


Staatskrant, 1e jaargang

NUTTIGE ADRESSEN huis de Reiger, van Reigersbergenstraat 65, tel.

SOCIAAL RAADSVROUW/MAN
Spreekuur op maandag, dinsdag donderdag en 
vrijdag van 9.00-12.00 uur. Op dinsdagavond 
van 18.30-20.00 uur voor werkenden. De Kope
ren Knoop, spreekkamer 1, v. Limb. Stirumstr. 
119. Telefonisch van 14.00-16.00 uur; tel. 
840230/846061.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Frederik Hendrikplantsoen 102, 1052 XZ
Amsterdam, tel. 881978/881980.
Tel. spreekuur: elke dag 12.00-13.00 uur 
881978.
Inloopspreekuren: ma. 12-13 uur, Fred. Hendrik
plantsoen 102; di. 14-15 uur, Van Reigersber- 
genstr. 65, tel. 845676; woe. 10.30-12 u., v. Lim
burg Stirumstr. 119, tel. 865606; do. 12-13 u., 
Fred. Hendrikplantsoen 102; Turks spreekuur: 
ma. zie boven; do. 14-15 u. v. Beuningenplein 
103, tel. 841262.
WIJKOPBOUWORGAAN HUGO DE 
GROOT-/STAATSLIEDENBUURT
van Hallstraat 81, tel. 821133. Opbouwwerk: tel. 
829231.
BURENHULP
p/a Wijkpost voor bejaarden, van Boetze- 
laerstraat 49, tel. 844352. Spreekuurtijden: 
maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot
13.00 uur. Er is dan iemand van de burenhulp 
op de Wijkpost aanwezig.
WOONPROBLEMEN EN KRAAKSPREEKUUR 
Van Hogendorpplein 3, tel. 867202. Spreekuren 
maandag- en donderdagavond 19.30-21.00 uur. 
Bilderdijkkade 61a, spreekuur woensdagavond
20.00-21.00 uur.
JURIDISCH SPREEKUUR VOOR BUITEN
LANDERS
Maandagavond vanaf 19.30 uur in de Witte

Brug, de Wittenstraat 27.
SCHOOL
Schoolmaatschappelijk werk, het A.B.C., 1e 
Nassaustraat 5, tel. 860342 of 860346. 
VROUWEN
Vrouwenrechtshulp: Advokates en maatschap
pelijk werksters, de Wittenstraat 75. Wij hebben 
spreekuur volgens telefonische afspraak. 
Telefonisch zijn wij te bereiken van maandag tot 
en met donderdag van half 2 tot 5 uur, en vaak 
op vrijdag van 10 tot half 1. Telefoon 864595. 
Stichting de Helse Hex, wegloophuis voor ex- 
psychiatrische patïentes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
BUURTWERKPLAATS
Cliffordstraat 36, waaronder ook kresj de Witte
Mus, tel. 820411
TEGENGAS
Van Boetzelaerstraat 33 hs. Spreekuur dinsdag
14.00-17.00 uur. Tel. 881197 
GEREEDSCHAPSUITLEEN
De Blauwe Duim, van der Hoopstraat 45-47. 
Open iedere werkdag 18.00-19.00 uur. Zaterdag
11.00-12.00 uur.
VOORPOST BESTUURSKONTAKTEN
Van Limburg Stirumstraat 119 (Koperen Knoop). 
Spreekuur: maandag en woensdag 10.00-13.00 
uur.
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Haarlemmerweg 10. Spreekuur: 15.30-16.30 
uur.
OUDEREN
Wijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 
49, tel. 844352. Spreekuur: maandag 9.30-11.00 
uur in het Gezondheidscentrum, van Hallstraat 
200, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.00 
op de wijkpost en dinsdag 12.00-13.00 in Buurt

845676.
Katholieke Bond voor Bejaarden, woensdagmid
dag van 13.00-16.00 in de Koperen Knoop, van 
Limburg Stirumstraat 119.
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: Af
deling 7 van de bond is gevestigd in de Kope
ren Knoop. Clubmiddagen van maandag tot en 
met vrijdag 13.00-16.00 uur. 
BEJAARDENHULP/GEZINSVERZORGING 
Spreekuur in de Koperen Knoop dinsdags
13.00-14.00, in de tweede spreekkamer of op al
le werkdagen: Stichting Protestant Sociaal Cen
trum, Keizersgracht 647, tel. 229822 tussen 
8.30-17.00 uur.
GEZONDHEID
GG en GD afdeling Jeugdgezondheidszorg, van 
Oldenbarneveldtstraat 42, tel. 842105. Op het
zelfde adres zit de Speel-o-theek. Open woens
dag en donderdag 9.00-11.00 uur. 
Gezondheidswinkel de Witte Jas, tel. 881140. 
Open maandag 13.00-17.00 en 19.00-21.00 en 
dinsdag 10.00-16.00.
OPENBARE BIBLIOTHEEK 
Van Limburg Stirumstraat 133, tel. 823986. 
Open ma en wo. 14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur, 
vr 10.00-12.30 uur en 14.00-17.30 uur, za
11.00-15.30 uur; di en do gesloten. 
WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks 13,00-14.00 uur. Rombout 
Hogerbeetsstraat 70, tel. 867908. Gezondheids
centrum, Van Hallstraat 200, telefoon 869822. 
BUURTRECHTSHULP
De Wittenstraat 100. Spreekuur maandagavond 
van half 8 tot 8 uur. Iedere middag van 2 tot 5 
uur telefonisch bereikbaar tel. 865029. 
INFORMATIE OVER NIEUWBOUW IN DE 
BUURT
Koperen Knoop, van Limburg Stirumstraat 119. 
Spreekuur woensdagmiddag 16.00-18.00 uur.

COLOFON
Redaktie en produktie
Ad Bakkenes, Ineke Bergveld, Cor Bergveld, 
Riemie Brongers, Ivo Denisse, Hans Hartman, 
Tiny Mayer, Bart Muysson, Pie Nieuwboer, 
Mare Raus, Fenny Schouwink, Josje.Sm it 
(redaktiesekretariaat), William Smyth, Wim 
Stevenhagen, Osman Türkman, Jilali Zaitouni

Medewerkers aan dit nummer
Jan Kuijk, José Melo, Dirk Blij.

Redaktie-adres
van Hallstraat 81, telefoon 821133
van Reigersbergenstraat 65, telefoon 825676

Kopij
Sluitingsdatum 9 juni

Verschijningsdatum 20 juni 

Advertenties
I 300 per hele pagina tot /  25 voor 1/12 pagina 

Zetwerk
Grafisch Bureau Hinten

Druk
Dijkman

Oplage
14.000 exemplaren

Staatskrant is een uitgave van het Wijkcen
trum Hugo de Groot-/Staatsliedenbuurt en 
wordt maandelijks huis-aan-huis verspreid. 
Klachten over de bezorging? Bel dan 821133. 
Kranten zijn verkrijgbaar op de rédaktie- 
adressen.

I N H O U D  (omslagfoto: José Melo)

Fotograaf Spiekerman 
jubileert pag. 2

Korte berichten pag. 6

Uit en thuis in de buurt pag. 12

Amsterdam huilt pag. 15

Artoteek pag. 16

Slopen, renoveren, ontrui
men enzovoort pag. 18
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Onthulling Spanje-monument 
in Amsterdam-Noord op 
28 mei om ca. 10.30 uur
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no. 4, 16 mei 1986

MENSEN UIT DE BUURT
donkere kamer werd gewerkt.
Als tienjarige jongen kwam ik in 1939 
voor het eerst een hele week bij mijn oom 
in de winkel te logeren. Het was de tijd 
van de mobilisatie. Mijn tante stuurde 
mij er veel op uit om levensmiddelen in te 
slaan. Zo moest ik naar het IJpolder- 
boertje in de van Limburg Stirumstraat 
en naar de Gruyter op het van Limburg 
Stirumplein. Daar moest je dan uren in 
de rij staan.

Voor het eerst op de foto
Dat in de rij staan voor een winkel ge
beurde in de oorlogstijd steeds meer. En 
dan zeiden wij: dat zal bij ons in de win
kel nooit gebeuren. M aar koud hadden 
we dat gezegd of iedereen moest in 1941 

-een persoonsbewijs met een pasfoto heb
ben. Zo stonden ze ook bij ons in de rij. 
Ze werden in groepjes van zes bij ons bin
nen gelaten. Er waren veel mensen bij die 
nog nooit gefotografeerd waren. De ne
gatieven van die fo to’s zijn er allemaal 
nog. Ze worden samen met al mijn oude 
fotomateriaal bewaard in het gemeente
archief.
Gedurende de hele oorlogstijd is de win
kel open gebleven. De mensen konden 
weliswaar niet veel kopen. Met de ver
jaardagen kon men echter altijd nog een 
bloemetje o f een foto geven. Daarom kon 
ook toen de winkel het nog aardig doen.”

Fotohandel J. v.d. Berg omstreeks 1929, thans Foto Spiekerman

75 JAAR FOTOGRAAF VAN 
DE STAATSLIEDENBUURT
Op 21 mei viert Spiekerman een jubileum. Dan oestaat zijn fotowinkel 75 jaar. Zijn 
grootvader, die nog als daglichtafdrukker heeft gewerkt op de Nieuwendijk, huurde 
in 1911 het winkelpand in de Tweede Naussaustraat om er een foto-atelier te beginnen. 
Zijn zoon, J. van den Berg, de oom van Spiekerman, begon daar zelfstandig als foto
graaf te werken. Spiekerman zelf is er pas na de oorlog begonnen.

“ Als kind voelde ik mij al aangetrokken de dertiger jaren speelde ik er al. Het was 
to t deze winkel” , zegt Spiekerman. “ In altijd spannend om er te zijn als er in de

Spiekerman is opgegroeid in de Admira- 
lenbuurt. Hij kwam na 1945 in de 
Staatsliedenbuurt werken. Toen hij in 
1956 trouwde kwam hij hier pas wonen. 
“ Het was hier een echte arbeidersbuurt, 
waar de helft van de bewoners CPN stem
de. In het ambtenarenmilieu waar ik uit 
kwam bestonden nog allemaal vreemde 
ideëen over “ communisten” , wat dat wel 
voor mensen waren............

De ogen geopend
Wij gingen zelf op een éénkamerwoning 
wonen in de Tweede Nassaustraat 27. 
Binnen de kortste keren was er al een 
tweede baby op komst. Het leek mij een 
ontzettend naar vooruitzicht om met twee 
kinderen op zo’n halve woning te zitten, 
daarom heb ik hemel en aade bewogen 
om een andere woning te krijgen. Ik was 
al meer dan vijf jaar lid van de woning
bouwvereniging maar dat hielp niet. Ook 
de gemeente gaf geen urgentie. Misschien 
had het geholpen als je drie o f meer kin
deren had op een halve woning. Zo zwaar

3



Staatskrant, 1e jaargang

Mevrouw en meneer Spiekerman fo to : José M elo

was dat in die tijd. . . Eindelijk heb ik het 
huis kunnen ruilen met iemand in de 
Groen van Prinstererstraat, waar ik 7 
jaar heb gewoond, to t 1965. Toen ben ik 
er pas ingeraakt, gingen mijn ogen open 
en zag ik hoe de mensen in deze buurt 
leefden. . .
Mensen die een winkel hadden, woonden 
toch met 5 kinderen in een kleine wo
ning. . . En ik dacht toen nog, zo was ik 
opgevoed, je moet het met een winkel 
toch goed kunnen doen. Men leefde hier 
in kleine tussenkamertjes, waar amper 
een bed kon staan en bovendien ook de 
was hing te drogen. Langzamerhand be
gon ik te beseffen hoe de mensen hier 
leefden en hoe weinig kansen ze in hun le
ven hadden gehad en dat hun kinderen ei
genlijk ook geen kansen hadden. Er was 
nog geen verwarmd kamertje waar ze hun 
huiswerk konden maken.

Men hoort hier de laatste jaren zoveel 
zeggen: die buurt gaat zo achteruit. . . 
Het merkwaardige is dat mijn moeder in 
de dertiger jaren deze buurt al niets vond. 
En de ouders van mijn vrouw gingen in 
1939 al verhuizen omdat zij de buurt zo 
achteruit vonden gaan. Als ik de mensen 
oude fo to’s van de buurt laat zien, dan 
schrikken zij van de armoede van toen. 
Dan zeggen zij dat ik wel gelijk heb als ik 
zeg dat het toen ook al arm was. Zij er- 
vaarden het echter vroeger niet zo, omdat 
het toen gewoon zo was.

Rooms-Katholiek
Mijn denken begon te veranderen. Vroe
ger speelde zich voor mij alles binnen de 
katholieke kring af. De katholieke wijk in 
de Admiralenbuurt was, bij wijze van

spreken, mijn dorp in de stad met zijn ka
tholieke krant, kerk en partij. Het Rooms 
kerkelijk leven in de Staatsliedenbuurt 
was voor mij iets minder duidelijk. Toen 
ik hier aan het kerkelijk leven mee ging 
doen, was de kerk op de Jacob Catskade 
gesloten. Deze is nu wel weer open als 
Paus Johannes Kapel. Het katholiek ker
kelijk leven was toen voornamelijk buiten 
de buurt geprojekteerd op de Magdalena- 
kerk in de Spaarndammerbuurt.
Ik was nog lid van de KVP en penning
meester van distrikt 6. Toen ik de armoe
de zag in de buurt en zag dat de KVP 
niets deed voor deze mensen in de grote 
stad, ben ik uit de partij gestapt. Dit was 
in het begin van de zestiger jaren, nog ver 
voor de nacht van Schmelzer. De Tweede 
Kamerleden van de KVP hadden totaal 
geen kijk op de belangen van steden als 
Amsterdam. Nu ben ik aktief in het Wit- 
teneiland Komitee en in de Winkeliersver
eniging. Voor dit komitee en de vereni
ging staan momenteel sanering en stads
vernieuwing centraal.

Koopkracht
Winkeliers hebben hier allemaal veel aan 
inkomsten ingeboet. Dit komt door de af
braak, maar natuurlijk ook door de afge
nomen koopkracht als gevolg van de eko- 
nomische teruggang en de regeringsmaat
regelen.
De mensen vinden het leuk en gezellig als 
er in de nieuwbouw weer winkels komen. 
M aar men trekt er niet altijd de konse- 
kwentie uit dat men daar dan ook de 
boodschappen moet doen. Men gaat in 
onze branche, m aar ook bij de andere, 
met een doodleuk gezicht naar een goed
kopere winkel. Ik kan dat goed begrijpen

van mensen die toch al met een mini- 
mum-inkomen zitten, maar als er proble
men zijn, dan komt men naar de fotohan- 
del in de buurt. Als mensen alleen maar 
komen met een vergeten boodschap, dan 
kun je geen bedrijf runnen, dat is een 
probleem. . .
Een heleboel winkeliers die hun reserves 
hebben aangesproken durven dan ook die 
sprong naar de nieuwbouw niet te maken. 
De sanering gaat door. Ik denk wel dat de 
winkelconcentratie volkomt.
Ikzelf kom niet in de nieuwbouw. De 
winkel blijft nog zo’n 15 jaar staan. Ik 
ben voor die tijd met pensioen en geen 
van mijn kinderen gaat verder met de fo- 
tohandel. Met mij sterft deze familietra
ditie uit.
Ik kad heel lang uitsluitend een 
fotografie-zaak. De fotohandel is van de 
laatste tijd.

Nieuwe buurtbewoners
Eind zestiger jaren ging men steeds min
der in de kerk trouwen. Ik zag de bui al 
hangen en begon naast het maken van 
trouwreportages met fotohandel. Naast 
de autochtonen, die niet veel fotografeer
den, kwamen jonge mensen in de buurt 
wonen, die veel reisden: naar Nepal, Ni
caragua, India. . . En die mensen kwa
men met veel rolletjes thuis. Ook gastar
beiders die hier al een tijdje zaten, als die 
naar hun familie gingen in Spanje, M a
rokko of Italië kwamen ze met al hun rol
letjes met familie erop om ze bij mij af te 
laten drukken.
Met deze mensen is de fotohandel opge
bouwd. Met het aflopen van de trouwre
portages en het oplopen van deze nieuwe 
bevolking die veel fotografeerde, zat ik 
precies goed. De fotohandel doet het nu 
prima. Afgelopen jaar is de hele winkel 
nog verbouwd.”

Ad Bakkenes

ANTI-A-SOCIAAL FESTIVAL

Van dinsdag 13 t/m  zaterdag 17 mei 
wordt het Anti-a-sociaal festival gehou
den in de Spaarndammerbuurt. Een
festival in het teken van inkomens, wo
nen, werken en welzijn. De gevolgen van 
4 jaar Lubbers/van Aardenne-beleid door 
buurtbewoners “verteld”. Iedereen is van 
harte welkom voor de diverse them a
bijeenkomsten en de festivaldag op 17 mei 
in Buurthuis Verzet, Hembrugstraat 156.
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FOTO SPIEKERMAN 
1911 ■  1986

WIJ MAKEN GRATIS EEN FOTO 
VAN ELKE 75-JARIGE IN DE 
BUURT, geldig tot 15 juni

MINI-POSTER-AKTIE, formaat 30 x 40 cm., 
van f 19,50 voor 75 dubbeltjes, geldig tot 15 juni 1986

Kies Kodak en win met het 
verrassende 
gratis fUmblik

Kies voor Kodak als u onze fotozaak binnenloopt. 
Natuurlijk ooor de kwaliteit. Maar nu ook vanwege het 
Kodak-Filmblik. Gratis bij de oele Kodak produkten. 

Snel openmaken met uw blikopener en 
meedoen aan de prijsvraag. Misschien wordt u 

wel de gelukkige winnaar oan een oolauto- 
matische Kodak Disc3500  camera. O f 

één oan de andere aantrekkelijke prijzen.
Het Kodak-Filmblik bezorgt u in ieder geval een 

leuke attentie.
Kies Kodak. Altijd prijs.

Vraag FOTOAFWERKING
DOOR

Kodak
Foto Spiekerman 
2e Nassaustraat 38
telefoon 860137 zo'a',!,dco°o 'Taadsire“
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Westerpark gesloten
De werkzaamheden in het park zijn nu 
zover gevorderd, dat binnenkort met het 
planten van de heesters en het inzaaien 
van de grasgazons begonnen zal worden. 
Op zich is het verheugend dat ondanks de 
lange winter het toch nog lukken zal in dit 
voorjaar klaar te komen. Er is echter ook 
een schaduwkant. Ter bescherming van 
de jonge plantjes en vooral voor de inge
zaaide grasgazons zal het park de dag na 
Pinksteren, op 19 mei, voor twee m aan
den gesloten moeten worden.
U zult zich misschien herinneren, dat de 
Gemeente oorspronkelijk het park al op 1 
januari jl. bij het begin van de werkzaam
heden wilde afsluiten. Op verzoek van het 
Wijkcentrum is dit toen niet gebeurd en 
tot nu toe heeft dit geen problemen opge
leverd. Maar de aanstaande afsluiting is 
onvermijdelijk. Anders zouden in een 
paar dagen de gazons kapot gelopen wor
den. Ook na die tijd blijft de uiterste 
voorzichtigheid geboden. In feite duurt 
het een jaar voordat gazons voldoende 
sterkte hebben. Vooral honden kunnen 
diepe gaten in een verse grasmat trappen. 
En om even met de honden verder te 
gaan: het zal moeilijk zijn gedurende de 
twee maanden in de naaste omgeving een 
plek te vinden, waar ze zich lekker kun
nen uitleven. Voor de bewoners rondom 
de Van Hallstraat is het misschien het 
beste om op de Haarlemmerweg bij het 
Markthallenspoor de vaart over te steken 
en op de voormalige spoordijk hun hond 
uit te laten. Ook trimmers en wandelaars 
vinden hier volop gelegenheid om te lo
pen. Men kan tot aan Sloterdijk lopen en 
eventueel ten noorden van de volkstuinen 
weer terug. Voor bewoners uit de omge
ving van de Nassaustraat is denkelijk het 
Frederik Hendrikpantsoen dichterbij. 
Andere ideëen over uitwijkmogelijkhe
den zijn van harte welkom bij het W ijk
centrum, telefoon 821133.

Bandjes gezocht
De vereniging S.R .J. (Stimulering van 
Recreatie voor en door Jongeren) ge
vestigd aan de Ruyterkade in Amster
dam, is bezig met de voorbereidingen van 
een STRAATFESTIVAL. Dit festival 
moet plaats vinden op 1 juni a.s. vanaf 12 
uur ’s middags. De organisatie zoekt nog 
enige bandjes. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met de S .R .J., tele
foon: 020-246819.

Crèche in Buurtwerkplaats
In de BWP komt ook een creche voor 
kinderen van ouders, die in de BWP bezig 
zijn. De openingstijden van de creche zijn 
dezelfde als die van de BWP: 9.00 - 17.00 
uur. Wij gaan uit van een vaste groep van 
± 5 kinderen van 0 tot 4 jaar, omdat 
voor deze leeftijdsgroep moeilijk een 
plaats in een creche of kinderdagverblijf 
te krijgen is. Omdat er geen vaste kracht 
is moet de creche door ouders en vrijwilü-

In Amsterdam is het zó geregeld dat, als 
u aanvullend verzekerd bent bij het zie
kenfonds, u recht heeft op de dienstverle
ning van de kruisvereniging (wijkverple
ging, diëetadvisering en uitleenmagazijn 
van verplegingsartikelen).
Mensen die partikulier verzekerd zijn, 
kunnen voor ƒ  40,— per jaar (gezins)lid 
worden. Dit geldt sinds kort dus ook voor 
hen die zich per 1 april bij een partikulie- 
re ziektekostenverzekering moesten aan
sluiten in plaats van bij het ziekenfonds.

Over de uitleen van hulpmiddelen willen 
we wat meer vertellen.
Er zijn een heel aantal hulpmiddelen die 
handig of soms noodzakelijk zijn om in 
huis te hebben in geval van ziekte, invali
diteit o f tijdens de kraamperiode. U kunt 
deze artikelen gemiddeld 3 maanden lang 
lenen. Heeft u een hulpmiddel langer no
dig, dan moet naar een andere oplossing 
worden gezocht. Een paar voorbeelden:
— de papagaai: een gebogen stang voor 

boven het bed waar de patiënt zich
d.m.v. een handvat aan omhoog kan

Opening van de buurtwerkplaats

gers(sters) gedraaid worden. Om de 
creche goed op te zetten en te organiseren 
is al voor de opening een vaste groep 
mensen nodig voor opknapwerk en ook 
om een vast beeld te krijgen over hoeveel 
kinderen er verwacht kunnen worden en 
hoe groot de interesse is.

Informatie bij: Andrea 
tel. 842730

trekken,
— een elleboogkruk: als loopsteun,
— een looprekje: idem,
— een ondersteek: een platte po voor 

bedlegerige mensen,
— bedklossen: met 4 bedklossen kan het 

bed verhoogd worden, wat in- en uit
stappen vergemakkelijkt,

— een borstkolf of babyweegschaal: han
dig tijdens de kraamperiode.

Het Centrale Magazijn bevindt zich aan 
de Karperstraat 25a, telefoon 627025, op 
werkdagen geopend van 8.30-16.00 uur. 
Er zijn geen kosten aan de uitleen verbon
den. Wel moet u een eigen bijdrage beta
len voor het thuis bezorgen en afhalen 
van verplegingsartikelen. Als u denkt 
baat te hebben bij een hulpmiddel, dan 
kunt u het beste even advies vragen aan 
uw huisarts, fysiotherapeut of wijkver
pleegkundige. U kunt ons bellen tussen
13.00 en 14.00 uur.
De wijkverpleging: Rombout Hoger- 
beetsstraat 70, tel. 867908; Gezondheids
centrum: tel. 869822.

BERICHT VAN DE WIJKVERPLEGING
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INFORMATIETELEFOON
Amsterdan is gestart met een informatie
telefoon die 24 uur per dag bereikbaar is. 
Deze informatietelefoon is een initiatief 
van de Sociaal Raadslieden en Bureau 
Voorlichting van de gemeente Amster
dam. De informatietelefoon is een aan
vulling op de reeds bestaande voorlich
tingsactiviteiten met behulp van video
banden en brochures. Via korte eenvou
dige berichten kan de informatietelefoon 
bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheden 
hoe en waar subsidies of uitkeringen zijn 
aan te vragen. De informatietelefoon is te 
bereiken onder de nummers 200300 (in 
het Turks), 200800 (in het Arabisch) en 
241828 (in het Nederlands).
Het programma van de informatietele
foon voor de komende maanden:
Mei: Berichten over de komende huurver
hogingen, huurweigering en onderhouds
klachten.
Juni:Berichten over het verkrijgen van 
huursubsidie.
Mogelijk zal er in de maanden mei of juni 
ook een bericht worden opgenomen over 
de komende veranderingen in de ziekte
kostenverzekering.
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Bureau Voorlichting van de gemeente 
Amsterdam, 5523317 of met de Sociaal 
Raadslieden, 221315.

Zoals ieder waarschijnlijk weet is ander
half jaar geleden het vrouwenhuis Wicca 
in de Wittenstraat gekraakt. Helaas bleek 
er — zowel onder bezoeksters als onder 
medewerksters — te weinig animo te zijn 
om er een politieke, buurtgerichte aktieve 
functie aan te geven.

Na vele discussies is er toch besloten om
— ten kosten van het alleen gericht zijn 
op vrouwen — de politieke buurtgerichte 
functie te behouden. Het kraakspreek- 
uur, dat zocht naar een andere ruimte,

Amsterdam Enformasyon Te- 
lefonu Bildiriler Bülteni

Enformasyon Telefonu'nun ö- 
nümüzdeki aylar igin olan 
programi §öyledir:
Mayis: Yeni kira zamlan, ki- 
rayi reddetme durumu ve ona- 
rim ile ilgili olan §ikayetler 
hakkinda haberlei.

Haziran: Devletten kira yar- 
dimi almak hakkinda haberler. 
Mayis veya haziran ayindaki 
haberlerde bir ihtimalle Has- 
talik Masraflari Sigortasi'nda- 
ki yeni de§i§iklikler hakkinda 
da bir ajiklama yapilacaktir. 
Enformasyon Telefonu Bildiri
ler Bülteni'nin yeni sayisi, ha
ziran ayinin sonunda yayimla- 
nacaktir.
Daha geni$ bilgi igin Amster
dam Belediyesi Aydinlatma 
Bürosu'na (5523317) veya So- 
syal Dam§manlar'a (221315) 
telefon edebilirsiniz.

gaat samen met Tegengas van deze ruim
tes gebruik maken.
Verder is het de bedoeling dat op de vrij
dagavond in de barruimte culturele akti- 
viteiten gaan plaatsvinden. Er is nog 
ruimte voor andere groepen en aktivitei- 
ten.
Vanwege de verbouwing die met deze wij
ziging samenhangt zijn we de komende 
weken nog gesloten en blijven de spreek
uren nog op de oude adressen. Te zijner 
tijd horen jullie meer van ons.

V oed ingsvraagbaak
Een vriendin van me gebruikt sinds kort 
honing i.p.v. suiker, omdat zij dat gezon
der vindt. Volgens mij kun je beter hele
maal geen suiker o f honing gebruiken.

Suiker wordt gemaakt uit suikerbiet of 
-riet. In de fabriek wordt naast kristalsui
ker ook huishoudstroop, basterdsuiker
e.d. gemaakt. Van suiker en van voe
dingsmiddelen waar suiker in is verwerkt 
(zoals yoghurt met vruchten, vla e.d.) 
kun je gaatjes krijgen. Dit hangt af van 
Ijoe vaak je op een dag suiker(houdende 
produkten) gebruikt, en of je wel o f niet 
goed poetst. Naarmate je ouder wordt, 
worden je tanden en kiezen sterker en 
krijg je minder snel gaatjes. Al? je veel 
suiker gebruikt kun je gemakkelijk te 
zwaar worden, want suiker levert veel 
energie (calorieën). Er zitten geen vitami
nes en mineralen in suiker.

Honing is een natuurzuiver produkt. Er 
zijn verschillende soorten honing, zoals 
heidehoning, lindebloesemhoning, bloe- 
menhoning e.d. Honing is in feite de win
tervoorraad van de bijen. Gedurende de 
zomer hebben de bijen de nectar uit de 
bloemen gehaald en dit omgezet in ho
ning. De imker haalt de honingraten uit 
de bijenkasten en geeft de bijen een 
suikeroplossing (met vitamines en mine
ralen). Raathoning en koud geslingerde 
honing bevatten nog vitamines, minera
len en enzymen (nodig bij de spijsverte
ring); bij warmgeslingerde ' en /o f ver
warmde honing zijn deze bijna niet meer 
voor ± 20% uit water blijft er voor de 
andere, goede bestanddelen hooguit 1% 
over. Juist aan deze bestanddelen worden 
een aantal goede eigenschappen toege
schreven, zoals een reinigende werking, 
verzachtend, slaapverwekkend en laxe
rend. De officiële geneeskunde erkent de
ze werking van honing niet.

Honing levert minieme hoeveelheden vi- 
tamines, mineralen, enzymen en smaak
stoffen. Suiker levert alleen maar suiker. 
Honing is even zoet als suiker en levert 
ook veel energie, dus je wordt er ook dik 
van. Ook tanden en kiezen zijn niet veili
ger voor honing dan voor suiker. Het 
beste is om suiker en honing te laten 
staan. Wil je toch iets zoets gebruiken, 
dan is goede honing beter dan suiker.

Ida, Marijke 
Voedingsgroep BESTEK ’84

------ .L ,  —i—»—«

* J  1 j J  I ^ '*U 1 ^  ^ L  l i - iJ  1 y t <U J  6J  l * 1j SJ I 0 J  C* • >7. U —

• 'I /J I  J k  J_ > J !  t :

• t  /r?*- o* j y y y t  ) j-y— i/* o*

__:>*ji •u * L .!5 5 .''3 3 'i7  lytu ^

• 221315

VROUWENHUIS KRIJGT ANDERE FUNCTIE

7



Staatskrant, 1e jaargang

(foto: Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing)

KIRA YÜKSELMESiNi PROTESTO EDÈN
Bakanlxgxn karannca bu yxl 
1 Temmuzdan itibaren yapxla- 
cak olan kira yiikselmesi 
% 2, 4- veya 6 oramnda ola- 
caktxr.
Fakat kira yiikselmesini

protesto edebilirsiniz. Ki
ra yiikselmesi mecburi bir 
olay degildir.
Ev sahibiniz kira yükseltmek 
igin öneride bulunmasi gere- 
kir, bu öneriyi siz kabul

etmek mecburiyetinde de de- 
gilsdniz. Eviniz bakimsiz 
durumda ise veya ^ika.yetle- 
rin:i. z varsa ve fazla kira 
ödemekteyseniz kira .yüksel- 
mesini protesto edebllirsi'- 
nx z.
Hugo de Groot semt komitesi 
konusma saatleri d.üzenlemek- 
te ;
Bura.ya kira yiikselmesi ve 
protesto etme durumlarxnda 
b a s vurab i1i rs i n i z.
Bu konunma saatleri 26 Mayis 
Paza:r'tesi giïnü saat 19.00-
20.00 arasi ve 29 Mayis per- 
§embe günii saat 16.00-17.00 
arasa,, Semtevi D0 Reiger'da 
yanxlacaktxr.
Somt evi De Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, bel:
B 45676 bulunmuktadxr.
Yukarxda beli.rb.ilen tari.h- 
lerdcn itibaren aynx giinler 
olmak iizeré 6 ha ('ba boyunca 
bu konunma saatlerine ba.<?vu
rab i lirsiniz.
Gon konunma saati ise pazar- 
tesi 7 Temmuzda yapxlacaktxr. 
Go re kon brooürleri. ve probes- 
to fornn'illeri.ni buradan pa- 
zarbesi ve pcrsembe giinlori 
saat 15.00 -'17.00 arasx 

veya konunma «aatlori cona- 
sxnda teini.n odebi.Li rr, i n:i. z. 
Hnnun yanxsxra Van llallatr.
81 adres i.nde bulunan Semt 
morkozi nden , i.n giinlori 
saab 10.00 - 17.00 arasx 
protorrbo Poriiiü I.l.o ri.n i bemin 
edel) i. 1 iru i.riiz.
Ayrxca formiilleri doldurmak- 
ta da yardxmcx olunmaktadxr.

porba MutfaQi
3 Yxl önce Ricus Dullaerb 
adxnda Hollandali bir semt 
sosyal görovlisi ile bir- 
kag yabancx diizonli ol.arak 
birbirlerini zi.yaret ebme- 
ye ve bi.rbi.rle.ri nde yomek 
yemeye barsladxlar.
Omogin. ; bir defasxnda Hol— 
landa ye.mogi, öbiir defasxn- 
da Hipdiaban, veya Giiri.nam 
yemog.i. .yondi.
Bu olay neneli i.d.i ve IIol- 
landalxlar igi.n de llollanda 
yomokl orinden daha ba.-.ka 
yemoklcrin tadxna bakmak 
ilginQt.i..
Böyloce kirjiler kar.alatx- 
.lar, birbirlerini vé kiïl- 
tiirlerini tanxdxlar. 
Yabanr.xlar igi.n Ilollandaca- 
larxnx alx:;.txrmak da gok ö- 
neirPiydi, giinki gok iyi Hol- 
land.aca konunmayx ögrenmek 
isbiyorlar.

Birlikte yemek yemek gok 
banarxlx olmasxndan dolayx 
semtde de birseylerin yapxl- 
masx igin olumlu bir etken 
oldu.
Daha önceleri eglence düzen- 
lediler, örnegin; 5'Mayxs 
da ve Agüstosda yapxlan'

Gegtigimiz kxsxn soguk olma-- 
sxridan dolayx Güney-Dogu böl- 
gesindeki yeni yapxlacak o- 
lan insaat projeleri durdu- 
rulmu^tu.
tmaat ijj-gileri soguga naza- 
ran yinede miimkiin oldugu ka- 
dar beton duvarlarx ve beton 
yerleri tamamlxyabildiler. 
Fakat donmadan dolayx sxva- 
nxn atxlamasx bn inleri dur- 
durdu.
Bu geri kalmxn olan ijlere 
tokrardan ulanmak hemen he-

staatslieden festivalinde.
Bu festivalde yabancx grup- 
larda gösteri yaptxlar.
§u anda grup Pazartesi ve 
persembe aksamlarx saat
18.00 ile 19*30 arasx "Sor- 
ba Mutfagx" düzenlemektedir.

men miimkiin olmadxgxndan do- 
layx bi.tmesi. ortalama 5 haf- 
ta ertelenecektir.
Van Limburgstraat'daki ilk 
evler tahmi.nen innaat tatil 
diinemindon önce tamamlana- 
mxyacaktxr.

Yeni in§aatlarin Ertelenmesi
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KÜQÜK l‘N§AAT TAMiRLERÈ BÜYÜK SORUNLAR YARATMAKTA
Son yillarda Belediye eski 
evleri satin almakta ve ta- 
mir edilmesi igin ev büro- 
lanna teslim etmektedir.
Son zamanlarda Belediyenin 
satin almig oldugu evlerin 
fazlalasmasmdan dolayi pa- 
rasal sorunlarla birlikte 
yapilacak olan tamiraatlar- 
da da gerileme olmaktadir, 
Birinci sorun : Belediye ev 
bürosununyillar öncesi olan 
borclanni hala iïdememig ol- 
masi. Kollektif ev biirolan 
bu borglann ödenmedigi tak- 
tirde evlerin tamiraatlan^- 
m n . G  ay durdurulacagim 
söyledi. Gereken önemli yer- 
lerde bu sorunlara gö.züm bu- 
labilmelc igin görüsülmekte. 
Bu sorunlar sadece bizim 
semt igin degil, biitün semt- 
ler igin gegerlidir.
Ikinci sorun ise : Bu yil 
ilk olarak yiiriirliige giren 
evler igin olan puan deger- 
lendirme sistemidir. 
Bildigimiz gibi'Xmar ve Is- 
kan Bakanligi 1 Temnauz 1986 
tan itibaren gegerli olan 
yeni sistemi ba§latacak.
Bu sistemde daha önceki sis- 
ternden daha t'azla evin ya§i 
ve ovi.n btilnndugu semt et- 
ken olarak puanlanmakta. 
Bizce iyi bir sistem. Qün- 
kü bizim semt igin o zaman 
gok az bit1 kira iïdemek ge- 
rekiyor.
Bu sistemi.n kamuoyuna du- 
yjirulmasiyla birlikte 4 bü- 
viik :,’.ehir panige kapildi.
En y a k m  bir zaman igeri- 
sinde eski evlerin kirasi- 
nin gok dii^mesi gerektigi- 
ni bildirdi.. (Ortalama bO 
gulden heray).
Bu yiizden Bakanlik yeni 
sistemi tekra.rdan degigti- 
rerek en az kira sistemini 
tekrardan ekledi. Bu demek- 
tirki evlerin kirasi en a-

run yaratti. Qünkir biiyijk 
fjehirlerde b'jlunan eski 
evler igin en az kira olan 
204- guldenin gok yiiksek ol- 
masidir.
§imdi belediye ev biirolan 
ve özel kollektif ev biiro- 
lari bu sorunlara gözüm ge- 
tirebilmek igin görüsmëler- 
de bulunmakta, yani görev- 
liler görii'jmesi diye adlan- 
dimlabilinilir. Bu durum- 
lar daha önceden de diisünü- 
lebilinirdi. Bu durumda 
tehlikeli olan birsey ise 
ev sahipleri ile semt sa- 
kinleri arasinda olabile- 
cek olan görü^melerin müm- 
kiin olmadigidir.
Somt Merkezinin Belorliyeye 
yapmxs oldugu öneri ise ov- 
lori.n bir kügiik bölüm'iniin 
tarnir odilmór-.l vc; tomol ki.- 
ralann 80 ilc 105 gulden 
arasinda olmak iizore, ge
roken tamiratlar yapildik- 
tan sonra 50 guldenin 

foto: Cor Bergveld ki.raya eklenmesi.

zlindan 204- gulden olmasi.
Bu yeni kisitlnma büyiik $e- 
hirler igin teKrardan so-

Bolediyeni.n .yeni. <‘*noriaini 
beklemok iizore nemtto olnn 
göriinmol er durdurulmuri t;nr.

Van Limburg Stirumstr|Van Beuningenstraat
Hepimizin bildigi gibi sem- 
timizdeki birgok blok evler 
kapatilmxgtir.
En azmdan y a n m  sene kapa- 
li kalmak üzere_.Van Beunin- 
gen straat no: - 95 'de 
olan bloklar ve Van Idmburg 
straat'm kösesinde bulunan 
bloklar oturulmamak üzerë 
iptal edilecektir.
Bilindigi gibi buralarda 
y a n g m  tehlikesi oldugu 
gibi ge.^itli hirsizlik ve 
benzeri olaylarmda gergek- 
le^mesidir.
Semt sakinlerinin fikrince

belediye bu evler yikilma- 
dan önce oturmak isteyen 
kiïjilere bir miiddet otur,ma"
l a n  igin olanak saglama- 
sx gorekir.

S & R y i c e  £ i \ j  V 5 K J R P c ;^ ê M  
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Agnes 60 jaar

Het is alweer 60 jaar geleden dat ons va
kantiekamp Licht en Lucht “ AGNES” 
werd opgericht. En alleen al dit jubileum
jaar betekent natuurlijk dat het één gróót 
feest gaat worden!!!
Ook nu trekken we weer met de kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar naar een enorm 
tentenkamp in het Gooi om er naar harte
lust te spelen en aan de meest uiteenlo
pende activiteiten deel te nemen. Wij 
worden iedere dag met bussen gehaald en 
gebracht.
M aar . . . . .  om dit allemaal te realiseren 
voor onze jeugdige deelnemers hebben we 
wél begeleiding nodig. Ben jij niet zo ie
mand die daar de schouders onder wil 
zetten, die het leuk vindt de leiding te 
krijgen over een groepje kinderen of an
dere taken op het kamp te verrichten? Je 
hoeft echt geen professionele achtergrond 
te hebben, inzet en enthousiasme zijn de 
belangrijkste voorwaarden.

Nog even wat korte zakelijke 
mededelingen:
— Wij organiseren het kamp van 

maandag 30 juni t/m  vrijdag 8 
augustus.

— Je kunt uiteraard één of meerdere 
weken mee.

— Je moet minimaal 18 jaar zijn.
— Je mag rekenen op een kleine 

onkostenvergoeding.
— Op verzoek kan stagebegeleiding 

plaatsvinden.
— Voor mensen die in dienst zijn van 

Rijk, Gemeente of een particulier 
bedrijf kan eventueel buitengewoon 
verlof aangevraagd worden.

Interesse? Natuurlijk! Op dinsdag 20 mei 
geven wij een leuke informatie-avond in 
de Westerspeeltuin, J .J . Cremerplein t/o  
nr. 48 (bij de Overtoom). Wij beginnen 
om 20.30 uur.
Heb je vragen, aarzel niet, pak de tele
foon. Inlichtingen kun je krijgen bij:

Aïda Staas, tel: 030 - ö12697 
Marion Seijmonsbergen, tel: 020 - 127473

Homosoos

De werkgroep “ Homosoos”  organiseert 
iedere eerste zondag van de maand in 
buurthuis De Reiger, v. Reigersber
genstraat 65, een homosoos voor homo- 
sexuele mannen en lesbische vrouwen. De 
eerstvolgende soos is zondag 1 juni. Men 
kan hier van 16.00 .uur tot 20.00 uur te
recht. Een mooie gelegenheid om je mede 
homo/lesbische buurt- of stadgenoten te 
.leren kennen in een vriendelijke, non- 
commerciële sfeer. Er zijn spelletjes aan
wezig, of je kunt gewoon een babbeltje 
maken. Er zijn hapjes en natuurlijk kun 
je ook wat drinken tegen redelijke buurt- 
huisprijzen. Drempelvrees hoef je bij ons 
niet te hebben en wij kennen geen leef
tijdsgrenzen. Als je nog nooit geweest 
bent . . . probeer het dan nu een keer.

ZANGKOOR DE REIGER

In dte vorige Staatskrant heeft u een ge
dichtje kunnen lezen over ons dames- 
zangkoor. Dit koor komt iedere woens
dag van 1 0 -1 2  uur bij elkaar om te zin
gen. Als u belangstelling heeft komt u 
dan een keer luisteren? Het is in de van 
Reigersbergenstraat 65, tel. 845676.

OPEN HUIS IN DE REIGER

Zondag 25 mei is er weer een leuke mid
dag in de Reiger. Theo van den Oever 
brengt een programma vol nostalgie met 
liedjes van Pisuisse, Speenhoff, Dirk 
Witte, Louis Davids, Eduard Jacobs en 
Lou Bandy.
U kunt luisteren en meezingen met de 
toppers van weleer zoals: “ Het aristo- 
craatje” , “ Daar komen de schutters” , 
“ Mens durf te leven” , “ Zoek de zon op” 
en “ Mijn eerste” .
Tevens kunt u in de pauze alles wat onze 
handwerkklub de afgelopen maanden 
heeft gemaakt bewonderen. Het is alle
maal te koop voor een zacht prijsje. De 
toegang voor de hele middag is ƒ  2,50 
waarbij de koffie en de hapjes zijn inbe
grepen. Het programma begint om 13.30 
uur. U bent welkom op zondag 25 mei 
vanaf 13.00 uur in de Reiger van Reigers
bergenstraat 65, tel. 845676.

Kindervakantie-aktiviteiten

Het duurt nog wel even, maar toch vast 
een mededeling over de aktiviteiten in de 
zomervakantie.
In buurthuis ’t Trefpunt organiseren we 
aktiviteiten voor kinderen van 5-10 jaar. 
We doen dat in de periode van 30 juni 
t/m  11 juli. Het definitieve programma

wordt nog bekend gemaakt (in de volgen
de Staatskrant). In ieder geval gaan we 
met de bus naar Duinrel en de Flevohof; 
dit doen we samen met buurthuis de Bin
ding. Voor inlichtingen: Lia Bon 

buurthuis ’t Trefpunt 
tel. 842473

ROMMELMARKT

5 mei-viering bij buurthuis De Binding foto: José Melo
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f f  j  Dierenspeciaalzaak fiDE KANARIE’
/J& xéC  Groen van Prinstererstraat 45  telefoon 8 6 0 8 1 3  

Het juiste adres voor al uw dierbenodigdheden
^  Extra aktie tot en met 20 juni: 10% korting op hengelsport

Van Limburg Stirumstraat 44

LINDEMAN
OMDA T HET 

NIET BETER KAN
GROENTEN - FRUIT 
LEVENSMIDDELEN

at Bo’s

k Laat uw kleding verstellen. 
^  Ook leren jacks, broeken, 

rokken en suède.

Kledingatelier 
v.d. Hoopstraat 58

VOOR KWALITEIT SIGAREN:
TABAK 

SPECIAALSHOP 
PIET MODDER

van Hallstraat 236 
telefoon 841246 

o.a. BALMORAL 
CORPS DIPLOMATIQUE, 

en SUMATRA CUM LAUDE
NET IETS BETER!

VERKOOP STAATSLOTEN

Slagerij SLOT
Groen van Prinstererstraat 74 

Telefoon 860242

* 6 soorten salades
* vele worstsoorten
* en andere specialiteiten 
Alles uit eigen keuken!

c o f f e e s h o p ^ d e o

TFL 82 25 48 
^FLKEDAG 12.00 24fl0
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FR ED ER IK HENDRIKSTRAAT 71
Vakmanschap  ̂ Snelheid ei~L Service

P\T ±  e u w  op alle lederwaren sleutels en alle reparatie's 

G r a t i s  P r ’ o m i  co S p a a r z  e g e  X s

GIEL’s Aardappelen, 
groenten, fruit en 
levensmiddelen
Fannius Scholtenstraat 67 
telefoon 844459

U spaart toch ook 
GRIJPSTUIVERS bij ons?
U spaart f  7,50 en ontvangt van 
ons f  10,— contant.
Elke donderdag dubbele 
koopzegels.
Wordt gegarandeerd door de 
Nederlandse Brugcentrale 
Amsterdam

• • • • •  woninginrichting
N 0 0 U # S  van limbur9 stirumstraat 58
M88M5? telefoon 865070 N O O IJ #
Uw adres voor een nieuwe matras 
meer dan 150 matrassen uit voorraad 
Leverbaar en dezelfde dag gratis 
bezorgd. Tevens leuke sortering 
dekbedden, dekens.
Voor uw nieuwe woning hebben we 
leuke tapijten kamerbreed in voorraad 
en gratis gelegd.
Wij verzorgen ook graag uw nieuwe 
overgordijnen en vitrages.
Kom vrijblijvend eens kijken!

Mu ook, POTCiRpH? 4 out£R 6,95- 
fcN T Q i H A A ^ p e / t o u r e R .

M er sTAiiït S+

o T w a r e w  m o o f f  u j  '

&

Let op de aanbiedingen 
in onze slagerij 

elke week 
Voor iedereen betaalbaar

PANNEKEET
V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

^ 500 gram runderlappen 

met randie f  5>95
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GEEN FASCISTEN IN DE RAAD

De wijkraad Staatslieden-/Hugo de 
G rootbuurt ondertekende de volgende, 
stedelijke petitie:
Onderstaande organisaties, comitees en 
personen hebben met verontwaardiging 
kennis genomen van de verkiezing van 
een lid van de Centrumpartij tot gemeen
teraadslid.
Voorkomen moet worden dat deze zetel 
gebruikt gaat worden voor verdere legali
sering van racistische opvattingen. Dat 
vereist van elke democraat een optimale 
inzet om het aantal stemmen op racistische 
partijen terug te dringen in een perma
nente campagne die aantoont waarom ra
cisme gevaarlijk is en waartoe het kan lei
den en in de historie geleid heeft. Amster
dam heeft een rijke traditie van strijd te
gen racisme en fascisme. Ook de gemeen
teraad heeft zich meerdere malen, on
langs nog in de nota “ anti-racisme” , kr
achtig gekeerd tegen verschijnselen van 
racisme en vreemdelingenhaat.
Daarom is het de plicht van de gemeente-

raadsfrakties te verhinderen dat de ge
meenteraad een toneel wordt van openlij
ke propaganda voor racisme. De gemeen
teraadsleden hebben daarin zowel een 
persoonlijke als een gezamenlijke verant
woordelijkheid om uitvoering te geven 
aan het door de gemeenteraad uitgestip
pelde en vastgelegde anti-racismebeleid. 
Het is voor de bevolking maar ook voor 
de gemeenteraad zelf van grote betekenis

Amsterdam huilt
De Amsterdamse burgers kregen toestem
ming om een blokkade van mensen te 
vormen om te voorkomen dat Ema Bou- 
man, lid van de fascistische centrumpar
tij, geïnstalleerd zou worden in de ge
meenteraad. Ondertussen zorgden de be
windslieden er ook voor dat Ema, nog 
voordat de blokkade begon, al veilig en 
wel binnen het stadhuis was.
Zij namen het centrumpartijlid in be
scherming en lieten duizenden de-

dat door de gemeenteraadsfrakties duide
lijk gemaakt wordt dat de verkiezing van 
een Centrumpartijlid niet betekent dat de 
Centrumpartij door de raad wordt geac
cepteerd. Wij verwachten van de raad in 
haar nieuwe samenstelling een duidelijke 
stellingname die overeenkomt met de de
mocratische gevoelens van onze stad. 
Omring de Centrumpartij met een muur 
van afschuw!

monstranten tegen fascisme in hum hemd 
staan. Zo gauw een rascistische partij al 
dan niet via slinkse wegen een zetel haalt, 
krijgt zij de bescherming van de overheid 
en mag meedraaien in de demokratische 
molen. We zijn dus gewaarschuwd. Bin
nenkort zijn de Tweede Kamerverkiezin
gen.
STEM NOOIT CENTRUMPARTIJ!!
Éénmaal gekozen zijn ze moeilijk te 
stoppen.

Eén Hiroshima is genoeg!
De regering-Lubbers nam op 1 november 
het besluit kruisraketten te plaatsen. De 
regering is doof voor de wens van miljoe
nen mensen in Nederland en elders om te 
stoppen met de miljardenverslindende be
wapeningswedloop. De regering negeert 
de demonstraties in Amsterdam en Den 
Haag en de bijna 4 miljoen handtekenin
gen van het Volkspetitionnement. 
Daarom is er op zaterdag 17 mei een gro
te demonstratie in Woensdrecht. Deze de
monstratie moet een indrukwekkend 
startsein worden voor verdergaand verzet 
tegen de plaatsing van raketten. De plaat
sing vormt namelijk een bijdrage aan een 
levensgevaarlijke wending tot een kern
oorlog waarin Europa meegesleept kan 
worden.
Het kabinet-Lubbers heeft de kwestie "van 
de kruisraketten door het parlement ge
jaagd onder invloed van de oorlogszuch
tige bejaarde “ cowboy”  in het Witte 
Huis die overal in de wereld de dienst wil 
uitmaken. Deze mens heeft met zijn 
“ trigger-happy” optreden in Libië, bui
ten zijn eigen NAVO-bondgenoten om, 
opnieuw duidelijk bewezen dat hij onbe
trouwbaar en gevaarlijk is. Hij probeert 
het smoesje te verkopen dat de aanval 
slechts op militaire doelen gericht was, 
maar de laffe “ voetbalbom” was duide

lijk voor kinderen bestemd.
We zouden NIETS van onze zeggenschap 
en grond aan de Yankees moeten geven, 
want massa-moord is voor hen niets bij
zonders: denk maar eens aan Hiroshima, 
Nagasaki en Vietnam. Zelfs de beul van 
Treblinka heeft meer dan 40 jaar, onder 
bescherming van de CIA, van Ameri
kaanse gastvrijheid kunnen genieten voor 
hij werd uitgeleverd.
Men praat af en toe over “ schuilkelder
mogelijkheden” . Flauwekul allemaal. 
Een mens kan moeilijk z’n leven lang in 
een schuilkelder wonen, als je er ten
minste in eerste instantie in kan. Infor
matie over wat te doen in geval van een 
kernaanval is uiterst gering. Eén ding is 
zeker voor regering en koningshuis zijn er 
wel kelders maar “ Jantje-met-de-pet” 
mag de pijp uit. Gelukkig heeft Jantje 
een stem. Gebruik die stem op 21 mei. 
Thuis blijven helpt niet.
Dat het kabinet-Lubbers weg moet is heel 
duidelijk (ook hun financieel beleid is 
rampzalig). Stem dus tegen het huidige 
kabinet, stem tegen de kruisraketten. En 
wat de uitslag van de verkiezingen ook 
moge zijn: een nieuw kabinet zal een 
springlevende vredesbeweging op haar 
weg aantreffen.

William Smyth

SCHRIJFDAG AMNESTY

Dit jaar bestaat Amnesty International 25 
jaar. In het kader hiervan vinden er vele 
activiteiten plaats. Zo is er op zaterdag 31 
mei een speciale schrijfdag in de biblio
theek.
Iedereen wordt uitgenodigd brieven te 
komen schrijven voor door Amsterdamse 
Amnesty groepen geadopteerde politieke 
gevangenen en mensen die spoorloos zijn 
“ verdwenen” in verschillende landen. 
Om het voor iedereen zo makkelijk mo
gelijk te maken zijn er voorbeeldbrieven 
aanwezig die overgeschreven kunnen 
worden en natuurlijk de nodige informa- 
tie.
Kom ook!! Hoe meer brieven er geschre
ven worden, des te groter is de kans dat 
de gevangenen worden vrijgelaten of dat 
er een onderzoek wordt ingesteld naar 
mensen die zijn “ verdwenen” . U bent za
terdag 31 mei van harte welkom in de bi
bliotheek in de Van Limburg Stirum- 
straat 133 (geopend van 11.00 tot 15.30 
uur).
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DE ARTOTEEK
Dat de Staatsliedenbuurt zich zo nadruk
kelijk aanbiedt middels proefartoteken is 
begonnen vanuit de idee dat ’t fantastisch 
is om zoiets in je buurt te hebben. Omdat 
de Amsterdamse artoteken vinden dat de 
konfrontatie van Amsterdammers met 
hun kunst en kunstenaars het best te rea
liseren is als je een paar van die uitleen- 
punten goed verspreid over de stad hebt 
(geen drempelvrees, geen vervoersproble
men), kregen we van de artoteek Osdorp 
steun voor dit idee, iets dat Osdorp reeds 
een behoorlijk aantal extra leden uit deze 
buurt heeft opgeleverd. En hoewel de 
veelgehoorde klacht, dat iemand eenmaal 
lid vanuit de Staatsliedenbuurt moeilijk 
naar Osdorp gaat om zich eens te oriënte
ren op smaakverandering, hebben we met 
onder minimale omstandigheden gehou
den proefartoteken steeds een soort klan
tenservice weten te waarborgen. Maar 
daar waar de vraag groeit en de beloftes 
vager worden, verlies je terrein.

Zonder service kun je geen sluitend voor- 
waardenstelsel verlangen, zegt de prak
tijk. Je kunt in dit verband stellen, dat 
Qud-West, Bos en Lommer, de Gouden 
Reaal en ook de Jordaan, als geïnteres
seerde doelgebieden buiten de boot drei
gen te vallen als er geen verbinding in het 
artoteken-stelsel komt tussen Noord en 
Osdorp.
Hier raken we een punt van essentieel be
lang in de artoteek-diskussie. Tot nu toe 
zien we de artoteek als een uitleen- 
orgaan, terwijl voor een ieder duidelijk 
zal zijn: wil je een marginaal verschijnsel, 
als kunst, zoals het in de volksmond is, 
een bredere kans geven (vanuit de over
tuiging dat het die verdient), zul je een 
aktiever konfrontatie-beleid moeten voe
ren, waardoor artoteek-eilandjes taboe 
zijn. Zo geïsoleerd als sommige artoteken 
zijn, is het af en toe een frustratie voor de 
medewerkers om dat werk nog met en
thousiasme te doen. Daarentegen, zijn de 
bovengenoemde wijken bekend om hun 
dorpse infra-struktuur en garanderen 
daardoor die in- en uitloopfunktie die een 
artoteek zou moeten hebben. Tel daarbij 
op dat juist hier enorm veel kunstenaars 
wonen en werken, iets dat de affiniteit en 
de bekendheid met de materie bevordert 
en daar is het dan: de integratie van kunst 
met een groot deel van de Samenleving. 
Niet een statisch verschijnsel, gedragen 
door toch al geïnteresseerden, maar een 
kans voor de kunst om zich te manifeste
ren, zeker ook ten dienste van de bevol
king als de wederzijdse kontakten dit mo

gelijk maken.

Die wederzijdse kontakten bestaan hier 
reeds in de Staatsliedenbuurt, niet in het 
minst doordat de Staatsliedengreep (Zo
mers festival) zich telkens heeft ingezet 
om de kunst een podium te verschaffen 
en kunstenaars hier telkens toe bijdragen 
met veel inzet van materieel en inmate- 
rieel kapitaal. Voeg hierbij het bloeiende 
kulturele klimaat van Staatsopera tot 
klassieke koncerten in Zaal 100, van de 
inzet van Tramlijn Begeerte tot de 
spraakmakende plastieken van Willem 
Nell, het feit dat de Gemeente Amster
dam dankzij experimenten vanuit de 
Staatsliedengreep kon presteren in de 
Waag, waar Amsterdam zich als kompu- 
terstad wil waarmaken.
Het feit dat, vanuit deze proefartoteek de 
Staatsliedenbuurt-kunstenaar Erik de 
Jong zich waarschijnlijk een plaats gaat 
verwerven op de grootste skulptuur- 
Biënnale van Europa (in Frankrijk). O f 
Osdorp als katalysator van de dit jaar op 
te richten artoteek van Zagreb (Joegosla
vië).

Aangezien vanuit WVC vooralsnog geen 
hulp is te verwachten en ze daardoor 
Amsterdam met een onnodig probleem 
opzadelen, stel ik voor, dat Amsterdam 
zelf orde op zaken gaat stellen in deze 
komplexe materie en gaat werken aan een 
kunstbeleid, te presenteren aan WVC als 
een voor Amsterdam werkbaar toekomst
gericht en betaalbaar (WVC + Gemeen
te) en vooral overzichtelijk kunstklimaat.

Uitgaande van een vergelijk over het 
BBK-voorstel aangaande een bruikleen- 
kontrakt, zou een keten van 6 artoteken 
met Fodor als paradepaardje jaarlijks 
meerdere tentoonstellingen kunnen hou
den van aangeboden werken. Eerste 
voordeel is dat naast het aangekochte 
werk ook niet-gekochte kunst te bezichti
gen zal zijn. Het zou een openbare 
verkoop-procedure moeten zijn waar het 
Gemeente-fonds (zie BBK-voorstel, 
maart 1985 en april 1986) z’n aankoop- 
commissie op afstuurt met de opdracht: 
(zoals nu voor de BKR) werk aan te ko
pen voor de Gemeente die het deels of he
lemaal ter uitlening aan de artoteekorga- 
nisatie aanbiedt, waarna alsnog het pu
bliek na betere kennismaking dit werk 
van het Gemeentefonds (en dus van de 
kunstenaar) te kopen, waardoor weer ex
tra middelen ontstaan, terugvloeiend in 
het Gemeentefonds.
Vergeleken met de barbaarse omstandig
heden waaronder nu de aankoop-com- 
missie z’n werk probeert te doen (ge
sjacher met voorkeuren in de hand wer
kend), is dit systeem een enorme verbete-

foto: D irk Blij 
ring; het geeft de artoteken een extra 
strukturele basis van aktiviteiten die veel 
beter aansluiten bij de filosofie van de 
konfrontatie tussen kunst, kunstenaars 
en publiek. Een 7 of 8-voudige dia
presentatie systeem maakt het mogelijk 
om op elk moment in één artoteek aan de 
weet te komen welk werk wordt aangebo
den. Toch blijft de uitleen een zeer be
langrijke funktie van de artoteken, maar
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er wordt een mogelijkheid geschapen dat 
het zichzelf, deels, terugbetaalt en een in
komensvorming voor kunstenaars kan 
betekenen.
Dit is een aspect van artoteken-beleid dat 
boven de uitleenfunktie uitstijgt. Laten 
we wel zijn: er was een kunstberg, en toen 
kwamen er artoteken, weliswaar met de

juiste idealistische doelstellingen omge
ven vanuit de Gemeenteraad, maar zon
der de BKR en dus zonder regelmatige 
toevoer van aktuele kunstwerken, ont
staat er twijfel over het bestaansrecht van 
artoteken in het algemeen en zeker hier in 
Amsterdam. Hier kan verandering in ko
men.

Om er nog even op terug te komen: de 
Staatsliedenbuurt staat met open armen 
klaar voor zo’n goed onderbouwde 5e ar- 
toteek!
Namens de werkgroep Staatsartoteek,

Alex Dijkema

MUURSCHILDERING

FIETSENSTALLING heeft weer plaatsen vrij
van Oldenbarneveldtstraat 108 tel. 826398

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr. 24, tel.:120522

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F.SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 tel. 184771 

Terstond hulp na overlijden 
Gelegenheid tot opbaren

W aar vroeger de snackbar zat op het v. Limburg Stirumplein is op de dichtgemetselde ramen een “ Staatsliedenboek” 
geschilderd. De uitvoerster is Teja Banks. (Joto: D irk Bhjj

17



Staatskrant, 1e jaargang

MAAK EEN PUNT
Weiger de huurverhoging!

Veel mensen hebben in de afgelopen ja- 
ren flink wat ervaring opgedaan met het 
weigeren van huurverhoging. Steeds meer 
mensen kwamen alleen nog op het huur- 
spreekuur om een bezwaarschrift af te 
halen. Maar de regering heeft nogal wat 
veranderingen aangebracht en de zaak 
flink ingewikkelder gemaakt.
Ten eerste is de puntentelling gewijzigd. 
De oppervlakte van de woning is belang- 
rijker geworden, nu is elke vierkante me
ter één punt. De berging en zolder wor
den duurder: % punt mer m 2, was Vi 
punt. Sommige voorzieningen in huis zijn 
goedkoper geworden, een ligbad was 10 
punten, is nu 6 punten, een douche was 6 
punten, is nu 4 punten. De aftrek voor 
het ouder worden van de woning is nu 
maximaal 30 punten extra, nu moet u 0,2 
punten rekenen voor elke ƒ  1000,— die de 
huisbaas heeft uitgegeven aan verbetering

VAN DE HUUR

of renovatie aan de woning.
Kortom, van het ene worden meer punten 
gerekend dan voorheen, van het andere 
minder punten. Dat wil zeggen dat u weer 
opnieuw moet gaan tellen hoeveel punten 
uw woning telt.
En nu komt het!! De grootste verande
ring is de berekening van de huur. Het 
maakte eerst niet uit of je nu 71 of 79 
punten had. Je viel in dezelfde categorie. 
Nu maakt het wel uit, en niet zo’n beetje 
ook! Elk punt is nu maximaal ƒ  5,85 
waard. Voor wat de huurverhoging be
treft moet u de prijs uitrekenen die u per 
punt betaalt. Dus punten tellen van de 
woning en dat delen op de huur. (Wij van 
het spreekuur zullen er zo langzamerhand 
ook niet meer uitkomen zonder rekenma
chientje). Betaalt u per punt ƒ  2,35, dan 
mag de huisbaas 6% huurverhoging vra
gen, betaalt u tussen de ƒ  2,35 en ƒ  2,95

per punt dan mag er 4% gevraagd wor
den en betaalt u tussen de ƒ  2,95 en ƒ  5,10 
dan is dat 2% , betaalt u tussen de ƒ  5,10 
en ƒ  5,85 dan mag de huisbaas geen huur
verhoging vragen, betaalt u meer dan 
ƒ  ,85 per punt dan kunt u in aanmerking 
komen voor huurverlaging! HEEFT U 
ACHTERSTALLIG ONDERHOUD, 
WEIGER DE HUURVERHOGING!!! 
Bezwaar maken tegen de huurverhoging 
doet u met het bezwaarschrift, dit is nu 
verplicht. Verkrijgbaar bij de huurkom- 
missie en op het huurspreekuur. Wij be
ginnen met het huurspreekuur op maan
dag 26 mei van 19.00 u - 20.00 u; donder
dag 29 mei 16.00 - 17.00 u. Daarna elke 
maandag en donderdag, zelfde tijd, zelf
de plaats, Buurthuis De Reiger, van Rei- 
gersbergenstraat 65. Laatste spreekuur is 
op maandag 7 juli. Afhalen van folders 
(puntentelling e.d.) en bezwaarschriften 
alleen op maandag en donderdagmiddag 
van 15.00 u - 17.00 u. en uiteraard ook 
tijdens de spreekuren, dan hoeft u niet te 
wachten.

Huurcomitee Hugo de Grootbuurt-

Renovatie Bentinckschool VERBETERING WOONOMGEVING

Op maandag 11 augustus komt de Ben- 
tinckbasisschool, die nu tijdelijk in de 
Amaliastraat 5 zit, in de Bentinckstraat 
terug.
De renovatie is vorig jaar augustus be
gonnen en zou in m aart/april van dit jaar 
klaar zijn. Door enige tegenslagen o.a. de 
strenge vorst is dat nu wat later gewor
den. Maar gelukkig is het hele gebouw 
klaar vóór het nieuwe schooljaar begint. 
De indeling van de school is kompleet ge
wijzigd. Er is nu een grote gymzaal met 
douches en kleedkamers, een gemeen- 
schaprsuimte met toneel, een grote speel
zaal voor de peuters en kleuters, 8 klaslo
kalen, een open ruimte voor de kompu- 
ters en een handenarbeidlokaal.
In de week van 11 t/m  15 augustus zullen 
er vele festiviteiten voor de leerlingen en 
ouders op school plaatsvinden om het 
heuglijke feit van de renovatie te vieren. 
De school staat dan open voor iedereen 
die eens een kijkje wil nemen. Komt u ge
rust langs!!!

H .H . Schoonewelle 
direkteur Bentinckbasisschool 

Bentinckstraat 78, Amsterdam

In de toekomst zal er nog veel woonom- 
gevingverbetering in onze buurt plaats 
(moeten) vinden. Het lijkt daarom zinnig 
om eens stil te gaan staan en mee te parti
ciperen met een aantal projekten.
De diskussie over woonomgeving in de 
buurt komt meestal pas op gang nadat de 
ambtenaren met één of twee mogelijke al
ternatieven op papier bij bewonerskomi- 
tees aan komen zetten, één van de alter
natieven wordt gekozen, een beetje bijge
schaafd (als het maar goedkoop blijft en 
voila het plan is klaar. Dit betekent

“ meebeslissen”  op een zeer korte, laatste 
termijn. Hetgeen tevens betekent dat alle 
straten ongeveer hetzelfde worden inge
richt, mogelijkheden om meer groen te 
kreëeren praktisch nihil zijn.
Willen we een gevarieerde woonomge
ving, willen we meer groen dan betekent 
dat dat wij op lange termijn met ideëen 
moeten komen, waar meer groen moet 
komen, etc. Of vindt men de woonomge- 
vingverbetering wel goed gaan in de 
buurt?

Over een maand is er niets meer over van 
dit stukje Frederik Hendrikplantsoen. 

De nieuwbouw start in augustus.
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‘DE VERGETEN VAN HOGENDORP’

De bewoners van de van Hogen- 
dorpstraat 1 t/m  25 zijn de afgelopen 
maanden een aantal malen bij elkaar ge
weest om de woon/leefsituatie in de 
straat te bespreken. Beide zijn slecht. 
Reeds in 1978 is in het stedebouwkundig 
plan Noord-oostpunt besloten tot 
sloop/nieuwbouw van de straat (of wat 
daar nog van over is). Sindsdien is er na
genoeg geen onderhoud aan de woningen 
gepleegd. Slechts in de meest gevaarlijke 
situaties is er na eindeloos zeuren nog wel 
eens iets aan onderhoud gedaan. Zo zijn 
de ergste ongelukken voorkomen.
Een greep uit het repertoire van klachten: 
stinkende/verzakte riolen, beschimmelde 
muren, lekkende daken, in elkaar gestor
te schoorstenen, tochtige huizen vanwege 
slecht sluitende deuren en ramen, gevaar
lijke elektrische leidingen, verfloze, ver
rotte trappenhuizen en kozijnen/dakgo

ten en instortende plafonds. Het verzak
ken van huizen gaat nog steeds door etc... 
In de loop der jaren hebben veel bewo
ners de wijk naar elders genomen omdat 
zij deze situatie niet langer aankonden. 
Het ziet ernaar uit dat de woningen de 
komende jaren blijven staan. Volgens de 
laatstbekende planning nog minstens 3 
jaar. De huidige bewoners hebben genoeg 
van deze situatie en beginnen het goed zat 
te worden.
Ons is gebleken dat van kwalitatief de
zelfde woningen de huren sterk uiteenlo
pen: vanaf ƒ  60,— tot het veelvoudige 
hiervan. Wij hebben besloten om met in
gang van 1 april 1986 ƒ  60,— huur te 
gaan betalen. Dit is n.1. het bedrag dat 
ook door u in sommige gevallen als rede
lijk huurbedrag is overeengekomen. 
Tevens willen wij voor de komende perio
de duidelijkheid over:

1. hoe en wanneer de bewoners geher
huisvest gaan worden

2. hoe het achterstallig onderhoud aan
gepakt gaat worden

3. het aangaan van huurovereenkomsten 
met bewoners die dat wensen

4. een redelijke huur voor onze 
woningen

ad. 1. Wij willen eindelijk wel eens weten 
waar wij aan toe zijn. Lang genoeg 
zijn ons planningen voorgehouden 
die steeds weer zijn veranderd.

ad. Wij willen van het grondbedrijf 
een “ plan van aanpak”  waarin 
duidelijk wordt, hoe zij denkt het 
achterstallig onderhoud te verhel
pen. Een plan m.n. om de wille
keur te voorkomen waarvan de af
gelopen jaren sprake is.

ad Het is ons gebleken dat het sonSs 
problemen oplevert om met het 
grondbedrijf huurovereenkomsten 
af te sluiten. Hierover willen wij 
duidelijke afspraken.

SLOOP OP PLANTSOEN
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^jJ I Olĵ IoJ Lj pJO pj ■ b I Lj
^  I j L L i lj U ^ l,  JSJ I 6 IS"

*
i-» jjJ ^ J   ̂  ̂̂  jJ I U  I j*ó

y ^ l  U ^ - , 1
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1 80,— IS GENOEG
ƒ  80,— a ƒ  105,— huur. Dat is genoeg voor een groot deel van de woningen in de 
buurt, als ze tenminste nog niet gerenoveerd zijn. Na een kleine beurt (‘geriefsverbete- 
ring’) komt daar nog ƒ  34,50 bij. Tel watergeld er bovenop en je komt uit op ƒ  125,— 
a ƒ  150,— huur. (Overigens levert het wegwerken van achterstallig onderhoud alleen 
geen huurverhoging op.)
In de gesprekken die het wijkopbouworgaan met gemeenteraadsleden voert, zet ze zich 
hiervoor in. Een lage huur moet voorop staat in de stadsvernieuwing in de 
Staatsliedenbuurt.

Waarom nu die ƒ  80,— a ƒ  105,— huur?
1. Omdat de meeste woningen klein zijn 

en slecht to t zeer slecht onderhouden. 
Meestal komt het oppervlak niet bo
ven de 42m2 is het minimum voor een 
goede woning, zo is de algemene op
vatting binnen de volkshuisvesting. 
Verder zijn de woningen gehorig, 
vochtig, lang niet altijd brandveilig en 
slecht geïsoleerd. Tochtig dus, waar
door de meeste bewoners hoge stook
kosten hebben. Vaak komt het toilet 
uit op keuken of kamer; meestal ont
breekt een douche. Kortom, geen pa
leizen en ook geen paleishuur waard. 
Bovendien ontbreken de paleistuinen. 
Anders gezegd: de woonomgeving 
kenmerkt zich door een totaal gebrek 
aan groen, straten vol geparkeerde 
auto’s, kapotte straten etc.

2. Een minstens zo belangrijk argument 
voor lage huren is de inkomenspositie

van de buurtbewoners. Een grote 
meerderheid leeft van een uitkering of 
een beurs. Niet veel meer dan duizend 
gulden te besteden dus. 
ƒ  80,— betekent na renovatie en plus 
watergeld e.d. al gauw een huur van 
ca. ƒ  130,—. Tel daar minstens 
ƒ  120,— voor de GEB-rekening 
bovenop en je zit op ruim ƒ  250,— 
aan woonlasten. Dat is 25% van het 
inkomen. Of meer. En 25% is ge
noeg! Dat vindt Jan Schaefer eigen
lijk ook. Die zei een paar jaar geleden 
dat de minima niet meer dan 10% aan 
huur zouden moeten betalen. Daar 
willen we hem graag aan houden!

Kan dat nu wel, ƒ  80,— a ƒ  105,— huur? 
Ja, dat kan.
— Per 1 juli gaat een nieuw punten
systeem in (waarmee je de huur van je 
woning berekent). Daarin wordt meer re

kening gehouden met de ouderdom van 
de woningen en de buurt waarin ze staan. 
Daardoor komt een gemiddelde woning 
in de Fannius-Scholtenbuurt op ongeveer 
20 punten uit. Een punt is ƒ  3,— a ƒ 5,— 
waard (preciezer: ƒ  2,95 is de minimaal 
redelijke, ƒ  5,10 is de maximaal redelijke 
puntprijs). Reken zelf uit: zelfs wanneer 
je van de maximaal redelijke puntprijs 
uitgaat, kom je nauwelijks boven ƒ 
100,— huur uit. Enige probleem: de ge
meente wil een minimumhuur instellen 
die hoger is. M aar daar zijn ze nog niet 
uit.
— Er zijn meer redenen waarom ƒ  80,— 
a ƒ  105,— moet kunnen. Een woning
bouwvereniging is maximaal ƒ  120,— 
kwijt aan lasten voor een gemiddelde 
vooroorlogse 2-kamerwoning. Van die 
ƒ  120,— gaat ook nog eens minstens 
ƒ  40,— naar de gemeente: aan zg. er- 
fpachtbetalingen en onroerend-goed- 
belasting. Bewoners betalen via huur dus 
mee aan gemeente-inkomsten. Dan kan 
de gemeente ook meebetalen aan een la
gere huur.
Een lage huur voor mensen met een klei
ne beurs is een politieke eis. De gemeente 
moet zich hard maken voor de groep die 
toch al het hardst gepakt wordt. 25% 
woonlasten is genoeg voor hen! En afge
zien daarvan: een lage huur voor iedereen 
die in oude, slechte huizen in een ver
waarloosde omgeving woont is niet meer 
dan normaal.-
Betaal dus niet meer huur dan nodig is. 
Wanneer een woningbouwvereniging de 
nieuwe huisbaas wordt, is het belangrijk 
samen met buren en anderen eenzelfde 
standpunt (huureis) in te nemen. Wan
neer u vindt dat de woningbouwvereni
ging teveel huur vraagt, geef dit dan svp 
door aan het kraak/woonspreekuur (zie 
onderstaand adres). Ook wil het spreek
uur graag mensen organiseren die 
ƒ  80,— huur genoeg vinden. Bel op, kom 
langs: v. Hogendorpplein 3, tel. 867202 
iedere maandag en donderdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur.

D e playback-soundm ixshow  op 30 april 

was een groot succes, op de foto winnaar 

Tineke Schouten.

SPORTIEF VIERT KONINGINNEDAG

fo to : José M elo
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UOOR UAKKUNDIGE EN SUPERSNELLE SCHOENREPARATIES:

schoen fc leder hx
van limburg stirumplein 9 Amsterdam, Tel.: 864815

onze schoenmakers zijn GEDIPLOMEERD en INTERNATIONAAL BEKROOND

uQor hun uakwerk !

* SLEUTELSERUICË + UERKOOP UON DEGELIJKE SLOTEN

alle huis- en autosleutels worden direct gemaakt 
graveren wan naamplaatjes Ineen uur gereed.

* UITGEBREID ASSORTIMENT .BEENBEKLEOING

fantaslepanty' s, sokjes en kousen |
ook voor de heren sportieve sokken l-Ka,-oenj ^

V O L E N D A M M E R  V I S H A N D E L

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte en gebakken vis

Kwaliteit is onze reclame
Van Limburg Stirumstraat 40 Tel. 84 80 27

C. van Vliet
Groen van Prinstererstraat 60 

telefoon 828007

HOERA HET IS BIJNA ZOMER! 
Vele praktische en mooie artikelen 

die zijn afgestemd op de voorzomer, 
(zie de DEA-post)

S DE VOORDELIGE 
ALTIJD-IN-BUURT 
DROGIST

En leuke vaderdaggeschenken, zondag 15 juni a.s.

V  NAS5WSTRAAT3f têc $i4820

f > m m

A li t  MÊNS£N Pi£ Pê
X O H ^ I N N E P 4 < 3 > '  

T o r e e M  s u c c e s  j r \  

öiEMAAKJ

LIFT
AANGEBODEN

— Lift naar Denemarken (Naestved) 
op 24 juni voor 4 a 5 personen. 
Fietsen kunnen mee.

— Lift van Denemarken naar Amster
dam op 28 juni voor 3 a 4 personen 
(zonder fiets).

Bijdrage in de kosten: ƒ  60,— per per
soon, enkele reis. Telefoon 868282

WONINGRUIL

Aangeboden een legale driekamerwo
ning in de Spaarndammerbuurt vlak
bij het W esterpark. Gezocht een legale 
etage op het zuiden in de Staatslieden
buurt. Indien mogelijk twee etages bo
ven elkaar. In dat geval is er nog een 
woning beschikbaar. Tel: 881973.
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WESTERKWARTIER PUPILLENKAMPIOEN!

Dit zijn de jongste pupillen van Wester- 
kwartier, de R-pupillen. Deze jonge spe
lertjes en speelstertjes presteerden het om 
dit jaar twee keer kampioen te worden 
(tijdens de winter in de zaal, en nu ook op 
het veld) en we zijn reuze trots op ze. Ook 
onze P pupillen (de 10- en 11-jarigen). 
werden op 10 mei kampioen van hun af
deling. Westerkwartier wil in augustus 
weer met een nieuw ploegje van 8 a 9 jaar 
gaan starten. We hebben ook aspiranten 
van 12 t/m  15 jaar, junioren van 15 t/m  
18 jaar en senioren van 18 t/m  . . jaar en 
ook voor deze ploegen kunnen we best 
wat nieuwe leden gebruiken.
Kom eens kijken bij A KC Westerkwar
tier (niet te verwarren met de speeltuin
vereniging) op onze trainingsavond, don
derdags vanaf 7 uur op ons veld aan de 
van Hogendorpstraat t /o  de sporthal. O f 
bel voor inlichtingen met:

Yvonne Wassenaar 
telefoon 847792

Op 12 en 19 april jl. werden bij Budo ver
eniging “ Nieuwendam”  de voorronden 
gehouden van de Bekerwedstrijden Judo 
pupillen A en B. Dit zijn jongens en meis
jes in de leeftijden van 7 t/m  11 jaar in di
verse gewichtsklassen. De nummers 1, 2 
en 3 in de einduitslag plaatsten zich als 
rayonvertegenwoordigers. De Judoclub 
“ Staatslieden”  had zich met 12 judoka 
ingeschreven. Na enerverende partijen 
konden zich plaatsen:
2e Erwin Ghogli 7 jaar, min 22 kg,
3e Clyde Adney 8 jaar, min 25 kg,
3e Timothy Sabajo 10 jaar, min 37 kg, 
2e Gerley Tjon Akor 11 jaar, plus 45 kg. 
Namens Judoclub “ Staatslieden” profi
ciat jongens.
De finales werden op 26 en 27 april bij 
Budoclub “ H ikari” in Zaandam gehou
den en de prijzen moesten verdeeld wor
den tussen de 5 rayons van het distrikt 
Noord-Holland van de Judobond Neder
land. Een afgeladen publieke tribune, 
zinderende wedstrijden en geëmotioneer
de coaches die hun pupillen met raad en 
daad terzijde stonden. Erwin Ghogli ging 
eruit na de derde ronde, Clyde Adney in 
de vierde ronde, Gerley Tjon Akor be
haalde het Brons en werd dus 3e. Timo
thy Sabajo ging met zilver, de 21e prijs, 
aan de haal met zijn bekende inzet, waar 
hij het publiek mee naar zijn hand zet.

A. Jongsma, 3e dan.

Nog even ter herinnering: iedere donder
dagavond vanaf zeven uur is er basket
ballen op het pleintje in de Cliffordstraat.

Er is nog plaats op de «yoga cursus die 
dinsdagmiddag van 14.00 uur to t 15.00* 
uur in het Buurthuis de Binding van 
Beuningenplein 103 wordt gehouden. De 
kosten zijn ƒ  12,50 per maand. Be
langstelling? Kom langs op dinsdagmid
dag of geef u telefonisch op, tel: 841262.

Evenals vorig jaar wordt er weer een 
BUURTKAMPIOENSCHAP georgani 
seerd. Ditmaal in buurthuis Het Trefpunt 
op 4 juni. Aanvang om half acht ’s 
avonds. Denk nu niet dat je heel goed 
moet dammen c f  schaken om mee te kun
nen doen. Iedereen die redelijk damt of 
schaakt maakt een kans op de kam- 
pioenstrofee.
Het inschrijfgeld is slechts ƒ  2,50 en dat is 
verrekte weinig voor een gezellige avond. 
Geef je op. Dit kan door een briefje naar 
het wijkcentrum, Van Hallstraat 81, 
maar ook nog op de avond zelf. Wel 
vroeg komen in dat geval. Dus noteer in 
agenda of op kalender of onthou het: 
woensdag 4 juni half acht 
buurthuis Het Trefpunt 
3e Hugo de Grootstraat 5

Werkgroep Sport
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