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Collumn
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp

Dag lieve mensen,

is een uitgave van de
Humanistische Beweging
Amsterdam en staat open voor
alle andere organisaties zolang ze
niet oproepen tot geweld.
Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
www.degemeenschap.info
contactadres:
jan@bulletindepijp.nl
of joverveld@hetnet.nl
Telefoon: 020-6791055
mobiel: 06-339 607 70
Op de website diverse links naar
andere landen in diens taal.
Op de website van de krant staan
alle kranten met onze artikelen.
Ook al onze adverteerders die het
mogelijk maken onze projecten te
realiseren in Afrika.
Aan hen onze hartelijke dank.

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

en jij?
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Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor
alle steun die ik heb gekregen en nog
krijg voor mijn Afrika-project: zowel de
individuele ondersteuners voor de kinderen en projecten in Afrika als alle adverteerders die onze krant ondersteunen. Zonder u allen was ik nergens en
blijft alles hetzelfde. De grote waarde
hiervan hoeft u niet te bagatelliseren. Ik
hoor dat vaak; 'Ach, het is maar een
kleinigheidje'. Maar let wel: iedere bijdrage die mensen voor elkaar doen is er
een die het leven beïnvloedt van anderen en van uzelf. Mensen die hun hart
gebruiken zijn gelukkiger, leven intenser. Ze zijn niet star in hun denken en
doen de dingen in hun leven uit groot
respect voor andersdenkenden en doeners. Deze mensen krijgen heel veel
terug voor wie ze zijn, zonder het vaak
te beseffen, ook al omdat zij zich niet op
de borst kloppen met wat zij doen voor
anderen. Hun solidariteit is groot en ze
hebben compassie met hun medemens
als het nodig is. Dat is wat anders dan
'medelijden' hebben met anderen. Ieder
mens heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Toch is niet iedereen in staat
door wat dan ook om voor zichzelf en
anderen op te komen. Daar zijn dan
mijn weldoeners voor. Al die mensen die
hoop en liefde geven aan anderen zonder daarbij iets terug te willen of op een
voetstuk geplaatst te willen worden. Ik
Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055
E-mail: jan@bulletindepijp.nl
Deadline:
10e van iedere maand

dank jullie daar
allemaal heel hartelijk voor!
Deze maand ga ik weer naar Afrika en
mijn geliefde Togo. Er zal veel werk verzet gaan worden, ook door mijzelf. Niet
alleen op het gebied van vooruitgang
van de dagelijkse behoeften van mensen. Meer nog om in moeilijke omstandigheden de hoop niet te verliezen, te
blijven geloven in een samenleving die
geweldloos kan zijn ondanks alles, solidariteit teweeg weet te brengen met weinig middelen. Hiervoor is het nodig een
grotere bewustwording te ontwikkelen
die de mensen versterkt en doet blijven
geloven dat er meer is dan het probleem
waar ieder mens zelf mee te maken
heeft. Dat ondanks alles, het de moeite
waard is om het leven te omarmen, het
de moeit loont om de zin van ons
bestaan te ontdekken.
Ikzelf verlies dat geloof ook wel eens.
Voor ieder en dus ook mijzelf komt de
ontwikkeling van de bewustwording
voort uit erkenning en herkenning.
Daarna, als de hobbel eenmaal is genomen, ontdek je dat het de bewustwording van 'het mens zijn' ten goede
komt. Niet alleen dat van mij maar ook
die van mijn medemens. Dit wil ik heel
graag overbrengen, in Afrika en hier in
Nederland, aan al die mensen die reeds
hun hart hebben laten spreken.
Liefs, Jan

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

Een heerlijk recept van een
voorgerecht om jezelf of je
gasten te verwennen.
Uit het boek Kook Ze ! Snel…. Naar een
recept van Tony le Duc van culinair
platform.
Minestrone Voor 6 tot 8 personen
Geroosterde mais met koriander boter.
Ingredienten:
6-8 maiskolven
150 gram roomboter op kamer temperatuur.
1Rode verse peper
Half bosje koriander
Sap van 1 limoen
Zeezout en Olijfolie
Werkwijze:
laat de maiskolven circa anderhalf uur
weken in koud water.
Hak de koriander en de rode peper
fijn.
Meng de kruiden de limoensap, peper
en zout door de boter. Rol de boter met
wat plastic folie tot een rolletje [als een

minuten tot de korrels gaar zijn.
Verdeel de boter in plakjes en leg ze op
Laat de mais goed uitlekken en rooster de warme mais kolven…..
ze op een grillplaat of in een anti aanSmakelijk eten! Juliet
bakpan, draai ze regelmatig om.
Verwijder dan de buitenste bladeren en
De Sperwer
draden en bestrijk ze met olijfolie.
Rooster de mais daarna nog eens 15 www.kookboekenleslokaal.nl
worstje] en leg in de koelkast.

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants en
cafés die ons blad ondersteunen.
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.
Albert heijn Cornelis troostplein Stadhouderskade en Van Woustraat. De Coöp in de 1e
Jan Steenstraat, bij supermarkt Genco in de van
Woustraat en de wasserette op 118 in de van
Woustraat Bij de bibliotheek aan het Roelof

De Sperwer
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Gerard Doustraat 226

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

Hartplein, bij Cinetol en De tabakzaak en kleermakerij in de Hilligaertstraat
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?
Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v.
Bulletin de Pijp.

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 Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 184

INHOUD TWEEDE DEEL :
HET INNERLIJK LANDSCHAP
I. De vraag
II. De werkelijkheid
III. Het uiterlijk landschap.
IV. Het menselijk landschap.
V. Het innerlijk landschap
VI. Centrum en weerspiegeling
VII. Pijn, lijden en zin van het
leven
VIII. De ruiter en zijn schaduw
IX. Tegenstrijd en eenheid
X. De geldige handeling
XI. Projectie van het innerlijk
landschap
XII. Compensatie, weerspiegeling en toekomst
XIII. De voorlopige betekenissen
XIV. Geloof
XV. Geven en ontvangen
XVI. De levensmodellen
XVII. De innerlijke gids
XVIII. De verandering

Vervolg van krant 184 ook op het internet te zien www.bulletindepijp.nl

XII. COMPENSATIE,
WEERSPIEGELING EN
TOEKOMST

pijn zoekt het genot en het genot geeft
in het leven geen bevrediging meer.
Als het leven slechts het najagen van
zekerheid is voor hen die bang zijn
voor de toekomst ; zelfbevestiging voor
mensen zonder richting; zucht naar
wraak voor vroegere frustraties...; welke vrijheid, verantwoordelijkheid en
verplichting zal dan hooggehouden
kunnen worden als een onover winnelijk vaandel?
En als het leven slechts de spiegel is die
een landschap reflecteert, hoe zal het
dan ooit dat kunnen veranderen wat
het weerspiegelt?
Tussen het koude mechanisme van de
pendule of het spookachtige optisch effect van alleen maar spiegels, wat bevestig jij, zonder te ontkennen? Wat
bevestig jij zonder terughouding of
rekenkundige herhaling?

toekomst geopend hebt, zal niets je
kunnen tegenhouden.
Dat het leven door je mond moge spreken en zeggen: "Er bestaat niets dat me
kan tegenhouden!"
Nutteloze en boosaardige voorspelling
die de ondergang van de wereld aankondigt! Ik bevestig dat de mens niet
alleen zal blijven voortleven, maar dat
hij onbegrensd zal groeien. En ook zeg
ik dat degenen die het leven verloochenen iedere hoop - HET KLOPPEND
HART VAN DE MENSELIJKE DAAD
WILLEN STELEN -.
Moge je toekomstige vreugde je in de
donkerste ogenblikken aan deze zin
herinneren: "Het leven zoekt groei,
niet de compensatie van het niets!".
Wordt vervolgd in krant 186

Als je dat bevestigt wat alleen zichzelf
zoekt, dat waarvan het de aard is zich
te transformeren, wat zich niet verzadigt en wat door de essentie ervan
open staat naar de toekomst, dan houd
je van de werkelijkheid die je opbouwt.
En dat is dan je leven: de werkelijkheid
die je opbouwt.

Is het leven wellicht alleen actie en
reactie? De honger droomt van ver- En er zal actie en reactie, en ook weerzadiging, de gevangene van vrijheid, de spiegeling en toeval zijn, maar als je de

Mario Rodiques Cobos

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u, alleen adver tenties af
te rekenen met, van links naar
rechts: Lory Tasma, Manuel
Schreurs, Jan van Overveld en
Sabine van Tatenhove.
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Forum in Milaan over een wereld zonder
Geweld door internationaal gezelschap

een impressie

Ook uit Afrika waren vertegenwoordigers

Een en al oor van jong en oud

Grote diversiteit deelnemers

Ieder wil leren

Voor meer foto’s http://picasaweb.google.it/danielalvarez/FORUMHUMANISTAEUROPEOMILANOCT2008

Een geweldloze samenleving heeft veel belangstelling
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

De verzorging van uw tulpen.
Waar ik de vorige maand niet aan toegekomen ben is u te vertellen hoe u uw
tulpen moet verzorgen. Het is daarom
misschien wel belangrijk om u te vertellen hoe de kwekers hun tulpen kweken. Wij hebben in Nederland 10.500
hectare voor de teelt in gebruik. In
Zuid-Holland is het een lange smalle
strook achter de duinen. Door plaatsen
als Lisse en Hillegom, maar vooral door
de Keukenhof is Nederland internationaal een begrip. Toch is de provincie
Noord-Holland de grootste leverancier;
ook daar langs de kust achter de duinen evenals in West-Friesland worden
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tulpen gekweekt. In Limmen is er sinds
1928 een Hortus Bulborum (Bothanische bloembollentuin). Ook in de provincies Groningen en Friesland worden
tulpen gekweekt, maar tegenwoordig
ook in de Noord-Oostpolder.
Uit het verhaal van de vorige maand is
het u misschien wel duidelijk geworden
dat uit de streken waar de tulp oorspronkelijk vandaan komt koude strenge winters en hete droge zomers heersen. In ons land, met vaak vochtige zomers, is het beter om de bollen nadat
het loof afgestorven is te rooien en te
pellen en droog te bewaren. Het is trouwens verstandig om ze jaarlijks op een
andere plek in de tuin te zetten, om te
voorkomen dat ze aangetast worden

door schimmels. Vroeger werd er in de
bollenteelt bestrijdingsmiddelen gebruikt om deze schimmels te bestrijden. Veel van deze middelen zijn inmiddels verboden. Er stond jaren geleden in de kranten dat vele van deze
middelen kankerverwekkende stoffen
bezaten. Een ander probleem was en is
nog steeds dat er, evenals bij aardappels, de kans bestaat dat er aaltjes in
de grond de bloembollen of aardappels
aantasten. Bij aardappels noemen wij
dat aardappelmoeheid. De moeilijk heid is dat als er geen waardplant aanwezig is de aaltjes verstenen en jarenlang in die vorm in de grond blijven zitten totdat er weer waardplanten geplant
worden. Op dat moment komen de aal-

Uitnodiging
Café La Paz

Bloemen en planten
door Toon Bruin vervolg van bladz. 6

tjes weer tot leven. Er zijn daar bestrijdingsmiddelen voor. De
beste tijd om tulpen te planten is november/december, zeker
als het een nat najaar wordt. Sinds 1568 is er een tulp die ingeburgerd is en in ons land in het wild voorkomt,voornamelijk
in Friesland en Drente. Het is de Tulipa sylvestris: een bostulp
die bloeit in april/mei. Deze tulp is uit landgoederen verwilderd. Verwilderde planten van landgoederen noemt men ook
wel stinseplanten. Het Turkse woord thoulypen werd vertaald
in tulband. Busbecq verstond Tulipan, daar is de Latijnse Tulipa uit ontstaan. Sylvestris betekent bosbewoner.
Groetjes Toon

LUNCH
TAPAS

1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34

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 14 november. Waar?
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
Aanvang: 20.00 uur.Thema zelf te
bepalen.
DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 184

Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
lef
Op de Vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Dier en Mens
Maffia
Herder
Mavin
Goeden Armband
Bliksemliefde
Bus Schauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het Hoofd van Yalçin

Vervolg van krant 184

Op de vlucht
Na de confrontatie met oom Haydar
hoefde ik niet langer thuis te blijven.
Tijd om Ebe op te zoeken. Haar
bezocht ik altijd na een vechtpartijtje.
Hava had me flink opengehaald met die
scherpe nagels van haar. Het nieuws
ging als een lopend vuurtje door het
dorp; Ebe wist er al van. Met een soort
zalf gemaakt van zeep en dun touw
wreef ze over de wonden.
'Heeft ze je pijn gedaan?' vroeg Ebe

voorzichtig.'Nee', zei ik dapper. 'Al had Hij las graag een boek en was een geje wel pijn gevoeld', sprak ze uit erva- respecteerd man. Oma gaf me wat zakring, 'dan nog zou je dat niet toegeven.' geld in de vorm van tarwe. In de dorpswinkel gold dat als ruilmiddel.
Mijn opa liep de slaapkamer uit. Ik had 'Ga hier maar Coca Cola van halen',
niet gemerkt dat hij thuis was. Hij stelde ze voor. Onderweg liep ik langs
wierp me een strakke blik toe en ver- het huis van Osman. 'Mijn moeder zal
liet zwijgend het huis. Opa was een kei- je vermoorden als ze je ziet', riep Osharde man. Ze noemden hem Bijo, wat man. Ik raapte een steen van de grond
'scherp' betekende in het Koerdisch. en wierp die naar hem toe. Hij vluchtte
Alleen op feestdagen kuste ik zijn hand. het huis in. Ik rende gauw door naar de
Buiten zulke gelegenheden hadden we winkel en ruilde de tarwe in voor een
geen contact. Hij hield zich nogal afzij- Gazos , 100 gram nootjes en een pak
dig van de familie, waarom weet ik niet.

Vlaamse

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 020 - 673 54 88
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1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

Frieten. met Belgische sauzen.Falafel met gratis salade
en sausjes
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van bladz. 8

koekjes met room. Op de terugweg
naar huis genoot ik van mijn Gazos. Er
zaten nog twee slokken in de fles toen
ik Osmans huis naderde.
'Hij komt eraan', riep Osman naar zijn
moeder op straat. Hij mikte op me met
een steen, maar miste. Ik dronk gauw
mijn fles leeg en gooide die terug.
Ineens stonden zijn moeder en vier
zussen voor mijn neus. Ik rende een
klein stukje terug de zijstraat in. De
achtervolging begon, met Osman voorop. Af en toe stopte ik om een steen te
gooien naar Osman. Hij rende dan
terug naar zijn moeder en zussen, die
steeds honderd meter achterbleven. Dit

herhaalde zich keer op keer.
Ik wilde ze lokken naar een smal steegje tussen twee huizen, waar ik ze makkelijk kon raken. Op deze manier hoopte ik ze af te schudden.
Eenmaal aangekomen in de steeg,
wachtte ik ze op. Ik legde het plastic
tasje met boodschappen neer en raapte snel wat stenen van de grond. Als
eerste kwam zijn moeder de hoek om.
Ze bedekte haar gezicht om zich te beschermen. Een van mijn stenen raakte
haar hand. Ze schreeuwde overdreven
van de pijn. De kinderen verzamelden
zich om hun moeder heen en ik zag
eindelijk kans te ontsnappen.

Yalçin Cihancir is eigenaar van het
succesvolle bedrijf De Fietsfabriek,
verantwoordelijk voor de opmars
van de bakfiets.
Op 12 november 1968 kwam hij ter
wereld in een koeienstal. Zijn
levensreis begon in het Koerdische
dorp Büyükcamili, Bâla Ankara Iç
Anadolu Turkiye.
wordt vervolgd in 186

Fietshuis 228

Bloem

Vintage en kinder kapper
1e vd Helststraat 53,
Amsterdam
ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441

’Mijn dorp is mijn huis, mijnstad
is mijn dorp, mijn land is mijn
stad en mijn wereld is mijn land.’

een perfecte fiets voor bijna niets

Tukse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

TEL: 673 97 93

www.fietshuis228.nl
9

Verkiezingen Hoogheemraadschap
Amstel,Gooi en Vecht.
Beste buurtgenoten,
Mijn naam is Arjan Honingh en ik sta
verkiesbaar op de 7e plaats van lijst 7.
Verkiezingen? Zult u misschien denken! Ja zeker, rond 13 november krijgt
u een stembiljet thuis gestuurd van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht. Er zijn 23 zetels te verdelen en er
doe 11 partijen mee. Voor het eerst in
de geschiedenis doen politieke partijen
ook mee aan de waterschapsverkiebetreur ik het want nu beweren al die
zingen. Allerlei bekende en minder belokale politici ook nog eens verstand te
kende lokale partijen uit de gemeenhebben van dijken, sluizen en watertepolitiek doen hun intrede. Enerzijds
zuiveringsinstallaties. Tijdens het 1e
verkiezingsdebat, 14 oktober jl. op
IJburg, kwam de aap al uit de mouw.
Van de 9 aanwezige partijen bleken de
meeste lijsttrekkers maar slecht op de
hoogte te zijn van de actualiteiten rond
het thema van die avond.

Een aantal betrokken personen zagen
dit 2 jaar gelden al aankomen en hebben om deze reden de Algemene Waterschapspartij opgericht. Dit is een landelijke belangenorganisatie, maar het
is geen politieke partij. Wij menen dat
water voor iedereen is, niet alleen voor
een specifieke groep mensen. Met onze
slogan "Zuiver Water" onderstrepen wij
onze kernwaarden: onafhankelijk, deskundig, nuchter en gericht op de lange
termijn.
Door veranderingen in het klimaat en
in onze samenleving verandert er ook
veel voor het Waterschap. Het Waterschap dient daarom een kennisintensieve organisatie te worden die een
sterke dialoog voert met haar omgeving en oplossingsgericht is.

Waterschappen zijn er voor het beheer
en aanleg van dijken, sluizen, gemalen,
zuiveringsinstallaties en sloten. Ze zorgen o.a. voor schoon drinkwater, een
juiste waterstand en veilig zwemwater.
Rond het jaar 1200 waren er al waterschappen, lang voordat Nederland zelf
bestond. Tot de dag van vandaag hebben die waterschappen hun zaken altijd
redelijk op orde gehad. Ik vrees dat de Kijk op www.pakaandatwater.nl
kwaliteit achteruit zal gaan door po- en ga stemmen.
litieke amateurij.

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

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

Cafe Lust
Zaterdag

8 november

Live muziek: The Beatles / Jamsessie
21.00 uur

Zaterdag

15 november

Live muziek: Jamsessie o.l.v. Peter Plug
21.00 uur

Zaterdag

22 november

Live muziek: Jamsessie o.l.v. Johan
21.00 uur

Zaterdag

29 november

Live muziek: Jamsessie o.l.v. Peter Plug
21.00 uur
een half uur van te voren doorgeven
zodat u genoeg tijd heeft om te lunchen.
De gezelligheid van een bruin Café in
een modern jasje.
Zonovergoten terras, ideaal voor
Lunch, Borrel en Diner.
Voor vergaderingen, feesten en partijen zijn opening- en sluitingstijden
variabel.
Voor bedrijven en instellingen kunt u
telefonisch uw lunch en reservering

Iedere dinsdag avond 20.00 uur de
Murphy's Pub Quiz

Voor vragen en of reserveringen 020671 60 27

Iedere zaterdag avond 21.00 uur Jam
Sessions
Twee maal per maand op zondag middag
16.00 uur Live muziek

Agenda november

Amsterdam Fietst
1e Jacob van Campenstraat 56
Telefoon 662 87 07
Voor al uw reparatie’s en
Verkoop van gebruikte Fietsen

Cornelis Trooststraat 49
1072 JC Amsterdam (Oud Zuid)

Telefoon 020-671 60 27
Open
ma. t/m do.12.00 t/m 01.00
vrij. & zat.12.00 t/m 03.00
zon. 13.00 t/m 01.00
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Stadsdeelinformatie
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

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150 Telefoon: 512 16 50 Stichting Zuid door Jamal
van 9.00uur tot 17.00uur iedere dag.

Lizzy Ansingh buurt

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

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 .

www.streetcornerwork.eu

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.
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www.eetcafevandekook.nl

Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine
mini kredieten. Er is een groententeelt,
palmolie, naai-atelierproject etc. Voor nog
een 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
Amsterdam o.v.v. 40
kinderen naar school
Voor meer info
joverveld@hetnet.nl
Zullen komend jaar weer veertig wees- maand storten gaat dat 100% naar deze kinderen. Ieder jaar als ik naar
kinderen in Togo naar school kunnen? Togo ga, zorg ik daar voor. Er is nu geld voor 30 kinderen
Daarop kunt U lezers een antwoord geven. Steun Ga ook naar You Tube vul dan in..
dit kleinschalig project door zes jaar lang een van
Project Kpalime Togo. U ziet dan ons project.
deze kinderen onder uw hoede te nemen en ze
Jan van Overveld pienemanstraat 76
naar school te laten gaan. Zes jaar school is een
1072 KV Amsterdamt Telefoon 020-6791055
minimum basis voor een kind dat later eventueel
verder kan. Er is al geld voor 1 jaar. Geen groot
bedrag is er nodig. Als meer dan vijftig mensen,
zes jaar lang met een bankopdracht 5 euro per

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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Rialto
Een selectie uit het programma

El olvido
Heddy Honigmann, Nederland, 2008
Het zijn Peruaanse barkeepers en obers die het verhaal verNew Malaysian Cinema
tellen: regelmatig ontvangen zij in hun cafés en restaurants
9 oktober t/m 2 november
de politici die het op dat moment voor het zeggen hebben. 5 dagen lang maleisische film, karaoke en meer.
Gedienstig maar zonder het zelfrespect te verliezen bedienen zij deze machthebbers. Honigmann gaat in deze docuAmsterdam India Festival
mentaire op zoek naar de kracht, de trots, de humor en de
liefde die achter deze dienstbaarheid schuil gaan. Het resul- Zat 22 november, 16.00 uur en Zo 23 november, 15.00 uur
taat is een liefdevolle schets van een land dat geplaagd wordt Homoseksualiteit in India
door economische en politieke problemen, en vooral door
Rotterdam Filmcourse
corruptie. Zelf zegt ze: "gaat over een vergeten stad (Lima),
een vergeten bevolking (de Peruanen) en een vergeten
28 november, 10.00 - 17.00 uur
geschiedenis (die van Peru). Maar dit volk, voor wie ironie Kennismakingscursus met Filmfestival Rotterdam
een vertrouwd wapen is, moet om te overleven op zijn beurt
ook vergeten om niet aan cynisme, haat en verdriet te
Filmtheater Rialto :•
bezwijken."
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl
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Badcuyp

Ostadetheater

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

State of Monc

Jim Barnard: Mister Magic

7 november, 23.00
Nu-jazz, pompende dance, complexe breakbeats met
fundamenten uit de jazz-traditie.
Ze spelen stevige nu-jazz van de bovenste plank met
een zowel door pers als door pubiek veelgeprezen
uniek geluid. Als je van de combi electonica /breakbeats met spetterende live-jazz houdt, mag je dit zeker
niet missen.
Zie ook: www.moncmusic.com/stateofmonc
en www.dutchnujazz.com.

Do 20 nov 20u00
Voorstelling voor volwassenen (in het Engels)

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
679 50 96

Mister Magic is een uitgerangeerde variétéartiest die zittend in een
rolstoel zijn publiek probeert te bekoren. Tijdens zijn optreden probeert hij geesten op te roepen van mensen in het publiek, helaas
tevergeefs... Onveranderlijk raakt hij in gesprek met de geesten uit
zijn eigen verleden, die hem tegen zijn zin lastigvallen. Zoals het
gezegde luid: 'je bent misschien klaar met het verleden, maar het
verleden is nog niet klaar met jou.'
Drie karakters ondersteunen het spel van Jim Bernard. Een verpleger, die Mister Magic helpt voortbewegen en hem voorziet van de
medicatie waar hij verslaafd aan is. Een elegante showgirl die
mogelijk alleen bestaat in zijn fantasie. Én een oud en gefrustreerd
konijn met zelfmoordneigingen. Genoeg ingrediënten voor een
humoristische voorstelling.

Jeffrey’s voor feesten en partijen
Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

ook op zondag! .

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

Tel: 471 13 32

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl
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ONDERSTEUNERS WEGWIJzER
huiskamer

Saskia’s

DEzE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - zUID

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com

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

tji

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

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

DE DUVEL
Ondersteuningsadvertentie al vanaf

15 euro

ng

t
j
g
n i

Reparatie van alle
merken motoren.

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

M O K U M •M OT E R S

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLz

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Mikado RON VERBOOM
O HEERLIJK RON

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEIN
eee e e

www.mikadospeelgoed.nl

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

Mambo Pasta

Uw installateur

Rud.H.Venekamp

De lunchroom en het

B van Erve

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

terras van de Pijp
e

1

CEINTUURBAAN 212

vd. Helststraat 66

TEL:662 03 20

Tel:679 12 95
Vamos A Ver

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

Flinckx

Spaans Restaurant

Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl

Brood en Banketbakkerij

Restaurant
Cafe Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Govertflinckstraat 326a
Tel: 020-676 78 97
Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag gesloten

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Lunchroom&
Engels ontbijt
VAN WoUsTRAAT 158

TEL:

679 42 44

