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Column
Neem jezelf mee naar een nieuw begin
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.eu
www.humanistischebeweging.info
www.degemeenschap.info
Contactadres:
redactie@bulletindepijp.nl
020-679 10 55
mobiel: 06-10 85 85 92
Op de website van de krant staan
alle kranten met onze artikelen,
evenals al onze adverteerders die
het mogelijk maken onze
projecten voor menselijke
ontwikkeling in deze wijk en in
de wereld te realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

Alles neem je mee wanneer je op reis
gaat. Althans, dat zou het moeten zijn.
Gek dat je dan toch nog van alles vergeet. Ik moet me hier in Togo laten scheren, omdat ik wel de mesjes heb meegenomen, maar vergeten ben het scheerapparaat mee te nemen. Ik heb een hele
set gereedschap bij me, waar-onder een
boortol, maar ik ben de boortjes vergeten. Een ding is zeker; wat je nooit kan
vergeten, dat ben jezelf. Dat wat in je
hoofd en in je hart zit gaat overal mee
naartoe. Ook al probeer je dat ergens
anders kwijt te raken. Ik ga naar Afrika
om mijn sores kwijt te raken en om dingen te vergeten die mij dwars-zitten.
Maar vergeten is het slechtste dat je kunt
proberen. Ik moet de confron-tatie aangaan met dat wat ik altijd meezeul en dat
een hoop innerlijk leed ver-oorzaakt.
Waarom moet ik altijd zo lijden? In deze
dagen van het nieuwe leven, het nieuwe
licht, zou het toch mogelijk moeten zijn
om dat lijden los te laten en opnieuw te
beginnen? Ik merk dat er dan eerst de
herkenning moet zijn van de oorzaken
van dat lij-den. Om vervolgens te erkennen dat het lijden iets is dat alleen door
mijzelf wordt veroorzaakt. Kijk naar het
huma-nistisch denken van onze grote
voor-gangers, zoals Spinoza, Erasmus en
Silo. En naar andere grote geesten die
ons zijn voorgegaan, zoals Martin
Luther King Mahatma Ghandi en ook zij
die de zoge-naamde gods-diensten ont-
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wikkelden zonder er macht aan
te willen ontlenen. Allemaal
wilden ze ons
men-sen helpen bij het zoeken naar verlichting en bewustwording, zodat we
herkennen wat al lang daar is en dat
alleen veel en veel verder moet worden
ontwikkeld. Alleen de mens heeft daarin
een taak. Vergroot de solidariteit door de
ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit laatste helpt heel
veel van het lijden op te lossen, als we er
maar aan willen werken. Het is niet
makkelijk, maar wel mogelijk! Niet door
de ander te willen veranderen, maar
door onszelf te veranderen en te ontwikkelen. Deze tijd is er uitermate
geschikt voor: om opnieuw te besluiten
wat te doen met ons leven, de zin van
ons leven te ontdekken en ongeacht alle
omstandigheden te weten en te voelen
dat de verandering zal plaatsvinden als
we dat werkelijk willen.
Vandaar dat ik jullie allen die ik in mijn
hart draag een heel goed uiteinde toewens en een heel gelukkig, gezond en
vreedzaam Nieuwjaar!
Liefs,
Jan
janvanoverveld@yahoo.fr

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.

Pasta alla Norma
door Carlo di Luca

niet verkrijgbaar is, maar die ver- een vergiet onder de
vangen kan worden door een kraan, droog grondig af met keukenpapier en bak ze verpecorino of parmigiano.

Voor 4 personen

Deze pasta met tomatensaus en
aubergine, is een eerbetoon van
de stad Catania aan de componist Bellini, die er geboren
werd. Vier jaar na het over-weldigende succes van zijn opera
Norma kwam Bellini in 1835 op
vieren-dertigjarige leeftijd al te
over-lijden. In het originele recept
wordt ricotta salata gebruikt, een
droge, gerijpte ricotta die bij ons

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
Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat en

1 grote aubergine
2 tenen knoflook, geplet
1 halfliterblik gepelde tomaten
handvol verse basilicumblaadjes
400 gr korte buispasta, zoals penne
50 gr geraspte pecorino
snufje suiker
olijfolie
zout en peper

www.minicards.com

Buon appetito!

Was de aubergine, snij deze in blokjes,
bestrooi met zout, hussel en laat een
kwartier staan. Maak ondertussen een
tomatensaus door de teentjes knoflook
aan te zetten in een koekenpan in wat
olie, tot ze kleuren. Voeg er de tomaten,
de suiker en de basilicum aan toe, druk
de tomaten stuk en laat een kwartier
zachtjes pruttelen zonder deksel. Breng
op smaak met zout en peper.
Spoel de blokjes aubergine schoon in
bij Bakkerij Brood in de 1e Van der Helststraat. Bij de Albert Heijn op het Cornelis
troostplein, aan de Stadhouderskade en de
Van Woustraat. Bij de Coöp in de 1e Jan
Steenstraat en bij supermarkt Genco in de
Van Woustraat. Bij De wasserette op Van
Woustraat 118. Bij de bibliotheek aan het

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

volgens in een koekenpan met veel hete
olijfolie. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Kook de pasta in ge-zouten water
al dente. Meng de pasta, pecorino, saus
en aubergine door el-kaar en serveer.

Gerard Doustraat224Mobiel
06 5512 599
Www.carlodiluca.com

Roelof Hartplein, bij Cineto en bij de tabakzaak en kleermakerij in de van Hilligaertstraat.
Hoe doneer ik voor de projecten in Afrika?

Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v. Bulletin de Pijp, Afrika, Jan

Slagerij

Noz

Kwaliteits slagerij
1e Van der Helststraat 78
tel.: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren
en schotels uit eigen keuken
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Nieuws

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

vervolg van bulletin 198
Terugblik op wat al gezegd
is in het boek De Aarde
Menselijk maken.
uit HET MENSELIJKE LANDSCHAP
Hoofdstuk 8 en 9 De Ideologieën en geweld
Zonder twijfel, zorgde de versnelling
van de sociale verandering voor een
botsing in het menselijke landschap
waarin tot dan enige generaties
gevormd werden. Waardoor zij de
weeskinderen zijn van iedere theorie
en van welk gedragsmodel dan ook.
De ideologieën die op sommige historische momenten de overhand kregen
en van hun bruikbaarheid blijk gaven
om handelingen richting te geven en de
wereld te interpreteren waarin zowel
individuen als menselijke samen-levingen ontplooiden, werden ver-vangen
door andere, wiens grootste verworvenheid bestond uit het tevoorschijn
komen als de realiteit zelf; als het meest
concrete en onmiddellijke, en bovendien als vrij van alle "ideologie". Zo verschenen in tijdperken van crisis van de
ideologieën de opportunisten van andere tijden, die zich kenmerkten door hun
verraad aan elke verbintenis en die
zichzelf "pragmatici", of "realisten"
noemden.
Verder lezen?
Zie:•www.silohetnet.org

uit de Pijp

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

Er is een ster gevallen

DÉ BAKKER VAN DE PIJP!

KOM NU LANGS EN MAAK
KENNIS MET ONZE
BERUCHTE BIER(OLIE)BOLLEN!!!
VERDER BAKKEN ONZE BAKKERS
DAGELIJKS VERSE DESEMPRODUCTEN OP TRADITIONELE
WIJZE EN HEBBEN WIJ
LEKKERE KOFFIE TO-GO!

Van ma t/m za van 08.00-18.00 uur
geopend op 1e v/d Helststraat 49!
WWW.BBROOD.NL

EETWINKEL
HET MAGAZIJN
Delicatessen
Broodjes
Dagschotels
Frans Halsstraat 68 Tel: 675 3506
www.hetmagazijn.nl

Eind november werd bekend
dat Le Restaurant van Jan de
Wit, in de 2e Jan Steenstraat,
om de hoek bij het Sarphatipark, een Michelin-ster heeft
gekregen.
Met zijn eerste restaurant, De
Trechter in Amsterdam, wist hij
ook al snel een ster te veroveren.
Daarna nam hij het grote en luxe
restaurant De Nederlanden in
Vreeland over en wist hij een
tweede ster te behalen. Vervolgens hing hij zijn koksbuis aan
de wilgen om zich voor een paar
jaar in Frankrijk te vestigen.
Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en sinds 2008
zwaait hij weer de pollepel in zijn
klassiek-Franse en intieme Le
Restaurant in de Pijp. En dus
opnieuw met succes. Gefeliciteerd!
Le Restaurant,
2e Jan Steenstraat 3,
020-379 22 07,
www.lerestaurant.nl.
Prijs: 65 euro per menu.
Geopend voor diner, van di t/m za
vanaf 19.00 uur.
Gesloten van 25 december t/m 7
januari.

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u advertenties alleen af te rekenen met (van links
naar rechts): Lory Tasma, Manuel Schreurs
en Peter Noordendorp
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Moeders en dochters houden van Bloem
door Marieke van Gessel, foto's Bert Roelofs

keerd voor twee hoge barokke spiegels.
Medewerkster Siem vertelt over hoe het
allemaal zo gekomen is: 'Frits Nijman
is de eigenaar. Wij werken al jaren samen, want we staan ook met een kraam
op de Noordermarkt (elke maandag)
en op het Waterlooplein. Daar verkopen
wij ook vintage kleding voor vrouwen
en kinderen, maar hier brengen we nog
veel meer. Zoals Spaanse Flamencojurkjes en schoentjes en bijpassende
bloemenclips voor in het haar, vachten
en plaids, speciaal voor ons en met de
Dat het hier gezellig en op je gemak handgemaakte jurken van vintage
rondneuzen is, zie je al aan de buiten- spreien en veel leren laarzen.'
kant. Op het terras en in de etalage is
het een vrolijke, bonte bedoening. De Medicinale schapenvachten
Flamenco-jurkjes wapperen in de
wind, de kaarsen wakkeren in de wind- 'En wat dacht je van onze medicinale
lichten en de speelautomaat in vorm schapenvachten? Die zijn ideaal voor
van een giraffe zal voor menig kind on- mensen met een allergie, bedlegerige
weerstaanbaar zijn. Binnen is het lek- mensen en reuma-patiënker warm, een gevoel dat nog versterkt ten. Alles boven-dien voor
wordt door de Latijns-Amerikaanse een heel redelijke prijs, heel
muziek die er klinkt. Overal staan, lig- betaalbaar. De meeste klegen en hangen kleding, mode- en inteding wordt door ons zorgrieuraccessoires. Maar eerst kom je
vuldig geselecteerd en is
langs de twee kinderkappersstoelen, in
de vorm van een rode brandweerauto afkomstig van een grooten een mini-motorfiets, netjes gepar- handel. We brengen alleen
A-keuze, dus de beste kwa-

Eerst zat hier kinderkapper
Babyface. Maar sinds een kleine drie jaar is Bloem het stralend middelpunt voor alle
modebe-wuste dames en
dametjes uit de Pijp. En voor
kleine mennekes die bijgeknipt
moeten worden, in de rode
brandweerauto of op de stoere
motorfiets.

liteit. En doordat wij rechtstreeks van
de makers importeren, zoals bij-voorbeeld de Spaanse laarzen van leer of
suède of de bodywarmers van Toscaanse lamswol, zijn wij veel goedkoper dan
andere winkels.'
In april 2010 zit Bloem alweer drie jaar
in de Pijp. Siem, die afwisselend met
Frits' dochter Ilona en nog een andere
Ilona in de winkel staat: 'We hebben
heel trouwe klanten uit de buurt, maar
het laatste half jaar lijken ook steeds
meer toeristen ons te vinden. We doen
ook ons best om iedereen zo goed mogelijk van dienst en zo klantvriendelijk
mogelijk te zijn.' Dat zien we al aan de
snoepjes die in grote potten op de balie
staan en het geduld waarmee een twijfelende klant geassisteerd wordt. 'Omdat hier vroeger een kinderkapper zat,
hebben we dat idee eigenlijk overgenomen. We hebben hier een aantal
verschillende kappers werken, die
zowel volwassenen als kinderen knippen. Het komt regelmatig voor dat
ouders zo tevreden zijn over het kapsel
van hun spruit, dat ze zichzelf in het
vervolg hier ook laten knippen. Dat kan
zowel op afspraak als door gewoon
even binnen te lopen.'
Bloem, kinderkapper en vintage,
1e Van der Helststraat 53,
(020-)671 84 41.
Open: ma van 12.00-18.00
di t/m za van 10.00-18.00 uur.
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

colleges in geneeskunde en farmacie.

Hugo en de Hortus

Hugo de Vries (1848-1935)
Hugo de Vries is in 1848 in Haarlem
geboren. Na het gymnasium, in 1866,
ging hij biologie studeren aan de universiteit van Leiden. In 1869 deed hij
mee aan een prijsvraag van de Rijksuniversiteit van Groningen. Voor het
onderwerp 'de invloed van tempe-raturen op wortels' won hij een gouden
medaille. In 1870 promoveerde de getalenteerde wetenschapper tot doctor. In
1993 werden in Groningen maar liefst
394 brieven teruggevonden die De
Vries sinds 1872 schreef aan zijn collega Jan Willem Moll. In 1878 werd hij
docent in de fysiologie van cultuurplanten aan de Königlichen Vereinigten
Friederichs Universität in Halle-Wittenberg. Daarna ging hij naar Amsterdam, waar hij lector werd aan de universiteit van Amsterdam. Vanaf 1880
gaf hij als hoogleraar colleges over de
variabiliteit van planten. In 1881 werd
hij buitengewoon hoogleraar en gaf hij
6

Hugo de Vries werkte ook in de Hortus
Botanicus in de Plantagebuurt en in
1896 werd hij er directeur van. Hij
woonde aan de Plantage Parklaan
nummer 9, tegenover de Hortus, en had
in het hek een eigen ingang. Aan de
gevel van het pand hangt een gevelsteen die ons hieraan herinnert. Hugo
de Vries was erg geliefd bij zijn stu-denten en bij het personeel van de Hortus.
Als studenten tijdens college een grap
maakten, konden ze erop rekenen er
twee retour te krijgen. Toch had hij
sterke sympathieën en anti-pathieën,
en was hij niet altijd even vriendelijk
en tactisch. Bij de uitreiking van de
diploma's zei hij een keer tegen een
student: "Hier is het diploma, maar de
commissie geeft u de raad nu met de
studie te stoppen, want voldoende hersens hebt ge niet". Een andere op-merking, tegen een student die promoveer-

de: "Uw studie was niet veel bijzonders,
uw dissertatie (proef-schrift) doet de
deur dicht, maar enfin, hier is uw doctorsbul."
In 1901 werden de wetten van Mendel
herontdekt, in Berlijn door Carl Correns en in Wenen door Erich von
Tschernak. Over Gregor Mendel (18221884) heb ik vorig jaar in bulletin nr.
187 geschreven. Door de wetten van
Mendel ging De Vries experimenteren
met de Oenothera lamarckiana, die nu
Oenothera erytrosepala (teunisbloem)
genoemd wordt. Op een dag werd ontdekt dat de zaden van de teunis-bloem
steeds werden opgepeuzeld, voor
Hugo's experimenten een ramp. De
boosdoener bleek een uit Artis ontsnapte papegaai. Het heeft weken
geduurd voordat men dit doorhad; het
beest scharrelde 's morgens vroeg,
wanneer er nog geen mens aanwezig
was, rond in de tuin.

De Vries en Darwin
Hugo de Vries was een fervent aan-hanger van Charles Darwins evolutie-theorie ('pangenesis-hypothese'). Over Darwin (1809-1882) heb ik uitgebreid
geschreven in bulletin nr 182, augustus
2008. De Vries gebruikte het woord
'pangenen' als hommage aan Darwin.
'Pangenen' is later afgekort tot het
woord 'genen'. Er is uitgebreid gecorrespondeerd tussen Hugo de Vries en
Charles Darwin. In 1996 zijn in Tilburg,
op de zolder van Reinoud de Vries, vele
brieven teruggevonden die Darwin met
zijn overgrootvader uitwisselde. Het
wonderlijke is dat Darwin in dezelfde
tijd als Mendel leefde, maar niets wist
over het bestaan en het werk van Mendel. Dat zou een hele steun zijn geweest
voor zijn evolutietheorie. Je zou kunnen

Hugo de Vries (1848-1935)

Gedichten van
Beleef jezelf

leraren E. Heimans, dr. Jac P. Thijsse en
J. Jaspers het blad 'De Levende Natuur'
uit te geven, over natuurbeheer en
natuur-behoud. Dit tijdschrift bestaat
nog altijd.
(zie ook: www.delevendenatuur.nl)
Hoewel hij er nooit voor heeft geschreven, juichte De Vries dit initiatief om de
natuur dichter bij de gewone mensen te
brengen van harte toe.
In 1918, toen Hugo de Vries 70 jaar was,
kreeg hij op eigen verzoek eervol ontslag en begon zijn emeritaat. Hij vestigde zich in Lunteren, waar hij een tuin
van anderhalve hectare had en twee
grote kassen. Daar ging hij tot zijn overstellen dat Hugo de Vries als schakel lijden in 1935 door met experi-mentetussen Mendel en Darwin gediend ren met de teunisbloem.
heeft. In 1906 ontving Hugo de Vries
voor zijn werk de Darwin Medal en in Het werk van Mendel, Darwin en De
1929 de Linnean Medal. In 1903, ter ere Vries is deels achterhaald door de tijd.
van zijn 25-jarig jubileum als hoogle- De revolutionaire ontdekking van DNA
raar, werden in de Hortus een laborato- zet hun theorieën op losse schroeven.
rium en een Palmenkas ge-bouwd. In Mij zal het niet verbazen als over vijftig
1910 wilde de Columbia University in of honderd jaar DNA op zijn beurt
New York Hugo de Vries graag als hoog- gedateerd is en ook weer achterhaald
leraar in dienst hebben. Om de grote door de tijd…
geleerde voor Nederland te behouden,
werden er plannen ont-wikkeld om het Lieve mensen: heel veel geluk, liefde en
laboratorium flink uit te breiden en de gezondheid in het nieuwe jaar toegePalmenkas te ver-plaatsen naar elders wenst!
in de tuin. De huidige Palmenkas begon
men te bouwen in 1911 en deze was in Toon
1912 voltooid. Het laboratorium was
klaar in 1915. In 1896 begonnen de
BAKKERIJ

RON VERBOOM
BROOD, BROOD EN NOG EENS
HÉÉL LEKKER BROOD
Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Bloem

Vintage en kinderkapper
1e Van der Helststraat 53
ma: 12-18u, di/za:10-18u
020-6718441

Je kan wel informatie geven
maar als je het niet praktiseert, kan je het ook
niet leven
en daar gaat het om
Want alleen klagen en wijzen naar de ander
is dom
komen we ook niet verder mee
We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons
leven op aarde
En je kan alleen beginnen, als je eerlijk bent
En eerst jezelf te aanvaarden
En eens te kijken naar je eigen innerlijke
waarden
Neem daarom niet alles klakkeloos over van
krant of tv
Denk voor jezelf
Wat doe je ermee
Ben je wel tevree?
Met de situatie hier en nu
Iets doen aan de situatie
De politiek heeft ons nooit iets bewezen
Geleerd hoe het niet moet
hoe je het leven moet vrezen
Zolang we niet praten
Over gevoelens van verlaten, pijn, in de steek
gelaten
Als een kind alleen
Zoeken elkaars gezelschap om de leegte op te
vullen
De pijn van de wereld kunnen we niet verhullen
Want die leeft door ons heen
Dat is evolutie
Daarom leef het uit
in een innerlijke revolutie
Mens het is nu tijd
Om werkelijk te zijn
Wie je bent
Klaar met het wachten
Maar dat je je krachten erkent
Open je hart
Je rikketikkie is heel apart
Laat toch gaan, al die smart
Je hart wil dromen en tot leven komen
In jezelf zit alles wat je nodig hebt
Groetjes,
Katja ..... © katsongs 2009
www.katsongs.nl
7

Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 198
'Goedemorgen', zei hij. 'Goedemorgen,
meester', groette de klas in koor. Ik stak
mijn hand omhoog en kreeg meteen de
beurt. 'Kan ik met u praten, alstublieft?'
Hij knikte. Ik liep naar zijn tafel en legde uit dat er gisteren geen mogelijkheid
was geweest om te baden. Als het goed
was, zou het vanavond wel kunnen.
'Ik heb je oom goed begrepen gisteren',
zei hij. 'Van mij hoef je niet te baden.'
'Ik zal voortaan proberen mijn lichaam
schoon te houden', zei ik. 'Over het gedrag van mijn oom ga ik u geen excuses aanbieden, want dat heeft u verdiend.'
Ik mocht terug naar mijn plaats. Na
schooltijd heb ik mijn oom precies verteld hoe mijn dag was verlopen. Ik vertelde hem dat ik gisteren bij tante
Mamuriye zou baden en dat het er niet
van was gekomen. Zijn vrouw zou vanavond water verhitten voor het bad.
'Waarom wilde je gisteren baden?'
vroeg oom Mehmet. 'Niet omdat ik
bang was', antwoordde ik, 'maar omdat
meester Gündüz misschien wel gelijk
heeft in dat ik er schoner uit zou moeten zien.' 'Goed zo', zei oom trots. 'Die
verdomde vrouw van mij, jammer dat
je gisteren niet hebt kunnen baden. Je
leraar had zich dan mooi geschaamd
vandaag.' Na de wijze woorden van
mijn oom, een ijzersmid zonder opleiding, nam ik een besluit voor het leven.
Voor een leraar had ik voortaan geen
ontzag; mijn enthousiasme voor het
onderwijs was bekoeld. Ik ging nog lie-

ver aan de slag in de werkplaats, dan
dat ik zou eindigen als meester Gündüz. Alhoewel mijn beslissing vaststond, had ik nog twee jaar te gaan. Ik
wist dat je geen rijbewijs kon halen
zonder een basisschooldiploma en zo
zouden er meer nadelen kunnen zijn.
Vanaf toen was het kantje boord, omdat
ik met tegenzin naar school ging.

Lees verder:
www.bulletindepijp.nl

HANNIBAL
Tel: 673 54 88
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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.

AA
Sonny VLAAMSE
FALAFEL
A A
FRITES

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

Ferdinand Bolstraat 92

‘Mijn dorp is mijn huis, mijn
stad is mijn dorp, mijn land
is mijn stad en mijn wereld
is mijn land.’

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 februarinummer 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? Weet je een
leuke grap of een moeilijk raadsel? 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:06-10 85 85 92
Mail: redactie@bulletindepijp.nl

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

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

Albert Cuypmarkt 203
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Wereldmars voor vrede en geweldloosheid
door Peter Noordendorp en Lory Tasma

Alle kernwapens de wereld uit

Voorafgaand aan de uitreiking van
de Nobelprijs voor de Vrede aan
Barack Obama, vond op 11 november in Berlijn de 10e topconferentie
van Nobel Vredesprijswinnaars
plaats. Met deelname van onder
anderen Michael Gorbatsjov, Lech
Walesa, F.W. De Klerk en de Dalai
Lama. Ook de Nederlandse organisatie van de Wereldmars voor Vrede
en Geweldloosheid was aanwezig.
Het thema van deze bijzondere gebeurtenis was: 'Nieuwe muren afbreken
voor een wereld zonder geweld'. Gedurende de plenaire zitting op de eerste
dag nam de burgemeester van Berlijn,
Klaus Wowereit, de gelegenheid waar
om niet alleen de nadruk te leggen op

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel: 671 20 16
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het vele wat bereikt is in de wereld
sinds de val van de Berlijnse muur,
maar ook op de veranderingen die nog
doorgevoerd moeten worden.
Doorgaand op dit thema refereerde de
Russische ex-president Michael Gorbatsjov, voorzitter van de topconferentie,
aan de 'onzichtbare muur' die Europa
en Rusland nog altijd scheidt. 'We zijn
deel van een groter, verenigd Europa',
benadrukte hij. 'Maar er heerst nog
steeds angst voor Rusland. Dit moet
veranderen.' Gorbatsjov zei ook dat het
Westen na de val van de Berlijnse muur
in 1989 geloofde dat het victorieus was
en geen verandering behoefde. 'Die
illusie, die vergissing, heeft voor ons
allemaal een hoge prijs gehad.'

'Het is moeilijk een wereld te bouwen
op halve waarheden', zei Lech Walesa,
voormalig president van Polen en leider van de Solidariteitsbeweging, die
bijdroeg aan de val van socialistische
overheersing. 'We hebben nieuwe gidsen nodig om ons te helpen bij het vinden van de waarheid.'
Silo, de oprichter van de beweging van
het Universeel Humanisme en de inspirator achter de Wereldmars voor
Vrede en Geweldloosheid, sprak de topconferentie op de tweede dag toe. Zijn
toespraak, 'De betekenis van vrede en
geweldloosheid in de huidige samenleving', ging over de mogelijkheid een
universele menselijke natie te bouwen,
gefundeerd op een cultuur van actieve
geweldloosheid. Hij werd geïntroduceerd door Maireed Corrigan Maguire,
die in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede
ontving voor haar bemiddelingswerk
tussen protestanten en katholieken in
Noord-Ierland. Silo beschreef de huidige situatie in de wereld als 'buitengewoon complex', gekarakteriseerd
door een groeiende nucleaire dreiging,
een toename van de wapenwedloop,
wijd verspreidde armoede, de botsing
tussen culturen en een crisis in het
internationale financiële systeem. In
zijn zienswijze zijn dit geen geïsoleerde
crises, 'maar een beeld dat de wereld-

PIA
TEXTIELHANDEL
Alber tcuy pstr.(markt) 203 b
Tel:676 04 09
Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Wereldmars op topconferentie Nobel Vredesprijs

wijde mislukking van een systeem
blootlegt, waarvan de actiemethodologie geweld is en waarvan geld de centrale waarde is'. Silo veroordeelde in het
bijzonder de onverantwoordelijke
belangen van de kernmachten in de
wereld en de waanzin van gewelddadige groepen met mogelijke toegang tot
kernwapens, die de hele planeet het
risico brengen van een ongeluk of confrontatie van rampzalige omvang.
Aan de tweede dag van de topconferentie namen tweehonderd Wereldmarsers
uit alle delen van Europa deel, onder

wie de Nederlandse delegatie. Inmiddels heeft de Wereldmars heel Europa
doorkruist, evenals Noord-Amerika en
het westelijk deel van Afrika. Nu is men
bezig met het afleggen van het laatste
deel van het traject, dat op 2 januari
2010 eindigt in Punta de Vacas, aan de
voet van de berg Aconcagua, in Argentinië.

bijeenkomsten en evenementen rond
de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid. Vanaf 2 januari 2010 zijn hier
ook video's en foto's te vinden van de
grootse slotmanifestatie in Punta de
Vacas. De eerste Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid in de geschiedenis, georganiseerd om wereldwijd een
nieuw bewustzijn te creëren over de
noodzaak van een einde aan alle geweld en het installeren van een cultuur
van actieve geweldloosheid, zal dan
afgelopen zijn. Maar de acties en activiteiten van de miljoenen mensen die
hun steun hebben betuigd aan de
Wereldmars zullen doorgaan, totdat het
doel is bereikt: een wereld zonder kernwapens, zonder oorlogen en zonder
geweld. De oproep daarvoor geweldloos
te strijden is een oproep aan ieder
mens op deze planeet. Want uiteindelijk zal de druk van de volken de toekomst voor een nieuwe en geweldloze
wereld openen.

Peter Noordendorp
Landelijk coördinator van de Wereldmars voor Vrede en Geweldloosheid
Acties en activiteiten
Op www.theworldmarch.org staan vele peternoordendorp@cs.com
video's en foto's van alle internationale 020-693 80 05, 06-010 31 15
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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
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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
Tel: 470 94 35
www.streetcornerwork.eu
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.

Vijfenveertig kinderen naar school?
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.
Of kijk op het Facebook van
Jan van Overveld
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:

janvanoverveld@yahoo.fr

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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Ostadetheater
Een selectie uit het programma

Emmelie Zipson & Joy Wielkens

WHEN THE LADY SINGS
vr 29 januari 2010 20:30 uur
Muziektheater

Hearts, een theatraal concert. Haar sprankelende persoonlijkheid is een garantie voor een swingende voorstelling.
www.emmeliezipson.nl

Joy Wielkens-NEGRA

Joy is 'lost in translation'. In haar nieuwe show: NEGRA, stelt
Joy zichzelf de vraag, hoe zwart ze is en wat zwart zijn voor
When the lady sings bestaat uit twee aparte shows van de haar betekent. Afrikaanse melodieën, Braziliaanse en Surimuzikale talenten Emmelie Zipson en Joy Wielkens. De twee naamse ritmes en Nederlandse klanken wisselen elkaar af,
optredens hebben niks met elkaar te maken, behalve het om dat aan te geven wat generaties zwarte vrouwen onomgenre: Muziektheater.
stotelijk verbind: muziek.
www.joywielkens.net

Emmelie Zipson-Queen of Hearts

Na het succes van haar eerste solovoorstelling ‘Boem!’ staat
Emmelie Zipson dit seizoen in het theater met ‘Queen Of

CAFÉ

STIGTER

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

TEKYOL
Islamitische Slagerij

Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00
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1e Van der Helststraat 4 - 676 78 95

Rialto
Een selectie uit het programma

Amsterdam is de meest multiculturele stad ter wereld. Met
177 verschillende nationaliteiten kunnen we met recht spreken van Amsterdam Global City. Reden voor Rialto om onder
deze noemer een reeks programma’s te organiseren, waarin
telkens een van deze culturen in de schijnwerpers wordt
gezet. Tijdens de eerste editie van Amsterdam Global City
staan de Antilliaanse en Arubaanse cultuur centraal - met
debat, eten, muziek en natuurlijk film!

nemers zijn o.a. politicus, schrijver en theatermaker John
Leerdam, ABN/Amro topmanager Marvelyne Wiels, cabaretier Jandino Asporaat, en hiphop-artiest Gainward la
Croes.

Daarna wordt het Rialto Café pas goed op temperatuur gebracht door de warme soulstem van Giovanca. Vervolgens
kunnen de bezoekers genieten van morro, kabritu stoba en
andere heerlijke gerechten uit de Antilliaanse keuken van
Om 14.00 uur wordt iedereen van harte welkom geheten met Banda Bou.
een Antilliaanse lekkernij, een half uur later gaat het pro- Entreeprijs voor het hele programma incl. film, debat, optregramma van start met de film United by Music. Aan-slui- den en buffet: 10 euro
tend is er debat i.s.m. Vereniging Antilliaans Netwerk over
de behoefte aan positieve rolmodellen binnen de Antil- Filmtheater Rialto• Ceintuurbaan 338 •Tel: 676 8700
liaanse en Arubaanse gemeenschap in Nederland. Deel- www.rialtofilm.nl

Café Mansro
Eerste Sweelinckstraat 13
Telefoon 664 45 54

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP

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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Jeffrey’s
Café

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Darts & Pool

Reparatie van alle
merken motoren.
VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX: 662 74 42

voor feesten en partijen

za en zo tot 03.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32

1

vd Helststraat 66

Tel: 679 12 95

www.tjingtjing.com

MikadoFlinckx

De lunchroom en het

e

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

open dag. van 12 .00-01.00, uur

Mambo Pasta
terras van de Pijp

Restaurant
Café Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256
www.mikadospeelgoed.nl

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Keuken open
17.30 - 22.30 uur
Maandag & dinsdag gesloten

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Rud.H.Venekamp
De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08
keukengerei
1e vd.Helststraat 35

De Turkse
Bakkerij van
De Pijp.

Govert Flinckstraat 326a
Tel: 020-676 78 97

Brood en Banketbakkerij

Spaans Restaurant

1e Van der Helststraat 42
www.helden.nl
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huiskamer

Saskia’s

DEZE

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

Turkse specialiteiFerdinandbolstr. 46
ten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97

Tel:6766392

fitness center
www.yourfuture.nl

