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Café
HERMES
heeft het . . . . !

OLD AMSTERDAM CAFE . COFFEE . DRINKS . BILJART

Ceintuurbaan 55 - Tel. 06 55548551
www. cafehermes.nl
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lessen in
breath and consciousness
ademhaling en bewustzijn
Dao Yin / Qi Gong
Dinsdag en Donderdag
10.00 - 11.00 uur
19.00 - 20.00 uur
Zondag
10.00 - 11.00 uur
Kom langs voor een
Gratis Proefles

Liu He Men School
Sportcentrum De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88
Amsterdam - 020-6761238
www.daoyinqigong.nl
info@liuhemen.nl
DaoYinYangshengGongNederland
daoyin_amsterdam

foto voorpagina
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
uit de buurt
Dichtbij mezelf
Belangrijkste is om dichtbij
mezelf te blijven
Diep in te voelen wat ik nodig
heb
Alle antwoorden vind ik in
mijzelf
En van daaruit volg ik nu mijn
weg
Zo creëer ik een nieuwe aarde
Vanuit uit mijn hart vanuit mijn
geest
Ik voel mij een universeel
wezen

Na de grote voorstelling 'Hiernogmaals' in maart 2020 die zij nog net
konden spelen voor de eerste lockdown, komt Het Rozenkoor
Amsterdam nu met een nieuw, avondvullend optreden op 5 en 6
november 2022:

Dat ben ik altijd al geweest

De Regenboog Express - The next stop
Een voorstelling met liedjes, sketches en dans.

Café Mansro

Reis mee in de ‘Regenboog Express’ naar ‘de next stop’. De 1e halte van
de coming-out hebben we achter ons gelaten. We reizen nu verder de
wereld in.
Wat gebeurt er na je coming-out? Hoe vind je je plek in de wereld? Wie
kom je tegen en wie speelt een belangrijke rol in je leven? Welke reizen
maak je en door welke muziek en liedjes raak je geïnspireerd?
Persoonlijke verhalen, gedichten, sketches, choreografie, digitale
achtergrondbeelden en natuurlijk heel veel muziek!!

1e Sweelinckstraat 13

Kaartverkoop via: rozenkoor2022@gmail.com.

Katsongs © 2021
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Expositie Marnet Schoemaker in de Oranjekerk
werk. En haar voornaam met het jaartal moet er ook op, anders is het niet af.
Dat heeft ze van haar moeder geleerd.
‘Signeren! Dan is het klaar, afblijven en
verder niet te lang aan doorpielen.’
Hoe lang schilder je al?
‘Zolang ik me kan heugen heb ik plezier in tekenen en schilderen. Als kind
vond ik buiten spelen, zwemmen en
tekenen het leukste wat er bestond.
Later, na mijn Gafische Opleiding,
schilderde ik voornamelijk tijdens
vakanties. Toen ik zo’n drie jaar geleden een goudmijn aan verfspullen
mocht hebben van mijn moeder, vond
ik het plezier in schilderen compleet
terug. Het waren de spullen van mijn
inmiddels overleden zeer creatieve
vader. Mijn moeder had ze al die jaren
bewaard op zolder. Prachtig papier en
een stapel doeken op ieder formaat. De
verf was nog helemaal goed. De penselen nog bruikbaar. Hij hield van goede
kwaliteit gelukkig. Ik mocht alles hebben als ik beloofde er wel iets mee te
doen. In ieder schilderij wat ik sindsdien heb gemaakt zit verf van m’n
vader. Dat vind ik mooi.’

Marnet Schoemaker exposeert in de ven en schilderen… ja, dat maakt mij
Oranjekerk van 26 november 2022 nou gelukkig. Mensen zeggen vaak dat
tot en met 26 februari 2023.
ze vrolijk worden van mijn schilderijen. Gaaf is dat.
Wat schilder je vooral?
Mijn onbescheiden doel is om dit jaar
‘Ik schilder graag zonnige plekken waar door te breken als kunstenaar. Een
ik wil zijn. Deze vind ik vooral in mijn column in Het Parool zou fijn zijn en
hoofd. Als ik schilder, ben ik daar.
een expositie natuurlijk!’
September vorig jaar exposeerde ik in
Amsterdam West. Dat voelde als ‘uit de Marnet (1968) schildert vooral met
kast komen’. Het was heel tof en dat acrylverf. Meestal thuis in de Amstermotiveerde me nog meer om te schil- damse Pijp aan haar ronde eettafel, of
deren. Reizen (in m’n hoofd of in het op reis. Vaak op canvas en papier, soms
echt), goed eten, lieve mensen, schrij- op karton van een wijndoos van haar
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Haar schilderijen zijn naïef en expressief. Ze zijn beeldend, sfeervol, vrolijk en
kleurrijk. Veelal hebben ze iets met zon
en zee. Wijn, spijs, zoals oesters en Franse kaasjes, strandhuizen met houtkachels en lichtgekoelde rode wijn. Een
bloemrijk park met een tuinkabouter,
overvloedig gedekte eettafels, wuivende
palmbomen. Fijne plekken dus om te
zijn.
Wil je genieten van een opwekkend
zomergevoel komende winter... dan
ben je van harte welkom op de expositie ‘Endless summer’ in de prachtige
Oranjekerk in de Pijp.

Maar daar houdt het niet mee op. In ons vorige nummer (nr. 310 – juli/augustus 2022) besteedden we reeds aandacht aan de
bierpakketten, waarvan Marnet de etiketten ontwierp: Amsterdam bierpakket en Amsterdam De Pijp bierpakket. In ieder pakket zitten drie verschillende bieren. Op de etiketten van het De Pijp bierpakket vind je haar schilderijen met de Oranjekerk en
Het Groengemaal. Kijk voor verkooppunten op: www.instagram.com/marnetschoemaker
Ondertussen heeft ze ook vier speciale biertjes ontwikkeld voor Café Krull, Restaurant Brut de Mer, Romios Taverna en
Sjoerds Loekie. Hieronder staan de prachtige etiketten. U kunt de biertjes al uitproberen in de betreffende horeca gelegenheden.
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(vervolg van bladzijde 5)
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Feestelijke heropening Sarphatipark
Foto’s: en tekst: Marieke van Gessel, coördinator Groen Gemaal
Het heeft lang geduurd, maar het Sarphatipark ligt er nu
voor het grootste deel weer schitterend bij. De renovatie van
de noordelijke helft van het drukstbezochte park in
Nederland begon medio maart. Begin september stonden er
nog bouwhekken voor de ingang van het park aan de kant
van de Eerste Jan van der Heijdenstraat, bij de kinderspeelplaats met zandbakken en het Groen Gemaal. Daar werd
namelijk met de hand een kunstig patroon van 'Damstenen'
gelegd, ter vervanging van de gewone stoeptegels. Toen
moesten ook de laatste puntjes nog op de 'i' worden gezet.
Zoals de plaatsing van de nieuwe picknicktafels, het ophangen van de nieuwe plattegronden plus spelregels in de grote
informatieborden en het aanbrengen van 'voethekjes' rond de
fraai beplante – en daardoor kwetsbare – plantsoenen.

Sarphati, Quirijn Verhoog geeft een rondleiding door het
door hem ontworpen nieuwe deel en het Groen Gemaal is
de hele middag open voor bezoekers om (moes)tuinplanten
en struikjes te ruilen of te kopen. Kinderen kunnen bij het
gemaal op zoek naar de kabouters en goudvissen, hun eigen
tuinkers zaaien (met dank aan de Coop in de Eerste Jan
Steenstraat voor de zaden) en helpen vuil prikken in het
park. Op 8 oktober gaan we ook de winnaar van de ‘grote
kabouterprijsvraag’ bekend maken. Vanaf eind oktober zullen er overigens traditiegetrouw weer biologisch gekweekte
bloembollen te koop zijn, zoals tulpen, narcissen, blauwe
druifjes en boshyacinten (houd hiervoor de facebookpagina
van het Groen Gemaal in gaten).

Kom dus langs op 8 oktober en proost mee op het
heropende park! En op de geweldige Samuel
Sarphati!

Johan Pannekoek bij de nieuw gelegde entree

Een bruisende zaterdagmiddag
Op zaterdag 8 oktober moet alles dan echt in kannen en
kruiken zijn en dat mag gevierd worden. De gemeente, de
Vereniging Sarphatipark, het Wijkcentrum De Pijp en het
Groen Gemaal zorgen ervoor dat er tussen 13.00 en 16.00
uur van alles te beleven is. Er speelt een klezmerbandje, de
plaquette van Samuel Sarphati bij het monument wordt
officieel onthuld, 'stand-up historian' Harpert Michielsen
brengt zijn inspirerende, interactieve ode aan Samuel

Monument Sarphati 9 september 2022
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Drijvende tuinen zorgen al 25 (+1) jaar
De gehaaste stadsbewoner fietst er misschien achteloos
aan voorbij, maar de oplettende kijker ziet dat de kades
van de Boerenwetering bijzonder groen zijn. Hier drijven bijna 200 vlotten, gevuld met oeverplanten die wortelen in het water. De ‘watertuinen’ zijn een initiatief van
Natuur&Milieuteam Zuid, onderdeel van Wijkcentrum
De Pijp. Ze worden onderhouden door een groep betrokken vrijwilligers. Dit jaar vieren ze hun 25-jarige jubileum, dat vorig jaar vanwege corona in het water viel.
Stadsnatuur en waterzuivering
De watertuinen zijn in het leven geroepen als stukje stadsnatuur tegen de kale stenen oevers van de Ruysdaelkade en
Hobbemakade. Mooi voor het oog. Daarnaast hebben ze
ecologische waarde: de waterzuiverende driehoeksmossel
weet zich goed vast te ketenen tegen de onderkant van de
vlotten. De snoekbaars voelt zich weer thuis in dit water en
vormt meteen de natuurlijke vijand van de brasem.
Beschermde watervogels, zoals de waterhoen en de meerkoet kunnen er nestelen (nadat de planten volgroeid zijn).

Betrokken vrijwilligers
De maandelijkse onderhoudsochtend van de vrijwilligers is
naast een noodzakelijke en effectieve ook een sociale en
gezellige gebeurtenis. Na koffie en overleg gaan de laarzen
aan en wordt het gereedschap verdeeld. Koppels gaan met
roeibootjes langs de vlotten. Anderen werken vanaf de kade.
Er worden zakkenvol zwerfvuil verwijderd en vlotten die los
zijn geraakt worden weer vastgezet aan de meerpalen. Dat
hier al 26 jaar door vrijwilligers voor de watertuinen
gezorgd wordt, is te danken aan de betrokken buurtbewoners die stadsnatuur op waarde weten te schatten.
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voor een groene kade

tekst: Nadia Kieft
foto’s: Natuur & Milieuteam Zuid

Bart Thimbles is sinds vier jaar betrokken bij de drijvende
tuinen: “Ik ben vrijwilliger bij de watertuinen omdat ik op
die manier iets kan bijdragen aan het behoud van groen, de
insecten en vogels in de stad. En het mooiste is: het werkt
aanstekelijk! Mensen zien het en raken geïnspireerd ook iets
op dit gebied te doen“.
Viering
Ter gelegenheid van het 25(+1)-jarig bestaan komt er begin
oktober op Ruysdaelkade tijdelijk een fotobord met beeld
van de watertuinen en de vrijwilligers door de jaren heen.
Zo krijgen passanten een kijkje achter de schermen. Op de
bruggen komen banieren te hangen, zodat vanaf het water
en vanaf de Ruysdael- en Hobbemakade goed te zien is dat
er iets te vieren valt. De (oud-)vrijwilligers zelf gaan eens
kijken hoe het elders in de stad gesteld is met drijvende tuinen, middels een elektrische rondvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Nadja Kieft, begeleider van de vrijwilligersgroep vanuit
Natuur&Milieuteam Zuid: Nadja@nmtzuid.nl / tel.
0620539406.

9

Wildplukken met Moos
Wierook ‘smudge sticks’
Voor wie me nog niet kennen… Ik
ben Wildpluk Moos. Die naam heb ik
mezelf gegeven omdat ik gefascineerd ben door onze eetbare natuur.
In het boek: “Op blote voeten door
Australie” – van Marlo Morgan staat
dat de Aboriginals elkaar een nieuwe naam gaven of een naam achter
een naam als ze een ontdekking hadden gedaan. Wellicht komt daar mijn
inspiratie vandaan…
In vroegere tijden kreeg men als je
een lange tijd ging varen een stokje
Sandelwood of Heilig hout mee voor
het geluk. Ook kreeg je een -schuilnaam-. Door een andere naam te
gebruiken op het schip zou je de Duivel om de tuin leiden en kwam je
weer behouden thuis.
Al een tijdje schrijf ik artikelen voor
Bulletin de Pijp. Elke keer zet ik een
ander thema in de hoofdrol. .Zo
maakten we al Boerenwormkruid
likeur en Paardenbloemenjam, plukten we buiten onze Rokerskruiden ,
maakten we kennis met Alexander
mijn wilde Papegaai. We maakten
Magnolia en Laurier siroop, wrattenzalf, Aardappelsoep met Vogelmuur,
Klimopzeep,
wasmiddel
van
Paarden-kastanje…
De natuur geeft ons alles wat we nod ig
hebben. Ook wierook. Het groeit zelfs
om de hoek. De plant Bijvoet (Artemisia vulgaris) groeit hier overal. Hij kan
wel 2 meter hoog worden. Het is familie van de Absinth maar bevat wat minder “thujon”.
Vroeger deden de soldaten een vers
blad van de Bijvoet in hun schoen zodat
ze uren konden lopen zonder pijnlijke
voeten te krijgen. De vorm van het blad
lijkt op een Ganzenvoet. Je kunt de
blaadjes drogen als thee. Je zou dan hallucinerende of voorspellende dromen
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krijgen. Je kunt je dromen beter onthouden omdat je eerder in je remslaap
komt.
Je kunt de takken van de Bijvoetplant
om en om op elkaar stapelen, totdat er
een bundeltje ontstaat. Met een stuk
touw kun je de wierook bundel omwikkelen. De Smalle weegbree heeft aan de
achterkant van zijn blad 5 stukken
garen verstopt. De nerven van het blad
kun je losscheuren en als garen gebruiken. Je zou ook touw kunnen maken
van een brandnetelstengel; die je plet,
splijt en dan weer om elkaar heen
draait als een touw. Als je bij het bundeltje een Salie takje doet (witte Salie
werkt het beste) en deze aansteekt, dan
kun je de energie van een ruimte zuiveren. Boze geesten vluchten we, maar
ook mieren, torretjes en gespuis vluchten onder de kieren van de deuren door
naar buiten. Ze vinden de lucht verschrikkelijk. Doe dus wel je ramen
open na zo’n ceremonie. Dan kan er
weer goede energie naar binnen stromen.
Je kunt ook wierook ‘smudge sticks’
maken van Dennennaalden. De lange
naalden zitten met 2 in een hulsje vast
in de boom. Den is DUO. Duo is 2. Het
heeft een dubbele werking: Desinfecterend en bacteriedodend. Met takjes van
de Larix boom mag je een wens doen.
Lavendel takjes zijn rustgevend, de
Goudsbloem maakt vrolijk. Zo kun je
elke wierook ‘smudge stick’ persoonlijk
maken.
De wierook ‘smudge stick’ kun je
opvrolijken met de roze bloemenstengels van het Wilgenroosje. De pluisjes
branden goed. Vroeger werden ze ook
wel verzameld om er een klein kussentje mee te vullen. Het zou een spelden
kussen kunnen worden.

Wilgenroosje
Het verhaal van het Wilgenroosje.
Een onmogelijke liefde tussen een
elfje en een kabouter.
Er was eens een elfje met roze vleugeltjes. (Zie de roze bloemetjes van het
Wilgenroosje). Ze werd verliefd op een
kaboutertje. Het was een onmogelijke
liefde, want een elfje mocht niet verliefd
worden op een kaboutertje. Het elfje
was heel slim en pakte haar toverstaf.
Ze zwaaide ermee rond en deed een
geheime toverspreuk. Elk jaar rond
eind augustus als de zomer plaats gaat
maken voor de herfst en voordat iedereen in winterslaap gaat pakt ze haar
toverstafje en zwaait ermee. (De zaadpeultjes van het Wilgenroosje hebben
de vorm van een toverstaf).
Het toverstafje splijt open en zie hier
tevoorschijn komen… de baard van de
kabouter.
Het is een echte liefde. Elk jaar laten ze
weer zien dat echte liefde bestaat.
De liefde tussen het elfje en het kaboutertje.

Wilgenroosje staat symbool voor plasproblemen met de prostaat. Het pluis
staat in de signatuurleer voor verstopping, zodat je dubbel gaat plassen of
met kleine beetjes.
Als je je gevoelens voor echte liefde
onderdrukt dan kun je ziek worden.
Dat kan zich uitten in de prostaat.
Wilgenroosje laat je gevoelens weer
stromen. De thee wordt gemaakt van de
blaadjes. Je kunt ze afritsen van de tak
en gebruiken om thee te zetten. Een
smaakmaker is munt of zoethout.
Wil je ook een wildpluk wandeling met
een mooi verhaal en meer leren over de
eetbare natuur? Wil je even weg uit de
stenen stad en de stad beleven en zien
vanuit wat de natuur ons bied en wil
vertellen?
In het voorjaar geeft Wildpluk Moos
weer wildpluk wandelingen.

www.wildpluk-workshop-metmoos.nl
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Swe e l i n c k g e ë e rd i n d e P i j p
teksten en foto’s: Menno Oostra
Smartlappen, tranentrekkers... ze wisten er beiden wat
van, de 17-eeuwse componist Jan Sweelinck en de onsterfelijke André Hazes, die van alle tijden is.
Aan de kop van de Sweelinckstraat in De Pijp, midden op de
Albert Cuyp tussen boksschool - De Wieg der Kampioenen en Bob’s iconische frietkraam - geïllustreerd door Hugo
Kaagman - en Hazes’ eigen beeld, stond op een donderdagmiddag ook de Muze van Zuid. Een kloek ensemble trombonisten van het Amsterdams Conservatorium deden de wijk
aan met een muzikaal eerbetoon. Hartekreten van
Amsterdam, uit verschillende eeuwen, en altijd dezelfde pijn:
Mein junges Leben hat ein End (Mijn jonge leven heeft een
eind) van Sweelinck, en Zij gelooft in mij van Hazes.
De aanleiding is de onthulling van Sweelinck’s portret op
deze straathoek. Huib Ramaer van de 5e editie van het festival Muze van Zuid doet met grootse gebaren de aankondiging. Met Paul Fennis van de projectgroep “Geef de straat
een gezicht” trekt hij het doek van Sweelincks’ facie.
De Muze is een breed cultureel programma, dat deze week Een kring van bewogen fans stond tijdens het optreden om
Amsterdam Zuid doorkruist. Vandaag in De Pijp: de elegan- Hazes’ beeld, waar even later ook de musici zich verzamelte dirigent Pierre Volders en de timide musici, strak in het den.
zwart, met hun blinkende trombones, die prachtig speelden
en verder met niemand praatten.
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5 e E d i t i e Mu z e i n Z u i d
Het straatoptreden op de De Cuyp was
voor de fijne mensen uit Zuid een echt
avontuur, compleet met schreeuwende
ruzie tussen zwervers. Verderop speelde
de club ook bij de 2e Sweelinckstraat,
over de Ceintuurbaan. Daar blokkeerde
een bouwkeet het Sweelinck-portret,
maar de bouwvakkers genoten van het
concert.

De muzikale ode eindigde met een
laatste optreden onder de glas-in-lood
ramen van de Oranjekerk.

Muze in Zuid presenteerde met
muziek de menselijke maat in
Amsterdam Zuid. Zie ook voor
informatie over de deelnemers:
www.muzevanzuid.

Gambrinus
Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.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)

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

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat
Tel: 020 8466553

Vo l ko re n p i z z a
Dat is een goed idee, dacht ik: zelf pizza
maken van volkoren deeg. Koopmans
volkoren pizzadeeg zou te koop zijn bij
Supermarkt Jumbo. Ik dacht dat ik wist
waar de Jumbo is. Bij het Marie
Heinekenplein achterom.
Dat is dus niet zo, want daar is de Dirk.
Wel een redelijk grote supermarkt. Wie
weet, verkopen ze daar ook Koopmans
volkoren pizzadeeg. Nou… dat is niet
zo, maar ze verkopen wel gewoon pizzadeeg om zelf te kneden.
Er is ook een kleine Jumbo op de
Ferdinand Bolstraat, maar die verkopen
helemaal geen pizzadeeg. De iets grotere
Jumbo op de Nassaukade verkoopt weliswaar pizzadeeg, maar geen volkoren.
“Nee”, zei de dienstdoende filiaalchef,
“daarvoor moet u bij de grote Jumbo zijn
op het Buikslotermeerplein in Noord.”
Voordat ik naar Noord afreisde, besloot
ik op het Gelderlandplein naar de
A.H.XL te gaan. Daar zullen ze dat volkoren deeg toch wel verkopen, dacht ik.
Niets is minder waar. Bij AH verkopen ze
helemaal geen pizzadeeg om zelf te kneden. Ze verkopen alleen kant-en-klaar
deeg, dat je zo kunt uitrollen op de bakplaat. Handig natuurlijk, maar niet wat
ik zocht.
Oké, dan maar naar Amsterdam Noord,
naar het Buikslotermeerplein. Dankzij
de metro ben je toch redelijk snel in
Noord. Inderdaad, daar is een hele grote
Jumbo, maar zelfs daar verkopen ze geen
Koopmans volkoren pizzadeeg.
Nou ja zeg. Terug naar huis, Kijken op de

door Geertje Verheijden

computer, want hoe zit dat nou met dat
Koopmans volkoren pizzadeeg. Jawel, te
koop bij de Jumbo, maar alleen online!!!!!
Uiteraard heb ik toch heerlijke pizza
gemaakt. Nee, niet van volkoren deeg,
maar wel pizzadeeg om zelf te kneden.
Het is goede gymnastiek voor handen en
vingers en je krijgt de lekkerste pizzabodem.

dan een scheut rode wijn bij. Laat het
vocht een beetje verdampen. Dan de
inhoud van twee blikken met tomatenstukjes erbij. Voeg wat peper, eventueel
zout, tijm, oregano en basilicum toe.
Laat het geheel 10 minuten pruttelen op
laag vuur. Mix de saus fijn met de staafmixer.
Neem een tweede pot of pannetje en
plaats er een fijne zeef boven. Schep de
saus met een pollepel in de zeef en druk
met de bodem van de lepel de saus
door de zeef. Gooi de droge pulp weg.
De pizza:
Smeer de bodem in met de zachte saus.
Snijd een ui in dunne fijne ringen en leg
ze er bovenop. Snijd ook wat tomaten in
schijfjes of blokjes en leg die er ook
bovenop.
Strooi er dan geraspte kaas overheen en
Bereiding
je hebt al een heel lekkere (basis) pizza.
Rol het deeg uit met een deegroller en Het leuke van zelf pizza maken is dat je
leg het op een bakplaat. Vouw de rand- er heel veel mee kunt variëren. Iedereen
jes omhoog opdat de inhoud van de kent wel mozzarella of ansjovis, tonijn
pizza binnenboord blijft.
of ham, salami, kappertjes, olijven
De saus:
maar ook paprika is heerlijk.
Scheutje olijfolie, 2 uien, teentje knoflook, tomatenpuree, schepje suiker, 2
Buon appetito
blikjes tomatenstukjes, rode wijn, tijm,
oregano, basilicum. Staafmixer.
Zet een pan op een matig vuur en
schenk er een scheutje olijfolie in. Stoof
2 fijngesneden uitjes en een teentje
geperste knoflook in de hete olijfolie.
Roer regelmatig even door. Voeg een
schepje suiker en een blikje tomatenpuree toe. Even doorbakken en schenk er

Relove Exchange
---------------------------------------------------Voor alles wat een tweede leven verdient!
Wij kopen en verkopen tweedehands
kleding, sieraden, decoratie en meer.
----------------------------------------------------

RECYCLE, REUSE, RELOVE!

Relove Exchange
Ferdinand Bolstraat 110

Relove OUTLET

Albert Cuypstraat 195
020 239 72 75
info@relovexchange.com
15
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voor al uw
dierenvoedsel

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

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

maandag alleen voor
reserveringen geopend

bakkerij/winkel:
winkel:
Elandsgracht 91 1e Sweelinckstr.14
1016 TS A’dam 1073 CM A’dam

Tel: 020 6763247

Al voor € 15
in deze krant?
www.minicards.com

mail naar:

Vol enthousiasme presenteren wij onze nieuwe winkel
aan de
Eerste Sweelinckstraat 14

redactie@
bulletindepijp.nl

We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taartjes, scones, vers belegde
broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!

Café Restaurant DE DUVEL

Open: dinsdag t/m zaterdag
Tel. 06 - 10607634
www.waldopatisserie.nl

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

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

Open dinsdag t/m zaterdag van 16.00-21.00 uur.
Voor alle soorten catering, ook buiten de openingstijden. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

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

Ceintuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Portugese
flame
grilled
chicken

