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C O LO F ON Redactie-adres:
Pienemanstraat 76

1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055 

E-mail:  jan@bulletindepijp.nl 

Deadline:
10e van iedere maand. 

door Peter Noordendorp

Dit blad dient als ex pres siemiddel 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 dis cri  minatie of geweld
oproept.  De in ge zonden stukken ko men niet
nood zakelijkerwijze over een met de mening van
de redactie. 

MEDEWERKERS•
Jan van Overveld,  Peter Noordendorp,

Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Isaac en Christian.

en jij? 

Vandaag leven we in een paradoxale
situatie: Europa houdt vol dat het "de
vrede , haar waarden en het welzijn van
haar volken wil bevorderen", maar laat
op haar grondgebied militaire bases toe
waar kernbommen gestationeerd zijn,
neemt deel aan oorlogen die gelanceerd
zijn door de Verenigde Staten en keert
zich niet tegen de nieuwe, waanzinnige
wapenwedloop. Duidelijke indicaties in
de richting van een nieuwe wapenwed-
loop zijn de productie van nieuwe
atoomonderzeeërs in Rusland, het ver-
vangen in de VS van verouderde atoom-
wapensystemen door hightech minia-
toomwapens, de productie van nieuwe
atoomwapens in India, de bevestiging
van Franse presidentskanditaten dat zij
door zullen gaan met de productie van,
enz.

We kunnen doorgaan in deze destructie-
ve spiraal met ontelbare risico's, die het
bestaan zelf van de mensheid bedreigt,
of de tendens omkeren en in de richting
van vrede gaan, de eenvoudige en diepe
aspiratie van miljoenen personen die
oorlog en terrorisme verwerpen en een
wereld zonder geweld opeisen, met gelij-
ke mogelijkheden voor iedereen.
De noodzaak om het geweld te verwer-
pen als manier om conflicten op te los-
sen en daar voor in de plaats voor
geweldloosheid te kiezen op elk niveau,
vanaf het persoonlijke tot het landelijke

en tot het internationale niveau, is reeds
duidelijk. Dit is de enige manier om de
spiraal van verschrikking te onderbre-
ken, die de mensheid dreigt weg te
vagen.

Deze wetenschap zal zich verspreiden in
de sociale basis: om zich te vertalen naar
de praktijk, vermenigvuldigen zich van-
daag de ontmoetingen en het samenko-
men, omdat we allemaal de noodzaak
voelen krachten te bundelen en ons
wederzijds te inspireren.
In deze context is het nodig door te gaan
met het creëren van omgevingen van
samenkomst, uitwisseling, discussie en
projectie tussen degenen die de actieve
geweldloosheid erkennen als enige
methodologie van coherente en geldige
actie.
De uitwisseling van ervaring, de discus-
sie, de ontmoeting van de diversiteit en
het definiëren van mogelijke voorstellen
en gezamenlijke activiteiten bevorderen
tussen hen die werken voor de vrede, de
geweldloosheid, de mensenrechten en
het overwinnen van iedere vorm van
discriminatie is van fundamenteel
belang.
Dit alles zal mogelijk zijn als men de
diversiteit waardeert en tegelijkertijd de
nadruk legt op wat we gemeen hebben,
opdat de ontmoeting van het diverse
zich verandert in projecten en in druk op
hen die vandaag pretenderen te beslis-
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Gierstsalade met peultjes en
paddestoelen (liefst wilde) 

100 gram gierst,
100 gram paddestoelen,
100 gram peultjes,
2 eetlepels fijngehakte sjalot,
citroensap, tijm en koriander en een
blokje groenten bouillon. 

Kook de gierst zoals aangegeven op het
pakje
Vermeng het kookwater met een half

blokje groenten bouillon, 1 eetlepel
citroensap, een eetlepel fijngehakte sja-
lot en een theelepel gedroogde korian-
der.
Verhit wat olijfolie in een braadpan en
bak de in plakken gesneden paddestoe-
len met een halve theelepel gedroogde
tijm en een eetlepel fijngehakte sjalot-
jes een paar minuten.
Doe de in twee stukken gesneden peul-
tjes erdoor en laat het nog enkele minu-
ten bakken.
Als de gierst klaar is, kunnen de aan

elkaar gekleefde korrels makkelijk van
elkaar gescheiden worden met een
vork.

Maak een vinaigrette van twee eetle-
pels olie en een eetlepel wijnazijn,
1theelepel koriander, zout en peper.
Giet de vinaigrette over de gierst en
roer de korrels goed door elkaar om de
saus gelijkelijk te verdelen. Doe de
groenten erbij. Laat de salade in de ijs-
kast afkoelen. 

Eet smakelijk

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkeliers,  lunchrooms,  restau-
rants en cafés die ons blad ondersteunen. De
meeste kranten zijn te vinden bij de drie grote
bakkers in de buurt  te weten Bakkerij R.

Venekamp in de Ferdinand Bolstraat.
Bakkerij Ron Verboom hoek Ceintuurbaan
Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij Runne-
boom in de 1e vd. Helststraat.
Verder in de bibliotheek aan het Roelofs
Hartplein en Cinetol. Alle buurthuizen,
wijkservicepunten en in alle supermarkten

in de Pijp.
Hoe  doneer ik voor projecten in Afrika?
via Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v
bulletin de Pijp. Hoe krijg ik een abonne-
ment op deze krant? Maak een donatie van
25 euro over voor projecten in Afrika op
bovenstaande giro.

Ecologisch Eethoekje
door Naturella Eenvoud

Citrus
vruchten

Rinus en Robin Meyer

Marktkraam Albert Cuypmarkt
Op de hoek 1e v.d.Helststraat 

Kwaliteits slagerij

1e v.d Helststraat 78

Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

Cornoz

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com
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Vervolg uit krant 166

V.   VOORGEVOEL VAN DE ZIN

De derde dag: 
Soms voorzag ik gebeurtenissen, die
later plaats vonden. 
Soms ving ik een verre gedachte op. 
Soms beschreef ik plaatsen, die ik nooit
bezocht. 
Soms vertelde ik nauwkeurig wat gedu-
rende mijn afwezigheid plaatsvond. 
Soms werd ik door een immense
vreugde overweldigd. 
Soms werd ik bevangen door een alles
omvattend begrijpen. 
Soms bracht een volkomen éénwording
mij in vervoering. 

Soms verbrak ik mijn dagdromen en
heb ik de werkelijkheid op een nieuwe
manier gezien. 
Soms heb ik iets dat ik voor de eerste
keer zag herkent als opnieuw gezien.
...En dit alles stemde mij tot nadenken.
Het is mij wel duidelijk, dat ik zonder
deze ervaringen, het zinloze niet achter
mij zou hebben kunnen laten.

VI.    SLAPEN EN ONTWAKEN
De vierde dag:
Wat ik zie in mijn dromen kan ik niet
voor werkelijk houden; evenmin wat ik
zie in halfslaap; evenmin wat ik zie als
ik wakker ben, maar voor mij uit zit te
dromen. 
Wat ik zie als ik wakker ben en zonder

dagdromen, kan ik voor werkelijk hou-
den. Dit gaat niet over dat wat mijn zin-
tuigen registreren, maar over de acti-
viteiten van mijn geest wanneer die
zich betrekken op de gedachte "gege-
vens". Want de naïeve en twijfelachtige
gegevens worden door de externe zin-
tuigen en ook door de interne zintui-
gen en ook door het geheugen aange-
dragen. Wat geldt is dat mijn geest
"weet" wanneer zij wakker is en
"gelooft" wanneer zij slaapt. Zelden
neem ik de werkelijkheid op een nieu-
we manier waar en dus begrijp ik, dat
wat normaal gesproken gezien wordt,
op slaap of halfslaap lijkt.
Er bestaat een werkelijke manier van
wakker zijn: Dat heeft mij ertoe
gebracht om grondig over het voor-
gaande te mediteren en dat opende
bovendien de deur voor mij naar de
ontdekking van de zin van al wat leeft.

VII. AANWEZIGHEID VAN DE
KRACHT
De vijfde dag: 
Wanneer ik werkelijk wakker was, steeg
ik steeds hoger op de weg van de her-
kenning. 
Wanneer ik werkelijk wakker was en
niet sterk genoeg om de bestijging
voort te zetten, was ik in staat om de
Kracht aan mijzelf te onttrekken. Zij
was in mijn hele lichaam voelbaar. Alle
energie was aanwezig tot in de kleinste

het boek 

Om mis bruik te voor    ko men
vra  gen we u, alleen ad      ver   ten -
 ties af te re  ke nen met, van links
naar rechts,Lory Tasma, Manu-
el Schreurs, Jan van Overveld
en .Sabine van Tatenhove 

Aan de winkeliers
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cellen van mijn lichaam. Deze energie
circuleerde en was sneller en intensie-
ver dan het bloed. 
Ik ontdekte, dat de energie zich op die
plaatsen in mijn lichaam concentreer-
de die in beweging waren, en afwezig
was, wanneer zij niet in beweging
waren. 
Gedurende ziekten was er een gebrek
aan, of een opeenhoping van energie in
de zieke lichaamsdelen. Maar, als de
normale energiestroom zich weer kon
herstellen, begonnen veel ziekten terug
te wijken.
Sommige volken waren hiermee
bekend en wisten door diverse hande-
lingen, die ons heden onbekend zijn, de
energie weer te herstellen.
Sommige volken waren hiermee
bekend en hun uitverkorenen konden
deze energie op anderen overdragen.
En zo deden zich "verlichtingen" van de
geest voor en zelfs lichamelijke "won-
deren".

VIII. CONTROLE VAN DE KRACHT
De zesde dag:
Er is een manier om de Kracht die door
het lichaam circuleert, te sturen en te

concentreren. 
Er zijn controle punten in het lichaam.
Wat we kennen als beweging, emotie en
idee is daarvan afhankelijk. Wanneer
de energie in die punten werkzaam is,
ontstaan de motorische, gevoelsmatige
en intellectuele uitingen. 
Het ontstaan van diepe slaap, halfslaap
of waaktoestand hangt samen met de
meer interne of de meer oppervlakkige
werking van de energie... Ongetwijfeld
wijzen de stralenkransen die op reli-
gieuze afbeeldingen de lichamen of
hoofden van de heiligen omgeven (of
van de grote verlichte geesten), op dit
energieverschijnsel, dat zich soms
meer naar buiten toe manifesteert. 
Er is een controlepunt van het
waarachtig-wakker-zijn en er is een
manier om de Kracht daar naar toe te

leiden. 
Wanneer de energie naar dat punt
wordt gevoerd, worden alle andere con-
trolepunten in verhoogde mate geacti-
veerd. 
Toen ik dit begreep en de Kracht naar
dat hogere punt leidde, ervoer mijn
hele lichaam de impact van een over-
weldigende energie, die mijn hele
bewustzijn schokte, en ik steeg op naar
een steeds groter inzicht. Maar ik her-
kende ook duidelijk dat ik ook tot in de
donkerste diepten van mijn geest kon
afdalen, als ik de controle over de ener-
gie verloor. Toen herinnerde ik mij de
legenden over "hemelen" en "hellevu-
ren" en zag de scheidingslijn tussen
beide geestestoestanden.

wordt vervolgt in krant 168

De aarde menselijk maken
auteur Silo

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?
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Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

ijzerwaren & gereed-

schappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam

Tel. 671 20 16

Tjin’s
Toko

1e vd Helststraat 64
Tel: 671 77 08

Plantenmarkt
Voor al uw bloeiende

balkon-, tuin- en kamerplanten

Albert Cuypmarkt

203 

Regen en nog eens regen.

U kent ze ook wel die langdurige peri-
odes van de ene na de andere bui, dag
in dag uit, waar je niet vrolijk van
wordt. Ik wil het graag hebben over
regens waar je wel blij van wordt.
Laburnum Anagyroides (Gouden
Regen). Behoort tot de familie van de
Papilionaceaen (Vlinderbloemigen).
Anagyroides betekend (vlinderbloem
uit het grieks). Kleine boom tot 6
meter hoog. Als ze vijfendertig tot
veertig jaar worden zijn het oudjes en
het einde der dagen zat. Bloeitijd mei
tot juni met diepgele vlinderbloemige
trossen. Afkomstig uit centraal en Zuid
Europa. Laburnum Vossii. Een krui-

sing tussen Laburnum Alpinum en
Laburnum Anagyroides. Trossen lan-
ger dan de gewone Goudenregen maar
smaller. Is genoemd naar 
de Duitse botanicus Voss 1857 - 1924.
Wisteria Floribunda Blauwe regen
behoord ook tot de familie van de vlin-
derbloemige. Floribunda betekend veel
bloemen. Maakt lange trossen tot 90
centimeter lang, bloemen blauw - mau-
ve. Bloeit in juni. Wisteria Sinensis
(Blauwe Regen). Sinensis betekend
afkomstig uit China. Bloemen lila -
mauve en 2/5 centimeter groot in tros-
sen tot 30 centimeter. Bloeitijd in mei.
Bijde zijn krachtige klimplanten en
kunnen heel goed aan een muur
gebonden worden. Maar ze zijn nog

beter geschikt voor een Pergola. Na de
bloei maken ze scheuten van bijna 2
meter. Het beste is om die terug te
snoeien tot 2 of 3 knoppen. In Japan
worden ze veel in tuinen gebruikt. Alles
in Japanse tuinen heeft een doel of een
betekenis. Een grote kei met een gleuf
daarin  ligt op een dermate tactische
plek zodat de Samoerai bij naderend
gevaar direct zijn zwaard kan pakken.
De Blauwe Regen houd u ver van het
terras waar u alcoholica tot u neemt. De
Blauwe Regen vertegenwoordigd de
God van de alcoholische dranken en zal
uw karaf totaal leeg zuipen. (vandaar
dat hij blauw ziet?) 

Groetjes Toon

Westeria of Blauwe Regen
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Fiets wielen en een stofzuiger
door Jan van Overveld

Turkije in de vaart der volkeren?!!! Dat
wisten we bij Bulletin De Pijp allang.
Kijk maar naar het rijke verleden van
Turkije. Het Ottomaanse rijk was er een
van grote cultuur en van uitvindingen
in de technische sfeer nodig voor de
geweldige architectuur enorme koepels
etc.

Wat heeft het met deze tijd te maken
zou men denken of met fietswielen en
een stofzuiger.

De fietsfabriek hier in de pijp laat dat
maar weer eens zien. De techneut daar
is, jawel een Nederlander met Turkse
achtergrond Ylçin Cihancir. Hij heeft
een stofzuiger voor het grote werk op
zijn naam staan het prototype is te zien
in de fietsfabriek. En die zijn mensen
in Turkije hebben gemaakt op zijn aan-
wijzingen en in elkaar hebben gezet. 

Hij hoopte de gemeente Amsterdam er
voor te interesseren. Maar die  zijn er
alleen op uit om het schoonmaken zo
duur mogelijk te maken. Zij denken
goedkoop te werken door super lawaai-
ige machines ( ik word er ieder dag
weer wakker van) het werk te laten
doen en waar al heel veel geld aan is
besteed, want het voldeed niet, slang
verstopt of ander ongerief. Nog maar
niet te spreken over het rijbewijs en de
opleiding die men nodig heeft. 

Met de stofzuiger fiets van de Fietsfa-
briek allemaal verleden tijd. Een kind
kan de was doen en meer mensen aan
het werk voor het veslindende kapitaal

van wat men nu gebruikt. 
Zelfs een grote stad als Kopenhagen en
Tokio hebben interesse. Maar ja alles
kost heel veel geld in Amsterdam door
Prestige. Kijk maar naar de trams
Metro Stopera Rijksmuseum etc het
kost hier alleen maar geld. Het kan
gewoon niet eenvoudig voor onze
bestuurders.

Wij wensen de Fietsfabriek nog heel
veel nieuwe innovatie toe en jullie kun-
nen trots zijn met de fietsstofzuiger. 

Walia Ibex
Tropische specialiteiten

Afrikaans - Ethiopisch

7 dagen per week

1e jacob v Campenstr 41HS
Tel 671 34 66 ethiowaliaibex@yahoo.com

Yalçin Cihangir

is eigenaar van het succes-

volle bedrijf De Fietsfabriek.

Op 12 november kwam hij

ter wereld in een koeienstal.

Zijn levensreis begon in het

Koerdische dorp

Büyükcamili, Bâla Ankara Iç

Anadolu Turkiye. Met moei-

te rondde hij de basisschool

af en genoot verder geen

opleiding. Hij verkoos het

‘lezen’ van mensen boven

het lezen van boeken. Al

luisterend vergaarde hij zijn

kenneis. Cihangir ontleent

een eigen betekenis aan

het woord ‘slim’: iemand die

slim is kent geen jaloezie,

geeft graag zonder twijfel

en verwacht niets terug. In

het boekje ÇORÇIL Het

kind achter de Fietsfabriek

is het leven weergegeven

van een jongen die geen

angst kentde voor het zicht-

bare

Betül Tözüm
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Anders dan in andere buurten geeft het
kraken aanvankelijk weinig conflicten.
In goed overleg met buurtbewoners en
ambtenaren wordt er altijd wel een
oplossing gevonden. De overheid gaat
echter harder tegen kraken optreden,
ontruimen wordt makkelijker en justi-
tie treedt sneller op. Dit leidt uiteinde-
lijk ook in de Pijp tot felle botsingen
tussen krakers en politie. In het begin

is dit nogal schrikken. Als in 1980 de
Mobiele Eenheid massaal aantreedt in
de Saffierstraat staat de buurt op zijn
kop. Allerlij herinneringen aan de Duit-
se bezetting komen naar boven. Men
raakt echter al snel aan deze grootscha-
lige politieoptredens gewend en het
komt meermalen tot heveige gevechten
tussen politie en actievoerende kra-
kers. Als in 1984 in de Ferdinand Bol-

straat 89 onverwacht enkele etages
boven winkel;s ontruimd worden, gaat
men 's nachts tot herkraken over. De
politie verschijnt direct met vijfentwin-
tig man maar wordt door woedende
krakers teruggeslagen. De volgende dag
wordt de Mobiele Eenheid ingezet en
worden de etages alsnog ontruimd. Een
paar maanden later is het weer raak.
Als nog enkele etages in de Ferdinand

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel. 020 470 25 00

1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910

www.peppinopronto.nl

Cafe Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
Vervolg van Bulletin de Pijp 166 - Kraken



9

Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Bolstraat ontruimd dreigen te worden,
worden er barricades opgeworpen en
plunderen enkele heethoofden winkels
in de buurt. Net zoals in de rest van de
stad begint de strijd tussen politie en
krakers uit de hand te lopen. Als een
jaar later Hans Kok door onzorgvuldig
politieoptreden in zijn cel overlijdt,
hebben krakers het gevoel vogelvrij te
zijn. Uit woede wordt het kantoor van
de parkeerpolitie aan de Stadhouders-
kade op de hoek van de Nicolaas Ber-
chemstraat in brand gestoken. Het
historische gebouw dat in 1881 voor de
Rijkspostspaarbank is gebouwd, moet
volledig gerestaureerd worden. In de
Pijp blijft het kraken van leegstaande
woningen doorgaan maar niet meer op

de dezelfde schaal als aan het eind van
de jaren zeventig. Dit komt niet alleen
door het harde overheidsbeleid en de
zwakker wordende kraakbeweging
maar ook door een betere afstemming
binnen de stadsvernieuwing. Na het
verschijnen van de Eerste Nota Stads-
vernieuwing in 1969, duurt het nog een
paar jaar voordat de gemeente met een
duidelijke aanpak van de Pijp komt. In
het begin worden slechte woningen
dichtgetimmerd zonder dat men enig
idee heeft wat er mee moet gebeuren.
De prioriteit in de stadsvernieuwing
ligt bij buurten als Kattenburg en de
Nieuwmarktbuurt. Uit een omstreden
onderzoek naar woningen in het kader
van de Eerste Nota komt naa voren dat

veel huizen bouwvallig zijn. In sommi-
ge buurten van de oude Pijp zou het
zelfs om meer dan de helft van de
woningen gaan. De bewoners twijfelen
echter aan de gehanteerde onderzoeks-
methode en spreken van de 'fietsme-
thode' omdat er geen echte metingen
verricht worden maar men louter op
grond van de eerste in het voorbijgaan
opgedane indruk tot een beoordeling
komt. De resultaten van dit onderzoek
vinden dan ook geen genade in de ogen
van de buurt. Wel onderschrijven zij de
conclusie dat er in de Pijp snel met
stadsvernieuwing begonnen moet wor-
den. 

Wordt vervolgd in krant 168

Ontstaan en geschiedenis van de Pijp
vervolgblz 8

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88

TEKYOL
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95

I s l a m i t i s c h e  S l a g e r i j

1e vd
Helststraat

45
Tel: 020 679 44 65

Petit
GRAND Café

GRANNY

u
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Groene Straatdag
Fotoverslag van 23 april in Papendorp de Pijp

Maoz
Falafel met gratis salade en

sausjes, Vlaamse frieten met

Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12
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Groene Straatdag
Fotoverslag van 23 april in Papendorp de Pijp

Open:
ma t/m do 14.00 t/m 01.00
vrij & za    14.00 t/m 03.00 

Ook voor feesten en 
partijen (ook op zondag)
iedere 3e zondag vd maand live

jazz open 15.00 tot 22.00uur

Hoek 2e Jacob van Campen-
straat - Gerard Doustraat

Tel: 020-673 42 51
www.cafe-depunt.nl

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159

Veelal Hollandstalige muziek, ook voor 

feesten en partijen 020-6716253
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL

DE DUVEL
Café Restaurant

1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Gerard Douplein 8
Tel: 671 88 10

Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

5 mei
JAMSESSIE: 20.00 uur

6 mei
Jazz Combo Riete Kouwenhoven: 17.30 uur

13 mei
Darko & Allen, gitaar en percussie, spelen covers van the
Beatles tot Kylie Minogue op heel eigen wijze: 17.30 uur

19 mei
JAMSESSIE: 20.00 uur

20 mei
Archie & Sam zingen en spelen akoestisch gitaar en
mixen blues, rock, bossa nova met een scheutje jazz:

17.30 uur

27 mei
"Americana country rock" met… Woody and the

Sideman! 17.30 uur 

Lust 4  Life
Cornelis Trooststraat 49

Tel 671 60 27
www.lust4life.onzezaak.com

Live muziek in Lust 4 Life

Live muziek in Lust 4 Life Als je iets naar een
einddoel forceert 

bereik je het
tegenover gestelde
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TA N D P R O T H E T I S C H E  P R A K T I J K

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50

rsanou@quicknet.nl

R.SANOU
Technodent

advertentie

www.lust4life.onzezaak.com

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl

advertentie

legpuzzelwinkel@chello.nl

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan

Adres:•Ceintuurbaan 272
Telefoon: 020 379 5824 Fax: 020 379 5652
Internet: http://www.combiwel.nl
Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Buurtconciërges: Ron dgl 09.00-12.00 en 16.00-17.00 
Straatmanager Metrolijn dinsdag en donderdag 09.00-11.00 
Politiespreekuur Buurtregisseur Bert van der Linde (van de Lizzy
Ansinghbuurt/Cornelis Troostbuurt) dinsdag 15.30 -17.00 en donder-
dag 16.00-17.00. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 020 672 0538 Fax: 020 670 6501
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 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.
Buurtconciërge Donderdag 17.00 - 18.00
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en John
Noorbeek (Frans Hals buurt) dinsdag en donderdag 17.00 - 19.00 uur
Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 020 673 5500
Internet: http://www.oudzuid.amsterdam.nl
Openingstijden: Ma 13.00-20.00 uur. Di t/m Vrij 09.00-17.00 uur.
Bijzonderheden: In het wijkservicecentrum kunnen de bewoners
informatie krijgen over activiteiten in de wijk. Verder houden de wijk-
beheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur.  Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeerssi-
tuaties.

Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3,  1074HA Amsterdam
Internet: http://www.combiwel.nl
Openingstijden: 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
Politiespreekuur Door Jan Karel Reesink elke donderdag van10.00-
12.00 uur Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150
Telefoon: 512 16 50
Maatschappelijkwerk Informatie Combiwel en Algemeen Maatschap-
pelijkwerk Tel: 346 34 70. Inloopspreekuur woensdag en vrijdag 9.00-
11.00 uur.
Hemony buurt Community School
Politie spreekuur: Ed Wiesemann van donderdag 15.30-16.30

Lizzy Ansingh buurt
Politiespreekuur: Op de Ceintuurbaan 272 door Bert van der Linde
van 16.00-17.00

Grofvuil
Aanmelden via tel. 678 12 99, maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en
16.00 uur. 

Stadsdeelkantoor Karel Du Jardin
Adres:•Karel Du Jardinstraat 65
Telefoon:• 678 16 78 
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur 
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur 
Informatiebalie: op werkdagen tussen 8.30 - 17.30 uur 

Stadsdeelkantoor Koninginneweg
Adres:•Koninginneweg 1
Idem Karel du Jardinstraat.
Avondopenstelling Burgerzaken: maandag doorlopend tot 19.00 uur 

Huurdersvereniging De Pijp 
Adres:•P/a Wijkcentrum Ceintuur.  Telefoon : 6764800. Fax : 6765751. 
E-mail : vdp@wijkcentrumceintuur.nl 

Ouderen
Wijkpost voor Ouderen 
Tel: 570 96 40 
Vrijwillige Burenhulp de Pijp 
Tel: 679 44 41
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Badcuyp
Een selectie uit hun programma

Sunchild 
Donderdag 3 mei, 21.00

Polyritmische reis door de wereldmu-
ziek met: Wolter Wierbos (trombone),
Ernst Reijseger (cello), Lesley Joseph
(basgitaar) en Franky Douglas (gitaar).

Cuyp-diner-concert
Willemine Semeins Trio

Donderdag 10 mei, 20.00
Jazz-zangeres Willemine Semeins
brengt met haar trio standards en jazz-

composities in de stijl van Ella Fitzge-
rald. Aan de piano Maudy Apon, de
bassist wordt op een later tijdstip
bekend gemaakt.
Zie ook: www.willeminesemeins.com

2 X 60'
Dinsdag 15 mei , 20.30

Modern klassieke muziek van de inter-
nationale componistengroep Wandel-
weiser.

Krachmacher 
Dinsdag 29 mei, 21.00

Experimenten met klanken en elektro-
nische geluiden worden afgewisseld
met muzikale motiefjes die op de gren-
zen van pop, rock en jazz balanceren.
De groep Krachmacher bestaat uit: Eva
Pfitzenmaier (vocalen, harmophon,
noise & effecten); Stephan Meidell
(gitaar, noise & effecten) & speciale
gasten.
Zie ook www.myspace.com/meidell

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll 

E-mail:

basinter@worldonline.nl

Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK

Sarphatipark 16

Tel.671 76 87
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www.rialtofilm.nl
Ceintuurbaan 338

676 87 00  

Rialto
Een selectie uit hun programma

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

Ostadetheater
Een selectie uit hun programma

I's 
2/5/6 mei. Ismene wacht. Al 3000
jaar... Opeens is er publiek en begint
zij te praten. 

Overbodige monden, 
2/5/6 mei. Een democratie is opge-
richt, maar inmiddels is de stad al een
jaar door vijandige legers omsingeld
en afgesloten van de buitenwereld. 

2e van der Helststraat 2
Tel: 672 1140

www.yourfuture.nl

Daratt
Tsjaad 2006, Vanaf 16 mei

Als de regering van Tsjaad in 2006
amnestie verleent aan alle misdadigers
uit de oorlog, ontvangt de 16-jarige
Atim van zijn grootvader een revolver
om de dood van zijn vader te wreken. De
man die hiervoor verantwoordelijk is, is
nu eigenaar van een bakkerijtje. Atim
biedt zich aan als bakkersknecht.

Close to Home
Israël, Vanaf 16 mei

Voor haar militaire dienstplicht patrou-
illeert Smadar door de straten van Jeru-
zalem. Smadar heeft nogal moeite met
haar taak, en als haar gewetensbezwa-
ren op muiterij dreigen uit te lopen
wordt ze gekoppeld aan de gezagsge-
trouwe Mirit. 



O N D E R S T E U N E R S  W E G W I J Z E R
DEZE ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN BULLETIN DE PIJP - ZUID BLZ 16

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed

Albert Cuypstraat 256

De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

BROOD VAN
RONVERBOOM
MAAKT JE NIET

LOOM.Jeffrey’s
voor feesten en partijen

ook op zondag!  .
open van ma t/m za van 13.00

tot 01.00 uur
Eerste Sweelinckstraat 11 

Tel: 471 13 32

VAN WoUstRAAt 158 

tEL: 679 42 44

Lunchroom&

Engels ontbijt

PIA •TEXT IELHANDEL
Voor al uw bedtextiel

Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

Alber t  Cuypstraat  203b Tel : •676 04 09

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot laat

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23
www.tjingtjing.com

Mambo Pasta
De pasta winkel

van de Pijp

1e
vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en

gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Saskia’s huiskamer

S
a

sk
ia

’s
h

u
is

ka
m

e
r

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Kinderkapper
Babyface

Tel: 671 84 41

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.

Van Buuren 
Sarphatipark 4

A
M
S
T
E
R
D
O
M
M
E
R
T
J
E

Eetcafé
Govert Flinckstraat 326a

1073 CJ Amsterdam

020-676 78 97

Keuken open

17.30 - 22.30
Maandag gesloten

www.amsterdommertje.nl

info@amsterdommertje.nl

MOKUM•MOTERS

Reparatie van alle 
merken motoren.
VAN OSTADESTR 340-346
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42 1e vd Helststraat

www.eetcafevanbuuren.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Albert Cuypstraat 240

06-113 088 47

www.cafebozz.nl
Open: ma t/m za, 08.15

19.00 (op za. langer)

Installateur

B.van Erve

Ceintuurbaan 212

Telefoon 662 03 20


