Bulletin De Pijp
www.bulletindepijp.nl

id
u
Z
d
Ou

Alle medewerkers van Bulletin de Pijp
wensen u en jullie heel fijne feestdagen!
GRATIS
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Deze wijkkrant voor de Pijp / Oud-Zuid is een initiatief van de De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling

Column

Bulletin de Pijp

is een uitgave van de De Beweging
voor Menselijke Ontwikkeling
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:
redactie@bulletindepijp.nl
janvanoverveld@yahoo.fr
Telefoon: 020-6791055

Op de website staan links naar de
Humanistische Beweging in
andere landen en alle eerder in dit
bulletin verschenen artikelen.
Ook vindt u er al onze
adverteerders die het mogelijk
maken onze projecten voor
menselijke ontwikkeling in onze
wijk en in de wereld te realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

door Jan van Overveld

Geen moedige media meer?
Als je de krant openslaat, dan slaat al snel de verveling toe. Meestal gaat het
over het gepleegde geweld, in sommige bladen als groot voorpaginanieuws
in kleur en als het even kan met alle gruwelijke en bloedige details. Op televisie is het niet veel beter. Je scoort alleen als je veel geweld laat zien. Ook het
geestelijk geweld tegen vrouwen bedoel ik daarmee; hoe je er uit moet zien
in deze tijd, want anders tel je niet mee. Of het economisch geweld in al zijn
vormen. Gelukkig was er in Amsterdam één krant die een grote uitzondering
maakte. Dat het zelfs een wijkkrant blijkt te zijn is een andere grote verdienste. Zij schreven over een gebeurtenis die in de hele wereld zijn weerga niet
kent. Een wereldgebeurtenis die zijn oorsprong heeft in de Andes tussen Chili en Argentinië. Een wereldgebeurtenis die uitmondde in een Wereldmars
voor Vrede en Geweldloosheid. Op 2 oktober begon deze mars en deze gaat
door tot 2 januari 2010. Men begon in Nederland in Amsterdam. Geen krant
te zien, geen televisie, geen verslaggevers met hun fototoestellen in de aanslag, niets van dit al. De moed ontbrak hen, bang als ze waren niet te scoren.
Eindelijk positief nieuws voor deze wereld dat er eindelijk iets aan het veranderen is. Dat het primitieve tijdperk achter ons gelaten gaat worden. Helaas
niet met de gangbare media als nationale tv of kranten om er verslag van te
doen.
Uw verslaggever van deze wijkkrant was er wel en ik kan u verzekeren: dit
heb ik voor geen goud willen missen. Gelukkig dat ik dus positief nieuws heb
voor u allen. Blijf het volgen in die andere wereld van berichtgeving: You tube,
internet (en deze krant uiteraard). Zoek op Wereldmars voor vrede en
geweldloosheid, de Gemeenschap en Silo.
Wat heerlijk dat uw verslaggever op het eind van het jaar toch met hoop en
vertrouwen de wens kan uitspreken op een goed uiteinde en een goed begin!
Fijne feestdagen!
Liefs,
Jan

COLOFON
Vrijwillge medewerkers•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp, Lory Tasma,
Manuel Schreurs, Toon Bruin, Katja Elsas, Marieke
van Gessel, Carlo di Luca, Isaac, Bert Roelofs en
Anke Kuijpers

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

Dit blad dient als expressiemiddel van de wijk,
heeft 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. Gepubliceerde ingezonden stukken komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de
mening van de redactie.

Eethoekje

Gedichten van

door Carlo di Luca

Risotto met zeevruchten
Ingrediënten voor 4 personen:
- 600 gram zeevruchten (venusschelpjes, mosselen, scampi,
roze garnalen, langoustines)
- 300 gram inktvisringen
- 300 gram doperwten (diepvries)
- 300 gram risottorijst
- 1 ui
- 1 blokje visbouillon opgelost in 4 dl heet water
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 eetlepel boter
- versgemalen peper en zout

Bron

Bereidingstijd: 30 minuten
Schud de rijst in de pan met wat olijfolie, laat even doorstoven en voeg
de visbouillon toe. Laat met een deksel op de pan zachtjes gaar stoven.
Roer regelmatig.
Spoel de zeevruchten schoon en maak ze schoon. Snijd de inktvis in
stukjes. Verhit de olie en de boter in een diepe pan met dikke bodem
en fruit daarin de fijngehakte ui aan. Voeg de schelpdieren toe en laat
ze op een laag pitje stoven tot de schelpen opengaan. Roer de inktvis
en de doperwten erdoor. Kruid met peper en zout en meng alles goed.
Serveer de vis en groenten met de rijst.
Buon appetito!
Carlo

Carlo di Luca
Voor besloten
etentjes
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Gerard Doustraat 224
06-551 259 59
www.carlodiluca.com

Wij zijn het zelf
Daarom moet je bij jezelf zijn,
levensvonk
Wij zijn zelf de bron
we moeten bij onszelf zijn
te allen tijden
Wij zijn het zelf
Breng jezelf terug,
naar het altijd
is de beste tijd...
katsongs © 2009
www.katsongs.nl

Bloem

Vintagekleding & -accessoires
en kinderkapper
1e vd Helststraat 53
ma: 12-18u, di/za:10-18u

6718441
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Nieuws uit de Pijp

Filosofische en spirituele uiteenzetting van de
Humanistische Beweging. Auteur: Silo

Vervolg van krant 197
Terugblik op wat al
gezegd is in het boek
‘De aarde aenselijk
maken’.
uit HET MENSELIJKE LANDSCHAP
Hoofdstuk 7 De geschiedenis
Zolang men het historisch proces
vanuit een externe blik bekijkt, zal
het zinloos zijn het interpreteren als
de groeiende ontplooiing van de
menselijke intentie in haar strijd om
pijn (fysiek) en leed (mentaal) te
overwinnen.
Op die manier zullen enigen zich bezighouden met het ontsluieren van de
intieme wetten van het menselijke gebeuren vanuit de materie, vanuit de
geest, vanuit een bepaalde redenatie,
maar in werkelijkheid zal het interne
mechanisme wat men zoekt altijd
gezien worden van "buitenaf " de mens.
Vanzelfsprekend zal men doorgaan het
historische proces te begrijpen als de
ontwikkeling van een vorm die, samengevat, niets anders zal zijn dan de
mentale vorm van diegenen die de dingen als zodanig zien. En het is van geen
belang op welk soort dogma men zich
beroept, omdat de achtergrond van
waaruit men dat doet altijd dat zal zijn
wat men wil zien.
Lees verder op:
www.silohetnet.org

·

Estafette-kunst

Op 7 november startte de estafette-tentoonstelling 'If only I was more like you',
een initiatief van Yasmine Ostendorf. Een kunstenaar nodigt steeds een andere
kunstenaar uit een werk bij te dragen. Zo ontstaat een gevarieerde, levendige
expositie. Op 5 december worden de laatste drie kunstwerken feestelijk onthuld. De expositie is te zien in de voormalige jongensschool aan de Eerste Jacob
van Campenstraat 59, op de hoek van de Ferdinand Bolstraat, schuin tegenover
Taart van m'n Tante.
Openingstijden: za en zo van 13.00-17.00 uur.

·

Opnamen Floor Faber

Voor alle buurtbewoners die zich eind oktober en begin november afvroegen
wat dat circus van cateraars, licht en geluid tussen café De Punt en kookboekhandel De Sperwer in de Gerard Dou voor moest stellen: in De Sperwer werden
opnamen gemaakt voor de nieuwe televisieserie Floor Faber. Georgina Verbaan
speelt de hoofdrol in deze Net 5-serie, die gebaseerd is op de gelijknamige
columns in het blad 'Viva'. Voor de gelegenheid was De Sperwer omgetoverd in
Books & Bagel

·

Kerstmarkten

- Zondag 13 december: rommelmarkt in kerstsfeer in buurtcentrum Quellijn,
van 11.30 tot 15.00 uur, Quellijnstraat 62-66.
- Zondag 20 december: van 10.00 tot 17.00 uur kerstmarkt op de Albert Cuyp.

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 en Peter Noordendorp.
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10 jaar Mikado
door Marieke van Gessel, foto's: Bert Roelofs

'Zolang ik er plezier in blijf houden. Ik
hoop het nog lange tijd in goede
gezondheid te kunnen blijven doen.'
Dat zal vast wel lukken, al is het alleen
maar vanwege de vele complimenten
die ze vrijwel dagelijks krijgt van het
winkelend publiek: 'O, wat een leuke
winkel heeft u!'

Op 1 december 1999 opende op
de Albert Cuyp speelgoedwinkel
Mikado, gespecialiseerd in houten en nostalgisch speelgoed en
cadeauartikelen. 'Nou ja, opende… De winkel was nog helemaal niet klaar en de houten
planken van de marktkraam
moesten eraan te pas komen.
Maar het was meteen druk',
aldus Sonja, de goedlachse eigenaresse.
Sonja is geboren en getogen in de Pijp.
Haar moeder in de Jordaan. 'Amsterdamser kan niet', vertelt de eigenaresse
van Mikado. 'Hiervoor ben ik standwerker geweest, op verschillende markten, maar vanaf ongeveer 1976 stond ik
op de Albert Cuyp. Eerst met confectie
en pas jaren later met speelgoed. Dat
vond ik gewoon veel leuker dan confectie, waarvan al zoveel op de markt te
vinden is. Toen tien jaar geleden de
bontwerkerij van de twee oude dames
op dit adres ophield te bestaan, heb ik
de winkel erbij gehuurd. Naast veel
houten en nostalgisch speelgoed, waaronder mechanische blikken speeltjes,
heb ik nu een enorm uitgebreid assortiment. Toeristen kopen vaak de stoffen
'slof-klompen', of de sleutelhangers en
blikopeners met klompen. Veel trouwe
klanten zijn buurtbewoners en hun
kinderen, maar ook veel passanten vin-

den altijd wel iets van hun gading.
Eigenlijk heb ik voor iedereen wel wat
wils. Ik probeer echt aparte dingen te
brengen. Ik doe dan ook zelf de inkoop.
En het aanbod verandert regelmatig. Er
is altijd wel iets nieuws te vinden.'

Mikado, houten speelgoed en
kadoartikelen. Albert Cuypstraat 256,
vlakbij de Van Woustraat, (020-)671 30
83, www.mikadospeelgoed.nl.
Openingstijden: van ma t/m za,
dinsdags gesloten.

Speledingetjes
En dat gaat van mini-muziekinstrumenten tot minikeukentjes, van caleidoscopen tot loepen, van puzzels tot
schommels en van tollen tot springtouwen. De kleine winkel en ook de
kraam ervoor zijn tot de nok toe volgestouwd met allerlei leuke, gekke en
leerzame 'speledingetjes', aangevuld
met bijzondere cadeauartikelen en interieuraccessoires, van mobiles tot pluchen beren- en schapenkoppen, van
nachtlampjes tot klokken met dierengeluiden. Tien jaar is een hele tijd. Hoelang wil Sonja dit nog blijven doen?

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 Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat, en bij Bakkerij Runneboom in de 1e Van der Helststraat. Bij Albert heijn op het Cornelis Troostplein, op de Stadhouderskade en aan de
Van Woustraat. Bij de Coöp in de 1e Jan Steenstraat en bij supermarkt Genco in de van
Woustraat. Bij De wasserette in de van Woustraat 118. Bij de bibliotheek aan het Roelof
Hartplein, bij Cinetol en bij de tabakzaak en kleermakerij in de Van Hilligaertstraat.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?

Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v. Bulletin de Pijp Afrika Jan
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Bloemen en Planten
door Toon Bruin

De mistletoe of maretak
De maretak wordt in de decembermaand veel toegepast in kerstversieringen. Engelstaligen noemen de plant
mistletoe. ‘Mare’ is een oud Nederlands woord voor ‘nachtmerrie’. De
Latijnse naam is Viscum album. ‘Viscum’ betekent ‘stroperige vloeistof ’.
Viscose is daarvan afgeleid. ‘Album’
betekent ‘wit’. Met beide bovengenoemde namen worden de witte bessen bedoeld. De plant is twee-huizig,
wat wil zeggen dat er mannelijke en
vrouwelijke planten zijn en uiteraard
dragen de vrouwelijke planten de bessen. De plant is een halfparasiet, wat wil
zeggen dat de plant op bomen groeit.
De plant maakt zelf energie uit zonlicht, maar haalt water en mineralen uit
de gastplant. De maretak kan 70 jaar
6

oud worden en bereikt dan een doorsnee van ongeveer 1 meter. De vogels
die de bessen eten verspreiden het zaad
door middel van ontlasting of door met
hun snavel de zwarte pitten op een tak
van de boom af te vegen.
Ze komen voor vanaf de lijn Maastricht
- Brussel, verder naar het zuiden tot in
Noord-Afrika en tot in China. Bij de
Kelten was het een heilige plant. Ook de
eik (Quercus) was een heilige boom.
Als de maretak op een eik groeit is dat
een zeldzaamheid en dus dubbel zo
heilig. Alleen de druïden (priesters)
waren bevoegd om de plant te plukken.
De plant moest geplukt worden op de
zesde dag van de nieuwe maan na de
winterzonnewende (21 december). Er
werd van de bessen een toverdrank
gemaakt. Bij de oude Grieken en Romeinen was de maretak de toverstaf
van de godin van de onderwereld (Persephone). Alleen met deze toverstaf
konden de poorten naar de hel geopend
worden. Met de komst van het
Christendom werd de plant als heidens
beschouwd, zoals de volgende namen
laten zien: slangenwortel, duivelsnest

en heksennest. De maretak werd in huis
en in de stallen opgehangen om mens
en vee te beschermen tegen heksen. De
arts Herman Boerhaave (1668-1738)
gebruikte de plant als medicijn tegen
vallende ziekte. Het vocht uit de bessen
werd ook wel gebruikt om zangvogels
te vangen, vandaar ook de naam vogellijm. Men beweerde in die tijd dat het
kruis waaraan Christus gestorven is
gemaakt is van het hout van de maretak: Lignum Sancti Crucis (hout van
het heilige kruis). Tegenwoordig wordt
de plant nog gebruikt in de antroposofische geneeskunde tegen eierstok- en
longkanker. Volgens overlevering is de
plant na de kerst-dagen duivels en
moet deze daarom dan vernietigd worden. Uit die tijd stamt ook de
kerstboomverbranding. Zorg ervoor
dat kleine kinderen niet bij de plant
kunnen komen, de plant zelf en vooral
de bessen zijn zwaar giftig. Het gif
werkt verlammend op de hartspier en
de luchtwegen. Met of zonder de maretak wens ik u heel fijne feestdagen toe
Toon Bruin
Op Koninginnedag 2009 openden

Een magazijn vol eten
door Marieke van Gessel, foto's: Bert Roelofs
Tony van Ast en Giny van Dijken hun
Eetwinkel Het Magazijn. Vanaf de
eerste dag weten buurtbewoners en
ondernemers in de Pijp dit culinaire
adres in de Frans Halsstraat te vinden. En inmiddels ook lekkerbekken
van ver over de stadsgrenzen.
De kleine, gezellige zaak is smaakvol
ingericht met prachtige houten kasten.
Een grote houten tafel staat prominent
tussen de 'etalage' en de keuken, die bijna de helft van de ruimte inneemt. En
waar de meest heerlijke, verse broodjes
en mediterrane maaltijden uit komen.
Een fraaie design kroonluchter is de
blikvanger boven de tafel. Tony en Giny 9 personen, en ondertussen de bereihebben de zaak zelf ingericht, hoofdza- dingen in de open keuken volgen, terkelijk met meubels die nog afkomstig wijl Tony en Giny zich van hun beste
zijn uit meubelatelier Het Magazijn dat kant als gastheer en -vrouw laten zien?
hier eerst zat. Tony: 'De keuken heb ik Giny: 'De sfeer hier is heel gemoedelijk
zelf gemaakt, samen met een vriend. en ongedwongen. Het komt ook nooit
Helemaal op maat en zoals wij het wil- voor dat mensen ver uit elkaar aan tafel
den, met extra hoge werk-bladen, want gaan zitten. Iedereen schuift gezellig
met mijn twee meter lange lijf wil ik aan.'
niet de hele dag gebogen aan het werk De menukaart is mediterraan, met veel
zijn.' Hij doet de 'warme' kant, zij de Italiaanse gerechten, maar ook een
'koude' kant, zoals de rijk belegde vleugje Noord-Afrikaans, en wisselt rebroodjes, met bijvoorbeeld ser-rano- gelmatig. Er zijn voor-, hoofd- en nageham en pesto of chorizo, blauwe kaas, rechten, zoals een pasta met krab,
ui en tomaat.
peper en wodka en 'zuccotto', een vrij
onbekend, maar typisch Italiaans toetje. En voor de liefhebber van de HolClownspak
landse keuken is er ook altijd wel een
Tony, die jarenlange ervaring heeft als traditioneel gerecht van eigen bo-dem,
kok en cateraar, trekt zijn 'clownspak' zoals een stamppot met gehaktbal én
(koksbuis) aan en vertelt verder: 'We worst. Bij de uitstekende Italiaanse wijmaken alles elke dag vers en werken nen kun je verschillende soorten tapas
zoveel mogelijk met biologische pro- bestellen en natuurlijk is er ook (Italiducten, als dat prijstechnisch kan. We aanse) koffie, thee, fris (pellegrino
willen namelijk dat je hier nog onder of pompelmo) en prosecco verkrijgbaar.
rond de 10 euro lekker kunt eten.' Of Een buurvrouw loopt binnen en vraagt
afhalen of bestellen, want dat kan ook. naar de soep van de dag: pompoensoep
Maar wie wil er nu niet gezellig aan de met gebakken cantharellen en pancethouten tafel zitten, met plek voor 8 tot ta. Tony adviseert haar de soep tegen

etenstijd op te komen halen, want hij
bakt de cantharellen vlak voordat ze in
de soep gaan. 'En die verliezen veel van
hun smaak als ze nog de hele middag
in de soep blijven drijven.' Zichtbaar
likkebaardend besluit de buurvrouw
zijn advies op te volgen. Dan hoeft ze
de soep straks ook niet meer op te warmen en kan ze meteen aanvallen. Tony:
'Sommige mensen komen hier ook bijvoorbeeld alleen voor de pasta. Die
maak ik iedere dag vers en dan kunnen
ze daar thuis goede sier mee maken.
Via Iens weten nu zelfs mensen uit
Maastricht ons te vinden.'
Eetwinkel Het Magazijn,
Frans Halsstraat 68,
(020-)675 35 06,
www.hetmagazijn.nl.
Openingstijden: di t/m za van 12.0021.00 uur.
Voor de kerstdagen kunt u hier speciale
hapjes en maaltijden bestellen. Ook kunt
u de tafel reserveren voor een besloten
kerstdiner, -lunch of -brunch. In de
zomer met groot terras, samen met de
buren: L+M Café. Bezoekers van het café
kunnen de tapas, broodjes en maaltijden
van Het Magazijn laten aanrukken.
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Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
vervolg van Bulletin 197

Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
Lef
Op de vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Wreed
Dier en mens
Maffia
Herder
Mavin
Goeden armband
Bliksemliefde
Buschauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het hoofd van Yalçin
Weer trok ik mijn handen terug. De
derde slag was zo mogelijk nog harder.
Daarna was mijn rechterhand aan de
beurt. Drie slagen. Alles werd zwart. Ik
hoorde enkel nog de stappen van meneer Gündüz, die wegliep. De schoolbel
haalde me uit een diepe trance. Ik kon
gaan. De pijn tintelde nog na, toen ik
naar huis liep. Ineens hoorde ik de stem
van oom Mehmet. Hij stond in de deur
van de werkplaats. Dankzij zijn verschijning vatte ik weer kracht en moed.
Op zijn verzoek ging ik langs de dorpswinkel voor sigaretten. Toen hij mij
geld gaf, stak ik mijn handpalm zo ver

mogelijk uit. Het geld viel op de grond.
Oom Mehmet mompelde wat. Ik deed
mijn best om niets te laten merken en
pakte het op. Gauw liep ik weg, maar hij
riep me terug.'Wat is er gebeurd?' vroeg
hij. Ik barstte in tranen uit. Een tijd
lang hield ik vol dat er niets aan de
hand was. Uiteindelijk dwong hij me te
vertellen over de zes slagen in de klas.
'Welke leraar?' 'Het koppel dat hier net
is komen wonen', antwoordde ik.
'Meester Gündüz.' 'Ik neuk zijn vrouw',
zei hij woedend. Hij besloot naar hun
huis te gaan en ik ging mee.
Lees verder op:
www.bulletindepijp.nl

‘Mijn dorp is mijn huis, mijn
stad 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 bakfiets.
Op 12 november 1968 kwam
hij ter wereld in een koeienstal. Zijn levensreis begon in
het Koerdische dorp Büyükcamili in Turkije.

VLAAMSE
FRITES
Turkse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97
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1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 470 25 00

1e v/d Helststraat 43
Tel: 6767612
www.sonnyfalafel.nl

Bulletin de Pijp zoekt kinderen
voor de kinderkrant
Vanaf het januarinummer van Bulletin de
Pijp willen wij graag een
kinderpagina in de krant.
Vind jij het leuk om af en toe een mooie
tekening of een leuk verhaal voor deze
krant te maken? Of wil je jouw gedicht
in deze krant zien staan?
Neem dan contact op met
Bulletin de Pijp.
Je kunt mailen of bellen:
Bulletin de Pijp
Tel:06-10858592
Mail: redactie@bulletindepijp.nl

Groenten, fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a

CAFÉ

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reserveren: 6711444
Open: Zo t/m do 10.00-01.00 vr en za 10.00-03.00 uur
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Wereld Mars in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag
Op 1, 2 en 3 november ging de
Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid door Amster-dam,
Rotterdam en Den Haag, in het
bijzijn van een delegatie van het
door de wereld rondtrekkende
Basis Team van de WM.
Op 1 november kwam een delegatie
van het door de wereld trekkende Basis
Team van de Wereld Mars voor Vrede
en Geweldloosheid in Amsterdam aan
om deel te nemen aan een mars van de
Stopera tot het Slavernij Monument in
het Oosterpark. De mars deed onderweg de Hollandse Schouwburg aan,
waar een officiële ontvangst plaats
vond, vergezeld van toespraken en het
leggen van een bloemdtuk ter nagedachtenis aan de Amsterdamse Joden
die naar concentratiekampen gedeporteerd werden. Bij het Slavernij herdenkingsmonument spraken Elvira Sweets,
deelraadvoorzitter van Amsterdam
Zuid-Oost, en mr. Taiwoo van de African Roots Movement de aanwezige
WM lopers toe. Na een kort word van
de woordvoerder van het WM Basis
Team, Luis da Silva, werden de ceremonie en de mars afgesloten met het
leggen van een bloemstuk, als eerbetoon van de Wereld Mars aan alle
slachtoffers van de slavernij.
In de avond werd de vuur ceremonie
van de Arya Samadj van de SurinaamsHindoestaanse gemeenschap gedaan,

waarna alle deelnemers de avond
voortzetten in het IIRE met een gevarieerd programma met sprekers en
Libanese buikdans. De stadsdeelvoorzitter van Zeeburg, Fatima Elatik,
woonde de vuur ceremonie bij en hield
een inspirerende toespraak in het IIRE.
De avond werd afgesloten met een presentatie van ervaringen van de Basis
Team leden gedurende hun tocht door
Azië.
2 Oktober verplaatste de Wereld Mars
zich naar Rotterdam al waar het WM
Basis Team en alle verzamelde deelnemers aan de mars in Rotterdam werden
ontvangen in het stadhuis door de loco
burgemeester, Jantine Kriens. Na toespraken van Jantine Kriers, Huis van
Erasmus en Monserrat Ponsa van het
WM Basis Team, werd het Manifest van
de Wereld Mars en de Charter voor een
wereld zonder geweld van de Nobel
Vredesprijswinnaars Summit overhan-

digd aan de loco burgemeester, die
beloofde te overwegen de inhoud ervan
in te voegen in de politieke kalender
voor de stad.
Van het stadhuis liepen zo'n 40 marsers
naar het Zadkine monument "De verwoeste stad", waar een eerbetoon werd
gedaan aan de slachtoffers van het
bombardement van de stad in 1940.
Naats toespraken van Huis van Erasmus en de woordvoerder van het WM
Basis Team, Luis da Silva, droeg de
stadsdichteres, Jana Beranova, twee
vredesgedichten voor, waarna een
bloemstuk werd gelegd aan de voet van
het monument.
De mars vervolgde haar weg door de
binnenstad naar het Grotekerk plein,
waar een eerbetoon werd gedaan aan
de grootste Noord Europese humanist
en burger van Rotterdam, Erasmus. De
heer Ruud Lubbers, oud premier en

TA N D P R O T H E T I S C H E P R A K T I J K
1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34
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R.SANOU
Technodent

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

voormalig hoge commisaris van de VN,
hield een inspirerende toespraak waarin hij opriep tot het opstaan van duizenden Erasmussen om een eind te
maken aan al het geweld in de wereld.
Na vredesgedichten door een vredesdichter, werd door alle deelnemers een
vredesteken gevormd en de ceremonie
van de Wereld Mars gedaan. Het eerbetoon werd afgesloten met het leggen
van een bloemdstuk aan de voet van
het standbeeld van Erasmus.
Een kort evenement in het NIVON,
waar video's van de Wereld Mars werden getoond en leden van het WM
Basis Team hun ervaringen met het
publiek deelden, werd gevolgd door een
enthousiast ontvangst in de Mandir
Tempel van de Arya Sabha van de Rotterdamse Surinaams-Hindoestaan-se
gemeenschap, waar zo'n 80 personen
het WM Basis Team opwachtten, met
het traditioneel omhangen van een
bloemenkrans, toespraken, vuur ceremonie en een maaltijd.

ten de delegatie weten dat zij de eisen
van de Wereld Mars serieus nemen en
die ook op hun agenda hebben staan
voor debatten in de Tweede Kamer.
Na dit ontvangst zette een kleine stoet
van vredesmarsers zich in beweging
naar het Vredespaleis, waar het volgende officiële ontvangst plaats vond
door de algemeen directeur van het
Vredespaleis, de heer Steven van Hoogstraten. Ook aan hem werd het WM
Manifest en de Charter overhandigd.
De dag werd afgesloten met een ontvangst in de Argentijnse en Bolivi-aanse ambassades, respectievelijk door de
plaatsvervangend ambassa-deur van
Argentinië, de heer Carlos Ortiz, en de
ambassadeur van Bolivia, de heer
Roberto Calzadilla Sarmiento. De ontvangsten waren hartelijk en ontspannen, met een vriendschap-pelijke
atmosfeer. Carlos Ortiz en Roberto Calzadilla Sarmiento namen ook het WM
Manifest en de Charter in ontvangst.

Op 3 november werd een internationale delegatie van de Wereld Mars ontvangen in het Parlement door de Tweede Kamer Commissie Buitenland-se
Zaken, in de aanwezigheid van Tweede
Kamer leden van de SP, Groen-Links,
CDA en PvdA. Nadat aan de heer
Ormel, voorzitter van de commissie,
het doel van de Wereld Mars voor Vrede en Geweldloosheid was uitgelegd en
hem de thema's van het WM Manifest
waren opgenoemd, vroeg de WM delegatie dringend om het verwijderen van
de nog steeds in Volkel gestationeerde
kernkoppen en het maken van een eind
aan de Nederlandse wapenhandel. Na
de aan de commissie gerichte woorden
van de woordvoerder van de delegatie,
Luis da Silva, werd het Manifest van de
Wereld Mars en de Charter voor een
wereld zonder geweld van de Nobel Op woensdag 4 november vertrok de
Vredesprijswinnaars Summit aan de delegatie van het WM Basis Team naar
commissie overhandigd. De parlemen- Brussel.
tariërs van de 4 aanwezige partijen lie-

Voor videobeelden van de driedaagse
activiteiten, kijk naar:
http://www.youtube.com/watch?v=6
H5yicTPt04

Peter Noordendorp
Landelijk Coördinator WM
peternoordendorp@cs.com
020 6938005 / 0630103115
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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
12

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

Vijfenveertig kinderen naar school?
Voor het groententeeltproject is vorig jaar 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.
en op het Facebook van
Jan van Overveld
persoonlijk. contact
Pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon: 679 10 55
janvanoverveld@yahoo.fr
Zullen komend jaar weer vijfenveertig
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 40 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

The Ploctones

2e Jacob van Campenstraat 150

Donderdag 17 december:
jazz | uitvoerend
Funky-jazz-groove-gekte!
Anton Goudsmit (gitaar), Efraïm Trujillo (saxen), Jeroen Vierdag (bas) en
Martijn Vink (drums).
Zaal: Noordpool. 21.30 uur • 8. Open: 21.00 uur

Gesloten wegens
verbouwing
Tel: 673 42 51
Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl
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www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

Ostadetheater

Rialto

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

The Milk of Sorrow
Claudia Llosa | Spanje, Peru | 2009
17 december - PREMIERE

Sneeuwwitje wat ben je mooi (4+)
Virga Lipman
Woensdag 9 december, 14.30 uur
We kennen allemaal het verhaal van Sneeuwwitje, het mooiste
prinsesje van de wereld dat door haar stiefmoeder wordt verstoten. Het heeft menig kinderhart doen kloppen van spanning.
Mooi zijn en mooi gevonden worden is een belangrijk thema van
het verhaal. Deze voorstelling gaat met een knipoog aan de slag
met make-overs, bling bling, merkkleding, schoonheidswedstrijden en een algehele verbouwing van het paleis. Alleen het
huisje van de dwergen is veilig, ouderwets warm en gezellig.
Virga Lipman maakt intieme voorstellingen vol poetische en
grappige beelden die aansluiten bij de speelse en fantasievolle
wereld van elk kind.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96

De jonge, mooie Fausta (Magaly Solier) draagt een zware erfenis met zich mee: het seksuele geweld dat haar
moeder werd aangedaan door de Peruviaanse linksrevolutionaire terreurbeweging Lichtend Pad. Volgens de
lokale overlevering kan een vrouw haar trauma's via de
moedermelk op haar kind overbrengen, wat misschien
verklaart waarom Fausta zo in zichzelf gekeerd en angstig in het leven staat. Na het overlijden van haar moeder moet Fausta haar dorp verlaten om werk te zoeken
in de grote stad. Ze wordt huishoudster bij een rijke doña
in Lima, waar ze een aarzelende vriendschap met de
tuinman sluit en waar ze in geïmproviseerde liederen
haar eigen stem laat klinken, net als haar moeder dat
deed.
Na haar veelbekroonde debuut Madeinusa is The Milk
ofSorrow de tweede speelfilm van Claudia Llosa. In een
bewonderenswaardig ingetogen stijl geven de regisseur
en haar hoofdrolspeelster gestalte aan een vrouw die een
zwart verleden achter zich probeert te laten. Het leverde
de film diverse prijzen op, waaronder de Gouden Beer
bij het filmfestival van Berlijn.

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.eetcafevanbuuren.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
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MOKUM•MOTERS

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren
VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX: 662 74 42
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Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur
Open tot laat
wireles internet aanwezig
C.Trooststraat 56 / Tel: 676 09 23

1e vd Helststraat
www.helden.nu

www.tjingtjing.com

Flinckx Mikado RON VERBOOM
BAKKERIJ

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42
www.wijnbar.nl

Keuken open
17.30 - 22.30 uur
Maandag & dinsdag gesloten

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

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

De lunchroom en het

1e vd Helststraat 66
Tel: 679 12 95
Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 673 69 92
www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Gespecialiseerd in
houten speelgoed

Café-Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

LEKKER
BROOD
eee e e

www.mikadospeelgoed.nl

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

Darts & Pool
voor feesten en partijen
open dagelijks van: 12 .00- 01.00
za en zo van 12.00 - 03.00 uur

www.cafereuring.nl Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32

De Turkse
Bakkerij van
De Pijp.
Ferdinand Bolstraat 46
Tel:6766392

EN NOG EENS HÉÉL

Albert Cuypstraat 256

Jeffrey’s
Café

Mambo Pasta
terras van de Pijp

BROOD, BROOD

Restaurant
Govert Flinckstraat 326a
Tel: 676 78 97

Brood en Banketbakkerij

Rud.H.Venekamp
ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

EETCAFÉ VRIENDEN
Ruysdaelkade 183

Tel: 020-470 44 46

fitness center
www.yourfuture.nl

