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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, Naturella Eenvoud,

Isaac en Christian en jij?

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:

www.bulletindepijp.nl

www.humanistischepartij.org

www.humanistischebeweging.org

www.degemeenschap.info

contactadres:

jan@bulletindepijp.nl

of joverveld@hetnet.nl

Telefoon: 020-6791055

mobiel: 06-339 607 70

Op de website diverse links naar

andere landen in diens taal.

Op de website van de krant staan

alle kranten met onze artikelen.

Ook al onze adverteerders die het

mogelijk maken onze projecten te

realiseren in Afrika. 

Aan hen onze hartelijke dank.

De Wereld Mars voor Vrede en
Geweldloosheid werd op 15 novem-
ber 2008 gelanceerd gedurende het
Symposium van het Wereld Centrum
voor Humanistische Studies in het
Park voor Studie en Reflectie - Punta
de Vacas (Argentinië).

De Mars heeft als doel bewustzijn te cre-
ëren over de gevaarlijke wereldwijde
situatie die we doormaken, die gemar-
keerd wordt door de verhoogde waar-
schijnlijkheid van een nucleair conflict,
door de wapenwedloop en de geweldda-
dige militaire bezetting van gebieden.

De Wereld Mars is een voorstel voor een
ongekende sociale mobilisatie, aange-
dreven door de Humanistische Bewe-
ging door middel van een van haar orga-
nisme, Wereld zonder Oorlogen..
Het beginvoorstel werd zeer snel ont-
wikkeld. In een paar maanden heeft de
Wereld Mars de steunbetuiging van dui-

zenden mensen, vreedzame en geweld-
loze groeperingen, diverse insti-tuten en
persoonlijkheden uit de wetenschappe-
lijke, culturele en politieke wereld verza-
meld, die gevoelig zijn voor de urgentie
van het moment. Het was ook de inspi-
ratie voor een enorme diversiteit aan
initiatieven in meer dan 100 landen,
waardoor het een snel groeiend mense-
lijk fenomeen is geworden (www.the-
worldmarch.org)

DE HUIDIGE SITUATIE

We maken over de hele wereld een kri-
tieke situatie door die gekarakteri-seerd
wordt door armoede in grote gebieden,
confrontatie tussen culturen, geweld en
discriminatie die het dagelijks leven van
grote delen van de bevolking aantasten.
Er zijn gewapende conflicten in vele
gebieden, een diepe crisis in het inter-
nationale financiële systeem, en van-
daag kunnen we daar de groeiende
nucleaire dreiging aan toevoegen, die de
hoogste urgentie is van het huidige
moment. Het is een moment van extre-
me complexiteit; aan de onverantwoor-
delijke belangen van de kernmachten en
de waanzin van gewelddadige groepen
met mogelijke toegang tot nucleair
materiaal in kleinere hoeveelheden,
moeten we het risico van een ongeluk
toevoegen dat een verwoestend conflict
kan doen losbarsten.
Het is geen opsomming van afzonder-
lijke crises; we staan tegenover het

De Wereld Mars: een Humanistisch Voorstel    
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wereldwijde falen van een systeem dat
geweld als actiemethodologie heeft en
waarvan geld de centrale waarde is.

DE VOORSTELLEN VAN DE
WERELD MARS

Om een toekomstige atoomramp te
vermijden moeten we vandaag het
geweld overwinnen door het eisen van:

- Wereldwijde nucleaire ontwapening,
- De onmiddellijke terugtrekking van
invasietroepen uit bezette gebieden,
- De progressieve en proportionele
reductie van conventionele wapens,
- Het ondertekenen van niet-
aanvalsverdragen tussen landen en
- Het door regeringen afzien van het
gebruik van oorlog als middel om
conflicten op te lossen.

Het is urgent een bewustzijn voort te
brengen ten gunste van Vrede en ont-

wapening. Maar het is ook nodig een
Geweldloos bewustzijn te wekken dat
ons toestaat niet alleen het fysieke
geweld te verwerpen, maar ook alle
andere vormen van geweld (econo-
misch, racistisch, psychologisch, reli-
gieus, seksueel, enz.). Deze nieuwe
gevoeligheid zal in staat zijn wortel te
schieten en sociale structuren te raken,
en zo de weg openen naar de toekom-
stige Universele Menselijke Natie.

We eisen ons recht op te leven in vrede
en vrijheid. We leven niet in vrijheid
wanneer we onder bedreiging leven.

De Wereld Mars is een oproep aan alle
mensen hun inspanningen te verenigen
en de verantwoordelijkheid in eigen
hand te nemen om onze wereld te ver-
anderen, door het eigen geweld te over-
winnen, steunend op hun directe
omgeving en zo ver als hun invloed
reikt.

DE MARS IN ACTIE

De Wereld Mars voor Vrede en Geweld-
loosheid inspireert al meerdere initia-
tieven en activiteiten die vermenigvul-
digd moeten worden in de komende
maanden. Een daarvan zal de symboli-
sche mars van een internationaal en
intercultureel team zijn dat door zes
werelddelen zal gaan. Het zal beginnen
op 2 oktober (Internationale Dag van

Geweldloos-heid) in Wellington
(Nieuw-Zeeland), en zijn hoogtepunt
bereiken op 2 januari 2010 aan de voet
van de Berg Aconcagua, Punta de Vacas
(Argentinië).

Gedurende die tijd zullen er in honder-
den steden marsen, festivals, forums,
conferenties en andere evene-menten
zijn om een bewustzijn te creëren over
de urgentie van Vrede en Geweldloos-
heid. En over de hele wereld zullen de
campagnes voor steunbe-tuiging aan
de Mars dit signaal vermenigvuldigen
voorbij wat nu voorstelbaar is.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt
een evenement van deze omvang in
beweging gezet op initiatief van men-
sen.

De ware kracht van deze Mars is gebo-
ren in de eenvoudige daad van hen die,
door bewustzijn, een waardige zaak op
zich nemen en die delen met anderen.

Voor informatie en deelname:
peternoordendorp@cs.com of
lorytasma@cs.com, tel: 020 6938005
www.degemeenschap.info
www.theworldmarch.org

Kwaliteits slagerij

1e v.d Helststraat 78

Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

CornozDe Sperwer

Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl

www.kooboekenleslokaal.nl

Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, 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 Hel ststraat.
Albert heijn Cornelis troostplein Stadhou -
derskade en Van Woustraat. De Coöp in de 1e
Jan Steenstraat. Bij de bibliotheek aan het Roe-
lof Hartplein, bij Cinetol.De tabakzaak en
kleermakerij Cornelis Trooststraat.

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.

Veelgestelde vragen

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com
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vervolg van krant 190

DE VERANDERING

Laten we kort terugblikken.  We gaan ervan
uit dat de band tussen mens en wereld en
hun wederkerige invloed to taal zijn. We
zeiden dat zijn handelen zich in het uiter-
lijk landschap manifes teert in overeen-
stemming met hoe zich zijn innerlijk land-
schap aan het vor men is. Dat handelen is
gevarieerd , maar wat een leven bepaalt is

haar te gen strijdige of eenmakende acti-
viteit Anderzijds doet de tegenstrijd het le -
ven omkeren en brengt leed voort, waar -
mee de wereld wordt besmet. De handelin-
gen van eenheid openen de toekomst, ter-
wijl zij het leed in de mens zelf en in de
wereld doen terugwijken. "De aarde ver-
menselijken" is hetzelfde als "geven" in
eenmakende hande lin gen. Ieder doel dat
eindigt in het ont van gen kan slechts een
voorlopige be te kenis hebben. Een derge-
lijke doel stelling leidt onherroepelijk tot
tegen strijd.  Er bestaat een grote energie
die in beweging gezet kan worden ten
dien ste van het leven: dat is het geloof. In
het innerlijk landschap zijn ook nog ande-
re krachten werkzaam die de acti viteit
naar het uiterlijk landschap moti veren: dat
zijn de "modellen". 
Uiteindelijk is dit de vraag: Wens je de
afgrond te overwinnen? Misschien wens je
dat wel. Maar hoe zul je een nieu we rich-
ting in kunnen slaan, als de lawine al is los-
gebroken en alles op haar pad met zich
meesleurt? 
Wat je beslissing ook moge zijn, rest nog te
weten over welke middelen en energie je
zult beschikken om de ver an dering uit te
kunnen voeren. 
Ook al is je keuze zeer de jouwe, toch zou
ik je er willen wijzen dat de rich ting van je
leven veranderen niet iets  is wat je kunt
verwezenlijken met mid delen van inner-
lijk werk alleen, maar door besluitvaardig
te handelen in de wereld. Door houdingen
te veranderen. 
Betrek  ook je directe omgeving bij de ze
taak (die omgeving, die jou op be slissende
wijze beïnvloedt en waarop jij, op jouw

beurt, invloed hebt). En hoe zul je dit
doen? Er is geen ander middel dan dit: het
geloof doen ontwaken in de mogelijkheid
het verstoorde leven te veranderen. 
Dit is het punt waarin ik je achterlaat. Als
je bereid bent je leven te veran deren, zul je
de wereld transformeren en de afgrond is
er niet voor jou.Want niet de afgrond, maar
dat wat deze overwint, zal triomferen.   

DEEL III

HET MENSELIJKE LANDSCHAP 

I. DE LANDSCHAPPEN EN DE BLIK 

Laten we het hebben over landschappen en
de blik, en wat ergens anders gezegd werd
nog eens terughalen: "Uiterlijk landschap
is dat wat we waarnemen van de dingen;
innerlijk landschap is dat wat we daarvan
filteren met de zeef van onze innerlijke
wereld. Deze landschappen zijn één en vor-

Het boek: De Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 190

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 TWEEDE DEEL :  

1HET INNERLIJK LAND-

SCHAP
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, weerspiege-

ling 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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men onze ondeelbare visie van de werke-
lijkheid". 

Reeds in de waargenomen externe objec-
ten kan men een naïeve blik, "dat wat men
ziet", verwarren met de realiteit zelf. Er zijn
mensen die verder gaan dan dat en gelo-
ven dat zij zich de "werkelijkheid" precies
zo herinneren als die was. En dan zijn er
nog mensen die hun illusie, hun hallucina-
tie, of de beelden van hun dro-men, ver-
warren met materiële objecten (die in wer-
kelijkheid waargenomen en getrans-for-
meerd werden in verschillende bewust-
zijnstoestanden). 

Dat er in de herinneringen en in de dro-
men dingen, die eerder werden waar-geno-
men, vervormd opduiken, schijnt voor
redelijke mensen geen moeilijkheden op te
leveren. Maar het feit dat de waargenomen
dingen altijd bedekt zijn met de veelkleu-
rige mantel van andere gelijktijdige waar-
nemingen, en herinner-ingen die op dat
moment actief zijn; dat waarnemen een
algemene vorm is van tussen de dingen te
zijn, een gevoelsmatige toon en een alge-
mene staat van het eigen lichaam...; dat als
idee, stuurt de eenvoud van de dagelijkse
praktijk, van het doen met en tussen de
dingen, in de war. 

Het komt voor dat de naïeve blik de "uiter-
lijke" wereld opneemt met de eigen pijn of
de eigen blijdschap. Ik kijk niet alleen met
het oog maar ook met het hart, met de
zachte herinnering, met de onheilspellen-

de verdenking, met de kille berekening,
met de heimelijke vergelijking. Ik kijk door
middel van allegorieën, tekens en symbo-
len, die ik niet zie in het kijken, maar die
op mij inwerken, net zoals ik het oog niet
zie, noch de werking van het oog als ik kijk. 

Op basis van de complexiteit van het waar-
nemen, prefereer ik, in plaats van het
begrip ding, het begrip "landschap" te
gebruiken als ik spreek over uiterlijke of
innerlijke werkelijkheid. Daarmee houd ik
voor begrepen dat ik het heb over kaders
en structuren en niet over de geïsoleerde
en abstracte individualiteit van een ding. 
Ook vind ik het van belang te bena-druk-
ken dat die landschappen over-eenkomen
met handelingen van waarnemen, die ik
"blikken" noem ( waarbij ik, misschien
onrechtmatig, vele gebieden binnenval die
geen betrekking hebben op de optische
waarneming). 
Deze "blikken" zijn complexe en actieve
handelingen, die "landschappen" orga-
niseren, en geen simpele en passieve han-
delingen van ontvangst van externe infor-
matie (gegevens die mijn externe zintui-
gen bereiken), of innerlijke infor-matie
(sensaties van het eigen lichaam, herinne-
ringen en waarneming). Over-bodig te zeg-
gen dat in deze weder-kerige interconnec-
ties van "blikken" en "landschappen", de
verschillen tussen het innerlijke en het
uiterlijke worden vastgesteld volgens rich-
tingen van de intentionaliteit van het
bewustzijn en niet is als de naïeve schema-
's die de studenten of scholieren wordt

voorgelegd. 

Als het voorgaande begrepen is, zal men,
wanneer ik spreek van "menselijk land-
schap", begrijpen dat ik een soort uiterlijk
landschap bedoel dat bestaat uit personen
en ook uit menselijke daden en intenties
die uitgedrukt zijn in dingen, zelfs wanneer
de mens, als zodanig, zo af en toe niet aan-
wezig is. 

Bovendien is het beter om onderscheid te
maken tussen innerlijke wereld en "inner-
lijk landschap"; tussen natuur en "uiterlijk
landschap"; tussen samenleving en "men-
selijk landschap", benadrukkend dat, wan-
neer we het over "landschap" hebben, we
daarin altijd degene die kijkt betrekken, in
tegenstelling tot de andere gevallen, waar-
in de innerlijke (of psycho-logische)
wereld, natuur en samenleving, op 'n naïe-
ve manier verschijnen alsof ze op zichzelf
staan en uitgesloten zijn van welke inter-
pretatie dan ook. 

vervolg in krant 192

Ceintuurbaan 392
Tel: 679 09 33

Openings
tijden:
07.00 -
23.00

Specialiteiten uit het oosten



De plantenfamilie van de Kaasjeskrui-
den (Malvaceaën) is een uitgebreid
plantengeslacht van 240 soorten waar-
van een aantal bij ons bekend zijn als
tuin- of  kamerplant. De zaden lijken

met wat fantasie op Goudse kazen,
vandaar de naam Kaasjeskruiden.
Malva alcea: Wordt 90 tot 120 centime-
ter hoog en bloeit van juli tot oktober
met roze bloemen. Wil graag in de volle
zon. Afkomstig uit Noord-Afrika, Klein-
Azië en Zuid-Europa.

Lavatera trimestris:

Wordt 60 tot 120 centimeter hoog en
bloeit van juli tot september met roze-
rode bloemen. Wil graag in de volle
zon. Trimetris betekent dat de plant in
drie seizoenen groeit, bloeit en zaad
geeft. Is niet geheel winterhard, na de

winter het doodgevroren hout terug-
snoeien. Afkomstig uit Zuid-Europa.

Althaea rosea. Stokroos:
In bijna alle (gevel)tuinen in de Pijp

komt deze plant wel voor, hele straten
worden er mee opgesierd.Wordt 120
tot 150 centimeter hoog. Ze zijn er
zowel in enkele- als dubbelvormige
bloemen en ze bloeien van juli tot sep-
tember in de kleuren:roze, rood, geel
en wit tot donkerpaars. Wil graag in de
volle zon. Afkomstig uit China.

Hibiscus rosa-sinensis Chinese
roos:

Kamerplant die wel uit kan groeien tot
anderhalve meter hoog. Als ze te groot
wordt kan ze het beste in februari
gesnoeid worden. Ze bloeien in de
zomer met rode, roze, oranje of gele
bloemen. In Indonesië worden ze
gebruikt als haag. Ze noemen ze in
Indonesië Kembang- sepatu wat bete-
kent Schoenpoetsbloem. Met het sap
van de bloem kan je je schoenen poet-
sen. Rosa betekent roos en sinensis
afkomstig uit China.

Hibiscus syriacus. Althaeastruik:

Kan in de tuin  een struik tot 4 meter
hoog worden. Ze bloeien van juli tot

6

Kaasjeskruiden 
door Toon Bruin

Plantenmarkt
Kantoorbeplantingen, kamerplanten en 

voor al uw bloeiende

balkonbakken, Geveltuinen!!! 

Albert Cuypmarkt 203 

Altthea rosea Stokroos.
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

1e Jacob van
Campenstraat 12 

Tel: 675 37 68

Tel: 672 18 34

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin vervolg van bladz. 6

oktober met blauw, roze, wit en rode bloemen. Wil graag in de
volle zon. Snoeien in de herfst. De Engelsen noemden de plant
Syrian Kermie waardoor Linnaeus dacht dat de plant uit Syrië
kwam en gaf hem de naam Hibiscus syriacus. In werkelijkheid
komt de plant uit Azië.

Abutilon vitifolium:

De struik kan tot 3 meter hoog worden. Ze bloeien van juni tot
augustus met lila-blauwe bloemen. Er is ook een witte vorm  Ze
zijn wel vorstgevoelig.Wil graag in de volle zon. Vitifolium bete-
kent dat het blad lijkt op een druivenblad ( Vitis vinifera). Deze
is afkomstig uit Chili.

Groetjes Toon.

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 uur.Thema zelf te

bepalen.

Uitnodiging 
Café La Paz

Hibiscus rosa- sinensis Chinese roos.



Vervolg van krant 190

Kattenkwaad
'Paarden waren in het verleden nood -
zakelijk', zei Bunjamins vader die zel -
den sprak, 'maar tegenwoordig zijn ze
je alleen maar tot last. Laat dat paard
toch zitten, het zal ons alleen maar
ellende bezorgen'. Na het ontbijt glom
het dier als een ware dekhengst. Bunja -
min klom op zijn rug en we gingen met
zijn drietjes op pad. Ik moest naast hen
hollen om ze bij te houden. 
'Deh!' riep mijn neef terwijl hij het
paard aanspoorde om harder te gaan.
Met een ongelofelijke snelheid schoten

ze vooruit om later weer vaart te min-
deren. Dit moest ik ook proberen. Het
was zo spannend dat ik moest plassen.
'Wees zeker van jezelf ', raadde Bunja-
min mij aan terwijl hij van het paard
afklom. 'Als hij voelt dat je dat niet
bent, gooit hij je zo weer van zich af.' Ik
stond te popelen. Ik liep als klein man-
netje op het grote paard af, maar Bun-
jamin hield me tegen. 'Ik meen het', zei
hij. 'Probeer het alleen als je ze ker weet
dat je het aankunt.' 
Ik had vaak genoeg op een ezel gezeten,
maar nooit eerder op een paard.  Bun -
ja min hoefde dat natuurlijk niet te we -
ten. Hij bleef maar doorratelen, maar

ik luisterde niet naar zijn woorden. Ein-
delijk was het zover. Hij hielp me het
paard op en wees het punt aan waarop
ik moest terugkeren. Jeetje, wat zat ik
hoog. Ik mocht slechts tot het water, een
veel te kleine afstand. Hij poogde me
nog het een en ander uit te leggen,
maar ik was eigenwijs. 'Ik heb vaak ge -
noeg gereden', loog ik, 'maak je geen
zorgen.' 'Je moet je goed vasthouden
aan zijn manen, klem het paard tussen
je benen en wees vooral ontspannen',
herhaalde hij een paar keer. 
Ik was niet bang, ik wilde gewoon gaan. 
'Ben je er klaar voor?' vroeg Bunjamin
eindelijk. 'Ja', zei ik dapper. Was ik maar
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1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

SONNY Vlaamse Frieten

met Belgische sauzen

Falafel met gratis salade en

sausjes
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL

Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 182

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
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wezen plassen. Met mijn ene hand
greep ik de manen, met mijn andere
hand bedekte ik de natte plek op mijn
broek. Bunjamin mocht hier niets van
weten. Godzijdank, het waren maar een
paar druppels. Als ik verder ging dan
het afgesproken punt, mocht ik nooit
meer rijden. Hij gaf het paard een tikje
en we gingen langzaam vooruit. 'Deh!'
riep ik terwijl ik Bunjamin imi t eerde
met mijn benen en voeten. 
Er volgde een half uur durende rit,
waar bij ik het afgesproken punt meer -
dere malen had gepasseerd. In alle eu -
fo rie kon de reactie van mijn neef me
niets meer schelen. Hij zou me de rest
van de dag negeren, terwijl ik naarstig
zocht naar een manier om weer te
mogen rijden. 's Avonds volgde ik hem
naar zijn huis.
'Je vader is niet blij met het paard', zei
ik. 'Hij wil het niet de hele winter hoe -
ven verzorgen. Misschien is het een
idee om het paard samen te verzorgen.' 
'Hoe wil jij aan voedsel komen', vroeg
Bunjamin geïrriteerd. 'We kunnen de
tarwe sparen die oma ons als zakgeld
geeft', antwoordde ik opgewekt. 'Zo
kunnen we hem voeden.' Bunjamin
vond het geen slecht idee. Hij moest er
nog even over nadenken. 'Je mag hem
twee dagen in de week hebben', was
zijn besluit, 'en ik de rest van de week. 
'Je kan erop rijden wanneer je wilt',
stel de ik voor, 'en ik wanneer jij niet
kunt. Dit idee sprak hem nog meer aan.
Toen ik de volgende dag wakker werd,

was het me duidelijk. Zachtjes wekte ik
Bunjamin, die nog lag te slapen.
'Mag ik het paard alvast wat water ge -
ven?' vroeg ik voorzichtig. ''Doe wat je
wilt', zei hij humeurig, 'maar laat mij
met rust.'Ik trok twee emmers water uit
de put. Het paard dronk ze binnen
enkele minuten leeg. Ik keek om me
heen, maar er vielen in de wijde omtrek
geen familieleden te bespeuren. We
konden vertrekken. Iedereen vond mij
stoer, ik mijzelf nog het meest. De hele
dag ben ik gaan rijden, ik vergat zelfs
te eten. Wat ik voelde, was niet in woor-
den uit te drukken: met aan elkaar
geplakte letters zou ik de betekenis
ervan ontkrachten. 

Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97

Bloem
Vintage en kinder kapper

1e vd Helststraat 53, 
Amsterdam

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

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009

020-4715111

www.fietshuis228.nl

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van bladz. 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 192



"Zodat de roep van miljoenen mensen
in de wereld, die vrede en het einde van
de oorlogen wensen, gehoord wordt."

Dit is de eerste Wereld Mars die over de

hele planeet zal gaan om te vragen een eind
te maken aan de oorlogen, de atoom-
wapens af te schaffen en elk soort geweld
uit te bannen.

Een actie die gericht is op: 

Het ontmantelen van alle atoomwapens,
het terugtrekken van troepen uit bezette
gebieden, de progressieve en proportionele
vermindering van de bewapening, de
ondertekening van niet-aanvalsverdragen
tussen landen te bereiken en regeringen er
toe te bewegen het gebruik van oorlogen
als middel om conflicten op te lossen af te
zweren.Het beste van de verschillende cul-
turen en volken op Aarde in ere te herstel-
len.

De wil van de hele burgersamenleving
samen te doen vloeien om definitief een
einde te maken aan de sociale plaag van
oorlogen.

Een wereldwijd sociaal bewustzijn voort te
brengen tegen alle vormen van geweld
(fysiek, psychologisch, racistisch, religieus,
economisch, seksueel), die vandaag de dag
zo verankerd en geaccepteerd zijn in de
samenleving.

Een mondiaal bewustzijn dat een alles-
omvattende afkeer heeft van geweld.

Waarom?

Omdat met 10% van wat uitgegeven wordt
aan bewapening de honger in de wereld
opgelost kan worden. Stel je voor als 30 of
50% van het bewapeningsbudget bestemd
zou worden voor het verbeteren van het
leven van de mensen, in plaats van het te

gebruiken voor vernietiging.

Omdat het stoppen met oorlog voeren en
met het gebruik  van geweld gelijk staat
met het definitief achter ons laten van de
menselijke prehistorie en het doen van een
reusachtige stap vooruit in de evolutie van
het menselijk ras.
Om te slagen in: de wereldwijde ver-wijde-
ring van kernwapens; de onmiddel-lijke
terugtrekking van de invasietroepen in de
bezette landen; de progressieve en propor-
tionele reductie van conventionele bewa-
pening; de ondertekening van niet aanvals-
verdragen tussen landen en het door rege-
ringen afzien van oorlog als mid-del om
conflicten op te lossen.
Omdat een "wereld zonder oorlogen"  een
voorstel is dat de toekomst opent en ernaar
streeft om overal op de planeet het geweld
te vervangen door dialoog.

Het moment is gekomen om de stem van
de stemlozen te laten horen! Miljoenen
mensen vragen uit pure noodzaak om de
beëindiging van oorlogen en geweld.

Dit doel kan bereikt worden als alle krach-
ten van  vreedzaamheid en actieve geweld-
loosheid op de hele wereld zich verenigen.

Wanneer?

De Mars begint op 2 oktober 2009 in Nieuw
Zeeland, op de geboortedag van Gandhi en
de door de VN uitgeroepen "Internationale
Dag van de Geweldloosheid". De Mars zal
eindigen op 2 januari 2010 in het Andes-
gebergte, bij de berg Acongagua, in het
Punta de Vacas Park, Argentinië.
De Mars zal 90 dagen duren, drie lange
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Wereld Mars voor Vrede   

TA N D P R O T H E T I S C H E  P R A K T I J K

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50

rsanou@quicknet.nl

R.SANOU
Technodent

ijzerwaren & gereed -
schappen handel bv

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

deHaan
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maanden, en gaat door alle klimaatzones,
van de hete tropische regentijd en woes-tij-
nen tot de Siberische winter.

Wie neemt deel?

De Mars is een initiatief van "Wereld zon-
der Oorlogen", een internationale organi-
satie - aangedreven door de Huma-nisti-
sche Beweging - die al 15 jaar werkzaam is
op het gebied van vreedzaamheid en
geweldloosheid.

Maar de Wereld Mars zal gecreëerd en
vorm gegeven worden door iedereen. De
deelname staat open voor iedere persoon,
organisatie, collectiviteit, groepering, poli-
tieke partij, bedrijf, enz., die de geest en de
gevoeligheid van dit project deelt. Dit is
dus geen gesloten project, maar een tocht
die zich zal gaan verrijken dankzij de acti-
viteiten die in beweging gezet worden door
de verschillende initiatieven.

Daarom nodigen wij iedereen uit, die met
haar of zijn creativiteit wil bijdragen aan
de doortocht van de Wereld Mars in elke
plaats. Dit door hier actief aan deel te
nemen en om met alle fantasie waartoe
men in staat is vele initiatieven te ontwik-
kelen.

De mogelijkheden van deelname zijn vele,
waaronder ook een virtuele deelname aan
de Wereld Mars via internet.

Het is een mars van mensen en voor men-
sen, die ernaar streeft de meerderheid van
de wereldbevolking te bereiken. Daarom
roepen we alle communicatie-media op
om aan deze reis voor Vrede en Geweld-
loosheid over de wereld bekend-heid te

geven.

Wat gaat er gebeuren?

In elke stad en elk land waar de Mars door
komt, zullen forums, ontmoetingen, festi-

vals, conferenties en evenementen (sport,
culturele, sociale, muzikale, artistieke, edu-
catieve) plaatsvinden, die georganiseerd
worden in overeenstem-ming met de initi-
atieven in elke stad.

Op dit moment worden reeds honderden
projecten in beweging gezet door personen
en organisaties.

Waarvoor?

Om de gevaarlijke situatie in de wereld aan
te klagen, die ons stap voor stap naar een
oorlog met atoomwapens voert, wat de
grootste ramp in de menselijke geschiede-
nis zou zijn - een doodlopende weg.

Om een stem te geven aan de meerderheid
van de burgers in de wereld die tegen oor-
logen en de
wapenwedloop
zijn. We lijden
allemaal onder de

gevolgen van de manipulatie van een paar
personen omdat we geen verenigd signaal
afgeven. Het is tijd dat iedereen zijn stand-
punt en zijn weerzin toont.

Verenig je signaal met dat van vele ande-
ren en je stem zal gehoord worden!

Om atoomwapens van de aardbodem te
laten verdwijnen en om progressieve en
proportionele ontwapening te bereiken.
Om de ondertekening van niet-aanvals-
verdragen tussen landen te bereiken en
regeringen ertoe te bewegen oorlog als
middel om conflicten op te lossen af te
zweren.

Om de vele andere vormen van geweld
(economisch, racistisch, seksueel, reli-
gieus) aan het licht te brengen, die verbor-
gen of vermomd zijn door de plegers van
dat geweld; en om een stem te geven aan al
degenen die dat geweld ondergaan.

Om, op dezelfde manier zoals gebeurd is
met het ecologische thema, een mondiaal
bewustzijn te creëren voor de noodzaak
van een waarachtige Vrede en het afwijzen
van elk soort geweld.

Voor informatie en deelname:
peternoordendorp@cs.com, of
lorytasma@cs.com,  tel: 020 6938005
www.degemeenschap.info
www.theworldmarch.org

en Geweldloosheid

Italian Fashion outlet

www.officinaoutlet.com
Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444         

Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00 

CAFÉ

STIGTER
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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 16.00-
17.00 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 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 : 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 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 jong-
volwassenen

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 buurtcen-
trum op maandagen, woensdagen en donderdagen van 9.30 tot 12.00 .

www.streetcornerwork.eu
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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 

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 
o.v.v. 40 kinderen naar
school Voor meer info 
joverveld@hetnet.nl

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

2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51
Lunch en dinner

www.cafe-depunt.nl

Open:
ma t/m za 12.00

TEKYOL
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95

I s l a m i t i s c h e  S l a g e r i j

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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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Vrijdag 15 mei: 

Euro Cinema & DJ
'Jazz isn't dead, it just smells fun-

ky'. 

Dat is het motto van Euro Cinema. Want Euro Cinema houdt
van alles wat 'fout' is aan sixties- en seventies-jazz. Zwete-
rige funkbeats, zwoele bossa's, smerige toetsen- en gitaar-

sounds. De perfecte soundtrack bij de films die de Haagse
bioscoop Euro Cinema destijds alleen ná twaalven vertoon-
de.... 

Euro Cinema wisselt eigen composities af met 'funked up
jazz and jazzed up funk'-klassiekers van artiesten als Her-
bie Hancock, en Ivan 'Boogaloo Joe' Jones. 
Nieuwe Revu omschreef de band als volgt: '... beïnvloed
door Grant Green, Jimmy Smith en James Brown, dus stil-
staan is geen optie."
De band bestaat uit: Tim den Heijer (gitaar), Niels Piay
(drums), Rob Schepens (toetsen en samples) en Dennis
Orsel (bas). 

Euro Cinema is online te zien en horen op: www.myspa-
ce.com/eurocinema .

Na afloop en in de pauze passende DJ-grooves. 
Noordpool. 23.00 u. € 8. Open: 22.00 u.

Jeffrey’s Cafe
Dart&Pool

voor feesten en partijen

open dagelijks van 12 - 1.00 uur
weekend 12 - 3.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11 Tel: 471 13 32

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

1e Jacob van Campenstraat 56
Telefoon 662 87 07 

Amsterdam Fietst

Voor al uw reparatie’s en
Verkoop van gebruikte Fietsen

PIA  TEXT IELHANDEL

Alber tcuypstr.(markt)  203b Tel :676 04 09

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl
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Rialto 
Een selectie uit het programma 

Ostadetheater
Een selectie uit het programma 

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

M ILOBI 
BEAUTY SUPPLY

KAPPERS - GROOTHANDEL

Albertcuypstraat 57

1072 CM Amsterdam

Telefoon: 020-6708810

Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10

Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

TROOST
do 28 mei 2009 
20:30 uur

Try-out 

Troost kijkt backstage
mee met een groep
entertainers die het le-
ven leuker maakt. Tien
zonderlingen vieren het
leven met merkwaar-
dige acts in een cir-

custent. Deze plezierduivels verschillen van elkaar als dag
en nacht, maar ze hebben één overeenkomst: het succes is
groot en het applaus hard. Avond aan avond bewijzen ze
dat je sterk staat als je iets samen doet. Dan verliest Joost,
de menselijke kanonskogel, tijdens zijn optreden het leven.
Hun grootste ster en hun belangrijkste inspirator. Nu komt
het erop aan. The show must go on. Ontzield moeten ze
zich zien te redden. Ze zien maar één oplossing: de dood
verwerken door het leven te vieren. Je kunt altijd nog afma-
ken waar je vriend niet aan toe is gekomen.

Concept en regie: Puck van Dijk
Tekst: Puck van Dijk, Alma Mathijsen, Hadjar Benmiloud, Chafina Ben
Dahman
Spel: Luit Bakker, Hajar Belkhadda, Rozanne de Bont, Floyd Koster,
Pyke van Koutrik, Claire van der Mee, Brigitte Möller, Charmaine Noten,
Lise Straatsma, Lisa Zweerman
Muziek: Ivar van Urk
Vormgeving en kostuums: Udo Thijssen

Linha de passe
14 mei

Regisseurs Salles en Thomas, die in 1996 voor het eerst
samenwerkten (Foreign Land), bestempelen Linha de
passe als een update van de Braziliaanse jeugd. De alleen-
staande schoonmaakster Cleuza doet haar uiterste best
haar vier zonen fatsoenlijk op te voeden in Saõ Paulo - de
metropool waar een leven van misdaad en drugs voor de
bewoners van de sloppenwijken eerder regel dan uitzonde-
ring lijkt. 

De 18-jarige Dario droomt van een carrière als profvoetbal-
ler, Dinho werkt bij een tankstation maar voelt zich geroe-
pen tot het ambt van dominee, Denis is motorkoerier, maar
verdient te weinig om van te leven, laat staan om zijn kind
ervan te onderhouden. Dan is er ook nog Reginaldo, de
jongste van het stel. Hij brengt zijn dagen vooral door met
de zoektocht naar zijn vader. 

Genomineerd voor de Gouden Palm (Cannes). 

Filmtheater Rialto • 
Ceintuurbaan 338 
Tel: 676 87 00  

www.rialtofilm.nl
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De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

O HEERLIJK RON
ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEIN

VAN WoUsTRAAT 158 

TEL: 679 42 44

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

Lunchroom&

Engels ontbijt
Cafe Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

www.mikadospeelgoed.nl

DE DUVEL

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.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

Flinckx

www.flinckx.nl

info@flinckx.nl

Keuken open

17.30 - 22.30

Maandag & dinsdag gesloten

Restaurant
Govertflinckstraat 326a

Tel: 020-676 78 97


