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Een Gelukkig Nieuwjaar
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Nummer 187 januari 2009 jaargang 21
Deze wijkkrant voor de Pijp / Oud-Zuid is een initiatief van de Humanistische Beweging.

door Jan van Overveld

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

Beste lezers,
Door problemen met internet in Togo,
Afrika heeft Jan van Overveld geen
redactioneel kunnen sturen over zijn
project met weeskinderen aldaar.
Wij hopen dat voor de volgende krant
dit probleem is opgelost.

www.bulletindepijp.nl

www.degemeenschap.info
contactadres:
jan@bulletindepijp.nl

Het team van de krant wenst iedereen
een vreedzaam en geweldloos 2009 toe
en veel leesplezier met de edities van het
komende jaar.

Humanistisch Forum had als thema Vrede en Geweldloosheid

www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org

Jan maakt het goed en stuurt zijn hartelijkste groeten.

Op 14 december j.l. werd in de ruimte van het HTIB het Humanistisch Forum voor
vrede en geweldloosheid gehouden. Verschillende organisaties en individuele deelnemers deden presentaties, waaronder de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid, en wisselden uit over de noodzaak van het creëren van een nieuw collectief
bewustzijn ten gunste van vrede en geweldloosheid in de wereld door middel van
acties.

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, 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.

Vredesteken voor rechten van de mens

Tijdens de donkere periode van de wintermaanden lieten
honderden mensen zien dat zij voor vrede en geweldloosheid waren. Zij kwamen op woensdag 10 december bijeen
op het Marie Heinekenplein en vormden gezamenlijk met
fakkels in de hand een levend vredesteken. Het was die dag

precies 60 jaar geleden dat de mensenrechten zijn opgesteld.
Naast het grote vredesteken waren er optredens van de
bekende Jazz trompetisteSaskia Laroo, die met bongo’s begeleid werd door de schilder en musicus Fabrice, van Poi vuurdanser en een drumband.

Film middag met lezing in bibliotheek Cinétol op zondag 18 januari
Om 16.00 uur een programma voor alle leeftijden en 19.00 uur voor volwassen.
Terug in de tijd: Voor een dag is bibliotheek Cinétol weer een bioscoop!
In samenwerking met stichting ICU2 wordt historisch beeld materiaal vertoond over geschiedenis van het gebouw maar
ook korte experimentele films uit de gehele 20ste eeuw. De toegang is gratis.
Bibliotheek Cinétol. Tolstraat 160, 1074 VM. Tel: 662 31 84

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 Ceintuur-

baan 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 de bibliotheek aan het Roelof Hartplein, bij Cinetol.De tabakzaak en
kleermakerij Cornelis Trooststraat.

De Sperwer
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Gerard Doustraat 226

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

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.
Vermeld uw adres in de overschrijving.

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 krant186

INHOUD TWEEDE DEEL :
1HET 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

. HET GELOOF
Altijd als ik het woord "geloof " hoor,
komt er argwaan in me op.
Telkens als iemand over het "geloof "
spreekt, vraag ik me af - waar - dat wat
men verkondigt toe dient.
Ik heb het verschil gezien tussen naïef
geloof (ook wel bekend als "goedgelovigheid"), en dat andere, gewelddadige
en ongerechtvaardigd geloof, dat tot
fanatisme leidt. Geen van beide zijn
aanvaardbaar, want terwijl het ene de

deur opent naar ongeluk en verdoemenis, legt het andere zijn koortsig landschap op.
Toch moet deze enorme kracht, die in
staat is de beste zaak in beweging te
zetten, iets belangrijks bevatten. Moge
het geloof een overtuiging zijn, gefundeerd op het nut dat het heeft voor het
leven! Als iemand beweert, dat het
geloof en de wetenschap tegengesteld
zijn aan elkaar, zal ik antwoorden dat
ik de wetenschap aanvaard voorzover
die zich niet tegen het leven keert.
Niets verhindert het geloof en de wetenschap, als ze dezelfde richting hebben, om vooruitgang teweeg te brengen, en oprechte inspanning het ondersteunt. En moge allen die de mensheid wil dienen, helpen de zielen te verheffen en hen wijzen op de mogelijk heden van de toekomst. Want is de
nederlaag die de scepticus voorziet
soms nuttig voor het leven? Zou de
wetenschap zich staande hebben kunnen houden zonder het geloof?
Er is nog een ander soort geloof dat
zich tegen het leven keert, namelijk het
geloof dat - De Waarheid - preekt: Hoeveel beter zal het zijn geloof te plaatsen
in elke dag met de wetenschap De
Aarde te Vermenselijken en zo te handelen dat de richting triomfeert waar
zij sinds haar ontstaan mee begiftigd
was!
Als een geloof de toekomst opent en
zin geeft aan het leven door het te ori-

ënteren vanuit het leed en de tegenstrijd naar elke waardevolle handeling,
dan is het nut ervan duidelijk.
Dit geloof, net als het geloof in onszelf,
in de anderen en in de wereld om ons
heen, is nuttig voor het leven.
Door te zeggen: "Het geloof is nuttig",
zul je zeker meer dan één bijzonder gevoelig oor bezeren, maar daar moet je
je niet bezorgt om maken, daar, b.vb.
een musicus, (als hij zichzelf een beetje
onderzoekt) herkennen zal, hoe nuttig
het geloof ook voor hem is, zelfs al
komt het van een ander instrument
waarop hijzelf nooit zal spelen.
Als jij geloof hebt in jezelf en in het
beste van de mensen om je heen, geloof
hebt in onze wereld en in het leven dat
altijd openstaat naar de toekomst, Zal
elk probleem dat tot nu toe onover winnelijk leek kleiner en kleiner worden
Wordt vervolgd in krant 188

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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CAFE DE PUNT
Waar twee straten en tig bronnen samenkomen...
Dit 'gezellige, knusse buurtcafé' is een
'eetcafé zoals het moet zijn'. 'Een kalfsoester die helemaal goed is', 'gamba's
die werkelijk top zijn' en 'huisgemaakte friet waar menig restaurant een
voorbeeld aan kan nemen'. Tel daarbij
op een 'goede en vriendelijke bediening' en 'na afloop een normale rekening' en je hebt een 'heel leuke avond.'
bron: www.iens.nl
Het was heerlijk afgelopen zomer op
het terras. Door de markante punt van
het gebouw en de banken met loungekussens aan weerszijden had je bijna
de hele dag zon. Buurtbewoners zonder
balkon, of tuin kwamen er 's morgens
vaak al de krant, of een boek lezen bij
een kopje koffie. De nieuwe stoelen met
hoge ruggen zaten zo goed dat het er tot
borrel- of zelfs etenstijd prima uit te
houden was. Als de tafeltjes niet gereserveerd waren tenminste. Toeristen
liepen langs en schoven aan, het leek
wel een beetje hartje Parijs, zo af en toe.
Helaas moeten we nu de zon en warmte even missen, maar ook in de winter
heeft De Punt genoeg te bieden. Zoals
de nieuwe menukaart met seizoensgerichte weekspecialiteiten, heaters
buiten voor de rokers en goede borrelhapjes: bijvoorbeeld de echte bitterballen voor bij een speciaal biertje van
Texel van de tap, of groentetempura bij
een glas wijn, of prosecco van de tap.
Zondag is De Punt voortaan 's middags
en 's avonds open. De derde zondag van
de maand kun je er genieten van Ierse
livemuziek. Op dinsdag en woensdag
staat er een speciale maaltijd voor studenten op de kaart voor een tientje,
inclusief 1 gratis drankje (op vertoon
van Ov-jaarkaart). Je kunt in De Punt
overigens ook je afstudeerborrel, of

(verjaardags)feestje vieren.
Tig bronnen?
De Punt ligt op het kruispunt van de
Gerard Doustraat en de Tweede Jacob
van Campenstraat. Gerard Dou was de
eerste leerling van Rembrandt. Hij
schilderde intieme taferelen uit het
dagelijkse leven, gezien door een boogvenster en maakte ook vaak nachtstukken met kaarslicht. Zijn werk hangt in
het Rijksmuseum, maar ook in
Londen, Los Angeles, San Francisco,
Sint-Petersburg en Wenen.
Jacob van Campen bouwde het
Koninklijk Paleis te Amsterdam, het
voormalige stadhuis, dat een volmaakt
gebouw moest worden, met een dito
maatvoering en belijning. De Jacob van
Campenstraat werd doormidden
geknipt toen brouwer Gerardus
Adrianus Heineken zijn fabriek uitbreidde. Heineken was de eerste brouwer ter wereld met een eigen laboratorium voor kwaliteitscontrole en won
vanaf het begin internationale prijzen.
Uiteraard schenkt De Punt, als enige
café in de straat waar Heinekens eeuwenlange en wereldwijde succes begon,
dit unieke bier van de tap, zowel regular

als extra cold.
De schilder, de bouwer en de brouwer
komen figuurlijk samen in Café De
Punt, een letterlijk trefpunt voor iedereen die zich prettig voelt in De Pijp.
Café De Punt
Tweede Jacob van Campenstraat 150
1073 XZ Amsterdam
0206734251
www.cafe-depunt.nl
info@cafe-depunt.nl

5

Bloemen en planten
door Toon Bruin

natuurwetenschappen.
Bij het klooster was een grote tuin en
Mendel had de beschikking over een
stuk van 7 x 35 m. waar hij in 1856 zijn
genetische experimenten met bonen en
erwten ging uitvoeren om zo achter de
erfelijke eigenschappen te komen. Om
dat men in die tijd nog geen kennis had
van chromosomen, genen en DNA was
dat best wel ingewikkeld. Hij gaf een
beschrijving in boekvorm uit waarin
hij zijn bevindingen verhaalde met 5
punten die hij de Wetten van Mendel
noemde.
De Wetten van Mendel bestaan uit:
1 Eenvormigheid,
2 Dominantiewet,
3 Wederkerigheidswet,
4Splitsingswet,
5Onafhankelijkheidswet.
Het is moeilijk om hier dieper op in te
gaan omdat het verslag van Mendel te
uitgebreid is en op deze pagina daar
Gregor Mendel. 1822- 1884.

Beste mensen, op de allereerste plaats
een gelukkig en gezond 2009 toegewenst. Eerder heb ik geschreven over
het werk van Linnaeus. Ook heb ik u
verteld dat Darwin en Mendel dichter
bij de oplossing van de plantenfamilies
zaten. Dan nu het leven en werken van
Mendel. Johann Mendel werd geboren
op 22 juli 1822 in Heinzendorf, wat nu
Hyncica heet en ligt in Silezie. Silezie
ligt in het huidige Tsjechië. Tsjechië
behoorde evenals Hongarije in die tijd
tot het Oostenrijkse keizerrijk. Mendel
studeerde in Wenen natuurwetenschappen. In 1843 trad hij in het
klooster bij de Augustijnen in Brun wat
nu Brno heet. Hij nam de kloosternaam
Gregor aan. Sinds 1853 gaf hij daar in
het plaatselijk onderwijs colleges in
6

Uitnodiging
Café La Paz

Bloemen en planten
door Toon Bruin vervolg van bladz. 6

geen ruimte voor is. Hopelijk geven de twee schema's u toch
misschien een klein beetje het idee wat Mendel er mee bedoelde.De wetenschap van toen besteedde er geen aandacht aan.
Uit teleurstelling is Mendel toen gestopt met zijn expirementen. Hij werd in 1868 abt van het klooster waardoor hij om die
reden ook minder tijd er voor had. In 1901 waren er drie
natuurwetenschappers die de Wetten van Mendel herontdekten en daar waar Mendel gestopt was, zijn zij met de studie verder gegaan. Die drie wetenschappers waren: Hugo de Vries, Carl
Correns en Erich von Tschernak. Zo kreeg hij, zij het postuum,
alsnog erkenning.
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 9 januari. 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 186

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 186

Op de Vlucht vervolg
'Wie zijn jullie?' riepen ze vanuit de verte.'Wij zijn de zonen Heso yi fat buke',
antwoordde ik. 'Doe hem de groeten
van ons', hoorde ik met moeite, 'Mehmet di Efe en Ahmet di Yeptil.'
Ze hadden ons niet herkend. Opgelucht
haalde ik adem.
'Ik ben geen zoon van Heso yi fat buke',
fluisterde Idris. 'Ik ook niet', zei ik ondeugend, 'lekker belangrijk.'
Rustig reden we verder tot we aan kwa-

men bij het watermeloenenveld.
'Çorçil', zei Idris, 'ik heb van vader geleerd hoe je de groei van watermeloenen meet. We moeten de grootste watermeloen vinden. Dan laat ik je in de
ochtend zien hoeveel groter hij is
geworden.'
'Wat een onzin', zei ik eigenwijs, 'Na één
nacht zie je dat niet.' Er staken honderden watermeloenen uit boven de aarde.
We liepen het hele veld over totdat we
de grootste vonden. 'Als hij vannacht

Sonny

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 020 - 673 54 88
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groeit', legde Idris mij uit, 'steekt hij
nog verder uit boven de grond.
Hij hield zijn duim net boven de aarde
en kwam met zijn wijsvinger tot het
topje van de watermeloen. 'Het verschil
kunnen we in de ochtend opmeten', zei
hij enthousiast. Ik geloofde er niets van,
maar was stiekem wel benieuwd.
Het was een plezierige avond. Er was
tijd zat voor allerlei spelletjes. Het water, lauw geworden door de hitte, meng-

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
den we met suiker totdat het serbet
werd. Thee zou ons maar wakker houden. Natuurlijk had Idris bij zijn ver trek van huis niet op mij gerekend. We
hadden zulke honger van al dat spelen,
dat het ontbijt als avondmaal diende.
Ook waren er koekjes, maar die bewaarden we voor de volgende ochtend.
Tussen de watermeloenen stond altijd
een tent, dichtbij de enige boom op het
veld. Hier hadden we de ezel aan vastgebonden. Over de hond maakten we
ons geen zorgen, die bleef ons toch wel
trouw. Vanwege de hitte konden we niet
slapen. Terwijl Idris en ik ronduit
praatten, was het buiten stil. De natuur
sliep. De enigen die geluid maakten,
waren wij en een paar krekels.
'Laten we buiten slapen', stelde ik voor,
'daar is het frisser.' 'De tent is veiliger',
meende Idris. 'We kunnen beter een
goed plekje vinden op vijfhonderd meter afstand van de tent', zei ik. 'Waarom?' vroeg Idris. 'Als er mensen langskomen, zien ze gelijk de tent', antwoordde ik. 'Op afstand zijn we niet
zichtbaar. 'Je hebt gelijk', zei Idris. We
raapten onze spullen bij elkaar en
maakten de ezel los. 'Waar binden we
hem aan vast?' vroeg Idris. 'Aan een
zike natuurlijk', antwoordde ik.
Een zike is een stuk ijzer met een ring
aan de bovenkant, die stevig in de aarde
geplaatst kan worden. Je kan er alles
aan vastbinden. Ook de tent stond vast
met vier van zulke haringen. We maak-

ten een hoek los en namen een zike met
ons mee. Idris wilde in de richting van
de grote weg lopen, maar ik wilde juist
dieper het veld in. 'Daar spookt het',
fluisterde Idris. 'Als je een hond bij je
hebt, komen ze niet', zei ik geruststellend. 'Honden kunnen geesten zien. Dat
heb ik van mijn oom geleerd.' 'Oh ja',
zei Idris opgelucht, 'da's waar ook.'
Vijfhonderd meter verder stampten we
een stuk aarde plat en bedekten dat
met ons deken. Het was elf uur geweest.
We waren uitgeput. Ik verstopte de
koekjes onder mijn kant van het kussen en doezelde weg. Terwijl de ezel
zich tegen mij aan schurkte, viel ik in
een diepe slaap.

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 vervolgt in 188

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: 020-471 32 97

www.fietshuis228.nl
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Sunny's Holy Spot
Het lijkt een vreemde combinatie: schoonheids-specialist én
pastor. Maar eigenlijk gaat het prima samen, want Sunny
streeft in zijn Beauty Spot aan de 1e Sweelinckstraat naar
schoonheid, zowel van het uiterlijk als het innerlijk.
Sunny, een grote, vriendelijke man, opent galant de deur van
zijn zaak. Het geurt er naar wierook, die hij in zijn kantoortje
brandt. Ik denk direct terug aan de vele diensten die ik in mijn
jeugd in de kerk heb bijgewoond, en dan niet alleen met kerstmis. 'Kom maar kijken,' zegt Sunny, en hij leidt me naar zijn
kleine kantoor, waar een opengeslagen bijbel op tafel ligt,
naast het houdertje waarin de wierook met olibanumhars
zachtjes op de kooltjes gloeit. Aan de wanden hangen tal van
heiligenportretten en evenzoveel foto's van lachende kindergezichtjes. 'Nee, dat zijn niet allemaal mijn kinderen hoor! Zelf
heb ik een zoon en een dochter, maar klanten geven mij soms
een foto van hun kind of kleinkind, zodat ik voor hen kan bidden. Ik bid hier iedere dag. Hier word ik omringd door engelen, in mijn Vaders huis. Dit is een schoonheidssalon, maar
ook een kerk.'
Foto: Sandra Benner
In 1988 kwam Sunny, twintig jaar oud
en geboren in Lagos, Nigeria, in
Amsterdam terecht. 'Ik was op weg
naar Amerika, want ik spreek goed
Engels en had grootse dromen. Maar ik
ben hier gebleven. Dat heeft zo moeten
zijn, want ik geloof niet in toeval. Alles
staat al vast, zoals God het bedoelt.
Alleen wist ik dat toen nog niet. Ik heb
hier een opleiding tot kapper en
schoonheidsspecialist gevolgd en in
1993 opende ik mijn eigen salon hier
in de Pijp. Zelf woon ik in Zeeburg,
maar ook deze locatie kwam op mijn

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel. 671 20 16
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pad, door hogerhand bepaald. Mijn
vrouw zag een advertentie in de stadskrant voor deze ruimte en zo heeft het
moeten zijn. En het is een ontzettend
leuke, gezellige buurt.'
Zijn klanten komen niet alleen uit de
Pijp, maar zelfs uit Nijmegen en Groningen. Hoe komt dat, er zijn toch overal kappers en schoonheids-specialisten? 'Dat komt omdat mensen zich
hier goed voelen, zich thuis voelen. Ik
praat met hen, luister geduldig naar
hun verhalen en zo kunnen ze zich hier
helemaal ontspannen. En ik probeer ze

te adviseren naar Gods bedoelingen te
luisteren. Maar alleen als ik merk dat ze
ervoor openstaan of als ik een boodschap doorkrijg van God.'
Mondige Amsterdammer
Twee jaar geleden zag Sunny het licht:
'Ik was helemaal niet zo'n brave jongen.
Ik hield van een drankje en stappen,
ook van rapmuziek. Gewoon, om me te
ontspannen, zoals vrijwel iedere
Amsterdammer dat doet. En als
iemand iets zei of deed wat me niet
beviel, dan wenste ik diegene ook de

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

door Marieke van Gessel
meest vreselijke dingen toe, konden ze
echt 'op pleuren' en de 'k' krijgen. Maar
het stappen bracht me geen rust. En
toen kreeg ik grote financiële problemen met mijn zaak, die juist heel goed
draaide in het begin. Ik had zelfs vijf
man personeel in dienst! En dan merk
je dat het waar is: als je geld hebt, heb
je veel vrienden. Heb je niets meer, dan
is iedereen verdwenen. Ik was wanhopig en ik begon te bidden, want ik ben
altijd katholiek geweest en ging ook
iedere week naar de kerk in Lagos. En
binnen drie dagen had ik opeens
genoeg geld kunnen lenen om open te
blijven. Ik voelde me als Job, die de
grootste tegenslagen kreeg te verwerken, maar die dankzij het woord van
God veranderde en weer de goede weg
opging. Ik ben nu een ander mens.
Rapmuziek met al dat gevloek is voor
mij uit den boze, ik drink geen alcohol
meer en zal nooit vloeken. Tegelijkertijd laat ik niet over me heenlopen, ik
ben ook wel een mondige Amsterdammer moet u weten! Ik ben voor niets of
niemand bang, alleen voor God. Maar
ik bejegen iedereen met respect, of 'ie
nu blank of zwart, geel of paars is.'
Sunny beschouwt zichzelf als pastor,
apostel, zelfs profeet. 'Ik lees iedere dag
in de Bijbel, dat is het enige boek dat
mij fascineert en diepgang brengt. Een
tijd geleden had ik mij aangesloten bij

een andere kerk, maar dat bleken valse
profeten, die het woord van God misbruiken om mensen op te lichten. Zo
ben ik ook een hoop geld kwijtgeraakt.
Was dat vroeger gebeurd, dan had ik
die mensen wel mores geleerd. Maar zo
ben ik niet meer, ik heb het laten gaan.
Dan lees ik in de

Foto: Sandra Benner

bijbel en kom

ik weer tot rust.'
Maar nu is hij eigenlijk helemaal opgewonden, want hij is net terug van de
notaris. Sunny heeft van God de
opdracht gekregen een nieuwe kerk op
te richten. De Stichting The New Salvation Church of Christ is nu een feit. 'En

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

ik heb dan nog geen ruimte, maar wel
al tientallen leden! Heel veel klanten
hebben zich al aangemeld. Samen zullen we bidden voor mensen in moeilijkheden en met vrijwilligers proberen
hen te helpen. Die eigen ruimte moet
en zal er komen, compleet met altaar.
Ik zal geen hosties uitreiken, daar heb
ik ook de bevoegdheden niet voor,
maar God zit niet in een hostie of in een
gebouw, maar in de geest. Daar gaat het
om! Er gaat een nieuwe wind waaien,
dat zult u merken. En je houdt het niet
tegen, net zo min als je een tsunami
kunt tegenhouden.' De vele bedeltjes
met heiligenportretten aan zijn
beweeglijke arm rinkelen driftig mee.

Sunny's Beauty Spot, voor
manicure, pedicure,
schoonheidsbehandelingen, kapper
1e Sweelinckstraat 34, tegenover De
Soepwinkel,
020-671 63 59, 06-197 497 09,
geopend van dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-18.00 uur, zaterdag van
09.00-18.00 uur

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 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
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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 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 Voor meer info
joverveld@hetnet.nl

Zullen komend jaar weer veertig wees- Ga ook naar You Tube vul dan in..
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 storten gaat dat 100% naar deze kinderen. Ieder jaar
als ik naar Togo ga, zorg ik daar voor.

Project Kpalime Togo. U ziet dan ons project.
Jan van Overveld pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdamt Telefoon 020-6791055

Er is nu geld voor 28 kinderen

2e Jacob van Campenstraat 150

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

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

Rembrandt's J'accuse
Peter Greenaway, Nederland, Duitsland, Finland, 7, 11, 14,
18 & 21 januari

nieuwste speelfilmproject te ontwikkelen.
Tijdens de "Inspiration night" in Rialto zullen internationale filmprofessionals vertellen en laten zien waar zij hun
inspiratie vandaan halen.

Wie goed kijkt, aldus Filmmaker Peter Greenaway, ontwaart
Diary of a Times Square Thief
een moord in Rembrandt's Nachtwacht. Het is een rijke
bespiegeling over kunst met meer dan 100 schilderijen. Achzaterdag, 17 januari 16.00 uur
ter de rijke details van een schilderwerk gaat vaak een intrigerend verhaal schuil. Greenaway daagt kunstkijkers uit Klaas Bense, Nederland, 2008
Klaas Bense gaat in zijn film op zoek naar de schrijver van
detectivewerk toe te passen als visueel onderzoek.
een mysterieus dagboek.
www.jaccuse.nu
Het dagboek is in de 80-er jaren geschreven door iemand
met serieuze schrijfambities, die echter steeds meer afglijdt
Rialto Podium Inspiration Night ism het
naar de zelfkant van New York. (Regiseur aanwezig)

Binger Filmlab

dinsdag, 13 januari 19.30
Binger Filmlab nodigt ieder jaar schrijvers, regisseurs en
producenten uit de hele wereld uit om in Amsterdam hun
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Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl

Ostadetheater

Badcuyp

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Afro Influenced
Funk Federation
Vrijdag 16 januari
In 2007 verscheen het debuutalbum 'Afro Soul System'. Beïnvloed
door de klassieke afrobeat van Fela
Kuti proberen zij een nieuwe
dimensie te geven aan de afrofunk. Dit resulteerde in een unieke
stijl waarbij diverse invloeden als
deep-funk, soul, jazz, reggae en
high-life gecombineerd worden
met de traditionele afrobeat.

4tuoze Matroze
Happy Slapping

Donderdag 22 januari, 20.00

Stichting Nolubia, zo 18 jan, 20.30
Voortelling vol energie over het fenomeen
Happy Slapping
Happy Slapping is een dramatische, energievolle, fysieke mixmedia theater installatie
over een zestienjarig meisje dat in het Happy Slapping* fenomeen haar passie vindt als
bliksemafleider van de problemen met haar
moeder.
*Happy Slapping is het met geweld aanvallen van onschuldige mensen op straat, het
incident filmen en op het internet zetten.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Telefoon 020-679 50 96

Cuyp-diner concert. Onverwacht
gaan de 4tuoze Matroze je diner
opvrolijken met hun alom bekende
zeemansliederen. Dit keer wordt
het een speciale cruise langs de Balkan, Ierland, Suriname en NoordAfrika.

New Morning Trio
ft.Oz Noy, Reggie Washington and
Jeroen Vrolijk
Donderdag 29 januari, 21.00
Funk, Nu-Jazz, Fusion.
Na een bijzondere samenwerking
tussen de Nederlandse drummer

New Morning Trio

Jeroen Vrolijk en een aantal Amerikaanse topmuzikanten waaronder
Oz Noy, David Fiuczynski en Fima
Ephron in de studio in New York,
ontstond het idee voor de cd New
Morning - the NY sessions'. Deze
cd zal medio november '08 worden
uitgebracht. Naar aanleiding van de
cd-release zal het New Morning
Trio 'live' in Europa te horen en te
zien zijn.

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

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

www.sultansofrasi.nl

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Mikado RON VERBOOM
O HEERLIJK RON

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

Restaurant

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256
www.mikadospeelgoed.nl

Mambo Pasta

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

Brood en Banketbakkerij

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

terras van de Pijp

1e vd. Helststraat 66

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

Tel:679 12 95

Flinckx

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEIN
eee e e

Rud.H.Venekamp

De lunchroom en het

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

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

