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Bulletin de Pijp 

is een uitgave van de

Humanistische Beweging

Amsterdam en staat open voor alle

andere organisaties zolang deze

niet oproepen tot geweld.

Websites:

www.bulletindepijp.nl

www.humanistischepartij.org

www.humanistischebeweging.org

www.degemeenschap.info

Contactadres:

jan@bulletindepijp.nl

of joverveld@hetnet.nl

telefoon: 020-6791055

mobiel: 06-339 607 70

Op de website van het bulletin

vindt u alle eerder verschenen

artikelen en links naar de

Humanistische Beweging in andere

landen. Ook al onze adverteerders

worden vermeld. Zij maken het

mogelijk onze projecten in Afrika

te realiseren. 

Aan hen onze hartelijke dank.

C O LO F ON Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055 

E-mail: jan@bulletindepijp.nl 

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?

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. Waar? 

Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)

Aanvang: 20.00 uurThema zelf te bepalen.

Uitnodiging 
Café La Paz
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Op 21 maart werden in vele steden en landen van de wereld
protesten tegen oorlog en geweld gehouden ter herinnering
aan een 6 jaar geleden begonnen oorlog die nooit begon-
nen had moeten worden.

De manifestatie op de Dam in Amster-dam begon om 18:45
met de projectie van de videofilm NO WARS.

Om 19:00 uur was het officiële startsein met trompetge-
schal van de internatio-naal bekende Jazz trompetiste Sas-
kia Laroo en de cadombe groep Tribu Cadombe.

In het eerste uur van de manifestatie kwam de Wereld Mars
Vrede en Geweldloosheid voor het voetlicht en de deelne-
mende organisaties gaven hun statement voor Vrede en
Geweldloosheid.

Na optredens van o.a. Joachim de Ronde en de Raging
Grannies werd rond 20:10 uur een rondgang over het plein
gemaakt met brandende fakkels waarna het Levende Vre-
desteken werd gevormd.

Wereld Mars voor Vrede en Geweld-loosheid
www.wereldmars.nl
www.theworldmarch.org

De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling
www.degemeenschap.nl

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

Stop de Irak oorlog en alle oorlogen!
21 maart j.l.op de Dam in Amsterdam Vredesmanifestatie met levend Vredesteken
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Vervolg van krant 189 ook op het
internet te zien www.bulletindepijp.nl

De innerlijke gids

Als je meer over jezelf wilt weten, ga
dan na welke eigenschappen die man-
nen en vrouwen hebben die je bewon-
dert. En bemerk dat de kwaliteiten die
je het meest in hen waardeert werk-
zaam zijn bij de vorming van je inner-

lijke gidsen. Neem in overweging dat,
ook al is je eerste referentie mettertijd
verdwenen, er in je innerlijk een "stem-
pel" zal achterblijven die door zal gaan
je te motiveren naar het uiterlijk land-
schap. 
En als je wilt weten hoe de culturen
zich wederzijds doordringen, bestu-
deer dan bovendien hoe de voorwer-
pen geproduceerd worden, hoe de
modellen verspreid worden. 
Het is dus belangrijk dat je je aandacht
richt op de beste kwaliteiten van de

andere personen, want je zult naar de
wereld impulseren wat je uiteindelijk
in jezelf gevormd hebt. 

Vervolg in krant 191

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
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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 28 kinderen. Nog 12
te gaan helpt U ook?
Ga ook naar You Tube vul dan in..  
Project Kpalime Togo.  U ziet dan ons
project.
Jan van Overveld pienemanstraat 76

1072 KV Amsterdamt 
Telefoon 020-6791055

Tevens zijn er voor de pleegouders kleine
mini 
kredieten. Er is een groententeelt, palmolie,
naai-atelierproject etc. Voor het groenten-
teeltproject is een waterpomp nodig. 
Voor het atelier zijn naaimachines nodig en
voor de palmolie productie persen.De mini-
kredieten worden terug betaald en doorge-
geven aan anderen. Een wederkerigheid pro-
ject 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
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Ik ben maandagavond terug geko-men
uit Kpalime en Dayni. Vier dagen van
een heel ontspannende atmosfeer. We
hebben vier scholen in Dayni bezocht
en foto's gemaakt van de kinderen en
de lijsten die we hadden gecontroleerd
of het de-zelfde kinderen waren en op
welke school ze zitten. Twee waren er
ziek en twee stonden met een letter ver-
schil dubbel op de lijst. Toevallig van
twee donateurs die ze hadden aangeno-
men. Dus Floortje en Edo, jullie hebben
alsnog een zoon, een jongetje van zeven
jaar. Hij is er bij-gekomen op aanvraag
en we vonden dat een prima oplossing.
Hij heeft dus al van jullie donatie geno-
ten in het eerste jaar. De reis naar
Kpalime is al een hele belevenis met 24
men-sen in een busje op elkaar gepakt.
Met bagage op schoot en op het dak
gaat het langzaam. Dit door het ge-
wicht en de slaloms die men moet
maken om de gaten in het wegdek te
omzeilen. Onderweg moet er gestopt
worden voor de sanitaire behoeften of
om de benen te strekken die op den
duur gevoelloos worden. Dan de weg-
blokkades waar men moet stop-pen
voor degenen die er een slaatje uit wil-
len slaan. Militairen, politie enz. Ik geef
niks en lach alleen heel vriendelijk
tegen hen en versta niets. Bij iedere
stop krioelt het rond de auto's van
vrouwen die iets proberen te verkopen,
de ene keer met succes, de andere keer

voor niets. Zeker als de passagiers moe
beginnen te worden na dik twee uur op
elkaar geplakt te zitten. De reis is onge-
veer 250 kilometer maar duurt drie en
een half uur. Op de weg terug, door
harde regen en wind, vijf en een half
uur, een ware marteling was dat. Ik
voelde mijn benen en kont niet meer en
klom met moeite uit de auto.

Maar goed, eenmaal in Kpalime gingen
we meteen naar de school waar één van
de kinderen zat. We moesten opschie-
ten anders was de school al uit en we
wilden graag wat eten en nog een mee-
ting doen met de HB. Met de hele
school veel plezier beleeft. Kinderen
zijn nieuwsgierig, zeker als ze een witte
man zien. Dat heet dan ook een joovo.
Ze kijken naar je en verwachten din-
gen. Dus liet ik ze een, twee, drie zeggen
en dan MOOI als ze op de foto stonden
die ze meteen lachend en gillend zagen
op mijn digitale camera. Steeds weer en
steeds luider klonk het dan een, twee,
drie MOOI. De hele school, leraren
incluis, lagen in een deuk van de lach.
Daarna een koud glas bier en nog wat

eten. Heerlijk geslapen ondanks een
hard bed en de mos-quito's. De andere
ochtend eerst de meeting met nog een
andere groep die een schitterend lokaal
hebben en een mooie tuin. De concen-
tratie waarmee de meeting plaats heeft
is echt om stil van te worden. De men-
sen willen zo graag dat er een samenle-
ving komt die zonder geweld is en waar
vrede heerst. De inspiratie voortko-
mend uit wat de Afrikaan van nature
heeft; zijn spiri-tuele cultuur. Het
maakte me blij te zien en te horen dat ik
dus niet alleen sta en dat ver weg van
Amsterdam er mensen zijn die hetzelf-
de nastreven. Ook hier kwam uitge-
breid de Wereld Mars aan bod die de
Humanisten wereldwijd orga-niseren.
In de middag naar Danyi een reis van
een uur. Dat heen ook al langzaam gaat
door de haarspeld bochten en weer de
bagage die iedereen zoveel mogelijk wil
meenemen. De andere dag, op zondag,
eerst de mensen bezocht en familie van
onze mede activisten. Daarna een cere-
monieel be-zoek aan de koning van
Danyi. Zijn huis binnen is wonderlijk
om te zien. Hij zelf "De King" zit op een

Mijn vierdaags bezoek aan Kpalimé en Dayni
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troon die versierd is met twee grote
leeuwen op de leuningen. De wanden
zijn versierd met plakplastik van een of
andere firma met reclame en in een
oranje kleur. Dan hangen er heel veel
portretten en foto's van hem zelf en
wonderlijke schilderijen van de jaren
dertig die toen in het westen populair
waren. Jesus met een hart waar hij naar
wijst, een huilend blank kindje en meer
van dat soort volgestouwd en op de
grond in een hoek, waar wij privé wer-
den ontvangen. De traditionele sterke
drank in flessen gedaan van allerlei
soort whisky, water, afijn overal waar de
drank in past. Natuurlijk was er de
dronk die wij namen op het heil van
ieder in de plaats waar we waren. Eerst
een beetje op de grond en de rest in een
keer achterover. Jemig, dat was sterk!
We moesten beloven voor we weg gin-
gen om terug te komen om afscheid te
nemen. Dat komt dus later, een heel bij-
zondere ontmoeting in zijn privé ver-
trek met een aankondiging. 
We sliepen op het land van Kossi, een
heel eenvoudig hui, water uit de put
maar wel te drinken, buiten jezelf was-
sen in een afgeschermde plaats. De
temperatuur is in Danyi een stuk lager
in de ochtend en kan het 18 tot 20 gra-
den zijn en staat er op een open vuur
buiten altijd een grote pot met water

om je te baden met warm water.
Heerlijk was dat. Het toilet is een grote
latrine die door iedere keer "na een
week" een plank te wisselen gelijkmatig
wordt gevuld en na een jaar als kom-
post wordt gebruikt op het land. Deze
latrine is op een plek ver van het huis
en de waterput. Op Kossi's land worden
pinda's en maïs gekweekt. Daar heeft
hij geen pomp omdat het water in deze
tijd zelfs op het laagste punt niet blijft
staan. Ik heb dat met Kossi besproken
om te zien of dat met graafwerk is te
verbeteren. Alles is gezaaid en opgeko-
men, nu moet er gewacht worden op de
regen. In de afgelopen weken regende
het soms, maar niet genoeg. Toch staan
de plantjes er goed bij. Verder weg, drie
kwartier lopen, is zijn andere stuk land.
Daar is de pomp die we hebben gekocht
, mogelijk gemaakt door een gulle
gever. Daar is een dam gebouwd in een
lager gedeelte waardoor er een flinke
vijver is ontstaan die over kan lopen als
dat nodig is. Wel, de pomp werkt ge-
weldig en ik hoop als ik terug ben om
dat te laten zien op mijn blog met een
filmpje. Op dat stuk land worden nu
kleine witte aubergines gekweekt
omdat kool en bonen een jaarwisseling
nodig hebben. In ieder geval is dat pro-
ject ook gelukt en is het nodig om met
oplossingen te komen voor het grootste

stuk land dat ook geholpen zou zijn
met een waterboring. Mensen die daar
een idee over hebben of kundig zijn,
kunnen altijd reageren. Maandag is de
dag alweer om terug te gaan. Eerst in de
ochtend vier scholen bezoeken en dan
de afscheidsvisite bij de "King". Zoals
in Kpalime grote consternatie en veel
lachen met de kinderen om het spellet-
je 1,2,3, Mooi. Twee waren er ziek waar-
van ik één thuis heb bezocht. Weer foto-
's en het controleren van de lijsten, alles
in orde bevonden en op naar een vol-
gend schooljaar in september, waarvan
ik hoop dat mijn donateurs hen niet
zullen vergeten. Het is echt heel hard
nodig. Dan naar de king. hij beloofde
mij dat hij lid wordt van de
Humanistische Beweging omdat hij na
mijn uitleg in mijn beste Frans het hem
reuze beviel waar we voor stonden. Je
begrijpt dat kan een grote impact heb-
ben  voor zijn om-geving. We namen
heel hartelijk  af-scheid  van elkaar en
ik roemde hem om zijn compassie die
hij deelde met de armen en de kinderen
in zijn  district,  en dat hij een waardig
King was die zijn macht en invloed
gebruikte om zijn mensen te verheffen.
De marteling  terug naar Lomé  heeft
deze man en al mijn vrienden daar
teniet gedaan.

Liefs Jan
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Vervolg van krant 189

Kattenkwaad

Sinds mijn vlucht had moeder geen oog
dichtgedaan. Ebe had haar niets ver-
teld. Oom Haydar bleek woedend te
zijn. Hoe haalde ik het in mijn hoofd
om zomaar een nacht weg te blijven! Er
stond me een pak slaag te wachten. Ik
besmeerde snel een stuk brood met wat
yoghurt en maakte dat ik wegkwam.
Zonder iets tegen moeder te zeggen,
liep ik naar buiten. Eindelijk mocht ik
met de jongens meespelen, maar het
boeide me niet langer. Ik besloot mijn

neef Bunjamin op te zoeken.
Buiten het dorp lagen een paar grote
kuilen. De droge aarde aan de opper-
vlakte was slechts schijn, want als je
dieper ging graven, kwam je klei tegen.
Na een regenbui stonden de kuilen vol
water. Benjamin zwom daar graag in,
zelfs als het water erg vies was. Wan-
neer je uit het water kwam, zat je rug
onder de kikkervisjes.  
Op een dag zwom ik daar met Bun ja -
min en andere vrienden. Totdat Bunja -
min voorstelde om wilde paarden te
vangen. Die liepen los rond in een na -
bij gelegen gebied en waren eigendom

van iemand uit een andere dorp. In het
donker hadden we geen schijn van
kans, dus moesten we ons haasten. Nie-
mand had een handdoek bij zich en tijd
om te drogen was er niet. Aangekleed
zagen we er nog smeriger uit. 
Er liepen wel honderd paarden in het
veld. Zodra ze ons opmerkten, renden
ze alle kanten op. Bunjamin had een
lang stuk touw meegenomen. Aan elk
uiteinde stond een jongen. Het touw
werd gespannen vlak voordat er een
paard tussen de twee jongens door zou
rennen. Na enkele pogingen vingen we
er één. Ons gejuich moest tot in het

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

Sonny
Vlaamse Frieten. met Belgische

sauzen.Falafel met gratis salade

en sausjes 

1e van der Helststraat 43

Tel 020-67 67 612
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dorp te horen zijn geweest. Niemand
durfde het wilde beest te berijden,
behalve Bunjamin. Hij klom met moei-
te op het paard en hield zich stevig vast
aan de lange manen. Het paard pro-
beerde hem op alle mogelijke manieren
van zich af te gooien, maar Bunjamin
gaf zich niet snel gewonnen. Uiteinde-
lijk wist hij het te temmen, wat hem in
onze ogen tot held maakte. Iedereen
was een beetje jaloers. Ook wij wilden
het nu proberen, maar dat liet Bunja-
min niet toe. Hij was het paard aan het
temmen en dat zou dan verstoord wor-
den. Bovendien zouden we ons kunnen
bezeren. Zijn grootste zorg was wel dat
zijn nieuwe vriend misschien weg zou
rennen.   
Bunjamin nam het paard mee naar
huis en ik begeleidde hem tot aan zijn
deur. Op dit moment had ik gewacht.
Toen we alleen waren, vroeg ik of ik het
mocht berijden. 
'Morgen mag je het proberen', fluis -
terde hij, 'dan vertrekken we met zijn
tweeën. Je moet het me nooit vragen in
het bijzijn van anderen.'  Ik was trots
dat ik mijn geduld had kunnen bewa -
ren. Onderweg huiverde ik voor de mo -
gelijke  straf van Oom Haydar, maar die
bleef uit. Misschien had hij mijn blijd -
schap gezien en besloten mijn nachte -
lijke escapade te vergeven. Bofkont die
ik was.
De dag erop was het zover. Bunjamin
had het paard vastgebonden aan de

boom in hun tuin en was hem aan het
verzorgen. Vol enthousiasme bood ik
mijn hulp aan. Ik mocht het paard bor -
s telen. Bunjamins moeder onderbrak
ons voor het ontbijt. Ik stelde voor later
te eten, maar mijn neef had erg veel
honger. Ik haastte me naar de voordeur,
rende zelfs, maar Bunjamin liep rustig
achter mij aan. Ik ergerde mij aan hem.
Aan tafel merkte tante mijn onrust op.
Ik kreeg bijna niets door mijn keel. 
'Laat Çorçil niet op dat paard rijden,
hoor je me, Bunjamin?' zei tante drei -
gend. 'Ik ben bang voor het grote paard,
tante', loog ik, 'maak je geen zorgen.'

Kattenkwaad
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 191

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

De Passiebloem
De Passiebloem behoort tot de planten-
familie van de Passiefloraceaën. De
plantenfamilie telt wel 400 soorten,
waaronder zelfs bomen en struiken. Ze
komen voor in Noord-, Midden-, en
Zuid- Amerika. Ze komen ook voor in
het Caribisch gebied, Oceanië en Azië.
In Australië zijn er ook een drietal
soorten. De meest bekende voor ons is
de: Passiflora coerulea die we in me-
nige tuin tegenkomen, 

Een klimplant die van oorsprong
afkomstig is uit Brazilië en Peru. In de
zestiende eeuw maakten Spaanse mis-
sionarissen er kennis met de plant. Zij
zagen er het lijdensverhaal van Jezus
Christus in. De 10 kroonbladeren
waren 10 van de 12 apostelen, Judas en
Petrus hadden zichzelf buitenspel

gezet. In de 3
stampers zagen
zij de 3 spijkers
waarmee Jezus
aan het kruis ge-
nageld was. De
corona is de door-
nen kroon. De 3
s teunb lade ren
waren de 3 maria-
's die onder het
kruis stonden.
Coerulea betekent
hemelsblauw, daarin zagen zij de kle-
ding van Maria. Zij beschouwden de
plant als een teken van hogerhand. Het
teken was: dat zij de heidense In-dia-
nen moesten bekeren tot het Christen-
dom, des-noods met harde hand. Het
laatste is uiteindelijk ook gebeurd.De
oranje-rode vruchten zijn eetbaar. Pas-
siflora edulis wordt er speciaal voor
gekweekt in de landen Kenia, Ivoor-
kust, Zuid-Afrika en Brazilië. Voedings-
waarde per 100 gram: 75 K cal/315 k J,
Vitamine A. 20 miligram, C 1.5 mili-
gram en vitamine B 12. De Spanjaarden
noemden de vrucht Granadilla, omdat
ze oppervlakkig lijkt op de granaat-
appel. 

De plant wil graag tegen een muur in
de volle zon. Ze groeit uit met ranken
van 6 meter die zich links draaiend
vastzetten. Ze bloeit van juni tot en met
oktober. In het begin na de aanplant in
de volle grond beschermen tegen vorst,
maar als ze na een paar jaar gesetteld
is, kan ze zelfs tegen een temperatuur
van -12 graden. Bovengronds be-vrie-
zen bij strenge winters de takken; die
kunt u in het voorjaar afknippen omdat
ze ondergronds weer uitlopen. Heeft u
de plant in een pot of kuip, dan voor de
winter op een koele plaats binnen laten
overwinteren, omdat anders de wortels
en ondergrondse uitlopers bevriezen.

Groetjes Toon.                                                                                                            

Cornelis Trooststraat 49

1072 JC Amsterdam

(Oud Zuid)

Telefoon  020-671 60 27
Open 

ma. t/m do.

12.00 - 01.00

vrij. & zat.12.00 -  03.00

zon. 13.00 - 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 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

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

Voor wijzigingen graag bellen of mai-
len naar jan@bulletindepijp.nl

www.streetcornerwork.eu

www.eetcafevandekook.nl
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Het restaurant, voorheen het
Amsterdommertje, in de Govert
Flinckstraat vlak bij de Van Wou,
is klein, maar fijn. Vaste klanten
uit de buurt weten dat allang, net
zoals de critici die hun mening
plaatsen op restaurantsite Iens.
Flinckx staat in de jubileum-uit-
gave van het tienjarige Iens maar
liefst twee keer in de top 20: één
keer om de internationale keu-
ken, één keer om de gastvrijheid
en service.

Kok Niek is verantwoordelijk voor
de eerste stipnotering, gastvrouw en
serveerster Bianca voor de tweede.
Zij werd beloond met maar liefst
een 8,5. Dat terwijl de Iens Groot
Amsterdam Restaurantgids 2009
maar liefst 1045 restaurants
beschrijft! De twee compagnons
leerden elkaar kennen in restaurant
Tante Agaath in de Jordaan. Niek
opende dat in 2002 samen met een
zakenpartner, die er na verloop van
tijd geen zin meer in had. Bianca

werkte er parttime als serveerster.
Niek: 'Ik wilde daarna graag weer
wat voor mezelf beginnen en toen
ontdekte ik dat het Amsterdom-
mertje te koop was. Vanaf dag één
kwam Bianca hier ook werken, dit
keer fulltime.' In tegenstelling tot
wat veel klanten en buurtbewoners
denken vormen ze privé niet ook
een stel. Bianca, geboren en getogen
Amsterdamse, lacht: 'Nee hoor, ik
woon in Oost, Niek woont hier-
boven.' Niek werd geboren in
Lobith. 'Ja, je weet wel, zoals je dat
op school leert: waar de Rijn ons
land binnenkomt, bij de Duitse
grens. Maar ik was altijd al Ajax-fan
en kwam hier regelmatig naar de

wedstrijden kijken.' Eerst doorliep
hij de koksschool in Arnhem, daar-
na de Middelbare Hotelschool in
Wageningen. 'Daarna ben ik gaan
varen. Vijf jaar lang was ik scheeps-
kok op vrachtschepen van een
Nederlandse reder die koel- en
vrieslading vervoerden, vol vlees, vis
en groenten. Toen had ik dat wel
gezien en bovendien had ik een rela-
tie met iemand hier in Amster-dam.
Dus toen ben ik hier naartoe ver-
huisd.'

Gouwe ouwen
Sinds augustus 2008 is het nog altijd
wennen voor oude buurtbewoners:
het Amsterdommertje, dat minstens

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

Flinckx 

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51
Lunch en diner

www.cafe-depunt.nl

Open:
ma t/m za 12.00
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Werelds eten voor een goede prijs

25 jaar zo heette, kreeg een nieuwe
naam. Bianca: 'Niek en ik hebben
het restaurant al sinds 2005, maar
we wilden niet langer de uitstraling
hebben van een traditioneel bruin
eetcafé. Niek maakt immers ook
allerlei andere, spannende en mo-
derne gerechten. Ons menu is een
mix, van bekende klassiekers die het
altijd goed doen en internationale
gerechten. De kaart wisselt per
week. Wel hebben we steevast de
salade met warme geitenkaas, de
huisgemaakte friet en de huisge-
maakte chocoladetruffels bij de kof-
fie. Die laatste twee worden ook
geroemd op Iens.' Bianca blijkt nota
bene zelf de truffels te maken. 'Ja, ik
ben gek op zoet.' Niek: 'Ik laat me
inspireren door de seizoenen en
door verschillende keukens, van de
Franse tot de Turkse. Ik combineer
wat ik geleerd heb met wat ik ontdek
in kookboeken en op internet en
daar geef ik dan een eigen draai
aan.' 
Vanaf half april hebben ze natuur-
lijk weer asperges op de kaart. Die
bereidt Niek op traditio-nele wijze,
met nieuwe aardappe-ltjes, een
gekookt eitje, botersaus en - naar
keuze - ham of zalm. Ook voor vege-
tariërs is er altijd een hoofdgerecht
en een vegetarische soep. We werpen
een blik op de kaart: er is een toma-
tencrèmesoep met basilicum en een
pittige Turkse linzensoep met kori-
ander. Een mooi voorbeeld van de
mix van gouwe ouwen met span-
nend internatio-naal. Bianca: 'En
vergeet niet dat wij één van de wei-
nige restaurants zijn die glutenvrij

koken. Dat staat ook op onze websi-
te en daar komen mensen speciaal
op af. Die zijn echt zielsgelukkig dat
ze een restaurant hebben gevonden
waar ook zij terecht kunnen voor
een fijne en smakelijke avond.' 

Laagdrempelig
Ook valt op dat de prijzen heel
schappelijk zijn, van € 4,25 voor de
soep, € 8 voor de voorgerechten tot
tussen de € 14,50 en € 19,50 voor
een hoofdgerecht. 'Ja, we zijn in alle
opzichten een toegankelijk restau-
rant. De prijs mag geen drempel
zijn. We bieden goed eten voor een
goede prijs. En we houden van een
ongedwongen, informele sfeer.' Die
is hun dan ook op het lijf geschre-
ven. De energieke Bianca: 'Het grap-
pige is dat het spontaan zo gegroeid
is. Niek is veel rustiger, stiller en
houdt zich het liefst op de achter-
grond, lekker bezig in de keuken. Ik
houd wel van een praatje en grapjes
maken met onze gasten. Ik heb dan

ook al 25 jaar in de horeca gewerkt,
van eetcafé's tot catering en festi-
vals. En dat losse, nonchalante past
niet alleen bij ons, maar ook bij deze
buurt.'  
Dat ze (al een aantal jaren) zo goed
scoren op de site en in de gidsen van
Iens, daar zijn ze 'stiekem best een
beetje trots op'. Er komen vast nog
veel meer positieve reacties bij! 

Restaurant Flinckx, Govert
Flinckstraat 326, (020)676 78 97,
www.flinckx.nl. De keuken is geo-
pend van woensdag t/m zondag
van 17.30 tot 22.30 uur. Ook eer-
ste paasdag geopend. De gevari-
eerde kaart wisselt vaak, er is een
kindermenu en er kan vegeta-
risch en glutenvrij gedi-neerd
worden. 
Ook voor besloten feesten en par-
tijen, vanaf 20 personen. 
Zie ook www.iens.nl. 

door Marieke van Gessel
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Bloem
Vintage en kinder kapper

1e vd Helststraat 53, 
Amsterdam

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

GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

Badcuyp centrum voor muziek

Donderdag 23 april:

Adrian Elissen Trio ft. Erminia
Fernandez Cordoba 

Het Adrian Elissen Trio brengt hedendaagse instru-mentale
flamencomuziek die zich baseert op de composities van
Adrian die invloeden uit de jazz-/latin incorporeren in een
modern flamencogitaar-trio. Het trio wordt aangevuld met
uitstekende flamencozangers en dansers uit Spanje. Het trio
biedt een hoogwaardige muzikale ontdekkingsreis die vanuit
de essentie van flamenco samensmelt met de creativiteit van
deze drie musici. Noemen-swaardig is het gebruik van de
fretloze basgitaar die zorgt voor een prachtig klanktapijt en
interessante dialogen.
Met: Adrian Elissen (flamencogitaar), Franklin Heijlkijgers
(bas), Udo Demandt (percussie), Erminia Fernandez
Cordoba (zang).
www.adrianelissen.com
www.myspace.com/adrianelissen
Noordpool. 21.30 u. • 8. Open: 21.00 u.

Zondag 26 april:

Cuyp-diner concert met: 
Flower to the People

Nederlandstalig gezongen jazz, pop, soul en latin op gedich-
ten van Astrid H.Roemer.
Fleur Tolman (zang), Frank Ong-Alok (gitaar/zang), Marcel
Hustings (gitaar), Wytze van der Zweep (drums), Joep van
Rhijn (trompet), David Gonzales Beltrán (basgitaar) en
Hilly Ong-Alok (backingvocals).
www.flowertothepeople.nl 
www.myspace.com/flowertothepeople 
Zuidpool. 20.00 u. • 4. Gratis bij maaltijd van minimaal • 9.

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 
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Jeffrey’ Dart&Pool
Open: dag. 12-1.00 uur - weekend 12-3.00 uur

Zondag live voetbal
Voor feesten en partijen 

Eerste Sweelinckstraat 11 Tel: 020 471 13 32

Café Mansro
Eerste Sweelinckstraat 13

Telefoon 664 45 54

Een selectie uit het programma Een selectie uit het programma 

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

Toneelgroep Taste

IK BEN IEMAND DIE VERDWIJNT 
vr 24 april 2009 20:30 uur   -  Toneel 

Ik ben iemand die verdwijnt is een montage-voorstelling
waarin de jonge theatermakers zich afvragen wat ze kun-
nen betekenen voor het hedendaagse theater en de maat-
schappij. Buiten deze vraag heerst er twijfel: hebben ze als
jongeren iets belangrijks te melden? Neemt men hen serieus
in denken en doen? En zou dit wat uitmaken? Jonge makers
onderzoeken wat hen aanspreekt in toneel en hoe zij dit een
eigen karakter kunnen geven. 
Naast deze filosofische benadering van toneel gaat Toneel-
groep Taste aan het werk met verschillende vormen van
teksttheater waarin humor, chaos en vervreemding een
grote rol spelen. Door middel van gesprekken en impro-vis-
aties kwamen zij tot het eindresultaat. Afgewisseld met per-
soon-lijke discussies laten ze tekst, beeldende kunst en
muziek samenkomen. 
www.toneelgroeptaste.nl 

16 april 2009 - PREMIERE

Birdwatchers
Het leven van de Guarani-Kaiowá-indianen in het hun toe-
bedeelde reservaat, ergens in het Braziliaanse regenwoud, is
zonder uitzicht of perspectief. Als twee jonge vrouwen zelf-
moord hebben gepleegd, is voor het stamhoofd Nadio en de
sjamaan de maat vol. Zij bezetten een stuk grond, dat juri-
disch gezien toebehoort aan een blanke grootgrond-bezitter
maar ooit door hun voorvaderen werd bewoond, en stellen
dat het hun land is. 

Het conflict dat volgt, laat zien hoe twee totaal verschillende
werelden met elkaar botsen, hoe twee verschillende per-cep-
ties van het leven onverzoenbaar lijken. Toch is er ook
wederzijdse nieuwsgierigheid, die het sterkst naar voren
komt in de meer dan oppervlakkige belangstelling die
Osvaldo, de leerling van de sjamaan, en de dochter van de
grootgrondbezitter voor elkaar aan de dag leggen. 

Regisseur Bechis, die zich jarenlang om het lot van deze indi-
anen heeft bekommerd, maakt er geen geheim van waar zijn
sympathie ligt, maar weet toch stereotiepen en clichés te ver-
mijden. 

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

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
Sultan Sofrasi

www.sultansofrasi.nl

Turkse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97

De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

Flinckx

www.flinckx.nl

info@flinckx.nl

Keuken open

17.30 - 22.30

Maandag & dinsdag gesloten

Restaurant
Govertflinckstraat 326a

Tel: 020-676 78 97

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009

020-4715111

www.fietshuis228.nl


