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Ik heb mijn hart aan
Afrika verloren
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.

maand word ik 71. Door de plotselinge
dood van mijn zus, die net nog geen 73
werd, nam ik mijn besluit om meer in
Afrika te doen en dit meer gestalte te
gaan geven. Daar kan ik meer doen met
het beetje geld van mijn AOW en het kleine beetje pensioen, nog geen duizend
euro per maand bij elkaar, voor de rest
van mijn leven. Goed, ik word 105 jaar.
De vraag is hoe. Hier in Afrika vinden de
Ik heb mijn hart aan Afrika verloren. In mensen mij voor mijn leeftijd sterk als
het bijzonder aan de regio Danyi, dat een leeuw en word ik als een blanke Afrihoog in de heuvels ligt, maar ook wel 'het kaan gezien door mijn aanpassings-verplat' genoemd. Het ligt dicht bij Kpalime, mogen in het Afrikaanse klimaat en alles
een vrij grote stad waar ook toeristen te eten wat zij maar voorschotelen. Het
naar toetrekken. Tevens is het een streek feit dat ik al drie keer gestoken ben door
waar groenten en het nationale voedsel - schorpioenen en uit mijn kamer een
cassave - en veel fruit vandaan komen. In meer dan een meter grote gifslang vrijde dalen hangen in de ochtend dichte wel zelfstandig verwijderde, heeft ook
witte wolken die je als een laag watten gehol-pen. In Nederland aangekomen zal
willen bedekken. Dan steekt er plots een ik weer snel in het ritme worden opgewind op die ze snel uit elkaar trekt en nomen en de krant weer gaan maken en
komt er een wervelende mist op mij, verspreiden. Het zullen er echter maar
staande op de heuvel, af, die ook snel twee zijn. Twee verspreiden en de juliweer verdwijnt. De Afrikaanse zon zorgt krant maken. Zes weken zal dat duren en
ervoor dat de drijfnatte en glinsterende dan hoop ik weer terug te gaan naar Afrivegetatie in een paar uur opdroogt. Mijn ka. Daar zal ik mijn geliefde wijk De Pijp
voeten zijn dan door de dauw lekker met al mijn vrienden en de mensen die
afgekoeld. Hier wil ik de rest van mijn mij dierbaar zijn in mijn hart meedraleven zijn, vrienden, lezers en adver-teer- gen. Ook al diegenen die mijn project
ders van dit Bulletin. Over anderhalve ondersteunden en die genen die dat nog
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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.

doen en de adverteerders, met grote
dankbaarheid aan hen denkend als ik
weer terug ben. De krant is er voor om
jullie te informeren hoe het daar reilt
en zeilt. Beste adverteerders en lezers
van Bulletin de Pijp. Mijn vrienden, die
net als ik vrijwillig de krant maken,
zullen het van mij overnemen. Draag
hen een warm hart toe en blijf adverteren. De lezers wil ik vragen: blijf ons
ondersteunen met ingezonden stukken
en/of geldelijk. Ook jullie maken het
mogelijk dat ik mijn werk hier in Afrika kan doen. Jullie betekenis is van
groot belang om ervoor te zorgen dat
Afrika niet wordt vergeten. Ook daar
wordt op dit moment gewerkt om de
Wereldmars voor de Vrede gestalte te
geven. Dit doen zij dus ook voor ons. En
vergeet niet, een bijdrage met het hart
gegeven is een bijdrage aan jezelf.
Liefs,
Jan
Voor reacties en donaties:
jan@bulletinindepijp.nl, gironummer
7867814 t.n.v. De Gemeenschap,
Amsterdam, o.v.v. Bulletin de Pijp

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-

Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid
De Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid werd op 15 november 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 creëren over de gevaarlijke
wereldwijde situatie die we doormaken, die gemarkeerd wordt
door de verhoogde waarschijnlijkheid van een nucleair conflict,
door de wapenwedloop en de
gewelddadige militaire bezetting
van gebieden.
De Wereld Mars is een voorstel
voor een ongekende sociale mobilisatie, aangedreven door de
Humanistische Beweging door
middel van een van haar organisme, Wereld zonder Oorlogen..
Het beginvoorstel werd zeer snel ontwikkeld. In een paar maanden heeft de
Wereld Mars de steunbetuiging van duizenden mensen, vreedzame en geweldloze groeperingen, diverse instituten en persoonlijkheden uit de wetenschappelijke, culturele en politieke wereld verzameld, die gevoelig zijn voor de urgentie
van het moment. Het was ook de inspiratie voor een enorme diversiteit aan initiatieven in meer dan 100 landen, waardoor het een snel groeiend menselijk fenomeen is geworden.
Voor informatie en deelname:
peternoordendorp@cs.com of
lorytasma@cs.com, tel: 020 6938005
www.degemeenschap.info of www.theworldmarch.org
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
Filosofische en spirituele uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

vervolg van krant 191
Terug blik op wat al gezegd is in, De
Aarde Menselijk maken.
HET MENSELIJKE LANDSCHAP
1e hoofdstuk
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; het innerlijk
landschap is dat wat we daarvan filteren met de zeef van onze innerlijke
wereld. Deze landschappen zijn één en
vormen onze ondeelbare visie van de
werkelijkheid".
Reeds in de waargenomen externe
objecten kan men een naïeve blik, "dat
wat men ziet", verwarren met de realiteit zelf. Er zijn mensen die verder gaan
dan dat en geloven dat zij zich de "werkelijkheid" precies zo herinneren als
die was. En dan zijn er nog mensen die
hun illusie, hun hallucinatie, of de beelden van hun dromen, verwarren met
materiële objecten (die in werkelijk heid waargenomen en getransformeerd werden in verschillende bewustzijnstoestanden).
Dat er in de herinneringen en in de
dromen dingen, die eerder werden
waargenomen, vervormd opduiken,
schijnt voor redelijke mensen geen

moeilijkheden op te leveren. Maar het
feit dat de waargenomen dingen altijd
bedekt zijn met de veelkleurige mantel
van andere gelijktijdige waarnemingen, en herinneringen die op dat moment actief zijn; dat waarnemen een
algemene vorm is van tussen de dingen
te zijn.Het is een gevoelsmatige toon en
een algemene staat van het eigen
lichaam...; dat als idee.Stuurt de eenvoud van de dagelijkse praktijk, van
het doen met deze gevoelsmatige toon
en de dingen tussendoor in de war.
Het komt voor dat de naïeve blik de
"uiterlijke" 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 onheilspellende verdenking,
met de kille berekening, met de heimelijke vergelijking. Ik kijk door middel
van allegorieën, tekens en symbolen,
die ik niet zie in het gewoon 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
waarnemen, 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-

Silo
drukken dat die landschappen overeenkomen 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"
organiseren. Of simpele en passieve
handelingen van ontvangst van externe informatie. (Gegevens die mijn
externe zintuigen bereiken). Ook
innerlijke informatie (sensaties van het
eigen lichaam, herinneringen en waarneming). Overbodig te zeggen dat in
deze wederkerige interconnecties van

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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CULTUURHUIS
DIAMANTSLIJPERIJ

"blikken" en "landschappen", de verschillen tussen het innerlijke en het
uiterlijke worden vastgesteld volgens
richtingen 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
landschap", 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 aanwezig is.
Bovendien is het beter om onderscheid
te maken tussen de innerlijke wereld
en het"innerlijk landschap"; tussen
natuur en "uiterlijk landschap"; tussen
samenleving en "menselijk landschap", benadrukkend dat, wanneer we
het over "landschap" hebben, we daarin altijd degene die kijkt betrekken, in
tegenstelling tot de andere gevallen,
waarin de innerlijke (of psychologische) wereld, natuur en samenleving,
op 'n naïeve manier verschijnen alsof
ze op zichzelf staan en uitgesloten zijn
van welke interpretatie dan ook.

Nieuw culinair initiatief in Oud-Zuid:

Salon Cu Cu een culturele en culinaire
belevenis
Spannend eten, kunst met een bite.
Het nieuwe culinaire initiatief Salon CuCu opent vanaf zondag
17 mei elke week haar deuren voor een cultureel diner in het
Amsterdam Oud-Zuid gevestigde Cultuurhuis Diamant-slijperij. Elke zondag zal er een cultureel programma worden voorgeschoteld, een unieke belevenis waarbij creativiteit, kunst en
koken elkaar verassend ontmoeten. Kunstenaars en publiek
ontmoeten elkaar en daarnaast wordt creatieve ondernemers
de mogelijkheid geboden zichzelf te presenteren. Maar bovenal is De Salon een sfeervolle en levendige gelegenheid om je
zondagmiddag en avond door te brengen. Een vroegere traditie
van culinair en creatief recreëren langs de Amstel is met dit initiatief weer tot leven gebracht.
Onder het genot van een uitgelezen maaltijd worden tussen de
gangen door diverse kunstenaars voorgesteld, van dans en
muziek tot poëzie, van mode tot schilderkunst, van sculptuur
tot architectuur van kleinkunst tot kookkunst. Kunstenaars en
kunstliefhebbers dineren samen aan tafel zodat er ruimschoots gelegenheid is om met elkaar
in contact te komen en de artistieke
uitingen te bewonderen. Na afloop van
de maaltijd neemt een dj het over en
zal er nagetafeld en gedanst kunnen
worden.

Vervolg in krant 193

HAARVERZORGING DAMES EN HEREN
Door Pieter Bas en Lizette Hulsman
Knippen 12.50 Euro
Permanent geheel compleet 38 Euro
Verven v.a. 25 Euro
Ferdinannd Bolstraat 50
TeL: 020-671 31 07

De kosten bedragen slechts €25.inclusief glas bubbles en meergangendiner met bijpassend wijnar-rangement. Na afloop van het diner dansen
met een veelbelovende dj. Reserveren
is noodzakelijk.
Locatie: Cultuurhuis Diamantslijperij,
Tolstraat 129, Amsterdam
Tijdstip: vanaf 16.00 uur tot ca. 22.00
uur.
Aanvang diner: 18.00 uur
Reserveren via:
saloncucu@rocketmail.com
Voor actuele informatie over de kunstenaars, muzikanten en programma
kijk op
www.myspace.com/saloncucu
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De geschiedenis van de Salie
door Toon Bruin

De Latijnse naam van Salie is Salvia. De van slakken. De vuursalie is afkomstig
Salvia behoort tot de plantenfamilie uit Brazilië.
van Lipbloemigen (Labiataceaen). De
Lipbloemigen bestaan uit wel 900 soor- Als vaste plant kennen we de Pracht-

ten. Salvia komt van het Latijnse woord
Salveo wat genezen betekent. Een aantal soorten komt ook in Neder-land
voor, onder andere de Veldsalie (Salvia
pratensis). Pratensis betekent groeiend
in het veld. De Veldsalie is zeldzaam en
is dus wettelijk be-schermd. Een aantal
soorten kennen we als tuinplant. Een
soort wordt gebruikt in de homeopathie en in de keuken. Als êên jarige
plant kennen we de Vuursalie (Salvia
splendens). Splen-dens betekent opvallen. Ze bloe-ien van juli tot oktober met
rode bloemen. Ze worden 30 tot 90 centimeter hoog.Graag in de volle zon. Het
ver-velende is dat de plant last heeft
6

herkomst van deze plant is niet bekend.
Superba betekent trots, wat daarmee
bedoeld wordt is mij niet bekend.

De plant die in de homeopathie en in de
keuken gebruikt wordt is de Salie
(Salvia officinalis). Officinalis betekent
uit de apotheken. Het is een halfheester
van 20 tot 40 centimeter hoog. Bloeitijd
juni tot oktober met violette bloemen.
Er zijn ook soorten met witte en roze
bloemen. Afkomstig uit Zuid- Europa.
De oude Grieken gebruikten de plant
tegen tuberculose en epilepsie. Ook legden zij de bladeren op zwerende wonden. De Romeinen gebruikten de olie
van de plant om hun tanden te poetsen.
Tegenwoordig wordt de olie verwerkt in
tandpasta. De monniken uit de
kloosters zorgden voor verdere verspreiding naar Noord-Europa. Huwbare maagden gingen tijdens de langste
dag tegen middernacht op een afgesproken plaats met een salietak in de
hand zitten wachten in de hoop dat de
ware Jakob langs zou komen. Een schip
van de Verenigde Oost indische Compagnie dat in de haven van Peking voor
anker lag, ruilde een kist met Salie voor
salie (Salvia superba). In Duitsland drie kisten met thee. Mannen opgelet,
heeft men de variëteit Ostfriesland als u Salie in de tuin heeft dan is uw
gekweekt, een goede sterke plant voor vrouw de baas in huis. Rijke kooplieden
de tuin. Ze wordt 90 centi-meter hoog. aromatiseerdenn zure en wrange wijn
Bloeitijd van juli tot september met met Salie. Het gewone volk trok van
paarsrode bloemen. Kan in de zon tot Salie thee. Uit die tijd stamt het scheldhalfschaduw. Ze worden druk bezocht woord Jan Salie. In de tijd dat we nog
door hommels, bijen en vlinders. De geen electriciteit hadden, was er op de

Plantenmarkt
Kantoorbeplantingen, kamerplanten en
voor al uw bloeiende
balkonbakken, Geveltuinen!!!

Albert Cuypmarkt 203

Uitnodiging
Café La Paz

Bloemen en planten
door Toon Bruin vervolg van bladz. 6

Hoge Veluwe en in de Gelderse Achterhoek de folklore aan het
eind van de zomer genoemd : Lampegietersavond. Dan werd er
met een groot feest de straatlantaarns weer aangestoken. Aan
het eind van het feest kreeg elke feestvierder een beker warme
melk met Salie zodat men verzekerd was van een goede nachtrust. In de homeopathie werkt de olie tegen ontstekingen op de
slijmvliezen. Vette zware vleesgerechten waarin Salie verwerkt
is, daar zorgt de Salie voor een goede spijsvertering. Ook voor
de Salie geldt: overdaad schaadt. Bij grote hoeveelheden of
dagelijkse inname heeft de plant een giftige werking.
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.

LUNCH
TAPAS

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

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 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

dwijnen, toen viel ik flauw. Ik droomde
dat ik in een kleurrijke tunnel viel,
Vervolg van krant 191
waar geen einde aan leek te komen. De
val duurde uren. Moeder zat bij me op
Kattenkwaad vervolg
bed toen ik ontwaakte. 'Wat is er gebeurd', vroeg ik versuft. 'Je bent van het
Voldaan ging ik na een poos op huis
paard gevallen', zei ze. 'Toen ik het
aan. Ik riep mij moeder, die daarop in
broodje bracht, lag jij op de grond en
de deur verscheen. 'Wiens paard is dat?'
was het paard verdwenen. We hebben
vroeg ze streng. 'Van Bunjamin', antje maar meteen in bed gelegd. Je bleef
woordde ik. 'Hoe komt hij daaraan?'
maar praten. Je herhaalde telkens je eivroeg ze. 'We hebben hem gevonden',
gen naam en zei dat Ike niet weg moest
loog ik. 'Je kan ook nooit stilzitten', zei
gaan. Ze moest op je wachten'.
ze hoofdschuddend, 'er is altijd wel wat
Ike was ons buurmeisje, dat ik het leukmet jou'. 'Malle jongen'. 'Ja ja ', kapte ik
ste meisje van het dorp vond. Osman
haar af. 'Mag ik een broodje dürüm ?
en Cafer kwamen langs. Ik vroeg ze
Ik zag haar nog net in de keuken vernaar het paard, maar werd niet veel wijDE PEDICURE
VoetverzorinVoetverzorging
______________
______________
Carla van Os
Willemsparkweg 176
Mobiel 06 463 73610
8

zer. 'Is Bunjamin al langs geweest?'
vroeg ik moeder. Dat was hij niet. 'Heb
je honger?' vroeg moeder. Ik had vreselijke honger. Na het eten viel ik opnieuw
in een diepe slaap. De volgende dag
moest ik rusten, maar dat lukte me
niet. Ik vroeg me af wat er met het
paard was gebeurd. Zou Bunjamin misschien boos op me zijn?
Rond een uur of drie ging ik die middag naar de werkplaats. Oom Mehmet
droeg mij op spijkers uit stukken hout
te trekken met een hamer. Hij wilde dat
ik schoenen aantrok, maar dat vond ik
niet nodig. Ik droeg nooit schoenen. Ik
was een half uur bezig toen Ike met
haar moeder voorbij liep. We keken el-

SONNY Vlaamse Frieten

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

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

Tel: 676 76 12

Vervolg van pagina 8

kaar aan en ik deed een stap naar voren
richting het raam. Ik moet mijn gezicht
vertrokken hebben van de pijn toen ik
een spijker in mijn voet kreeg, want ik
zag aan Ike dat ze naar me toe wilde
komen. De aanwezigheid van haar
moeder hield haar tegen. Zodra ze uit
het zicht was verdwenen, verliet ik de
werkplaats. Onderweg verging ik van
de pijn. Thuis vertelde ik mijn moeder
dat het een spijker was geweest. Uit een
groot gat stroomde onophoudelijk
bloed. De koorts kwam op en iemand
besloot de hulp van een verre tante in
te roepen. Ik viel in slaap, maar werd
wakker doordat mijn moeder me stevig
tegen het bed aandrukte. De verre tante hield een grote roodgloeiende spijker in haar hand. Ik gilde het uit van de
pijn, toen deze spijker het gat opnieuw
inging. Gelukkig verloor ik het bewustzijn.
Een hele week moest ik thuisblijven. In
het begin maakte ik daar een drama
van, maar later niet meer: alle aandacht
en liefde bevielen me goed. Ik was niet
gewend dat mensen zich zoveel met mij
bezighielden. Ik kreeg allerlei cadeautjes en lekkernijen. Bunjamin kwam ook
langs met zijn moeder. Hij vertelde dat
het paard onvindbaar was. Hij vond het
niet erg. We konden achterhalen waar
die wilde paarden zich nu bevonden en
er nog één vangen. Zelfs de moeder van
Cafer, Hava, kwam langs. Ja, iedereen
kwam, behalve de enige persoon die ik

verwachtte: Ike.
Drie dagen plat in de slaapkamer, ik
werd gek. Op de vierde dag besloot ik
op te staan. Vanaf onze woonkamer kon
ik haar huis zien en ik hinkelde op een
voet naar het raam. Het was opvallend
stil rondom hun huis. Ik durfde niemand te vragen waar ze was, waar ze
bleef, hoe het met haar ging. Ik was behoorlijk teleurgesteld, maar niet voor
lang. Een naar en onbekend gevoel
bekroop mijn wezen. Wat probeerde het
mij te vertellen, zonder duidelijk te
spreken of me recht in de ogen te kijken?
>>>>>>>>>>>>>>

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 193

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: 471 32 97

www.fietshuis228.nl
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Nieuw - op en aan de Cuyp
De Albert Cuyp bestaat 104 jaar en is volgens de reclameposters - 'nog steeds
sexy'. Dat komt ondermeer door de
nieuwe winkels en horecagelegenheden
die zich aan en rond de Cuyp vestigen.
De afgelopen maanden kwam er weer
een aantal bij.

dees-geïnspireerde broodjes en salades. Typisch drankje is de Clunito, een
Canadese versie van de Mojito.
Loop je door deze ontmoetingsplek
voor creatievelingen naar de lichtere
ruimte achterin, die ook te betreden is
via de ingang aan de Gerard Dou 74,

Carlo di Luca en zijn vrouw

de ruimtes van de galerie aan het werk
zijn. Er worden regelmatig feesten, presentaties en wisselende tentoonstel-lingen gehouden.
Sid Lee galerie, Gerard Doustraat 74,
www.sidleecollective.ca
Blackboard Canteen, Albert Cuypstraat 101, 020-662 30 30. Openingstijden:
zo t/m do 12.00-01.00 uur, vr en za
12.00-03.00 uur

IJs-estafette

Sid Lee Collective
Het Canadese reclamebureau Sid Lee
opende op de valreep van 2009 een creatieve hotspot aan de Albert Cuyp. Wie
goed oplet, want de zwarte gevel loop je
zo voorbij, kan vanaf de markt op nummer 101 de Blackboard Can-teen
binnenlopen. Ook binnen is alles zo'n
beetje zwart. De naam van het caférestaurant verwijst naar de zwarte
krijtmuur, waarop jong talent elke
maand een andere muurdecoratie
tekent. Op de menukaart staan Cana-

We lijken met z'n allen helemaal dol te
zijn op ijs. Waarom openen er anders
met de regelmaat van de klok nieuwe
ijssalons? Of zou dat komen door het
grote gemis van Pepino, de grote Italiaanse ijsmeester in de 1e Sweelinckstraat die ruim een jaar geleden helaas
voorgoed
is terug-gegaan naar zijn
dan beland je in een galerie, waar de
meest uiteenlopende producten te zien zonnige vaderland? Een tijdje hebben
en te koop zijn. Van jurkjes tot sieraden, anderen zijn fameuze ijssalon overgevan boeken en posters tot futuristische nomen, maar zij gingen roemloos ten
drinkwaterapparaten, allemaal van de onder. Nog maanden later stonden jonhand van Canadees ontwerptalent. Ook ge moeders en vaders radeloos voor de
hier moet je goed opletten, want de dichte deur, met zwaar bedroefde kinhouten plankenvloer loopt midden in deren aan de hand.. Afgelopen april
de ruimte opeens omhoog, waardoor openden, kort na en vlak bij elkaar,
deze deels in een lange tafel verandert. opeens twee nieuwe ijssalons hun deuHet hippe reclamebureau, met klanten ren. Elk met een heel eigen concept, dus
als Adidas en Diesel, heeft wereldwijd wie weet gaat het nu weer helemaal
170 medewerkers, waarvan er zo'n goed komen met ijs-minnende Pijpbetwintig in Amsterdam in de aanpalen- woners.

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
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Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

door Marieke van Gessel

Ice cream & Espresso

Het IJspaleis

Carlo di Luca is de man van het gelijknamige Italiaanse koffiemerk. Hij
begon nota bene als kapper, maar had
zoveel koffie- en kooktalent dat hij al
snel een eigen koffiezaak annex restaurant begon. Dat zit in de Nieuwe Spiegelstraat en wordt inmiddels door
iemand anders gerund. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, dus
opende Carlo di Luca Ice Cream &
Espresso in de Gerard Doustraat, pal
naast goede (want culinaire) buur De
Sperwer. Uiteraard wordt hier heerlijke
koffie geserveerd, afkomstig uit de
eigen branderij in de buurt van Rome.
Het ambachtelijk gemaakte Italiaanse
ijs komt van IJs & Zopie, die eerlijke,
verantwoorde voeding hoog in het
vaandel heeft. In de mooie zaak is ook
gelegenheid tot heerlijk Italiaans tafelen. Er is een aanschuiftafel, tot 20.30
uur, waar onder andere salades, pasta's, saltimbocca, maar ook sand-wiches
geserveerd worden. De ruimte is ook
beschikbaar voor besloten fees-ten en
partijen. En u kunt er uiteraard terecht
voor uitstekende Italiaanse catering
voor een feest op locatie.

De volle wijnwinkel op de hoek van de Ben Bockstael, een vertrouwd gezicht
1e Sweelinck en de Govert Flinck heeft op de Albert Cuyp - hij staat immers al
jaren op de markt - opende afgelopen
mei achter zijn kraam een heuse eigen
winkel, waarin zijn T-shirts nog beter
tot hun recht komen. Ben verkoopt Tshirts in alle soorten en maten, van
mini tot maxi, met korte en met lange
mouw. Het leukst is natuurlijk dat je
alle mogelijke afbeeldingen en teksten
door hem op een shirt naar keuze kunt
laten zetten, voor je geheel eigen 'customized' shirt. Bestellen is ook mogelijk
via zijn website.

Carlo di Luca, Gerard Doustraat
224, 020-470 29 08, 06-551 259 59,
elke dag geopend, behalve
maandag, vanaf 10.00 uur,
www.ijsenzopie.nl

BBshirts

BBshirts, Albert Cuypstraat 230,
plaatsgemaakt voor een open, lichte vlak naast café De Schaapskooi,
zaak, waarin ook stoelen en tafeltjes www.bbshirts.nl
staan. Centraal staat echter de grote,
verleidelijke ijsdisplay, waarin de mooiste kleuren en lekkerste smaken om de
aandacht van de ijsliefhebber smeken.
Het ijs is afkomstig van een gerenommeerde, bekroonde ijsmaker in het
Gooi, die het echtpaar dat het IJspaleis
uitbaat eerst nog moet overtuigen van
hun constante en hoge normen en kwaliteit, voordat hij zijn naam prijs wil
gegeven. Maar dat zal binnenkort zeker
gebeuren. Er worden ook koffie, koekjes en flensjes geser-veerd en op bestelling zijn er ijstaarten af te halen.
Het IJspaleis, 1e Sweelinckstraat 20,
dagelijks open
van 11.00 20.00 uur

CAFÉ

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00

Italian Fashion outlet

www.officinaoutlet.com
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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

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

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.

Er is nu geld voor 28 kinderen

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

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

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51
Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl
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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Donderdag 18 juni:

Little Bird Big City & 3Handsclapping

Metropole Orkest, Ilse DeLange en Trijntje Oosterhuis vallen
als snel wanneer we inventariseren met wie deze heren spelen en hebben gespeeld.
Jazzclub Langs de Lijn recenseert Merel als: 'Een groot talent
dat haar songs met een grote zuiverheid en kracht en met
een respect afdwingende vanzelfsprekendheid over het voetlicht wist te brengen.'
Met: Merel Koman (zang), Jasper Slijderink (toetsen), Niels
Onstenk (gitaar), Bart Soeters (bas), Janco van der Kaaden
(percussie), Philippe Lemm (drums), Kris Rietveld (backing
vocal), Anne Vrij (backing vocal), Jessica Manuputty (backing vocal) en Polle Vrienten (backing vocal).
3handsclapping: Peter Tiehuis (gitaar), Theo de Jong (bas)
en Bart Fermie (percussie).
Noordpool. 20.30 u. € 8.

In de Badcuyp zingt aanstormend talent Merel Koman een
gevarieerd repertoire van fusion tot folk, funky popmuziek
en sferische ballads. Tijdens de eerste set wordt ze begeleid
door haar eigen band en drie backing vocals.
Tijdens de tweede set zal Merel begeleid worden door het
trio '3handsclapping' bestaande uit Peter Tiehuis, Theo de
Jong en Bart Fermie. Bepaald geen onbekenden: grote
namen als George Duke, Chaka Kahn, Toots Thielemans, het

Amsterdam Fietst
1e Jacob van Campenstraat 56
Telefoon 662 87 07
Voor al uw reparatie’s en
Verkoop van gebruikte Fietsen
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www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

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

Rialto

Ostadetheater

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

11 juni

ma 15 juni 2009 20:30 uur - Musical

Unspoken - première

DOODGELUKKIG

Het is vijf jaar geleden dat het enige kind van Grace en
Lukas, de toen 14-jarige Lisa, zonder enige verklaring uit
hun leven verdween. Sindsdien is er taal noch teken van
haar vernomen. Hoewel beide ouders op een bepaalde
manier hun leven weer hebben opgepakt, hangt er een groot
verdriet tussen hen in, waarover ze niet met elkaar kunnen
communiceren. Terwijl Lukas nog steeds de hoop koestert
haar terug te vinden, verlangt Grace ernaar dit hoofdstuk af
te sluiten en het verlies van haar dochter te accepteren. Toch
voelt ze een vreemde fascinatie voor een meisje dat ze in de
metro ziet. En waar komen de zwijgende telefoontjes vandaan die Lukas ontvangt? Is wat we zien werkelijkheid of
hallucinatie? Opgesloten in hun eigen verdriet, riskeren de
geliefden ook nog eens elkaar te verliezen.
Met weinig dialoog en veel extreme close-ups tast de jonge
Vlaamse filmmaakster Fien Troch de gevoelswereld van
haar personages af.

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

M ILOBI

BEAUTY SUPPLY
KAPPERS - GROOTHANDEL
Albertcuypstraat 57
1072 CM Amsterdam
Telefoon: 020-6708810

Op weg naar je grootste
dromen, word je zo vaak
afgeleid. Hein en Vannessa hebben bij elkaar
op de Theaterschool
gezeten. Vannessa verliet
de opleiding vlak voor
het eindexamen om een
kind te krijgen. Hein
probeert sinds zijn eindexamen wanhopig iets te
bereiken in zijn vak, maar veel verder dan kinder-voorstellingen met poppen komt hij niet.
De twee hebben elkaar al vijf jaar niet meer gesproken en
besluiten dan in hun oude stamcafé weer eens bij te kletsen.
Eén keer per jaar, op dezelfde datum, dezelfde tijd, aan hetzelfde tafeltje. Zo komen we erachter hoe de twee elkaar in de
gaten houden op weg naar hun grote dromen en hoe ze
elkaar eigenlijk op school al uit het oog zijn verloren. DOODGELUKKIG is een kleine, nieuwe musical voor iedereen die
dromen heeft en iedereen die er wel eens eentje is kwijtgeraakt?
Met Hein Gerrits & Vannessa Timmermans
Script: Allard Blom
Muziek: Jeroen Sleijfer, Marc Peter van Dijk
Choreografie: Hester Schrofer
Regie: Paul van Ewijk

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

Café
Mansro
Eerste Sweelinckstraat 13
Telefoon 664 45 54
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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.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Mikado RON VERBOOM
O HEERLIJK RON

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

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

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

De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08

terras van de Pijp

1e vd. Helststraat 66

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

Ferd. Bolstraat 134

Tel:679 12 95

1e vd.Helststraat 35

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

MOKUM•MOTERS
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

Restaurant
Cafe Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Tel:•662 12 09
Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

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

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Sarphatipark 16

Tel. 671 76 87

