VOORWOORD
Beste Lezers,
De herfst is begonnen, hup regenkleding aan, de truien uit
de kast en de sjaal om. En de dagen worden alweer korter.
Vergeet u niet de klok op 28 oktober! Om 2.00 uur 1 uur
terug.
Deze maand is ons Colofon wat veranderd, en ziet u op de
foto’s 2 nieuwe vrijwilligers, Petri Esveldt en Frits Duijzend,
die ons team komen versterken. Welkom !
Bloemen & Planten
Het afrikaantje.
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig, toen ik nog mijn opleiEen gesprek met Toon Bruin
ding aan de tuinbouwschool deed, werd ons verteld dat het
Via Bulletin De Pijp heb ik Toon leren kennen via zijn maan- afrikaantje in de tulpen- en aardappelteelt werd gebruikt om
delijkse stukjes over bloemen en planten.
aaltjes te bestrijden en zo bodemmoeheid te voorkomen.
Na hem een paar keer ontmoet te hebben, wilde ik wel eens
weten hoe Toon bij de krant is gekomen en waarom hij is Een kijkje in de keuken
gaan schrijven over bloemen en planten.
‘Zwevende Kiezer Diner’
Het is mij gelukt om, voor een tientje, een vijfgangen menu
‘Ze moeten niet de overhand krijgen’
voor 4 personen samen te stellen. Als u de recepten van dit
Op een zonnige, maar wat koude middag praat ik met Inte menu wilt ontvangen hoeft u mij alleen maar even een mailvan der Tuin (26) op een terras.
tje te sturen. U ontvangt deze dan, inclusief de bereidingsDe bovenstaande uitspraak komt niet van haar, maar is de wijze en nog wat extra tips.
titel van haar afstudeerscriptie. En deze gaat over de Pijp: de Mail: info@alidus.nl of redactie@bulletindepijp.nl
kijk van Amsterdamse Oude Pijpbewoners op hun ‘veryuppende buurt’.
Kinderboerderij De Pijp
Na anderhalf jaar al méér dan duizend euro uit buitenlandAnkie’s Muziekie
se munten en biljetten voor kinderboerderij de Pijp.
The unanswered question (de onbeantwoorde vraag)
Het zijn moeilijke tijden. Ook voor onze kinderboerderij. Om
In deze rubriek wil ik het deze keer over de Amerikaanse het bestaan van dit mooie stukje groen midden in de stad te
componist Charles Ives hebben, die helaas niet zo bekend is. kunnen waarborgen, is het o.a van belang dat ons ledenaanNet zoals Satie (die in juli 2011 in deze krant besproken is) tal groot is. Alleen zo staan we sterk. Draagt u onze kinderhad Charles Ives totaal andere ideeën over componeren en boerderij een warm hart toe?
hield ook hij ervan om op een aparte manier met muziek
om te gaan. Charles Ives werd in 1874 in Connecticut gebo- En natuurlijk nog veel meer.
ren en kwam uit een muzikale familie.
Wij wensen u weer veel leesplezier, de redactie
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