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nieuws

in de buurt

Café Mansro

1e Sweelinckstraat 13

Wandeling

Ik groette de bomen 

De bomen wuifden terug

Takken hingen laag 

dat ze me omhelsden

Ik zag een haas 

lag heerlijk uitgestrekt 

op zijn rug

Wij genoten van het zonnetje

in het Amstelpark 

op de brug

Katsongs © 2015

ART SHOW | KIKKERDRIL
Zaterdag 7 mei - 26 juni 2022

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! Vogelgefluit, kikkergekwaak en
frisse lentekleuren voeren in deze tijd van het jaar de boventoon. En al
pakken de donkere wolken in het oosten van Europa zich samen, de
kunstenaars van Outsider Art Galerie vieren de terugkomst van licht
en kleur en tonen in alle vrijheid hun grote maakplezier.

Met tekeningen en schilderijen van Chris Dierdorp, Norbert de Jong,
Thijs Derks en keramiek van Aurelina de la Cruz Santana, Marcello
Pieter Stokhof en Galerie ArtBrut058.

Chris Dierdorp 
viltstift op papier  

70x50 cm
Aurelina de la Cruz Santana

keramiek tikki mok  €59,



Voor Nataliia kwam de Russische
inval in Oekraïne als een verrassing. 
“De dag vóór de oorlog begon, had-
den we nog een teamvergadering op
mijn school en we hadden het erover.
Er waren geruchten, dreigingen,
wapengekletter, maar onze directeur
was stellig: Het blijft bij woorden, dat
doen ze al jaren. We dachten niet dat
het echt zou gebeuren.“
En toen gebeurde het toch. 

‘Bang werd ik pas echt, toen ik dagen
later besefte dat het de Russen niet
alleen ging om militaire doelen. Ze wil-
den een hele stad vernietigen, met
woonwijken, ziekenhuizen en scholen.
In Charkhiv woont een grote gemeen-
schap Russisch sprekende Oekraïners.
Het was bizar dat de Russen zeiden dat
ze de Russische bevolking kwam
bevrijden, terwijl ze tegelijk diezelfde
mensen vermoordden.

‘Op een ochtend werd ik wakker om 8
over 8. Ik zat te denken wat ik vandaag
moest doen. Er ligt een horloge op mijn
kleren. Het was precies om 8 uur ’s och-
tends, dat er een vliegtuig overkwam en
zijn bommen liet vallen. Ik wist niet
hoeveel bombardementen er vandaag
zouden zijn. Er werd gebombardeerd
om 14.00 uur, om 17.00 uur en om
20.00 uur. Het was gepland. Toen
besloot ik wat te doen. We dachten: Dit
is niet normaal. Dit is niet goed. We
besloten te vertrekken. 

‘Ik heb mijn hele leven in Charkhiv
gewoond. Mijn ouders zijn er nog
steeds, zij wilden niet weg. Het huis van
mijn ouders is meer dan 100 jaar oud.
Het is de plek waar de hele familie ver-
bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog.
(Bij Charkhiv vochten Duitse en Russi-
sche tanklegers een van hun bloedigste
veldslagen uit). Dus mijn moeder zei:

“We zijn er toen in geslaagd om in dit
huis in leven te blijven, het zal ons nu
ook helpen om te overleven”. Ook mijn
zus en haar familie besloten daar te
blijven. Voorlopig is het min of meer
veilig.
Maar voor mij was het een moeilijke
beslissing. Als je thuis blijft, voel je je
gauw veiliger, je bent sterker. Het kostte
me een week om te beslissen dat we
moesten vertrekken. 

Ik vertrok naar Nederland met mijn
dochter van 7 en mijn zoon van 10.
Mijn man was niet in Oekraïne; toen de
oorlog begon, was hij toevallig in Enge-
land op zakenreis, en daar was hij
gebleven. Mijn zus en mijn ouders heb-
ben auto's; als ze zouden besluiten te
vertrekken, kunnen ze elk moment
gaan rijden. Maar mijn schoonouders
kwamen met mij mee. De familie van
mijn man heeft geen auto, dus besloten
ze met mij mee te gaan.
De reis was niet gemakkelijk. Er waren
evacuatietreinen. De eerste dag pro-
beerde ik met de trein te vertrekken,
maar er waren zoveel mensen, de kin-
deren werden bang in die menigte. Dus
besloot ik met de auto te gaan, hoewel
ik maar een halve tank vol had. Het was
erg druk op de weg. In de regio rond
Charkhiv hoorde je voortdurend de
geluiden van gevechten, we zagen
wapens, verwoeste gebouwen. Het was
zwaar die ochtend. Er waren zoveel
auto's op de weg, dat we er eens 6 uur
over deden om net 6 kilometer te
maken. Het is 1300 km om het land te
doorkruisen. Normaal duurt het een
dag, maar in deze omstandigheden
kostte het ons 6 dagen. 
Ik reed, en het was koud. Al die mensen
probeerden ergens te slapen, en het was
nog steeds winter. Alle hotels waren
volgeboekt. Het waren oude mensen
die daar mochten blijven. Je kon gratis

slapen en wat eten in huizen of kleine
hotels, in sommige scholen of kleuter-
scholen. Het was in ieder geval warm
en je kon douchen. 

Mijn schoonouders zijn al in de 80 en
zijn nu in Slowakije bij familie, dat was
prettiger voor hen. Wij zijn blij dat we
nu samen zijn, mijn man en kinderen
en ik. De meeste Oekraïense vrouwen
zitten hier zonder hun man.
Wij zijn hier beland omdat vrienden
van mijn man ons een flat gaven die
leeg stond. Zijn vriend verhuisde naar
Noorwegen. Toen hij in Amsterdam
was, verbleef hij daar. 
We hebben echt een fijne buurt en fijne
buren die ons enorm steunen. Zoals
bellen naar scholen, zodat mijn kinde-
ren na 5 dagen al op school zaten in
nieuwkomersklassen.
Mijn kinderen begrijpen een beetje
Engels. We hebben ook veel gereisd, dus
ze zijn gewend om in een omgeving te
zijn waar hun moedertaal niet gespro-
ken wordt. Ze vinden het leuk om ook
deze nieuwe taal te leren, na een maand
begrijpen ze al iets. In de nieuwko-
mersklas spreken veel mensen Oekra-
ïens of Russisch. Dat helpt ook. We
besloten dus voorlopig in Amsterdam
te blijven.

Omdat ik het moeilijk vind om thuis te
zijn, geef ik veel telefoonlessen voor de
mensen uit de Oekraïne. Ik ben Mon-
tessori-leerkracht. We hebben veel onli-
ne lessen gegeven, ook omdat sommi-
ge kinderen in Oekraïne zijn gebleven
en andere zijn nu in verschillende lan-
den in Europa. De online lessen zijn
niet alleen om te leren, maar ook om
elkaar te ontmoeten. Het is moeilijk
voor hen om in verschillende landen op
school te gaan.
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Interview met Nataliia Boyko
door Menno Oostra en Uke Veenstra
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In Oekraïne zat ik in het Montessori
onderwijs voor kinderen van 12 t/m 18.
Bij Montessori is het niet zo dat je één
vak geeft. Mijn eerste baan was leraar
wiskunde, maar daarnaast geef ik ook
Oekraïense literatuur en taal en biolo-
gie. Hier in Oscar Carre geef ik ook
geschiedenis. Klassieke geschiedenis:
iedereen zou toch op zijn minst moeten
weten waar Troje lag!
In Oekraïne hebben we op onze
Montessorischool ook een tuin en daar
verbouwen we iets. Als kinderen naar
buiten gaan, zijn ze enorm nieuwsgie-
rig, ze vinden het prachtig om iets te
oogsten. Hier in de Oscar Carre hebben
we geen tuin, maar in onze klas kweken
we uien. Ze hebben alleen kleine tuinen
voor de eerste en tweede groep.’

Dus je hebt nog connecties in
Charkhiv?
‘Ja, ze hebben ons zelfs boeken
gestuurd, want we konden niets meene-
men op onze vlucht.
Toen we hier kwamen en de kinderen
naar school gingen, schreef ik naar elke
vrijwilligersbaan, dat ik een leraar ben
en de kinderen kan helpen. Er komen
nu nog veel mensen, die steun nodig
hebben. Sommige scholen hebben nu
Oekraïense lessen. In de Oscar Carre

maakten ze de eerste Oekraïense klas
en ze hadden Oekraïense leraren nodig
om de kinderen te ondersteunen. 

Als je van plan bent naar een ander
land te verhuizen, dan bereid je je voor,
dan doe je iets aan taal. Deze kinderen
hadden geen tijd om zich voor te berei-
den. Voor sommigen is het nu beter niet
in de Oekraïne te zijn. Het is hier pretti-
ger en ze leren Nederlands, omdat ze
besloten hier te blijven. Ze kunnen
deelnemen aan de reguliere klas en deel
uitmaken van de samenleving.’

Hoe gaat het met de kinderen?
‘Nu is het beter. Als je kinderen ziet die
net aankomen uit Oekraïne, valt het
hen zwaar. Wekenlang zeggen ze niets.
Ze willen niet praten over hoe het was.
Pas na verloop van tijd beginnen ze te
praten en proberen ze naar buiten te
brengen wat erin zit, ze ontspannen
wat. En dat is goed.
We beginnen onze dag met Oekraïense
liedjes, lekkere beats, met videoclips. Zo
kunnen de kinderen zich herinneren
hoe het vroeger was, wat een leuk land
het was. Zingen helpt hen om zich com-
fortabeler bij ons te voelen. We zijn wat
meer buiten dan andere klassen omdat
onze kinderen ook meer tijd nodig heb-

ben om te ontspannen.’

Hoe komen mensen hier
in Nederland terecht? 
‘Als je iemand vraagt:
Waarom ben je naar
Amsterdam gekomen? Kon
je niet beter in Polen blijven,
daar lijkt de taal en cultuur
meer op de onze? Ze zeggen
dat er veel bussen stonden
toen ze de grens overstaken,
en ze kozen gewoon snel
plekken uit die nog vrij
waren. Ook als ze niet
wisten waar ze heen gingen.
Bij de grens stonden dui-
zenden mensen. Dus je ging
gewoon naar de bussen of

treinen en daarna wist je pas waar je
heen ging. Enorme onzekerheid.

Het kost tijd, het zal jaren duren. Ik volg
nu een online cursus voor leerkrachten
die werken met kinderen met oor-
logstrauma's, die gegeven wordt door
een Oekraïense vanuit Polen. Zij was in
2014 in de Donbas en vluchtte toen
naar Polen; ze heeft ervaring met oor-
log.

We knutselen veel, ook dat helpt kinde-
ren om erdoorheen te komen. We
maken veel foto’s en versturen ze in
appgroepen. De meeste vaders zijn niet
bij hun kinderen; we hebben zelfs kin-
deren die alleen met hun grootouders
zijn. Dat is heel moeilijk als je nog geen
10 bent. 

Nu hebben we drie docenten, en er
moeten altijd twee tegelijk zijn, want we
hebben in deze klas 16 kinderen tussen
6 en 12 jaar. Ik werk daar drie volle
dagen per week. 

We doen nu ook virtueel mee in de
Oekraïne, we noemen het ‘Victory
Garden’. We hebben met dezelfde pro-
blemen te maken als in andere
Europese oorlogen. Er wordt gevochten,
maar er komen ook problemen met de
voedselvoorziening, zoals nu met de
Russen. In de Oekraïne verbouwden ze
veel voedsel zoals granen, maar je kunt
het nu niet eten omdat ze vechten. Er
zijn dus regio's waar ze volgend jaar
voedselhulp nodig zullen hebben. En
we verkopen ook veel van onze granen
aan Afrikaanse landen. Dat lukt nu ook
niet. 
In onze klas “wonen” veel de kinderen
in hotels. Ze hebben niet eens een eigen
appartement. Het is niet comfortabel
voor ze. Dus zijn we wat potplanten
gaan kopen, die ze op hun kamer kun-
nen kweken. We zijn begonnen met
munt (voor thee) en wat bloemen. Het
is leuk. Dus als je nu naar je hotelkamer
gaat en je planten ziet, hoef je nietPlanten dienen niet alleen als voedsel, maar

zijn ook goed voor de menselijke geest.
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alleen aan je situatie te denken, maar
heb je ook iets voor en van jezelf. 
Daarom zijn we ook gaan praten met
het Groen Gemaal, de kwekerij van het
Sarphatipark. Ik vroeg of ze ons kon-
den helpen, onze kinderen te leren hoe
ze iets kunnen planten en kweken. Dat
doen we nu.’

Werk je ook samen met andere klas-
sen?
‘Ja, onze kinderen sluiten zich aan bij
dezelfde leeftijdsgroepen voor gym,
knutselen, danslessen, waar je niet veel
taal bij nodig hebt. Kinderen werken
samen en communiceren. In onze klas
doen ze ook mee met Nederlands.
Docenten helpen ons. We doen tafel-
spelletjes en beginnen met enkele
woorden, zodat kinderen mee kunnen
doen. Mijn kinderen kunnen gemakke-
lijk 'gemeente' zeggen, voor mij is dat
heel moeilijk. Kinderen zijn er heel
goed in. Het eerste woord dat mijn
dochter van school meebracht was een
"spekje".’

Wat missen jouw kinderen op dit
moment? Waar praten ze over?
‘Over hun grootouders. Ze waren elk
weekend bij mijn ouders thuis. Ze
maakten samen wat eten, keken naar
oude films, ook oude tekenfilms. En
met Pasen bakken we altijd koekjes.
Die kunnen we hier niet kopen, dus met
Pasen hadden we het over oma.

Na een paar weken zei mijn zoon, nu
wil ik mijn eigen broek en sokken. Ik
wil mijn eigen riem met mijn eigen
boeken. Hun oude boeken uit Oekraïne,
omdat ze graag lezen. Ze missen hun
huis en school. Ze videobellen veel met
vrienden. Ze zien elkaar nu vanuit ver-
schillende steden.

In de vakantie maakten we een rond-
reis in Duitsland. Onze vrienden zitten
in Frankfurt am Main, in Leipzig, in
Bellian en in Hannover. We brachten
een week door om ze allemaal te kun-

nen ontmoeten. We gingen met de auto,
omdat mijn auto voor transport is, hij
is erg groot, 7 zitplaatsen. In Oekraïne
had ik dit nodig omdat ik ook met de
planten werkte. Soms ging ik met veel
kinderen op excursie. Hier in
Amsterdam heb ik niet zo'n grote auto
nodig. We praten nu soms om hem te
verkopen, maar mijn kinderen willen
dat niet. Voor hen is hij belangrijk, iets
van henzelf, uit Oekraïne.’

En hoe gaat het met je ouders?
‘In de Oekraïne wonen mijn ouders in
dat kleine huis waar ze een tuin en een
kas hebben. Ze verbouwen sla en rozij-
nen. Er was altijd iets te zien en iets aan
het groeien. Daarom ging ik graag naar
huis. Het is nu relatief veilig, ze zijn oké.
Mam belde me en vroeg waarom ik niet
kom, ze heeft verse rozijnen. Dus ze zijn
aan het werk. Zelfs ons openbaar ver-
voer begon deze week nu te werken.’

Werkt je man nu hier?
‘Ja, hij werkt bij een IT-bedrijf, hij
coördineert websites. De meeste van
zijn opdrachtgevers zitten in Oekraïne.
Hij werkt nu met klanten uit West-
Europa en de VS. Hij kan hier meer
doen, hij kan nieuwe klanten vinden
voor collega’s in Oekraïne, die ook hun
gezin moeten onderhouden. In het
begin van de oorlog werden veel klan-
ten afgeschrikt, maar nu is het goed,

stabieler. We kunnen ons leger steunen
en we kunnen de mensen in de
Oekraïne steunen.
Hij werkt online, dus hij kan overal ter
wereld werken. Daarom doet hij veel
zaken. Overal waar een tolerant regime
is, is hij oké. Maar nu zijn we samen, en
het is goed dat we in ieder geval een
familie kunnen zijn. Dat helpt ook om
je emoties te plaatsen.’

Het is misschien niet gemakkelijk
om over te praten, maar heb je ver-
wachtingen?
‘Het is moeilijk. Het is een probleem
omdat Charkhiv en omgeving een
frontlinie was en er veel mijnenvelden
zijn gelegd. Onze school ligt buiten de
stad, omgeven door bossen. Juist daar
waren veel gevechten. Je kunt er niet
heen, want er kan iets ontploffen. Het is
moeilijk, het is niet veilig.
Een ander probleem is dat nu het
grootste deel van de infrastructuur is
vernietigd, zoals ziekenhuizen en scho-
len. We zullen veel tijd nodig hebben
om dat te herstellen en weer aan het
werk te gaan.
De belangrijkste woonwijk in Charkhiv
- er woonden ongeveer 400.000 men-
sen - is volledig verwoest. Er zijn geen
gebouwen zonder schade. Als je terug
wilt, is er geen licht of verwarming - we
hebben daar namelijk stadsverwar-
ming.

Ons eigen appartement is oké, het ligt
in een ander deel van de stad. Voor veel
mensen is er geen plek om naar terug te
keren. Zelfs als je teruggaat, moet je een
nieuwe plek zoeken of wachten tot je
iets opnieuw op kunt bouwen. Er is veel
puin in de stad. Misschien worden
sommige delen helemaal afgebroken.
Voorlopig weet nog niemand hoe we dit
kunnen doen.’
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Alsof het zo heeft moeten zijn. Na een paar jaar
geen Open Tuinen Dag De Pijp, vanwege de
bekende redenen, vindt in 2022 de 22ste editie
plaats! Op zaterdag 11 juni stellen trotse Pijp-tui-
niers tussen 11.00 en 17.00 uur hun groene
juweeltjes open voor publiek. 

Terwijl je stiekem kunt gluren bij je buren, ontdek je de meest
uiteenlopende grote en kleine tuinen in onze volgebouwde,
drukke wijk. Hier valt de stadse hectiek van je af en ontspan
je in het groen. Je hoort de vogels zingen, bijen zoemen en
spot vlinders die fladderen van de ene bijzondere plant naar
de andere mooie bloem. Zoals bijvoorbeeld achter de oude
groene poort in de Frans Halsstraat, pal achter de
Stadhouderskade. Hier liggen maar liefst 22 milieuvriende-
lijk beheerde buurttuintjes. Onder het genot van een glaasje
vlierbloesemlimonade kun je er langs de wilde bloemen,
kruiden, groenten en kikkervijvers slenteren. De kinderen
kunnen er schommelen, terwijl je zelf even kunt neerstrijken
op het terras. 
Voor kinderen is de heemtuin van Kinderboerderij De Pijp,
in de Lizzy Ansinghstraat, ook een aanrader. Dit is een kleine
wildernis met een bruggetje en een hut van levende wilgen-
tenen, te midden van kalkoenen en andere wilde en tamme
dieren.

Startpunten van de Open Tuinen Dag: 
Vereniging Frans Halstuinen, Frans Halsstraat 16 K
Het Groen Gemaal in het Sarphatipark
Oranjekerk, hoek Tweede v/d Helststraat / Van Ostadestraat
Buurthuis Amsterdam Zuid Plan C, Smaragdplein 24
Kinderboerderij De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 82

Koop hier op zaterdag 11 juni tussen 11.00 en 17.00 uur voor
slechts €3 een passe-partout met plattegrond en korte
beschrijvingen – je toegangsbewijs tot alle deelnemende tui-
nen. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee op stap. Een deel
van de opbrengst van de passe-partouts gaat naar een lokaal
goed doel. Alle deelnemende tuinen zijn makkelijk te vinden
doordat ze een groene vlag uithangen.

Open Tuinen Dag De Pijp
door Marieke van Gessel
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Op zondag 24 april konden het
Natuur&Milieuteam Zuid en co
na twee jaar weer traditiege-
trouw de gelijknamige, bruisen-
de en informatieve markt orga-
niseren. Vanwege de huidige
renovatie van het park dit keer
niet bij het monument van
Sarphati, maar op het stuk
langs de vijver met de fontein
achter het Groen Gemaal. Zelfs
de weergoden werkten mee om
er een druk bezochte, gezellige
en dus zeer geslaagde markt
van te maken.
Wat 28 jaar geleden begon als de 'gevel-
tuinendag' is uitgegroeid tot een heel
gevarieerde Natuur&Milieumarkt met
niet alleen biologische kwekers, maar
ook veel lokale duurzame organisaties.
Dit jaar was het Sarphatipark voor de
twaalfde keer de perfecte groene loca-
tie, ondanks de bouwhekken en de
renovatiewerkzaamheden.
Waar ’s ochtends nog een leeg grasveld-
je langs het water was stonden ’s mid-
dags 22 kramen. Van Rainproof
Amsterdam tot Josie Dubbeldam met
haar stokrozen, van De Schone Pijp tot
de fleurige schilderijen van Marnet
Schoemaker (Zon op het Water). Met
vrolijke, swingende muziek van Al
Dente en lekkernijen van Bettina Bakt
en Eigen Krachtvoer. Biologische plan-
ten waren er natuurlijk volop, dankzij
de kwekers Alies Fernhout van De
Tuinakker, Jan Neelen en het Groen
Gemaal. 

Lokale groenschrijvers
Er stond ook een heuse 'schrijvers-
kraam', met drie lokale 'beroemdhe-
den': Madelon Oostwoud (boeken over
voedselbossen en de eetbare kleine
tuin), 

Caspar Janssen ('Het Bijenbalkon') en
Suzanne de Boer ('Volkstuinverhalen'
en 'Geluk zit in een groen hoekje').
Kinderen konden aan de slag bij het
Repair Café en met het maken van
zaadbommetjes voor blije bijen. En
mooi worden geschminkt bij de Crea
Kraam. Tussendoor werd er met behulp
van jonge bezoekers muzikale reclame 

gemaakt voor de voorstelling 'Het
Groene Meisje' in CC Amstel en werden
Caspar Janssen, Madelon Oostwoud en
Gert de Jong van de Werkgroep
Gierzwaluwen geïnterviewd door
Stefanie Jansen van Wijkcentrum De
Pijp. 

Geslaagde 28ste Natuur&Milieumarkt 
tekst Marieke van Gessel, foto’s Menno Oostra
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Kortom, het was een feestelijke, leerza-
me, gevarieerde en geslaagde middag!
Voor herhaling vatbaar, dus tot volgend
jaar april! In de tussentijd kun je aan
heel veel interessante groene activitei-
ten meedoen via het NMT Zuid. Kijk op
hun site of meld je aan voor hun
nieuwsbrief.   nmtzuid.nl 
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De Roos
De roos is een van mijn favoriete bloe-
men. Maar dan bedoel ik wel de lekker
ruikende Rimpel roos. De rozenstruik
waaraan ook de rozenbottel groeit. Ik
noem hem ook wel de ‘Roosvicee
struik’. 

Als je een rozenblaadje plukt, lijkt de
vorm op een hart. Ook als je een rozen-
bottel door midden snijdt, heeft die de
vorm van een hart. In de signatuurleer
verraadt de plant dus waarop hij werkt.
De roos ruikt ongelofelijk lekker. De
geur werkt direct door op je hart cha-
cra. Het is de geur van echte liefde. Voor
een paar druppels etherische olie wor-
den al snel 300 kg. vers geplukte rozen-
blaadjes gebruikt. Vandaar dat er vaak
een mengolie aan etherische olie wordt
toegevoegd. Ook worden geuren wel
nagemaakt in het lab. Je begrijpt dat
alleen de pure geur doorwerkt op je
hart chacra en je op zielsniveau kan
helpen. De geur geeft troost bij zorgen
en psychische pijnen die met het hart
in verbinding staan, zowel op het
geestelijke lichaam als op het fijnstof-
felijke omhulsel.
De steel heeft stekende doornen. Dit is
zelfbescherming zodat muizen en
gespuis de lekkere rozenbottels laten
hangen en symbolisch dat je van je zelf

leert houden. Echte liefde zit immers in
jezelf. Als je dat gevonden hebt, kun je
het pas delen met gelijkgestemden.

Met deze ontdekking in mijn achter-
hoofd liep ik naar de bloemenwinkel en
zag daar een mooie witte roos. Ik
bekeek de vorm van zijn blaadjes en die
groeiden in de vorm van een punt. Ik
rook eraan en ik rook zo goed als niets.
Naar mijn idee is de doorgekweekte
roos voor de nietszeggende westerse
mens. Hij is alleen maar mooi. Dat ver-
wijst naar de materie; spullen om naar
te kijken, ter decoratie, die heden ten
dage zo belangrijk voor ons lijken te
zijn. Maar de diepgang, de geur, de wer-
king op zielsniveau is verdwenen. 
Onlangs fietste ik terug van mijn wild-
plukwandeling door het Ruige Riet en
besloot een andere route te nemen tus-
sen de huizen door terug de stad in. Ik
kwam allemaal Rimpelroos struiken
tegen. De roze paarse bloemblaadjes
gaven licht in de zon en met hun geur
en gele bloemenhart trekken ze de bij-
en en insecten aan. De blaadjes vielen
al bijna van de bloem af. Die blaadjes
heb ik geplukt. Een
deel ben ik aan het
drogen voor de
bonbon workshop
en een deel staat in
de alcohol voor de
rozenlikeur. 
Je zou er ook een
rozensiroop of
room diffuser van
kunnen maken.
Van de
rozenbottels maak
ik jam en van de 2e
persing siroop.
Gedroogde
rozenbottel
schilletjes zijn ook
lekker in de thee.

De pitjes hebben jeukhaartjes. Die haal
je eruit. Vroeger werden ze wel in je t-
shirt gegooid zodat het ging kriebelen
en jeuken.
Verse ontpitte schilletjes kun je eten als
gezonde snoepjes of over de fruitsalade
strooien.

Hoe droog je rozenbottel schilletjes? 
(Geconserveerd of te wel in gedroogde
vorm, kun je ze langdurig bewaren.)
- Snijd de rozenbottels doormidden.
- Haal de pitjes eruit met de achterkant
van een theelepel.
- Leg de rozenbottel schilletjes op een
droogrek gemaakt van horrengaas in
de zon of doe ze in je droogapparaat of
leg ze op de kachel. Als ze goed droog
zijn, bewaar je ze in luchtdichte bakken
of potjes. Twijfel je of ze al goed droog
zijn? Dan doe je een katoenen doekje
met een elastiekje over je potje om
schimmelvorming te voorkomen.

Www.wildpluk-workshop-met-
moos.nl

Wildplukken met Moos
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Het Groen Gemaal in het Sarphatipark, onderdeel van
Wijkcentrum De Pijp, is al 21 jaar een groene oase in
het drukst bezochte park van Nederland. Achter de
toegangshekken en in de plantsoenen rond het
pittoreske oude gemaal, eigendom van Waternet,
werken vrijwilligers samen om alles zo fleurig en
kleurig mogelijk te maken en te houden. Ze zaaien,
stekken en kweken er van alles. Van schaduwplanten en
bodembedekkers tot groenten, kruiden, bessenstruiken
en eenjarige (eetbare) bloemen. Maken er hun eigen
(wormen)compost, wieden, wateren en zorgen voor de
goudvissen-vijver en de kleine glazen kas. Tijdens de
openingstijden, momenteel van dinsdag tot en met
vrijdag vanaf 13.00 uur tot circa 16.30 uur,
verwelkomen ze de bezoekers en helpen ze hen graag
bij hun plantenkeuze en geven ze advies over de meest
geschikte planten voor hun (gevel)tuin of balkon. 

Gezellig en educatief
Het kleine, maar fijne team is op zoek naar collega-
vrijwilligers met groene vingers. Naar buurtbewoners
– jong of oud, man of vrouw en alles daar tussenin –
die een basiskennis hebben van planten, van oppotten,
zaaien, wateren, wieden, weten of de planten zon of
schaduw willen..... Al doende leer je natuurlijk nog veel
meer. De vrijwillige medewerkers gaan jaarlijks samen
op een gezellig en educatief uitje naar een ander groen

project in Amsterdam, kunnen altijd wat plantjes mee
naar huis nemen, met korting of gratis lezingen en
workshops bijwonen, krijgen groene verjaarscadeautjes
en worden uitgenodigd voor het midzomerfeestje en
winterfeestje bij het Groen Gemaal. Iedereen werkt op
een vaste middag, elke week of om de week. Omdat het
Groen Gemaal (zoals vóór de C-periode) ook weer op
vrijdagmiddag de poort wil openen, wordt vooral
gezocht naar mensen die dan kunnen. Geïnteresseerd
en heb je wat vrije uurtjes om op een (vrijdag)middag
lekker buiten in en met het groen te werken? Kom dan
eens buurten bij het Groen Gemaal en meld je aan bij
de coördinator van de vrijwilligers: Marieke van
Gessel, groengemaal@wijkcentrumdepijp.nl. 
Zie ook www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/
en www.instagram.com/groengemaal.sarphati-
park/

Gezocht: groene vingers
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Hoe goed ken je een vriend? Hoe
goed kún je elkaar kennen? Er zijn
altijd delen van je leven die je
afschermt, die alleen toegankelijk
zijn voor wie het dichtst bij je staat
– en misschien zelfs niet voor die-
gene. Al die deeltjes vormen samen
een blinde vlek, die kan slinken
naarmate je elkaar beter leert ken-
nen. Maar hij kan ook groeien en
zich traag en verwoestend als lava
verspreiden. Totdat je meer niet
weet van iemand, dan wel.

De vriendschap tussen de vier
vrienden Bruno, Benjamin, Aaron
en Leon is niet meer hetzelfde als
tien jaar geleden, dat wisten ze
eigenlijk allemaal wel. Maar als
Benjamin betrokken raakt bij een
ernstig verkeersongeluk raast er
een herfststorm door het leven
van de overige drie. Middertigers
zijn ze en druk met… ja, met wat
eigenlijk? Succesvol zijn? En wat
is dat? Is dat die prestigieuze baan
als correspondent in Amerika?

dat een mooi gezin? Of is het
anderen helpen die op zoek zijn
naar succes?

‘Terug naar Verona’ van Julien
Althuisius is een indringende
roman over een groep vrienden
die worstelen met ouder worden,
relaties, werk en hun onderlinge
band. Ondertussen verandert het
leven in hun stad Amsterdam
sneller dan hun lief is en lijkt het
zich steeds minder van hen aan te
trekken.

Julien Althuisius (1982) schrijft
over (populaire) cultuur, media
en het moderne leven. Zijn
columns, essays en beschouwin-
gen zijn te lezen in de Volkskrant.
Bij tijd en wijle schrijft hij in Hard
gras over voetbal en aanverwante
zaken. Terug naar Verona is zijn
debuut als romanschrijver.

Kelly van Mourik
Sr. publiciteitsmedewerker
Ambo|Anthos Uitgevers

‘Een beeldende roman,
even krachtig als zacht,
stoer en sensueel, die lan-
ger blijft hangen dan de
meeste vriendschappen.’ –
Daan Heerma van Voss

31 mei 2022
verscheen
de roman

‘Terug naar Verona’ 
van 

Julien Althuisius

Julien van Althuisius
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1e van der Helststraat 50

Tel. 020 6712242

www.wijnbar.nl

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat

Tel: 020 8466553

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
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Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus

DDee   EExx   PPaatt   BB lluueess
door Menno Oostra

‘Beste buren, mijn vriendin en ik liepen gisteren
langs jullie huis en waren onder de indruk. Wat
een leuke buurt, wat een charmant huis! Wij wil-
len er graag wonen. Verkopen jullie het? De prijs
maakt niet uit, de makelaar vergoeden wij.
Inpakken en wegwezen jullie! Wij zijn expats bij
Philips. Wij willen vóór de zomer renoveren en
moeten een balkon uitbouwen. De steigers staan
alvast in je achtertuin. Bedankt voor de mede-
werking! Wat een mooie, rustige wijk!’

Zo verloopt gentrificatie anno 2022...  Als opgejaagde
Indianen in de Amazone, worden we uit De Pijp verdre-
ven door de bulldozer van het grote geld. 
O ja, het zal best een leuke wijk blijven, met al die
gezellige yuppenbarretjes en levendige internationals. 
Maar zonder ons, want wij de bewoners moeten maar 

zien te
wennen aan
een trieste flat in
Osdorp of een kaal dorp onder
Purmerend.
Als we hier ooit terugkomen, zullen we nergens de
lunch meer kunnen betalen, is onze stamkroeg een
Thai geworden, en rijdt een expat ons omver met zijn
e-bike.
En als we ’s avonds weer gaan, zonder geld en illusies,
die lange reis van niets naar nergens, weten we niet
eens meer wat we missen: alles waar we vroeger op
kankerden, toen we er middenin woonden. 
Nu woont er iemand anders in ons huis. 

Wij zijn de pijp uit.
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Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

Heb je een keer niet zoveel tijd of zin om te
koken en wil je toch lekker iets warms eten?
Maak dan chipolataworstjes  met zuurkool in
een hotdog.

Wat je nodig hebt voor 2 personen:
- 2 worstjes
- 15 gr. suiker
- klontje boter
- 200 gr. zuurkool
- 1 appel
- scheut ketchup
- harde broodjes
- gebakken uitjes

Bereiden:
Kook de zuurkool in 10 minuten gaar en giet af.
Bak in een grillpan de worstjes rondom bruin.
Schil de appel en snijd in kleine stukjes.
Zet een koekenpan op middelhoog vuur en bak de
stukjes appel met de suiker in een beetje boter
goudbruin.
Snijd de broodjes in de lengte open, scheutje ket-
chup onderop, dan het worstje.
Vul op met zuurkool, daarbovenop de zoete appel-
tjes.
Maak af met wat gebakken uitjes.

In plaats van de chipolataworstjes zou je ook kleine
lamsworstjes kunnen nemen.
Vers gemaakt zijn die te koop bij slagerij van Wijk
in de van Hilligaertstraat.  (Vlak bij de Vredeskerk)
De slagerij ligt misschien wat uit de buurt, maar is
zeker de moeite van een kleine omweg waard.

Smakelijk eten
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www.minicards.com 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

Ceintuurbaan 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

winkel:
Elandsgracht 91  

1016 TS A’dam

bakkerij/winkel:
1e Sweelinckstr.14

1073 CM A’dam

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

voor al uw
dierenvoedsel

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

1e van der Helststr 59-61

Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Café Restaurant  DE  DUVEL

Al voor € 15 

in deze krant?

mail naar:

redactie@

bulletindepijp.nl

Open dinsdag t/m zaterdag van 16.00-21.00 uur.

Voor alle soorten catering, ook buiten de ope-

ningstijden. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Ceintuurbaan 181 
tel. 020-6620345
info@ratatouille-traiteur.nl


