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Het is weer flink raak op onze aardbol.
Honderden doden, een nog groter aantal
gewonden. Houdt het nooit op. Zitten we
nog helemaal in onze ontwikkeling bijna
nog in het stenen tijdperk. Jazeker op het
gebied van techniek zijn we reuze vooruitgegaan: op medisch vlak, technisch
vlak en communicatie. Raar dat het
alleen maar zorgt dat zelfs vreselijke verwondingen daardoor te genezen zijn. En
op technisch vlak om nog meer mensen
naar de eeuwige jachtvelden te laten
gaan en dat nog sneller te laten weten.
Niets van de voorgaande vooruitgang
heeft de mensheid geholpen om te
komen tot een menselijke samenleving.
Natuurlijk zijn er gelukkige uitzonderingen altijd al geweest. Waarom is het
niet mogelijk om ook in het innerlijke
van alle mensen grote vooruitgang te
boeken? Het lijkt mij toch dat dat de
essentie van ons bestaan zou moeten
zijn.. worden. Waarom zou je kunnen
zeggen: ik ben er echt van overtuigd dat
het voortbestaan van ons mensen daarvan afhangt. Met de eerder genoemde
vooruitgang is het dan ook een peulenschil om nog meer pijn en leed te voorkomen. Hoe meer mensen zich er van
bewust worden dat er meer is dan wat

COLOFON
De krant is er dankzij al deze
Vrijwillige medewerkers.•
Jan van Overveld, Sabine van Tatenhove, Manuel
Schreurs, Toon Bruin, Katja Elsas, Anke Kuijpers,
Uke Veenstra, JdJ, Peter Noordendorp, Lory Tasma,
Marieke van Gessel en Bert Roelofs . Jij?
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we tot nu toe hebben bereikt. En dat we
allemaal werken aan onze ontwikkeling,
niet bij de ander, maar bij onszelf. Of is
er iemand die anderen kan veranderen?
Ik zelf weet dat dat niet mogelijk is;
alleen bij mijzelf iets veranderen is
mogelijk. Daardoor wil ik een voorbeeld
functie te zijn naar mijn medemens. Wijzen naar alle anderen is te makkelijk.
Wat moet er dan bij mijzelf veranderen?
Wat zou je denken van het innerlijke
geweld dat ook mij overkomt. Het vingertje gaat wat makkelijk omhoog.
Fysiek geweld is niet het enige geweld.
Discriminatie hoort daar ook toe. Niet
solidair zijn ten opzichte van de zwakkeren op deze aardbol. Geloof me, als we
daar met zijn allen niets aandoen en niet
leren communiceren van hart tot hart,
en ik bedoel dus massaal, dan kunnen
we het wel schudden en gaan we ten
gronde met alle onze techniek en medisch kunnen. En daarbij snelwetend dat
het gebeurt door de enorme vooruitgang
van onze technische communicatie. Ik
wens mijzelf en iedere lezer veel sterkte
toe. Gelukkig geloof ik in de mensheid:
dat Zij zullen doen wat echt nodig 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.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
kijkjeindekeuken@bulletindepijp.nl
door JdJ

Een frisse pastasalade
Ervan uitgaande dat het zomerse weer door zal zetten vandaag een recept voor een frisse pastasalade. Na een middag
in de zon en op één van de vele terrassen in De Pijp, is het
heerlijk dit zomerse gevoel om te zetten in een gezonde
maaltijd. Een gewone salade is dan per definitie fris en
gezond, maar het geeft slechts eventjes een voldaan gevoel.
Deze keer dus een pastasalade.

Ingrediënten:

Gerookte Makreel

500gr fucili, 1 doosje cherrytomaten, 1 komkommer, blikje
maïs, 1 gerookte makreel, peper, zout, knoflookpoeder, 2
bosjes peterselie, rucola, ijsbergsla, 2 paprika's, 1 rode ui, 2
eieren, mosterdmayonaise, 1 stuk geitenkaas, olijf-, sla-, of
sojaolie.

aanbrengen. Net zolang totdat het per disgenoot voldoende
is. Het bord garneren met een laagje uienringen, wat doorgesneden cherrytomaten, het restant van de komkommer en
paprika. De eieren in vieren of zessen gesneden gelijkelijk
verdelen over de rand van het bord en tot slot de peterselie
boven het bord in stukjes knippen. Uiteindelijk over het
Kook eerst de pasta
gehele bord de dressing uitschenken. Een frisse zomerse
Fucili leent zich voor dit gerecht het beste. Giet het af en blus maaltijd staat voor u klaar!
dit af met koud water, -kook pasta altijd in water met twee
eetlepels (olijf-)olie. Tijdens het koken van de pasta, koken Tip:
we de eieren en maken we alvast een dressing: meng vijf eet- Het vlees uit de makreel kunt u gemakkelijk met een
lepels(el.) olijfolie en twee el. water met 1 theelepel(tl.) eetlepel uit de huid schuiven. In plaats van water voor de
citroensap. Voeg hieraan vervolgens 1/2 tl. suiker toe, een dressing kunt u ook het vocht uit het blikje maïs gebruiken,
snufje zout, wat peper en 2 tl.mosterdmayonaise. Dit men- let wel, in dit geval GEEN suiker toevoegen. En tot slot, u
gsel even flink doorroeren. Bij voorkeur met een vork. Dit houdt niet van vis...?! Gebruik dan het restant van de pasta
maakt de dressing wat luchtig. Roer na het afgieten en af- met gehaktsaus van de vorige avond. Roer de pasta en de
blussen van de fucili 1el. mosterdmayonaise en 1el. dressing saus door elkaar en geniet van uw koude pastasalade!
door de nog warme pasta. Dit voorkomt dat de pasta, tijdens
het afkoelen, gaat plakken. De maaltijd wordt per bord
Ps.
bereid, dus nu elk bord licht bedekken met een laagje rucola
Voor de opmerkzame lezer het knoflookpoeder is een toeen ijsbergsla, hier overheen stukjes paprika, komkommer,
voeging aan de dressing. Slechts 1/5 tl. is voldoende, maar
geitenkaas en maïs strooien. Hierna de pasta, gemengd met
niet iedereen houdt ervan. Wel erg lekker in combinatie met
de stukken makreel over de sla aanbrengen. Hierna weer
gerookte makreel.
rucola, ijsbergsla, maïs, komkommer en paprika in laagjes

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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Brief uit Afrika
door Sheriff Abou

die zinloos zijn vermoord in Rwanda in
Centraal Afrika. Een slachting tussen
Hutu en Tutsi's. Hij zegt: "Het wordt
tijd dat alle mensen en al hun politieke
leiders gaan begrijpen dat oorlog voeren barbaars is en primitief ".
"Te veel is te veel oorlog moet stoppen"

Het conflict tussen Hutu en Tuti’s
Ook in Afrika, in dit geval Togo,
maken mensen zich zorgen over het
toenemende geweld in Afrika en
elders in de wereld.
Mijn vriend Sheriff in Lomé schreef
mij: "Niemand,maar dan ook niemand,
ook geen enkel land, wint een oorlog.
Allebei verliezen ze.
Beide groepen verliezen mensenlevens.
Beide groepen hebben burgerslachtoffers.
In beide groepen zijn er mannen en
vrouwen die treuren om het verlies van
hun kinderen, mannen en vrouwen.
Beiden gaan gebukt onder de vernietiging van hun omgeving, steden, dorpen
en huizen".
"In het lijden zijn geen winnaars.
Ieder mens die gedood is had kunnen
leven met man of vrouw en kinderen.

De enorme hoeveelheid gewonden, dan
nog al die weeskinderen die achterblijven en maar moeten zien hoe zij zich
redden".Hij houdt met vrienden en
belangstellenden een herdenking voor
de 800.000 mannen,vrouwen, kinderen

EETWINKEL
HET MAGAZIJN

RON VERBOOM
BROOD, BROOD EN NOG EENS

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

Het conflict in Ivookust. De nieuw gekozen President A.Ouattara

BAKKERIJ

HÉÉL LEKKER BROOD

"We houden de herdenking in Kodjoviakpoe in een grote zaal van een kerk in
Lomé. De bedoeling is, de bewustwording van de mensen die aanwezig zijn. Onze wereld heeft vrede
nodig. Alleen vrede zal bereikt worden
door de actieve geweldloosheid te
bewerkstelligen".
Hij hoopt dat ieder van ons zijn eigen
verantwoording daarin neemt en dat
niet alleen aan anderen overlaat. Gezamenlijk moeten wij onze toekomst
opbouwen.

Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Delicatessen
Broodjes,
dagschotels.
Frans Halsstraat 68 Tel: 675 3506
www.hetmagazijn.nl

Goud Gele Zon
Door de haren stralen licht
Hand in hand
In de goud gele zon
Jullie diepste band
Gevoel
Je kracht, je doel
Met zwaard in de hand
Bewust en je lacht
In je volle pracht

Door de haren stralen licht
In de goud gele zon
Ik zag jullie,
ik weet niet

Het is echt,
en een droom

Katsongs © 2011

Ceintuurbaan233

Te:020-7370758

Katja

Technodent

capetownspice@hotmail.com

Waar vind ik deze krant:
Bij alle adverteerders die ons blad ondersteunen:

Eetcafés: De Groene Vlinder, Stigter, Volle Maan, Reuring, Tjing
tjing, Mambo, Eetwinkel het magazijn, De Duvel, Hannibal koffiehuis
en Pilsvogel.
Cafés: Jeffrey's café, Mansro, Eddy Bar, café de Plakhoek, café
Hermes, café Life.
Restaurants: Helden, Vamos a Ver, Flinckx, Artist Libanees, Wijnbar
Boelen& Boelen, Saskia's huiskamer, Tjing Tjing, Babylon en
Pilsvogel, Cape Town Spice
Overige: Sonny falafel, bakkerij Rud.H.Vennekamp, Bakkerij Ron
Verboom, IJzerwaren de Haan, Slagerij Noz, Turkse bakkerij, De
fietsfabriek, La Venta traiteur, Erve installateur, IJscuypje.
En bij: Albert Heijn, De Coöp, Genko, buurtcentra, bibliotheken, en
andere restaurants, cafés en winkels in De Pijp.

TA N D P R O T H E T I S C H E P R A K T I J K

R.SANOU

Het gedicht Goud Gele Zon
van Katja, is in het vorige
nummer van Bulletin De Pijp
fout neergezet. De redactie
betreurt dat ten zeerste en
heeft het opnieuw in nummer
215 in mei van Bulletin De
Pijp geplaatst

Cape Town Spice

Bevriend met de dieren
Het maakt jullie blij
Ze geven wijsheid
En het leven voelt vrij
Ik sloot m’n ogen
En zag de blauwe zee
Die waar jullie graag in zwemmen
En de dolfijnen speelden mee

Rectificatie;

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

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 uit de buurt en voor de buurt
door Anke Kuijpers

Festival de

van het publiek het weerbericht op te
nemen, dat nog diezelfde avond werd
uitgezonden.

van de eerste editie weer van de partij
zijn. De opzet is - minus de kinderziektes van vorig jaar - ongeveer hetzelfde.
Zeker is dat Mick Harren en Dries Roelvink zullen optreden! Verder komen er
verschillende acts en twee bands treden op. Kortom: een gevarieerd programma en de organisatoren hopen op
mooi weer, maar de sfeer zal zeker weer
gezellig, vrolijk en ontspannen zijn.
Zoals de broers zelf zeggen:
"Een feestje voor en door de buurt".
Dit jaar geen talentenjacht, maar de
verkiezing van hét buurtlied over de
Pijp/Zuid.
Iedereen die inspiratie heeft kan nu een
demo opsturen naar de organisatie.

Pijp 2011

Afgelopen jaar werd voor de eerste
maal een heus muziekfestival in de Pijp
gehouden. En wat een feest was dat!
Hoewel regen en wind de Eerste Sweelinckstraat een troosteloze aanblik
gaven, en iedereen regelmatig moest
schuilen onder verschillende marktkramen, was de buurt vreselijk enthousiast en vond iedereen dat dit festival een vervolg moest krijgen. Bekende
Nederlanders als René Mioch (filmjournalist, presentator, Pijpbewoner en
onlangs gelauwerd met een Gouden
Rembrandt) en presentator Ron Brandsteder (oud-Pijpbewoner) zorgden er
onder anderen voor dat de stemming
er al snel goed inzat. Hoewel het een
buurtgebeuren was, bleek achteraf dat
ook veel mensen uit andere delen van
de stad waren gekomen. Het evenement
werd zelfs nationaal nieuws, omdat
weerman Piet Paulusma langskwam
om te midden
6

Feestje voor en door de buurt
Initiatiefnemers, buurtbewoners en
broers Anton en Pieter de Vrieze zorgen
dit jaar opnieuw voor de organisatie.
Dit jaar heeft het olijke duo ervoor gekozen om de baten van het festival te
schenken aan War Child. Ze zijn heel
blij dat Het Parool heeft toegezegd de
promotie te doen. De ondernemers aan
de Sweelinckstraat sponsoren het festival met geld, drukwerk en bloemen.
Ook dit jaar doen alle artiesten belangeloos mee en gezien het succes van
vorig jaar zullen verschillende zangers

* Zet alvast in uw agenda:
Festival de Pijp: zondag 29
mei van 14.00 tot 22.00 uur in
de Eerste Sweelinckstraat.
www.festivaldepijp.nl
* Stuur uw of jouw demo voor
het beste buurtlied in naar
info@festivaldepijp.nl (Zie de
site voor de voorwaarden).
* War Child: www.warchild.nl

Eerste van der Helststraat 27
www.ijscuypje.nl

Bloemen en planten
door Toon Bruin

Nimfen in de plomp
Na onze lange reis door het Amazonegebied, de vorige maand, (op papier
althans), wil ik deze maand wat dichter
bij huis blijven. Er zijn twee meer algemene planten die net als de reuzenwaterlelie (Victoria regia) tot de familie van de Nymphaeceaën behoren: de
witte waterlelie en de gele plomp. De
witte waterlelie (Nymphaea alba) heeft
drijvende bloemen die een doorsnede
kunnen hebben van 5,5 tot maar liefst
18 centimeter. De bloem- en bladstelen
hebben vier grote luchtkanalen. De
waterlelie groeit in vrij diep, stilstaand
of zwak stromend water. In het laagveen komt de waterlelie algemeen voor,
elders is ze zeldzaam. Door selectie en
kruisingen zijn er plantenrassen ont-

(Nymphaea alba)
staan met bloemkleuren die variëren
van lichtroze tot dieprood. Een ander
bekend lid in de Nymphaeceaën-familie is de gele plomp (Nuphar luteum).
Luteum betekent geel. Het eerste jaar

(Nuphar luteum).

blijven de bladeren onder water. De
bloem lijkt wel wat op een boterbloem
en groeit in tegenstelling tot die van de
waterlelie boven het water uit. Het
'Pompeblèd' is het nationale symbool
van de provincie Friesland. De bladeren zijn niet groen, maar in het rood
afgebeeld in de Friese vlag. De voetbalclub Heerenveen heeft shirts met
dezelfde kleuren en symbolen als de
Friese vlag. Grappige bijkomstigheid is
dat voetballers van buiten Friesland en
uit het buitenland, in dienst van Heerenveen, met de Friese vlag om het lijf
over het voetbalveld hollen. De gele
plomp is een grote zuurstofleverancier.
De wortel bevat het gif Nupharine. Tijdens het koken verdwijnt dit gif en naar
het schijnt is de wortel dan eetbaar.
Groetjes,
Toon
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door Anke
Kuijpers
www.opus391.nl

Muziek in de horeca (2)

Modern Afrikaans

Janis lyn Joplin
Op de muziekrubriek van afgelopen
maand kwamen veel reacties. Onder
de lezers van Bulletin de Pijp zijn
blijkbaar veel regelmatige - en vooral late - cafégangers, want suggesties
voor goede uitsmijtliedjes kwamen
in overvloed binnen.
Allereerst: als je nu een restaurant of
kroeg treft waar niet zo'n voorgeprogrammeerd apparaat staat, wat wordt
er dan gedraaid? Je leert door de muziek heel wat over de persoonlijkheid
van de eigenaar of eigenaresse: meestal
is het zo dat de wensen van de klanten

Feest Café De
Rita en George
Cornelis Trooststraat 68
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redelijk worden genegeerd of dat je
geconfronteerd wordt met muziek waar
nauwelijks over nagedacht is. Zou de
uitbater dat eigenlijk wel moeten? Hij
of zij zorgt voor de gezelligheid en
muziek is daar een klein onderdeel van.
Als je te lang in de kroeg zit, kun je een
drankprobleen hebben, maar je loopt
ook het risico dat je weer precies hetzelfde cdt'je voor de tweede keer hoort.
Dodelijk! Een subtiele opmerking helpt
wel eens: "Leuk weer dit nummer te horen van een uur geleden, van wie is het
ook alweer?"

Chinese restaurants leden aan ditzelfde
euvel, om eindeloos hetzelfde bandje te
draaien. Leuk om met zo'n onverstaanbaar Chinese vrouwenstem je eten op
te peuzelen, maar geloof me, met werkelijke Chinese muziek had het niets te
maken: gewoon behangpapiermuziek.
Uit ervaring kan ik zeggen dat wat mij
betreft er in de Pijp twee restaurants
momenteel met kop en schouders
erbovenuit steken qua muziek (en het
eten is ook prima): Flinckx in de
Govert Flinckstraat en het Ethiopische
restaurant Azmarino in de 2e Sweelinckstraat.De eerste past werkelijk de
muziek aan de klanten aan. Voor mij
wordt nog wel eens Solomon Burke
gedraaid, omdat ik een keer over deze
geweldige zanger heb geschreven, en
ook lekker ouder wetse, sentimentele
jazz. Bij het tweede restaurant word ik
altijd vrolijk van de muziek die gewoon
goede Afrikaanse muziek is en ook eigentijds.
Tip!
Mis je in een café je favoriete muziek?
Geef de eigenaar één van je favoriete
cd's cadeau en grote kans dat je deze
Ceintuurbaan 55
Tel: 66 27 303 Amsterdam
elke dag geopend vanaf 11.00 uur
Wij zenden live voetbal uit
op scherm 180 x 240
Ajax Ned-elftal
Op maandagavond hebben wij ruimte voor een dames of heren biljartclub

Vervolg van Pagina 8

Ankies muziekie
* Rudi Carrell - Laatste rondje
(1968)
* André Hazes - De laatste ronde
* Shanty Koor- Aan het strand
(2010)
* Stealers Wheel - Late Again (1973)
Geïnteresseerde kroeghouders: doe er
jullie voordeel mee! Wel valt op dat het
vrijwel allemaal liedjes uit de oude
doos zijn. Willen jonge mensen zich

Tom Waits
met enige regelmaat hoort. Op welk
volume de muziek gedraaid wordt is
afhankelijk van de oren van de persoon
die de knoppen bedient. Het kan heel
ergerlijk zijn, maar sommigen zijn nu
eenmaal (Oost-Indisch) doof.
uitsmijtliedjes.
Hier bij een lijstje met suggesties van
trouwe lezers MvG., JdJ, TB, GM en GH.
Allemaal zijn ze, zoals gewoonlijk, te
vinden op Youtube. De volgorde is wil-

lekeurig:
* Tom Waits - Closing time (1973)
* Annie - Tomorrow (1982)
* The Doors - The End (1967)
* Vader Abraham - In 't kleine café
aan de haven (1966)
* Marilyn Monroe - Bye Bye Baby
(1953)
Rudi Carrell
* Janis Joplin - Bye Bye Baby (1966)
niet de kroeg uit laten jagen of gaat dat
* The Beatles - Goodnight (1968)
* Frida Boccara- Je ne veux pas te gewoon via een SMS'je?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
dire adieu (1968)
We proudly present
2e hands kleding

CARNABY-STREET

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20
WWW.BVANERVE.NL

Students always 15% off
www.carnabystreet.nl
info@carnabystreet.nl
Albert Cuypstraat 99
tel: 020-6707344

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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Nieuws uit de buurt en voor de buurt
Groen Gemaal en Wijkcentrum Ceintuur
met allerlei plantjes van tuinierders en
kwekers en informatie over groei, bloei
en snoeiharde onderwerpen zoals
Watertuinen onderhoud
Behalve extra groen in de buurt zorgen duurzaamheid, hergebruik en energiede watertuinen voor zuivering van het besparing. Vrijwilligers van het natuurwater en nest plekken voor water vo- en milieuteam verkopen vaste plantengels. De watertuinen worden onder- pakketten voor schaduw en zon waar houden door vrijwilligers. Elke eerste van de opbrengst naar het boomtuinzaterdagmorgen van de maand kunt u adoptieplan gaat. Verder verkopen we
ook meehelpen. Start om 10.30 uur bij balkonplanten- en vlinderplantenpakonze bootjes aan de Ruysdaelkade ter ketten, kruiden, klimplanten; stokrozen
hoogte van het wijkservicepunt op nr. en andere eigen kweek van het Groene
163. In een bootje of vanaf de kant wor- Gemaal. De Bloemenboot staat er met
den de 400 meter watertuinen en voor- kleurig en fleurig groengoed. Voor de
zetoevers opruimen en onderhouden. kinderen hebben we de kinderboerdeGezellig vooraf koffie drinken en na rij uitgenodigd en is er een zonnegoed werk samen lunchen. Voor meer bloemenwedstrijd. Vragen of meedoen
informatie: Natuur en Milieuteam de of helpen? nmt@wijkcentrumceintuurPijp, Thea Dammen: tel. 020 - 400 45 .nl of bel 400 45 03.
03. nmt@wijkcentrumceintuur.nl /
Zaterdag 21 mei 10.30-13.00 uur
www.wijkcentrumceintuur.nl
Maak van je tuin een pluktuin.
Leer hoe je een doorbloeiende tuin
Zondag 15 mei 12.00-16.00 uur
kunt maken. De hele zomer en deels
Geveltuinendag de Pijp Het natuur- en herfst bloemen op de vaas uit eigen
milieuteam van Wijkcentrum Ceintuur tuin. Ook heel aantrekkelijk voor
organiseert voor de 17e keer de aftrap vogels, bijen en andere insecten.
van het (gevel)tuinenseizoen. Dit jaar Bijdrage • 5,--. Meer informatie
weer in het Sarphatipark, dat voor een Natuur- en milieuteam de Pijp,
extra groene sfeer zorgt. De hele dag 020-400 4503,
door worden de nieuw aangelegde ge- voshaar@wijkcentrumceintuur.nl
veltuinen voorzien van tuinaarde (als
men dat aangevraagd heeft en zelf het Zaterdag 28 mei 11-12.30 uur
zand heeft uitgegraven) door bakfiets- Bijenbabbel op het Groen Gemaal in
het Sarphatipark Uurtje hoog tempo
ende vrijwilligersteams.
Om 12.00 uur begint de Groeimarkt informatie over bijen, hun leefwijze en
Zaterdag 7 mei 10.30 uur

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl
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ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

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

drachtplanten voor beginners. Aanmelden via Natuur- en milieuteam de
Pijp, 020-400 45 03
nmt@wijkcentrumceintuur.nl
Bijdrage: 5,- (vrijwilligers Groen
Gemaal en Wijkcentrum Ceintuur:
gratis)
Zondag 29 mei 12-16 uur
Repair Café De Pijp
Het vierde Repair Café van 2011. Neem
je kapotte stoel, broodrooster, kleding
of fiets mee naar het Repair Café en
repareer het samen met wat hulp en
geef het een langer leven. Minder consumptie, meer lol! Locatie: 2e Jan van
der Heijdenstraat 79. Samen met Transitie de Pijp, fietswerkplaats Smerig en
het Jan van der Heijdenhuis organiseert het Natuur- en milieuteam de
Pijp er dit jaar weer een aantal. Bent u
handig of vindt u het gewoon leuk om
anderen te helpen bij het repareren van
hun spullen kom dan meehelpen! We
zoeken mensen die kapotte kleren kunnen repareren, elektrische apparaten
maken, gebroken spullen lijmen of
meubels kunnen maken! Laat het
weten aan Gerrit Barnard op
depijp@transitiontowns.nl .
Met vriendelijke groet,
Lilian Voshaar Natuur- en milieuteam
De Pijp Gerard Doustraat 133 1073 VT
Amsterdam 020-400 45 03 bereikbaar
van ma t/m do tussen 14.00 en 18.00

Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 673 54 88

Boekenmarkten Amsterdam 2011
Al bijna 25 jaar organiseert Heske Kannegieter boekenmarkten onder de
naam de KAN. Je zou verwachten dat
deze naam verband houdt met haar
achternaam, maar KAN staat toch voor
Konstruktie Atelier Nieuwmarkt, wat
doet vermoeden dat Heske meer gedaan heeft in haar leven behalve het
boekenvak. De laatste jaren worden er
in de zomer 6 boekenmarkten gehouden: 2 op het Heinekenplein, 2 op de
Dam en 2 langs de Amstel. Het leuke
aan deze markten is dat alle onderwerpen elke keer aan bod komen en aan
één onderwerp wordt speciaal aandacht besteed. De eerste markt, Zondag
15 mei is op het Heienekenplein en
heeft als speciaal onderwerp Amsterdam. Op dit plein is het een knusse
markt met 50 kramen en de boek handelaren komen uit het hele land.
Het Heinekenplein is als nieuwe loot
aan de stam er 4 jaar geleden bijgekomen en dat is voor de boekenlief hebbers uit de Pijp een gouden kans:
een leuke en succesvolle markt met veel
specialisaties.Behalve de reguliere boe----Hier afknippen----hier afknippen-----------hier afknippen--------- ken in verschillende talen zijn er ook
prenten, prentbriefkaarten, curiosa,
posters, bladmuziek en vinyl. Ook Amnesty heeft een kraam en deze keer is ook
uitgeverij Bas Lubberhuizen aanwezig die een verrassing voor bezoekers heeft op
15 mei. Als u als lezer van dit blad de hier afgedrukte advertentie van de KAN
uitknipt en inlevert bij de kraam van de uitgever, dan krijgt u gratis het boek
"Het Amsterdamse Boekhandelsboek" van Hans van der Klis. Wees er snel bij,
want zoals het gezegde luidt op de markt "Op = Op"!
Zo 15 Mei: Boeken in de Pijp op het Heinekenplein van 10.00-17.00. Voor alle andere markten zie de advertentie.
2e Jacob van
Campenstraat 150
open ma t/m zo 12.00
groot terras

open di t/m vrij 11-17uur

Tel: 020-673 42 51
mobiel 06-26160446

2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl

Telefoon 020-67532339
Tot ziens?

www.legpuzzelatellier.nl

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

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

Meer zien? Ga naar YouTube, vul dan
in: Project Kpalime Togo
U ziet dan ons project.
En ook op het Facebook van
Jan van Overveld
Zullen komend jaar weer veertig weeskinderen in Togo
Jan is terug tot 13 mei 2011 in
naar school kunnen? We lopen terug er zijn vijf onderAmsterdam
steuners weg 3 door het overlijden van een donateur 2
U kunt met hem communiceren via
door andere interessen.
janvanoverveld@yahoo.fr
Daarop kunt u als lezer een antwoord geven. Steun dit kleinHet agrarisch project in het dorp
schalige project door zes jaar lang een van deze kinderen
onder uw hoede te nemen en ze naar school te laten gaan. Zes Danyi loopt heel goed, maar er kunjaar school is een minimum basis voor een kind om later ver- nen nog verbeteringen komen als we
zonnecollectoren zouden kunnen
der te komen in het leven. Er is al geld bijeengebracht voor
betalen.
drie jaar. Het vierde jaar gaat in. Er is geen groot bedrag nodig.
Als meer dan vijftig mensen zes jaar lang met een bankop- Donaties hiervoor zijn zeer welkom.
dracht 5 euro per maand storten, gaat dat 100% naar deze kinLiefs van Jan
deren. Ieder jaar als ik naar Togo ga, zie ik daar persoonlijk op
toe.
Er is nu geld voor 35 kinderen

Stort uw bijdragen op:

giro

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

Eten en drinken bij

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reserveren: 6711444
www.cafestigter.com

kwaliteit
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Ostadetheater

Badcuyp

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Club Opera Penthesilea

Laura Vane & the Vipertones

zaterdag 21 mei 2011 20:30 uur
Concertzaal/boven AANVANG: 21.30
Over liefde en macht en de macht van de liefde...
De hoofdpersonen uit de opera Penthesilea lijken wel weggelopen uit de eerste de beste literaire roman of relatiefilm
uit de 21e eeuw. Ze knokken voortdurend tegen zichzelf en
elkaar. Maar hun oorsprong ligt bij de oude Grieken, waar de
Duitse toneelschrijver Heinrich von Kleist op zijn beurt inspiratie opdeed voor zijn gelijknamige toneelstuk. Lotte de
Beer bewerkte de tekst van Kleist tot een solo-duo-opera op
muziek van Benedict Weisser.

Aanstekelijke, dampende, toplevel funk-and-soul van de
Engelse souldiva Laura Vane en haar Nederlandse band the
Vipertones. Met o.a. werk van hun nieuwste album ‘Sugar
Fix’ (release 15 april 2011).
Met: Laura Vane (zang), Eric van Dijsseldonk/Pieter Klaassen (gitaren), Frank Montis (toetsen), Ton van der Kolk
(bas), Phil Martin (drums), Rolf Delfos (altsax), Cees Trappenburg (trompet), Peter Broekhuizen (baritonsax).

Als Amazone mag Penthesilea alleen een liefdesrelatie aangaan met een man die ze tegenkomt in de strijd en zelf ver- Zie ook:
slaat. En alleen maar voor de praktische kant: het pro-duce- www.lauravaneandthevipertones.com
ren van nageslacht. Oog in oog met Achilles schieten de vonken over en weer. Maar in het gevecht tussen hen verloopt ENTREE: • 10,00
het anders dan gewenst.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Tel: 679 50 96

Festival de Pijp
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www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69
Hier uw Advertentie?
Redactie@bulletindepijp.nl
of Telefoon: 020-6791055

Rialto

Bibliotheek Cinétol

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

Made in Dagenham
Nigel Cole | Groot-Brittannië | 2011 | 113' | Engels gesproken | Nederlands ondertiteld | [12 jaar en ouder]
Nigel Cole (Calendar Girls, A Lot Like Love) brengt met het
op ware gebeurtenissen gebaseerde Made in Dagenham een
echte Britse feel good movie over een strijd tegen onrecht
die de wereld zal veranderen.|
Dagenham, 1968: de Fordfabriek is het kloppend industrieel hart van Essex met ruim 55.000 mensen in dienst. Er
wer-ken niet alleen mannen in de fabriek, die in het glimmende nieuwe gedeelte aan de auto’s sleutelen, maar ook
187 lokale vrouwen die in de oude vervallen fabriekshal de
bekleding in elkaar naaien. Zo ook Rita O’Grady (een glansrol van Gol-den Globewinnares Sally Hawkins). Wanneer
Rita en haar collega’s ontdekken dat hun mannelijke collega’s meer be-taald krijgen dan zij én zij door de directie als
'ongeschoolde arbeidsters' worden bestempeld, komen ze in
opstand.
Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00
www.rialtofilm.nl

Elke woensdag, 14.15 uur
Samen lezen
Oefenen met lezen voor kinderen v. 6 jaar / Toegang gratis
Elke woensdag, 15.00 uur
Voorlezen en knutselen voor kinderen vanaf 4 jaar
Toegang gratis
Dinsdag 10 mei, 11.00 uur
Internetinstructie / Toegang gratis
Woensdag 18 mei, 15.00 uur
Knutselen
Annie M.G. Schmidt knutselmiddag, Ter gelegenheid van de
100ste geboortedag van Annie M.G Schmidt
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar / Toegang gratis
Tentoonstellingen
Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging Amsterdam
Foto tentoonstelling. Mensen, landschappen, stadse dingen
en situaties, concreet of abstract, steeds benaderd met een
eigen kijk op het onderwerp door gedreven liefhebbers.
Bibliotheek Cinétol
Tolstraat 160,
tel: 020-6623184

Festival de Pijp

Hier uw Advertentie?
Redactie@bulletindepijp.nl
of Telefoon: 020-6791055
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huiskamer

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

Daniël Stalpertstraat 105 020 - 7555825 of 06-26 7066 54

www.cafelifeamsterdam.nl

De Fietsfabriek

De Pittenkoning keukengerei
Tel: 671 63 08

1e van der Helststraat 35

Tel:6721834
info@defietsfabriek.nl

www.defietsfabriek.nl
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Jeffrey’s
Café

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Darts & Pool

Reparatie van alle
merken motoren.

voor feesten en partijen

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

Vrij en Zat tot 03.00

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32

ng

M O K U M •M OTO R S

Jacob van Campenstraat 12

www.tjingtjing.com

MikadoFlinckx

Mambo Pasta
De lunchroom en het

Restaurant

terras van de Pijp

Govertflinckstraat 326
Tel: 020-676 78 97

1

e

vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Café Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl
Spaans

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

www.flinckx.nl
www.mikadospeelgoed.nl
EETCAFÉ VOLLE MAAN

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl
Eerste vd Helststraat42
Tel: 6733332
www.helden.nu

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Ook voor al uw feesten, partijen
en diners vanaf 12 pers.
Lunchen, dineren en borrelen aan
het park. Sarphatipark 4
Tel: 6759945 www.eetcafevollemaan.nl

Sonny

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

Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag gesloten

De Turkse
A A
Bakkerij van FALAFEL
De Pijp.
AA FRITES
Ferdinandbol VLAAMSE
straat 46
Weer geopend
Tel:6766392

info@flinckx.nl
Brood en Banketbakkerij

Rud.H.Venekamp
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

