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nieuws 

in de buurt

Mens

Ik ben liefde

Ik ben kracht

Ik ben magie

Ik ben zacht

Ik ben leven

Ik ben puur

Ik ben vrij

Ik ben vuur

Ik ben licht

Ik ben bron

Ik ben bewustzijn

van oorsprong

Katsongs © 2021

Groene Schuurtjes in de Pijp

Groene Schuurtjes is een buurtinitiatief voor meer groen in De

Pijp. Bewoners kunnen met ca. 65% korting hun bestaande

schuur of uitbouw voorzien van een groen sedumdak. Dit plan is

door buurtbewoners gekozen als één van de winnaars van het

Buurtbudget Zuid 2020.

De sluitingsdatum voor aanmelding was 1 maart j.l. En er is

dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid de binnen-

tuinen van De Pijp te vergroenen. In de folder wordt heel goed

uitgelegd hoe een groen dak wordt aangelegd. Het is koude en

warmte isolerend, lucht-filterend en geluiddempend.

Lilian Voshaar van het Natuur en Milieuteam Zuid vertelt, dat er

in de eerste week van maart al 50 aanmeldingen binnen waren.

Dat beslaat 900 vierkante meter. Naast huiseigenaren hebben

zich ook mensen met huurwoningen aangemeld. De Woning-

bouwvereniging De Alliantie staat dit toe.          

Kortom, het project is een doorslaand succes.

Het projectteam gaat zich nu richten op de Rivierenbuurt. Groene

Schuurtjes werkt samen met het Natuur & Milieuteam Zuid, Het

Groene Loket, Stadsdeel Zuid en Amsterdam Rainproof.

Zie voor meer info en details:  nmtzuid.nl - groene schuurtjes.

Kom voor kinder- en jeugdboeken
voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar,
leuke cadeautjes, ansichtkaarten

en creatieve kinderworkshops
naar Casperle aan het Sarphatipark!

Sarphatipark 99 • 020-679 11 01 • www.casperle.nl

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43

Tel:020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

e igen gemaakte  
VLAAMSE FRITES

kaartje: Lilian Voshaar 22-2-2021



In 1994 kwam ik in deze buurt wonen. Op de Ferdinand
Bolstraat ontmoette ik Eddy Veldman voor de eerste
keer. Hij bleek mijn nieuwe overbuurman te zijn. Eddy
nodigde mij toen uit op een jamsessie. Nu kom ik hem
tegen op de Albert Cuyp markt, dan maken we altijd een
praatje. Eddy is vrolijk en zit vol energie. Hij is altijd
bezig met muziek. Daar hebben we het ook vaak over,
omdat ik ook muziek maak. Heel veel mensen kennen
Eddy Veldman als bekend slagwerker.

Hoelang woon je in De Pijp?
‘Ik woon nu dertig jaar in De Pijp. In het begin wilde ik
ergens anders wonen maar op een gegeven moment had ik
veel vrienden in de buurt. Ik dacht, ik ga een huis zoeken
hier, niet wetende dat ik een grandioze plek zou vinden om
te wonen. Ik vind het zo gezellig hier in De Pijp, zo leuk en
ik voel me ook veilig. Ik heb veel mensen leren kennen in
de buurt en heb ook veel voor De Pijp gedaan.’

Iedereen kent jou van het drummen. Hoe ben je met het
drummen begonnen?
‘Ik ben opgegroeid in Suriname en geboren in 1951 te
Paramaribo. Daar zat ik op de padvinderij en zag ze
trommelen. Ik dacht, ik ga dat nu niet redden want ik ben
groen, ik was gefocust op de drumband.  Na een paar jaar
groep vier ben ik naar groep twee gegaan. Ik kwam
erachter, als je naar groep twee gaat met oranje witte das,
dan heb je kans om naar die drumband te gaan.
Ik was acht jaar toen ik begon met slaan op potten en
pannen. Ik woonde tegenover een buurthuis en ik zag
iedereen daar komen en spelen en ben begonnen met het
slaan op de kookpannen van mijn moeder. Ik sloeg alles
stuk. Ik sloeg ook op dozen, het was mijn hobby. Mijn
moeder werd daar mesjokke van. Ik ging steeds kijken naar
die drummers en ik nam een doos voor basdrum en twee
pannen en blikjes als tomtoms. Ik keek goed wat die gozers
deden en dan rende ik weer naar ons erf en dan ging ik
zitten drummen.’

Wanneer kwam je naar Nederland?
‘Veertien februari 1971 kwam ik naar Nederland. Het was
de eerste Valentijnsdag hier. Ik woon nu precies vijftig jaar
in Nederland. Het was winter, heel koud toen ik aankwam.
Het waren zware winters hier, dat was ik niet gewend. Ik
wilde terug gaan naar Suriname. Eerst verbleef  ik bij mijn
oma met mijn moeder in Amsterdam-Oost op het
Krugerplein. Op een gegeven moment ben ik bij vrienden

gaan wonen. Het was voor mij donker en grijs hier. Op een
dag zei mijn oma: “je hebt toch gehoord van sneeuw?” Ik
zag witte vlokjes, ik zette een voet buiten en stak mijn hand
op. Het lag vol met ijs. Ik dacht, volgende week moet ik
weggaan van hier, ik moet mijn best doen om weg te gaan,
want dit ga ik niet redden, het is te koud voor mij. Ik ben tot
heden hier. Mensen vroegen mij om muziek te maken en
toen begon ik het leuk te vinden. Voor de rest was het saai. 
Ik werd uitgenodigd door Hollandse vrienden, die ik
gemaakt had bij het Krugerplein, om naar feestjes te gaan.
Ik ging dan bij die mensen op bezoek. Rond 20.00 uur zat
ik te wachten op eten, dat was ik gewend. Ik vroeg, wanneer
gaat het gebeuren? Mijn vrienden zeiden: “zo meteen”,
maar ze kwamen met alleen maar kaas, augurken en thee of
bier, elke ronde iets. Ik dacht, wanneer krijg ik mijn eten?
Het is nooit gekomen. En om half tien ben ik weggegaan en
ik ging nooit meer naar zo een feestje. 
Dat waren mijn tijden hier. Ik heb genoten, ik ben dankbaar
dat ik hier mag zijn in Nederland.
Ik moest er wel aan wennen. Ik kwam vanuit de tropen en
was bijna achttien jaar toen ik in Nederland kwam. Het was
moeilijk om winters binnen te leven.
Vóór het drummen ben ik gaan voetballen. Ik was eerst
gefixeerd op voetballen, ik was een hele goeie rechtsbuiten
en heb gespeeld bij een voetbalvereniging in Sloten. Ik
kreeg een zware tackel daar en toen ben ik ermee gestopt.
Ik wilde ook graag muziek maken. De discipline die ik bij
voetbal heb geleerd heb ik gebruikt om muziek te spelen. Ik
moest bij de voetbal training vroeg komen “op tijd” en in de
kou rennen, twintig keer om een voetbalveld. 
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Interview met Eddy Veldman

Surinam Music Ensemble & nbsp

foto: Anko Wieringa



5

Ik begon met bandjes te spelen en met de bandjes te reizen.
Ik zou dan weggaan voor een maand, maar kwam dan pas
na zes maanden terug. Soms wist ik ook niet waar ik was, er
was geen internet en telefoon in die tijd, het was begin van
zeventiger jaren. In die tijd ging ik naar een
postkantoor om te bellen, dan had je drie minuten om iets
te zeggen.’

Je bent inmiddels een bekende slagwerker geworden.
‘Ik ben God dankbaar en heb mijn best gedaan om iets te
bereiken; ik ben een doorzetter. Soms vonden mensen mij
te serieus. Ik ben blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd en ben
gaan werken voor mijn toekomst en zekerheid in mijn
leven, AOW en pensioen. Voor veel muzikanten is het moei-
lijk om te leven van muziek en optredens, vooral in deze
tijd. Ik kom vanuit de popmuziek. Ik heb op hitjes gespeeld,
zoals het hitje “Break it Out” van Lisa Boray uitgebracht in
1984. Ik heb heel lang getourd met de band Mai Tai. Ik heb
in Glory of Gospel gespeeld. Er kwam in die tijd een journa-
list uit Suriname om een interview met me te doen en die
zei: “Goh wat heb jij veel gedaan, dit heb ik nog nooit mee-
gemaakt, waarom heb je dit nooit aan mensen verteld? ” Ik
zeg, ik ben niet zo.’

Vertel maar wat jij leuk vindt om te vertellen.
‘Ik vond het heel leuk om samen te werken met Ruth Jacott,
ik zing ook een nummer samen met haar. Het was een
mooie tour, ik heb “Touch Of Latin” met haar gedaan. En de 

Billie Holiday Musical. De dvd's van die show heb ik nog. 
Ernistine Comvalius van het Bijlmerpark theater vind ik 
een topvrouw, die heeft mij altijd gesponsord. Ook Ellen
Alvares, die is van de DGAI muziekschool in Zuidoost, daar
word ik goed behandeld. Zodra iemand me niet netjes
behandelt, ga ik weg.
Ik werk veel met kinderen. Ik geef drumles aan kinderen, ik
hou van kinderen en vind het leuk om wat ik geleerd heb
weer over te dragen. Ik ben nu al met pensioen, maar al
mijn leerlingen zijn bij mij gebleven op Muziekschool
Amsterdam en de DGAI Muziekschool in Zuidoost. Ik gaf
ook drumles in Landsmeer bij de Thomas Bekhuis
Muziekschool. Ik heb ook in Suriname geholpen een
muziekschool op te zetten “Muziekschool Prupanie.
Waar ik ook kom, bijvoorbeeld Curaçao, ik zoek altijd jon-
geren op, jongeren die iets willen leren. Als je dertig jonge-
ren hebt dan weet ik dat drie tot vier jongeren iets gaan
bereiken, die worden dan een voorbeeld voor de rest. Dat is
mijn missie: voorbeelden zoeken. Er zijn nu vijf leerlingen
van mij afgestudeerd aan het conservatorium. Misschien
komt er nog een leerling bij.
Ik heb ook een aantal jaren op North Sea Jazz festival
gespeeld. In 2012 speelden we daar met Bennie Maupin, de
saxofonist van Herbie Hancock van de Head Hunters van
vroeger. We hebben ook opnames gemaakt met Bennie
Maupin, maar helaas zijn ze nooit uitgekomen, er was geen
geld meer. Dat vind ik heel jammer van zo een top saxofo-
nist.’

tekst: Katja Elsas (Katsongs) 2021
foto’s: archief Eddy Veldman
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Je hebt ook heel veel gedrumd op Jamsessies?
‘Ja, ik heb heel veel jamsessies geleid, ik vond het heel leuk
session leider te zijn. Martin van Duinhoven heeft mij als
jong jochie in het oude Bimhuis gebombardeerd als session
leider. Ik ben die man nog steeds dankbaar, want ik heb
zoveel jamsessions geleid, dat ik het voorlopig niet meer wil
doen. Want je moet dealen met heel veel ego's. Muzikanten
moeten soms een beetje rustig zijn en samen muziek
maken. Ik deed het voor de gezelligheid. Je organiseert een
sessie waar mensen kunnen komen om elkander te ont-
moeten. Maar dat ding werd een soort “showtime”, of ande-
ren komen om jou weg te spelen, dat heb ik nooit kunnen
begrijpen. Het gaat om samen spelen. Een jamsession is
geen optreden maar een soort betaald repetitie. Je krijgt
wat en je kan met je collega's spelen. De laatste sessie die ik
heb geleid was in Kashmir Lounge.’

Wil je nog iets zeggen wat je belangrijk vindt om te
delen?
‘Ik ken veel mensen van verschillende culturen in de buurt.
Ik vind het belangrijk, dat als je in een ander land komt, je
respect hebt en je aanpast als mens voor andere leefwijze
en regels. Dat heb ik ook ervaren toen ik zelf veel tourde
naar andere landen. Ga niet stoer doen. Ik zeg tegen veel
mensen hier, je kan klagen, maar je woont hier, je slaapt
hier, je eet hier. Het is belangrijk dat we dankbaar zijn dat
we hier mogen wonen.’

Hoe ziet je dag eruit?
‘Voordat ik ga slapen, doe ik rekken en strekken, als ik opsta
moet ik in één keer uit bed kunnen vliegen. Mondje was-
sen, opfrissen. Kijken naar mijn drumpad, gelijk studeren,
na mijn lunch studeren en ook een klein beetje basgitaar
studeren. En dan neem ik een pauze om andere dingen te
doen, een was draaien, de markt opgaan, dingen kopen
voor mijn huis. Zodra ik weer in mijn huis ben, is het
muziek maken. Ik houd ervan om met muziek op te staan

en met muziek naar bed te gaan.
Dat is mijn leven en ik vind het leuk om over te dragen. Als
een vriend vraagt hoe doe ik dit, dan vind ik het leuk te
analyseren en mee te denken. Ik zeg altijd je moet iets
doen, zolang je iets niet aansteekt zal er geen vuur hier zijn.
Het leven is: zodra je opstaat moet je zelf dat ding invullen,
you have to move man. Anders maak je alleen maar brok-
ken.’

Hoe zie jij het liefst het leven op moeder aarde?
‘Van geboorte af heb ik dit, soms denken mensen dat ik te
lief ben. Bij mij thuis, waar ik als kind in Suriname woonde,
was bij het buurthuis aan de overkant een tekst geschreven: 
“Respeki yu srefi so meki trawang kang respeki yu.” Heb
respect voor jezelf zo dat anderen jou kunnen respecteren.’

Is er nog iets wat je de mensen wil meegeven?
‘We moeten respect hebben voor het universum en voor
moeder aarde.
Het is belangrijk dat je een ander kunt begrijpen, liefde is
het mooiste wat er is. Dat je mensen om je heen hebt die
echt van je houden en dat ik ook liefde kan overdragen naar
mensen.
Ik zou graag een tuin willen hebben en mijn eigen groenten
willen kweken. Als ik van 1-hoog naar beneden kijk, zie ik
dat de mensen niets met hun tuin doen.’

Dank je Eddy ik vond het een leuk gesprek, ik moet altijd
veel lachen als ik je zie, je bent spontaan en vol levens-
lust en dat is aantrekkelijk en aanstekelijk voor mensen.

Voor meer info over Eddy Veldman: 
www.eddyveldman.com

oproep

Is er iemand die een stukje grond heeft waar

Eddy Veldman mag tuinieren en waar hij zijn

eigen groenten mag kweken?

Mail dan naar: redactie@bulletindepijp.nl
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Wildplukken met Moos
Magnolia als aankondiging van de lente.
Ook al kan het nog vriezen en
koud zijn in maart, de Magnolia is
één van de eerste bomen die
bloeit. De Magnolia is ook één van
de aller-oudste bomen op deze
aarde. 
Haar opvallende roze met wit
gekleurde tulpachtige bloemen
ruiken aangenaam naar anijs en
haar smaak doet denken aan gem-
ber. De stampers zijn eerder rijp
dan de meeldraden. De heerlijke
geur lokt bijen en kevers. Door het
temperatuursverschil sluit de
bloem zijn blaadjes als er een insect op komt, zodat hij daar
soms enige tijd gevangen wordt gehouden. Dit is natuurlijk
goed voor de bestuiving. Een bij of kever vindt zodoende
even rust en genoeg te eten. 
Magnolia groeit in diverse tuinen in Amsterdam Zuid en in
de Pijp. Je kunt de Magnoliatakken in de knop voor een
paar euro op de Albert Cuyp markt kopen of bij willekeuri-
ge bloemenzaak..

Magnolia wordt door haar rustgevende eigenschappen en
lekkere geur in shampoo en verzorgingsproducten toege-
past. 
De stoffen ‘Monogiol’ en ‘Honokiol’ – verkregen door destil-
latie - maken rustig bij stress en examenvrees, verbeteren
de doorbloeding bij hartklachten en bij spierpijn en ver-
snellen het stofwisselingsproces bij afvallen en verstopping.
De Magnoliabloem is ook goed tegen verkoudheid en bij
ademhalingsmoeilijkheden. 

Zij bloeit maar heel kort. Vlak voordat de Magnolia haar
bloemblaadjes laat vallen, pluk ik een handjevol vers van de
boom. Je zou de bloemenhartjes kunnen inmaken op zoet-
zuur. Je kunt er ook ijs van maken.

Mijn favoriete recept is Magnoliasiroop:
benodigdheden: 
– Een handvol Magnoliabloemen
– 1,5 liter water
– 1500 gram suiker (voor de conservering)
– sap van 2 sinaasappels en 1 citroen (natuurlijke smaak-
versterker)
– 30 gram citroenzuur
bereiding: 
– Pluk de roze witte bloemblaadjes van het bloemenhart af. 
– Doe 1,5 liter water in een pan.
– Kook hier 20 minuten de bloemen in tot het bloemenwa-
ter geelbruin kleurt. 
– Zeef de blaadjes en vang het kookvocht op om later te
verwerken.
– Pers de sinaasappels en de citroen uit en voeg het sap toe
aan het kookvocht. Je zult
zien dat het nu rood kleurt. De smaak wordt versterkt

door toevoeging van het citrussap.
– Voeg1500 gram suiker toe en kook de siroop totdat alle
suiker is gesmolten.
– Doe er 30 gram citroenzuur bij. Giet de siroop in goed
uitgekookte schone flessen.

Danny Vera zingt er een liedje over: Roller coaster: “I will
find my way back home – where Magnolia grows”...
Beluister het op You Tube
https://music.youtube.com/watch?v=ddtMM4onWbw&list
=RDAlMVMddtMM4onWbw
of speel het op je gitaar:

www.wildpluk-workshop-met-moos.nl
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Vol verlangen kijken we uit naar de tijd na Corona. Wat
gebeurt er dan in onze buurt? Joanne Swaan vertelt over
haar Stichting Stadstoneel.

Waarom stichtte jij Stadstoneel?
In de periode rond 2010 is er enorm bezuinigd op kunst en
daar ging ik over nadenken: “Hoe kan het nou toch dat
mensen vergeten zijn hoe waardevol kunst is – welke vorm
van kunst dan ook? Hoe fijn dat kan zijn: troostend, verbin-
dend, om je woede te kunnen uiten of om tot inzichten te
komen. Mijn conclusie was dat kunst steeds meer in een
beperkt toegankelijk circuit plaatsvond. Het leek alleen toe-
gankelijk voor de elite en er was een grote scheiding ont-
staan tussen ‘het entertainment’ en ‘de podiumkunsten’. 
Daarnaast zag ik door de toenemende individualisering en
de gentrificatie de eenzaamheid in de stad toenemen.
Beide problemen wilde ik met theaterprojecten aanpakken
en zo heb ik het plan ontwikkeld Stichting Stadstoneel op te
richten. Ik wil dat kunst voor iedereen is. Kunst hoort voor
mij bij het dagelijks leven. “Zie je dat gedicht daar op het
raam van die woning hangen? Zo dichtbij kan kunst zijn.”

Wat doet Stadstoneel? 
Stadstoneel is een stichting voor participatieve kunst met
twee pijlers. 
Eén pijler heet ‘BioBeton*Bloeit’, een festival dat tot nu toe
tweemaal (in 2013 en 2015) plaatsvond in de Pijp. Ik woon
al zeker 34 jaar in deze wijk en ben gedurende die tijd altijd
werkzaam geweest als acteur en theatermaker. Toen ik iets
in mijn eigen wijk wilde gaan doen, realiseerde ik me:
“Niemand weet wie ik ben en wat ik doe”. Ik ben in mijn
eigen straatje gaan aanbellen bij alle buren en heb gevraagd
of ze mee wilden doen want ik ging iets op straat en op de
steiger voor mijn huis doen.” Zo is ‘BioBeton*Bloeit’ ont-
staan. 
Kunstenaars geven gedurende een paar weken workshops
aan inwoners van de wijk. Daarna komt er een weekend met
groepswandelingen door de wijk onder leiding van buurt-
gidsen, waarbij de bezoekers gaan kijken wat hun buurtge-
noten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld beeldende kunst of
gedichten maar ook theater, muziek en dans. Mensen die
meedoen of het festival bezoeken noem ik ‘extremofielen’. 

Interview met Joanne Swaan

foto: Antien Aletrino
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‘ToneelDwarsstraat’. Eén voorstelling voor het festival heb
ik samen met ‘LeBelle’, een theatergroep van Cordaan met
verstandelijk beperkten, gemaakt. Het heet
‘NazomerDagdroom’ en was naar het stuk
‘Midzomernachtdroom’ van William Shakespeare.

Wat zijn je plannen voor de zomer?
Er staan twee projecten in de steigers. Het ene heet
‘SPELEN MET TIJD’, een theatraal-traject voor 75+ers,
waarbij het accent niet zozeer ligt op het maken van een
echte voorstelling, als meer dat mensen worden uitgedaagd
om expressie te geven aan ‘contact maken’. Dus theater als
middel om weer wat reuring in je sociale leven te brengen
en jezelf en de ander wat beter te leren kennen.
Corona-pandemie heeft ons gedurende lange tijd binnenge-
houden. Nu is het lente, de vaccinatie is gestart en mensen
kruipen weer een beetje uit hun donkere holletjes tevoor-
schijn. We hebben allemaal – ieder op zijn/haar eigen
manier – in isolement gezeten en daar is ‘Spelen Met Tijd’
op gericht. Een intiem project dat niet in een openbare
ruimte wordt uitgevoerd. Er komen misschien één of twee
genodigden van de mensen zelf als dat mag volgens de dan
heersende coronamaatregelen. 

Het tweede project heet ‘HET PLEIN’ en speelt zich af in de
Zuid Pijp op het Henrick de Keijserplein. Het thema hier-
van is ‘van wie is de openbare ruimte, wie bepaalt dat en
hoe beweeg je je daar’. Als er groen licht is start ik in mei
met ‘audities’ en vervolgens het geven van een aantal work-
shops en repetities met 16 ongedocumenteerde en gedocu-
menteerde buurtbewoners. Hierbij ligt het accent op fysiek-
theater; lichaamsexpressie als gemeenschappelijk taal want
die taal spreekt iedereen. Het wordt een project van een
aantal intensieve weken en een viertal openbare voorstel-
lingen op het Henrick de Keijserplein. Buurtbewoners kun-
nen zich hiervoor nog steeds aanmelden, zie de oproep op
de volgende pagina.

‘Extremofielen’ zijn binnen mijn concept mensen die door
middel van kunst beoefenen of er samen van genieten, de
breuken in de samenleving helpen herstellen. 
‘Biobeton’ is een echt bestaand beton, dat door de
Nederlandse biochemicus Henk Jonkers is ontwikkeld.
Omdat beton scheurt onder druk, is men het gaan bewape-
nen met een metalen hekwerk. Vervolgens ging het scheu-
ren èn roesten. Henk Jonkers heeft beton ontwikkeld waarin
hij ‘extremofielen’ door de specie mengde. ‘Extremofielen’
zijn in de natuurkunde organismen die onder extreme
omstandigheden kunnen overleven. Op het moment dat het
beton nu scheurt en er vocht en zuurstof bijkomt gaan deze
‘extremofielen’ helpen die scheuring te herstellen door het
aanmaken van kalk. Levende en dode materie in één. Ik
vond dat zo’n mooi symbool voor het herstel van de scheu-
ringen in de maatschappij d.m.v kunst, dat ik hem heb
gevraagd of ik die term mocht gebruiken. Hij was enthousi-
ast over mijn idee en heeft met zijn gezin het eerste
‘BioBeton*Bloeit als (sociale) extremofiel bezocht. Eén pij-
ler van de stichting is dus een heel bewerkelijk festival. 
Mijn beroep is theater maken en lijdt onder al het werk dat
moet worden verzet voor het realiseren van o.a. zo’n festival.
Soms slokt voorwaardenscheppend werk wel 80% van mijn
tijd op.

De andere pijler is ‘t Maaiveld’, ook een term uit de bouw.
Grond die bouwrijp is gemaakt nadat hij helemaal is geëga-
liseerd en alles uit de grond is gehaald, noemt men het
maaiveld.
Theaterbouwplaats ’t Maaiveld’ biedt mensen een speel-
plaats waar zij zichzelf onder professionele begeleiding
bouwrijp voor het leven kunnen maken. Een plek waar ze
op de planken ‘hun hoofd boven ’t Maaiveld’ uit kunnen ste-
ken en dingen aan kunnen kaarten’.
Met het ‘t Maaiveld’ ben ik eigenlijk het hele jaar door bezig.
Alle ideeën die in mij opkomen worden projecten die vorm
krijgen in ‘t Maaiveld’ in samenwerking met en geïnspireerd
door buurtbewoners. Sommige van die projecten zijn ook
uitgevoerd op het ‘BioBeton*Bloeit’ zoals ‘HangOuderen’ en

tekst:    Joanne Swaan
Uke Veenstra

foto’s:    Menno Oostra
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Volgend jaar zomer ga ik een muziektheaterproject doen
met kinderen en de bomen in onze wijk. Natuur inzetten
om cultuur te maken en vice versa.
Het is kunst, wetenschap en filosofie met kinderen. “Wat
zegt die boom tegen mij?” En “Hoe klinkt die boom als hij
dorst heeft?” etc. Allemaal kleine theatrale onderzoeken,
samen met wetenschappers en een audiokunstenaar die
vorm krijgen in een muziektheatervoorstelling in het
Sarphatiepark of bij een boom op een plein.

Heb je ook mensen om je heen die je met Stadstoneel
helpen?
Ik ben het ooit alleen gestart met een klein bestuur. We
hebben nu een groep mensen, waarvan sommigen er
vrijwel vanaf het begin bij betrokken waren. Zoals
Jacqueline Gerretsen, die mij één middag in de week helpt
met het schrijven van projectaanvragen, de financiële
rompslomp en het sparren over nieuwe plannen. 
De Stichting bestaat nu 8 jaar bij de gratie van
projectsubsidies, steun van diverse fondsen, giften en
toegangskaartjes en soms crowdfunding. 
Ik ben een participatief theatermaker en zoals wel meer
kunstenaars heb ik geen groot zakelijk talent. Ik ben tot op
heden artistiek én zakelijk leider van Stadstoneel maar nu
zoeken we een persoon die het zakelijke deel op zich wil
nemen. Verder werk ik sinds september samen met
dramaturg Tomas Leijen aan het project ‘Spelen Met Tijd’.
We schrijven samen een theatrale methode in de vorm van
een handboek, waarvan theaterdocenten uiteindelijk
gebruik kunnen maken.
Het zou fijn zijn als het team verder kan uitbreiden met een
tweede theaterdocent, een scenograaf (theatervormgever)
en eventueel een vaste componist/musicus. 

Hoe word je community-theatermaker?
Ik heb de Akademie voor Kleinkunst gedaan en 23 jaar in
het reguliere circuit als acteur en theatermaker gewerkt.
Daarnaast heb ik het ITIP gedaan; Instituut Toegepaste
Integrale Psychologie. Twee jaar geleden heb ik de opleiding
‘theaterdocent’ afgerond en sinds 2013 werk ik als
theatermaker in ’t Maaiveld.
Ik houd het meest van projecten met, door en voor
buurtbewoners. Daar gaat mijn hart naar uit. Ik vind het
een uitdaging om met mensen te werken die nooit iets aan
theater hebben gedaan. Mensen schrikken soms als ze een
voorstelling van mij zien en denken dan: ”Oh, dat kan ik
nooit”. Maar iedereen kan het. Het is mijn vak om ze
daarbij zo te begeleiden, dat zij daar plezier aan beleven. Als
je plezier hebt word je vanzelf moediger en expressiever.
Dat werkt heel verbindend, dan leer je elkaar kennen terwijl
je samen iets aan het maken bent. Je kunt ook samen gaan
koken of sporten, alles kan, dat is ook prima. Maar mijn
vorm is nu eenmaal community-theater.

OPROEP

Doe mee met fysiek buurttheaterproject  ‘HET PLEIN’ 

Gezocht:

Nieuwsgierige buurtbewoners m/v 
in de leeftijd 25 tot 45 jaar.

Neem deel aan een aantal theatrale workshops en repeteer voor de openbare uitvoering van een humorvolle
en confronterende buurtvoorstelling. 
Spelenderwijs onderzoeken we samen op fysieke wijze wat er gebeurt als je een deel van de openbare ruimte
afkadert en toeëigent. Van wie is deze ruimte, wie hebben hier toegang toe, wie bepalen dat en hoe beweeg je
je daar? 

Wil je meedoen en heb je vanaf mei 2 maal per week 3 uur tijd, stuur dan een mail aan:
info@stadstoneel.com met je naam, adres, telefoonnummer o.v.v  ‘HET PLEIN’.
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De Grenzen van de Pijp 3: West
foto’s en tekst: Menno Oostra

De Boerenwetering trekt een loodrechte Noord-Zuid lijn. Een pennestreek op de kaart, een plan ooit
bedacht op papier, scheidt effectief de volkse Pijp van de elitaire Museum- en Vondelparkbuurten. 

Het begint al waar je de
Pijp ziet liggen vanuit de
statige Apollobuurt.  
“Oh, een totaal andere
wereld”, zeggen de mensen
daar als je je laat ontvallen
dat je in De Pijp woont.
Daar over de watervlakte
waar alleen zwanen en
windvogels overheen vlie-
gen, maar de mensen
elkaar niet kennen.
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di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za14.00-

18.00 uur. Voor alle soorten catering, ook

buiten de openingstijden. Vraag vrijblijvend

een offerte aan.

Ceintuurbaan 181         Tel. 020-6620345
1073 EK Amsterdam  

info@ratatouille-traiteur.nl

ccaafféé  MMaannssrroo

EEeerrsstt ee  SSwweeee ll ii nncckkss tt rr   1133

Toch staan ook aan “onze”
kant van de wetering wel
degelijk solide culturele instel-
lingen. Bijvoorbeeld de
Openbare School voor
Voorbereidend Onderwijs,
gesierd met in steen vereeu-
wigde Klein-klein-Kleutertjes,
een jongen en een meisje, met
bloemen in de hand. 

De Boerenwetering brug, ter
hoogte van de Vredeskerk, is rijke-
lijk getooid met het humanistisch
beeldhouwwerk van Hildo Krop.

Zes bruggen overspannen de wetering, een duur kanaal dus eigenlijk. 

Aan het andere uiteinde ligt de
brug bij het Rijksmuseum, sinds
kort vernoemd naar Gouden
Eeuw-schilderes Judith Leyster.
De brug wordt door toeristen
beladen met liefdesslotjes. 

Ertussen staat en ligt nog veel meer.  Daarover vertel ik u de volgende keer.
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Politie Zuid-De Pijp
Contact: Wijkteam en buurtregisseur
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen
Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend (ook meldingen/vragen ) 
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl
Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000
Politie Zuid-De Pijp
Geopend: Dagelijks  8.00 tot 22.00 uur
Bezoekadres: President Kennedylaan 11
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Huis van de wijk De Pijp
Adres: Tweede van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
www.combiwel.nl
Info :  020   6764800
Voor elkaar in zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Tel : 020 679 4441
E-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11.00-13.00 
Voedselbank Zuid
Inloopspreekuur: maandag  15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid 
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer tel: 14020
op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.
Op afspraak:  do 13.00-20.00 uur.
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur
bellen met het loket.

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:  Wijkcentrum De Pijp 
Tweede van der Helststraat 66
Tel: 020  5230160
(Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat; 
u wordt dan teruggebeld)

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam 
Tel:  020  470 1460 (Sportbuurtwerk)
Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen
en instuiven in Sporthal de Pijp.
Tevens is het Sportloket daar gevestigd, waar u op
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht
kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen. 
Informatie tel: 020  470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam
www.dierenambulance-amsterdam.nl
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer
aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood?
Bel ons dan op tel:  020  626 21 21.
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgeval-
len)
Vogels en andere kleine (huis)dieren
Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals
een fretje, konijn etc. gevonden, kijk dan eerst op onze website
voordat u ons belt.
Huisdier kwijt?  Wat doen wij wel en wat doen wij niet? 
Kijk op de website:  
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Stadsdeelinformatie

Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus
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15 Februari berichtten Juan en Conny Morata ons, dat zij gingen

stoppen met hun restaurant Vamos A Ver. Onder de huidige

omstandigheden is open blijven voor hen niet meer haalbaar. Zij

hebben de deuren op 27 februari definitief gesloten.

Zo komt er ook na ruim 23 jaar

een einde aan de samenwerking

met ons bulletin, helaas.

Wij zullen de gastvrijheid en het

lekkere eten van Juan en Conny

erg missen. 

Heel veel sterkte gewenst voor

de toekomst. 

De Redactie.

1e v.d.

Helststraat

hoek

Albert Cuyp

markt

Tel:

020

4702500

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

Dinsdag gesloten

Cerrados los martes

www.vamosaver.nl
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Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

Bloemkool Groen Soep
Voor 2 personen

Wat je nodig hebt:
. Het groen en de harde kern van een bloemkool (dus niet 
de roosjes)
. 1 liter groente bouillon (1 liter water en een of twee groen-
tebouillonblokje(s)
. een staafmixer  
. een fijnmazige zeef
. crème fraîche  
. een eidooier
. nootmuskaat

Bereiding
Was het groen en de harde kern van de bloemkool in koud
water en snijd het in stukken (niet te klein niet te groot).
Kook de stukken in de groentebouillon in ongeveer 20
minuten gaar. Zet er de staafmixer op. Doe dan alles door
een fijne zeef. De prut gooi je weg en de bloemkoolbouillon
breng je opnieuw voorzichtig aan de kook. Zet op een klein
vuur en voeg beetje bij beetje een stevige lepel crème fraî-
che toe. Opnieuw de staafmixer hanteren om alles mooi te
mengen. En nu voorzichtig een eidooier erbij. 
Wanneer je de staafmixer gebruikt (op een lage stand) zul
je zien dat er een mooi schuimlaagje op de soep verschijnt.
Maak af met een beetje nootmuskaat en smullen maar van
dit heerlijke sterren gerecht.

Bon Appetit.

De chef-kok van het sterren restaurant zat met de handen
in het haar. “Wat nu, help, help,” dacht hij.
Het was dinsdagavond en over het algemeen was dit een
rustige avond voor het restaurant. Er stond een geraffneerd
bloemkool gerecht op het menu. Eenvoudig maar toch bij-
zonder lekker. Kennelijk had zich dit feit rond gesproken
want het werd plotseling erg druk. Veel drukker dan ver-
wacht dus. “Ik heb niet genoeg” dacht de chef,  “wat nu,
help, help!”
Maar een chef-kok van een sterren restaurant is een groot
kunstenaar en derhalve zeer creatief! Hij keek om zich heen
en zag het “afval” van de bloemkool. “Als ik daar eens iets
mee ga doen”, bedacht hij.
Hij waste het groene gedeelte en de harde kern van de
bloemkool en ging aan de slag met groentebouillon, staaf-
mixer, zeef, crème fraîche en ei. Et voilá,  hij toverde van het
bloemkool “afval” een heerlijke soep.
De gasten waren vol lof en verlieten uiteindelijk, na een bij-
zonder lekker diner, tevreden en voldaan het restaurant.
Van de hectiek en bijna paniek in de keuken hadden zij
uiteraard niets gemerkt!
En de chef?
Die dronk samen met de rest van het personeel een heerlijk
glas witte wijn op de goede afloop.
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www.minicards.com

voor al uw
dierenvoedsel

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

Café
Restaurant

1e van der Helststr 59-61
Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Vol enthousiasme presente-
ren wij onze nieuwe winkel

aan de

Eerste Sweelinckstraat 14 

We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taar-
tjes, scones, vers belegde

broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!

Open: dinsdag t/m zaterdag

Tel. 06 - 10607634

www.waldopatisserie.nl 

Al voor € 15
in deze krant?

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

voor feestjes en
partijen:

tel 06 19423000

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat

tel 020 6621409

Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20

Website: www.bvanerve.nl

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK

Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046

Portugese
flame
grilled

chicken

HHuuiisskkaammeerrSSaasskk iiaa ’’ss
Dagelijks geopend voor groepen Albert Cuypstraat 203 Tel: 06 28 629 839 www.huiskamerrestaurant.com

Kraam  Kado
open di t/m do 12 - 15 u

2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Tel: 020 6753239

Dagelijks geopend

2e Jan Steenstraat 1

Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

winkel:
Elandsgracht 91  

1016 TS A’dam

bakkerij/winkel:
1e Sweelinckstr.14

1073 CM A’dam


