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Deadline:
10e van iedere maand 

Dit blad dient als ex pres siemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, beschouwt
alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van
gedachte en geloof en staat open voor elk soort
deelname, mits deze geen dis cri  minatie of geweld
oproept.  De in ge zonden stukken ko men niet
nood zakelijkerwijze over een met de mening van
de redactie. 

MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,

Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Juliet,  Isaac en

Christian en jij?

door Jan van Overveld

Column

Het nieuwe licht

Waar kunnen we met zijn allen nog gul in zijn? De creditcrisis laat weinig ruimte
over voor het materiële. Wat blijft er over?! Laten we ons hart tonen aan de me -
demens. In deze tijd als we het hebben over 'Het Nieuwe Licht,  Het Nieuwe Leven,
Een Nieuwe Toekomst' Dan juist kan men laten zien, dat de mens zich verheft. Dat
we het primitieve achter ons laten.
Zelfs degenen die niet echt lijden onder de crisis kunnen ontdekken dat zij meer
kunnen dan zich alleen materieel verrijken. Zij leren, wat anderen die niets heb-
ben al gedaan hebben, namelijk om mededogen te hebben met een wereld die hen
die rijkdom heeft gebracht. 
Liefde komt vanuit het hart, niet uit de portemonnee. Liefde is onvoorwaardelijk
en heeft geen verwachtingen.
Liefde leert dat wij allen gelijkwaardig zijn. Liefde leert dat de meerwaarde, als we
die hebben, niet dient om de ander te onderdrukken of uit te buiten. Deze crisis is
een overblijfsel van het primitieve in ons. Alles is er op deze aardkloot. Niemand
hoeft honger te lijden of in de goot te liggen. 
Wie weet, leidt in deze tijd die zich aandient door het besef van al deze waarden,
de verlichting, en deze bewustwording, de mens eindelijk naar een samenleving,
die een periode ingaat waarin de grootsheid van het menselijk bestaan naar boven
komt. Een menselijk bestaan dat niet afhankelijk is van religie, politiek en andere
levensrichtingen (deze kunnen tegelijkertijd wel gezien worden als gidsen), en
niet alleen in verwachting en afwachting van iets anders waardoor het zou moe-
ten ontstaan. Stel de mens als centrale waarde en de zorg daarvoor. Dat is liefde
die niet afhankelijk maakt en geen verwachtingen nodig heeft. 

Onmogelijk? Nee niet onmogelijk. Laten we bij onszelf beginnen en niet de ander
proberen te veranderen.
Vanuit Afrika een heel gelukkig, liefdevol kerstfeest en een goed uiteinde.

Liefs, Jan
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SNOW FOOD!

Het allereerste wintersport kookboek
van de wereld is eindelijk geschreven!
Een week of 4 geleden hadden we bij
De Sperwer een heerlijk wintersport
feestje met echte sneeuw, Gluhwijn, en
verrukkelijk eten van de dames die
dit boek geschreven hebben, aangezien
ze allebei een Javaanse achtergrond
hebben staan er ook wat Spicy gerech -
ten als Hotspot, Surinaamse erwten -
soep en zuurkool in het boek waar wij
alvast van hebben kunnen genieten! 
Aangezien het nu [nog] niet zo koud is
eerst maar eens een recept van lekker
zoete karbonade's.
Wie nieuwsgierig is naar de andere
recepten kan natuurlijk altijd even
komen kijken in De Sperwer! 
Met de Marky om de hoek is het een
makkie om bij de slager een paar min-
stens 1 centimer dikke varkens karbo-
nade's  te laten snijden, en dan natuur-
lijk het liefst van het scharre lvarkentje! 

Ingrediënten:
Recept voor 4 personen
Olijfolie
Beetje boter
4 dikke karbonade's
Pittige mosterd
Bruine suiker
Koekenpan / grillpan of oven
Werkwijze:
Verwarm de grill of oven voor op 200 

graden.Doe wat boter en olie in een
koekenpan, en schroei het vlees op
hoog vuur dicht aan beide kanten.
Haal ze uit de pan en doe ze op een
schaal, besmeer ze aan 1 kant ruim
[dus niet te zuinig] met mosterd, bedek
ze met een laag bruine suiker en zet ze
onder grill of in de oven circa 15/20
minuten ....

Smakelijk eten! Juliet

Kwaliteits slagerij

1e v.d Helststraat 78

Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

Cornoz

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com

Waar vind ik deze krant? Bij alle winkels, lun-
chrooms, restaurants en cafés die ons blad
ondersteunen.
Bij Bakkerij R. Venekamp in de Ferdinand Bol-
straat, Bakkerij Ron Verboom, hoek Ceintuur-
baan en Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij

Runneboom in de 1e Van der Helststraat.
Albert Heijn Cornelis Troostplein, Stadhou-
derskade en van Woustraat. 
De Coöp in de 1e Jansteenstraat. Bij super -
markt Genko in de van Woustraat en de wasse-
rette in de van Woustraat 118 
Ook bij de bibliotheek aan het Roelof Hartplein
en bij Cinetol, Sigaret ten winkel kleermakerij in

de Hillegardstraat.  Hoe doneer ik voor projec-
ten 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.
Vermeld uw adres in de overschrijving.

Veelgestelde vragen

De Sperwer

Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl

www.kooboekenleslokaal.nl

De Sperwer Eethoekje
door Juliet
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Vervolg van krant 185 ook op het inter-
net te zien www.bulletindepijp.nl

DE VOORLOPIGE BETEKENISSEN

Wanneer ik, in beweging gezet door het
slingermechanisme van de compen sa tie,
naar betekenissen zoek die mijn bestaan
rechtvaardigen, dan richt ik me op dat
wat ik nodig heb - of geloof- nodig te
hebben. Maar of ik dat nu wel of niet
bereik, wat zal er dan gebeuren met mijn
betekenis (als we onder bete kenis ,het
zich bewegen in een richting verstaan)?

Deze voorlopige betekenis sen, die nood-
zakelijk zijn voor de ont wikkeling van de
menselijke acti viteit, vormen niet de
grondslag van mijn bestaan. Als ik
anderzijds bevesti ging vind in een
bepaalde situatie, wat zal er dan gebeu-
ren wanneer het toeval die situatie in de
war brengt? 
Tenzij men het bestaan wenst te redu -
ceren tot louter uitputting of frustratie,
zal het nodig zijn een betekenis te ont -
dekken, die zelfs de dood (als dat het
geval zou zijn) niet teniet kan doen of
verijdelen. 
Je zult het bestaan niet kunnen recht -
vaardigen als je aan het einde ervan de
onzinnigheid van de dood plaatst.
Tot nu toe zijn we strijdmakkers ge weest.
Noch jij noch ik hebben ons wil len bui-
gen voor welke god dan ook. Zó zou ik
me je graag altijd willen herin neren.
Waarom laat je me dan in de steek wan-
neer ik ongehoorzaam ga zijn aan de
onverbiddelijke dood? Hoe zit het ermee
als we gezegd hebben: "Zelfs de goden
staan niet boven het leven!" En nu kniel
je voor de verloochening van het leven?
Doe wat je wilt, maar ik zal het hoofd
voor geen enkel idool bui gen, ook al zou
het bestaan ervan door het geloof ,in het
vernuft "gerechtvaar digd" worden. 
Als het verstand het leven moet dienen,
moge het dan dienen om ons boven de
dood uit te doen stijgen. Moge het ver -
stand dan een betekenis ontwikkelen die
vrij is van welke frustratie, welk toe val
en welke uitputting dan ook. 
Niet degene die uit angst een transcen -

dentie projecteert, maar degene die zich
in rebellie verheft tegen het nood lot van
de dood, zal ik aan mijn zijde aan-
vaarden. 
Daarom houd ik van de heiligen die niet
vrezen maar werkelijk liefhebben en
houd ik van hen die met hun weten schap
dagelijks pijn en leed over win nen. En
eigenlijk zie ik geen verschil tussen de
heilige en degene die het le ven met zijn
wetenschap bevordert. Wat zijn betere
voorbeelden, verheve n gidsen dan welke
gidsen ook? 
Een betekenis die verder wenst te gaan
dan het voorlopige zal niet de dood als
het einde van het leven toelaten, maar zal
de transcendentie bevestigen als hoogste
vorm van ongehoorzaamheid aan de
schijnbare Voorbestemming. En degene
die bevestigt dat zijn handelingen een
reeks gebeurtenissen ontketenen die zich
voortzetten in anderen, houdt in zijn
handen een deel van de draad van de
eeuwigheid vast. 

Vervolg in krant 187

Het boek:De Aarde Menselijk Maken
Filosofische en spirituele uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

Om mis bruik te voor    ko men vra -
 gen we u alleen ad      ver   ten  ties af te
re  ke nen met, van links naar
rechts: Lory Tasma, Manuel
Schreurs, Jan van Overveld en
Sabine van Tatenhove 

Aan de winkeliers

Inhoud deel 2:
1. 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 land-
schap
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

Manuel en Jan zijn weg
voor een half jaar
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Veertig kinderen naar school?

Zullen komend jaar weer veertig wees -
kinderen 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 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 maand stor-
ten gaat dat 100% naar deze kinderen. Ieder jaar
als ik naar Togo ga, zorg ik daar  voor.   
Er is nu geld voor 31 kinderen. Nog 9 te
gaan helpt U ook?
Ga ook naar You Tube vul dan in..  
Project Kpalime Togo.  U ziet dan ons project.
ook bij  www. degemeenschap.info
Jan van Overveld pienemanstraat 76

1072 KV Amsterdamt 
Telefoon 020-6791055

Tevens zijn er voor de pleegouders klei-
ne minikredieten. Er is een groenten-
teelt, palm olie, naai-atelierproject etc.
Voor het groen ten teeltproject is nog een
wa ter pomp nodig. Voor het atelier zijn
naaimachines nodig en voor de palmolie
productie persen.De mini kredieten wor -
den terug betaald en door gegeven aan
anderen. Een wederkerigheid project

omdat ook zij zijn geholpen. 

Giro 7867814  
t.n.v De Gemeenschap
Voor.evenw.en Ontwikk.
v/d Mens  Amsterdam.
o.v.v. 40 kinderen naar
school Voor meer info en

commentaar
www.degemeenschap.info
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Oh Denneboom, oh Denneboom.

Dit is een kerstlied dat u uit uw kinder-
jaren vast nog wel kent. Het lied is
ongeveer 1550 in Duitsland ontstaan.
In werkelijkheid is de boom geen Den
maar een Spar, dus de naam is fout. Het
Duitse woord Tannenbaum betekent
Spar, wat toen door de Nederlandse
bevolking werd vertaald als Den. De
Den wordt door de Duitsers Kiefer ge -
noemd. Zowel de Spar als de Den beho -
ren tot het plantengeslacht Coniferen.
Conifeer betekent kegeldrager, waar -
mee de dennenappels bedoeld wor -
den.De Spar die wij foutief Denne -
boom noemen heet in het Latijn: Picea
excelsa. De meeste bomen worden afge -
leverd met van onder een houten kruis,
de laatste jaren worden er ook veel
afgeleverd met een kluit aarde. Die kunt
u dus later in de tuin zetten en dan elk
jaar weer versieren; toch is het niet ver-

standig om dat te doen, want excelsa
betekent hoog, zodat uw buren op bal -
kon of in de huiskamer in de schaduw
komen te zitten. Ze kunnen wel 40 me -
ter hoog worden en in de Vogezen zijn
exemplaren van wel 50 meter waar -
genomen. Ze kunnen 100 tot 150 jaar
oud worden er zijn zelfs exemplaren
gezien die 220 jaar oud waren. Ze ko -

men voor in de berggebieden van
Noord -Europa tot in West-Rusland. Bij
de Picea staan de naalden afzonderlijk
van elkaar.

Dan nu de echte Denneboom waarvan
de naalden in groepen van 2, 3 of 5 bij
elkaar groeien (afhankelijk van de
soort). Pinus nigra: zwarte Den, afkom -
stig uit Midden-Europa. Hieruit is de
Pinus nigra nigra oftewel Oostenrijkse
Den gekweekt. Deze boom kan 45 me -
ter hoog worden, biedt heel goed weer -
stand tegen wind en is bestand tegen
extreem winterweer. Pinus sylvestris:
grove Den. Weet u het nog van mijn
vorige artikeltje? Sylvestris betekent
bos bewoner. De boom kan 30 meter
hoog worden. Is veel op de Hoge Velu-
we bij zandverstuivingen aangeplant
om het stuiven van zand tegen te gaan.
Ze worden daar ook Vliegdennen ge -
noemd. Omdat ze heel goed tegen zou-
te zeewind kunnen, zijn ze ook in de
dui nen langs de kust aangeplant. Ze ko -
men voor in heel Europa tot in Noord-
Azië. In de Christelijke gemeen schap -
pen van Noord-Afrika, maar ook in de
Orthodoxe kerken van Griekenland en
in de landen uit het voormalige Oost-

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

Pinus sylvestris
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PIA  TEXT IELHANDEL

Alber t  Cuypmarkt
203b 

Tel :676 04 09

Jeffrey’ voor

feesten en partijen
ook op zondag!  .

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

Tel: 471 13 32

blok zoals Rusland is Pasen een groter feest dan de Kerst. Ook in
Rome in het Vaticaan is dat het geval en heeft men eeuwen tever-
geefs geprobeerd het Kerstfeest tegen te hou den omdat het zou
zijn ontstaan uit het vroegere Germaanse Midwinterfeest. Het
Kerstlied is dan ook een heidens lied. Het is eigenlijk nu niet veel
anders. In december 1999 aan het einde van de vorige eeuw, ja
zelfs aan het einde van het vorige mil lennium hebben de wereld-
leiders de belofte gedaan dat binnen afzienbare tijd op deze
wereld de hongersnood zou zijn uitge bannen. Nu in 2008 is deze
belofte nog steeds niet ingelost en wil men producten die voed-
sel kunnen leveren gaan gebruiken als biobrandstof. Toch zal
vroeg of laat de wal het schip keren. We hebben het afgelopen jaar
een hectisch jaar gehad, met sombere toekomstbeelden zoals
olie-, milieu-,voedsel- en economische crisissen. Graag wil ik een
denkbeeldig kerstpakket onder uw kerstboom leggen met de
wensen daarin verpakt naar een wereld met een schoon milieu
en zonder hongersnood. Geld en andere aardse bezittingen zijn
eigenlijk minder belanrijk. Ik wens u hele fijne Feestdagen toe.                                                                                                                                 

Toon

Bloemen en planten 
vervolg van pagina 6

Picea excelsa.

www.eetcafelust.nl

Za 6-dec 21.00 Live muziek: Jamsessie

Di 9-dec 20.30 Murphy's Pub Quiz

Za 13-dec21.00 Live muziek: Jamsessie

'Doe Maar' 

Di 16-dec20.30 Murphy's Pub Quiz

Za 20-dec21.00 Live muziek: Jamsessie

'Kerstspecial' 

Di 23-dec20.30 Murphy's Pub Quiz

Za 27-dec21.00 Live muziek: Jamsessie

Di 30-dec20.30 Murphy's Pub Quiz

Wo31-dec23.30* Oud & Nieuw 

'Bubbels'& Vuurwerk

Za 3-jan 21.00 Live muziek: Jamsessie

Voor meer activiteiten

info@eetcafelust.nl

Plantenmarkt
Kantoorbeplantingen, kamerplanten,

kerstbomen in pot en kersttartikelen.

Albert Cuypmarkt 203 



vervolg van krant 185

Op de Vlucht vervolg
Ik rende terug naar het huis van mijn
opa en oma. Het was stikheet. Hijgend
kwam ik aan. Ebe vroeg waarom ik er
zo moe uitzag. Ik zei dat ik gerend had.
'Waarom heb jij je koekjes niet gege -
ten?' vroeg Ebe achterdochtig. 
'Ik heb mijn Gazos opgedronken', ant -
woordde ik, 'maar heb nog geen trek.' 
Voor wat frisse lucht ging ik het balkon
op. Neef Zeko woonde naast Ebe. Zijn
broertje, Idris, had de ezel klaarge -
maakt om naar de watermeloenvelden

te gaan. Zijn herdershond rende onru -
stig om de ezel heen. Idris zag me staan
en vroeg mij hem te vergezellen. Ik
sloeg zijn aanbod af en keek hem na tot
hij uit het zicht was verdwenen. 
Plotseling bedacht ik me. De moeder
van Osman kon mij wel eens hetzelfde
flikken als Hava. Gemakshalve ver -
trouw de ik mijn oma; zij zou niemand
vertellen waar ik was. Ik rende Idris
achterna en trof hem aan de rand van
het dorp. 'Wacht!' riep ik. 'Ik ga met je
mee.' 'Waar om?' vroeg hij verrast.  'Ik

mag voor op', blufte ik, 'anders ga ik niet
mee.' Idris stemde in, hij had geen idee
van wat er speelde. Als ik achterop zou
zitten, was er een kans dat Osman en
zijn familie mij zouden herkennen. Ik
klom gauw op de ezel en met volle vaart
gingen we over de velden. 'Vanwaar de
haast?' vroeg Idris. 'Rij toch wat rus -
tiger.' 'Dit is toch veel leu ker?' zei ik
maar. 
Na twee kilometer af te hebben gelegd
vierde ik de teugels. Ik ontweek grote
paden om alle mogelijke gevaren uit te

8

Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28         
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00 

CAFÉ

STIGTER

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 178

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

1e Jacob van Campenstraat 56
Telefoon 662 87 07 

Amsterdam Fietst

Voor al uw reparatie’s en
Verkoop van gebruikte Fietsen
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sluiten. 'Waarom maak je zo'n omweg?'
vroeg Idris. 'Ik ben hier al lang niet
meer geweest', antwoordde ik, 'deze
wegen leken mij leuker.' 
Resoluut snoerde ik hem de mond, toen
hij begon te zeuren. Hij was toch een
jaar jonger. Zijn oudere broer Zeko kon
ik niet aan, maar Idris was handelbaar.
'Wat zit er in de plastic zak?' vroeg Idris
na een poos. 'Ik heb koekjes gekregen
van Ebe', ant woordde ik. Hij wilde er
graag van eten, maar ik stelde voor dat
we ze zouden bewaren voor het ontbijt.
Hij vertelde dat hij genoeg geitenkaas
en andere dingen bij zich had voor het
ontbijt, maar ik bleef volhouden dat de
koekjes voor morgen waren. 'Koekjes
zijn het lekkerst met watermeloensap
erbij', probeerde ik hem te overtuigen.
'Ik heb ook thee bij me', zei hij snel, 'en
bovendien mogen we niet aan de water -
meloenen komen van vader.' 'Thee
drinken we elke dag', zei ik, 'daar is
niets bijzonders aan.' 'Geef me er een-
tje', smeekte hij, 'ik heb er zo'n trek in.' 
'Als je de smaak te pakken krijgt', waar -
schuwde ik, 'wil je er steeds meer van.
Geloof mij maar dat we ze beter kun-
nen bewaren.' 'Ik heb net gegeten',
zeurde hij, 'een toetje zou lekker zijn.
Toe, geef me er eentje.' 'Vooruit dan'
, gaf ik hem zijn zin, 'we nemen er ieder
één.'  Ze waren overheerlijk. Ik besloot
dat we ieder een tweede mochten, maar
drukte Idris op het hart dat we de rest
moesten bewaren. 'Als ik er hierna nog

één wil, moet je mij tegenhouden,
goed?' vroeg ik Idris serieus. 'Dat beloof
ik', zei Idris.  
Zonder dat we het in de gaten hadden,
waren we plotseling aangekomen bij de
grote weg. In de verte naderden twee
mannen op ezels. Als we de weg  volg-
den, zouden we oog in oog met ze
staan. Onopvallend boog ik af naar
links. 'Wat ga je nu weer doen?' vroeg
Idris vermoeid. 
Ondanks de afstand, had ik de vader
van Osman herkend. Naast hem reed de
man van tante Name, een slechtziende
molenaar. Bij het inschenken van de
thee moest hij zijn duim op het randje
van het glas houden, zodat het niet
overliep. 

Vervolg van pagina 8

‘Mijn dorp is mijn huis,

mijnstad is mijn dorp, mijn

land is mijn stad en mijn

wereld is mijn land.’

Yalçin Cihancir is eigenaar

van het succesvolle bedrijf De

Fietsfabriek, verantwoordelijk

voor de opmars van de bak -

fiets. Op 12 november 1968

kwam hij ter wereld in een

koeien stal. Zijn levensreis

begon in het Koerdische dorp

Büyükc amili, Bâla Ankara Iç

Anadolu Turkiye.

wordt vervolgt in 187

1e Jacob van
Campenstraat 12 

Tel: 675 37 68

Tel: 672 18 34

DE DUVEL
Café Restaurant

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

www.mikadospeelgoed.nl
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Sonny
Frieten. met Belgische

sauzen.Falafel met gratis salade

en sausjes 

1e van der Helststraat 43

Tel 020-67 67 612

DE PEDICURE
VoetverzorinVoetverzorging
______________
______________
Carla van Os 
Willemsparkweg 176
Mobiel 06 463 73610

Vrede
Aankondiging activiteiten

Vredesteken
Woensdag 10 december laten we zien
dat we voor vrede zijn. Honderden
mensen komen naar het Marie Heine-
kenplein in Amsterdam de Pijp om
samen met fakkels in de hand een vre-
desteken te vormen.  Je kunt hier laten
zien dat je vrede wilt. Het minste dat we
kunnen doen is ons laten horen. Samen

kunnen we aan de rest van de wereld
laten zien waar we voor staan!

60 jaar geleden zijn precies op dezelfde
dag de mensenrechten opgesteld. Je
zult daarom tijdens het vredesteken de
mensenrechten in de spotlights zien
staan. Wat zijn nou precies die rechten?
Kom het te weten tijdens het vredeste-
ken!

Je bent welkom op woensdag 10
december vanaf 19.00 op het Marie
Heineken plein.

Forum
Zondag 14 december werken we aan
vrede en geweldloosheid. Wil je meer
weten over diverse thema’s van geweld-
loosheid en vrede, meld je dan aan voor
het forum. In het forum werken we
door middel van werktafels (een soort
workshops) aan een thema en stellen er
een standpunt over vast. Veel uitwisse-
len dus en flink aan de slag.

Kom daarom zondag 14 december van-
af 11.00 naar het HTIB gebouw aan de
Weteringschans 2C.

Reserveer vast een fakkel op
www.degemeenschap.info/reserveren-fakkels

www.degemeenschap.info
Tel 020 693 80 05
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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 wijk-
beheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur. Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeers-
situaties.

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 van10.00-
12.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

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 

Adres:•P/a Wijkcentrum Ceintuur. Telefoon : 6764800, fax : 6765751.
E-mail : hvdp@wijkcentrumceintuur.nl 

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid - Huurteam
Adres: G. Doustraat 133
Telefoon: 020 6645383
E-mail: depijp@wswonen.nl
Internet: http://oudzuid.wswonen.nl
Spreekuur: woensdag van 9.00-12.00u en donderdag van 19.30-21.00u
Bij het Wijksteunpunt Wonen  kunnen huurders terecht voor gratis
informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen.

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

De Stichting Streetcornerwork  
Bezoekersadres: Routeplanner,St. Willibrordusdwarsstraat 6, 1074 XG
Amsterdam. Telefoon: 020 - 675 23 79 Fax: 020 - 379 54 16. 
Postadres (kantoor): Karel du Jardinstraat 52, 1073 TC Amsterdam.
Tel: 020 - 470 94 35 Fax: 020 - 471 14 81. 
Projectcoördinator Zuid, Joost van Hienen 06-14013706.Veldwerker
Diamantbuurt 18+, Angela Brookman 06-14013525. Veldwerker Oude
en Nieuwe Pijp 18-, Marloes de Groot 06-14013524. Veldwerker Zuider-
Amstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 06-
14013526 en 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. 
Telefoonnummer 5709640. Er is spreekuuur in het buurtcentrum op

maandagen, woensdagen en donderdagen van 9.30 tot 12.00 .

www.streetcornerwork.eu

www.eetcafevandekook.nl

Bloem
Vintage en kinder kapper

1e vd Helststraat 53, 
Amsterdam

ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009

020-4715111

www.fietshuis228.nl
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Anke Kuijpers is een bekende ver-
schijning op de Albert Cuyp. Op de
dag af heeft ze 25 jaar op de markt
gestaan met tweedehands blad -
muziek, muziekboeken en -tijd-
schriften. Bovendien haalde ze het
nieuws toen ze als voorzitter van de
Stichting 100 jaar Albert Cuyp markt
koningin Beatrix mocht rond leiden
tijdens haar verras singsbezoek aan
de jarige markt.

Ze groeide op met muziek. In haar 'ge-
sloten antiquariaat' in de Govert
Flinckstraat, dat alleen op afspraak
geopend is en uitpuilt van stapels blad -
muziek, staat nog het oude harmonium
van haar grootouders. Anke Kuijpers:
'Mijn familie zat bij het Leger des Heils
en iedereen speelde wel een instru -
ment. Ik was van jongs af aan al met
muziek bezig. Zo kan ik piano, gitaar,
hoorn en cornet spelen.' Niet zo gek
dus dat Anke besloot muziekweten -
schappen te studeren. 'Ik was werkstu -
dent en ik combineerde mijn studie
met een baantje bij een boetiek die
han delde in bric à brac. Daardoor
kwam ik regelmatig op veilingen en het
viel me op dat er veel bladmuziek werd
aangeboden, maar nauwelijks ver -

kocht. Zo kwam ik op het idee zelf blad -
muziek te gaan verkopen en dan alleen
tweedehandse bladen en boeken. Ik be -
gon een  winkeltje aan de Rustenbur -
gerstraat 391, vandaar de naam: 'Opus
391'.' Dat is 31 jaar geleden. Daarnaast
gaf Anke muziekles op scholen en het
conservatorium en richtte ze het Max
Tak orkest op, samen met vrienden. 'We
speelden op feesten en partijen en als
dans-, film- en salonorkest begeleidden
we 'stomme' - of liever 'zwijgende' -
films. Onder andere in Tuschinski,
waar de beroemde dirigent Max Tak
naar wie we het orkest hadden ge -
noemd, gewerkt had. Ontzettend leuk
om te doen. Het orkest bestaat nog
steeds, maar ik ben er in 1991 mee
opgehouden. We moesten er zo veel
voor reizen, twee á drie keer per week
de bus in en uit, en daar had ik geen zin
meer in. Met mijn andere orkest, Opus
391, speelden we nogal ongebruikelijke
muziek, zoals Belgische en Italiaanse
jazz.'

Van Max Tak naar de koningin
Doordat Anke de muziekbladen uit de
nalatenschap van Max Tak op de kop
wist te tikken ontstond het idee voor
een Max Tak Orkest. Een oude poster
leidde weer tot iets heel anders, iets
heel onverwachts: 'Toen ik net met mijn
winkel begon, ging ik één dag in de
week op de Albert Cuypmarkt staan, als
reclame voor de winkel. Dat vond ik zo
leuk, dat ik er al snel drie dagen per

2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51
Lunch en diner

www.cafe-depunt.nl

Open:
ma t/m za 12.00

Second Hand Anke
Marieke van Gessel Intervieuwd 

Door Pieter Bas en Lizette Hulsman
Knippen 12.50 Euro

Permanent geheel compleet 38 Euro
Verven v.a. 25 Euro

Ferdinannd Bolstraat 50
TeL: 020-671 31 07

HAARVERZORGING DAMES EN HEREN
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week stond. Vijf jaar geleden had ik
geen zin meer in de winkel. Daarna
stond ik vier tot vijf dagen per week op
de markt. Daar gebeurden organi sato -
risch gezien dingen waar ik het niet
mee eens was. Daarom ben ik aange -
treden als secretaris van de Albert
Cuyp Belangen Vereniging. Dat heb ik
in totaal tien jaar gedaan. In die tijd
kreeg ik een oude poster onder ogen
waarin gememoreerd werd dat de
markt in 1995 negentig jaar bestond.
Dat betekende dus dat we in 2005 het
eeuwfeest zouden vieren. Daarover ben
ik gaan praten met marktbeheer en
met de stadsdeelraad. Iedereen was het
erover eens dat het groots gevierd
moest worden, maar er was niet direct
veel animo voor de organisatie van het
festijn. Toen heb ik met een clubje
vrienden de Stichting 100 jaar Albert
Cuypmarkt opgericht. Op gegeven mo -
ment wilden we de koningin benade-
ren om het jubileum koninklijke luister
bij te zetten maar niemand wist goed
hoe dat aan te pakken. Het toeval wilde
dat één van mijn vrienden, Raymond
Hei ne meyer, jarenlang schipper was ge -
weest op de Groene Draak. Hij kon ons
verder helpen en uiteindelijk heeft de
deelraad een brief opgesteld, die eerst
nog langs burgemeester Job Cohen
moest. Daarna was het afwachten. We
rekenden al nergens meer op toen ik
opeens gebeld werd door de deelraad,
of ik die middag kon langskomen. Toen
kwam het verlossende woord: de ko -

nin gin wilde komen, op voorwaarde
dat ik mijn mond zou houden. Als het
uitlekte zou haar verrassingsbezoek
als  nog niet doorgaan. En de deelraad
vroeg of ik de koningin wilde rond lei -
den. Dat vond ik best, zonder te be sef -
fen wat het eigenlijk zou betekenen. Ik
had nooit verwacht dat het zo'n impact
zou hebben. Het was een enor me opste -
ker voor de markt. Er was één camera -
ploeg op de hoogte en om 12.00 uur
diezelfde dag was het al op het tv-jour -
naal. Via via heb ik later begrepen dat
Beatrix het één van de leukste eve -
nementen in het kader van haar 25jarig
jubileum vond. Bij Jan de Grote Klein -
vakman wilde ze eigenlijk naar binnen,
maar inmiddels waren er al zo veel
mensen op de been dat dat niet verant -
woord was. Wel liet ze zich er welge -
vallig een oranje boa omhangen, kocht
ze verderop kleding voor haar klein -
kinderen en kwam ze nog een vriendin

van haar tegen. Daarvoor hadden we in
het Koffiehuis op de eerste markt een
kopje koffie gedronken. Dat was prach -
tig. De mensen zaten daar gezellig te
kaarten en waren sprakeloos toen op -
eens koningin Beatrix binnenkwam.'
Terwijl we in haar antiquariaat goede
herinneringen ophalen, moet Anke
eigenlijk al weer aan de slag: 'Ik ben
druk met de verkoop van mijn tweede -
handsbladmuziek via mijn website
www.opus391.nl en ik wil voor de
kerst nu eindelijk het boek over Indo-
nesische muziek afhebben. Daar ben ik
al dertig jaar mee bezig, in op dracht
van de universiteit, en dat moet echt af
nu. Het gaat om een Engel se uitgave
van een bijzonder boek uit 1928. Maar
ook dit was vreselijk leuk om te doen,
want ik mocht ervoor naar Amerika en
Indonesië reizen.' Zo zie je maar: waar
'oud papier' niet allemaal toe kan lei-
den.<<

Café Mansro Eerste Sweelinckstraat 13

Telefoon 664 45 54

Iedere vrijdagavond Salsa dansen We beginnen om 21.00uur

iedereen is welkom. GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL
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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Cuyp-diner concert met: Pigalle44 - cd pre-
sentatie

Donderdag 11 december, 20.00

Optreden n.a.v. de nieuwe cd 'Dream Dancing' van Reinier
Voet's Pigalle44, met de Australische violist en zanger Geor-
ge Washingmachine. Daar waar op 'Mistral' de gebaande
paden van de 'gypsy jazz' werden verlaten om minder
bekend materiaal uit de Franse muzikale schatkist op te
nemen, schakelt Voet met zijn band in 'Dream Dancing'
moeiteloos over naar de traditionelere Django Reinhardt-
stijl en biedt de zestien tracks tellende cd naast repertoire
van Django Reinhardt stukken uit het American Songbook
en een enkel latin stuk.
Meer info: www.pigalle44.nl 

Compasión
Zondag 14 december, 15.30

Combinatie van flamenco en geïmproviseerde muziek. De
musici putten daarbij zowel inspiratie uit traditionele vor-

men als uit nieuw gecomponeerd materiaal. Elementen uit
Jazz en Flamenco vormen een eenheid of juist een contrast.
De veelzijdige percussie van Antal Steixner vormt daarbij de
schakel tussen flamenco-zanger Carlos Denia Moreno, gita-
rist John Fillmore en rietblazers Steven Kamperman en Paul
Weiling. Opzwepende ritmes (compás) en passie (pasión)
voor improvisatie leiden in Compasión tot een zinderende
ontmoeting van culturen. 

Master Talent
Donderdag 18 december, 20.30

Derde aflevering uit de Master-talent Series met Jesse van
Ruller/Jasper Blom/Clemens van der Feen/Jasper van Hul-
ten ft. Morris Kliphuis
. De serie betreft een reeks van dubbelconcerten door muzi-
kale grootheden, beginnend met een concert door een jong
veelbelovend talent in samenspel met een 'master musici-
an', gevolgd door een concert van de meester zelf met band.

Muziek Centrum  de Badcuyp
www.badcuyp.nl

Albert Cuyp Markt 020-675 96 69 

Pigalle44
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Ostadetheater
Een selectie uit het programma 

Rialto 
Een selectie uit het programma

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

www.ostadetheater.nl 
Van Ostadestraat 233d 
Telefoon 020-679 50 96

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel. 020 470 25 00

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Ceintuurbaan 392
Tel: 679 09 33

Openingstijden
:

07.00 - 23.00

Specialiteiten uit het oosten

Leonera
Pablo Trapero, Argentinië, Zuid-Korea, Brazilië, vanaf 11 dec

De 25-jarige studente Leonera wordt op een dag wakker in de hel.
Ze bevindt zich in haar appartement, met om zich heen de bebloe-
de lichamen van haar twee minnaars: Nahuel dood, Ramiro nog
levend. Leonera zelf is ongedeerd, maar wel zwanger van een van
hen. 

Leonera en Ramiro worden beiden gearresteerd op verdenking
van de moord op Nahuel. In afwachting van het proces wordt Leo-
nera overgebracht naar een speciale gevangenis voor vrouwen met
kinderen. Daar probeert Leonera’s moeder Sofia de fouten uit het
verleden te herstellen door haar dochter bij te staan. Maar als Leo-
nera’s zoon Tomás eenmaal is geboren, verzet Sofia zich ertegen
dat Tomás in de gevangenis opgroeit. Intussen leert Leonera van
haar medegevangene Marta hoe ze haar kind onder de slechtste
omstandigheden toch het beste kan geven. Ze voelt zich moeder
tegen wil en dank: haar zoon is het enige wat nog telt in haar leven.
De film, die lijkt te beginnen als een misdaaddrama, ontwikkelt
zich zo tot een indringend en bij vlagen confronterend portret van
moederliefde.

Repelsteeltje
Het Woeste Woud, 

vr 26 dec 14:30 uur, 30 dec, 31 dec

Donker en eng, sprankelend en met een flinke dosis
humor. 

Heden bak ik, morgen brouw ik, overmorgen haal ik
het koningskind. Wat een geluk dat niemand weet dat
ik Repelsteeltje heet.

Een bijzondere bewerking van een spannend sprook-
je. Repelsteeltje gaat over een dramatische beproe-
ving en een overwinning. Met als decor een grillig en
uitverhouding getrokken bouwwerk.
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BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

BROOD VAN
RONVERBOOM
MAAKT JE NIET

LOOM.Mambo Pasta
De lunchroom  en het

ter ras van de Pijp

1e vd. Helststraat 66
Tel: 679 12 95

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en

gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Saskia’s huiskamer
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Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Huib Franssen & Ernst Wijsmuller

Spreekuur volgens afspraak
Kuiperstraat 151a

1073 ER Amsterdam

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

www.huisartsenkuiper.nl

Van Buuren 
Sarphatipark 4

MOKUM•MOTERS

Reparatie van alle 
merken motoren.
VAN OSTADESTR 340-346
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42 1e vd Helststraat

www.eetcafevanburen.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020-673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64

Cafe Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot  laat
wireles internet aanwezig

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23

www.tjingtjing.com

Restaurant

www.sultansofrasi.nl
Turkse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

Uw installateur B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

Flinckx

www.flinckx.nl

info@flinckx.nl

Keuken open

17.30 - 22.30

Maandag & dinsdag gesloten

Restaurant
Govertflinckstraat 326a

Tel: 020-676 78 97

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

Sarphatipark 16

Tel. 671 76 87


