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nieuws

in de buurt

Café Mansro

1e Sweelinckstraat 13

Magie

Het leven is magie 

maar dat zijn we vergeten 

Door de voorgeschreven

regels 

zijn we het anders gaan

beleven 

Toeval bestaat niet

het is synchroniciteit 

Als je dat begrijpt

ben je bevrijd  

Katsongs © 2021

Wageningen University & Research heeft onlangs in samenwerking met Groen
Platform Amsterdam 40 kansrijke, met name versteende locaties in Amsterdam
geïdentificeerd. Deze locaties komen in aanmerking voor een postzegelpark of
buurttuin met hoog verwachte impact op natuur, klimaatadaptie, sociaal welzijn
en gezondheid. Vijf van deze lokaties bevinden zich in Stadsdeel Zuid. Het gaat om
versteende pleinen bij Walborg (Buitenveldert), Kop Zuidas, Fred Roeskestraat
(Zuidas), Pieter Lodewijk Takstraat (De Pijp) en Valeriusplein (Oud Zuid).
D66 en GroenLinks willen graag meer groen in Amsterdam Zuid. Mensen zijn
gelukkiger en gezonder in een groene omgeving volgens hen. Daarom zien zij
graag meer postzegelparken en buurttuinen in ons stadsdeel. Erik Schmit (D66)
en Arend van Vuren (GroenLinks) vroegen het Dagelijks Bestuur om te onderzoe-
ken of 5 postzegelparken versneld aangelegd kunnen worden in stadsdeel Zuid.
Het plan kreeg brede steun in de stadsdeelcommissie. Het Dagelijks Bestuur rea-
geerde positief op het voorstel.

Kijk ook eens op internet naar foto’s van postzegelparken en zie ook facebook
van de Stichting Postzegelparken.                              Wij houden u op de hoogte.

Pieter Lodewijk Takstraat - De Pijp



Tjitske Cnossen helpt mij altijd met
de geveltuin, waar ik heel blij mee
ben. Ze heeft heel lang in de Pijp
gewoond. Tjitske is altijd druk met
iets. Ze is heel creatief, vrolijk en
bruist van de energie. Ze is
hoofdzakelijk bezig met toneelspelen
en het schrijven van toneelstukken.

Waar ben je geboren?
In Sappemeer in Groningen. Ik wilde al
heel jong aan toneel doen en deed dat
al als amateur. Ik dacht, ik wil hier mijn
beroep van maken. Dit is het aller-leuk-
ste om te doen. Ik ben toen naar de
opleiding gegaan van dramadocent in
Utrecht. In 1981 ben ik naar Amster-
dam verhuisd.
Door woningruil met mijn woning in
Groningen kreeg ik een heel mooi huis
in de Pijp, in de Hemonystraat vlakbij

de Albert Cuypmarkt. Het huis had een
prachtig ornamenten plafond en vijf
kamers. Het was op 3hoog, maar ik had
geen balkon. Dat vond ik jammer. Wel
kon ik mijn ramen eruit tillen en dan
lag ik te zonnen in mijn woonkamer. Ik
heb daar twaalf jaar gewoond. 
Toen ik net uit Groningen kwam, ken-
de ik Amsterdam nog helemaal niet. Ik
ben erg slecht in oriëntatie en dat was
echt wel lastig, want als ik de stad in
was geweest, kon ik mijn huis nooit
terug vinden. Ik nam vaak een kaart
mee van Amsterdam. Toen had je nog
geen telefoontje met apps en zo. Op een
dag was ik weer ergens geweest en de
weg kwijt geraakt. Ik stond te turen op
de grote uitvouwbare kaart, toen een
jonge man mij vroeg: “Kann ich Ihnen
helfen?”. Ik dacht bij mezelf, hetmoet
niet gekker worden dat een Duitse toe-
rist mij gaat vragen of hij mij kan hel-
pen. Ik zei:“Nein danke”. Hij mompel-
de: “Wat vreemd.” Toen dacht ik, verrek

hij is Nederlander, hij dacht dat ik een
Duitse toerist was. Ik liep dus als een
toerist door Amsterdam.
Wat ik heel erg lastig vond waren de
tramrails, want die hadden we in Gro-
ningen niet. Vooral als het had gere-
gend, glibberde ik met de fiets over de
tramrails. Eén keer was ik 's nachts
naar de Smoeshaan geweest, waar altijd
veel acteurs kwamen. Daarna moesten
we nog van Theather Bellevue op de
Leidsekade naar Café Weber. Ik ging
diep in de nacht naar huis. Aangescho-
ten als ik was, fietste ik heel hard want
het regende een beetje op de Ceintuur-
baan. Plotseling lag ik voor mijn fiets
en dacht: “Huh, wat is er gebeurd?” Ik
keek achterom en zag dat mijn fiets
rechtop stil stond in de tramrails. Ik
was over het stuur gedoken en lag voor
mijn fiets. Gelukkig had ik niet veel

meer dan een beetje schaafwonden op
mijn knieën.

Ben je verder gegaan met 
toneelspelen?
Toen ik trouwde, ben ik van de Hemo-
nystraat naar de Govert Flinckstraat
verhuisd, dat was om de hoek. Het was
een huis met meerdere etages met een
tuin en een enorm tuinhuis van 60m2.
In dat huis zijn mijn zoon en dochter
geboren. 
Toen mijn zoontje drie jaar werd
in1993, hebben we voor de grap in het
tuinhuis een toneelstuk opgevoerd met
een collega actrice. We hebben onze
vrienden met kinderen uitgenodigd. Zij
vonden het zo leuk en zeiden: “Dit moet
je voor publiek doen”. Dat zijn we gaan
doen en daarmee was het theatertje
“Het Tuinhuis” geboren. We hebben ons
zelf  “de Mammies” genoemd, omdat
we allebei moeder zijn. In het theater
“Het Tuinhuis”, achter in de tuin in de

Govert Flinckstraat hebben we tien jaar
theater gemaakt. Ik regisseerde daar
ook mijn amateurgroep en gaf daar
toneelles.
Het was heel leuk. De mensen gingen
dan door mijn huiskamer naar het bal-
kon en via een trap de tuin in en dan
over een paadje naar het tuinhuis. 
Weet je wat zo grappig was? Het ging zo
vreselijk goed lopen. Ik hoorde mensen
zeggen: “Weet je wat er bij mij in de
straat zit? Joh, daar zit een theater.” We
hadden plantenbakken voor het huis
waar boompjes in groeiden en die
betonnen bakken had ik helemaal
beschilderd met een gordijntje met
twee koppetjes eronder en dan het
tuinhuis de Mammies. Zo konden
mensen aan de buitenkant zien dat
daar iets was. Het was een hele leuke
periode.

4

Interview met Tjitske Cnossen
door Katja Elsas (katsongs) 2021
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Na mijn scheiding ben ik het tuinhuis
theater kwijtgeraakt. Ik ben in
Amsterdam Oost terecht gekomen in
ons theatertje “De Lange Adem” tegen-
over “Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis”.
Daar hebben we zeven jaar gezeten.
Toen we daar ook weer weg moesten,
hebben we nog jaren in “De Vergulden
Eenhoorn” gezeten op de Ringdijk in
Watergraafsmeer. Toen we daar ook uit
moesten, zijn we gaan zwerven. Nu spe-
len we door heel Amsterdam. We spelen
voor kinderen vanaf twee tot acht jaar.

Jij bent actrice, 
wat doe je nu allemaal?
Ik regisseer nu al 34 jaar een amateur-
groep ''de Schone Schijn''. Die groep
ben ik ooit begonnen toen ik afgestu-
deerd was. Ik heb in 1986 een adverten-
tie in ''Folia'' (studentenkrantje) gezet.
Dat kostte toen ter tijd vier gulden. Ik
kreeg vijftien leerlingen. Dat clubje
bestaat nog steeds. Aanvankelijk gaf ik
alleen les, toen ben ik voorstellingen
gaan maken. Er kwamen meer leerlin-
gen bij en ik kreeg twee groepen.

Omdat ik Abel (mijn zoon) had gekre-
gen, ben ik ook voor kinderen theater
gaan maken en gaan regisseren. Ik had
een groep die voor kinderen en een
groep die voor volwassenen voorstel-
lingen maakten. 
Het Tuinhuis in de Govert Flinckstraat
was ook een theaterschooltje. Ik gaf een
basis toneelcursus voor beginnelingen
en scene studie voor gevorderden. Dus
na de basiscursus kon men doorstro-
men naar een beginnergroepje toneel
en daarna naar één van de twee groe-
pen, toneel voor kinderen of voor vol-
wassenen. Ik gaf ook improvisatieles en
begeleidde mensen die naar de toneel-
school wilden. Ik vlog nu ook. Het zijn
korte filmpjes met mijn tweelingzus.
Die tweelingzus ben ik zelf. De filmpjes
staan op You Tube op het kanaal Tjitske
Cnossnen.

Is er iets dat je belangrijk vindt om
met de lezer te delen?
Milieuvriendelijk leven, daar ben ik de
laatste tijd mee bezig. Ik probeer zo veel
mogelijk biologische groenten te eten

en fruit te kopen. Mijn zoon - die
ondertussen al 30 jaar is - kookt bij de
''Guerilla Kitchen'', restaurant Robin
Food op de Frederik Hendrikstraat. Het
is een organisatie voor jongeren, die
vrijwillig biologisch voedsel dat wordt
weggegooid, ophalen bij de Foodhallen.
Daar koken ze dan lekkere gerechten
van. Mensen kunnen komen eten en
daarvoor een donatie geven. Als je geen
geld hebt, mag je daar gratis eten. Nu –
in coronatijd - maken ze voedsel pak-
ketjes, zodat mensen het kunnen afha-
len. Als mensen niet kunnen komen,
dan brengen de jongeren het rond. 
Ik probeer ook zo weinig mogelijk
plastic te gebruiken; spullen te kopen
die niet verpakt zijn. Ik heb net losse
tandpasta gekocht en zelf een glazen
pot meegenomen. Ik probeer daar
steeds verder mee te gaan.
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Liesje en Bongo de Aap
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Hoe zie je het leven op moeder
aarde het liefst?
We moeten meer met de natuur bezig
zijn, ons bewust zijn van wat we doen.
Bewuster leven betekent minder vlees
eten; liefst geen vlees. Als je dat heel
moeilijk vindt, dan af en toe. Maar
zeker niet elke dag en zeker geen kilo
knallers kopen en geen palmolie meer
gebruiken. Ik heb margarine gevonden
zonder palmolie. Dat was heel moeilijk
te vinden, het zit overal in.
En de tuinen ontstenen, er moeten juist
veel planten, bomen en gras komen.

Is er iets dat je mensen wil meegeven?
Leef gezond. Probeer niet te vet te eten.
Je gezondheid is heel belangrijk.
En wees een beetje vrolijk. In deze
coronatijd ligt cultuur helemaal op zijn
gat. Het blijkt nu hoe belangrijk cultuur
is. Het mag beter gewaardeerd worden
en niet als een linkse hobby worden
weggezet. Heel veel banen liggen op de
tocht, omdat de cultuursector instort.
Dat geldt ook voor muzikanten en de
evenementenbranche, daar komt heel
veel bij kijken. Er zijn veel mensen in
werkzaam.

Hoe ziet je dag eruit?
Als ik wakker word, begin ik meteen
met oefeningen in bed; buikspieren,
stretchen, liggend met mijn benen in
de lucht en dan later zittend. Dat duurt
altijd een half uur. Ik zet de wekker een
half uur eerder. En als ik me verslaap en
de oefeningen een keer niet kan doen,
voel ik me de hele dag niet zo lekker.
Daarna sta ik op en ontbijt met haver-
mout. Ik douche maar twee keer in de
week om water te besparen. Verder was
ik me bij de wastafel. 
's Zomers als het heel warm en droog
is, was ik me niet met zeep. Dan ga ik in
een tobbe staan, vang het douchewater
op en gooi het op de planten in de tuin.
Een paar keer per week repeteer ik met
de Mammies. We bereiden een toneel-
stuk voor of we zijn bezig een nieuwe
voorstelling te maken en dingen door te

spreken. Maandag werk ik altijd aan de
publiciteit. Als we een paar weken lang
een bepaald toneelstuk spelen, doe ik
daar de PR van.
Toneelstukken maken we helemaal zelf;
we schrijven zelf de liedjes en we
maken zelf de decors. Als we een nieu-
we voorstelling maken, schuiven we bij
mij thuis de boel opzij en dan schilde-
ren we een achterdoek. 
Ik doe natuurlijk ook boodschappen en
kook graag, bijvoorbeeld Sambal-
boontje. Vroeger werkte ik in een eet-
huisje in Groningen voor studenten.  Je
moest daar zelf creatief zijn en beden-
ken wat je ging koken. Ik had toen een
Indonesisch kookboek en daaruit ging
ik allemaal recepten proberen. Sambal-
boontjes vond ik heel lekker en dat
maak ik regelmatig. Ik heb er wel een
grappig verhaal over: Lang geleden
maakte ik een keer sambalboontjes
voor mijn goede vriend Frank in
Groningen. Na een hele lange tijd
nodigde ik hem weer een keer uit om te
komen eten. Ik had toen heel lang geen
sambalboontjes meer gegeten, dus ik
dacht, ik maak sambalboontjes voor
Frank. Inmiddels woonde ik al in
Amsterdam. Na een lange tijd kwam hij
weer eten en ik dacht, lekker ik maak
sambalboontjes. Toen zei hij: ”Mmm
lekker, is dit eigenlijk het enige wat jij
kan koken?” 

Wat vind je van de Pijp?
Ik vind het een heel gezellige buurt,
waar ik vaak en graag kom. Ik loop ook
nog steeds graag over de Albert
Cuypmarkt.

Dank je wel Tjitske dat ik je mocht
interviewen. Je bent een blij mens die
altijd wel wat leuks te vertellen heeft. 

De Mammies spelen voor
kinderen van 2 t/m 8 jaar
In de zomervakantie spelen
ze in de Vrije Vogeltrektocht
op verschillende plekken in
Amsterdam
Kijk voor het programma op
www.demammies.nl

Dorella, de operazangeres
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Chelidonium majus (Wrattenkruid).
Letterlijk betekent Chelidonium majus
‘Grote hemelse gave’, wat ik vertaal als
‘Geluk uit de hemel’.
Op het moment dat ik het wrattenkruid
bestudeerde, stond ik buiten tegen de
muur van het huis en strekte mijn
armen wijd uit. Ik keek omhoog en in
een flits zag ik iets vanuit de lucht naar
beneden vallen en het kwam recht op
mijn hand af. Ik schrok me wild en
dacht dat het een meteoriet was en zo
viel het naast me met een plop in het
zachte gras. Ik bukte me en zag dat het
een jong musje was. Ik pakte het op en
voelde zijn hartje kloppen tegen mijn
arm. Het musje was vanuit de dakgoot
naar beneden gevallen. Ik noemde hem
Lucky. Toevallig had ik een pipetje en
wat vogel eiwitpoeder in huis. Ik meng-
de het met water en voerde hem elk half
uur. Mijn Lucky ging overal mee naar
toe. Een paar weken later vond ik ook
Punkie, een musje met een kuifje en zo
zat er op mijn linker en op mijn rech-
terwijsvinger een musje. Mijn herinne-
ring aan het ‘Geluk uit de Hemel’. 

Zwaluwen in de Pijp.
Chelidoon is Grieks voor zwaluw.
Vroeger dachten ze dat de zwaluwen het
sap van de Stinkende Gouwe of het
Zwaluwkruid gebruikten om bij de
jonge vogeltjes de schellen van de ogen
te laten vallen. En inderdaad bij ver-
troebeling van de ogen kan men een
Stinkende Gouwe gebruiken om het
zicht weer helder te maken. De

Gierzwaluw is te vinden in speciale
broedkastjes boven in de Oranjekerk in
de Pijp.
Mieren en wrattenkruid. 
Mieren vinden de zaadjes van het wrat-
tenkruid erg lekker en slepen ze naar
hun nest. Onderweg valt er weleens zo’n
‘mierenbroodje’. Vandaar dat het kruid
zich kan verplaatsen. 
Door wrattenkruid te laten staan help
je dus de zwaluwen en de mieren.
Tegen wratten.
Als je een wrat hebt stip je het aan met
het goudgele plantensap. Dit sap bevat

tumor remmende
stoffen die gezwellen en wratten laten
verdwijnen. Herhaal dit elke dag. De
wrat wordt zwart en valt er dan vanzelf
af.
Geluksceremonie: 
Het wrattenkruid is erg bitter en
smaakt naar gal. Het is te sterk voor
thee en wordt alleen uitwendig gebruikt
of sterk verdund voor de binnenkant.
Het blad heeft een gebobbelde bladrand
die je in de signatuurleer als probleem-
bolletjes kunt zien. Je kunt met het blad
een geluksceremonie doen (bron:
Vladimir Megre: Anastasia.).  Je droogt
het blad. Je gaat met je blote voeten in
het gras staan, zodat je contact met de
aarde hebt. Je houdt het blad in je lin-
kerhand en je stopt een stukje in je
mond en zuigt erop. Dan haal je met je
linkerhand het blad uit je mond en je
spreekt vanuit je hart een zuivere wens
uit. Je gooit het blaadje naar achteren en
je spreidt je handen naar de zon. Pech
heb je nu naar achteren gegooid en het
geluk komt naar je toe.
Recept voor een tijdelijke tatoeage:
Breek een stukje plantenstengel af en je
ziet er een geel oranje druppel uit
tevoorschijn komen. Daarmee kun je
het eerste stukje van je tattoo tekenen.
Breek weer een stukje plantenstengel af
en herhaal dit totdat je tattoo af is.
Voor het inkleuren van een bestaande
tattoo breek je een stukje plantensten-
gel af of je snijdt een stukje van de wor-
tel af. Uit de wortel komt een nog inten-
sere kleur oranje tevoorschijn. Kleur je
tattoo in door stipjes planteninkt op de
huid te drukken. De kleur wordt helder
geel tot oranje.
De tattoo blijft net als een henna tattoo
1 tot een paar dagen zitten.

Veel plezier ermee en stuur eens een
eindresultaat naar Bulletin de Pijp.
www.wildpluk-workshop-met-moos.nl

Wildplukken met Moos
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De Grenzen van de Pijp 4:   Noord en slot

De Stadhouderskade is een lange, eentonige en veel te snelle autogordelweg in Amsterdam; in meerdere opzichten
een grens. De Noordrand van De Pijp lijkt nergens echt op De Pijp. Het is meer een achterland van het grachtenrijke
Centrum. 

De bekendste punten langs de kade zijn de supermarkten en de bierfabriek - nu Experience-.  De Gemeente (Register en
IND) is inmiddels vertrokken. Verder heb je er een paar kleine hotels, een seksclub, een kunsthandel, het doveninstituut, de
verslaafdenzorg, makelaars, de biljartfabriek... Hier geen buren die ’s middags een biertje trekken op een stoel voor hun
voordeur. Ook geen zon daarvoor: het is de Noordkant en altijd donker.

Veel memorabele objecten liggen net aan de overkant. Noem de pleinen en plantsoenen, noem het Rijksmuseum, het
Circuit, de Fusilladeplaats; zeg Dan dooft het licht, zeg Pannenkoekencarrousel; wijs de kinderspeeltuin, wijs het échte bier-
hoofdkantoor, en dan dat mooie art-deco hoerenpand, nu advocatenkantoor...  Alles aan de overkant.

Aan deze zijde, onder het Carel Willinkplantsoen, bevinden zich nog wel de kronkelende buizen van een rioolge-
maal uit de vorige eeuw, al dertig jaar in onbruik. Tot deze installatie behoorden ook de drie lage huisjes, die het
plantsoen nog altijd een feeëriek aanzicht geven.

Foto’s en tekst Menno Oostra
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Experience tijdens Corona

kinderspeelplaats

Hendrik  Mattheus van Randwijk
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Langs het water toont de Singelgracht
wisselende taferelen. Een lieflijke vaart
onder het Museum. Een rommelige
oever met gammele sloepjes, stuurloze
bootjes, vervallen trappetjes. Dan de
pleziervaartbasis van de Blauwe vloot. 

Verderop woonschepen, bloemrijk en
origineel, verscholen achter bosscha-
ges van bamboe. Het laatste stuk tot
aan de Amstel is strak kaal.

De Pijp moet vanuit deze kant ont-
staan zijn, stel ik me voor als ik vanuit
het noorden de hele Ferdinand
Bolstraat inzie. 
Geen rode loper voor toeristen
momenteel, gelukkig, maar toch wel
de voordeur van De Pijp.

Aan de bebouwing van deze kade van stand is er onvermoede formele stijlkunst te bewonderen. Entrees, balkons en raam-
partijen worden omhooggehouden door allerlei gebeeldhouwd volk: Griekse caryatiden, dansende muzikanten, stoere
arbeiders en amechtige grijsaards. 

Ooit werd ook aan de Stadhouderskade de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten gevestigd: de edele gevels tonen nog
steeds hun neo-klassieke naakten en vruchtbaarheidssymbolen, net als old Freddy Heineken’s zaak verderop zijn in steen
gehouwen korenaren en brouwerslepels. 
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De naam van de volgende brug is alles
wat rest van één van de grootste cultu-
rele centra die Amsterdam heeft gehad:
het Paleis voor V olksvlijt, een initiatief
van wethouder Sarphati. Het gebouw
stond er vanaf 1864. Er werden ten-
toonstellingen en voordrachten gehou-
den. Een vast orkest gaf concerten en
opera’s en er huisden kunstenaars, een
winkelgalerij en een circus. In 1929
brandde het grotendeels af.
Op de Paleis voor Volksvlijtbrug ver-
koopt nu elk jaar een rotsvaste boom-
kweker uit het Nederlands-Duitse
grensgebied de beste Kerstbomen van
de stad. Elk jaar vijf euro duurder, maar
de klandizie in De Pijp maalt daar niet
om, zelfs niet in het Coronajaar. Een
warme kerststal onder De Nederland-
sche Bank. 

Voor de laatste keer. Want zoals ooit het
Paleis voor Volksvlijt, gaat nu de DNB-
dubbeltoren ten onder. Wie rouwt er na
Corona nog om die stapel guldens? Uw
fotograaf misschien, want ik vond het
ranke, speelse gebouw - los van de
deprimerende onderbouw, en de
depressief ogende directeuren die er
hof houden - een diamant, een weerga-
loze edelsteen. Het ronde glaswerk
stond net buiten onze wijk, maar aan
de Noordkant en kreeg dus altijd het
zonlicht vanover de Pijp cadeau en gaf
het weer terug in tientallen brede,
luxueze stralen die over onze smalle
straten en ramen spiegelden. 
Alleen dat fonkelende lichtbaken boven
onze wijk, met af en toe zelfs een regen-
boog schuin erachter, maakte het
bestaan van De Nederlandsche Bank
aanvaardbaar. Nu mag hij wegrotten in
een schuur: het monetair beleid wordt
toch al uitbesteed aan Frankfurt. Laten
we een park openen op dat terrein, een
open ruimte voor volkskunst! 

De val van de torens

9
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We zijn aangekomen aan het eind van deze reis, met de klok
mee om de Pijp in acht maanden. Zijn er nog vragen over? 

We hebben alles gezien, behalve de toekomst. Hoe duur-
zaam is De Pijp? 

Een eiland is kwetsbaar. Houden we stand in de roerige
wateren van de XXIe eeuw? 

De regens worden heftiger. Extreme hoosbuien, tornado’s of
onverwachte hagel gaan voorkomen, net als lange droogte
en hittegolven. 

Zijn onze kades en wallen voorbereid? Onze huizen en onze
hoofden? En onze afwatering, de riolering, de bestrating? 
Wat is het ergst-case scenario? Is een overstroming mogelijk
in De Pijp, en wat doen we dan? 
Hoe druk en hoe warm moet het worden? Blijft het
Sarphatipark ons enig groen, open gebied en tevens laagste
punt van de wijk? 

Waar wonen we eigenlijk, en wensen we deze plek ook toe
aan onze kleinkinderen, en die van de buren? Kunnen wij ze
iets beters nalaten dan een scenario? Dat zijn de échte gren-
zen van De Pijp.

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

Slot en Rondvraag
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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
Open: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur. 
www.combiwel.nl; Info : 020 570 96 40
Het Huis van de wijk De Pijp herbergt onder meer:
Wijkcentrum de Pijp
www.wijkcentrumdepijp.nl; e-mail:info@wijkcentrumdepijp.nl
Telefoon : 020 6764800
Natuur & Milieuteam Zuid
website: https://NMTzuid.nl;  e-mail: info@nmtzuid.nl
Tel.: 06-20539406
Stichting Woon! Zuid 
De Stichting is actief en behulpzaam  op verschillende woon-
terreinen. Website www.wooninfo.nl; e-mail: zuid@wooninfo.nl
Telelefoon : 020-5230130
Voor Elkaar in Zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Telefoon: 020 679 4441; e-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
Het loket geeft gratis informatie, advies en ondersteuning. 
dinsdagochtend 09.00-12.00, woensdagmiddag 13.30-16.30. 
Bel 020 255 2916 of maak online een afspraak.
Voedselbank Zuid
Lutmastraat 61-A, 1073 GN Amsterdam. info@voedselbank.org
Bel ons op 020 – 638 44 77   (ma-vr van 9:00 tot 17:00 uur)

Hallo de Pijp
Op hallodepijp.nl vindt u alle (non profit) organisaties hier in de
buurt met hun wensen, projecten, locaties, mededelingen en
verdere gegevens.

Stadsdeelkantoor Zuid 
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer telefoon: 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.)

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam 
Telefoon:  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 t/m donderdag van 10.00-12.00 uur en donderdag
avond van 20.00 tot 22.00 uur terecht kunt voor informatie over
de activiteiten en inschrijvingen. Informatie tel: 020  470 1460

Dierenambulance 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:  020  626 21 21.
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren in medische nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor
spoedgevallen)
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: 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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HHaacchheeee

1e van der Helststraat 50

Tel. 020 6712242

www.wijnbar.nl

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat

Tel: 020 4702500

Spaanse delicatessen

Belegde broodjes

Tapas en paella

Spaanse stoofgerechten

Borrel of feestje?

Pacomer
Traiteur & Catering

Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam

Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl

Zoals ik al eerder schreef, was mijn oma Dora Glaudemans kok.
Ik was nog een klein meisje en mijn oma, die al oud was en met pensioen, kwam iedere zondag bij
ons koken. En koken kon ze, hoor.
Eén van mijn favoriete gerechten in het najaar en de winter was hachee met gekookte aardappelen
en rode kool met appeltjes. In het voorjaar en de zomer werd het ‘zoervleisj’ met gebakken aardap-
pelen of frietjes en sperziebonen.

Hachee voor 4 personen

Wat heb je nodig:
- Een mooie riblap van een pond. Het mag ook iets
meer zijn, maar koop het lekker bij de slager en niet bij de
supermarkt.
- Een flinke klont roomboter
- 2 grote witte uien
- een glas azijn
- een glas rode wijn
- kruiden: 1 tl. Gemalen kruidnagel, 6 kruidnageltjes,

6 jeneverbesjes, 1 steranijs, 3 laurierblaadjes.
- peper en zout
- 2 tl suiker
- beetje maïzena.

Bereiding:
Snijd het vlees in stukken of vraag de slager dat te doen. De
stukken mogen niet al te groot en vooral niet te klein zijn.

Neem een braadpan met dikke bodem en laat hierin op een
hoog vuur een flinke klont roomboter bruin worden. Blijf
erbij want de boter mag uiteraard niet verbranden. Wanneer
het schuim wegtrekt en de boter een beetje gaat kleuren
voeg je de stukken vlees toe. Bak rondom lekker bruin op.
Blus af met een glas natuurazijn. Zet het vuur klein en doe
de deksel op de pan.
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Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

Pel de uien en snijd ze in dunne ringen. Voeg toe. Doe er nu
peper en zout en een theelepel gemalen kruidnagel bij. Roer
even door.
Voeg het glas rode wijn en de kruiden toe. Roer door en zet
het geheel op het kleinste pitje dat je hebt. Laat het daarop
zeker ruim 2 uur langzaam gaar stoven. Roer af en toe door
en kijk of het een en ander niet droog kookt.
Zo ja, doe er dan wat water bij.
Het vlees gaat een beetje uit elkaar vallen.
Voeg nu de suiker toe, maar blijf voorzichtig, want de
hachee mag zeker niet te zoet worden. Er moet een mooie
balans tussen zoet en zuur ontstaan.
In principe zorgen de uien ervoor dat het geheel een beetje
gebonden is.
Verwijder de kruidnageltjes de jeneverbessen, steranijs en
de laurierblaadjes. Dit kan een heel gedoe zijn en daarom
doe ik deze kruiden altijd in een leeg theezakje (te verkrij-
gen bij o.a. de Peperbol op de A. Cuypmarkt) of in een thee-
ei. Bind het geheel met een beetje maïzena en klaar is Kees.

‘Zoervleisj’ voor 4 personen.

Doe precies hetzelfde als hierboven beschreven staat. Alleen
de suiker en de maïzena laat je weg. In plaats daarvan neem
je één of twee plakken ontbijtkoek en verkruimelt die in de
pan. Roer het door en de koek lost op en bindt het ‘zoer-
vleisj’.
Even proeven, want ook hiervoor geldt een mooie balans
tussen zoet en zuur. Eventueel een beetje suiker erbij, maar
pas op. Het gerecht heet niet voor niets ‘Zoervleisj’ (zuur-
vlees).

Eet smakelijk.
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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


