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nieuws

uit de buurt

Café Mansro

1e Sweelinckstraat 13

Stilte

Even zitten

Even stil

Luisterend naar 

wat ik 

werkelijk wil

Ik bleef maar 

rennen 

vliegen 

gaan 

Maar ik zag 

mezelf 

niet staan

En toen verlangde ik 

stilte

Katsongs © 1998

Marnet Schoemaker is bekend als het 'rolluikenmeisje', vanwege haar mooie ont-
werpen en prints voor de lelijke rolluiken op en rond de Albert Cuyp. Als grafisch
ontwerper werkt ze onder de opbeurende naam Zon op het Water. Daarnaast
maakt ze vrolijk makende schilderijen (zie ook pag. 12) En nu komt deze getalen-
teerde en veelzijdige buurtbewoonster met alweer iets nieuws. 

Als bierliefhebster heeft Marnet in samenwerking met Brouwerij Amsterdam
twee smakelijke en kleurige bierpakketten samengesteld en ontworpen. De ene is
gewijd aan Amsterdam, de ander is een ode aan De Pijp. Op de bierflessen prij-
ken de mooie schilderijen die ze maakte van onder andere bierdrinkers op een
bootje op de grachten en van de Oranjekerk met daarvoor de atelierwoning waar
Piet Mondriaan ooit woonde en werkte. Met keuze uit een ipa, blond en tripel.
Superleuk om cadeau te doen, maar natuurlijk ook om zelf lekker te drinken aan
het eind van een warme zomerdag. En de flesjes als echte collector's items vooral
bewaren en bijvoorbeeld gebruiken als bloemenvaasjes. Wij zeggen: proost! 

Kijk voor meer info en verkooppunten op instagram.com/marnetschoemaker



Berlages Tweede plan Zuid van 1917
ziet er totaal anders uit dat het eerste.
In dit Plan zijn de meanders en kron-
kelstraten verdwenen. Het is nu groots
en robuust opgezet, waarbij het bouw-
blok uitgangspunt is  van zijn monu-
mentale stedenbouwkundig concept.
Berlage zorgt voor variatie in lengte en
breedte van de straten afgewisseld met
pleinen die  interessante rustpunten
vormen. Ook in de hoogte bewerkstel-
ligt hij variëteit  volgens het bouwblok
concept.  De eentonigheid,  waar Berla-
ge wel eens bang voor was, wordt zo
voorkomen terwijl hij  toch eenheid
creëerde als zinnebeeld van orde en
schoonheid. Inderdaad een monumen-
taal en geometrisch ontwerp. De plei-
nen dienden ook om belangrijke
gebouwen te huisvesten zoals een Zie-
kenhuis, een Academie voor Beeldende
Kunsten en een Opera. Onder andere
door geldgebrek hadden deze belang-
rijke bakens geen prioriteit. Dit Plan
Zuid was een groot succes, de meeste
betrokkenen waren enthousiast. 
Berlage heeft het stramien verschaft en
vervolgens moet het ontwerp ingevuld
worden met woningen en alternatieve
gebouwen zoals scholen, bibliotheken
en badhuizen. Nu de architecten nog.

Achtergronden van de Amster-
damse School architecten 
Nadat er in de Zuid Pijp in 1900 eerst
een Algemene Arbeiders Coöperatie De

Dageraad opgericht was die goedkope
levensmiddelen voor de arbeiders
leverde via een inkoopcombinatie, riep
de coöperatie in 1917 een socialistische
woningbouwvereniging in het leven
met de naam: Stichting De Dageraad.
De vraag was welke architecten geën-
gageerd moesten worden voor de bouw.
Ook de Woningdienst onder aanvoe-
ring  van Kepler mengde zich in de dis-
cussie die ontstond. Uiteindelijk wer-
den alleen die  architecten ingezet  ‘van
wie verwacht werd dat in samenwer-
king een goed stadsbeeld te verkrijgen
was’, zo dacht Kepler. Kepler zal vooral
de in hedendaagse termen ‘links’ geori-
ënteerde architecten op het oog gehad
hebben. De keuze viel op een jonge
generatie architecten en kunstenaars
die door de esthetisch adviseur van de
Publieke Werken, J. Gratama,  in 1916
aanbevolen werden. En het was Grata-
ma  die de nieuwe beweging die ont-
stond de titel gaf van Amsterdamse
School.
De protagonisten van deze School,
Michel de Klerk, Piet  Kramer en Joan
van der Mey  hebben hun opleiding
gevolgd bij Ed Cuypers, een neef van
Pierre Cuypers (Rijksmuseum). Deze
architecten ontwikkelden een geheel

eigen stijl, volledig anders dan de inge-
togen en rationele benadering van Ber-
lage. Zij waren niet de enige architecten
die vonden dat de oude vormen en
gedachten moesten verdwijnen. Zij
waren ook niet de enige architecten; in
totaal werden er zo’n 50 architecten
ingezet voor Plan Zuid.

Ed Cuypers, een tijdgenoot van Berla-
ge,  begon in 1881 een eigen architecten
bureau in Amsterdam. Hij wordt gezien
als eclecticus, dat wil zeggen dat hij
zich niet bekommerde om welke bouw-
kundige stijlen hij zou aanwenden. 
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De Amsterdamse School is een feno-
meen op zichzelf en vertegenwoor-
digt een zeer bijzondere en unieke
periode in de architectuur van 1910
tot 1930 en intussen wereldberoemd.
In vele bewoordingen worden de
resultaten van de creaties van de
architecten geuit: avontuurlijk, flam-
boyant, idyllisch, sprookjesachtig,
feeëriek, romantisch, betoverend en
zwierig.

Schoonheid als leidraad
De Amsterdams School

door Anneke de Zwart

Witsenkade 38 Ed Cuypers
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Het Schip in de Spaandammer buurt.

In de Zuidpijp is het  natuurlijk de
Dageraad  van Michel de Klerk en Piet
Kramer die onmiddellijk in het oog valt
en niet onder doet voor het icoon van de
Amsterdamse School: het Schip. 
Het Schip is weliswaar het meest
beroemd, maar voor de bewoners in de
Zuidpijp is het de imposante Dageraad  en
het woningencomplex daar omheen. 

Een van de mooiste pleinen van de Klerk
is wel het Henriette Ronnerplein.
Schoonheid in topvorm.

Sprookjesachtig, geaccentueerd door
bloeiende bloesems. Robuust maar toch
elegant.

De ene keer bouwde hij in de Hollandse neorenaissance stijl
en op een andere dag de Venetiaanse- en zelfs Vlaamse
renaissance. Later vertoonde hij Art Nouveau-invloeden en
was geïnspireerd door de Engelse landhuisbouw. Hij had
geen behoefte om, in tegenstelling tot Berlage, een elemen-
taire bijdrage te leveren aan de bouwkunst. Omdat Cuypers
zelf geen aanhanger van een specifieke stijl was, gaf hij zijn
medewerkers ook de vrije hand. 
Cuypers was een gevierd architect die vele opdrachten wist te
bemachtigen, vooral van de Amsterdamse elite.  
Hij bouwde veelal woonhuizen, winkels en kantoren, wat
Berlage trouwens ook deed in zijn begintijd. Twee winkels
aan het Spui, de een van Berlage,  de andere van Cuypers,
doen niet voor elkaar onder. Beiden geïnspireerd op de
Venetiaanse renaissance, is Cuypers wat  soberder en moder-
ner, Berlage enigszins uitbundiger met name  in de decora-
ties. Uiteindelijk zal Berlage bekend en beroemd worden ter-
wijl Cuypers in de vergetelheid raakte. Pas tegen de jaren 60
komt er weer belangstelling voor Cuypers. Niet in Nederland;

het is de Amerikaanse archirectuurhistoricus H.R.Hitchcock
die een lans breekt voor Cuypers. Vooral omdat hij Cuypers
ziet als de belangrijkste wegbereider van de Amsterdamse
School.

De Amsterdamse school 

Michel de Klerk (1884-1923) kwam op zijn 14de jaar al bij
Cuypers in dienst, eerst als hulpje  en al snel vanwege zijn
grote talent als tekenaar. Hij bleef daar 10 jaar werken en ont-
wikkelde zich als een zeer begaafde en veelzijdige kunste-
naar, maar liefst als architect , vormgever, lithograaf, meubel-
ontwerper, schilder, tekenaar, edelsmid, en portrettist. Zijn
grootste en bekendste opdracht van de woningbouwvereni-
ging Eigen Haard, bestond uit drie woningbouwcomplexen
in de Spaardammerbuurt, alle drie waarlijke arbeiders palei-
zen. De derde is de meest bekende en is tegenwoordig in het
Museum het Schip waar het voormalige postkantoor
gevestigd was.
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Piet Kramer (1881-1961) werkte samen met zijn vriend de
Klerk mee aan het ontwerp van het Scheepvaarthuis waar
Van der Mey de opdracht voor kreeg. In 1917 kwam hij in
dienst van Publieke Werken bij de afdeling bruggen. Kramer
ontwierp maar liefst zo’n 400 bruggen in heel Amsterdam
terwijl Hildo Krop zorgde voor de beeldhouwwerken.
Kramer ontwierp ook diverse woningen in Plan Zuid waar-
onder de Coöperatiehof, een opdracht die in eerste instantie
aan de Klerk toebedacht was. Na diens dood nam Kramer
het over. Hij ontwierp 164 woningen,  een aantal winkels en
een bibliotheek. 

Joan van der Mey (1878-1970) staat bekend
als de architect van het Scheepvaarthuis. Als
winnaar van de prestigieuze Prix de Rome in
1906, verwierf hij enige bekendheid. De
gemeente stelde hem aan als esthetisch advi-
seur bij de bouw van het Scheepvaarthuis. Het
eerste pronkstuk van de Amsterdamse School.
De gebroeders Van Gendt waren verantwoorde-
lijk voor het ruimtelijk plan en de constructie.
Dat wordt nog wel eens vergeten. Het ontwer-
pen van het interieur viel dan weer toe aan Van
der Mey. Het scheepvaarthuis was zijn belang-
rijkste prestatie. Later bouwde hij nog huizen-
blokken in Amsterdam Zuid en ook in de
binnenstad.

Hildo Krop (1884-19700), de stadsbeeldhouwer, heeft heel
Amsterdam versierd met de fraaiste en interessantste beel-
den. De betekenis van zijn beelden zijn vandaag de dag niet
onmiddellijk duidelijk. Krop was communist nadat hij eerst
zijn heil bij de socialisten zocht. Zoals zo vele kunstenaars
deden, bracht hij drie maanden in de Sovjetunie door.
Tijdens de bezetting weigerde hij voor cultuurkamer te teke-
nen, waardoor hij geen werk had. In de Zuid Pijp heeft hij de
sculpturen aan het Berlage Lyceum gebeeldhouwd. Helaas
vielen de beelden  na verloop van tijd uiteen, maar zijn intus-
sen gereconstrueerd. In plaats van zandsteen is nu graniet
gebruikt.

Gesamtkunstwerk 
Gesamtkunstwerk is een begrip gemunt door de componist
Richard Wagner in 1849 en sloeg in de negentiende eeuw aan
bij architecten en kunstenaars zoals Richard Roland Horst en
Berlage. Het woord zegt het al; in de woningbouw betekent
het, dat het niet alleen om gevels en opbouw gaat, maar ook 
om het interieur. De  kunstenaars/architecten wilden ook de  

inrichting van de woningen ontwerpen zodat er een geheel
ontstond.

Een paar voorbeelden van de Amsterdamse School architec-
ten:

Piet Kramer brug aan de Amsteldijk, beeld
van Hildo Krop.

Heel levendig is de zeerob, weliswaar van
steen, maar zeer aaibaar. 

Hildo Krop Menselijke Energie
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Dit is Janus, zo genoemd door de ken-
ner van de Amsterdamse School, F. van
Burkom. Bovenaan zie je twee glanzen-
de messing kralen, die je als oogjes
aankijken. Het meest ontroerende
object  van alle klokken die de kunste-
naars hebben geproduceerd in die tijd.
Janus wil het ijs op…en heeft zijn
schaatsjes al aangebonden. Ontwerp:
Michiel de Klerk

Interieur tekening, Michel de Klerk 

Piet Kramer, kastje met oogjes.

Janus

Amsterdamse School kritiek
en lof 
Michel de Klerk over Berlage in 1915:
“Mijns inziens is Berlage reeds een
tiental jaren niet meer toonaangevend.
Het tintelend-nieuwe, sensationeel-
schokkende, het indrukwekkend impo-
sante (…) wat het eigenlijk moderne
kenmerkt, doorvoelt hij niet of hij heeft
ons tenminste nooit daadwerkelijk
getoond te doorvoelen…”  in
Bouwkundig Weekblad.
Piet Kramer denkt er anders over in
1925, hij vertelt Jan Cramer, dichter en
schrijver: ‘Ik zou u dan voor alles willen
wijzen op de enorme beteekenis, die
Berlage voor ons gehad heeft. Hij was
de baanbreker. Degene, die vernietigde
maar tevens opbouwde, hij heeft de
atmosfeer gezuiverd.’ (Het Vaderland,
12-12-1925). Kramer is ook vol lof over
Cuypers : ‘de beste leerschool die je je
als jong architect zou kunnen wensen’. 
Berlage overziet in 1927 het totaal van

de buitengewone prestaties die Plan
Zuid en de Amsterdamse School gele-
verd hebben voor de betekenis van de
stedenbouw: ‘Nergens in de wereld’,
stelde hij toen, ‘is de harmonie tussen
architectuur, stedenbouwkundig plan
en overheidsbeleid zo perfect georgani-
seerd als in Amsterdam’. 
De dood van Michel de Klerk was een
enorme slag dat het toch al tanende
overwicht van het expressionisme van
Amsterdamse School verhaaste. De
bouwstijl raakte uit de gratie. De aan-
dacht verschoof naar functionele oplos-
singen. 
Meningen veranderen, ook door de tijd
heen. In de linkse jaren 60 en70  kwam
er veel kritiek. De Amsterdamse School
architecten zouden geen oog hebben
voor de arbeiders die in hun woningen
moesten huizen. De architecten waren
niet sociaal geïnteresseerd met andere
woorden. Pas in de helft van de jaren 70
is er weer interesse in de Amsterdamse
School, met name in de vorm van de

Catalogus  ‘Amsterdamse School, 1910-
1930`. Zo heeft elke generatie zijn eigen
Amsterdamse school. 

Literatuurlijst
-Berlage en Amsterdam Zuid, Stichting Berlage
jaar 1992, Gemeente Archief Amsterdam, 010
Rotterdam/Amsterdam.
-Bock, M, S. Johannisse, Stissi, V. 1997: Michel
de Klerk, NAI uitgevers
-Constant van Nispen, 2021: Eduard Cuypers
architect met eigen koers, Hilversum Verloren.
-De Bibliotheek Digitale etalages
-E. Bergvelt, 2016: Elke generatie zijn eigen
Amsterdamse School, Recensie Catalogus
Wonen in de Amsterdamse School. 
-F. van Burkom , 2016: in Catalogus Wonen in
de Amsterdamse School, Ontwerpen voor het
interieur 1910-1930 I. de Roode, M. Groot.
-Museum het Schip, internet
-Ingrid Koorn: In Zuid groeit een stad …in:
geheugenvanplanzuid 
-Sebas Baggelaar, Pim van Schaik ,2016: Piet
Kramer. Bruggenbouwer van de Amsterdamse
School.
-Theobakkernet, Michel de Klerk
-Vincent van Rossem, Binnenstad 269,
maart/april 2015) 
-www.geheugenvanplanzuid
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Renovatie Sarphatipark 2022

Eind april: de zandbakken en de kinderspeeltuin worden 
afgesloten.

Begin juni: de zandbakken zijn weer toegankelijk via 
een tijdelijke ingang  aan de noordkant.

Eind juni: fase 1 is afgerond en het noordelijk deel bij de 
klimboom weer toegankelijk.

Maart: start  renovatie  van  het  noordelijk deel van 
het  Sarphatipark
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Foto’s: Marieke van Gessel, coördinator Groen Gemaal

Feestelijke heropening Sarphatipark (onder voorbehoud): 8 oktober

Juli: de nieuwe graszoden worden gewaterd en nog gelegd rond het monument van Sarphati.
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Alles in de natuur groeit er met een
reden. Elke keer als ik een nieuwe
plant of boom ga onderzoeken op eet-
baarheid of geneeskracht kom ik
weer tot een verrassende ontdekking.
Zo heb je de voorjaarskruiden als bij-
voorbeeld Daslook, Brandnetel en
Heermoes. Zij zitten vol met vitami-
nen en mineralen die ons voedings-
supplementen potje kunnen vervan-
gen. Brandnetel is een goede bloed-
zuiveraar en Heermoes zorgt voor
goede botten en gewrichten, Daslook
zorgt dat de pezen weer soepel wor-
den. En zo zijn er nog veel meer heil-
zame kruiden die de natuur gewoon
aanbiedt voor onze gezondheid. Ze
groeien ook allemaal in de goede
volgorde om ons lichaam in balans te
houden.
Er zijn ook holistische kruiden met
hun heerlijke geuren zoals de Roos en
Lavendel. Hun geur werkt door op
zielsniveau. Etherische olie is dan
ook een hemelse geur - voeding voor
de ziel.

De Wilde Kastanje (Kastanje Aescules
hippocastanum), die we ook wel kennen
als Paardenkastanje of Wilde Kastanje,
zouden we kunnen zien als onze
natuurlijke wasnoten. Gewoon in
Nederland te vinden, en ook in het Sar-
phatipark van Amsterdam Zuid.
In de Paardenkastanje zit saponine; een
natuurlijke zeepstof. Saponine is een
natuurlijke bescherming tegen insec-
tenvraat, bacteriën en schimmels. Ide-
aal om daar onze wasmiddel van te
maken.
De Tamme Kastanje (Castanea sativa)
behoort tot een hele andere plantenfa-
milie en is eetbaar. Deze is te herken-
nen aan lange stekels rondom de bol-
ster. 
De Wilde Kastanje heeft korte stekelige
uitstulpingen en is voor ons mensen

niet eetbaar, maar wel geschikt als was-
middel. In de herfst vielen de kastanjes
van de kastanjeboom bij de ingang van
het Sarphati park zo voor mijn voeten.
Ik had geluk en kon ze zo oprapen. Ik
had al snel een tas vol.

De bolster of de schil valt er heel
gemakkelijk af.  Je houdt dan de was-
noot over. 
De glanzende wasnoten worden ook
wel als geluksnoten gebruikt. Stop eens
een glanzende wasnoot in je zak bij
reuma. Als de noot dof uitslaat heeft hij
alle negatieve energie opgeslagen en
heeft hij zijn werk gedaan. 

Recept 1

Wasmiddel korrels: 
- Maak overdwars een sneetje in de
bruine bolster van de vers geraapte
Paardenkastanje.
- Kook ze 2 minuten in heet water.
- Even laten afkoelen. De bruine schil
pel je er af en de witte binnenkant houd
je over. Je kunt hem nu zowel voor de
witte als voor de bonte was gebruiken.
- De gepelde en afgekoelde kastanjes in
de blender fijnmalen.
- Doe de korrels in een waszakje en je
kunt er de was mee doen.

Shampoo van Paardenkastanje
De waskorrels van recept 1 zijn nog
zacht. Doe ze in de blender en giet er
een beetje heet water op. Blenderen tot
je een dunne yoghurtmassa krijgt. De
yoghurt dikt na een paar uur nog ver-
der in. Het voelt als een crèmespoeling. 

Voordelen van wassen met
Paardenkastanje “shampoo”:
- Het reinigt de huid en geeft meer
glans.

- Het stimuleert de doorbloeding van
de hoofdhuid, waardoor je haargroei
wordt bevorderd.

- Het werkt tegen haaruitval.

Wildplukken met Moos
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Recept 2

Droog de waskorrels op een krant of in
een droogapparaat. Als de korrels goed
droog zijn, bewaar je ze in een pot of
bakje.

Elke keer als je de was wilt doen, doe
je 2 eetlepels waskorrels in een glazen
pot. Je giet hier heet water op en laat
dit een nacht staan. Het vocht vang je
op. Dit is je vloeibare wasmiddel. Je
kunt dezelfde korrels wel 4 à 6x
gebruiken door steeds weer opnieuw
heet water op de waskorrels te gieten
en het vocht op te vangen.

Op een gezellig najaar!
Waar voorheen de dagen in de herfst
donkerder werden en de lucht grijs en
somber. Nu kun je ernaar uitkijken en
wordt je er vrolijk van: de
Paardenkastanje – onze wasnoot -
kondigt zich dan aan……

www.wildpluk-workshop-met-
moos.

Wasmiddel van Wilde Kastanje
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WeMakeThe.City bestaat sinds 2018.
Het is een initiatief van onder andere
de gemeente Amsterdam, Pakhuis de
Zwijger, Amsterdam Smart City, de
Hogeschool van Amsterdam en Waag
Future Lab. Vorig jaar kwam daar –
naar aanleiding van de huidige
Floriade – de afdeling 'Green' bij. Die
nieuwe tak richt zich op 'Urban
Nature', oftewel stadsnatuur, met
lezingen, exposities, workshops en
nog veel meer in Amsterdam en
Almere. In het kader hiervan werd
afgelopen juni de allereerste Open
Groen Dag georganiseerd, waar zo'n
honderd locaties verspreid over de
twee steden aan deelnamen. Van de
Fruittuinen in West tot het
Knowledge Mile Park in het centrum,
van begraafplaats Huis te Vraag in
Zuid tot het nieuwe Brasapark in
Zuidoost. Zie voor meer info: wema-
kethecity.green.

In De Pijp deed het Groen Gemaal in
het Sarphatipark mee aan de eerste edi-
tie van de Open Groen Dag. Op zondag-
middag 19 juni openden tussen de
bouwhekken van de renovatie van het
Sarphatipark de poorten. Voor kinde-
ren waren er workshops, zoals tuinkers
op watten zaaien en vlindertekeningen
inkleuren. Met daarbij gezonde sapjes,
koekjes en snoepfruit, gesponsord door
de Coop in de Eerste Jan Steenstraat.
Buurtbewoonster Marnet Schoemaker,
ook wel bekend als 'het meisje van de
rolluiken' en Zon op het Water, had bij
de jeugd veel succes met haar 'grote
appeltruc'. Daarnaast presenteerde ze
haar vrolijke en fleurige schilderijtjes.
Waaronder twee geweldige doekjes met
daarop het Groen Gemaal. Op een daar-
van prijkt een recente aanwinst die
populair is bij jong en oud. 

Eerste Open Groen Dag tekst: Marieke van Gessel, 
foto’s: Menno Oostra

Suzanne de Boer

Marnet Schoemaker

Lekkers en zaden

van Coop
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Gambrinus

Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Sinds kort staat er een grote, stoere
kabouter op de houten regenton naast
het monumentale gemaal, dat nog
altijd functioneert en eigendom is van
Waternet. Het Groen Gemaal, het vrij-
willigersproject dat de kleine kwekerij
en plantenruil- en verkoopcentrum bij
het gemaal al 21 jaar draaiende houdt,
mag het gebouwtje gebruiken als kan-
toortje, met wc en koffiekeukentje. Hoe
toepasselijk is het dan om een kabou-
ter te hebben die waterdrager is?! Op
de eerste Open Groen Dag kwamen
een paar bezoekers lachend vragen
hoe de kabouter heet. Nou, dat vragen
we graag aan de lezers van dit bulletin! 

Wie weet de leukste naam voor de
kabouter? Kom hem bekijken bij het
Groen Gemaal in het Sarphatipark,
schrijf de naam op een papiertje, met
daarbij ook je eigen naam en contact-
gegevens en lever het in. Heb je meer
tijd nodig om iets te bedenken? Dan
kun je de naam en je contactgegevens
ook mailen naar groengemaal@wijk-
centrumdepijp.nl. Meedoen kan tot 1
oktober. Degene die de leukste naam
heeft bedacht krijgt een groen verras-
singspakket. Zowel jong als oud kan
meedoen, want het Groen Gemaal is er
voor iedereen.

Workshops natuureducatie
De grote water dragende kabouter is
een vondst van Suzanne de Boer, die
het Groen Gemaal sinds kort versterkt.
Deze bezige dame met groene vingers
(en buurtbewoonster) schreef de boe-
ken 'Volkstuinverhalen' en 'Geluk zit in
een groen hoekje' en startte Het
Bloembalkon, voor balkonhoveniers.
Zie: https://www.instagram.com/
het.bloembalkon/ 

Bij het Groen Gemaal was er voor kin-
deren altijd al iets leuks te ontdekken,
of het nu om de goudvissen in de klei-
ne vijver bij de kas, de verstopte
kaboutertjes tussen de planten of de
colaplant of chocolademunt gaat. Er

zijn dit jaar al drie workshops geweest
speciaal voor kinderen uit Oekraïne
die naar de Oscar Carréschool gaan.
Maar dankzij het buurtbudget (en jul-
lie stemmen dus!) en het NME Fonds
voor natuur- en milieueducatie van de
gemeente Amsterdam organiseert
Suzanne nu regelmatig leuke en leerza-
me workshops voor alle buurtkinde-
ren. Vanaf 15 augustus elke maandag-
middag vanaf 15.30 uur. Kijk voor
meer info op
www.facebook.com/GroenGemaal
DePijp/ en
www.instagram.com/groengemaal.
sarphatipark/ 
Daar staat ook actuele info over onze
openingstijden en andere activiteiten. 

Doorgaans is het Groen Gemaal geo-
pend van di t/m do van 13.00 tot circa
16.15 uur en incidenteel ook weer op
de vrijdagmiddag op deze tijden. 

Vooral voor de vrijdagmiddag
zoeken we nog nieuwe vrijwilli-
gers met groene vingers. Dus kom
langs om kennis te maken. Meld je
aan voor een afspraak door naar
groengemaal@wijkcentrumde-
pijp.nl te mailen.

PPrr ii jj ssvv rraaaagg ::   HHooee   hh ee ee tt   ddee   nn ii eeuuwwee   bb eewwoonneerr   vvaann   hh ee tt   GGrroo eenn   GGeemmaaaa ll   ??
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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

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat

Tel: 020 8466553

1e van der Helststraat 50

Tel. 020 6712242

www.wijnbar.nl

Stadsdeelinformatie
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Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

Het gaat deze zomer heel heet worden en dan is gaz-
pacho, een ‘koude soep’, echt een heerlijk gerecht.Het
werd oorspronkelijk door de landarbeiders in
Andalusië gemaakt en gegeten. Uiteraard hadden ze
daar op het land geen blender, keukenmachine of
staafmixer. Ze gebruikten een grote houten vijzel om
alles te pureren. Maar een keukenmachine, blender
of staafmixer is wel zo handig...

Wat je nodig hebt voor 2 personen:
- 50 gram witbrood (ik neem persoonlijk 2 sneetjes

casino wit)
- 1 rode paprika
- teentje knoflook
- 3 trostomaten
- een halve komkommer
- 1 el rode wijnazijn
- 1 el extra vierge olijfolie.
- 50 ml water

Bereiden:
Snijd de korstjes van het brood en halveer de sneetjes
in de breedte. Verwarm een koekenpan zonder olie of
boter en rooster het brood ongeveer drie minuten, keer
halverwege. Het brood mag niet te bruin zijn maar wel
krokant. Laat afkoelen. Snijd dan in kleine blokjes.
Verwijder de steelaanzet en de zaadlijsten van de
paprika en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. 
Snijd ook de knoflook in kleine stukjes. 
Snijd twee tomaten in kwarten en verwijder de witte
steelaanzet. 
Schil de komkommer en snijd ook in kleine stukjes.
Pureer de paprika en knoflook in de blender, keuken-
machine of gebruik de staafmixer.  Pureer zo glad
mogelijk. 

Voeg nu de helft van het brood toe, iets meer dan de
helft van de komkommerstukjes en de stukjes tomaat.
Doe dan ook de rode wijnazijn, de olie en het water
erbij.  Pureer alles glad. 
Voeg naar smaak zout en peper toe. 
Dek de gazpacho af en zet minimaal een uur in de
koelkast.
Snijd de overgebleven tomaat in kleine stukjes.

Doe de stukjes overgebleven brood opnieuw in een 
koekenpan en bak ze krokant.
Verdeel de koude soep over twee kommetjes of glazen
en voeg de komkommer,  tomatenstukjes en de crou-
tons toe.

BUEN PROVECHO
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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


