichten uit Afrika.
Tot ziens Jan

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

hij gebonden is. Schep de groenten in
een schaal en giet de saus erover of serveer die er apart bij.
Eet smakelijk
Deze recepten zijn uit het boek van de
Kleine aarde en geschreven door Louise van Gisteren en Greet Hospers

De Kleine Aarde
Postbus 151
5280 AD Boxtel

Spinazie met kwarksaus
600 gram spinazie, 4-6 radijsjes, 1 eetlepel olie, peper, nootmuskaat, zout. ½
eetlepel tarwemeel, 1dl kwark of yoghurt, 1 teentje knoflook, 1 eetlepel olie.
Was de spinazie en laat die uitlekken.
Was de radijsjes, snijd ze in plakjes en
bak ze in wat olie bijna gaar. Snijd

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

intussen de spinazie vrij grof en voeg
die bij de radijsjes, Doe er wat peper,
nootmuskaat en zout bij, doe het deksel op de pan en laat alles een paar
minuten smoren tot de groenten bijna
gaar zijn. Roer het meel door de kwark
of yoghurt. Snipper de knoflook. Verwarm de olie in een pannetje en voeg
de kwark of de yoghurt en de knoflook
toe. Roer goed en verwarm de saus tot
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
Roelof Hartplein, bij Cinetol en alle buurthuizen, wijkservicepunten en 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

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 over op
bovenstaand gironummer voor onze projecten
in Afrika.
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:
INHOUD EERSTE DEEL : DE INNERL IJKE BL I K
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.
daalt om zich in je hart te vestigen. Je
zult het moment herkennen waarop de
DE ERVARING VAN
bol ophoudt een beeld te zijn, om zich
VREDE EN DE DOORte transformeren in gewaarwording
STROOM VAN DE KRACHT binnen in je borst.
Merk op hoe de gewaarwording van de
bol zich langzaam uitzet vanuit je hart
tot buiten het lichaam, terwijl je ademOntspan volledig je lichaam en kalmeer haling ruimer en dieper wordt. Als de
de geest. Stel je dan een doorzichtige en gewaarwording de contouren van je
lichtstralende bol voor, die tot je neer- lichaam heeft bereikt, kun je de hele

karakter voor vrede : Chinees
handeling daar beëindigen en de ervaring van innerlijke vrede registreren.
Daarin kun je verblijven zolang het je
goeddunkt. Trek dan die voorgaande
expansie weer samen (waarbij je, als in
het begin, weer aankomt bij het hart),
om afstand te doen van je bol en de
oefening kalm en gesterkt te eindigen.
Dit werk wordt "ervaring van vrede"
genoemd.
Maar als je daarentegen de doorstroom
van de Kracht wil ervaren, zou je, in
plaats van de expansie samen te trekken, hem moeten doen toenemen,
waarbij je je emoties en je hele wezen
daarin mee laat gaan. Probeer geen
aandacht te schenken aan je ademha-

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen
vragen we u alleen advertenties
af te rekenen met, van links
naar rechts: Lory Tasma,
Manuel Schreurs, Jan van Overveld en Sabine van Tatenhove
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De Aarde Menselijk Maken
Filosofische uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

de Cirkel van een Innerlijke kracht
ling..., laat toe dat die op zichzelf werkt,
terwijl je de expansie buiten je lichaam
volgt.
Dit moet ik je echter herhalen: je aandacht dient op zulke momenten gericht
te zijn op de gewaarwording van de bol
die zich expandeert. Als dit je niet lukt,
is het beter dat je stopt en het bij een
volgende gelegenheid probeert. Als je
de doorstoom niet produceert, zul je in

ieder geval een interessante
gewaarwording van vrede beleven.
Als je daarentegen verder bent gekomen, zul je de doorstroom beginnen te
ervaren. Vanuit je handen en andere
zones van het lichaam zal een gewaarwordingtoon tot je doordringen die
verschilt van de gewoonlijke. Daarna
zul je toenemende golvingen waarnemen en kort daarop zullen met kracht
beelden en emoties in je opkomen. Laat
dan toe dat de doorstroom zich produceert...
Bij het ontvangen van de Kracht zul je
het licht of vreemde geluiden waarnemen, afhankelijk van je eigen gewoonlijke voorstellingswijze. In elk geval zal
de ondervinding van de verruiming
van het bewustzijn van belang zijn,
waarvan een grotere helderheid en
bereidwilligheid om te begrijpen wat er
gebeurt, één van de indicatoren zal
moeten zijn.
Wanneer je dat wenst, kun je deze
merkwaardige toestand beëindigen
(als die zich niet reeds vanzelf mocht

hebben opgelost na verloop van tijd),
door je voor te stellen of te voelen dat
de bol zich samentrekt en daarna van
je weggaat op de manier waarop die
gekomen was toen je dit alles begon.
Het is van belang te begrijpen, dat vele
verwarde bewustzijnstoestanden bijna
altijd bereikt werden en zijn bereikt,
door gelijksoortige mechanismen in
beweging te zetten als de hier beschrevene. Natuurlijk omkleedt met vreemde rituelen of soms versterkt door routines van uitputting, motorische bandeloosheid, herhaling en houdingen die
in alle gevallen de ademhaling verstoren en de algemene gewaarwording van
het inwendig-lichamelijke verwringen.
Je dient op dit terrein de hypnose, het
medium verschijnsel en ook de werking van drugs te herkennen, die werkend langs een andere weg, gelijksoortige verstoringen produceren. En
natuurlijk hebben al de genoemde
gevallen als kenmerk de niet-controle
en de onwetendheid over dat wat
gebeurt. Wantrouw zulke manifestaties
en beschouw ze als eenvoudige
"transtoestanden", waar de onwetenden en de experimenteerders doorheen
gegaan zijn en zelfs de "heiligen", zoals
de legenden vertellen.
Als je gewerkt hebt met het in acht
nemen van het aanbevolene, kan het
toch gebeuren dat je de doorstroom
niet bereikt hebt. Dat moet je niet laten
worden tot een brandpunt van
bezorgdheid, maar het zien als een aanwijzing van gebrek aan innerlijke "losheid", wat, veel spanning, problemen in
de beelddynamiek en, kortom, fragmentatie in het gevoelsmatige gedrag
zou kunnen weergeven... Iets dat
bovendien aanwezig zal zijn in het
dagelijkse leven.
Vervolg in krant 173
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Crocus Sativus

Crocus Sativus

september tot oktober met grote bleekblauw-mauve bloemen. Crocus Sativus
In het latijn bestaat geen k dus Krokus kwam ik vorig jaar tot mijn grote vermet C. Eerder dit jaar heb ik u belooft rassing tegen in de
in krant 165 van maart (zie ook Plantenhal plantenhal op de AlbertCuwww.bulletindepijp.nl) dat ik u zou yp 203 Crocus Sativus is de latijnse
vertellen over de herfstbloeiende kro- naam voor de Saffraan Crocus Saffraan
kussen. Er zijn vijf verschillende soor- is afgeleid van het Arabische woord
ten. Helaas is er weinig tot geen aanbod Zafran. Sativus betekend zaaibaar,
omdat er geen vraag naar is. Als u ze maar dan wel in relatie tot planten die
dus wilt zien moet u ze gaan bekijken we gebruiken als voedsel of medicijn.
in de botanische tuinen. Vorig jaar zag Blietijd : september tot oktober met
ik in een geveltuin de herfst krokus diep- purper-mauve bloemen. Het saf(Crocus Speciosus) bloeien. Speciosus fraan komt van de driedelige stempel.
betekend: mooi, fraai. Bloeitijd van (stamper en stuifmeel draden). Ten tijden van koning Salomo Homerus en

Hipocrates werd het als iets bijzonders
gemeld. Babylonische, Medische en
Perzische Koningen droegen schoenen
en kleding die gekleurd waren met saffraan. Men heeft honderdduizend bloemen nodig voor 1 kilo saffraan. Het is
dus een kostbaar artikel. Het loonde
dus om het te vervalsen, dat werd ook
gedaan onderandere met goudsbloemen Calendula Officinalis. Bij de
Romeinse Keizers stond er de doodstraf op. Tijdens de middeleeuwen werden vervalsers levend verbrand of
begraven. De Engelse Koning Hendrik
de Achtste vond het zo lekker, hij verbood de dames aan het hof om er hun
haar mee te verven. Rijke Arabischr
vrouwen kleuren nog altijd hun nagels
van handen en voeten. Als u ze kunt
bemachtigen, eind augustus begin september acht centimeter diep planten.
De smaak van saffraan is niet te
omschrijven. Twee draadjes saffraan is
genoeg om er drie liter water mee te
kleuren. Velen van u zullen zich van de
vakantie een aantal gerechten herinneren uit de Noord Afrikaanse en Zuid
Europese keukens zoals: de Marokkaanse Couscous, de Spaanse Paëlla, in
Frankrijk de Bouillabaise (vissoep) uit
de Provence of in Italië de Risotto uit
Milaan, alles bereid met Saffraan.

Bon Apetito Toon

advertentie

Meubelstoffeerderij

www.lust4life.onzezaak.com

AAN HET PARK
advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

Sarphatipark 16

Tel.671 76 87
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advertentie

Hier uw web-site?

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a

Café Lust 4 life
Cornelis Trooststraat 49 Amsterdam

Uitnodiging
Café La Paz

Hierbij ontvangt u het muziekprogramma met omschrijvingen van café Lust 4 Life voor de maand oktober 2007.
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

za. 6

PROGRAMMA OKTOBER 2007
Jamsessie

zo. 7 Karen Neumann, de Amerikaanse met een dijk van
een stem en een 1e klas performer, komt met haar band! Ze
brengen eigen materiaal en covers, van scheurende blues
tot gevoelige ballads
zo. 14 Opus! Good looks, good music… drie singer/songwriters brengen persoonlijke, Engelstalige liefdesliedjes.
za. 20

Jamsessies

zo.21 Giant Steps; Tribute to the Police.
Professionele Police-coverband speelt toppers van 'Message
in a bottle' tot 'Roxanne', maar ook albumtracks als 'Bring
on the night'.
vrij. 26

BRUL MAAR MEE!!-avond

zo. 28 Drift! Een Nederlandstalige Pop/Rockband met
een internationale sound, eigen werk en covers.
Zie verder onze website

www.cafelust4life.nl

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

Café La Paz wordt georganiseerd op
de tweede vrijdag van de maand, nu
dus op 12 october. Waar?
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
Aanvang: 20.00 uur

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 nr 171

Demonstratieve omhelsing van bomen
brengt de gemoederen in beweging en
Een oase van rust
leidt zelfs tot grote politieke spanninHet stadsdeelbestuur krijgt niet alleen gen. Het begint allemaal met een initimet stadsvernieuwing te maken. Ook atief dat zich onder de naam Tante Polhet milieu is een heet hangijzer. Het is lewop aandient. Het gaat om een voorniet voor niets dat bij de deelraadsver- stel om een café met kinderopvang en
kiezingen van 1990 De Groenen twee terras in het park te beginnen. Omwo-

nenden zien dit als een aantasting van
het unieke, rustige en groene karakter
van het park. Zij organiseren zich effectief. Het door hen opgerichte comité
haalt duizenden handtekeningen op en
overstelpt het stadsdeel met raadadressen. De deelraad concludeert uit de
commotie dat er geen draagvlak voor
het plan
Bestaat en geeft geen toestemming. De
rust rond het park keert daarmee echter niet direct terug. Als het park aan
een ingrijpende renovatie toe is ontstaan er nieuwe botsingen. De bewoners - georganiseerd in het Comité
Behoud Sarphatipark - denken heel
anders over de renovatie dan de deelraad. Het Comité wil de Engelse landschapsstijl van het park zoveel mogelijk in stand houden, terwijl het stadsdeel meer belang hecht aan goed

zetels krijgen en Groen Links de grootste partij wordt. De bewoners zijn erg
gehecht aan het weinige groen in de
Pijp. Dit vormt meerdere malen reden
om in actie te komen. Als het deelraadbestuur bijvoorbeeld de platanen op
het Van der Helstplein wil kappen om
het plein meer licht te geven en aantrekkelijker te maken, organiseren de
bewoners zich onmiddellijk. Zij willen
van geen kappen weten, starten een
protestactie en slagen erin om het
stadsdeel van hun gelijk te overtuigen.
Ook de inrichting van het Sarphatipark
Afbakening bordjes voor de Pijp

‘Het Gemaal’ dat tegenwoordig door het Groengemaal

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

gebruik en efficiënt onderhoud. Met
name het op grote schaal kappen van
bomen en het asfalteren en bestraten
van verschillende paden, stuit op grote
weerstand. Het Comité wil een gefaseerde aanpak waarbij zieke en voor
het park hinderlijke bomen langzamerhand vervangen worden door nieuwe.
Om zijn gelijk te halen organiseert het
Comité allerlei acties. Een van de meer
ludieke acties is een demonstratieve
omhelzing van bomendoor buurtbewoners en bekende Nederlanders zoals
Ramses Shaffy. Ondanks de protesten
gaat het stadsdeel op de chaotische
deelraadsvergadering van 26 juni 1991
toch met de renovatie akkoord. Het
inmiddels tot stichting omgevormde
comité laat het er echter niet bij zitten
het Sarphatipark in Engelse landschapsstijl
en zet een nieuw offensief tegen de hoog op dat het deelraadbestuur ui
Het boek
deelraad in. De hieruit resulterende elkaar valt. Op 31 maart 1992 wordt het
Monument van een wijk
spanningen binnen de politiek lopen zo omstreden renovatiebesluit alsnog
door Ton Heijdra
ingetrokkenen treed een nieuw dageis te koop bij
lijks bestuur aan dat een open discusUitgeverij René de Milliano,
sie met de bewoners aangaat. Dit resultel: 072-515 07 71
teert in een plan met een breed draagISBN 90 72810 17
vlak dat uitgaat van de bijzondere stijl
van het park. De hoge kastanjes en
populieren blijven zoveel mogelijk
staan en door het aanplanten van nieuwe bomen wordt het karakter van het
voor feesten en partijen
park nog eens extra versterkt. In 1994
ook op zondag!
wordt het vernieuwde park met een
open van ma t/m za van 13.00 tot 01.00
opgeknapt monument geopend.
uur
wordt vervolgd in ktant 173
Eerste Sweelinckstraat 11

Jeffrey’s

wordt gebruikt als educatief centrum en inruil van planten

.

Tel: 471 13 32

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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Een nieuwe dag
2 oktober, Internationale Dag
van de Geweldloosheid
de gezichten van geweld
Geweld heeft vele gezichten. Wanneer
gesproken wordt over geweld refereert
men gewoonlijk aan fysiek geweld als
zijnde de duidelijkste expressie van
lichamelijke agressie. Andere vormen
zoals economisch, raciaal, religieus,
seksueel, moreel, ideologisch, cultureel,
psychologisch geweld, kunnen bij geval
werkzaam zijn zonder hun gewelddadig karakter zichtbaar te maken, maar
hebben steeds als resultaat dat de menselijke intentie en vrijheid ontnomen
wordt. Elke vorm van geweld is ook discriminatie.

Tolstoi
De volken van de wereld vieren de
geweldloosheid
"De Verenigde Naties, zich bewust dat
geweldloosheid, tolerantie, het volledige respect voor alle mensenrechten en
fundamentele vrijheden van allen, de
democratie, de ontwikkeling, het
wederzijds begrip en respect voor de
diversiteit, intergerelateerde thema's
zijn die zich onderling versterken,
bevestigen het universele belang van
het principe van geweldloosheid met
de wens een cultuur van vrede, tolerantie begrip en geweldloosheid zeker te
stellen, en besluiten de Internationale
Dag van Geweldloosheid in acht te
nemen op 2 oktober van elk jaar dit uitroepend tot een wereldwijde dag opgedragen aan de viering en de verspreiding van de boodschap van geweldloosheid".
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Woordenboek van het Nieuwe Humanisme
Laten we beginnen een nieuw tijdperk
te leven, Inspireer je in de gidsen van

Silo

voor de mensheid
door Peter Noordendorp

Ghandi

Thoreau

de geweldloosheid
Geweldloosheid De enige uitweg
Op dinsdag, 2 oktober organiseert
De Gemeenschap voor Menselijke
Ontwikkeling een evenement op het
Leidse Plein, in het teken van de
Internationale Dag van de Geweldloosheid. Het evenement start om
19:00 uur en duurt tot ongeveer
21:00 uur.
Er zullen video's geprojecteerd worden,
er zijn sprekers en optredens van jonge
artiesten, en het geheel zal afgesloten
worden met een speciale ceremonie
voor de Geweldloosheid.
Wij roepen iedereen op, die voor vrede
en geweldloosheid zijn, te komen deelnemen aan dit evenement om een sterk
signaal af te geven voor Vrede en
Geweldloosheid in de wereld.
Vrede en Geweldloosheid zal de wereld
veranderen!
De geweldloosheid, de enige uitweg!

Martin Luther King
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Internationale Dag van de Geweldloosheid
door Peter Noordendorp

Op 31 mei 2007 werd in de 61e sessie van de
Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties 2 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van Geweldloosheid.
Hier volgt de officiële tekst van dit gebeuren:
Internationale Dag van Geweldloosheid
De Algemene Vergadering,
In herbevestiging van de Charter van de Verenigde Naties, met de principes en doelen die
daarin zijn opgenomen,
Herinnerend aan haar resoluties 53/243 A en
B van 13 september 1999, die de Verklaring
over een Cultuur van Vrede en het Programma van Actie voor een Cultuur van Vrede
bevat, 55/282 van 7 september 2001 over de
Internationale Dag van Vrede en 61/45 van 4

tionale Dag van Geweldloosheid in acht te
nemen op 2 oktober van elk jaar, met het
onder de aandacht brengen van de Internationale Dag van alle mensen voor de viering
ervan en de in acht neming van die datum;
Nodigt alle Lidstaten, organisaties van het
Verenigde Naties systeem, regionale en nietgouvernementele organisaties en individuen
uit om de Internationale Dag van Geweldloosheid op een geschikte manier te herdenken en de boodschap van geweldloosheid te
verspreiden, inclusief door middel van educatie en publiek bewustzijn;
Vraagt de Algemeen Secretaris om manieren
en middelen aan te bevelen door middel
waarvan het Verenigde Naties systeem en het
Secretariaat van de Verenigde Naties Lidstaten, op aanvraag, kan assisteren, binnen

Alle lidstaten van de VN hebben ondertekend, terwijl wij goed weten dat vandaag
maar 1 van hen de geweldloosheid toepast
als methodologie voor binnenlands en buitenlands beleid, namelijk Bolivia, sinds Evo
Morales president is van dat land.
Wij hopen van harte dat door het officieel
instellen van deze Internationale Dag van
Geweldlosheid politici, regeringen en religieuze leiders hun gezonde verstand zullen
terugvinden en elke vorm van geweld zullen
afzweren en bestrijden met alle middelen die
zij tot hun beschikking hebben. Dat zal betekenen dat zij zich transformeren in oprechte
voorstanders van een geweldloze samenleving en wereld, oorlogen afzweren, wapenarsenalen en atoomwapens ontmantelen en
gaan werken aan werkelijke democratie en

Besluit, met ingang van de 62e sessie van de Algemene Vergadering en geleid door de Charter van de Verenigde Naties,
de Internationale Dag van Geweldloosheid in acht te nemen op 2 oktober van elk jaar, met het onder de aandacht
brengen van de Internationale Dag van alle mensen voor de viering ervan en de in acht neming van die datum;
december 2006 over het Internationale
Decennia voor een Cultuur van Vrede en
Geweldloosheid voor de Kinderen van de
Wereld, 2001-2010, zowel als andere relevante resoluties,
In gedachte houdend dat geweldloosheid,
tolerantie, volledig respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor
iedereen, democratie, ontwikkeling, wederzijds begrip en respect voor diversiteit,
onderling verbonden zijn en versterkend
werken op elkaar,
In herbevestiging van de universele relevantie van de principes van geweldloosheid en
met de wens een cultuur van vrede, tolerantie, begrip en geweldloosheid te verzekeren,
Besluit, met ingang van de 62e sessie van de
Algemene Vergadering en geleid door de
Charter van de Verenigde Naties, de Interna-

bestaande middelen, bij het organiseren van
activiteiten om de Internationale Dag van
Geweldloosheid te herdenken;
Vraagt ook aan de Algemeen Secretaris om,
binnen de bestaande middelen, de nodige
maatregelen te nemen voor het bij de Verenigde Naties in acht nemen van de Internationale Dag van Geweldloosheid;
Vraagt verder aan de Algemeen Secretaris
om de Algemene Vergadering in haar 63e
sessie op de hoogte te houden van de toepassing binnen het Verenigde Naties systeem
van deze resolutie met betrekking tot de
inachtneming van de Internationale Dag van
Geweldloosheid.
Met dit besluit zijn we heel blij, mede omdat
het Franse humanisten zijn geweest die in
1997 deze dag hebben voorgesteld en aangevraagd bij de Verenigde Naties.
LUNCH
TAPAS

Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl
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een rechtvaardig economisch systeem ter
vervanging van het onmenselijke en gewelddadige huidige, hebzuchtige 'vrije markt'
mechanisme.
Als zij dat niet doen, tonen zij nog eens hun
bedrieglijke hypocrisie waarmee zij tot nu
toe de volken en de wereld hebben gemanipuleerd en pijn en leed exponentieel hebben
doen groeien.
Intussen zullen wij als gewone burgers
ervoor zorgen dat zij niet met rust gelaten
worden, nergens in de wereld. 2 Oktober
wordt de dag van het Universele Humanisme
en haar wereldwijde strijd voor een menselijke wereld zonder geweld. En wij roepen
Silo, de grondlegger van dit Nieuwe Humanisme, uit tot wereldwijde en levende referentie van de Actieve Geweldloosheid.

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Turkse 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: 09.00-12.00 en 16.00-17.00 uur
Straatmanager Metrolijn: di en do 09.00-11.00 uur
Politiespreekuur Buurtregisseur Bert van der Linde (van de Lizzy
Ansinghbuurt/Cornelis Troostbuurt) di 15.30 -17.00 uur en do 16.0017.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 020 672 0538, fax: 020 670 6501
Openingstijden: di t/m vr 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 uur
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en John
Noorbeek (Frans Halsbuurt) di en do 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 vr 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 uur
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: wo en vr 9.00-11.00 uur,

Hemony Buurt, Community School
Politiespreekuur: Ed Wiesemann, donderdag van 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 spreekuur: Maandag, woensdag, donderdag 18:00 20:30 uur.
advertentie
Bijzonderheden:
www.cafelust4life.nl
Streetcornerwork werkt
voor jongeren en jongadvertentie
volwassenen

www.streetcornerwork.eu

www.kroonenbergbikes.nl

www.eetcafevandekook.nl
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café restaurant

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159
Veelal Hollandstalige muziek, ook voor
feesten en partijen 020-6716253
14

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

1e Amsterdams Humanistisch Forum
De Kracht van Dialoog, Diversiteit en
Geweldloosheid
9 en 10 november 2007
Het pad naar geweldloosheid is een
intentioneel pad, dat een diepe persoonlijke verandering, de verzoening
met zichzelf en met anderen vereist,
waarbij men leert anderen te behandelen zoals men zelf behandeld zou willen worden. Op sociaal niveau impliceert het de zoektocht naar nieuwe en
creatieve middelen om conflicten op te
lossen, met het doel om geweld in al
zijn expressie vormen volledig te overwinnen.
In deze context is het nodig om omgevingen van samenkomst, uitwisseling
en discussie te creëren voor hen die
ernaar streven een nieuw ontwikkelingsmodel in beweging te zetten, dat
Actieve Geweldloosheid als ethische
grondslag en actiemethodologie heeft.
Deze omgevingen van uitwisseling zullen open staan voor sociale, politieke en
economische krachten, voor intellectuelen en iedere andere persoon die
acties wil coördineren, projecten wil

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51
Lunch en diner
www.cafe-depunt.nl

Humanistisch forum in Europa
definiëren en het enorme potentieel
van de geweldloze actie wil versterken.
Het 1e Amsterdams Humanistisch
Forum wil een bijdrage zijn aan deze
aspiraties, en verwelkomt iedereen die
samen wil werken aan een Amsterdam
dat open, anders, gastvrij, geweldloos
en solidair is, in staat om de nieuwe
horizonten en de nieuwe paden te openen die de mens noodzakelijkerwijs
moet bewandelen en haar steun te
geven aan de geboorte van de Univerwww.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
679 50 96
Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl
Muziek Centrum de Badcuyp
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt 675 96 69

sele Menselijke Natie, de nieuwe planetaire beschaving die vrij is van geweld
We nodigen geïnteresseerde personen,
initiatieven en organisaties uit om aan
één van de werktafels deel te nemen,
overeenkomstig voorkeur.

Voor meer informatie:
Lory Tasma: 020 6938005
lorytasma@cs.com
www.humanistischforum.info

*CAFÉ FLAMINGO*
HOEK ALBERTCUYPMARKT
1E V/D HELSTSTRAAT 37
AMSTERDAM
NIEUW EN GEZELLIG
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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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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
1e vd Helststraat

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

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

Mambo Pasta

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

De pastawinkel
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

Uw installateur

RON VERBOOM
BROOD VAN
RON VERBOOM
MAAKT JE NIET
LOOM.

Albert Cuypstraat 240
06-113 088 47
eee e e
www.cafebozz.nl
Open: ma t/m za, 08.15 - Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
19.00 uur (op za. langer)
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Spaans Restaurant

www.Bulletindepijp.nl
info:
jan@bulletindepijp.nl
ÖZGÜR VERS SHOP
Enorme keus Verse
groenten en fruit
Tel:675 24 40
Lutmastraat132

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09
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Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

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

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

www.cafereuring.nl
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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

