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HERMES
heeft het . . . . !

OLD AMSTERDAM CAFE . COFFEE . DRINKS . BILJART

Ceintuurbaan 55 - Tel. 06 55548551
www. cafehermes.nl
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Voorpagina:
Kinderen van de
Oscar Carré school
vieren feest.
foto: Menno Oostra

Kom voor kinder- en jeugdboeken voor de leeftijd van
0 tot 18 jaar, leuke cadeautjes, ansichtkaarten en
creatieve kinderworkshops naar Casperle.

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

nieuws
in de buurt
Woorden
Ik kan woorden uitspugen.
Ze kunnen ook uit mijn mond
vallen.
Soms vliegen ze rechtstreeks
uit mijn keel.
De woorden kunnen met
moeite komen
alsof ze geen zin hebben
en weer terug willen gaan.
En soms komen ze
rechtstreeks vanuit mijn hart.

De Oscar Carré basisschool stimuleert talent in de volle breedte. Naast kennisvakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie besteedt de school veel aandacht aan
kunstvakken. Zodoende bouwen ze aan een stevige culturele, kunstzinnige en
creatieve basis van de leerlingen.
De Oscar Carré is een gecertificeerde cultuurprofiel school. De kunstvakken
Dans en Beeldende Vorming worden gegeven door vakleerkrachten. Deze vakken
volgen een leerlijn, die aansluit op de vaardigheden en de belevingswereld van de
kinderen. De groepen 3 t/m 5 krijgen Muziek van een vakdocent en alle leerlingen nemen regelmatig deel aan een muziekproject.
Gedurende het jaar zijn er ook projecten, bijvoorbeeld van musea in de stad,
waaraan de leerlingen deelnemen.
De Oscar Carré werkt intensief samen met verschillende culturele instellingen.
Zo is er een driejarige samenwerking met het Stedelijk Museum. Verder nemen
zij deel aan programma's van Het Rijksmuseum, Het Van Goghmuseum, De
Hermitage Amsterdam, Het Tropenmuseum en Het Concertgebouw. In groep 7 of
8 nemen de leerlingen deel aan het project Oorlog in mijn buurt. Groep 8 neemt
ook deel aan de jaarlijkse Kunstschooldag.

Katsongs © 2017

Café Mansro
1e Sweelinckstraat 13
oscarcarre.nl
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Nieuw schooljaar in De Pijp
Tekst en foto’s: Menno Oostra

De zon ging schijnen en de school
begon weer in De Pijp op maandag
23 augustus 2022. We waren niet
overal, maar op de Oscar Carré was
het in ieder geval een feest. Een
artistieke première!
Onze eigen Fabrice, samen met meer
dan 350 kinderen, met Cornelia
Doornekamp en met Noémi Beyer,
maakte voor deze dag een bijzonder
kunstwerk. Maanden hebben ze
eraan gewerkt, nu hangt er een
prachtig mozaïek in 18 panelen op
het hek voor de school, met als
kleurrijk thema CIRCUS.
Zo viert directeur Tim samen met
alle leerlingen, meesters en juffen het
25 jarig bestaan van de Oscar Carré
school, genoemd naar de grote circus
directeur.
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Maar de school bestond al veel
langer, onder de naam
Rembrandtschool. Een
gepensioneerde juf uit die tijd kwam
ook langs. Zij vertelt hoe anders de
wijk toen was, welke mensen er
woonden............
En hoe zullen deze kinderen zich ooit
deze zelfde wijk herinneren?

Wij wensen alle leerlingen, alle
leerkrachten, alle ouders en alle
kunstenaars heel veel geluk!

Het filmpje, dat Noémi Beyer maakte over het ontstaan en de onthulling
van het mozaïek, is te zien op YouTube.

Fabrice - Cornelia- Noémi
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Comité Wake Amsterdam
Wat doet het
Comité Wake Amsterdam?
Zij waken voor een humaan asielbeleid
Wie zitten er in het Comité?
Het zijn een groep bezorgde Amsterdammers. Zij hebben elkaar leren kennen bij eerdere demonstraties in het
afgelopen jaar en zij vormen nu het
Comité Wake Amsterdam: Christie de
Wit, Flip Schrameijer, Caroline
Siebbeles, Tirtsa Lisser, Caroline
Kruijne.
Iedere 3e donderdag van de maand
is er een wake voor het Stadhuis in
Amsterdam, ingang Amstelzijde.
Afgelopen donderdag 16 september
was het thema: politiek en media
versterken angst ten aanzien van
vluchtelingen.
Men vindt dat de berichtgeving over
vluchtelingen vaak tendentieus en eenzijdig is. Het gaat meestal over een toestroom, een aanzuigende werking en
het verlies van woningen of banen.
Vaak schuilen hier electorale redenen
achter.
In de afgelopen weken kregen de krantenkoppen over Afghaanse vluchtelingen een steeds hardere toon.
Daarnaast werd er in meerdere kranten gesproken over ‘illegale migranten’
terwijl dit mensen betreft met het
recht om asiel te vragen in een ander
land. De mensen die moeten vluchten
worden geanonimiseerd, ze worden
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gestript van hun menselijkheid. Het
creëert een afstand tussen vluchtende
mensen enerzijds en beleidsmakers en
de bevolking anderzijds.
De intolerantie jegens gevluchte mensen is van grotere nieuwswaarde dan
het aanbod aan hulp en gastvrijheid
door velen. De protesten in Harskamp
tegen de noodopvang van Afghanen
zijn breed uitgemeten in de pers terwijl de mensen die een banner met
‘vluchtelingen welkom’ hadden opgehangen niet werden genoemd.
Deze incidenten staan niet op zichzelf
maar passen in de voortdurende
angstframing.
Carolina Siebbeles sprak over angstframing. Mei Li Vos – Eerste kamerlid
PvdA - was aanwezig en Actrice Carla
Hardy las gedichten voor. De muziek
werd door de Duo-Duo Music Band
verzorgd.
Eerstvolgende wake:
21 oktober 2021
Tijd: 18:00 - 19.00 uur
Plaats: vóór het Amsterdamse
Stadhuis, Amstelzijde
Programma volgt.
Website: www.wakeamsterdam.nl
Facebook: facebook.com/amsterdamwake. Instagram: https://www.instagram.com/amsterdamwake/
Heb je vragen, suggesties of wil je je
aanmelden voor onze mailinglist? Mail
naar: WakeAmsterdam@gmail.com

Planten,
Buurtmarkt Sarphatipark
Vrijdag 17 september j.l. was er weer
een herfstmarktje in het Sarphatipark.
Het Groen Gemaal bestaat 20 jaar en
gezien de nog beperkende maatregelen
van Corona, was het met recht een
mini-mini-marktje: twee kramen, een
bakfiets, een ijscoman en een tafeltje
waar Caspar Janssen zijn boek ‘Het
Bijenbalkon’ signeerde. (Uitgegeven bij
Contact, prijs € 21,99 en als eBook
€ 14,99.) De verkoop was een groot
succes.

De tombola beloofde lieve prijsjes.
En het was een mooie, zonnige dag.
In de 2 kramen van het Wijkcentrum
de Pijp en het Groen Gemaal gaven 8
organisaties hun informatie over wat
bloeit, groeit, kruipt, vliegt en opgeruimd moet worden:
-Natuur&Milieuteam De Pijp met
“Hollandse planten voor uw geveltuin”, “Maak het groener en duurzamer in jouw buurt”, “Watertuinen
(Werkochtend Boerenwetering)” en
“Wandel mee voor vlinders”.
(www.NMTzuid.nl)
-De Schone Pijp: “De containers zijn
er klaar voor!” U ook? Geen restafvalzakken naast maar in de containers.
Ophaaldagen voor grof vuil aan de
straat; Frans Halsbuurt: ma + do, op
de A.Cuypmarkt en nabij liggende zijstraatjes: ma + za.
Wil je op de hoogte blijven, meld je
aan op buurtsite www.hallodepijp.nl

Dieren en Insecten
tekst en foto’s Uke Veenstra
-Stadsdorp de Pijp: informatiefolder
over wie zij zijn en welke (vaste) activiteiten men onderneemt. Je kunt je
aanmelden als lid van de vereniging
via www.stadsdorpdepijp.com, via de
inloop of telefonisch 06-39860140.
Wil je eerst meer informatie, mail dan
naar stadsdorpdepijp.communicatie
@gmail.com.
-Gemeente Amsterdam: folder over
het Buurtbudget Zuid 2021.
www.amsterdam.nl/buurtbudgetzuid)
-Bewonersoverleg v.d. Helstplein:
Een uitnodiging voor ideeën om het
Van der Helstplein op te knappen. Er
zijn 3 bijeenkomsten gepland in de
Oranjekerk op 12 oktober (Wat voor
plein willen we), 2 november (Hoe ziet
dat plein eruit?) en 30 november (Zo
kan het plein eruit zien). Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Kijk
ook op www.vanderhelstplein.nl
-Fonds voor Zuid: een initiatief van
Stichting Mensen Maken Amsterdam.
Het fonds ondersteunt projecten van
en voor bewoners, zoals Poëzie op
Pleintjes - € 1.450, Bakfiets - € 950 en
Smaragdgroen € 630. Kijk ook op
www.fondsvoorzuid.nl, facebook en
instagram.
Zo, dat waren weer veel websites.
Wanneer u een hekel aan of geen computer, ipad of smartphone heeft, ga even
langs bij het Huis van de Wijk, 2e v.d.
Helststraat 66. Voor tijden en telefoonnummers zie de Stadsdeelinformatie op
blz. 13.

Krijgt u ook de kriebels als uw geliefde huisdier de buiten-kat weer een
half dode vogel of muis voor uw voeten neerlegt en u hoopvol aankijkt?
Mijn oog viel op de vraag “Wat brengt
de kat thuis?” In het blad Puur Natuur
van Natuurmonumenten beantwoord-

U kunt nog steeds uw melding maken
op bovengenoemde website via een
meldingsformulier. Hierin stuurt u
foto’s in van het gevonden dier en geeft
u aan welk dier u denkt dat de kat
gevangen heeft. Het kan zijn dat voor
verdere informatie over de melding
contact wordt gezocht. Uitsluitend
hiervoor wordt uw e-mailadres
gebruikt.
Zeker in steden is hier nog weinig
informatie over, dus grijp uw kans.

Buiten-beeld, GettyImages

Wat brengt uw kat naar huis?

de Frans deze vraag met het volgende:
‘Een paar jaar geleden kwam uit
onderzoek van ecoloog Jasja Dekker
naar voren, dat alle katten samen (3
tot 4 miljoen) huiskatten en honderdduizenden verwilderde katten) tientallen miljoenen slachtoffers maken.
Vooral vogels in beschermde natuurgebieden en vogels die op de grond in
het boerenland broeden, zoals weidevogels, lopen grote risico’s. Om een
beter beeld te krijgen van wat al die
katten vangen, is de Zoogdierenvereniging samen met studenten van
Hogeschool InHolland een onderzoek
begonnen.
Ze roepen katteneigenaren op om op
watbrengtdekatthuis.nl te melden
welke prooien hun schatjes binnenbrengen. Na een maand bestond tweederde van de meldingen uit muizen en
ruim twintig procent uit vogels. Verder
brengen ze konijnen, hazen, mollen,
wezels en vleermuizen mee.’

7

t
e
m
r
e
g
i
l
l
i
?
w
s
j
i
i
r
n
v
n
e
e
k
i
n
d
e
s
j
i
n
j
e
m
n
e
n
B
e
n
e
t
n
a
l
p

foto: Vera Wandelt
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Sinds 2001 wordt er gezaaid, gekweekt, gescheurd en opgepot op ons plantenruilcentrum in De Pijp.
Dat wordt door een gezellige vrijwilligersgroep gedaan op drie middagen per
week. Voor het begeleiden van die vrijwilligersgroep zoeken we iemand met
planten- en mensenkennis, die coördinator Marieke meehelpt.
Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding mogelijk. Je kunt regelmatig
gratis meedoen met een workshop of excursie van het Natuur&Milieuteam
Zuid.
Als groep maken we bovendien jaarlijks een excursie om andere groene plekken te bekijken.
Locatie
In het Sarphatipark staat een monumentaal pand, ‘Het Groen Gemaal’, onderdeel van Wijkcentrum De Pijp. Dit is een plantenruilcentrum dat gerund wordt
door vrijwilligers met ondersteuning van coördinator Marieke.
Binnen de hekken is een groene oase, waar sinds 2001 planten gekweekt,
geruild en verkocht worden aan buurtbewoners en waar mensen terecht kunnen voor advies en hulp.
Ook wordt in het park een aantal ecologische borders onderhouden, die
beplant zijn met inheemse planten en vruchtdragende struiken. Verder houden we de takkenrillen bij en snoeien hier en daar.
Openingstijden zijn op dit moment dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. We werken dan van circa 12.45 tot 16.15 uur.
Lijkt het je wat?
We zoeken iemand die 6 uur of meer per week Marieke ondersteunt en soms
vervangt. Neem contact op met Marieke voor een kennismakingsgesprek op
het Gemaal. Een proefmiddag meedraaien kan dan afgesproken worden om te
kijken of het klikt.
Mail naar groengemaal@wijkcentrumdepijp.nl of bel 020 664 13 50
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De Roze Karavaan trekt langs
Tekst en foto’s: Menno Oostra
Op een middag in augustus stuitte ik
onverwachts op de Amsterdamse
Pride Walk, die van Zuid naar Noord
door de Van Woustraat stroomde.
Vanwege Corona was er geen full Pride
Parade en vlootschouw dit jaar, geen
grootschalig en massaal feestgewoel,
maar wel deze demonstratie over de
politieke betekenis van de homostrijd,
(pardon! LGBTIX+, fluïden,
polymorfen en nog zoveel meer...!)

Duizenden mensen van allerlei pluimage liepen
voor het recht van een ieder om het mens-zijn
op eigen manier te beleven en uit te drukken.
Ik zag de regenboog, maar ook de vlaggen van
vele landen: Nederland natuurlijk, Suriname,
USA, Palestina, Israël, Kameroen... Er wordt
gesproken over duurzaamheid, intersectionaliteit, pinkwashing.
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Niemand is alléén maar homo, hetero
of trans: je bent óók dik of dun, jong
of oud, links of rechts, witter of donker, christen, Boeddhist of moslim,
eco-bewust of verspiller, eenzaam of
bekend, gezond of ziek en rijk of arm.
Legaal of illegaal: papieren kunnen je
geaardheid wel degelijk veranderen,
als LGBTI+ zijn je kansen op asiel
vergroot. De Staat vraagt bewijzen van
je sexuele geaardheid; bewijzen die je
dáár, vanwaar je bent gevlucht, juist op
levensgevaar moest verstoppen en
angstvallig verhullen. Bijvoorbeeld
Sara Hegazi, de moedige queer die op
15 juni 2020 zelfmoord pleegde in
haar asielland Canada, na jaren van
kwellingen, gevangenschap en marteling in haar geboorteland Egypte. Zij
was niet alleen openlijk lesbisch: zij
was ook communist, van de Partij
voor Brood en Vrijheid, tegenstander
van het regime.

Elk verhaal biedt steeds weer nieuwe
perspectieven. Gaande door De Pijp
werd het gezelschap allengs diverser,
met nieuwe groepen deelnemers die
zelfs door Pride zelf niet erkend werden. En de politie (zelf ook divers)
moest tussen beiden komen om de
stoeten ordelijk achter elkaar te leiden.
Er kwamen later nog politieke vragen
over, verklaringen en veroordelingen,
tot een volgende windvlaag over de

Stopera woei. Maar dat maakt weinig
uit. Wie elkaar verdraagt, veroordeelt
of omhelst... dat zijn wij zelf, elke dag,
hier op straat.
Hier, waar we ons aan elkaar laten
zien. En we kijken elkaar aan, of we
willen of niet, we zijn samen en allemaal anders en allemaal hetzelfde.

Pride in De Pijp
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Wildplukken met Moos
Eetbare bodembedekkers
In de stadsmoestuin loop ik op de zwarte aarde en onder de
kale bomen. Het is wintertijd. In de moestuin is alles
zwart... er groeit nog nauwelijks iets.
In mijn onkruidvak is alles groen. Ik noem het de eetbare
bodembedekkers. Het onkruid, dat ze in de moestuin wieden, blijkt bijzonder te zijn. De onkruiden krijgen van mij
eerst een naam. Dat gaat het makkelijkste als hij bloeit. In
de determineer-app of het kruidenboek kun je opzoeken
hoe het plantje heet, of het eetbaar is en welke geneeskracht
het heeft. We noemen dit determineren van planten.
Zo groeit er in mijn moestuin Klaverzuring. Het heeft de
smaak van zure appelschil. En er groeit Hondsdraf: lekker
in de kruidenboter.
Er groeit ook Vogelmuur (Stellaria Media). Bijnamen voor
Vogelmuur zijn Ganzenkruid, Mierzaad of Vogelsterrekruid. Het is een bodembedekker die het hele jaar door
groeit. Voer voor vogels, ganzen en mieren. De verse bloemetjes, blaadjes en licht behaarde steeltjes zijn ook erg lekker als salade, in een smoothie of als geneeskrachtige thee.
Het is goed voor long-, blaas- en nierziekten. Het plantje
heeft een versterkende werking bij vermoeidheid, herstel
na ziekte of operatie
en hartkloppingen of
luchtwegenaandoeningen. Het zit vol
vitaminen en mineralen, namelijk vitamine A, B1, B2 , B3
en vitamine C.
Je kunt het vinden in
bijna iedere plantenbak en rondom de
boomstammen. Het
plantje is ongelofelijk
lekker en heeft een
smaak die aan sla

doet denken, maar dan met het aroma en de geur van gras.
Het is te herkennen aan de witte bloemetjes die een ster om
het bloemenhart vormen. Om de smaak goed tot zijn recht
te laten komen, leg ik hem vers geplukt en afgespoeld als
topping op mijn zelfgemaakte aardappelsoep.
Aardappelsoep met Vogelmuur
Voor 4 personen:
Was de Vogelmuur in een vergiet.
Schil 4 grote aardappels en snijd
ze in stukjes. Kook de aardappels
gaar in kokend water met een
bouillonblokje. Blender dit met
de staafmixer tot een yoghurtdikke soep.
Wok een uitje in boter en voeg
dit toe met een mespunt
mosterd, 125 cc creme frêche,
snufje peper en zout.
Schep de soep in een soepkom
en garneer met verse Vogelmuur
en een eetbaar viooltje.
De echte rijkdom zit al in je eigen tuin, tussen de stoeptegels voor je deur en naast het fietsenrek. Daar laat
Boerenwormkruid trots zijn gele knopjes zien, een
Paardenbloem probeert er te overleven en Melganzevoet
maakt zich lang om je te vertellen dat hij net zo lekker
smaakt als spinazie. Van het sap van de berkenboom om de
hoek maak ik heerlijke Berkenwijn. De onkruiden die
zomaar aan komen waaien, willen ons een verhaal vertellen.
Als een plantje bij je in de buurt groeit, heb je het vaak
nodig. Het leuke is, dat ze ook nog eens voortreffelijk smaken en dat de supermarkt ze nog niet heeft ontdekt.
Het nieuwe superfood groeit buiten in het wild.
www.wildpluk-workshop-met-moos.nl

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za14.0018.00 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
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Stadsdeelinformatie
Politie Zuid-De Pijp

Hallo 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

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

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 woonterreinen. 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)

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 dieren 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

Gambrinus
Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl
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VIJGEN
Ik heb een tijdje in een oude pastorie gewoond in het gehucht Espas in Zuid-Frankrijk. Een oud huis
waar veel aan moest worden opgeknapt. Maar er was een prachtige grote tuin bij met onder meer
een geweldige walnotenboom en een waterput met zuiver water erin. Voor het keukenraam stonden
twee grote oude vijgenbomen. Ze hielden in de zomer met hun schaduw de keuken koel en gaven
dan in september en oktober een overvloedige oogst. Eindeloos veel vijgen. Ik maakte er jam van en
bakte wekelijks een overheerlijke vijgentaart. Niet alleen wij, maar ook de mensen in het gehucht
genoten ervan. Naast jam en taart, maakte ik ook lekkere salades en ovenschotels waar ik vijgen in
gebruikte. Het is nu september/oktober en er zijn volop verse vijgen te krijgen op de markt.
Uiteraard heb ik die overvloed aan vijgen niet meer en ze zijn ook best duur. Dus jam en taart zit er
niet meer in, maar ik heb twee vegetarische gerechten met vijgen die ik nog regelmatig maak.

Vijgensalade met mozzarella en basilicum.
Voor 2 personen.

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

1e van der Helststraat 50
Tel. 020 6712242
www.wijnbar.nl
14

6 mooie rijpe vijgen
1 bolletje mozzarella
royale handvol basilicum
1 klein sjalotje, fijngehakt
1 el rode wijnazijn
2 el extra vergine olijfolie
beetje zeezout en versgemalen peper
Schil de vijgen en snijd ze doormidden (grote vijgen in
vieren) Snijd de mozzarella in schijfjes en scheur dan
verder in kleinere stukjes. Scheur ook de basilicum in
stukjes.
Meng deze drie ingrediënten door elkaar. Meng de azijn
met de olie, zout en peper. Strooi het sjalotje over de
salade en voeg dan het olieazijn mengsel toe. Samen
met knapperig stokbrood is dit een heerlijk lunchgerecht!

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat
Tel: 020 4702500

mmmmmm

door Geertje Verheijden

Ovenschotel met vijgen en rode biet
Voor 2 personen
1 gekookte rode biet
1 rode ui
1 pot bruine bonen of bonenmix 250 gr.
Bakje ricotta 250 gr
1 tl karwijzaad
1 el balsamico-azijn
2 el olijfolie voor bakken (dus niet extra vergine)
20 gr. amandelschaafsel
6 verse vijgen.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Schil de biet en de ui en snijd ze in dunne partjes. Doe
de bonen in een vergiet en spoel af onder koud water.
Laat uitlekken.
Leg de ricotta in het midden van een met bakpapier
beklede bakplaat.
Meng de biet, ui en bonen met het karwijzaad en verdeel rondom de ricotta.
Besprenkel met de olie en de azijn en bestrooi met zout
en peper.
Rooster het geheel ca. 20 minuten in het midden van de
voorverwarmde oven.
Schil de vijgen en halveer ze
Neem de bakplaat uit de oven, breek de ricotta in stukken en verdeel samen met ui, biet, bonen, het amandelschaafsel en de vijgen, over twee borden.

Bon apetit!!!

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
15
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Huiskamer

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

Al voor € 15
in deze krant?

voor al uw
dierenvoedsel

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl
Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
Tel: 020 6753239

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

voor feestjes en
partijen:
tel 06 19423000

www.deduvel.nl

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163
Tel: 020 6763247
winkel:
bakkerij/winkel:
Elandsgracht 91 1e Sweelinckstr.14
1016 TS A’dam 1073 CM A’dam

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64
Vol enthousiasme presenteren wij onze nieuwe winkel
aan de

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Eerste Sweelinckstraat 14
We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taartjes, scones, vers belegde
broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!
Open: dinsdag t/m zaterdag
Tel. 06 - 10607634
www.waldopatisserie.nl

www.minicards.com

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK
Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046
Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20
Website: www.bvanerve.nl

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Portugese
flame
grilled
chicken

