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pers. Het لر،إااأأاالمااال . links met het karak- 
tem tieke torentje is al iang verdwenen, 
maar op de hoek van de Jacob Catskade 
en de Nassaustraat is nog eenzelfde ءج- 
vel te ^ien.
De eerste paal voor nieuwbouw op het 
pfein is nu eindelijk geslagen. Zie daar- 
voor pagina 21.

fo io: Th. Spiekerman

de te hoge huren en een anonieme om rui- 
en de ول en ؛٧ ؛ .lezen op pa ٧ ming kunt 

meidoorn en de Witte Jas genezen op 
Kerk en Buurthuis op ؛؛ا،الNieuw وا. .pag 

zomer gezond تءآل1ج pag. 20 en 21. En de 
op de achterkant. ؛por؛؛ blijven met de 

l>e redaktie wenst u een prettige vakantie, 
,wij zijn er weer in september

Bij de Voorpagina:

nog kunst was: deze •اا'ااال؛؛إما.لالااء Toen 
foto is genomen in 1955, op de laatste dag 
dat trani. 12 o^er het Nassauplein reed. 

OİOOİ inet op de أا:؛)(ء Wat was dit plein 
-achtergrond de Magdalenakerk van Cuy

INHOUD
Rijwielstalling in أدل’ W ittenstraat dicht 
Op pag ت. Knnst in Mokum en Op pag 4 
en ^. Dr Rijk Kramer 'krijgt niew gebouw 
op pag 6. Op pag. 10 en ١١ wonen en 
vechten ouderen met elkaar. De tochl is 
uitgestippeld op de Middenpagina. Over
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Overal onder (ie Staatsliedenbuurt werken mannen de hele dag. Ze zijn in de weer mei 
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en zorgen za voor ons kom fort. Maar als de straat weer wordt gedicht, waar zijn dan 
die mannen gebleven?
A ls je  goed luistert, dicht bij de grond, dan hoor je  zachtjes hun gefluister



26 ؛uni 1وو7

“Het is moeilijk afscheid nemen na 35 
jaarplezierig werken” , zegt hij. “Ik ben 
nog veel te jong om achter een raam ie 
gaan staren. Deze jaren zijn veel te snel 
gegaan. Ik  voel m e fi t  genoeg om  nog ja- 
ren met sleutelen door te gaan Hij ziet 
£٢ inderdaad zeer sterk uit. Hij is 62 jaar. 
Als ik niet beter wist gaf ik hem 20 jaar 
jonger.
Natuurlijk heeft hij het allemaal wel aan 
zien komen. Toch heeft hij altijd gehoopt 
dat het nog wel een jaartje zou duren. Nu 
moet hij er uit. En met hem verdwijnt een 
stukje folklore; een ouderwetse fietsen- 
maker die zijn vak verstond. Hij ziet geen 
mogelijkheid om tot zijn pensioen nog 
een andere zaak te beginnen. De nieuw- 
bouw heeft veel te hoge huren. En waar 
vind je nog zo’n ruimte waar een winkel 
en een fietsenstalling in past.

Ad Bakkenes

RIJWIELSTALLING 
TER ZIELE

j'oto: A d  Bakkenes

VAKANTIESLUITING BIBLIOTHEEK
de omliggende bibliotheken zoals Spaarri- 
dammerbuurt, Bos en Lommer en op de 
€entrale Bibliotheek boeken te lenen. 
Vanaf maandag 27 juli staan de deuren 
van de Bibliotheek in de Staatslieden- 
buurt weer voor iedereen wijd open.

We blijven adverteren net 
zolang totdat oók jij een 

keer abonnee wordt 
2 weken gratis bel 262565

De Openbare Bibliotheek aan de ٧. Lim- 
burg Stirumstraat is van maandag 13 juli 
t/m  zaterdag 25 juli gesloten. Deze zo- 
mersluiting vindt plaats vanwege finan- 
ciële en personele beperkingen waardoor 
sluiting noodzakelijk is geworden.
Het is in deze per iode wel mogelijk om in

Het is maar een trieste bedoening in de 
voormalige rijwielstalling Wittenstraat 
23. Meneer Lucas, ome Thijs, staat in het 
donker nog een beetje te sleutelen aan een 
bromfiets me؛ l>et weinige gereedschap 
dat hij nog in zijn winkel heeft. De tot 
voor kort nog met onderdelen volgepakte 
ruimte is nu nagenoeg leeg. De rijwiel- 
winkel moe، plaats maken voor de nieuw- 
bouw en komt niet meer terug.

Meneer Lucas staat er een beetje versla- 
gen bij. Hier en ^aar ligt nog een oud 
wiel. Er staan nog enkele fietsen van 
mensen die nog geen andere stalling ge- 
vonden hebben. Het is al'gelopen met de 
rijwielwinkel. Toch komt hij elke dag op 
zijn fiets nog even bij z’n zaak langs. Al 
is hij er maar een uurtje, er zijn altijd wel 
weer klanten die nog niet wisten dat het 
afgelopen is met het bedrijfje. Deze men- 
sen worden dan nog snel even geholpen.

VWCHTE^NGENKOMITEE 
OPGERICHT
Op 17 juni 87وآ is het Amsterdams Soli- 
dariteitskomittee Vluchtelingen opge- 
richt, het A.S.K.V, De döelstellingen van 
he[ komitee zijn:
-  praktische inform atie؛ advies en hulp 
aan vluchtelingen
-■■■ controleren van vreemdelingenpolitie 

en andere gemeentelijke diensten en in- 
stellingen, die met vluchtelingen te maken 
bebbeii. Het adres: Postbus 11لإلو , 
Amsterdam. Telefoon 2468,69 (AFFRA- 
meldkamer).

DE WAARHEID
g؛everzorç؛Begrafenis- en Cremat

J.F.SPIERINGS
184771 ).Hugo de Grootkade 13 te 

Terstond hulp na ©verlijden 
٠١ ٠٢٠٠٢٠٨> Gelegenheid

Haarverzorging 
٧٠٠٢ hem 
voor naar 

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G- Kruisinga, De C lercqstr. 2 ه أ  t e l . :120522
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keld. Het plan heeft een dynamische 
ruimtelijke opbouw waar het plein een 
belangrijk onderdeel van is. De drie poor- 
ten in het nog te bouwen woongebied aan 
de westkant van het plein vormen de ver- 
binding tussen het plein en de straten. 
Hén hoge poort naar de Van Der Hoop- 
straat en twee kleinere naar de J.M . Kern- 
perstraat en de Van Hogendorpstraat. De 
plafonds van deze poorten /.uilen ver- 
fraaid worden door de kunstenaar Eric 
Mattijssen.
٠٢ het Nassauplein zal binnenkort de 
eerste en voorlopig enige hoogbouw ge- 
realiseerd worden. Het betreft een 9 ver- 
diepingen hoog woongebouw. 
Werkgroep, KIM en de begeleidende 
groep van buurtbewoners heeft hier geko- 
7.en voor een kunstwerk op het dak en aan 
de gev'el van de torenflat. Dit kunstwerk 
zal ook zichtbaar zijn vanuit de trein. De- 
ze opdracht is verstrekt aan Noël Har-

Het Van fioetzelaerplein, het momenteel 
zeer vervuilde en meest gedepriveerde
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Kunst en stadsvernieuwing 
met werkgroep KIM

٢£ .Stadsvernieuwing is een langdurig proces van inspraak, ontwerp en uitvoering 
wordt veel overhoop gehaald in een buurt met de bedoeling dat het er leefbaarder en 
aantrekkelijker op wordt. Binnen dit proces is naast nieuwbouw en herstrukiurering 

1، geld uitgetrokken voor beeldende kunst. Als er alleen huizen gebouwd zouden<م)م 
-et is na؛، ,worden en wegen aangelegd, zou het namelijk maar een saai geheel w orden 

belangrijk welke kunstopdrachten uiteindelijk verstekt worden omdat deze ،اكألاا.؛اا، 
voor tientallen jaren het gezi،ht van een buurt mede bepalen. Het is de taak van werk- 
groep KIM, een commissie van de afdeling kunstzaken, óm samen met enkele betrok- 

ken buurtbewoners de wethouder van kunstzaken hierin te adviseren. Ook in onze 
buurt zijn er al ruim twee jaar bijeenkomsten waar KIM met enkele buurtbewoners 

de (>outbuurt 1إااي>؛؛ bespreekt op welke wijze de kunstgelden in de Saatşlieden- en de 
besteed moeten worden. Het is een langzaam proces zoals alles binnen de stadsvernieu- 

jaar voordat aan alle kunstopdrachten voldaan is. و wing. Men rekent dan ook wel 
l oeh zijn er al enkele projekten gerealiseerd. Nog niet zo lang geleden is het kleurige 
beeld van Wendela geplaatst bij het trapveldje in de Van Beuningenstraat. Ruim een 
jaar geleden is het beeldengroepje van Ringnalda en Dilworth op het Van Oldenbarne- 

.veldtplein geplaatst. En al weer vier jaar terug de “ Kop van Jut” bij de Marcantiiaan

Als d d s v ^ i^ w in g s g e b ie d  krijgen we 
vanuit de adsvernieuw ingspot een half 
procent van de totaal be^hikbare gelden 
om uit te geven aan kunst. Op zich een 
heel aardige geste. Als men ziet wat er al- 
lemaal bezuinigd wordt op de nieuw- 
bouw, kan men zich echter afvragen of 
dat procentje wel voldoende is om iets le- 
vendigs aan .dé buurt te lev en . De nieuw- 
bouw in onze buurt die momenteel 
gerealiseerd wordt is nogal kaal en funk- 
^onalistisch van karakter. De huidige 
woningbouw kom t door het gebruik van 
goedkoop bouwmateriaal als gevolg van 
de bezuinigingen nogal koud over. Was 
stadsvernieuwing met architekten als Ber- 
lage, Van Eesteren en Koolhaas ooit van- 

’ al mooi en kunstzinnig, nu
moet het van dat halve procentje komen. 
Een moeilijke opdracht. Misschien is h؛et 
zelfs wel onmogelijk. Toch is iets beter 
dan niets. De projekten die nü gereali- 
seerd worden geven hoe dan ook toeh 
weer wat fleur aan onze buurt. Projekten 
die nog gerealiseerd moeten worden zijn 
kunsttoepassingen op het Nassauplein, 
het Van Hogendorpplein en het Van 
Boetzelaerplein, in de Van Hallstraat en 
de Jan van Galenstraat en bij het Gat van 
Rob (Inham).
Het Van Hogendorpplein en omgeving, 
de Noordoostpunt van de Staatslieden- 
buurt, zal in belangrijke mate van aan- 
zien veranderen. Voor dit gebied is in 
nauwe samenwerking met een bewoners- 
groep een stc-debouwkundig plan ontwik- kunstw erk “Polaris'' van Wendela Gevers Deynoot m de Van Beunmgensiraai
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nieuwbouw op het 989'؛ koırıt e١١ ؛، 
Reigersber- .٧ VVerfterrein aan de 

nog opslagplaats voor ٨٧ genstraat 
rióleringsbuizen e.d. Dit hebben 
burgemeester en wethouders beslo- 

komt sociale woningbouw, ٢£ .ten 
hoera, en uitvoerder is woningbouw- 
vereniging Zomers Buiten. Na de zo- 

et in deze krant meer over ؛■nier kun
.ezen؛

een rnemve plek gemaakt ; een groot ٧٠٠٢ 
Ga- ٨̂١ “'sprietachtig” teken bij de Jan

lenstraat
In de f-rederik Hendrikstraat zal b i j  het 

door l ia r r j (1اا1اااةا “Gat van R ob” (De 
Van Renswou een kiein object ontworpen 

bij de nieuwbouw. ؛worden voo 
meer Hitten ؟«١ Zij die geïnteresseerd zijn

.keentru،n؛؛het w

Ad Bakkenes

I 'م f 'وآل'
و ،٢ ه

؟■'؛؛§؛؟?؟■' ءأ"أبمم ء ' هم سمج
٠ ٠' '٠" '

محم

iU ’L verloederd(’. Van Boet zelfierpleni word{ eind dit jaar opgektiapl

de buurt, zal binnenkort op- ؛٨ pleintje 
zullen weer bomen ٢£ .geknapt worden 

worden geplant en op de hoögte van de 
Fanïlius Schültenstraai zal een hoog niet 
massief beeld geplaatst worden. Het 
kunstwerk moet zich door klem en mate- 

riaalgebruik onttrekken aan de grauwe 
gevels. De opdracht zal verstrekt w،>rden 
aan Wout Mout of Dicky Brand. De 
eerste W'erkt vooral niet natuurlijke mate- 

de andere ؛اآة¥ازإ rialen als hout en steen 
zakelijke التقهاا meer met kunststoffen 

strakke modellen realiseert.
Aan de Van Hallstraat, als je vanaf het 
Frederik Hendrikplantsoen over de bi'ug 
van de Kostverlorenvaart voorbij de flau- 
we bocht komt, toornt rechts de kop van 
de'-eers'te woningen hoog boven de toe- 
gang tot het bedrijfsterrein uit. De geheel 
gesloten en vlak gestucte muur van dat 
woonblok komt in aanmerking voor een 
fotografisch beeldend kunstwerk. Ge- 
dacht wordt aan zwart/wit fotografie, 
uitgevoerd in fotografisehe scre.entech- 
niek opgebracht op plaatmateriaal. Een 
aardig voorbeeld hieraan ziet men op de 

ld/-ا de آ؛ااا; muur van de Canonwinkei 
sestraat/hoek Prinsengracht. Dit kunst-. 

werk zal eet) duidelijk karakter geven aan 
 deze ingang van de ^aatsliederibuur..؛

deze opdracht zal uitvoeren is nog €ن'اا
niet bekend.
Aan de Mareantilaan. zou behalve de 

Kop van Ju t’■ een tweede opdracht uit،؛ 
gevoerd worden. Langs het wat.er zouden 

d؛gevoe؛de ‘sprieten’1 van (;er Dekker ui 
na voltooiing van de ا'ا،اأ'ا£ .worden 

nieuwbouw en aanleg vail het pad langs 
het water bleek het . idee achterhaald. 
Door Dekker is nu een nieuw ontwerp

5
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DR. RIJK KRAMERSCHOOL 
KRIJGT NIEUWBOUW OP
BINNENTERREIN

eeu forse verschijning ■«.١٠؟ figuur in de Hugo de Cirootbuurt. Hij ،أ*ا؛1،،اااا  1>ء arts Kijk Kramer ١١«،؛• ruim een halveءما»مآ• geleden et’،ا
de arbeidersgezinnen en een warm hart آ0(آا een sociale bewogenheid zorgde voor betere voorzieningen انه' ا؛ااإص.zwarte hoed ١١^١، 

had voor de vele kinderen van de buurt. Op de Stadhouderskade, waar hij woonde, herinnert nog een gevelsteen aan zijn ver- 
nb(ok Nassaukadc/2e H. de؛/»in 1917 verrees op het binnenterrein *an het hu ء؟مح diensten. Naar de/e man is de school genoemd 

n-van de buurt” . Maar toch, een klein, somber gebouw,؛gróótste binnen،erre ال،ا“ .Grooijjtraat/F. HendrjksÉraatH, de Grootkade 
,beklemd tussen de huizen. Aan de ruimte valt niet veel te doen, aan het gebouw wel. l)at gaat binnenkort gebeuren

slechte staat waarin het gebouw toen al 
verkeerde. Eigenlijk had het toen 
gesloopt moeten wordden” . Hoezo? ،،De 
muren brokkelen af en zijn om die reden■ 
hier en daar أ€آال planken betimmerd, de 
riolering is ^eel slecht; doordat de school 
ook ]١٠̂  lager ligt dan het straatnivo ko- 
men de drollen af en toe op de speelplaats 
bovendrijven. Bovendien is de school te 
klein."
Nieuwbouw dus. Maar waarom op het 
kleine binnenterrein? ؛sF.en andere plek 
voor de nieuwbouw is er niet in de buurt.

school hebben. Maar we geven wel voor- 
”ang aan kinderen uit de buurt■؛ .

!}rollen
Als ik door het schoolgebouw loop naar 
het kamertje van Henk; omringd dooi 
een groep vrolijke kinderen die me alle- 
maal de weg لل'بم1أاع  wijzen, valt me op dat 
er blijkbaar nog niet zo lang geleden ver- 
bouvvd moet zijn. “ Dat klopt” , zegt 
Henk. “ Zo’n zeven jaar geleden zijn hier 
onder meer de plafonds verlaagd. Maar 
dit verandere niet écht iets aan de zeer

I)e basisschool Dr. Rijk Kramer is als een 
van de weinige sc'hülen in onze* buurt 

ik aan Henk 1’or van ؛؛overgebleven. Al 
de schoolleiding vraag waarom, is he، 

te weinig kinderen ؛•antwoord: “ Omdat e 
niet mee] 1آ€ا zijn kunnen ■veel sehttlen 

onze school ؛bolwerken. Wij wel, om da 
vrij bekend is, in en buiten de buurt. We 
doen veel samen met ouders, er is een O u- 
derraad, feesten, sportaktiviteiten en de 
mensen die hier W'erken doen dat al jaren 

een wachtlijst, zoveel ؛؛en jaren. Er is /.elf 
ouders willen hirn kinderen op onze

س د س

ذ س ح؛ س م م ب ؛  ا

:م. . ' م; س أ ة ة ه *ق ٠ ٠٠٠  
■ ٠ ٠ . ■

٠
٠ '٠



foto: Jan 
Kuyk

٧؛ وا87 26 ؛٨

 Voor een gymzaal is ؛١( de nieuwe أا€نب00ا
naar ١٧٠١» helaas geen plaats, daarvoor zal 

 een .اأااار:ا( plek moeten. Maar loch, او
-K'el vvai rianter dan de oude situa؟ n ietal 

 (١%.؛ wegens ruimtegebrek :؛١ een ت؛ج<ال؛:;ااان
leerlingen al Uvee jaar in hel scho- ءل van 

 lenkomplex De l.iel'tle gehuisvest.' ل -زن
-dens de sloop- en nieuvvbouwyverkzaam 

reden, die volgens planning in  augustus؛ 
tarten “ maar dit' procedures zijn؛؛ ,moeten 

zo ingewikkeld, liet kan nog wel drie 
vindt de rest van ,”،؛maanden langer dure 

een leeg schoolge- ؛١١ de school onderdak 
de Kinkerbuurt. آ؛، bouw 

oud م’ال/ et mogelijk om؛n >1أةآ ءحن:ا-اا1؛از Is 
schoolgebouw ،e rent)veren? Henk: “ De 

is indertijd gerenoveerd نأتآةل'ا'،ال'أبجآ'ال00ا 
voor hetzelfde voorziene bedrag als dat 

onze nieuwe .school wordt ge- -ئيح'اأ-،،ما0إ 
”bous'd؟ . Dan liever nieuwbouw

p»e آا¥آسملم0آا

De bewoners zijn overigens niet zozeer 
kwaad op on.s, maar op de gemeente die 
maa،' steeds meer bouw t.
De geluidsoverlast van de kinderen is 
trouwens beperkt tot tie pauzes, en we 
streven naar een rooster waarin die aver- 
last tot een minimum, beperkt w ordt.” De 
geluidsoverlast zal ook minder worden 
doordat de architekt een van de m uren, 

،lie heel dicht op de huizen staat, laat ver- 
olerende؛$ds؛springen, en er komt gelu 

beplanting langs de gevel.
Een maquette en tt'erktekeningen var، de 

-worden tevoorschijn ge ت؛ال!آأآ0ا nieuwe 
Eer$t hebben we, sanien met de“ .ل.أا:؛لال 

ouders, een aantal seholett bekeken. De 
Bentinckschool in de Staatsliedenbuurt, 
gerenoveerd door architect Van der ? o l, 

arclm ek- ءاء vonden we het mooiste. Van 
ten die we hebben gevraagd een ontwerp 

ons .؛,te maken had Van der Pol volgen 
et knapste plan bedacht.؛ook l

Riant
Het oude gebouw is tien meter hoog en 

epingen. Het nieuwe ge-؛rd^  heeft twee ؛
drie ءة'اأا'ا tien meter hoog en ؛bouw word 

verdiepingen.. .soins zelfs vier! Dit lijkt 
wel een raadseltje, maar de tekening 
maakt het duidelijk. Oude schoollokalen 
zijn bijna vijf meter hoog, maar voor 
nieuwe geldt als minimumnorm 3.10 me- 
ter. Dat scheelt al een stuk. De overige 

lerarenka- ؛؛ruifntes in de school, zoal 
 mers, keuken enz. hoeven echter ؛riet 1م

ger te worden dan 2.50 meter. Daarom 
heel't de ene helft van de school drie ver- 

 diepingen, en de andere helft vie{•. Da؛
de ene in de ا’آاال betekent wel dat er om 

andere ruimte te komen vaak een trappet 
e op of af moet worden gegaan. De ge-؛ 

meenschapsruimte van de school is zell's 
de diepte in gepland; die wordt in de 

 grond verzonken. Dat scheel؛ v/eer ااا؛الا
te. Ook is het gebouw zo ontworpen dat 
er meer .speelruimte buiten wordt ge-

.kreëerd

، ممهءلخآ؛'ممحءمبم!

Een voor de hand liggende plek zoals het 
Werfterrein aan de van Reigersbergen- 
straat heel't geen ،)nderw'ijsbestemming 
en de school huisvesten in een leegstaand 
schoolgebouw', zoals bijvoorbeeld het 
oude scholenkomplex De IJefde aan de 
Bilderdijkstraat, heeft geen zin 0آهسأل de 
scholen van vroeger bij lange na ؛)iet m.eer 
in staat zijn aan de eisen van nu te vol- 
doen.”
Blijft over het binnenterrein. Met daar- 
mee een probleem: De bewoners van de 
omliggende huizen zien nietBvbouw van 
de school niet zo zitten. Ze hebben liever, 
en wie geeft ze ongelijk, dat de school 
verdw'ijm en dat er een ^nooie tuin'kom t. 
Want de school geeft toeh overlast er؛ tij- 
dens de nieuw^bouwwerkzaamheden 
wordt dat alleen maar erger.

Geluidsoverlast
Henk T'or: ؛‘Het İ.S nu eenmaal behelpen, 
omdat er niets anders is. We hebben veel 
begrip voor de mensen in de buurt, maar 
wij willen graag een fatsoenlijke school. 
.Ie bent er niet door te .zeggen '1'ot maar 
op met je school’. Zo kom je niet verder.

ة, ر ل س:أ م ء ر ج-،ر ي ص *١۴١ ST3،£jö'Wj؛LS؛tNlV-VlDÊ،0#؛(ö£J>ei؛؛؟ش
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fo to : Cor Bergveld

ء ٠ ءء'م*ء؟؟م

ي ي ، ه ه د ا ص م

ر جي و تأ د ( ( ثمم م ا ن (ب )

ر جي أ ل ط أصادح ا الت ١ ت ما ا ب  بسيطة ن ث

وا ١ فى يوجد عن ا ا ن ل ن  لى ل
ن ) ي ها ر .ض ف ا ١ ( وص ما ج7 ت سمنرا و  م ب

ح ١ أ م ن م من هي ال و ن ١ ب حني ى ١ م م ل و ي
ما ا من لجمعن ا وا00 لى ا 1مة00 عة ل م

وم صا ١ ن؟ ب ع ف ت ج س ا00 وسأعة أ ل آ  م
ي أ محص ا ت ق ل ث ها ي ر جي  الت أ هي تأ

ل لحغمر أ ور -مع ن وشخبر مشين ب ب  ش
ة ق ر ط ر ١ م و م ب ر ع م ك ل ١ ل ب ح ى ١ ل د م ل ه س  ي

ل ا عند مل رحي ك وغير ل  ت الدوأ ا من دل
ر وا اللميكترونيه ا ي ن لبك ا ل

ا ك ا ا ن د ف ن ق ل ب

ر ذي و شأ ب ذ و ح .ة^ ض هب ن ن د كا  د
ا ١ ق م م بح بوأ ١ بث ل ي د ق ت صا ا ل  عدة ل

خفا را ١ بث لمخا ا ء ل د غ ذ ل ر وا ل ي ع  ل
ة ء محنا أ ب ا ق ن ل ٠ ا

وما متضمن عدة لصا ا هده  حول ت معل
ل أ م ع ل ا وحغوق ل م ع لمربوح ١ مخل ل
أ ا لش.ؤمإتيإ ١ ض ي و ع ن ا ا ت د م ن ن خ ن ل ب ع

 سجق لدرأ أ ن دنهويمأ ؤأ مسه لدرأ وأ
خ ل ما أ ن ك ك م ك ي ل ب ك ك ل ا ل حي س م  ل

ب هدآ في ش ل ت دأ ١ حألت في أ  كن
ب غ ا أ فى أعضوين ١ فى تر ق ذ ا بث ل ل

ا ا ر د غ ط ليت ل ا ا د م ن ا ز ن ئ ك ل  ا

خ وتر درا ل دمبرأ ١) هو ب  ة؛ة في
ن ١ من هي إلمحنتاح ا م يا وا ي ن ئ ى ا ال ل

٧ ض لحمعق أ م0 لى ١ ١ 0م30 عق ١ ث
م0 ل.ا1،ا أ7ث ا ن م ت م ءف1ل

ى ا0م30 ل ٠ 1ميثم00 ا

نطح

ض ف ه ر ل ا و ل يف ا

هدا فش ا
ل ب ه ١ ق و ي ن و ل من ي يمبعغون سنق ك

ط م ل ا ب ط م ىللزا ا ال د م.ا ا ر ك ل ' ، ل ك
ن وا د د د نعب ب و ن مإ ل ار ا ءن س ف  ع ت
ص ا ٠ لكرا ا ر لدي ا ل د ق ه ي / م ة  ب

ممفىبمضو م ا ت ال إ ء ل  ا
ك ت كا دا ١ لت حا فى ل مدا عند  و ا ك
ى ا يا شي ق ل ل ع ت ضمون ت ك بم ل ز ن  م

ى ا ١. هده ترفض ن ا يينبن زي ك دة ل  ودل
ا طريق عن ت كت  حب صا لى ا لت رسا ب

ك ي وا ز مغزل ما توضح لد ي ل ف  لف ا ك
ا ث ا ن ل وا ي ك حا م ى ١ ل ت ك ل م ه ى ت ك ف زل ن م

آ و ا ث تحق للما ا ط هدا ا ن ل حا ل ا
ى ا ت ك ينمكن ل د عهما لحصول ا ل  مركز عن
وا با لموجود ا لض ا عن ي ا ن ل ل ما  فن ) ل

ا ما ر ل £١ ت ت ك ك ل د م و و  عة ٧ آ من ي
 ٠ 1700 لى ا 10م00

ا ما ا د ت إ ا تخن كن ن ن ب م  ل ١ ء لكرا ا ت
ه تا دى ي ر ا ب وا ا من كت بل ك ج  كت ا وكبل
ر أ hf0.2 من س د  يحس نهمط لدهر ا فى خل

ك ي ق ن ١ عل ح مدا با تلت  عيف صنما ١ ومذ ن
ط ١ ل هث ل ك ا عث ى ١ ب ش ك ل يوم كل ودل

ن ا ي حن ن م ٧ م أ00 ،ع ١ و ى ١ م  ة0م00 ل
أ وا الت ذ عأ أ من ء ل ما  يق غا لى ا آ0م00 ل

و ما ا ٦٦ •00 س ١ ٠٣ي ن لخمح م ا ا ف م  عق ل

ى 16م00 ز !وهد 17*00 ال ك ر م  لمي ا ب
ما ك تحطم ك ل د صن ظ ا وهق مدا ك

م أ ر دا ذى ٤٠٣٠٣ أ ب*مدأ د ؛ل رخلىبم ل
ك وم كل ودل ى ١ ي س ن عة ا من ل ما  مع0ه ل

ت6م00 ء ال ا ى ل ا 0آ م7م0 ا

ل ١ ص ما م لص ا س ك ص ل
٠ حمه

ص ط ا وما ق ن ك يجب لض أ ل ي ضا عل ط ا

ح أ * ط ر لم ح صا غي ب ا ل ر م مت ه و ما ا من ل
ريا ا و ا ء  ( باص دس ها ) ح ل
٠^٠ ٧ خ ١ ا ي ر ل ا موا ا من و د ل  ف

را ا * عن مجا ٠ د ب وا وا رج لخا ١ من ن ل ن  ذ ل
ك د ل ب ص وس ما ) ك ( با

ر لمرحاض ا ٠■ س وص ما ) ث ( با

ح ١ صباغئ ٠ ح للرو مل ل وا  ك
ن ما جو حت م ي  ( وص.باص مأ ) ل

ا ا ى ٠ ن ا دا ر ل ب ر ي ك  لت ط فى ء ل
سببا نا كا ن ا على خطر ن ي ا ك ) ل
ص ي وص ص
ما ا ٠ - ل

ك وغير ل لخروربئ ا ت ممذحا ا ض د
ب ١٢٠■ ما ؟ ج آ ا ي ك م ن ١ ء د ل و ق م ب

مأ مغزل ا ،فق ن ل ا غقمن لصبا وا ل خ دا ل
م* ة1ا غ ف خ ( ءر وكأ ١ ) ت
ء لحدمحقق أ صالم أ * ا ف ح ل ا وأ س ب

م ) م ر ى را
د و زي م ل  هدأ حول ت لمبملوما ١ من ل
صا أ في ترغمب و ا لموضوع ا  عدة ل
ن ريت ى ١ ك يمك ق ١ ل ا ح ف ب ي كت م  ب
ق ١ ي د ل ب ط ل ب ر ا ؟ ل م ى ت ل ى ا ف ح  ل

ا ما أ ر هو ن لعشوأ وا ي و ت مهرا ل
ك دل ل’و وم ك ء \SisJ وا محصن ا ي

ى أ ١٥٠٥٥ ئ ال ١ من  . ومن آ8م00 ل

م6م00 أ

ة م و ا م ب لخإ ١ نون ئ ا محى ن د ر س
ى ا مكت ت ١ ل ل ق ن وا ١ لى ا ف عن لش ا ن ل

حا م ف ل م.ا ى ل ن ا .ن
م ا ) آ د ر ه م د ر ن  ( وس ها -57 ي
مأ ا و •تف ل دا ا 0هة ?ؤ وه آ ر ه  ،م
دا ١ م وم كل ٠ ومق ل من ء الربعا ١ ي
ما ا وأ0ه عئ ل م م ل ا7ههم لماعق ١ ا

ة وا ع ج ك ل ل ب وآ0ه عأ ٧ ١ من ك  م
م آ ? م ه ه ئ ع ال ا بي ا

س وس ١٠ ر (با
ض ن ا-جدرا و دل ب وص زط *
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ZELFSTANDIG WONEN, MAAR TOCH MET ELKAAR
gemeenschappelijke ruimten zijn een vrij nieuw verschijnsel. De Staatslieden/Hugo de Grootbuurt is erals ا'االر Ouderenwoningen 

als de kippen bij en krijgt ook /o'n  projekt op de hoek Fagelstraat/Nassaukade. Zoals al in hel vorige nummer van de Staats- هل؛ااو
krant vermeld s،aat, start binnenkort het ontwerpteam hiervoor, 

met elkaar” betekent. Om daar wat aan te veranderen ا(ا؛،اwonen, m aar اااالتابماا؛يإ‘"/، Waarschijnlijk weet lang niet iedereen wat 
op bezoek gegaan bij een groep ouderen aan de Oude Schans en hadden een gesprek met Joke Vermeulen, een zeer tev reden ااا.ام "ء

.bewoonster

ven hiervoor tc bekostigen betalen ŵ e 
kontributie. We willen bijvoorbeeld ءل- 
mand van buiten aantrekken die de gan- 
gen, t.rappen en lift sehoonhoudt.
In het begin hadden we trouwens ook veeJ 
plezier van de groep bij de klaehten over 
de woningen. We konden deze met elkaar 
bespreken en dan bij de woningbouwve- 
reniging melden. Ook in de strijd over de 
huur e.d. is het prettig ah  je samen bent; 
je staat dan toch sterker.”

Hoe ».١٧؟  de overgang naar deze woning? 
‘We zijn natuurlijk allemaal wat ouder. 
De meesten van ons hebben al heel laug in 
een ander huls gewoond. Soms wel 30 of 
40 jaar. Dan is een verhuizing altijd heel 
ingrijpend. Ikzelf kom uit een buis met 7 
kamers, ^oen de kinderen het huis آ؛أل 
^aren  wilde ik echter wel kleiner gaan 
wonen. Toch vind ik de ruimte d؛e ik nu 
heb soms benauwend klein, maar het 
wordt vergemakkehjkt door de groep. 
We kennen elkaar en kunnen gemakke- 
 bij elkaar aankloppen. Je komt ook طز؛ا
vaak vanzelf wel iemand tegen in huis. In 
mijn vorige, grote, huis voelde ik me wel 
eens eenzaam, ^ ie r  niet. Zelfs als je al" 
leen in je eigen woning bent voel je je 
toch opgenomen in hel geheel”

Kenden de bewoners elkaar van te voren?

“ ^ee , praktisch niemand kende iemand 
anders. Maar in ،le voorbereidingstijd, 
die uiteindelijk, nog drie jaar duurde, leer- 

.den we elkaar natuurlijk langzamerhand 
wel kennen. We hebben n-u een wachtlijst 
met eventuele nieuwe bewoners, waarmee 
we kontakt houden om niet van elkaar te 
vervreemden. Als er een woning leegkomt 
mogen wij in principe beslissen wie de 
nieuwe bewoner wordt, ?as als we er na 
twee maanden niet in 'geslaagd zijn ie- 
mand te vinden komt de woningbouw've- 
reni ging met een nieuwe huurder. 11e؛ 
nadeel is dan dat we die niet kennen en 1ثنآ 
of zij ons ook niet. Je meet dan maar af- 
wachten hoe liet zal gaan.
Hr wonen hier nu maar ث mannen en dat 
vinden we eigenlijk wel het minimum. Zij

melijk een keer gebeurd dat de lift ergens 
halverwege bleef steken met toevallig nel 
onze oudste bewoonster van 86 erin. In 
een lift opgesloten zijn is geen pretje, 
m aar met een stoei erin kun je in ieder ge- 
val zittend op hulp wachten.
We hebben ook een soort alarmsysteem 
opgezet per etage, d.w.z. per groepje va-n• 
2 of 3 personen. Op mijn etage hangen we 
’s morgens e؟n briefje bij elkaar aan de 
voordeur met ‘alles goed* erop geschre- 
ven. We weten dan per dag hoe het gaat 
en niemand hoeft erg lang hulpeloos al- 
leen te zijn. Op andere etages hebben ze 
w ^ r  een ander systeem verzonnen.”

Wat doen jullie allemaal gezamenlijk? 
“ We hebben gekozen voor het wonen 
met elkaar, maar onder het motto ‘niks 
m oet’. We zijn nog maar net begonnen en 
we moeten nog zien hoe alles uitpakt. 
Voorlopig hebben we besloten om één 
keer in de week met elkaar te eten, ten- 
minste, met degepen die dan kunnen en 
willen. We zijn ook van plan om eens een 
spelletjesavond te organiseren. We heb- 
ben pas een openingsfeest met receptie 
georganiseerd en dat was ontzettend le.uk. 
En we hebben een gezamenlijke woonka- 
mer, tuin en balkon, waar iedereen altijd 
kan gaan zitten. We hebben trouwens 
ook een grote keuken gezamenlijk, een 
was- en hobbyruirnte en een berging. Je 
staat versteld hoeveel fietsen daar in 
staan, tot sport- en racefietsen aan toe .”

Hoe regelen jullie al het gezamenlijke? 
“ We hebben wat taken verdeeld. We heb- 
ben bijvoorbeeld twee logeerkamers voor 
algerneen gebruik. Eén van ons koordi- 
neert dat en zorgt ervoor dat we niet plot- 
seling 10 logees tegelijk krijgen. We 
hebben een interieurkommissie die de in- 
richting van de gezamenlijke ruimten 
heeft verzorgd, □ie lette er bijvoorbeeld 
op dat er een bank gekocht werd, waar je 
weer gemakkelijk uit op kunt staan. We 
zijn tenslotte allemaal 50-plussers.
Er is iemand die de tuin verzorgt en ie- 
mand die de voorraad in de gezamenlijke 
keuken in de gaten houdt. Om alle uitga

Als we aankomen blijven we eerst buiten 
even wat jaloers staan kijken naar het ri- 
ante balkon op het zuiden. Dan bellen we 
aan. Bij de dertien bellen hangen m aar 12 
bordjes; het huis is pas sinds m aart klaar 
en blijkbaar moet er nog iemand verhui- 
zen. Als de deur is opengedaan stappen 
we een ruime hal in en eigenlijk lijkt het 
een gewoon nieuwbouwpand. We lopen 
naar de eerste etage langs de lift en ver- 
schillende voordeuren. Joke Vermeulen 
heeft haar deur al open gedaan en de 
hond staat kwispelend op ons te wachten.

We mogen het huis zien, hoewel nog niet 
alles helemaal ingericht is: Er is een 
woónkamer met open keuken, een slaap- 
kamer, een douche en toilet en een enorm 
grote bergruimte. Dan gaan we zitten en 
krijgen koffie.

Waarom zijn jullie als groep hier gaan 
wonen?
“ Op de eerste plaats voor de gezelligheid: 
All؛* buren kennen elkaar hier. Daarnaast 
is het de bedoeling dat we elkaar helpen 
als dat nodig is, waardoor we langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Daar- 
om is eeh spreiding in de leeftijd van de 
bewoners ook belangrijk. Alleen maar 
80-plussers zou natuurlijk niet erg zinnig 
zijn; er moeten voldoende ‘jongeren’ 
zijn. Wij hebben afgesproken dat de ge- 
middelde leeftijd ongeveer 65 jaar moet

Langdurige verpleging kunnen we na- 
tuurlijk niet op ons nemen, maar bij ziek 
te e.d. ،kun je hier toeh aardig 
opgevangen worden. En als je wat ver- 
geetachtig wordt dan weet je dat je buren 
een beetje extra op je letten; dat is een 
prettig idee.”

Wat Is <?٢ speciaal voor ouderen in deze 
woningen?
“ De wohingen zijn enigszins aangepast. 
Er zijn handgrepen in het toilet en de 
douche. Er zijn geen drempels en de deu- 
ren zijn extra breed, zodat er eventueel 
ook een rolstoel door kan، Zelf hebben 
we twee stoelen in de lift gezet- Het is na

10



hebben dus voorrang. Hetzelfde geldt 
voor ‘jongeren’, omdat die noodzakelijk 
zijn voor de groep.”

Hoe nemen jullie beslissingen?

“ In principe beslist iedereen mee. Hei، 
eventuele nieuwe bewoner bijvoorbeeld 
moet met algemene stemmen aangeno- 
،nea worden. Als er ook اأا؛ةا.ا ■ één k'mand 
bezwaar heeft gaat het niet door. We heb- 
ben ءاا€اا-إزأل آأل;ا'آأ  vastleggen dat beslis- 
singen altijd met algemene stemmen 
genomen moeten worden. ‘De meeste 
stemmen gelden' gaat bij ons dus niet op. 
Tot nog loe gaai het uitstekend en ?,؛jn we 
het nog altijd eens kunnen worden.”

Interesse?
Hoewel ieder projekt ouderenwoningen 
weer anders is met eigen afspraken en he- 
lemaal niet op deze hoeft te lijken, is dit 
misschien ها1آ ا  een aardig voorbeeld van 
wat er zoal mogelijk ؛$. De groep uit de 
StaatsIiedenVHugo de Grootbuurt mag 
te zijner tijd ook gerust eens zelfs komen 
kijken, o p  de Oude Schans zijn ze er op 
voorbereid; er zijn zelfs al mensen uit. De- 
nemarken geweest.
Mocht ٧ gei'nteresseerd zijn in deze vorm 
van wonen, dan kunt ٧ voor meer inf'or- 
matie bellen naar Jan Tilburg van de 
Wijkpost voor Ouderen, Van Boetze- 
laerstraat, tel. 844352. Om in aanmerking 
te komen moet ال wel minstens . ؟٥  jaar zijn 
en in de Staatslieden- of Hugo de Groot- 
^uurt wonen.

Joke Vermeulenء'؛محسمثم’سم Judy Spook ■foU): Cor

rechten ؛٦٧٨ vechten voor

volgen van het plan van B&w, wordt de 
forum bijeenkomst georganiseerd. Ook 
worden handtekeningen verzameld. Wij 
roepen u  op solidair te zijn en te blijven! 
Bewoners van alle tehuizen, mensen van 
de wachtlijsten, ouderen die straks opge- 
nomen willen worden, kinderen van de 
bewoners, AMSTKRDAMMERS SI UIT 
IJ AANKEN!

ANBO, 
Commissie Tehuizen 
Gewest Amsterdam 

Prins Hendrikkade 21 
ا7 ا ا ا  TL Amsterdam 

tel. 244067

inensen toe te ا ؛ه،آ sten nog eens؛؛l
voeg,en.

4. Geen gesol met de bewoners, ،naar 
zorg 'eıı respekt voor de ouderen.

5. Eerst uitbreiding en aanpassing van de 
alter- ا ؛اءأ le lijnszorg en vele vormen 

natieve woon- zotgprojekten ten be- 
hoe 'e  van zelfstandig wonen van 
ouderen. B،;taalbaarheid van deze 
voorzieningen.

Haagse beleid zal 6 1أأل. Ondanks 
Amsterdan، haar eigen ’ 

lijkheid moeten nemen, 
vóert de -Anbo de ٠ ااةأل؛الم) Onde)' deze 

aktie. In augustus zal de gemeenteraad 
zich moeten uii-spreken over het voorstel 

deze punt.cn de ge- 0ليل ا؛الالأنا ',van B&W 
-rneente te overtuigen van de funeste se

B&W van Amsterdam hebben een nota 
gemaakt waarin onder andere wordt 
voorgesteld een aantal verzorgingshuizen 
te sluiten en hel aantal verzorgingsplaat- 
sen met 1140 te verminderen. De ANBO 
(Algemene Nederlandse Bond voor Ou- 
deren) is het hiermee niet eensJ 
De Anbo vindt:
١. Géén sluiting van tehuizen op andere 

dan bouwvalligheids-argumenten. 
٧^١١٢  doorgang van nieuwbouw en re- 

n ^ ^ iep la n n en .
2. De wens tot verspreiding اللتا tehuizen 

mag geen reden zijn om goede renova- 
tieplaanen af te wijzen.

3. De Anbo wil een oplossing voor de 
lange wachttijden bij noodzakelijke 
opname ؛١١  plaat.s van aan de wacht-
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“ DEÏOCHÏ”  een internationale kunstperformance
w ءء ١١١٠٠؟ ،١١ a s ه ءا!االوءط ،!  In ا

to e n  k w am  d e  G re e p . D e  S tic h t in g 
S اا؛م،ا،ا،ممه ta a t s  l ie d e n g r e e p  d o et 

c u l tu u r  s in d s  d® p e r f o rm a n c e " " 
r o n d o m  d e  o n th u l l in g  v a n  h e t

* o p  w ijle n  d e  R io o lra t. 
s e p* ء Z ij p r e s e n te e r t  z a te rd a g 

T o c h t . ®٠“ te m b e r  w e d e ro m 
G ro o ts  e n  m e e s le p e n d  g a a t  h e t 
w o rd en «  m e d e  d a n k z ij d e  k o m s t 
van in d iv id u e n  e n  g r o e p e n  u i t  F in- 
la n d ,  P o ie n ,  ' E n g e la n d, 

e n  S p a n je .  N ieuw ؛أهء؛ق ,F ra n k r ijk 
h ectisch  b loed  dus. B eeld en d e 
k u n s t ,  m u z ie k , d a n s  e n  p e r ïo r m a n- 
c e s  z u l le n  o p  o n o ir b a r e  w ijze  ver» 

»ملهه ه« ا m ؛ما e n g d  w o rd e n  in  e e n 
l i ta n ie  van g e b e u r te n is s e n ,  die z u l- 
t e n  e in d ig e n  in  d e  “G ro te  B a b y lo- 

Arena“ «٤ ”n is c h e  Verwarring 
A tta k a "  o p  h e t  L im b u rg  S tiru m*
p le in.
De verdronken kultuurweerspiegelingen 

٧٤١٨ de nieuwe oertijd aan het begin آ،ئأا 
het Marnixbad, is een to* ؛؛١ ,de T ocht 

taal A m sterdam se produktie. De 
' in het bovenbad zal 

10 ' tonen. In het beneden- 
bad is een w aterperform ance waarvoor 
men sterke zenuwen nodig zal hebben 
zodat na natuurlijke selektie de rest van 

publiek zich kan vergapen aan  de ؛h e 
“Ellende Aan De Horizon”: een k lan- 

kestafette van een 5-tal newwave- en 
hèavym etal groepen langs de N assau- 
kade. Na de oratie “Sesam  Sluit U”, die 

-٤٤$ de geopende brug naar de Limburg 
rum straat doet zakken, wordt het 
geachte publiek voortgestuwd in een

jtirum plein, waar in de aldaar ge-؛ ourg 
bouwde arena de inluiding van een 
nieuw tijdperk de gem oederen zal ver-
h itten.

W a aro m  d i t  a l le s?
‘W a rs  van wollig w elzijnspaternalism e, 

laten we ons n iet door hoerige kunst- 
priesters en egoïstische dwaalfluiters re- 
duceren to t geïnstitu tionaliseerde

' m aatschappij~ en 
nog m aar één betrokkenheid: /«،؛؛ 

w instbejag  <?n zieltjeswinner!). Wij zijn 
."de elite van de on derkant

n éérder genoemde landen hebben we؟ 
de elite uit de oude wijken gevonden dte 
daar verschillende alternatieve culturen 
vertegenwoordigen. Hoewel we de term 

“G hettokultuur” tegenover de Polen niet 
m eer zullen hanteren, vanuit het besef 
dat deze gesloten m aatschappij andere 
barriëres kent, bescliouwen we het als 
een voorrecht in de verpauperde om ge- 

ngen te wonen om dat daar de onaan-؛'v 
gepaste kunst kan bloeien. Of zij ook 

s nog een open v raag.؛ werkelijk bloeit 
Laten we m aar zien wat deze internatio- 
nale sam enscholing gaa t opleveren. 
W at weten we eigenlijk van Finse Per- 

form ances? De onofficiële kunst moet 
h aar ruimte krijgen. De tsaren hebben 
het geld, de politici verdelen het, de ver- 

'echter uit de O U سمه؛اnieuwende k u n s t 
wijken van Europa. Berlijn, ءه 

Glasgow, Parijs, Londen, horen jullie 
het. Kom de “Horizon” verbreden. Laat 

 zien of er echt een Europese traditie ؛٨
de ghetto’s ieeft. 

de Tocht benodigde ٧٠٥٢ Aangezien de 
to taalregie enige voorbereiding vergt, 
zullen de m eeste groepen hier twee we- 
ken bivakkeren en her en der hun eigen 

eder geval va*؛ produkties vertonen. İn 
naf zondag 30 augustus tot en met 
woensdag 2 septem ber in de grote ten- 

ten in het W esterpark in samenwerking 
m et het Rooie Neuzencircus voor de
kinderen.

Stichting Staatslieden-G reep

foto: Dik Kmith

Kunstwerken gemaakt tijdens Staatsliedengreepfestivals, door W illem A'ell en Teja 

Banks ...................... .............. .............. ..................

M ondo en hiondana

Foxy Jane

yiT-AGENDA

do 25 juni Proeflokaal I n te r n a t io n a le
P o ë z ie

21.00 Dichtersfestival

vr 26 juni StaatsTV b u u r tn ie u w s  vanaf 16.00 kanaal 29
do 2 juli za a lio o T rio  N u 20.30 jazz
vr aug و2 de Greep b e g in  fe s t iv a l  

d e  “S ta a ts l ie d e n *  
g re e p "

17.00 festival

za 5 sept de Greep d e  T o c h t internationale
perform ance
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KALE HUUR?

dikke kans dat u teveel 
betaalt’

 vee) oude woningen ؛٢،
de staatsiiedenbuurt 

zijn niet mاا¥س eer

u KUNT HUURVERLAGING KRUGEN

HUURSPREEKUREN
٨̂٢  Reigersbergenstr, 65 do, 16.00 * 17.00 

،/an Halistr. 81 ma. 19.00 - 20.00, dL 10.00 - 

nan, Van Limburg Stirumstr. 119 ma.-d؛.-do.-

£ e  R e ig e r ,  ١ 

Wijkcentrum,

Dan heeft u  drie eenheden en moet daar- 
voor per ١ juli 3X / 4 , 1 2 - f  14,16 per 
maand betalen. (oude prijs 
3 X /4 ,35  - /  Voor een één-kamer .(ل3,05 
woning (kaniet en keuken) betaalt. ٧ 
2 X / 4 ,72 - f  9,44 per maand.
Als u  teveel betaalt, bel dan de Gemeente 
Waterleiding, telefoon 5802911, Dan 
komt een ambtenaar bij u  thuis kijken en 
wordt het bedrag daarna opnieuw vast- 
gesteld. Het is goed als U ook een bericht 
aan Uw huisbaas stuurt.

Piet Vink

WATER
ke kamer en ook de keuken telt voor één 
eenheid, maar een kamer van 6m؛ en klei- 
ner telt أن،للل mee. Daarvoor hoeft u  dus 
niets tebetalen. Soms is in de loop der ja- 
ren een tu^enkam er bij de woonkamer 
getrokken. Ook dan is er een kamer min- 
der. Let wel, als را in het rijke bezit van 
een ligbad bent, dan اا'اآ dit me-e als één 
eenheid. Een douche kost echter niets. 
Voorbeeld: u  heeft اااا-ا .‘ kamers, een 
kleine zijkamer van ?١١٦' en een keuken.

BETAAL NIET 
TE VEEL HUUR!
؛١١  onze buurt ziet u  overal blauwe affi- 

ehes hangen met de tekst: Als IJ !«** ؛٢ وه » 
/  240 betaalt voor een oude woning, dan 
is er grote kans dat IJ teveel beta lt. In de 
Staatskrant van april heeft u  meer hier- 
over kunnen lezen. Sindsdien zijn vele 
mensen op het Wijkcentrum komen in- 
formeren. En in menig geval bleek dat zij 
inderdaad huurverlaging konden krijgen. 
Soms ١١١٢١ meer dan /  200 per ina؛؛nd. 
Speciaal in deze tijd van bezuinigingen, 
waarin de regering keer op keer zit te 
knabbelen aan de huursubsidies, is het 
belangrijk deze huurverlaging aan te vra-

Nog even in het kort de regels. De huur 
wordt bepaald aan de hand van een aan- 
tal punten. In onze buurt bedraagt het 
puntentotaal voor het overgrote deel van 
de oude woningen minder dan 40 punten. 
De huurverlagings-grens bedraagt dan 
/  238,68 per maand, eksklusief water- 
geld. Om het puntentotaal te berekenen 
moet u  Uw kamers, keuken, bergingen, 
tuin, douehe/w.c. en de lengte van Uw 
aanrec'ht opmeten.
Kom met deze gegevens naar één van de 
huurspreekuren, waar men het puntento- 
taal voor U kan uitrekenen, u  kunt het 
ook zelf proberen هan de hand van een 
voorbeeld in de W oonlastenkrant. Deze 
op het Wijkcentrum verk ؟.؛ rij^ aa r. 
in sommige gevallen kan de huurprijs 
nog veel lager uitvallen, bijvoorbeeld als 
er zeer ernstige gebreken aan Uw woning 
zijn. u  kunt dit alles lezen in een folder 
van het Ministerie van Volkshuisvesting. 
Kom naar één van de U rsp re e k u re n  in 
de buurt.

WATER K0$T GELD ALS
Met de huurverhoging per ١ آا«ز  a.s. 
wordt o،١١، het watergeld opnieuw ver- 
hoogd. Terwijl de overheid de mond vol 
heeft over prijsbeheersing, geeft ze zelf 
het slechte voorbeeld. I>e verhoging 
van het watergeld bedraagt 8 ؟٦١ . Minder 
bekend is dat veel bewoners in onze buurt 
teveel watergeld betalen, u  kunt zelf heel 
gemakkelijk kontroleren hoeveel u  beta*

اااآل«-اا'،ا-
l}e prijs wordt berekend per eenheid. ؛؛١-
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ONTRUIMING GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 71-2
ه 'ف

ء ■ مإبموبم،'"

بممسبمش«ب.
'ة'أمم'ء ؛ ' '« '

~ ص ٠: .ب

420 gulden is in onze buurt voor vrijwei 
niemand op te brengen. Ontruimingen 
«iet veel politie en alle ellende van dien 
betekenen alleen maar overlast waar nie- 
mand op zit te wachten. Als de 
leegstandswet met succes uitgevoerd 
wordt in onze buurt zal dit veel overlast 
veroorzaken. Huiseigenaren krijgen er 
dan een middel bij om hoge huren a f  te 
dwingen.
De Groen van Prinstererstraat kan elk 
moment ontruimd worden. De tweede 
anonieme dagvaardiging in onze buurt is 
ook al weer binnen; Bentinckstraat 70-1.

Ad Bakkenes

in oorlogstijd om te voorko- ها؛اس de aarde is een veel gebruikte lugubere؛V ers،:hroe 
mén dat de oprukkende vijand plezier of nut heeft van de haar veroverde gebieden. De 
niet meer te verdedigen gebieden worden letterlijk verschroeid zodat er geen leven meer 

oorlog *eggen de affiches van de kraakbeweging. Dat ؛ة mogelijk is. Leegstandswet 
blijk، wel. De woning in de (>roen van Prinstererstraat die op grond van de leegstands- 
wet ontruimd dreigt te worden is van binnen kompleet afgebroken. F,r staat geen muur 
meer overeind. Bovendien is de woning voor de toekomst besmet verklaard. Eigenaar 
Van Riet zal weinig plezier aan zijn woning hebben. De Woongroep ziet dit als een 

,waarschuwing naar huiseigenaren niet te spekuleren met woningen

zoekende. In deze buurt wonen zeer veel 
net een minimum inkomen, die؛ mensen 

al genoeg moeite hebben met het opbren- 
gen van een “ normale” hum . Kom maar 
eens kijken op het huurspreekuur van het 

de م0آ wijkcentrum. Spekulatie hindert 
Gemeente in de uitvoering. H aar beleid is 

zoveel mogelijk opkopen van panden آث؛آل 
in onze buurt zodat zij in staat gesteld 

35 ^ordt het achterstallig onderhoud van 
de negentiende eeuwse wijken weg ؛٨ jaar 

te werken. De opkoopsom van de panden 
wordt vooral bepaald door de m arkt- 
waarde, dus de huur die een woning ople- 

ver-t. Als de leegstandswet spekulatie in 
de hand werkt, de huren opdrijft, dan 
worden de panden te duur binnen het ge- 

aar،؛ meentebudget. De Gemeente kan 
beleid niet uitvoeren wat weer vertraging 
betekent binnen de stadsvernieuwing. 

rie is een schande. Een huur van؛؛spekul

De betreffende etage was door Van Riet 
voor zo’tt 25.000 gulden gerenoveerd. Na 
het leggen van een dure plavuizenvloer, 
het plaatsen van een nieuw keukenblok 
en het aanleggeu van centrale verwarrping 
kon hij met behulp van de puntentelling 
van Vol^huisvesting de huur opschroe- 
ven tot 420 gulden. Het lijkt natuurlijk 
heel wat zo'n renovatie. Als je bedenkt 
dat er ruim وت jaar niets aan die woning 
is gedaan, dan is het eigenlijk niets. De 
kleine opknapbeurt die de Gemeente in 
onze buurt uitvoert kost per woning al 
32.000 gulden. En dan wordt niet alleen 
de binnenboei, maar ook het buitenwerk 
opgeknapt. Zo’n door de Gemeente op- 
geknapte woningvraagt meestal maar een 
huur ttissen de 135 en 1.65 gulden.
Huren
De eerste die gepakt wordt met hoge hu- 
ren is natuurlijk de bewoner 'of woning-

Het blok Schaeptnanstraat/Kempenaerstraat/  L uzacstraat/ Van Bossestraat, 

bouwd in de jareri twintig, is nu al rijp voor de ا،/ت>،م-
fo to : Cor Bergveld

ه ٠٠٠ ٠* ي ٠

م ' م ءخ

ضأإ إل ج؛

ط ب ~

Weiger 
de huurverhoging 
per 1 ؛)□إ
Elk jaar wordep de huurprijzen 1/er- 
hoogd, Dit jaar met 2%-en volgend jaar 
zelfs met 3%. Waarom, dat weet me- 
mand. Allerlei lonen en uitkeringen zijn 
al jarenlang bevroren ert worden zelts 
verlaagd. Veel oude woningen zïjn. s^e'rk 
verwaarloosd en wórden nauwelijks door 
de huisbazen onderhouden. K la c h te n  bij 
Bouw- en Woningtoezicht brengen niet 
veel verbetering. Maar de huren blijven 
maar stijgen. ٧ اآا؛اا  er iets aan doen. 
Als Uw woning verwaarloosd wordt en 
Uw huisbaas niet op ٧١٧ klachten rea- 
geert, kunt IJ de huurverhoging weigeren. 
Velen doen؛dit reeds jaren. Het weigeren 
van de huurverhoging moe[ u doen op 
een speciaal formulier, daï verkrijgbaar JS 
bij het Wijkcentrum of op de huurspreek- 
uren elders. Dit for؛nul؛e'r moet uiterlijk 
zes weken na ١ juli bi، de huisbaas inge- 
diend zijn.

Piet Vink
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EVİNİZ HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİ ŞİMDİ BİLDİRİN
meşine dair özel bir formül 
doldurmanız gerekiyor.
Bu ,formülü aşağıda belirti- 
len kurumlardan temin edebi“ 
lir veya dcddurmak için yar- 
dun isteyebilirsiniz ٠ 

Semt Merkezi م Van Hallstr. ̂ 1 
Saat, 10.00 - 17.00 arası. 
Semtevi ■©e Reiger, Van Rei- 
gersbergenstr. 65. Perşembe 
günleri saat 16.00-17.00 
arası.
Sizin kiranız yüksek ise (Ya- 
ni 240 guldenden fazla ise/ 
ancak bu rakam bazi sokaklar 
için geçe؛rlidir) veya evi" 
nizle ilgili daha banska S O -  

runlarınız var ise semtmer- 
kezine (Wijkcentrum) Hîüra- 
caat edebilirsiniz. Baş vur- 
manız gereken günlen i se ت 
Pazartesi günleri saat
.arası رءمول0 - 20.00
Sali günleri saat 
10.00 - :11.00 arası. 
Perşembe günleri saat.
17.00 “ 0 ل6.ثء  arası.
Kendi diliriizda yardım isti- 
yorsanız semtimizde çalışma- 
ları olan "Bureau Bestuurs- 
kontakten" kurumtmun komusma 
saatlerine başvurabilirsi- 
niz.
Bureau Bestuurskontakten, 
Amaliastraat 5 
Konuşma saatleri:

tehsisatları.
- Kötü kapanan kapı veya pen- 
cereler.
- Rutubetli banyo veya du- 
lar.
- Lağımlardaki tıkanıklar.
- Çürümüş tahta çerçeveler.
- Eğri tabanlar.
- Fayans işleri.
- Merdivenin bakımı.
- Yağmur borusunun tıkanması 
veya bozulması.
- Bahçe çitlerinin bozuk ve- 
ya düzensiz olması, gibi:

Kirat’imn Yapması Gereken Bakımlar

- Tavan Boyası.
- Duvar kağıtları ve boyası
- Camların yenilenmesi.
- Su tehsisatı ve çeşmelerin 
bakımı.
- Tuvaletin lavabonun ve 
benzeri ev malzemelerinin 
bakımı.
" Elektrik ile ilgili küçük 
tamirler.
- Bahçenin bakımı.
- Bacanın temizliği.
- Dikkatsizlik ve bekımsız- 
lıktan dolayı yapılması ge- 
reken bütün tamirler.

Eviniz Hakkında Şikayetleriniz var

Bütün Amsterdam'da İkamet 
eden kişiler Mayıs ayında 
kiranın yükseleceğine dair 
ev sahiplerinden bir mektup 
alırlar.
Bu yükselme evlerin durumuna 
göre bu yıl içinde % 2 ile 
% 4 arasında olacaktır.
Eger eviniz ile ilgili şika- 
jetleriniz var ise şimdiden 
Telefon veya mektupla ev sa- 
hibine bildirmeniz gereki- 
yor.
Kimler İle Yapmalı

Hollandadaki kununa g ö r e ev 
bakımı kiracı ile ev sahibi 
arasında ulaştırılmıştım. 
Örneğin; Büyük bakım ve ta- 
mirler ev sahibi tarafından 
günlük bakım ise kiracı ta- 
rafından yapılır.
Ev sahiplerine şikayetleri 
bildirmeden önce ̂ sağıda be- 
lirtecegimiz listeye göz at“ 
manız yararlı olur.

Ev sahiplerinin Yapmas، 

Gereken Bakımlar

- Tavanda مduvarlarda ve çer- 
çevelerdeki çatlaklıklar.
- Çatı akıntı veya sızintı- 
ları.
- Tuvalet taşı ve lavobala- 
rın kırık veya boz^k olması
- Merdiven tutacağının boş- 
ta olması.
- Tehlikeli gaz ve elektrik

ise kira Yükselmesini

Ödemenize Gerek Yoktur • ■: .Çarşamba veFerşemoe günleri
Eviniz ile ilgili, şikayetle-, saat 10.00 - 12.00;ve 14.00-“ 
riniz var ise Kira Yükselme- 16.00 arası.

OMBUDSVROUW VOOR TURKSE- EN MAROKKAANSE VROUWEN

De Stichting Ombudsvrouw Am- ®eer toegankelijk te maken, over uitkeringen, diskrimi-
sterdam heeft tot doel een is de Ombudsvrouw m.i.v. 2 natie, echtscheiding enz. De
bijdrage te leveren aan de maart 1987 gestart met een informatie Wordt gegeven in
opheffing van diskriminatie wekelijks inloopspreekuur op ءك eigen taal door een Turkse
van zowel Nederlandse vrou~ de maandagochtend van 10.00- en een Marokkaan&e vrouw,
wen als vrouwen uit etnische 13.00 uur in de Oosterkerk,
groepen en aan strukturele Kleine Wittenburgerstraat 1
verbetering van hun maat- voor Marokkaanse en Turkse
schappelijke positie. vrouwen. 0 kunt tijdens het
Om de Stichting Ombudsvrouw spreekuur komen met vragen
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HABERLER
Göçmenler Hukı.ık Kurumu aşa- 
gıdaki adresi taşınmıştır. 
St. Rechtswinkel Migranten 
Saenredamstr+at 57 huis, 
1072 CD Amsterdam.
Tel.: 020-75.05.51.
Konuşma Saatleri: Çarşamba 
günleri saat, 15.00 - 17,00 
arası.
Cuma günleri saat, 15.00 -
17.00 arası.

DÜKKANI
Yardım ücretsiz olmak üzere 
her türlü konularda bilgi 
alabilir veya sendikaya üye 
alabilirsiniz.
FNV Sendika Dükkanı f Admiraal 

٠ de Ruijterweg 5هو adresinde 
bulunmaktadır.
Açik olduğu saatler: Pazar- 
tesi ve Cuma günleriarası 
saat 10.30~-17.30 arası.Cu- 
martesi günleri ء saat 10.30-
14.00 arası.

SENDİKA
Haziran 1986' dan itibaren 
Amsterdamda FNV sendikasının 
bir şubesi (dükkani) çalis- 
malarını yürütmektedir.
Bu dükkanda bulunan sendika 
görevlileri her türlü konu- 
larda yardımcı olmaktadır. 
Örneğin, ödenekler, eğitim, 
ev sorunları vs.
Buraya herkes başvurabilir, 
yani, sendika üyeleri ve üye 
o l m a y a n l a r ı .

“ DE BLAUWE DUIM”
De Blauwe Duim onarım araçla- 
rmı ödüne؛ alma imkanını sag- 
layan bir kurumdur.
Bu kurum gönüllülerden olus- 
maktadır. Mümkün olduğu ka- 
dar az ücrete araçları ödünç 
vermeyi amaçlamaktadır.
Bu kurumdan herhangi birşey 
kiralamak yani ödüne almak 
istediğiniz zaman bir defaya 
mahsus 2.50 gulden ödeyerek 
üye olmanız gerekiyor, üye 
olmak için kimliğiniz (pasa- 
port, ehliyet) beraberinizde 
olması ve kiraladığınız araç 
başınada kapora ödemeniz ge- 
rekiyor.
Kücuk araçların gündelik ki- 
rası ise 1 guldendir. (Çekiç, 
pense vs) ٠
Ayrıca çeşitli tamirler için 
bilgi ve yardımda da bulunul 
maktadır.

Adres: De Blauwe Duim, Van 
der Hoopstr. 45/47 hs.
Açık olduğu saatler, Pazar- 
tesi ve Cuma günleri arası 
saat 18.00 - 19.00 arası. 
Cumaertesi günleri ise saat
11.00 - 12.00 arası.

17
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Aktiviteiten Witte Jas
('jczondheidswinkel ‘de Witte Jas’, de 
W ittenstraat 29, is de zomermaanden juli 
en augustus gesloten. In september 
barsten onze aktiviteiten dan weer volop 
los met nieuwe kursussen. □e folder met 
aankondigingen van de kursussen kan je 
tot begin juli bij ons halen, of na die tijd 
in openbare gelegenheden.
Het voorlopig programma zie؛ er als 
volgt uit: doorlopende kur.sus Tai Chi, 
o.l.v. Marjanne Dames, tel 251883, be- 
ginners v.a. وت september van 16.45 uur 
tot 18.00 uur, gevorderden v-.a. 1 au- 
gust us van 18.15 uur tot 30.وا  uur. 
Kursus intuïtieve Massage, 8 woensdag- 
avonden van و.وا(ر  uur tot و.تت؛ل  uur, 
o.l.v. Ineke, tel. 828332.
Natuurlijke Voeding;natuurlijk genezen, 
o.l.v. Stefan .Mach.؛els.e 8 donderdag- 
avonden, v.a. I? september van 19.30uur 
tot 21.30 uur.
Kursus Speel ءز ٢٢٧, 0.1.ا '. Theo Mayer, 
tel. 826619, 8 dinsdagen van 20.00 uur tot
23.00 uur.
Metamorphüse-massage, o.l.v. Annemie- 
ke, tel. 829649.
Opgave en informatie bij de Witte Jas, tel 
88-1140 of bij bovengenoemde telefoon- 
nummers.

jn. ,Anderen vinden op-/.؛ zalen overvol 
vang in eer] gezin ideaal. Ouders kiezen 
om verschillende redenen voor gastouder- 
opvang. Hun ervaringen ermee zullen wel 
even verschillend zijn.
Het gespre-k niet de studenten zal onge- 

er in beslag nemen. Wilt؛veer drie k*'art 
OIKİCİ- ئا،ا؛ل deze studenten helpen rnet ٧ 

dan tel. 834065 of 768496 ،helst اء)إ ,zoek 
tussen 17.00 en-20.00 uur.)

 Carla de ']ثا0،اد
Achillesstraat 140-hs 

1 ;A’damآ07ة ةأ

GAST0UDER0PVANG 

ONDERZOEK

Drie pedagogiekstudenten van de Univer- 
siteit van Amsterdam zoeken mensen, 
vvoonaclitig in de Staatslieden- of Con- 

eertgebouvvbuurt, die bereid zijn over 
hun ervaringen met gastouderopvang te 
vertellen. Van gastouderopvang maken 

.sommigen gebruik omdat de wachtlijsten 
-n kinderdagverblijven en peuterspeel'؛،V

Handen af van Nicaragua
 ndag 28 juni 1987 is er een man^-؛

ca~؛festatie; USA, Handen af van N
ragua.

Sarphatipark Amsterdam. .؟:?laat 
Aanvang: 12.00 uur.
Met sprekers en o.a, optredens van 

 Jaqueline en Veronica ('astro (ا’سنأ؛
en (أ؛.أآ؛األ'آث)/ Merengueros ما  ,رال ؟

(.tërant Vermeulen (^ederJand

KRESJ HEEFT PLAATS
Nieuwe door ouders opgezette kresj 
in de Jordaan heeft nog plaats voor 
2 kinderen van 2 ' / 3  jaar. De kresj ت-
is 3 Vi dag per week open vanaf half 
augustus ’87. De kosten zijn 
/  300, -  per maand. Ouders werken 
1 maal in de 14 dagen mee in de 
kresj. Er is 1 vaste leidster.
Voor meer informatie tel. 244888 
(tussen 7 en 8 uur)

Restaria
TRIANON

Dagmenu’s vanaf f9,00 
0©K 0M MEE TE NEMEN

Hugo de Grootplein 3 
telefoon 8 4 4 8 م23م

. م م ة ءا

ه؛!،ا <قا mows:؛؛ herinnerîntjen. ٥٠٠٢٠١» محم>ءء ال ة 'س  Fufy؛
in lie او؛اط ١١ b fiwen. Bi| Kodak Select ١١١ ؛هص’ةأ،؛؛مو ؛'رأ ا؛؛الخ؛اا(ا» 

 î[)m؛؟rmaandftiı juııi an الإ1آ ؛؛؛؛٢١ moDi ؟٢١ hondig fatamapj.؛؛
ontvflkkelen on 5 ا؛؛اا bij sike opdracht voorسأو Helemaal

Ali Kodak Select fotovakınon maken ؛٨ (آ1اا؛;،; n van؛؛afófukk 
'٧ ،١١١ wmr ١١٠؛ءومحا،وsrk varı tat du ması ؛اااأل؛؛ل»in d ١١١١؛ [؛<ه0إ

 ' أ ؛Uwfcto\?،iNb[؛î)ihinااآوآل0تءاءبمالhüfid؛in B|؛nn؛kfijgtunaü!؛
nay ?o'opjukhsfiifotom«؛ ap ء؛إسامرءء،أ،ر 0ءرم en ءا،اا،؛بم،مب

GRATIS BIJ KODAK SELECT, 
PRACHTIG F0T0MAPJE V00R AL 

ÜW VR0UJKI ZOMIRFOTO'S

860137 Spiekerman 2e Nassaustraat 38 telefoon ه؛هم
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Hartkloppingen
ei doorn4؛.

Struik. Er zijn twee meidoornsoorten die 
moeilijk ا ررو  elkaar te onderscheiden zijn. 
Voor de gebruiker is dat ook niet nodig. 
Meidoorn heeft kleine rode pitvruchten: 
“ttieidoorn-bessen ’ Deze hebben een 
meelachtige smaak en een hard klokhuis. 
Sap van meidoorn nıet zure vruchten er- 
door (zure appel, citroen, duindoorn o f  
kweepeer) is echter een heerb}ke drank. 
Meidoorn werkt op het hart. In tegenstel- 
ling tot de meeste hartkruiden kan tnen 
meidoorn zonder gevaar gebruiken; ، ١؛/' ’ 

een lage bloeddruk heeft moet ،?٢ echter 
mee oppassen. Meidoorn werkt hartver■■ 
sterkend en kalmerend (toch nooit meer 
dan nodig is) <?٢، he! verlaagt de hoge 
bloeddruk. Mensen met een zw’ük hart, 
nerveuze hartkloppingen, opvliegers bij 
de overgang o f  kans op harlinfarkt zou - 
den in de herfst en winter dagelijks mei 
doornsap moeten drinken. Resultaat is 
meestal verzekerd. ٠ ،* werking van me') 
doorn is akuut, direkt en langdurig.
IVie geregeld last heeft van hartkloppin- 
gen kan daarom steeds enkele gedroogde 
meidoornbessen bij zich dragen. Als er 
hartkloppingen ontstaan kan mer er op 
kauwen; de hartkloppingen gaan binnen 
een minuut over. Voor dezelfde werking 
kan men itt het voorjaar en de zomer 
thee :,etten van de witte bloemen en de 
bladeren van de meidoorn. De thee heeft 
een zoetige.smaak. Er zijn ook meidoorn- 
tink turen, dragees en tabletten in de han- 
del (reformzaken). De gekweekte 
meidoorn heeft roze o f  rode bloemen en 
is minder e ffek tie f werkzaam. Tot de vol- 
gende keer!

Henk U ijnands

Liuihanasje - 
Gebit ؛- He

• Geslachtsziekten 
- Hool'dpijn 

- Informatie over kanker 
- Medicijnen 

- Rugklachten
- Suiker/ieUc

- Zwangerschap 
De kast is samengesteld door Eveline, 
medewerkster van Buio GVO, en aange- 
vuld met wensen van De Witte Jassers. 
Het resultaat kun je in de gemeenschap- 

petijke ruimte van de Witte Jas komen 
bewonderen. Desgewenst kun je behalve 
hierin te lezen, voor verdere inform atie, 

de medewerkers van ءل؛الأ,و ز؛آا kritiek of 
Witle Jas terecht. تل€ 

Amsterdam, i jan؛ 1987

De Witten straat 29, 1052 A'K Amster-
dam

 telefoon-881.إ40
OPEN1NGSTUDEN:'

13.00-17.00 uur en ؟,s maandag 
19.00 21.00 u u r.

.0-16.00 u u r.)10؛ dinsdags

 G.v.o.-Kast ؛٨
Jas ١٨٢©«؛ De

Zoals je’ waarschijnlijk al weet kun je 
voor allerlei vragen op he، gebied van ge- 

j Stichting؛b ؟zondheid en ziekte ler،.-eh 
te ة\،ل DE WITTE 
(.29 Staatsliedenbuurt (De W ittensiraat 

We geven uitleg en informatie die duide- 
lijkheid schept en mondig maakt. Sinds 
kort zijn onze voorliehtingsmogelijkhe- 

den uitgebreid met een voorlicbtingskast 
0 GVO (J3uro Gezondheids-ة  van het آاا

voorlichting- en opvoeding) uil Amster- 
dam. Deze instelling heeft ons subsidie 

en k'ast me،؛؛ gegeven in de’ vorm van 
daarin op onderwerp leesbare artikelen 
en nuttige adressen, die regelmatig met 
aktüele informatie wordt aangevuld. Een 
greep uit de kast 'waarin 36 onder'^erpen 
zijn gerubriceerd:

-Aids
- Alkohol

- Alternatieve geneeswijzen

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt . . ..

،٥٤ WIJNRANK” Domaine Sainte Eulalie 1986

Vraag naar de voordelen van het A.O.C. Minervois cuvée speciaal
vinoloog v.d. V * /Wiinacadomie Nederlands Wjjnpaspoort,

van f 7,95 voor f 6,95.
Fannius Scholtenstraat 56-58 tel: 86 27 07 (hoek Bentinckstraat)
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ZOMERKAMP

Buurtcentrum De Binding organiseert 
van 7 وا أالء ا  juli een overlcvingskamp ؛آل  
België (Nadrin). Kosten ƒ ،5 0 ,-  (all in) 
reiskosten, verzekeringen, ٢٠١ pension. 
Het wordt een week vol leuke activiteiten 
zoals kanovaren, bergbeklimmen, drop- 
nins.s. srotteiibezoek en natuurlijk sran- 
pen! '
Als je mee wilt bel ■dan tel. 848672 (Mar- 
cello lïurgos). Alle jongeren onder de 25 
jaar zijn welkom.

ZOMERUITSTAPJES 
VOOR OUDEREN

Op de volgende dagtochten voor ouderen 
is nog inschrijving mogelijk:
Dinsdag 21 juli combireis ove-r land en 
water, bezoek aan de Velmve, boottocht 
over het Veluwemeer.. Prijs: /  39,50 p.p. 
I>onderdag 6 augustus jubileumtocht met 
Labeto met diner. Bezoek aan de Boge 
Veluwe. ?rijs: ƒ  48,50 p.p.
Woensdag 12 augustus rondrit door 
midden-Nederland, bezoek aan Bronk- 
horst, mogelijkheid om te wandelen in 
het natuurgebied bij Brummen. ?rijs: 
ƒ35, -■
Woen،>dag 19 augustus Overij.seLse heu- 
velrug en Salland. ?rijs: /  3 5 ,-  
Donderdag 27 augustus varen door de 
Biesbosch. Prijs: / - ,(؛4   
Voor alle dagtpehten kum ٧ zich ins-chrij- 
ven bij De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat وه , tel 845676. Telefonische 
aanmelding is bindend. Betaling op de 
dag van vertrek. Vertrek steeds om 30.ة  
uur. Verzamelen om 8.00 uur. Bij aJle 
dagtochten is ko؛t'ie met gebak en een 
lunch inbegrepen, bij ثال jubileumtoeht 
ook een diner. Met dieetpatienten kan re- 
kening wardejj gehouden mits ٧ dat tijdig 
doorgeeft.
Daarnaast gaan we nog twee keer weg 
met het openbaar vervoer, ty'e verzame- 
Jen dan om 8.30 uur op de Reiger en af- 
hankelijk اأه'ا آباط  weer besluiten we wat 
we gaan doen ١̂١ wel op donderdag K>juli 
en dinsdag 2 ة ؛اءاز . Ook voor dje dagen 

»ااآ ؛ا أ  ziel) opgeven, ()p )ا ؛ juli doen we 
iets ؛؛١  of ،)m Amsterdam en op 28 juli 
maken wc een ’•/' د ا  de N$-dagto.chten. 
Voor deze twee laatste tochten moet u wel 
goed ter been zijn.

zelf je strippenkaart en je brood meene- 
men.
Dinsdag !4 ]  gaan we ٧٧٢ 1-17.00 ١ van ٧١؛
zwemmen in de Gaasperplas, het is gratis, 
maar zeil' brood en strippenkaart mee, 
geef je wel van te voren op. Bij slecht 
weer gaan we naar het N1NT, dat is een 
museum waar kinderen met apparatuur 
mogen spelen.
Woensdag 15]،،؛؛ van 12-16.30 uur gaan 
w e picknicken in het Vondelpark en om
15.00 naar de voorstelling kijken, het is 
gratis, maar wel zelf een 
meenemen.
Donderdag 16 juli van ٧٧٢ 0().17لجم gaan 
we naar D uinrdl, het kost ƒ 5 ,  -- en je 
moet je van te voren opgeven, zelf brood 
en zwemkleren meenemen.
Dus voor 8 - 1 6  -juli jnoet je je opge و-14-
ven bij buurthuis ’1 Trefpunt bij Herriet 
of Lia, tel. 842473. Ook voor al je vragen 
kun je daar naar toe bellen.
Met de uitstapjes naar Flevohof en Duin- 
rell mogen er ook oudere kinderen mee.

Lia Bon

VAKANTIEAKTIVITEITEN 

V00R KINDEREN
PROGRAMMA

Maandag 6 juli van 14-16.00 uur in het 
buurthuis komputeren, handenarbeitak- 
tiviteit, tafeltennistoernooi; is gratis. 
Dinsdag 7 juli van 12-17.00 uur spelen in 
de Apollohal, kost ƒ ! , - ;  neem een 
str i^ en k a a rt en je broodje mee. 
Woensdag 8 juli van 11'17.00 uur met de 
bus naar het strand van Ijmuiden, geef je 
Van te voren op, kost ƒ 2 , -  en neem je 
strippenkaart en je brood mee. Bij slec'ht 
weer gaan we naar het overdekte Miran- 
dazwembad. Vergeet je niet op te geven. 
Donderdag و juli van 9-17.00 uur met de 
bus naar het Flevohof, het kost ƒ  5 , - ,  je 
moet je van te voren opgeven, neem zelf 
brood en zwemkleren mee.
Maandag 13 juli van 11-16.30 uur gaan 
we naar Artis, het is gratis, maar je moet

nen met elkaar is prettiger als de groep 
niet kleiner is.

De kursus start op donderdagavond 10 
september van 19.15-20.45 uur, de kosten 
zijn ƒ47 ,50  per blok, de laatste les is 1و 
november. Dit blok zelfverdediging 
wordt gegeven door Helga Baddëe-Bolle.

Graag vóór 13 juli ©pgeven (als men ime- 
res.se heelt) bij Ans in het Trefpunt.'Ook 
de kontributie van te voren betalen bij 
Ans of Geerie in het Trefpunt, tel. 
842473. De betaling kan per kas of per gi- 
ro gebeuren.
(Bank. NMB nr. 69.80.42.751 t.n.v. 
Trefpunt zelfverdediging).

ZELFVERDEDIGING

Bij voldoende belangstelling start op- 
nieuw een kursus zelfverdediging voor 
vrouwen. Hierin leren wij een aantal een- 
voudige technieken waardoor je wat zelf- 
verzekerder wordt en je zonder angst om 
lastig gev a llen  te worden over straat durft 
of je in andere moeilijke situaties 
(binnen- of buitenshuis) kan verweren. 
٥٨١ je deze technieken eigen te maken is 
veel oefenen (ook buiten de lessen) nodig. 
Daarom is het erg belangrijk zo ■weinig 
mogelijk te verzuimen, omdat je dan snel 
een achterstand zult hebben op je mede- 
kursisten. De groep kan pas starten met 
minimaal 14 vrouwen, hierop is de prijs 
van de kursus gebaseerd en ook het oefe-
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NIEUWBOUW NASSAUPLEIN
Op het Nassauplein, hoek Wittenstraat 
en Wittenkade, gaat eindelijk gebouwd 
worden. Jarenlang zat er een gat m het 
bouwblok, en maandenlang was het een 
grote zandbak. De eerste paal voor de 
nieuwbouw is maandag 12 juni geslagen. 
Architektenbureau Girod en Groeneveld 
heeft een woongebouw ontworpen dat 
behoorlijk afwijkt ٧̂٨  de andere nieuw- 
bouw in de Staatslieden- en Hugo de 
G rootbuurt. Het wordt een hoog woon- 
gebouw: negen woonlagen, uiteraard met 
lift om ook meer ouderen de kans te ge- 
ven in de buurt te blijven wonen. 
Waarschijnlijk zal er op het dak van het 
gebouw ook nog een kunstwerk komen. 
Ik ben benieuwd hoe het gebouw er uit 
ziet als het klaar is!

Paul Christenhuis

joto: Th. Spiekerrnun

KERKDIENSTEN
eenkomst in de Nassaukerk wordt er 
eerst, zoals gewoonlijk, koffie gedron- 
ken. Om ca. 12.00 uur worden de tafels 
gedekt voor een broodmaaltijd, en ook 
mensen van buitenaf kunnen dan aan- 
schuiven. Na het eten is er gelegenheid 
٥٨١ een spelletje te doen (verder) met el- 
kaar te praten, en tenslotte thee te drin- 
ken.
ïedere week ؛$ er een ander programma, 
dus wat let u om ze alle te proberen?! Of 
om af en toe eens binnen te lopen? (£٢ 
zijn geen kosten aan verbonden). Dus: 
Jongere en oudere mensen uit de buurt: 
Op de genoemde zondagen bent u wel- 
kom op het adres: De W ittenstraat 114.

Tot ziens!

zondag: om 9.00 u u r/id e m  om 10.30 
uur, in de Magdalenakapel. 
pastores: MagdaJenahuis, " 
merstraat 9 (tel. 829832).
Pastoraal opbouwwerk;
Vanuit en samen met de beide kerken 
werkt Ricus Dullaert, pastoraal opbouw- 
werker in de buurt. Hij is te bereiken op 
dinsdag en donderdag, van 14.00 - 15.30 
uur. Adres: De Wittenstraat 114, tel. 
844216.
Speeiaal ٧٠٠٢ de zomer:
Voor ieder die in deze, soms stille zomer- 
tijd eens.iets gezelligs wil doen: We nodi- 
gen u van harte uit op de “ open huis- 
middagen” , op alle zondagen van 10 juli 
tot en met 23 augustus. Na de morgenbij-

ءه■•  -in de zomermaanden gaat het kerk ،ا
zijn in de buurt door. Met nog een ekstra 
tintje — dat vindt ٧ aan het eind. Aller- 
eerst de gewone informatie: 
Nassaukerk-gemeente(geref./n.h.): 
Adres gebouw: De W ittenstraat 114, De 
Wittenkade 111.
kerkdiensten: Elke zondag om 1 0 0 م  uur; 
er is kinderopvang.
predikanten: Hans Mos (tel. 949902) en 
?au la Irik (tel. 764178). 
Magdalenaparochie (r.k.):
Gebouwen: Magdalenakapel: Spaarn- 
dammerstraat 460; Paus Johanneskapel: 
Jacob Catskade l l .
kerkdiensten: zaterdag: om 19.00 uur, in 
de Paus Johanneskapel.

Let op de aanbiedingen 

'm onze slagerij 

elke week 

Voor iedereen betaalbaar

PANNEKEET
٧. L IM BURG  STIRUM STRAAT 42 TEL. 848671

500 GRAM RUNDERLAPPEN 
MET EEN RANDJE VET, f 5,95 
^E E R U K  OM TE SUDDEREN

Van Limburg Stirumstraat 44 
Tel. 864814

د
LINDEMAN
٠  OMDATHET 
^٠  NIET BETER KAN

GROENTEN-FRUIT 
LEVENSMIDDELEN
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Tentoonstelling

Olieverfschilderijen van Leo Wijnhoven
zijn te 7.ien op een tentoonstelling in Gul' 
livers, Bentinckstraat 28. De opening is 
op 28 juni a.s. van 16.00 - 18.00 uur. De 
tentoonstelling duurt tot 9 augustus.

RADIO TIME OUT
Radio Time Out zit nog steeds op 

de 103.4 fm 
Iedere vrijdag tussen ة en 7 ٧٧٢. 
Hèt sportprogramma van en voor 

onze buurt.

dieren en de aanplant te ontzien.
We weten dat het park veel te klein is. We 
zijn al jaren bezig met de uitbreiding van 
het park. Wilt ٧ meer ruimte voor ؛ا en 
Uw hond ondersteun dan onze aktie 
krachtig. Schrijf naar de Gemeenteraad 
dat ze niet moeten blijven leuteren, maar 
hun beloften aan onze buurt eindelijk 
eer،s moeten nakomen. Het GEB-terrein 
moet zo spoedig mogelijk ontruimd wor- 
den, als men het niet goedschiks wil dan 
kan het ook anders.
Tot die tijd is het misschien beter Uw 
hond lekker te laten rennen en ravotten 
op de oude spoordijk achter het park, 
toegankelijk via het tennisveldje.

Piet Vink

leder tien minuten en dan valt

ZWAAN 

WESTERPARK 
GEDOOD
IJ heeft het 1ه in de kranten kunnen lezen 
dat op 24 mei de mannetjeszwaan in Ket 
Westerpark door een hond İS doodgebe- 
ten.H et kostte hem het leven toen hij ؛dé 
broedende vrouwtjeszwaan op het eiland 
in de vijyer wilde beschermen. Gelukkig 
hebben de mensen van Groenvoorziening 
de vrouwtjeszwaan daarna van eten voor- 
zien, zodat drie dagen daarna zeven jonge 
zwaantjes te voorschijn kwamen-

Het blijkt echter dat dit droeve voorval 
niet alle mensen tot bezinning heeft ge- 
bracht. Geregeld zwemmen er nog hon- 
den in de vijver of staan blaffend langs de 
oever de jonge zwanen op te jagen. 
Waarom is dit nu nodig?
Uw hond kan toch ook in de H aarlem - 
mervaart zwemmen. De Gemeente heeft 
geprobeerd de overlast van de honden, 
niet alleen voor de vogels maar ook voor 
de joiige aahplant, te beteugelen door 
aparte vakken voor loslopende honden 
aan te leggen. Dit heeft niets uitgehaald. 
D a^om  willen wij in deze Staatskrant 
nog eens een dringend, beroep doen de

De Staatskrantfotograaf (l) en 
de sportbuurtwerker 

izie ook pagina 24)

fo to : Judy spook

LEKKER GOEDKOP IN
EETZAAL ‘DE HARRMONEY’

!/ JSSSSE

KEUKEN OPEN: DO en VR = g
van 18.30 آ 

van Hall ' tot 22.00 ٧.

en bij concerten

GRANDIOZE 
KORTINGSAKTIE

860137 eftt«tt 2e Nassauslraat 38 telefoon،؛ê؛Foto s

İ2 S C -

و و

■Polaroid
Polaroid cam era’s
uit dë 600-serie ٨ ٨١١̂ ٧
grandioze vooijaarskorting. Door eenvoudige
bediening en ingebouwde flitser a ltijd een
scherpe, goedgeslaagde direkt'klaarfoto.
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COFFEESHOP ٠ VAN B0ETZELAEFISTFIAAT31 TEL.822548 ELKEDAG 12.00 24.00

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

JAAP MOLENAAR
Vers© gerookte en gebakken vis 

Kwaliteit is onze reclame
Van Lrmburg Stirumstraat 40 Te.؛ 84 80 27

ZIJLSTRA1؟
Staallas «٧٠٠٢١١٠٠

IJZERHANDEL

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

STAATSLIEDENBUURT 
VREETZAME BUURT

Elke avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

AMBACHTELIJKE

آأب؛ '۴ لإ ز

ا م M ج EEL،VEEİ~*PRODUKTEN

O .A .A C ÎH T E R N A M 
٢ ١٨^٣ ٤^ £ ^ ^ ٠ 

PEKELVLEES-OSSEW ORST•

ج ج ه ا س آ £ ) آ م م م NCXr2 م 0 ،N 
D IVSO O R TEN«

O O KLZVERIH<t A A N  h o r e c a
T E Q E N  I N T R K E S S A N T £

TEL'E'F'.OQO-BÓOZAQ

aENv.PRJNSTEHER>؟؟:q
٣ s t r M t 

A M S T E R D A M
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plaats. Zou het dan misschien toch zinnig 
zijn■ om af en toe eens naar je vader te 
luisteren?

Vrouwen
Een vinger ٠٢ de klok houden, zetten 
weer terugnemen, de tegenstander de 
oren van zijn hoofd kletsen of een rook- 
gordijn a^ eg g en  hoven het bord; dat اه- 
les gebeurde, maar leidde niet tot 
problemen، Het was dan ook een strijd- 
lustige en gezellige avond. Jammer vond 
ik het wel dat er geen vrouwen meededen. 
Hierdoor werd het een mannenkani- 
pioenschap, terwijl het toch niet als zoda- 
nig was aangekondigd. Misschien is het 
mogelijk om eens een k^pioenschap  
voor vrouwen te houden! De eerste deel" 
neemster meldt zich bij deze aan!

Judy Spook

&IU AKT
Biljarten is een bezigheid die plaatsvindt 
 n verschillende buurthuizen, waardoor؛
 -mogelijkheid bestaat onderling wed أر،
Vrijden (e spelen. Nu zijn er al in ء1اء-اأ{ا - 
her وا8ء  wedstrijden begonnen mer 
bi؛jar،e>ub l)c Keu van buurthuis Verzet 
te؛؛en biljartclub Oe Reiger. Daarna was 
er de returnwedstrijd l)e Reiger tegen l)e 
Keu.
Jn februari 1987 werd de wedstrijd De 
Reiger tegen de Medewerkers van het 
buurthuis Verzet gespeeld en eind maart 
was de returnwedstrijd Medewerkers Ver- 
zet tegen De Reiger, o p  9 en ول maart 
werden deze wedstrijden nog eens her- 
haaid. In april ku'amen ook De Poedels 
van Verzet meedoen. Zij waren لف een 
oud rot in het biljarten en stonden -dan 
ook op een hoger peil dan de anderen, zo- 
dat De Reiger rake klappen moest ineas- 
seren. Maar op 20 mei was de 
returnwedstrijd en die liep met een ge- 
kijkspel af.
Bij de?^ ;Onderlinge wedstrijden viel af en 
toe veel te incasseren, m a^ hét antwoord 
was: Volgende keer beter! De onderlinge 
tractaties waren koff'ie, consumptlebon- 
nen en kaas en worsts De sfeer was altijd 
uitstekend. Daarom een woord van dank 
aan allen van de biljartclub De Keu, De 
Medewerkers en De Poedels van huurt- 
huis Verzet en biljartclub De Reiger van 
buurthuis De Reiger die meegewerkt heb- 
ben dit alles waar te maken-

Mijn dank. Toon

Ieder 10 minuten en dan valt de vlag

JOQO
East best, het laatste offici^e judo evene- 
me^t Beker wedstrijden judo individueel 
Pupillen B van Amsterdam in de klasse 
-28 kg voor insiders, altijd de enerverend- 
ste en best bezette gewichtsklasse, werd op 
grootse wijze gewonnen door judoka 
Dennis v. Zanden van Judoclub Staatslie-

Na onverwachts verlies in de le  ronde 
met yuko volgde het herstel, 2e ronde 
winst met, lppon, 3e op scheidsrechters 
beslissing, kwart finale weer met ïppon, 
de halve finale met koka en zijn revanche 
kwam in de finale, een koka bracht ؛tem 
het £Oud- Proficiat!
Stanley de Breë -40 kg was ook goed op 
dreef maar verloor op beslissing de halve 
finale en werd dus vierde. Clyde Adney 
-39 kg vocht meer tegen zichzelf, een OU- 

de blessure speelde hem parten, na 3 ron- 
des viel het doek. Chuenkit Ho ging na 2 
r®ndes*onderuit en Brian Ghogli ging lie- 
ver voetballen en kwam dus niet opda-

Wij gaan nu het seizoen aftrainen en wen- 
sen iedereen een fijne vakantie toe. Begin 
september vangen de trainingen weer aan 
en starten de nieuwe clubs weer. Mis- 
schien is er wel interesse voor kleuterjudo 
vanaf 4 jaar zoals in de 70-er jaren. 
Voor inlichtingen tel: 844517.

٨ . Jongsma

V M M t i - S t W W c t i

Een strenge scheidsrechter had zijn hart 
kunnen ophalen tijdens het buurtkam- 
pioenschap schaken en dammen dat ٠٢ 
10 juni gehouden werd in de Binding. 
Ook de 23 aanwezige liefhebbers van de 
denksporten zijn echter zeer zeker aan 
hun trekken gekomen in de strijd tegen 
elkaar, maar vooral tegen de klok. 
Aangezien onze eigen Staatskraritfoto- 
graaf zich dapper in het strijdgevoel had 
gemengd, besloot i.k om maar eens te 
gaan kijken en wat foto’s te maken. Toen 
ik om و uur binnenkwam was de tempera- 
tuur ai behoorlijk gestegen en Remco, 
van de Werkgroep Sport, trachtte met 
goede moedtussen alle vragen en verhalen 
van de enthousiaste spelers door een beet- 
je zicht te houden op het schema en de 
puntentelling. Dat lukte prima en de 
tweede ronde kon beginnen. Hierin zou 
duidelijk worden wie uiteindelijk de kam- 
pioenen zouden worden van de Staatslie- 

en H ^ o  de Grootbuurt.

Schaken
Bij het schaken was de kampioen van de 
afgelopen twee jaar, Ron Nijkamp, de 
meest geduchte ,tegenstanden Hij moest 
in de finale echter de strijd aanbinden te- 
gen drie behoorlijk sterke spelers. In de 
eerste partij tegen Pim Haselager werd al 
duidelijk dat het er dit jaar niet voor hem 
in zat. زإءء gaf een stuk weg, streed moe- 
dig in uiterste spanning door, maar moest 
tenslotte toch met verlies genoegen ne- 
men. Pim had er zin in en won verder al- 
les waardoor hij ongeslagen kampioen 
werd. Cor, onze fotograaf en Ted, de 
sportbuurtwerker, toch zeker geen slechte 
schakers, eindigden op de laatste plaats 
en deelden die sportief met zijn tweeën.

Dammen
De kampioen van vorig jaar, de heer van 
Straalen streed dit jaar niet mee. Hij le- 
verde echter al het spelmateriaal, zodat 
de rest het dan wel zonder zijn tegenstand 
moest doen, maar onderling toch aan de 
gangkon.
Ik heb niet zo een kijk op dammen, waar- 
door ik de spanning misschien niet goed 
aanvoelde, ma^r ik heb toch het idee dat 
Chris van Westerioo niet echt veel in de 
weg werd gelegd om ook ongeslage؟  
kampioen te worden. De partij tegen de 
heer Bhailal vergde van hem nog wel 
zichtbare inspanning, maar de overige te- 
genstanders maakten het hem niet echt 
moeilijk. Rob van Westerioo, de zoon 
van de kampioen, eindigde op de laatste


