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

Column
door Jan van Overveld

Afrika
Terwijl U deze krant leest ben ik weer naar Afrika.Ik ga een uitgebreider plan
bespreken voor een succesvol agrarisch project waar nu al ongeveer 20 tot 30
mensen van leven. Er is behoefte aan een irrigatiesysteem . Een deel zullen de
mensen daar zelf betalen het andere deel wordt verstrekt als minikrediet dat
weer terug betaald wordt om aan anderen door te geven.
Voor de rest is het school gaan van veertig kinderen in gang gezet nu reeds zijn
er voor de veertig kinderen het eerste schooljaar betaald. Donateurs voor deze
kinderen zijn tot nu toe 17 mensen die voor dit jaar hun donaties hebben gedaan
we missen dus nog 23 personen die zich willen inzetten voor 5 euro per kind per
maand. U raad het al. Weer doe ik een beroep op onze lezers en adverteerders
om dit alles mogelijk te maken.
Voor deze veertig kinderen zou ik wensen dat zij minimaal voor zes jaar naar
school kunnen gaan. Dan hebben zij een basis.
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.
Ga ook eens naar You Tube en bekijk ons Afrika project U hoeft alleen maar in te
typen Project Kpalime Togo en dan kan je bovenvermeld project in beeld en
muziek zien en horen.
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. project Afrika 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

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.

De Sperwer Eethoekje
door Juliet

2 snuffen peper en zout
4 rode paprika's kapje eraf en zaadjes
eruit halen
olijf olie
Kalamata olijven

Rode paprika's gevuld met lamsgehakt
aubergine en chili peper
Uit het kookboek Modern China te
koop bij De Sperwer
Ingrediënten:

2 tenen knoflook fijngehakt
1 eetlepel geraspte gember
400gram lamsgehakt
1/5 aubergine in blokjes van 1 cm
2 eetlepels droge sherry
1 eetlepel chili saus
2 eetlepels arachide of zonnebloem olie 1 eetlepel lichte sojasaus

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

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.

De Sperwer
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl
www.kooboekenleslokaal.nl

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 200 graden
Verhit een wok of grote koekepan op
hoog vuur en doe de olie erin knoflook
en gember erin en roerbakken tot ze
lichtbruin zijn , gehakt erbij en snel
roerbakken, dan aubergine erbij nog 1
minuut roerbakken, dan de sherry chilisaus en soja en zout en peper, nog 1
keer goed door
roeren.
Schep de vulling in de paprika's , de
kapjes er weer goed op zetten [anders
droogt het uit]
Zet ze op een bakplaat nog 20 minuten
in de oven. Serveren met wat Kalamata
olijven
Dit is een ideale mix van oriental en
westers eten! dus een goed begin voor
het nieuwe jaar!!!
Eet smakelijk

Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via
giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v.
Bulletin de Pijp.
Hoe krijg ik een abonnement op deze
krant? Maak een donatie van € 25 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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XIX.
XX

De meditatie.
Plaatsing om te begrijpen.
Het zinloze
De afhankelijkheid.
Voorgevoel van de zin.
Slapen en ontwaken .
Aanwezigheid van de kracht.
Controle van de kracht.
Manifestaties van de energie.
Onmiskenbaarheid van de zin
Het centrum van licht.
De ontdekkingen
De principes
De gids van de innerlijke weg
De ervaring van vrede en de doorstroom van de kracht
Projectie van de kracht.
Verlies en onderdrukking van de kracht
Actie en reactie van de kracht.
De innerlijke toestanden.
De innerlijke werkelijkheid.

XX. DE INNERLIJKE WERKELIJKHEID
Let op mijn beschouwingen. Je dient er
slechts zinnebeeldige verschijnselen en
landschappen van de externe wereld in
aan te voelen. Maar daarin zijn ook
werkelijke beschrijvingen van de mentale wereld.
Je dient evenmin te geloven dat de
"plaatsen", waar je al gaande doorheen

komt, enig soort van onafhankelijk
bestaan hebben. Soortgelijke verwarring heeft dikwijls diepgaande leren
verduisterd en zodoende geloven sommigen tot op heden dat de hemel, de
hel, engelen, demonen, monsters, betoverde kastelen, verborgen steden en
nog meer van dergelijke dingen een
zichtbare realiteit hebben voor de "verlichten". Hetzelfde vooroordeel (maar
in omgekeerde zin) heeft vat gekregen

op de sceptici zonder wijsheid, die deze
dingen afdeden als simpele illusies of
pijnlijke hallucinaties van koortsachtige geesten.
Ik herhaal dus nogmaals dat je in dit
alles moet begrijpen dat het gaat om
waarachtige geestestoestanden, ook al
worden ze gesymboliseerd met voorwerpen die als zodanig niet bestaan
Neem rekenschap van hetgeen gezegd
is en leer de waarheid achter de zinnebeeldige voorstellingen te ontdekken,
die in sommige gevallen de geest misleiden, maar in andere realiteiten vertolken die onmogelijk te bevatten zijn
zonder een beeldvoorstelling.
Toen er verhaald werd over de steden
der goden, waar vele helden uit ver-

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 dank
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De Aarde Menselijk Maken
Filosofische uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

De principes

schillende volken naar toe wilden; toen
er verhaald werd over paradijzen, waar
goden en mensen in hun oorspronkelijke verheerlijkte natuur samenleefden; toen er verhaald werd over ineenstortingen en zondevloeden, werd een
grote innerlijke waarheid gezegd.
Later brachten de verlossers het Woord
en kwamen tot ons in dubbele natuur

om die nostalgisch verloren eenheid te
herstellen.
Ook toen zei men een grote innerlijke
waarheid.
Maar toen men dit alles zei en het buiten de geest plaatste,
vergiste men zich of loog men.
In omgekeerde zin verplicht het verwarren van de externe wereld met de
innerlijke blik deze laatste tot het doorlopen van nieuwe wegen.
Zo vliegt de held van dit tijdperk vandaag naar de sterren.
Hij vliegt door voorheen onbekende
gebieden.
Hij vliegt van zijn wereld naar buiten
en stuwt zich, zonder het te weten, tot
aan het innerlijk centrum van licht.

Einde eerste deel

· Tegen de evolutie der dingen
ingaan, is ingaan tegen zichzelf.
· Wanneer je iets naar een eind forceert, produceer je het tegenovergestelde.
· Verzet je niet tegen een grote kracht;
treed terug, totdat deze zich verzwakt,
en ga dan vastberaden voort.
· Het is goed wanneer alle dingen samengaan en niet 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 gelegenheid zich
voordoet.
· Wanneer je een einddoel nastreeft,
leg je jezelf aan banden. Als je alles wat
je doet, beschouwt als een einddoel in
zichzelf, bevrijd je je.
· Je zult je conflicten doen verdwijnen, wanneer je ze begrijpt in hun
diepste wortel, niet wanneer je ze 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 hebben.
Wat van belang is, is dat je begrijpt, dat
je geen enkele kamp gekozen hebt.
· De tegenstrijdige of eenmakende
handelingen stapelen zich in je op. Als
je je handelingen van innerlijke eenheid herhaalt, zal niets je meer tegen
kunnen houden.
Vrede, Kracht en Vreugde
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Lucky Bamboe

In de jaren zestig
Van de vorige eeuw was de ooievaar bijna uitgestorven. In de herfst trokken zij
naar Noord Afrika en hun voedsel daar
bestond uit zwermen sprinkhanen
waarmee zij zich in de loop der jaren
vergiftigden. De huidige ooievaarspopulatie die we nu hebben is uit een fokprogramma waarmee men toen begonnen is.Deze ooievaars overwinteren in
Spanje. Een tiental jaar geleden kwam
met een storm in Noord Afrika sprinkhanen aangewaaid op de kusten van
Spanje en Italië. Het klimaat was toen
nog niet geschikt en ze gingen dood,
maar waakzaamheid blijft wel geboden. Er is een middel dat helaas niet
afgebroken wordt, dat is D.D.T Het is de
afkorting van Dichlooordifenyl trichlooretaan, in 1874 door de Duitser O

zeitler ontwikkeld In 1939 werd door
de Zwitser P. Müller ontdekt dat het
goed te gebruiken was als insectenverdelger. Het Amerikaanse leger gebruikte het van 1942 tot 1945 om de malariamug te bestrijden. D.D.T. is bij warmbloedige, dus mens en zoogdier niet
afbreekbaar en hoopt zich op in het
lichaamsvet tevens kan het ook
onvruchtbaarheid veroorzaken. Elk
ongeboren wezen krijgt van het moederlichaam D.D.T. mee. Toen men daar
achter kwam heeft men internationaal
D.D.T. verboden. Er lagen nog echter
grote voorraden. Deze heeft men nog
jaren lang willens en wetens verkocht
onder de namen Parathion Malation
ons leerlingen op de tuinbouwschool
werd toen al verteld dat onder de
(inmiddels smeltende) poolkappen
zich D.D.T. bevind. Met de klimaatver-

anderingen liggen er nog andere gevaren op de loer. Door internationaal vervoer van groenten, fruit en planten
kunnen er ook insecten vervoerd worden. De Lucky Bamboe die uit Japan
ingevoerd wordt wil nog wel eens eieren of larven van de Tijgermug bevatten de veroorzaker van knokkelkoorts.
Vorig jaar stond er in de kranten dat er
in de toekomst rekening gehouden
moet worden met ziektes als Malaria,
Gele -en Knokkelkoorts. Dit keer is het
geen vrolijk verhaal van mij, ik ga U
niet vertellen wat U moet doen of laten,
dat is Uw eigen stukje verantwoordelijkheid. Zelf heb ik geen auto, wel heb
ik groene stroom, spaarlampen en op
mijn balkon gebruik ik geen kunstmest
of chemische bestrijdingsmiddelen.
Groetje Toon

Tijgermug

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK
Sarphatipark 16

Tel.671 76 87
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1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Café Lust 4 life
Cornelis Trooststraat 49 Amsterdam
Hierbij ontvangt u het muziekprogramma met omschrijvingen van café Lust 4 Life voor de maand februari
za. 2-2 Akoestische jamsessie
zo. 3-2 JB's Blues Crew: Straight Rhythm & Blues, slow, lazy
groovy, dirty groovy, swing of up tempo boogie. Deze 4
mannen brengen blues met hart en ziel!
zo. 10-2 Sunday Green, deze Funk/Jazz band bestaat uit 4
muzikanten van verschillende conservatoria in Nederland
en zij spelen eigen werk op gitaar, bas, drum en sax.
za. 16-2 Akoestische jamsessie
zo. 17-2 Frisbee, een semi-akoestische Coverband speelt
bekende en minder bekende pop-, country- en folknummers, variërend van Bryan Adams tot Jack Johnson en van
Crowded House tot Britney Spears.
zo. 24-2 Orange Red, 4 mannen en 1 zangeres vormen een
rockband die ruig, maar ook zacht en breekbaar kan spelen. Noem het melodieuze rock. Hier spelen ze akoestisch
en tonen zo hun 'zachtere' kant.

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

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 8 februari. Waar?
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
aanvang: 20.00 uur
advertentie

www.kroonenbergbikes.nl
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Atoombom
ingezonden

om hebben deze ontwikkelingen ertoe
geleid dat de proliferatieproblematiek
weer prominent op de internationale
agenda staat en uitermate actueel is, in
het bijzonder waar gesproken wordt
over de proliferatie van kennis, grondstoffen en hoogwaardige technologie.

Intro
In december 2005 ontving het Atoomagentschap van de Verenigde Naties,
het International Atomic Energy Agency (IAEA), de Nobelprijs voor de Vrede. Dat agentschap houdt zich bezig
met het proliferatiegevaar van kernwapens. Dit onderwerp staat hoog op de
inter-nationale veiligheidsagenda,
omdat de internationale gemeenschap
ervan overtuigd is dat het kernwapen
niet in het bezit mag komen van instabiele regimes. Ook is men zeer beducht
over een zogenoemde 'islamitische
bom' en dat terroristen een kernwapen
gaan produceren.
India en Pakistan hebben, door het
houden van kernproeven, de wereld

getoond dat zij tot de selecte club van
kernwapenlanden moeten worden gerekend. Noord-Korea claimt atoom-wapens te bezitten, terwijl Iran hard op
weg is om zich ook bij het gezelschap
aan te sluiten, mede omdat dit land op
10 januari 2006 formeel een einde heeft
gemaakt aan de verzegeling van essentiële nucleaire onderzoeksinstallaties.
Onder toeziend oog van IAEA-inspecteurs werden de zegels verbroken die
door dat agentschap waren aangebracht.
Tevens brokkelt het non-proliferatieregime steeds verder af met als voorlopig
dieptepunt het mislukken, in mei 2005,
van de Toetsingsconferentie van het
Non Proliferatie Verdrag (NPV). Daar-

In deze context is het nuttig om eens
terug te kijken op het atomaire drama
dat zich heeft afgespeeld aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog, namelijk
het werpen door de Verenigde Staten
van twee atoombommen op de Japanse
steden Hiroshima en Nagasaki.
Ook nu, na ruim zestig jaar, lopen de
meningen over het nut en de noodzakelijkheid daarvan nogal uiteen.
Geweldloosheid mag dan wel een spirituele levenshouding zijn, zoals Hans
Feddema beweert in het Centraal
Weekblad van 21 september 2007,
...................... vervolg op Bladzijde 9

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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Atoombom
door Henk Wolzak

maar WOII is wel beëindigd door
middel van een kernbom en niet door
een pleidooi van innerlijke vrede.
De ATOOMBOM op HIROSHIMA en NAGASAKI
Henk Wolzak
Inleiding:
De terreuracties op 11 september 2001
in de Verenigde Staten hebben niet alleen woede en verontwaardiging gewekt, maar kregen ook begrip. Sommige scribenten grepen dit drama aan om
hun anti-amerikanisme de vrije loop te
laten. Zo heeft bijvoorbeeld in de Apeldoornse Courant van 20 september
2001 lezer Nes Palmmolen alle registers
open getrokken om zijn afschuw te
uiten over het Amerikaanse buitenlandse beleid van de afgelopen zestig
jaar. Zijn kritiek is nogal van de hak op ter verdediging van de vrijheid en de
de tak zonder enige context en incon- democratie". Hier wordt hogeschool
sistent, maar zeker niet gebaseerd op demagogie bedreven.
historische kennis van zaken. Het
bontst maakt Palmmolen het als hij
wordt vervolgd in krant 177
zijn mening debiteert over het werpen
Noot van de redactie:
van de atoombom door de Amerikanen
Gezien we een beleid voeren van
op Hiroshima en Nagasaki. De auteur vrijheid van woord hebben wij,
stelt dat de twee atoombommen als dit stuk tot discussie geplaatst.
vergelding dienden voor de Japanse De verdediging van het atoomwapen en alle wapens
aanval op Pearl Harbor en de ruim
200000 onschuldige slachtoffers in zijn echter geen denkbeelden
van de redactie.
Japan "lieten enkel en alleen het leven

*CAFÉ FLAMINGO*

www.mikadospeelgoed.nl
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

HOEK ALBERTCUYPMARKT
1E V/D HELSTSTRAAT 37
AMSTERDAM
NIEUW EN GEZELLIG

Albert Cuypstraat 256

Olijven, Zuurwaren &
delicatessen. Waar?

06-511.483.33

Voor de Badcuyp

Mikado
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Tjing Tjing

14 februari groots Valentijn feest

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159
Veelal Hollandstalige muziek, ook voor
feesten en partijen 020-6716253
10

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine mini kredieten.
Er is een groententeelt, palmolie, naai-atelierproject etc.
Voor het groententeeltproject is een waterpomp nodig.
Voor het
atelier zijn naaimachines nodig en voor de palmolie productie persen.De minikredieten worden terug betaald en
doorgegeven aan anderen. Een wederkerigheid project
omdat ook zij zijn geholpen.
Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v 40 kinderen naar
school
Zullen komend jaar en de daarop volgende 5 jaren veertig weeskinderen in Togo
naar school kunnen?
Daarop kunt U lezers een antwoord
geven steun dit kleinschalig project door
zes jaar lang een van deze kinderen
onder uw hoede te nemen en ze naar
school te laten gaan. Zes jaar school is
een minimum basis voor een kind dat
later evntueel verder kan.Geen groot
bedrag is er nodig. Als meer dan vijftig
mensen, zes jaar lang met een bank
opdracht, 5 EURO per maand storten
gaat dat 100% naar deze kinderen. ieder
Jan van
jaar zorg ik daar voor.

Ga ook naar You Tube typ dan in
Project Kpalime Togo
U ziet dan ons project.

Overveld
pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon 020-6791055

2e Jacob van Campenstraat 150

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

Ozgür
Vers shop

Enorme keus Verse groenten
en fruit
Tel:675 24 40
Lutmastraat132

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl
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de Commedia dell'Arte

Ceituurbaan
392
Tel: 679 09 33
Open:
van 07.00
- 23.00

Specialiteiten uit het oosten

Over de Commedia dell'Arte
Tegen het eind van de 15e eeuw kwam er in
Italië een nieuwe vorm van toneel op, die
commedia dell'arte genoemd werd. In deze
komische vorm van straattheater dat begon
in de marktplaatsen speelden gemaskerde
clowns, zanni geheten, rollen als die van Pulcinella, Arlecchino. Patolone. Nu voor deze
tijd is het Nick Leslie de verhalen verteller
die deze vorm van theater weer wil terug
brengen bij het gewone publiek. Bij de Badcuyp heeft hij twee maal een prijs gewonnen met zijn verhalen Nu als gemaskerde
Pulcinella (een soort Nederlandse Jan
Klaassen) speelt hij met mime en geluiden
zo dat het geheel een geïmproviseerde bijna
absurde satirische voorstelling
wordt en dat
te zien door
kinderen
ouders burgers boeren
en buiten-

lui.De reden dat
Nick met respect en liefde
deze verhalen
weer wil vertellen is zijn
b e won d e r i n g
voor Erasmus
de grote Huma-

nist van de lage landen. Dit ook om een
tegengewicht te
geven voor de
snelle tijd waar we
in leven en de vervreemding van de
mensen
naar
elkaar toe. Tevens
vind hij het nodig
dat er weer vanuit
de diepte van de
buik gelachen wordt. Een keer per week op
zondag middag rond 5 uur wil hij gaan
optreden. Tevens hoef je niet vroeg weg.
Omdat het bij Oeps heel lekker is te eten
voor een redelijke prijs. De voorstelling is
gratis te bekijken en te luisteren bij:
petit
Restaurant Oeps op de Ceintuurbaan 392
Telefoon voor reserveringen 020-6790933
Voor contacten met de artist Nick leslie
Mobiel 0629513861
Wij wensen u veel plezier

LUNCH
TAPAS
Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl
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Turkse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan
Adres:•Ceintuurbaan 272
Telefoon: 020 379 5824, Fax: 020 379 5652
Internet: http://www.stadsdeel@oudzuid.nl
Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Stichting Zuid spreekuur door Ronny: 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.
Wijkmeester 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
Wijkwethouder Paul van Grieken : Spreekuur oneven weken van de
maand van 16.00 uur tot 17.00uur

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

van 9.00uur tot 17.00uur iedere dag.

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., Bijzonderheden: Streetcornerwork werkt voor jongeren en jongvolwassenen

www.streetcornerwork.eu

Algemeen Maatschappelijkwerk
sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
We zijn gevestigd in het buurtcentrum De Pijp,
2e Van der Helststraat 66, 1072 PG.
Ons telefoonnummer is: 5709640. Er is spreekuuur in het buurtcentrum op maandagen, woensdagen en donderdagen van 9.30 tot 12.00 .

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150 Telefoon: 512 16 50 Stichting Zuid door Jamal

www.eetcafevandekook.nl
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Ostade Theater

Algemene informatie Het Ostadetheater -Proeflokaal voornieuw theatertalent - is een intiem theater in de Amsterdamse Pijp. Onze bezoekers zijn van verschillende
leeftijden, maar hebben één ding gemeen: ze houden van avontuurlijk theater

Woest Goed is Goed
vr 15 februari 2008 20:30 uur
Over de laatste 5 dagen van een afgewezen vrouw
Handtheater

vr 8 februari 2008 20:30 uur
Frontale aanval op een economistische
tijdgeest Almost Famous

De Worstelaar
wo 13 februari 2008 14:30 uur 6+
Winnaar van de VSCD-Jeugdtheaterprijs 2006: De Zilveren Krekel
Talk of the Town: Kunst in de Geest
Kika Muis en Arie Mol
Theater Gnaffel
di 26 februari 2008 14:30 uur 4+
Voor doven en (slecht)horenden.
Onderdeel van jeugdfestival Sprookjes
in de Krokus

La République des Arts
Het geloof en het genot
za 9 februari 2008 20:30 uur
Twee grote Arabische dichters in één
personage

van het Allerhoogste
Lezing over kunst in de Islam en in het
Christendom
do 14 februari 2008 20:00 uur
Onderdeel van het Babelfestival
In einem Jahr mit 13 Monden

www.ostadetheater.nlVan Ostadestraat 233d
Telefoon 020-679 50 96
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Badcuyp

Rialto

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Vrijdag 1 februari:
Sinas & dj jazz/pop | uitvoerend | nightlife Global-dancefloor-jazz 100% live.
Gespeeld door acht-koppige
super-band onder leiding
van saxofonist Wouter
Schueler, met verder: Rob
van de Wouw (trompet),
Andy Birnbaum (toetsen),
Jan Wouter Oostenrijk
(gitaar), Hassie Dune (basgitaar), Frank van Dok (percussie), Jos de Haas (per- Donderdag 7 februari:
cussie) en Joost Kroon
Sherry Dyanne jazz uit(drums).
voerend New Jazz, Old Soul
Na afloop live-act doordan- met Sherry Dyanne (zang),
sen op dj-muziek. Zie ook: Steven Dik (sax), Laurens
Priem (gitaar), Gerco Aerts
www.myspace.com/clubsinas
Noordpool. 23.00 u. 8. euro (contrabas) en Andre Stammsen (toetsen).Noordpool.
Open:22.00 u.
21.30 u 8 euro

Rialto Podium - Documentaire zaterdag 9
februari: 16.00 uur
Regisseuse Bregtje van der
Haak reisde voor de documentaire Satellite Queens Behindn the Scenes of a Prime Time Arab Talk Show
kriskras door de Arabische
wereld om een goed beeld te
krijgen van een opvallend
fenomeen: een onder vrouwen immens populaire Ara-

2007, 59', Arabisch en Engels gesproken Wekelijks
stemmen talloze vrouwen
én mannen in het MiddenOosten af op Kalam Nawaem (Sweet Talk), een door
de satellietzender MBC uitgezonden talkshow, waarin
vier Arabische vrouwen alles bespreken wat vrouwen
interesseert. En dan niet alleen de laatste trends op het
gebied van mode en makeup, maar juist die onder -

werpen die in veel Arabische huishoudens nooit ter
tafel komen: relaties, seks,
incest, huwelijk, homoseksualiteit, ontrouw, echtscheiding, enz. Opvallend
aspect van de talkshow is
dat de man er zelden of
nooit positief geportretteerd wordt. Het doel van
het programma is om enige
Satellite Queens - Behind veranderingen ten goede
the Scenes of a Prime Time voor vrouwen te bewerkArab Talk Show Bregtje van stelligen.
der Haak, Nederland/VS,
bische talkshow en de presentatrices van dit tv-programma. Van der Haak, die
de documentaire voor
VPRO's Tegenlicht maakte,
is aanwezig en debatteert na
afloop van de voorstelling
met direct betrokkenen, onder leiding van NOS-redacteur Tanja Jadnanansing.

Muziek Centrum de Badcuyp
www.badcuyp.nl

Albert Cuyp Markt 020-675 96 69

Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl
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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.
www.huisartsenkuiper.nl

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

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

www.tjingtjing.com

Jeffrey’s
voor feesten en partijen

Mambo Pasta

open van ma t/m za van 13.00 tot 01.00 uur

De pastawinkel
van de Pijp

Tel: 471 13 32

ook op zondag!

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

Ferdinand Bolstraat

71

TEL: 673 97 93

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09
Uw installateur

Spaans Restaurant

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

Turkse specialiteiten

Rud.H.Venekamp

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

RON VERBOOM
BROOD VAN
RON VERBOOM
MAAKT JE NIET
LOOM.
Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Restaurant
www.sultansofrasi.nl

Brood en Banketbakkerij

BAKKERIJ

eee e e

Eerste Sweelinckstraat 11

1e vd. Helststraat 66
Tel: 679 12 95
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Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

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

