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Overleving
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.degemeenschap.info
www.humanistischebeweging.info
Op de website staan diverse links
naar andere landen in diens taal.
Contactadres:
redactie@bulletindepijp.nl
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 de wereld te
realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

Ja, dat merk ik ook. In Afrika overleven,
dat proberen hier een heleboel mensen.
Maar nu is dat overal in de wereld bezig;
er is een crisis aan de gang. Hoe overleven
de mensen dat regeringen, bedrijven en
religies denken en hopen dat er op alle gebieden meer geïnvesteerd word zodat men
zijn zakken maar kan vullen. Voor het
bedrijfsleven is dat consumeer nog meer.
Voor regeringen om aan te blijven en nog
meer voordeel te halen. Voor religies stop
je geld in hun zakken en je gaat naar de
hemel; in alle gevallen valt er weinig te
overleven. Alleen maar consumptie betekent dat de aarde waar in we leven volkomen zal uitputten. Ondanks de roep om
duurzaamheid te betrachten gaat het voor
de producent op dit moment alleen maar
om snelle winsten te maken, regeringen
om zo lang mogelijk aan de macht te blijven en mensen te onderdrukken. Voor
religies om de gelovige ziel uit te buiten
voor hun eigen gemak en lusten. Zelfs in
Afrika merk je dat er naar het westen en
Amerika wordt gekeken om dat daar meer
te consumeren valt en denkt men dat als
je meer weet te consumeren, dat je het dan
beter hebt. Nergens, ook niet op scholen,
waar toch onze toekomst huist, wordt er
een woord gerept dat het leven niet alleen
maar bestaat uit consumeren van zoveel
mogelijk goederen. Heel heel veel geld dat
religies hier ophalen gaat naar het Vaticaan of verdwijnt in de zakken van de
zogenaamden die mensen laten opstaan
van hun brancard of rolstoel. Regeringen
die nog meer geld verdienen dan de gewone man in de straat. Natuurlijk zij zeggen
wij dragen een grote verantwoor-delijk-
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heid Ik vraag mij af welke, ik zie daar
nooit iets van. Ja, de dure reizen en de grote villa's en de nog grotere wagens die zij
rijden. Het laten zien: ik sta hier en jij kleine man hoort daar te staan er moet verschil zijn. Voor dat het Humanisme eindelijk zal doordringen en een nieuwe
beschaving gaat produceren lijkt het wel
dat dat nog jaren zo niet een paar eeuw
gaat duren. Misschien iets sneller want de
mens lijkt alleen maar te leren als er een
catastrofe over hen heen komt en dat men
eindelijk dan beseft dat de mens zijn keuze mogelijkheid op de juiste manier gaat
weten te gebruiken. Het nieuwe Humanisme dat dan in scholen wordt geopenbaard als de oplossing - van alle te korten
- tussen haakjes alles is er, maar wie heeft
het geld, goederen en macht. Leren dat als
je meer capaciteiten hebt dan die ander,
dat je dat gaat gebruiken om anderen te
helpen en niet om de zwakkere te onderdrukken. Meer solida-riteit geen geweld
uitoefenen, maar altijd in vrede en respect
voor andere culturen en volken te te leven
en te hebben. Geluk-kig heb ik het vertrouwen dat het ons gaat lukken als mens
zijnde. Te weten waarom ben ik hier op
deze aarde. Wie ben ik en wat doe ik met
dit leven. Diep in ons zijn de antwoorden
daar al gelegd maar het is makkelijk om
ze te ontwijken en de mak-kelijke weg te
kiezen. Toch komt er een dag dat je je zelf
zal afvragen wat heb ik met mijn leven
gedaan. Lieve vrienden, ik zeg niet dat het
makkelijk is, maar wel dat het mogelijk is.
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.

Eethoekje

door Naturella Eenvoud

peper
3 eetlepels olijfolie
75 g verkruimelde
blauwe schimmelkaas
3 eetlepels fijngehakte
Peterselie
10 zwarte olijven zonder pit

Spaanse vrienden-Tapas
In Spanje eet men 's avonds vaak
kleine hapjes, in plaats van een
hoofdgerecht. Men drinkt er de
wijn van de streek bij.

Eet smakelijk,
Naturella

Bereiden: snijd de aardappel in dunne
plakken. Pel de ui en snijd hem in dunne ringen. Pel en snipper het teentje
knoflook. Klop in een kom de eieren
met de melk en een snufje peper in ca.
1 minuut los. Verhit de olie in een ruime koekenpan. Bak hierin de plak-jes
aardappel ca. 15 minuten op een laag
vuur. Schep ze zo nu en dan om. Bak de
ui en de knoflook ca. 3 minuten mee.
Voeg de losgeklopte eieren, de kaas, de
peterselie en de olijven toe. Leg een

Zwarte olijven
Wijnsuggestie:
(Wit) Navarra, Rioja, sherry: fino, droge Amontillado
(rood) Navarra crianza of reserva, Rioja crianza of reserve

Blauwe kaas

Tortilla met blauwe kaas
Een verrukkelijke aardappeltaart die
zowel koud als warm kan worden geserveerd.
Ingredienten:
1 grote gekookte
aardappel
1 grote ui
1 teentje knoflook
3 eieren
½ dl melk

deksel op de pan en laat op laag vuur
het ei stollen en de onderkant van de
tortilla goudbruin worden. Keer de tortilla op een grote ronde schaal en snijd
ze in punten.

Aan de adverteerders
Om misbruik te voorkomen vragen we u alleen advertenties af te rekenen met (van links naar rechts): Lory
Tasma, Manuel Schreurs, en Peter Noordendorp
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Correspondentie uit Togo
De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling
"Nuttige Vakantie van de
Burgers"
Reportage van Cherif Abou

Zo'n vijftig jongeren verenigingen in de
wijken en buitenwijken van Lomé
(hoofdstad van het West-Afrikaanse
land Togo) hebben op 29 juli 2010 pakketten schoonmaak materiaal ont-vangen in het kader van het program-ma
"Nuttige Vakantie van de burgers
2010", geïnitieerd door de verantwoordelijke Minister voor de Ontwikkeling
van de sociale basis, de ambacht, de
jeugd en werkgelegenheid voor Jongeren. Bezems, borstels, harken, kruiwagens, enz. werden uitgedeeld aan de
vrijwilligers om deel te nemen aan de
schoonmaak van de hoofdstad die op
zaterdag 31 juli 2010 begon en geduurd
heeft tot 30 augustus 2010.
"Ons doel is een gezonde omgeving te
bevorderen en de jongeren ertoe te
brengen zich ervan bewust te worden
dat zij de sleutelfiguren zijn van hun
omgeving. Dit initiatief heeft ook tot
doel de cultuur van verantwoorde-lijkheid en van burgerschap bij de jongeren te bevorderen", legde de minister,
Mevrouw Victoire Dogbé Tomégah, uit.
De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling (Internationale Humanistische Beweging) heeft als haar eerste
actie op vrijdag 13 augustus een grote
schoonmaak beurt van de Markt van
Nyékonakpoé georganiseerd (een van
de dichtstbevolkte wijken van Lomé).
Deze actie, die een krachtige deelname
van de kant van de marktvrouwen
mocht zien, gemobiliseerd door de
omstandigheden, had als basis de
schoonmaak van hun werkomgeving.
Gewapend met bezems, harken, kruiwagens, enz. hebben de humanisten en
de marktvrouwen in een atmosfeer van
solidariteit de markt ontdaan van alle
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afval, zodoende de ruimte in een schone toestand latend die bevorderlijk is
voor een commercieel leven met kwaliteit.
Tevreden met deze activiteit heeft de
voorzitter van de marktvrouwen, mevrouw Vénavino, de Gemeenschap voor
Menselijke Ontwikkeling gefeliciteerd
en aangemoedigd in haar humanistische acties.
De dag daarop. Zaterdag 14 augustus
2010, was de beurt aan het MedischSociaal Centrum om de Gemeenschap
te ontvangen, alwaar de humanisten de
hele gezondheidsstructuur van Nyékonakpoé grondig hebben gereinigd.
Met het doel ook de andere gezondheidscentra te betrekken, hebben de
humanisten dezelfde actie uitgevoerd
op zaterdag 21 augustus 2010 in het
Medisch-Sociale Centrum van UTB
CIRCULAIRE en vrijdag 27 augustus
2010 in het Gezondheidscentrum van
Kodoviakopé (de oudste wijk van
Lomé).
Op vrijdag 20 augustus 2010 werd een
andere grote schoonmaak actie gedaan
in het park van het 2 februari plein.
In het kader van het doorgeven van de
fundamentele boodschap van Silo,
Mahatma Gandhi, Martin Luther King,

Tolstoï… heeft De Gemeenschap voor
Menselijke Ontwikkeling een conferentie-debat georganiseerd over de cultuur van de geweldloosheid, en wel op
26 augustus 2010 in het College van
Algemeen Onderwijs te Kodoviakopé,
met de deelname van meer dan 600
jongeren. Het doel was de jongeren de
onderwijzen, niet alleen omtrent het
fysieke geweld, maar ook omtrent het
verbale, psychologische, economische,
etnische en seksuele geweld. Ter af-sluiting van de conferentie heeft Cherif
Abou (woordvoerder) beloofd onderhandelingen te beginnen met het doel
dat onderwijs van de cultuur van geweldloosheid wordt geïntegreerd in het
Togolese onderwijs systeem. Deze conferentie is op maandag 30 augustus
2010 voortgezet met de leerlingen van
de Gratis Vakantielessen, georganiseerd door De Gemeenschap in het College Sainte Trinité te Lomé.

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

Katja
In antwoord op het verzoek van het
Ministerie voor ontwikkeling van de
sociale basis, ambacht, jeugd en jeugdwerkgelegeneheid, heeft De Gemeenschap voor Menselijke Ontwikkeling op
donderdag 26 augustus een sensibilisatiedag georganiseerd met de leerlingen van de christelijke lagere school
"CROISSANCE" in de wijk Adjolo, over
de noodzaak van het gezond houden
van onze omgeving. Op vrijdag 27 augustus 2010 werd de sensibilisatie
voortgezet met de jongeren van de
leken lagere school "ALLIANCE".
Op zaterdag 28 augustus hebben ouderen en jongeren zich aangesloten bij
De Gemeenschap om de hoofdstraat
van de wijk Kodoviakopé schoon te vegen. De manier van doen van de humanisten in de wereld wordt samen-gevat
in de volgende zin: "Ik verbeter mijn situatie, dus ik moet ook werken voor het
verbeteren van de situatie van anderen".

Onze idealen gaan vergezeld door concrete acties om degenen die daar baat
bij hebben toe te staan zichzelf op te
richten. De overeenkomst tussen de
deelnemers baseert zich op het principe van de Wederkerigheid ter gemeenschappelijke ondersteuning van
de doelen van het millennium.
Het Team van Landelijke Coördinatie
van De Gemeenschap voor Menselijke
Ontwikkeling bedankt de Minister, de
plaatselijke verantwoordelijken waar
de activiteiten hebben plaatsgevonden,
de Togolese Televisie (TVT), de Televisie (LCF), Radio Lomé, Radio Victoire, het Togolese Persbureau, Togo-Presse, l'Oeil d'Afrique - Presse (het Oog
van Afrika Pers) en alle personen die
van dichtbij of veraf bijgedragen hebben aan het goede verloop van dit project "NUTTIGE VAKANTIE VAN BURGERS 2010".

Liefde
Liefde wil niet bezitten
overwinnen of wantrouwen
Liefde wil niet bewijzen
overheersen of onthouden
Liefde stroomt en is spontaan
ongedwongen en onschuldig in
overgave
Liefde om te koesteren
te waarderen .......................
zonder toe te brengen van schade
En nooit de ander te kleineren
Katsongs © 2010

Vrede, Kracht en Vreugde

Voor Astrologische consulten bel Katja
Elsas tel :06-22827004

Slagerij

Noz

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

BAKKERIJ

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

EETWINKEL
HET MAGAZIJN
Delicatessen
Broodjes,
dagschotels.
Frans Halsstraat 68 Tel: 675 3506
www.hetmagazijn.nl
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Fijne voorjaarsbloeier

Hyacinthus orientalis is voluit de Latijnse naam van wat wij in fatsoenlijk
Nederlands de hyacint noemen. 'Orientalis' betekent: "afkomstig uit de Oriënt": het gebied dat strekt van MiddenTurkije tot Syrië en Libanon aan toe.
Van de oorspronkelijke wilde vorm was
de bloemkleur blauw. Ze bloeit van
maart tot mei, met bloem-stelen van 15
tot 35 centimeter hoog. Het aantal bloemen kan variëren van twee tot maar
liefst vijftig per steel. De bladeren worden 20 tot 45 centimeter lang. De Vlaming Van Boesbeke (ook wel Busbequius), die in de zestiende eeuw ambassadeur was voor het Spaanse hof, heeft de
bloembol naar Europa gebracht. De
hyacint viel aan het Franse hof gelijk in
goede aarde vanwege z'n sterke geur. In
de Repu-bliek der Zeven Verenigde
Nederlanden had men met de tulp al
veel financieel gewin geboekt. Men zag
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wel in dat er met de hyacint nog de
nodige dukaten of guldens vielen te
verdienen. Van de oorspronkelijke wilde vorm zijn twee-duizend cultivars
gekweekt in de kleu-ren wit, blauw,
geel, roze, rood en paars. De handel in
hyacinten heeft niet de extreme vormen aangenomen als die in de tulp,
toch zijn er spectaculaire uitspattingen
geweest. In Nederland werd een hyacint
met de naam 'Admiraal Liefkens' voor
het astrono-mische bedrag van 50.000
gulden verkocht. In Engeland bracht
een dub-belbloemige soort, 'King of
Great Britain' geheten, 6.000 gulden op.
Een rode hyacint werd 'Jan Bos'
gedoopt; een typisch Nederlandse
naam. Men hield met de naamgeving
ook rekening met de internationale
handel. Zo werd een gele hyacint 'City
of Haarlem' ge-noemd. Een blauwe
hyacint kreeg de naam 'Delfts Blue'.
Met die laatste dacht men meteen een
ander typisch Hol-lands product te
promoten. Het effect was dat men in
China het Delfst aarde-werk ging
namaken, maar dan wel met de typisch
Chinese touch.

in een koele,
donkere ruimte wegzetten
tot de bloemsteel 8 tot 10
cm hoog is,
daarna kunnen zij in de
huiskamer in indirect zonlicht (niet
boven de verwarming!) gezet worden.
Sinds de negentiende eeuw zijn er zogenaamde hyacintenglazen, in de vorm
van een eierdop of zandloper. Vul deze
met water tot 1 of 2 centimeter onder
de bol; de bol blijft zo droog en vrij van
rotting. De hyacint in glas wil verder
dezelfde behandeling als de hyacint in
pot. Omdat men de wortelvorming
goed kan zien en volgen is dit echter
ook leuk en leerzaam voor kinderen.
Eenmaal uitgebloeid kunnen de hyacintbolletjes uit de pot in het voorjaar
de tuin in, in de volle grond. Ze zullen
het jaar daarop weer gaan bloeien. Die
in glas kunt u weggooien, want die zijn
zonder extra voeding (uit de aarde)
echt wel uitgeput. Veel plezier met uw
hyacinten!

In glas of pot

Groetjes,
Toon

Als u in het voorjaar hyacinten in de
tuin in bloei wilt hebben, is het verstandig om ze in november, december
te planten. In ieder geval voordat de
grond echt bevroren raakt. Neem daarvoor niet de grootste en zwaarste bollen, omdat bij de combinatie van wind
en regen de bloemstelen naar de grond
zullen ombuigen en zelfs kunnen afbreken. Ook kunt u de hyacint binnenshuis tegen de kerst in bloei hebben. De kwekers hebben daarvoor met
kunstmatige temperaturen de bol gemanipuleerd; dit noemen zij 'trekken'
of 'forceren'. Hyacinten in potten eerst

Activiteiten van Bibliotheek Cinétol
november
Bibliotheek Cinétol,
Tolstraat 160,
tel: 020-6623184
Elke woensdag, 14.15 uur
Samen lezen:
Oefenen met lezen voor kinderen vanaf 6 jaar
Toegang gratis
Elke woensdag, 15.00 uur
Voorlezen en knutselen voor kinderen
vanaf 4 jaar
Toegang gratis
Babelfestival
Donderdag 4, november, 20.00 uur
Vrijdag 5 november, 20.00 uur
Zaterdag 6 november, 20.00 uur Donderdag 11 november, 20.00 uur
Vrijdag 12 november, 20.00uur
Zaterdag 13 november, 18.00 uur
A stranger to myself
Een sciencefiction opera over op hol
geslagen globalisering
A Stranger to myself van regisseur Sjaron Minailo en componist Benedict
Weisser is speciaal door de Diamantfabriek ontwikkeld voor het futuristische monumentale Cinétol gebouw
waar de opera wordt uitgevoerd.
Toegang volwassenen • 10,- CJP/Stadspas/Studentenkrt/65plus 8,Jeugd t/m 17 jaar 4,50

JAP/CJP/Stadspas
Reserveren: Ostadetheater Amsterdam 020-679.5096 of via www.ostadetheater.nl
Verhalenwandeling georganiseerd
door het CultuurCluster Asscher
De diamant van de Pijp geschreven
door Marjan Berk in opdracht van het
CultuurCluster Asscher.
Een theaterwandeling over de eerste
cabaretier van Nederland: Eduard
Jacobs
Zaterdag 20, zondag 21, zaterdag 27
en zondag 28
Aanvang: 13.00 uur / 13.30 uur /
14.00 uur / 14.30 uur
De voorstelling wordt gespeeld door
jongeren van de IVKO, het Berlage Lyceum, de Amsterdamse jeugdthearschool en Combiwel.
Start in Ostade Theater en eindigt in
Bibliotheek Cinétol
Reserveren: Ostadetheater Amsterdam 020-679.5096 of via
www.ostadetheater.nl
Toegang 7,50 (inclusief consumptie)

Beste lezer,
Mocht u willen reageren op artikelen uit
Bulletin De Pijp, dan kunt u altijd uw
reactie naar de redactie sturen. Wij plaatsen dan uw reactie in de eerstvolgende
krant editie.
emailen naar: redactie@bulletindepijp.nl
per post naar: Bulletin De Pijp,
postbus 51346, 1007 EH, Amsterdam

Feest Café De
Plakhoek
Rita en George
Cornelis Trooststraat 68
DÉ BAKKER VAN DE PIJP!

KOM LANGS OM AL ONZE
VERSE DESEM
PRODUCTEN TE PROEVEN!
OOK HEBBEN WIJ HEERLIJKE
SANDWICHES EN KOFFIE TO-GO!
Van ma t/m za van 08.00-18.00 uur
geopend op 1e v/d Helststraat 49!
WWW.BBROOD.NL

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 673 54 88

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Ankie’s Muziekie
King of Rock 'n Soul
Jaren geleden zat ik na mijn werk met
een paar mensen wat te hangen in de
kroeg en ik ben één van die gekken die
altijd naar de achtergrondmuziek luistert. Ik weet ook feilloos wanneer het
tijd is om op te stappen, want dan hoor
je dezelfde nummers weer, tenminste,
als je met een luie cafébaas te maken
hebt. Ik hoorde opeens een soort soulzanger zo ontroerend Soul Searchin'
zingen en - heel erg voor mij - ik kende
deze zanger totaal niet. Het bleek om
Solomon Burke te gaan, de zingende
dominee. Vlak daarna kreeg ik op mijn
verjaardag twee van zijn cd's en ik was
verkocht.
Twee jaar geleden was hij hier voor een
optreden. Burke was nogal gecharmeerd van Nederland en bleek hier
behoorlijk populair te zijn. Natuurlijk
hoorde ik dit pas te laat en ik zwoor
mezelf bij een volgend concert aanwezig te zijn. Toen ik afgelopen september terugkwam van vakantie viste ik
wéér naast het net. Er zou een concert
in Paradiso komen samen met De Dijk!
Allang uitverkocht, dus dat was een behoorlijke teleurstelling. Iedereen weet
inmiddels wel (het was klein wereldnieuws) dat de voorzienigheid anders
besloten had. Solomon Burke overleed

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl
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bij aankomst op Schiphol, op zondag 10
oktober op de leeftijd van zeventig jaar.

muziek (de stroming uit de Verenigde
Staten die rhythm & blues met gospel
combineert). Hij werd al gauw erg gewaardeerd
door zijn collega's, al was
Wonder Boy Preacher
het maar omdat hij de soulmuziek ook
Wat maakte deze man nou zo bijzon- beinvloedde met rock-'n-roll én counder? Zoals bijna alle zwarte zangers try & western-elementen.
begon hij met zingen in een kerkkoor. Hij hield het in 1964 met optreden voor
Hij was een diep religieus jongetje, dat gezien, misschien ook omdat collega's
de bijnaam 'wonder boy preacher' als Sam Cooke en Otis Redding meer
kreeg, omdat hij mensen zingend en bekendheid kregen. Hij bleef wel liedprekend in vervoering kon brengen. In jes schrijven. Ongetwijfeld zijn groot1960 kreeg hij zijn eerste platen- ste hit, Everybody Needs Somebody to
contract voor een album met soul- Love, werd onsterfelijk in de uitvoering
van de Rolling Stones en later in de film

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

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

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

King of Rock 'n Soul
van de Blues Brothers (allebei op YouTube).
Intussen moest er toch geld verdiend
worden en zat Burke bepaald niet stil.
Hij werd begrafenisondernemer en als
predikant stichtte hij een eigen kerk in
Los Angeles die door hem 'House of
God for All People' werd gedoopt. Daarnaast kreeg hij maar liefst 21 kinderen,
90 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Hij vertelde graag dat hij bij
het lezen in de bijbel was blijven hangen bij de regel 'ga heen en vermenigvuldig u'.

In 1984 kwam hij weer in de publiciteit
met Soul Alive, een live-registratie van
een optreden in een kleine club. En in
2002 kwam het platenlabel Fat Possum
op het idee om Burke songs te laten zingen van fans van hem, zoals Elvis Costello, Tom Waits en Brian Wilson. Uit dit
album, Don't Give Up On Me, bleek al-

Café Mansro
Eerste Sweelinckstraat 13
Telefoon 664 45 54

door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

weer dat Burke gemakkelijk nummers
opnam en een perfecte timing en frasering had.

Improviseren
De groep De Dijk kon ervan meepraten.
Zij ontmoetten Solomon doordat hij
een keer tijdens een verblijf in Nederland via zijn manager vroeg of hij met
ze mocht optreden. Zanger Huub van
der Lubbe dacht dat het een grap was,
maar het bleek waar. In 2008 zong Burke een nummer op hun cd Brussel en
de samenwerking beviel zo goed dat
besloten werd een hele cd samen op te
nemen, met in het Engels vertaalde
nummers van De Dijk.
De groep had alle informatie voor de cd
Hold on Tight opgestuurd, alle teksten
en muziek, maar toen ze de studio ingingen, bleek de Amerikaanse zanger
er niet naar gekeken te hebben, maar
liever alles ter plekke te improviseren.
Dat is het kenmerk van een rasartiest!
En toen was er toch het concert in Paradiso. Burke had een begeleider meegenomen, enkele van zijn kinderen die de
zakelijke kant regelden en een heel gospelkoor. Maar de grote zanger was
afwezig, het eerste concert in zijn leven
dat hij af moest zeggen. Huub vulde dit
op en had van tevoren nadrukkelijk laten weten dat het geheel een hommage

aan Solomon zou worden. Er was één
lied van de Dijk dat Burke absoluut niet
wilde zingen: Niemand in de stad, omdat dat over de dood ging. Huub van
der Lubbe zong het toch die avond en
vulde de tekst aan:
'Pappa, Mamma, Harald (Huub's
broer), Solomon, iedereen gaat maar
dood. En de rest zit in de kroeg'.

De documentaire Lola da Musica: Solomon
Burke komt binnenkort, althans dat belooft de
VPRO, op Uitzending Ge-mist.
Niemand in de stad in de live-uitvoering in
Paradiso staat op YouTube (Solomon Burke
en De Dijk- niemand in de stad).

De Fietsfabriek
Jacob van
Campenstraat 12

Tel:6721834
info@defietsfabriek.nl

www.defietsfabriek.nl

Govert Flinckstraat 251
Tel:6798240
Keuken open
info@alaferme.nl
van 18.00 tot
www.alaferme.nl
22.30 uur
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Interview met Oma Pillen
handel. Nu weer met sjaals en in deze
periode hebben we elk jaar ook agenda's.
Wat vindt u van beide markten?
De Dapperstraat was heus wel gezellig,
en ik heb best wel even moeten wennen
op een andere markt. Eigenlijk kom ik
nooit meer op de Dappermarkt. Ik ga
altijd heel graag naar de Albert Cuyp,
ik vind het zo gezellig. Eén van de grote
verschillen, vind ik, is dat de Cuyp zulke prachtige viskramen heeft en de
winkels hier zijn voor ieders portemonnee: duurdere en goedkopere. Er
wordt vaak gemopperd dat de markt zo
veranderd is en achteruit is gegaan,
maar dat vind ik niet. Alles verandert
Door Anke Kuijpers, foto's Bert Roelofs Jerry. En de leeftijd? Die wilde en ik heb zulke leuke collega's. Iedereen
ze wel vertellen: 85 jaar! Als het roept altijd "Hoi, oma!" tegen mij, of het
nou de stallenjongens of de buitenAl 55 jaar op de markt
aan haar ligt, blijft ze gewoon
landse hulpen zijn.

Vraag op de Albert Cuypmarkt
naar oma, dan weet iedereen
meteen wie wordt bedoeld. Natuurlijk staan er heel wat mensen op de markt die kleinkinderen hebben, maar deze oma is
Lenie Pillen. Ze is een paar
maanden geleden heel ziek
geweest en werd dan ook erg gemist. Gelukkig is ze weer opgeknapt en staat ze weer dagelijks
achter de kraam van kleinzoon

meehelpen. Hoog tijd voor een
praatje met haar.
U komt echt uit Amsterdam

Ik kom uit een gezin met vijf broers en
één zus. We woonden in de Tilanusstraat in Oost. Mijn vader was nachtwacht en heeft ook gevaren. Later heb
ik bij de Middenweg gewoond. Maar
dat werd wat moeilijker met de trappen
en nu zit ik sinds een tijdje in Tabitha
in een aanleunwoning.

Hoe bent u op de markt terecht gekomen?
Ik ben 55 jaar geleden begonnen op de
Dappermarkt, om mee te helpen. Ik
verkocht truien en snoep. Later ben ik
met mijn man Daan in de lingerie gegaan. Toen mijn man overleden was,
ben ik daar in 1977 mee opgehouden.
Toen ben ik mijn dochter Lonnie en
mijn kleinzoon Jerry gaan helpen op de
Albert Cuyp. Hij staat met partijen-

Hoe bevalt dat?
Prima. Ik heb een mooie woning op de
vijfde verdieping aan de Amstel. En ze

CAFÉ

Eten en drinken bij

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reserveren: 6711444
www.cafestigter.com
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Door Anke Kuijpers

noemen me daar ook al allemaal oma.
Ze vinden het heel leuk dat ik nog werk
en ze komen me ook opzoeken. Vanmorgen was hier nog iemand die speciaal bij mij een agenda kwam kopen.
Ik eet daar tweemaal per week beneden
met de andere bewoners. De andere dagen brengt Lonnie eten. Ik weet al wat
ik vandaag bij Tabitha krijg: een loempia, fruit en salade.

zijn er nogal wat. Ik heb twee dochters,
van wie er één overleden is. Dan vier
kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.

Na deze bijzondere optelsom blijf ik nog
even een kop koffie drinken achter de
kar, waar de hond van Jerry, Odie, mij
wantrouwend aankijkt. Oma Pillen helpt
ondertussen een paar mensen aan een
agenda. "U kunt kiezen tussen een weekEn voor hoeveel kleinkinderen bent u nu of dagagenda." Alsof je bij de Gebr. Winter in de zaak staat en dat voor maar
oma?
Nou moet ik goed nadenken, want dat twee of drie euro!

Waar vind ik deze krant:
Bij alle adverteerders die ons blad
ondersteunen:
Eetcafés: De Groene Vlinder, Stigter,
Van Buuren, Reuring, Tjing tjing,
Mambo, Eetwinkel het magazijn, De
Duvel, Hannibal koffiehuis.
Cafés: Jeffrey's café, Mansro, Hermes
café, Eddy Bar, café de Plakhoek.
Restaurants: Helden, Vamos a Ver,
Flinckx, Artist Libanees, Wijnbar
Boelen& Boelen, Saskia's huiskamer.
Overige: Sonny falafel, bakkerij
Brood, bakkerij Rud.H.Vennekamp,
Bakkerij Ron Verboom, IJzerwaren
de Haan, Slagerij Noz, Turkse
bakkerij, De fietsfabriek, La Venta
traiteur, Erve installateur.
En bij: Albert Heijn, De Coöp,
Genko, Buurt centrums,
Bibliotheken, en andere restaurants,
cafés en winkels in de pijp.

We proudly present
2e hands kleding

CARNABY-STREET

Uw installateur

Students always 15% off

Albert Cuypstraat 99
tel: 020-6707344

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20
WWW.BVANERVE.NL

Gerard Doustraat 66
1077 VV Amsterdam
www.laventatraiteur.nl
Contactpersonen:
Francisco Rodriquez
020-4711323
Jose Pozuelo
020-6929124
info@laventatraiteur.nl
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Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072 AS Amsterdam (Zuid)
Telefoon: 672 0538, fax: 670 6501
Inloopspreekuur: di t/m vr 09.00-12.00 uur en van
15.30 - 17.00 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 Zuid en woningcorporatie Ymere.
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK)
en Jan de Jong (Frans Halsbuurt),
iedere do, 17.00 - 19.00 uur.
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl
Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844
Diamantbuurt: Politie buurtregisseur
Marco van Bruggen
E-mail: Marco.van.bruggen@amsterdam.politie.nl
Contact: Wijkteam; Ferdinand Bolstraat 190 -192
Tel: 0900 - 8844
Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000
Multifunctioneel centrum Coenen-Lydia
Adres: Roelof Hartplein 2a, 1071 TT Amsterdam
Telefoon: 66 29 497
E-mail: mfc.coenen-lydia@combiwel.nl
Internet: www.combiwel.nl
Voor inloop: ma t/m do 9.00 - 17.30 uur.
Vrijdag: 10.30 - 17.30 uur.
Restaurant en ontmoeting
Adres: J.M. Coenenstraat 4
Telefoon: 66 29 497
Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
(restaurant tot 19.00 uur)
Multifunctioneel buurtcentrum De Edelsteen
Adres: Smaragdplein 3 - 5, 1074 HA Amsterdam
Tel: 767 03 92
Openingstijden: 10.00 - 20.00 uur
Internet: www.combiwel.nl of www.zuid.amsterdam.nl
Buurt Centrum De pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Tel: 570 96 40
Open Huis Op Zondag / Buurtrestaurant De Pijp
Voor eten op zondag ( • 5,00)
12

Reserveren: maandag t/m donderdag 13.00 - 16.00 uur
Telefoon: 570 96 40
E-mail: bc.depijp@combiwel.nl
Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur: ma, wo en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.
Stadsdeelkantoor Zuid
Adres: President Kennedylaan 923
Telefoon: 14 020
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur
Stadsdeelkantoor Zuid loket Tripolis
Adres: Burgerweeshuispad 301
Telefoon: 14 020
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur
Huurdersvereniging De Pijp
Wijkcentrum Ceintuur.
Telefoon: 66 211 45 dinsdag bereikbaar,
Anders antwoordapparaat
Adres: Gerard Doustraat 133
info@hvdepijp.nl en www.hvdepijp.nl
Wijksteunpunt Wonen (achterstallig onderhoud?)
Bezoek één van de spreekuren
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Adres: Gerard Doustraat 133
STREETCORNERWORK 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.
www.streetcornerwork.eu
De veldwerkers:
Amine Delkhoshnavaz, Diamantbuurt
Emma Louwinger ,
Oude en Nieuwe Pijp
Deusa Marques,
Zuider-amstel Rivierenbuurt
Abrahiem el Haouari, Heel Zuid
Richard Ottevanger,
Heel Zuid
Teamleider Zuid:
Joost van Hienen, Mobiel: 06- 14013706,
j.vanhienen@streetcornerwork.eu
Kantoor: Karel du Jardinstraat 52, Tel: 470 94 35

Vijfenveertig kinderen naar school?
Voor het groententeeltproject is vorig
jaar december een dieselwaterpomp gekocht. Deze werkt uitstekend.

Ga naar YouTube, vul dan in:
Project Kpalime Togo
U ziet dan ons project.
En ook op het Facebook van
Jan van Overveld

Uitreiking nieuw schoolmateriaal september 2010

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

Jan is zeker tot maart 2011 in Togo
U kunt met hem communiceren via
janvanoverveld@yahoo.fr

Het agrarisch project in het dorp Danyi loopt heel goed,
maar er kunnen nog verbeteringen komen als we zonnecollectoren zouden kunnen betalen.
Donaties hiervoor zijn zeer welkom.
Liefs van Jan

giro 7867814
t.n.v. De Gemeenschap
o.v.v. 40 kinderen naar school

Stort uw bijdragen op:
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Ostadetheater

Diamantfabriek

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

God is een toverbal

The Open Road

15 en 16 november 2010 20:30 uur
De Diamantfabriek herneemt in het najaar van 2010 de productie The Open Road. Deze succesvolle muziek-theaterproductie uit seizoen 2008-2009 van regisseur Matthias Mooij
Cat Smits, Anne Verheij en Bas Sligting
en componiste Kate Moore wordt als een vernieuwend
Het Ostadetheater organiseert met onregelmatige interval- muziektheaterwerk beschouwd en is gese-lecteerd voor een
len laboratoria voor jonge makers die bezig zijn met experi- landelijke tournee langs tien podia in het kader van de nieumenten op het gebied van poppen- en objecttheater. Na Ulri- we serie Club Opera.
ke Quade, Marlyn Coetsier & Meike van den Akker maken
The Open Road is het tweede muziektheaterwerk van comnu Cat Smits, Anne Verheij en Bas Sligting gebruik van deze
poniste Kate Moore en regisseur Matthias Mooij. Het doel
ruimte. Zij werken een korte periode bij ons en laten de
van hun samenwerking is om na te denken over de rol van
resultaten aan het publiek zien.
alle performers op het podium om zo geen verschil meer te
God is een toverbal - 15 en 16 november - 20:30 uur
laten bestaan tussen musici en acteurs en tussen tekst en
Het universum zet uit. Wanneer je terug rekent blijkt dat de
muziek. Door de instru-mentalisten als personages te zien
oorsprong ligt in een punt met nul volume en oneindige
wordt de muziek een aaneenschakeling van dramatische
dichtheid. Een toverbal. Het concept niksheid is niet te begebeurtenissen en dramatische handeling wordt tot muziek.
grijpen door mensen. Toch is de wereld ontstaan.
De serie Club Opera, een initiatief van drie Nederlandse proIn een experiment met poppen en objecten creeëren drie
ductiehuizen, zet de allernieuwste muziektheater- en
jonge makers een universum om in te spelen.
(kamer)operaproducties in de etalage. In Nederland barst
Concept en uitvoering: Cat Smits, Anne Verheij en Bas Slighet namelijk van het talent, dus laten we ze vooral de kans
ting
geven om zichzelf aan u te presenteren!
Club Opera creëert een ontmoetingsplek tussen makers en
www.ostadetheater.nl publiek: tijdens voor- en nabesprekingen in een informele
Van Ostadestraat 233d setting geeft het publiek direct feedback en wordt een bijTel: 679 50 96 zonder kijkje achter de schermen geboden.
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Rialto

Badcuyp

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Des hommes et des dieux
* PREMIÈREDATUM: 18 november 2010
Xavier Beauvois | Frankrijk | 2010 | 120' | Frans en Arabisch
gesproken | Nederlands ondertiteld
Winnaar Grand Prix bij het filmfestival van Cannes in 2010.
Is liefde voor de medemens sterker dan de drang tot lijfsbehoud? Wat gebeurt er als mededogen stuit op religieuze
onverdraagzaamheid? Dit zijn de vragen die regisseur
Xavier Beauvois aan de orde stelt in Des hommes et des
dieux, een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal over
de lotgevallen van een groep Franse monniken in Algerije.
De monniken, onder leiding van broeder Christian, staan
op goede voet met hun islamitische buren in het kleine
bergdorpje waar het klooster staat. Halverwege de jaren '90
dringt echter het fundamentalistische geweld ook steeds
meer door in de serene en contemplatieve wereld van het
klooster. Als de monniken zich ontfermen over enkele gewonde terroristen, ook al vormen deze een grote bedreiging,
krijgen zij te maken met het legergeweld van de overheid,
die in een bloedige strijd is verwikkeld met de terroristen.
Beauvois vertelt het verhaal in een bedachtzaam tempo het ritme waarmee de monniken hun dagelijkse rituelen
uitvoeren - en gebruikt daarvoor prachtig gefotografeerde
beelden vol religieuze metaforen.
Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00
www.rialtofilm.nl

BOOHGALOO ZOO LIVE - pop
Donderdag 18 november
AANVANG: 21.30 uur
Concertzaal/boven.
‘It’s funk, soul, house & hip hop all the same time’.
Met: K’BONUS: MPC, DJ GRAZZHOPPA: WHEELS OF
DECKS & U-GENE: KEYS & VOCALS.
Boohgaloo Zoo zijn K'bonus en U-Gene, twee veteranen van
de Belgische en Nederlandse muziekscène respectievelijk.
Na de bijeenkomst op de "10 Days Off 'festival in Gent begon
het duo te wisselen muziek en snel genoeg voor een full album was in de maak. Met het toevoegen van K'bonus beats
en samples en U-Gene laten vallen van de zang en toetsen
het was duidelijk dat ze een match gemaakt in de P-funk
hemel, zoals je kunt horen op hun gelijknamige album uitgebracht op 5 juli 2010 op Lovemonk Records.
Lovemonk hebben een monster sound met een vleugje van
nu-disco, house, hip-hop en funk. Think Arthur Russell,
Chromeo, Amp Fiddler and yes, George Clinton.
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
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

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.

voor feesten en partijen

Vrij en Zat tot 03.00

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32

terras van de Pijp

1e vd. Helststraat 66
Tel:679 12 95

www.tjingtjing.com

MikadoFlinckx

Mambo Pasta
De lunchroom en het

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

open dag. van 12 .00- 1.00 en

VAN OSTADESTR 340-346

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

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

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

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Keuken open
17.30 - 22.30
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.
Ferdinandbol
straat 46
Tel:6766392

Govertflinckstraat 326a
Tel: 020-676 78 97

Brood en Banketbakkerij

Spaans Restaurant

Eerste vd Helststraat42
Tel: 6733332
www.helden.nl
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BLZ

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

tji

huiskamer

Saskia’s

DEZE

Sonny

FALAFEL

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

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

Ceintuurbaan 232

Tel:•662 12 09

EDDY
BAR
3 DARTBANEN
EN BILJART
WWW.EDDYBAR.NL
Gerard doustraat 58
Tel: 6734385

