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We zijn weer
thuis
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp
is een uitgave van de
Humanistische Beweging
Amsterdam en staat open voor
alle andere organisaties, zolang ze
niet oproepen tot geweld.
Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
www.degemeenschap.info
Contactadres:
jan@bulletindepijp.nl
Telefoon: 679 10 55
mobiel: 06-339 607 70
Op de website staan diverse links
naar andere landen in diens taal.
Op de website van de krant staan
alle kranten met onze artikelen,
evenals al onze adverteerders die
het mogelijk maken onze
projecten in Afrika te realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

Zo, dat is wel weer even wennen. De ene
dag ben je nog in een bloedheet Afrika
en de andere dag weer terug in mijn
koude kikkerlandje. Een half jaar lijkt
lang, maar is toch snel voorbij gegaan.
Gelukkig ben ik weer druk bezig met
deze krant en ebt mijn heimwee langzaam weg. Het internet zorgt ervoor dat
ik dagelijks in contact ben met de mensen die zich daar inzetten om de weeskinderen naar school te laten gaan en
het agrarisch project verder uit te werken.
De Humanistische Beweging groeit en
brengt ook daar de boodschap voor een
menselijke samenleving. In heel Afrika
leeft het project voor de Wereldmars
voor Vrede en Geweldloosheid enorm,
dat 2 oktober van start zal gaan. De
voorbereidingen zijn daar in volle gang.
Er zijn al heel veel adhesiebetuigingen
van allerlei groepen, religies, scholengemeenschap-pen en universiteiten. Zij
allen willen graag meewerken om deze
wereldmars te doen slagen. De T-shirts
met de tekst 'Pour la paix et la non-violence' vliegen weg en zijn niet aan te slepen. Daarom had ik gehoopt om de Tshirts die in Afrika gemaakt zijn met de
Nederlandse tekst 'Ik ben voor vrede en
geweldloosheid' te verkopen om nog
meer T-shirts voor Afrika te kunnen
laten maken. Helaas. In de vier weken
dat ik nu terugben, ben ik er nog maar
zeven kwijt.

COLOFON
MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,
Manuel Schreurs, Toon Bruin, Bert, Marieke van
Gessel, Lory Tasma

en jij?
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Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055
E-mail: jan@bulletindepijp.nl
Deadline:
10e van iedere maand

Mocht u nog belangstelling hebben, mail of bel dan naar Bulletin de
Pijp. Dan kunt u ze alsnog bestellen.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten:
een vrolijk oranjegekleurd shirt, verkrijgbaar in de maten small, medium,
large en XL, kost slechts 10 euro, twee
voor 15 euro. Wie maakt me los?
Bij voorbaat heel hartelijk bedankt en ik
ben heel erg blij dat ik jullie allemaal op
de markt en in mijn wijk terug zie.
Liefs,
Jan

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.

'n Heel goed kinderfeest
door Marieke van Gessel, wordt vervolgd op pagina 5

Op zondag 5 juli organiseren
ondernemers en buurtbewoners in de Eerste Sweelinckstraat, op de hoek met de
Albert Cuypstraat, een buurtfeest met allerlei Oudhollandse
spelletjes.
Het begon eigenlijk allemaal met de
speciale band die Remco Grijzenhout
van koffiehuis De Schaapskooi heeft
met Brazilië. Hij heeft een zwak voor
het klimaat, de sprankelende muziek
en de positieve levenshouding van de
mensen in dit grote Zuid-Amerikaanse
land. Het liefst zou hij er gaan wonen.
Zolang dat nog niet het geval is, gaat hij
er zo vaak mogelijk op vakantie. Remco: 'Maar het is er helaas niet voor
iedereen een paradijs. Ter voorbereiding op mijn reis naar Brazilië kwam ik
ruim een jaar geleden terecht op de
website van Help mij Leven.' Deze
stichting is in 1988 opgericht door de
Rotterdammer Robert Smits, die zich
het lot van de straatkinderen aantrok.
Nu runt Smits in Rio de Janeiro de vereniging Remer. Deze naam is een afkor ting van 'Refúgio de Meninos e

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant? Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants en café’s die ons blad
ondersteunen en bij bakkerij R. Venekamp in
de Ferdinand Bolstraat, bakkerij Ron Verboom,
hoek Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat, en

Wil
Remco

Meninas da Rua', ofwel 'Schuilplaats
voor Jongens en Meisjes van de Straat.'
De opvang heeft als uiteindelijk doel
de kinderen terug te plaatsen bij familie, in een pleeggezin of in een opvanghuis. Smits richtte naast een woonboerderij onder andere ook sportclub Sparta op, om te proberen de kinderen van
de straat te houden. Remco: 'Naast
donaties kunnen ze altijd vrijwilligers
gebruiken. Ik heb contact met hen gezocht, want ik vond het echt hartverscheurend om die kleintjes letterlijk

in de goot te zien leven. Op een gegeven
moment combineerde ik mijn liefde
voor Brazilië met die voor deze buurt
en kwam ik op het idee een buurtfeest
voor kinderen te organiseren, waarvan
de opbrengst geheel ten goede komt
van stichting Help mij Leven en het
project Remer. Iedereen die ik hierover
sprak was meteen enthousiast en dus
zijn er vele vrijwilligers om te helpen
met de hapjes, drankjes, het springkussen, zaklopen, koekhappen, etc.
Ondernemers als Het IJspaleis en

bij bakkerij Runneboom in de 1e Van der
Helststraat, bij Albert heijn, de wasserette in de
van Woustraat, de Coöp in de 1e Jan Steenstraat, de openbare bibliotheek aan het Roelof
Hartplein, Cinetol en de tabakzaak en kleermakerij in de Cornelis Trooststraat.

Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?
Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v.
Bulletin de Pijp.
Hoe neem ik een abonnement op deze krant?
Maak een donatie van 25 euro over op bovenstaand gironummer voor onze projecten in
Afrika. Vermeld daarbij uw adres.

M ILOBI

Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

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

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 192
2e hoofdstuk
HET MENSELIJKE EN DE EXTERNE
BLIK
De bevestiging die zegt "de mens vormt
zich in een omgeving" zegt ons niets
substantieels; noch dat de mens zich
"vormt" dankzij die omgeving,
(natuurlijk voor sommigen, sociaal
voor anderen en beide voor weer anderen). Zo'n inconsistentie verergert zich
als men in dit verband "vormt" benadrukt, het begrip van de termen
"mens" en "omgeving" voor aangenomen neemt, omdat verondersteld
wordt dat "omgeving" dat is, wat de
mens omringt, ofwel haar onderbrengt
en dat "mens" datgene is wat zich
binnen die "omgeving" bevindt of erin
is ondergebracht. Dus zien we, als in
het begin, inhoudsloze cirkels. Desondanks bespeuren we dat de twee gerelateerde uitdrukkingen op ge-scheiden
bestaansvormen wijzen en dat de
intentie bestaat om deze scheiding
samen te brengen in een kunstmatige
relatie, met het woord "vormt". Het
woord "vormt" wordt in verband
gebracht met genesis, d.w.z. met de verklaring van iets uit de oorsprong.
Het voorgaande zou van geen belang
zijn als het ons niet gepresenteerd zou
worden als een voorbeeld van verschillende beweringen, die gedurende

millennia een beeld van de mens hebben bepaald. In dit beeld wordt de
mens vanuit de dingen gezien en niet
vanuit de blik die naar de dingen kijkt.
Want wanneer men stelt "de mens is
het sociale dier" of "de mens is
gemaakt naar Gods gelijkenis", plaatst
dat de samenleving of God als diegene
die kijkt naar de mens, terwijl de
samenleving of God alleen bedacht,
ontkend of geaccepteerd kan worden
vanuit de menselijke blik.
En zo daalden in een wereld, waarin
sinds de vroegste geschiedenis een onmenselijke blik algemeen goed werd,
ook een gedrag en instituties neer, die
het menselijke verstikten. Zo vroeg
men zich bij het observeren van de
natuur onder andere ook af wat de natuur van de mens was en beantwoordde men dit alsof het een natuurlijk
object was.
Zelfs de denkstromingen die de mens
voorstelden als onderhevig aan continue transformatie, werkten in een
denkrichting die het menselijke plaatste vanuit de externe blik, vanuit verschillende standpunten van het historisch naturalisme.
Het is het onderliggende idee van
"menselijke natuur" die met de externe
blik op het menselijke overeenkomt.
Maar, wetende dat de mens het historische wezen is wiens manier van sociale handelen zijn eigen natuur transformeert, komt het begrip van "mense-

Silo

lijke natuur" naar voren als afhankelijk
van het handelen en het "zijn", en daarmee is het onderworpen aan de transformaties en ontwikkelingen die dit
"zijn" in beweging zetten. Op deze wijze breidt het lichaam, als prothese van
de intentie, z'n mogelijk heden uit,
waardoor hij de aarde vermenselijkt.
En die aarde kan al niet meer gezien
worden
als
simpelweg
uiterlijkheid, maar als "landschap",
natuurlijk of menselijk, dat onder-worpen is aan huidige of mogelijke menselijke transformaties. Het is in dat doen,
waarin de mens zichzelf transformeert.
wordt vervolgd in krant 194

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u alleen advertenties af te
rekenen met (van links naar
rechts): Lory Tasma, Manuel
Schreurs, Jan van Overveld of
Sabine van Tatenhove.
4

'n Heel goed kinderfeest
vervolg van pagina 3

speelgoedwinkel Mikado werken belangeloos mee.' Er komt ook akoestische muziek. 'Het wordt een gezellig
'Oudhollands' feestje, passend bij de
buurt. En we kunnen hier natuurlijk

niet om André Hazes heen!' Met een
zonnetje erbij en het goede doel in Brazilië voor ogen, wordt het zeker een
bruisend buurtfeest met een warm
Latino-gevoel.

geheel naar Stichting Help mij Leven.
www.helpmijleven.org, Postbank
4045641, Rabobank 10.76.14.642,
Bleiswijk

Benefiet buurtfeest, zondag 5 juli, van
11.00-20.00 uur, hoek Eerste Sweelinck
/ Albert Cuypstraat.

2e Jacob van Campenstraat 150

Open: ma t/m za
vanaf 12.00 uur
tel: 673 42 51
Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl

Voor elke kinderactiviteit wordt een
bijdrage van 0,50 eurocent gevraagd.
De opbrengst van deze dag gaat in zijn

Uw installateur

B van Erve
CEIntUURBaan 212

tEL: 662 03 20
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Het Oranjehof
Het Oranjehof is de tuin van de Oranjekerk. De architect van de kerk is
Christiaan Bernard Posthumus Meyes
(1859-1922). In 1899 werd begonnen
met de bouw van de protestantse Oranjekerk. Op 11 september 1903 werd de
kerk in gebruik genomen. Posthumus
Meyes was een groot bewonderaar van
Hendrik Petrus Berlage (1856-1934).
De invloed van Berlage vindt men dan
ook terug in de Oranjekerk.
Begin jaren negentig van de vorige
eeuw werd de kerk door sloop
bedreigd. In die tijd is men dan ook
begonnen met de renovatie van de kerk
en in 1999 is de renovatie voltooid.
Sinds 2000 nestelen er gierzwaluwen in
de klokkentoren en is men begonnen er
nestkasten aan te brengen. Op een bord
bij het tuinhek verwijst men dan ook
naar een Bijbeltekst over deze vogels
(Jeremia 8:7).
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In 1998 is de Flora en Faunawet aangenomen. Deze houdt in dat reparaties
aan het dak van de toren alleen van half
augustus tot begin mei plaats kunnen
hebben, zodat de vogels niet gestoord
worden in het broedseizoen.

Thematuin
Het Oranjehof is een thematuin. Er
groeien vooral planten met Bijbelse
namen die verwijzen naar het Oude en
het Nieuwe Testament. Zoals de Judaspenning (Lunaria annua). De legende
vertelt dat Judas na zijn verraad aan
Christus zich aan een boom heeft opgehangen. Zijn dertig zilverlingen vielen
op de grond en daar groeiden vervolgens deze planten. De Judas-penning
bloeit van april tot mei met paarse
bloemen. Het zijn echte vlin-derplanten Ze worden 50 tot 80 cm hoog. De
zilverachtige tussenschotten zijn met
wat verbeelding de dertig zilverlingen.
De Latijnse naam ‘Lu-naria’ komt van
‘Luna’, wat ‘maan’ betekent, de zilveren

tussenschotten lijken daar wel op.
‘Annua’ betekent eenjarig. De tussenschotten zijn heel goed te gebruiken
in droogboeketten. Ook de Jakobsladder (Polemonium foliosissimum) staat
in het Oranjehof. Het bordje erbij verwijst naar Genesis 28:12, waarin
beschreven wordt dat Jakob in zijn
droom een ladder zag die tot de hemel
reikte. Jakobsladders bloeien van mei
tot september met blauwe bloemen. Ze
worden 50 tot 100 cm hoog. ‘Foliosissimum’ betekent ‘veel blad’.
Ook groeit er Salomonszegel (Polygonatum multiflorum). De stengels
sterven in het najaar af en laten een litteken op de wortelstok achter; dat is
dus het Salomonszegel. Ze bloeien van
april tot mei met kleine witte bloemetjes. Ze worden 30 tot 80 cm hoog. De
wortelstok wordt in de homeopathie
uitwendig gebruikt tegen zweren en
negen-oog. Als u ze graag in de tuin
wilt hebben moet u wel weten dat de
blauwe bessen giftig zijn.
In het midden van de tuin staat een linde (Tilia) die 105 jaar oud is. Aan de
linkerkant van de tuin staat een grote
vijg (Ficus carica). ‘Carica’ betekent
‘afkomstig uit Klein-Azië’. De vijg kan
wel 10 meter hoog worden.

Oude olijf
Achter de vijver staat een grote olijf
(Olea europea). De olijf is met de vijg,
de dadel en de druif een van onze oudste cultuurgewassen. Achtduizend jaar
geleden was de olijf al bekend in Jericho. Drieduizend jaar voor Christus
was de olijf al in cultuur langs de Nijl
en in Palestina, Libië en Syrië. Een olijf
kan wel tweeduizend jaar oud worden.
In de Bijbel speelt de olijf verschillende
malen een belangrijke rol. De tuin
wordt keurig onderhouden door vrij-

Uitnodiging
Café La Paz

Bloemen en planten
door Toon Bruin

willigers. Bij de planten staan naambordjes in het Latijn en
Nederlands en soms ook verwijzingen naar de Bijbel. De tuin
is de moeite waard om te bezichtigen. Ik kan u dat van harte
aanbevelen.
Oranjekerk, 2e Van der
De tuin is geopend op vrijdag, van
Helststraat, tel. 6795559, 10.00 tot 12.00 uur, en op zondag,
www.oranjekerk.org
van 11.00 tot 12.30 uur.
www.kerktuinen.nl

Mensen zeggen overal “Oorlog is een ramp! Laten we vrede een kans geven en een nucleaire ramp voorkomen!
Bezettingstroepen moeten worden teruggetrokken en
bezette gebieden worden teruggegeven! 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.

Jakobsladder

Salomonszegel

LUnCH
taPaS

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

Café La Paz wordt georganiseerd op
de tweede vrijdag van de maand, nu
dus op 10 juli. Waar? Zuid-Afrikaans
restaurant Tjing Tjing,
Cornelis Trooststraat 56-58.
Aanvang: 20.00 uur.
Thema zelf te bepalen.
DInER
DRanK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
albert Cuypmarkt 130a
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Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 192

Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
Lef
Op de Vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Dier en Mens
Maffia
Herder
Mavin
Gouden Armband
Bliksemliefde
Buschauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het hoofd van Yalçin

Ike
‘We waren allebei nog kind, maar zo
voelde het niet. Ik was zes jaar, zij een
jaar ouder. Ondanks het geringe leeftijdsverschil, keek ik tegen haar op. Bij
mij stond ze op een voetstuk; met niets
of niemand was ze te vergelijken. Ze
had een lichte huid en droeg het haar
tot over de schouders. De kleur ervan
zat ergens tussen bruin en donkerblond. “Kumral” noemen ze dat in Turkije en vooral in ons gebied zag je dat
niet vaak. Ike bezat niet alleen zeldzame schoonheid, maar had ook een

jongensachtige uitstraling. Sterker nog,
soms kon ze keihard zijn. We hielden
van elkaar, maar spraken er nooit over.
Het was voldoende dat we het van
elkaar wisten. Niemand uit het dorp
hoefde te weten wat wij deelden. Alleen
zo kon ik haar in mijn hart bewaren.
Helaas zag haar vader mij liever niet
verschijnen. Ze kreeg enkel de kans om
buiten spelen wanneer er thuis bezoek
was. We gingen dan op een steen achter
hun huis zitten, zodat we in alle rust
konden praten. De steen was precies
groot genoeg voor twee, zonder dat
onze lichamen elkaar raakten. Soms
stelde ze voor om de sterren te tellen,
maar daar begon ik niet aan. Voor je het

Sonny’s Vlaamse Frieten
met Belgische sauzen.
Zelfgemaakte, verse falafel met gratis salade en
sausjes

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 673 54 88
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wist, zat je twee à drie uur naar de hemel te staren. Zij, daarentegen, telde ze
wel. Een keer keek ze me aan en vroeg
hoeveel ik er had geteld. “Eén”, antwoordde ik zonder haar aan te kijken.
“Het is niet belangrijk hoeveel je er telt,
maar wel dat je ze onthoudt.” Stilte.
“Hoeveel heb jij er geteld?”, vroeg ik
om die te doorbreken. “Ik weet het
niet”, antwoordde ze, “allemaal.”
“Als je ze niet kan onthouden, waarom
tel je ze dan?”, vroeg ik. Ze antwoordde niet. Tien minuten lang bleef het stil.
“Weet jij dan wel wat je doet?”, sprak
ze eindelijk. Ik knikte ja. “Geef eens een
voorbeeld”, zei ze. “Het eerste wat ik 's
ochtends doe, is uit het raam naar jul-

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

1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
lie huis kijken. Als ik jou zie, weet ik dat
het een mooie dag zal worden. Daarna
beloof ik mezelf dat ik met niemand
ruzie krijg. Dan wordt het pas echt een
mooie dag.”
“Waarom kijk je elke dag uit het
raam?”, vroeg ze. “Omdat ik je mis”, zei
ik. “Ik zoek dan naar je verschijning.”
We vielen beiden stil. Ik keek naar de
sterrenhemel en zocht naar de meest
afgelegen ster. Toen kwam ze angstig
dichterbij en gaf een zachte kus op mijn
rechterwang. Vervolgens verdween ze
rennend de nacht in. Ik bleef zitten. De
kou deerde me niet, want ze had zich
voor het eerst blootgegeven. Weer tuurde ik naar boven, op zoek naar een ster
die net zo onbereikbaar was als zij. Een
ster die mij altijd licht zou schenken in
donkere tijden.
Op een zekere ochtend, nadat mijn voet
genezen was, keek ik uit het raam en
zag een menigte voor haar huis. In het
midden stond een grote met water gevulde ketel, die verhit werd. Ik begreep
meteen wat er aan de hand was: een
sterfgeval. Met het water waste men de
dode, de zogenaamde reiniging. Een
zevenjarig meisje, zo sprankelend,
wonderschoon en puur. De avond er voor hadden we samen nog gespeeld,
zorgeloos over de grond gerold. Ik was
medeplichtig aan het vuil op haar gezicht, handen en voeten. De traditie
heeft ons vervolgens gescheiden: naarmate ze haar wasten, werd onze band
tenietgedaan. Ik zakte in en de wereld

werd grauw. 's Avonds telde ik de sterren zoals zij dat deed. Ik vond mijn ster
in de verte, maar als ik lang genoeg
naar de hemel keek, verdween ze uit het
zicht. Er stonden zoveel sterren aan de
hemel en ze leken allemaal op elkaar.
Eens toen ik op onze plek naar de sterren keek, liep er iemand langs. Het was
mijn zes jaar oudere buurjongen, Soro.
Zodra hij me zag, kwam hij naast me
zitten. “Wat doe je hier midden in de
nacht?”, vroeg hij. Ik antwoordde niet.
“Ga naar huis”, zei hij, “ga slapen”. “Sta
op”, beval ik. Hij zat immers op de plek
van Ike.’
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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
Turkije.
wordt vervolgd in krant 194

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, mijn
stad is mijn dorp, mijn land
is mijn stad en mijn wereld
is mijn land.’

een perfecte fiets voor bijna niets

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl
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Fijnproeven in de Pijp
door Marieke van Gessel

Vorig jaar opende Jozephine IJpelaar haar traiteur- annex cateringzaak Alidus in de Hemonystraat,
vlak bij de Ceintuurbaan, om de
hoek van eetcafé Bloemers. Daarmee ging een langgekoesterde wens
in vervulling.
Kennelijk zit koken in de genen van de
familie IJpelaar, want broer Peter runde vroeger restaurant Van Hale in de
Frans Halsstraat en opende A la Ferme
in de Govert Flinckstraat. In dat laatste
restaurant zwaait chef-kok Ben van
Geelen, afkomstig van het vermaarde
Bordewijk, sinds kort de pollepel. Peter
is al weer een aantal jaren gesetteld op
het Franse platteland, waarmee ook
zíjn droom is uitgekomen. Zijn zus
Jozephine werkte onder andere in het
restaurant van haar broer, maar deed
ook ervaring op in een hotel in Frankrijk. Nog dagelijks is ze bezig haar
kookkunst te verfijnen en te experimenteren met nieuwe combinaties en
bereidingen.
Alidus, de voornaam van de vader van
Jozephine en Peter, was in het begin
geopend als traiteur- annex delicatessenzaak, maar de vraag naar workshops en catering werd zo groot, dat
Jozephine nu vooral verdergaat als
cateraar. Daarnaast geeft ze in Alidus,
bij haar thuis in de de Hemonystraat,
kookworkshops, houdt ze er proeverijen en is het mogelijk een privélunch of

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV amsterdam
tel: 671 20 16
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Fijnproeverij alidus in de Hemonystraat

diner voor een speciale gelegenheid bij
haar te boeken. Daarnaast houdt ze één
keer per maand op zondag een gezellige aanschuiftafel. In het sfeervolle,
intieme interieur, met kunst van haar
zus Antje - een andere getalenteerde
IJpelaar - aan de wand, kunnen op 26
juli a.s. maximaal twintig mensen weer
genieten van een overvloedig, Frans
georiënteerd diner.
Jozephine zit altijd vol nieuwe ideeën.
Op zondag 5 juli organiseert ze een
culinair uitje op de Waddenzee. De
gasten verorberen de zelf geplukte en

ter plekke bereide oesters - maar ook
de garnalen, kokkels en platvissen die
worden gevangen - aan boord en op de
oesterbank. Helaas is de inschrijving
voor dit culinair avontuur bij het ter
perse gaan van dit bulletin gesloten,
maar houd de website van Alidus in de
gaten voor volgende spannende data en
nieuwe ontwikkelingen.
Alidus Fijnproeverij
Hemonystraat 66 huis
Mobiel: 06-49366745
www.alidusfijnproeverij.nl

ta n D P R O t H E t I S C H E P R a K t I J K

R.SanOU
technodent

Ceintuurbaan 394
tel: 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

Wereldmars voor vrede en geweldloosheid
door Jan van Overveld

afgelopen zijn met discriminatie en
geweld, zowel fysiek als geestelijk.
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni
werd op het Marie Heinekenplein,
en ook in het Oosterpark, een grote
campagne gehouden voor hen die
met vele internationale organisaties
het voortouw durfden te nemen om
deze en vele acties in alle landen van
de wereld te doen slagen.
We zijn er nog niet. Voor wie meer
wil weten: zie ook de website voor
de Wereldmars voor de Vrede.
Contactpersonen in Nederland:
Peter Noordendorp en Lory Tasma,
06-30103115 of 06-40396708

actie op het Marie Heinekenplein voor de Wereldmars voor
Vrede en Geweldloosheid

www.theworldmarch.org
www.degemeenschap.info
www.humanistischepartij.eu

Het enige wat voor de Wereld Vredesmars nodig is, zijn moedige
mensen die een besluit durven
nemen om het tij van toenemend
geweld en wapengekletter te stoppen en dat samen te doen met vele
anderen die een andere samenleving willen. Een waarin de mens
centraal staat. Ieder mens ziet als
gelijkwaardig aan elkaar. De diversiteit van de culturen erkent en
dat als een verrijking ziet van zijn
omgeving. Groot respect toont voor
andere levensovertuigingen en religies. Niet alles in de wetenschap
maar klakkeloos aanneemt, maar
ervoor openstaat dat er meer is dan
tot nu toe is aangetoond. Het moet
11

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072 AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 672 0538, fax: 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 17.00 uur
Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 673 5500
Internet: 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 verkeers-situaties.
Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3, 1074 HA Amsterdam
Internet: www.combiwel.nl
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 van
10.00- 12.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844
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. 252 1252, maandag t/m vrijdag tussen 07.30
en 16.00 uur
Stadsdeelkantoor Karel Du Jardin
Adres: Karel Du Jardinstraat 65
Telefoon:•678 16 78
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 09.00-16.00 uur
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur
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Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.30-17.30 uur
Stadsdeelkantoor Koninginneweg
Adres: Koninginneweg 1
Zie gegevens Stadsdeelkantoor Karel du Jardinstraat
Avondopenstelling Burgerzaken: maandag doorlopend tot
19.00 uur
Huurdersvereniging De Pijp
Adres: P/a Wijkcentrum Ceintuur. Telefoon: 676 48 00,
fax: 676 57 51.
E-mail: vdp@wijkcentrumceintuur.nl
Wijkpost voor Ouderen
Telefoon: 570 96 40
Vrijwillige Burenhulp de Pijp
Telefoon: 679 44 41
STREETCORNERWORK OUD-ZUID
Het streetcornerwork is er voor alle jongeren en (jong)
volwassenen in achterstandssituaties tot 23 jaar. Heb je vragen
over werk, scholing, justitie, financiën, huisvesting, gezondheid
of je vrije tijd, neem dan contact op met een van onze
veldwerkers, wij zullen er samen met jou voor zorgen dat je
weer grip kunt krijgen op je eigen leven.
De veldwerkers:
Amine Delkhoshnavaz, 06-43168481,
a.delkhoshnavaz@streetcornerwork.eu
Emma Louwinger, 06-14013524,
e.louwinger@streetcornerwork.eu
Abrahiem el Haouari, 06-43168488,
a.elhaouari@streetcornerwork.eu
Richard Ottevanger, 06-34490500,
r.ottevanger@streetcornerwork.eu
Teamleider Zuid & Nieuw-West:
Joost van Hienen, 06-14013706,
j.vanhienen@streetcornerwork.eu
Kantoor
Karel du Jardinstraat 52
1073 TC Amsterdam www.streetcornerwork.eu
Tel: 470 94 35
Fax: 471 14 81
Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot
12.00 uur.

www.eetcafevandekook.nl

Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine
minikredieten. Voor het groententeeltproject
is in december een dieselwaterpomp gekocht. Deze werkt uitstekend.
De minikredieten worden terugbetaald en
doorgegeven aan anderen. Een wederkerigheidsproject, omdat ook zij zijn geholpen.
Voor een 4 hectare groot groententeeltproject is 12.000 euro nodig voor een injectieboring.

Ga ook naar You Tube vul dan in:
Project Kpalime Togo.
U ziet dan ons project.
Jan van Overveld
Pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon: 679 10 55

Zullen komend jaar weer veertig weeskinderen in Togo naar school kunnen?
Daarop kunt U als lezer een antwoord geven. Steun
dit kleinschalige 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 om later verder te
komen in het leven.
Er is al geld bijeengebracht voor de komende twee
jaar. Er is geen groot bedrag 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, zie ik daar
persoonlijk op toe.

Er is nu geld voor 30 kinderen
Stort uw bijdragen op

Giro 7867814
t.n.v De Gemeenschap
o.v.v. 40 kinderen naar school
Meer info: joverveld@hetnet.nl

Dieselpomp voor een hectare. Op de achtergrond is het water te zien
met rechts, opzij, een dam.
Voor vier hectare is een injectieboring nodig. Het water zit hier diep
onder de grond.
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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Zaterdag 11 juli:
BalkanXprezz ft. Ot Azoj Klezmer Band

Met vanavond: Ot Azoj Klezmer Band
Ot Azoj speelt energieke klezmer uit Oost-Europa en oriëntaalse melodiën uit Centraal-Azie. De zeven muzikanten
hebben hun roots in verschillende muziekstijlen: klezmer,
latin, Turks en jazz. Dit zorgt voor heel veel fun en de aanstekelijke Ot Azoj Klezmer Beat.

Ot Azoj Klezmerband is in 1994 opgericht en verwierf
bekendheid door optredens op festivals als LowLands, Oerol,
Mundial en SAIL Amsterdam. Ook internationaal timmert
de band aan de weg: ze speelden o.a. in Berlijn, Bremen, Zuidpool. 22.00 uur. € 8.
Zürich, Brussel, Krakow, Toronto en zelfs Guatemala. Ot Azoj
speelde diverse theaterconcerten en produceerde zeven cd’s.
Maandelijkse Balkan en Klezmer Beatz Avond met DJ's mps
PILOT & Hoppa!Selector en live muziek.

CAFÉ

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00
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www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

Jeffrey’s Café
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

9 Juli

MEGANE - PREMIERE
Japan - 2007 | Japans gesproken | Nederlands
ondertiteld
Taeko is een vrouw van middelbare leeftijd, die het de hectiek van Tokio ontvlucht op zoek naar innerlijke rust. Die
hoopt ze te vinden op een eiland in de buurt van Okinawa.
Rustig is het er in elk geval, want in pension Hamada is ze de
enige gast - en naar verluidt zelfs de eerste in jaren. Dat
neemt niet weg dat er een aantal opmerkelijke huisregels
blijken te gelden, zoals de dagelijkse ochtendoefeningen op
het strand, het locale dieet bestaande uit schaafijs, langzaam
gegaarde bonen, ingelegde pruimen, kreeft en veel bier, en
het feit dat iedereen er een bril draagt (megane is Japans
voor bril). Ook wordt Taeko door verschillende mensen op
het eiland aangespoord te ‘twilighten’, zonder dat iemand
haar vertelt wat dat is.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96

za 4 juli - 2009 - 20:00 uur
Feestelijke opening

JAN KLAASSEN REVISITED
Feikes Huis is het nieuwe productiehuis voor poppen- en
objecttheater. Op zaterdag 4 juli vindt het tweede deel van de
officiële en vooral feestelijke opening plaats. Het
Ostadetheater vormt de thuishaven en het presentatiepodium van Feikes Huis.
Tijdens deze avond zullen de vier deelnemers aan de JK
Academie, Roos Hoogland, Jogchem Jalink, Desiree Snackey
en David van Griethuysen, hun eerste presentaties laten
zien. Volksheld Jan Klaassen, wie kent hem niet, is onlosmakelijk verbonden met poppentheater.
Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•Tel: 676 8700
www.rialtofilm.nl
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OnDERStEUnERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

OnDERnEMERS OnDERStEUnEn

BULLEtIn DE PIJP - ZUID

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com

BLZ
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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
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M O K U M •M OT E R S

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren.

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur
Open tot laat
wireles internet aanwezig
C.Trooststraat 56 / Tel: 676 09 23

VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

1e vd Helststraat

www.tjingtjing.com

MikadoDE DUVEL
Gerard Douplein 8
tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl

Mambo Pasta

Flinckx

De lunchroom en het

Restaurant

terras van de Pijp

Govertflinckstraat 326a
Tel: 020-676 78 97

e

1

vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag gesloten

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Vamos a Ver

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl
Brood en Banketbakkerij

Rud.H.Venekamp
De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08

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

Ferd. Bolstraat 134
1e vd.Helststraat 35

Tel:•662 12 09

BAKKERIJ
RON VERBOOM

Spaans Restaurant

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

www.mikadospeelgoed.nl

Café Restaurant

Cafe Restaurant
Lutmastraat 99
tel:7770996

www.cafereuring.nl

GROOT EN KLEIN BROOD VERSE SINAS
SAP KOFFIE EN BELEGDE BROODJES

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

