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Staatskrant, 3e jaargang no.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Afdeling klachten: Wibautstraat 3, tel. 5969111, 
spreekuur ma. t/m vr. van 14.30-17.00 uur. 
OUDEREN
Wijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 
49, tel. 844352. Spreekuur: dinsdag, donderdag 
en vrijdag 9.30-11.00 uur op de wijkpost en dins
dag 14.00-15.00 in Buurthuis de Reiger, van Rei- 
gersbergenstraat 65, tel. 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 maan
dag 9.00-11.00 uur en woensdag 9.00-11.00 uur 
en 1.30-16.30 uur.
Gezondheidscentrum, Van Hallstraat 200, tel. 
867908. Inloopspreekuur dagelijks 8-9 uur. Ver
der volgens afspraak.
Gezondheidswinkel de Witte Jas, De Wit- 
tenstraat 29, tel. 881140. Open maandag
13.00-17.00 en 19.00-21.00 en dinsdag

OPENBAFE 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. Gezond
heidscentrum, Van Hallstraat 200, telefoon 
867908 (869822).
THUISZORG
PSC-Thuiszorg, Keizersgracht 647, tel. 229822, 
op alle werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 
BUURTRECHTSHULP
Advokatenkollektief Staatsliedenbuurt, Groen 
van Prinstererstraat 90, tel. 865029. Open op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van
10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
17.00 uur. Open op dinsdag van 10.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur. In
loopspreekuur op dinsdag van 16.30 uur tot
18.00 uur.
GDH-INFORMATIE VOOR STADSVERNIEU- 
WINGSURGENTEN
Amaliastraat 5, spreekuur woensdag van 16.00 
tot 17.30 uur.
AMBTELIJKE PROJEKTGROEP
Amaliastraat 5, spreekuur donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Tel. 5582655.
OPBOUWWERK
Staatsliedenbuurt: Van Hallstraat 81, tel. 
829231. Hugo de Grootbuurt: Van Reigersber- 
genstr. 65, tel. 845676. Spreekuur dinsdags van
14.00-15.00 uur.
CHEMISCH AFVAL
Klein-chemisch afval kunt u deponeren bij de 
Stadsreiniging, 2e Hugo de Grootstraat 45.

NUTTIGE ADRESSEN
BUURTHUIZEN
De Reiger, Van Reigersbergenstraat 65, tel. 
845676, spreekuur do. 16.00-17.00 uur.
’١ Trefpunt, Derde Hugo de Grootstraat 5, tel. 
842473.
De Binding, De Wittenstraat 27, tel. 848672 en 
Van Beuningenplein 103, tel. 841262. 
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 x z
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 ٧ ., V. 
Limburg Stirumstr. 119, tel. 865606; do. 12-13 
٧ ., Fred. Hendrikplantsoen 102; Turks spree- 
kuur: ma. zie boven; do. 14-15 ٧ . V. Beuningen- 
plein 103, tel. 841262. 
WIJKOPBOUWORGAAN 
STAATSLIEDEN/HUGO DE GROOTBUURT 
Van Hallstraat 81. Tel. 821133, tel. Opbouwwerk 
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 
Bilderdijkkade 61a, spreekuur woensdagavond
20.00-21.00 uur.
De Wittenstraat 73, spreekuur maandag- en don- 
derdagvond 20.00 - 21.30 uur, tei. 881197.
■ IIIRims^H SPREEKUUR VOOR BUITEN- 
LANDERS
Maandagavond vanaf 19.30 uur in de Witte 
Brug, de Wittenstraat 27.
VROUWEN
Vrouwenrechtshulp: Advokates en maatschap- 
pelijk werksters, de Willemsstraat 24b. Wij heb- 
ben 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 240323. 
Stichting de Helse Hex, wegloophuls voor ex- 
psychiatrische pati'entes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
BUURTWERKPLAATS
Cliffordstraat 36, waaronder ook kresj de witte
Mus, tel. 820411
TEGENGAS
De Wittenstraat 73, spreekuur dinsdagavond
19.30-21.00 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.
V O O R P O S T  BESTUURSKONTAKTEN
Amaliastraat 5, spreekuur maandag en woens- 
dag van 10.00 tot 13.00 uur. tel. 552.3581.

spandoeken aan hem vast. We hopen dat 
zijn opvolgertje over niet al te lange tijd 
zo groot zal zijn dat ook hij zich van deze 
taak kan kwijten...

Bij de voorpagina: Op de 2e dag van het 
nieuwe jaar moest deze boom op het Van 
Limburg Stirumplein het afleggen tegen 
de storm. Vele jaren knoopten wij onze
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Redaktie
Leo Adriaens^en, Ad Bakkenes, Ineke Berg- 
veld, Oor Bergveld, Ivo Denisse, Pie Nieuw- 
boer, Fenny Schouwink, Josje Smit 
(redaktiesekretariaat), Willlam Smyth, Judy 
Spook, Wim Stevenhagen.

Medewerkers aan dit nummer
Osman T،؛rkman, Piet Vink, Jilali Zaitouni.

Redaktle-adres
van Hallstraat 81, telefoon 821133
van Reigersbergenstraat 65, telefoon 845676

Kopij
Sluitingsdatum 5 februari 
Verschijningsdatum 19 februari

Advertenties
f  300 per hele pagina lot I  25 voor 1/12 pagina

Druk
Dijkman

Oplage
14.000 exemplaren

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

DRINGEND GEZOCHT
Dringend gezocht: woonruimte in 
Amsterdam voor moeder met kind 
van l 1/  jaar. Eventueel ruilen met ؛
woning in Haarlem. Graag Uw 
schriftelijke reactie naar: Buurthuis 
De Binding, t.a.v . Monique Have- 
man, De W ittenstraat 27.

Chemisch afval
Wij maken u erop attent, dat u uw 
“ klein-chemisch afval”  kunt depo
neren bij de Stadsreiniging, 2e Hugo 
de Grootstraat 45.

INHOUD
3 nieuwbouwprojecten af op pag. •3. 
Nieuws voor ouderen op pag. 4. Toch 
zaal voor Amicales? op pag. 5. Zie pag. 
6 en 7 voor interview met Dick ter Berg, 
am btenaar Voorpost. 10 jaar Koperen 
Knoop op pag. 10 en Uit, goed voor u en 
op de middenpagina. Vrouwen, kijk voor 
gezondheid op pag. 14 en tips voor be- 
lastingteruggave vindt u op pag. 15. Nog 
meer woonzaken op pag. 18 en nieuws 
van de buurthuizen op pag. 20. Sportieve 
genoegens zoals altijd op de achter
pagina.
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worden. Ze hebben nu een geriefelijke 
woning met een prachtig uitzicht over het 
park gekregen. Het is duidelijk dat men 
hier zeer tevreden over is.
He، tweede projekt betreft de brandpan- 
den aan de 2e Nassaustraat. Jarenlang 
zijn de oude panden een aanfluiting voor 
de buurt geweest. Het nieuwe blok is de 
vorige en deze maand gereed gekomen.
De eerste bewoners trokken er reeds met 
Kerstmis in. Het blok is zeker een aan
winst voor de buurt te noemen. Dat geldt 
ook voor de winkelgalerij. De videotheek 
was bijzonder snel gereed. Voor de heer 
en mevrouw Rosema betekent het een 
grote vooruitgang vergeleken met de ou
de zaak in de Van der H oopstraat. De 
winkel ziet er keurig uit en biedt een 
feestelijke aanblik. Men kan er films hu
ren van het V.H.S. en Betamax systeem. 
Als men thuis een feestje wil vieren, kan 
men voor de somma van ƒ  2 5 ,-  per dag 
ook een player huren inklusief drie films.
In dezelfde galerij, iets dichter bij de Nas- 
saukade, zal op donderdag 11 februari 
Edda’s Coldstore zijn nieuwe zaak ope
nen. Het assortiment zal in grote lijnen 
hetzelfde zijn als in de oude zaak. Het 
vroeger in dit blok gevestigde café komt 
ook weer terug.
Het derde projekt, Kasko aan de Van 
Limburg Stirumstraat /  Van Beuningen- 
straat, heeft misschien wel de langste 
voorgeschiedenis. Tien jaar geleden ver
trokken de oorspronkelijke bewoners uit 
de bouwvallige huizen. D aarna probeerde 
een groep mensen hier koopwoningen te 
gaan bouwen met een geheel eigen in
breng. Dit bleek op den duur toch niet te 
realiseren, zodat uiteindelijk besloten 
werd huurwoningen te bouwen. De wo
ningen worden deze maand opgeleverd. 
Hoewel de gevel aan de Van Limburg Sti
rumstraat niet ieders bewondering zal af
dwingen en het de vraag is of dergelijke 
kleine gevelramen verantwoord zijn, zijn 
de wonyigen zelf zeer verrassend. De ar- 
chitekt heeft leuke vondsten in het inte
rieur verwerkt met flexibele oplossingen.
In de winkelgalerij zullen begin maart 
twee winkels geopend worden. Dat zijn £ 
‘De Kanarie’, de bekende zaak voor die- ٧ 
renbenodigdheden uit de Groen van 
Prinstererstraat en de D.A. drogisterij ١ 
Tom Lowie, momenteel nog aan het Fre- ; 
derik Hendrikplantsoen gevestigd. De i 
opening van beide zaken zal weer een gróvqa 
te stap vooruit betekenen voor ،*' Van ؛؛ 
Limburg Stirumstraat als gezellige win- ؛ 
kelstraat. Een ander voordeel is dat er nu 
eindelijk eens een einde komt aan de 
zandwoestijnen er om heen.

Piet VinkH et blok Frederik Hendrikplantsoen (Paalwoningen) fo to : Cor Bergveld

DE VLAG IN TOP
Het mag zeker een bijzonderheid genoemd worden dat bijna tegelijkertijd drie bouw- 
projekten in onze buurt gereed zijn gekomen. Dat weerspiegelt wel het feit dat de 
laatste jaren meer schot is gekomen in de stadsvernieuwing.

werd gedacht. De woningen moesten ge- 
stut worden en met trekstangen bij elkaar 
gehouden worden. In de wandeling wer- 
den ze daarom paalwoningen genoemd. 
De bewoners hebben nog een fikse huur- 
strijd gevoerd, waaraan zelfs de rechter te 
pas moest komen. Dat is nu voorgoed 
verleden tijd. Het oude blok is gesloopt 
en een nieuw blok is gereed gekomen. 
Dmstreeks de jaarwisseling konden de 
woningen betrokken worden. De bewo- 
ners komen voor het grootste deel uit het 
aangrenzende blok van de Fagelstraat, 
dat over enkele maanden afgebroken zal

De drie projekten zijn:
1. het blok Frederik Hendrikplantsoen 

(paalwoningen)
2. het blok aan de even zijde 2e Nas

saustraat (brandpanden)
3. het blok aan de v. Limburg Sti

rumstraat (Kasko)

Het eerste blok heeft zoals bekend een 
lange voorgeschiedenis gehad. Oorspron
kelijk werd aangenomen dat de oude hui
zen, welke op deze plek gestaan hebben, 
nog wel een tijd mee zouden kunnen. 
Maar het verval ging veel sneller dan
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• de telefooncirkel meedoen hebben bij de 
W ijkpost voor Ouderen kontaktadressen 
opgegeven, die gewaarschuwd kunnen 
worden als er iets aan de hand is. Geluk
kig was het tot nog toe nooit iets ernstigs. 
Over het algemeen was het een kwestie 
van vergeetachtigheid, zoals het vergeten 
te vertellen dat je een dag niet thuis zult 
zijn, o f het vergeten je gehoorapparaat in 
te doen. Maar zelfs deze gebeurtenissen 
waren zeldzaam en achteraf ook wel leuk. 
Naast het één keer per week bellen wordt 
er ook nog iedere maand door de bege- 
leid(st)ers overlegd. Dan wordt een nieuw 
rooster opgesteld en eventuele problemen 
besproken.

Aanmelden
Hoewel de telefoon ooit is uitgevonden 
door een man, draait de telefooncirkel nu 
uitsluitend door vrouwen. En dat, terwijl 
een mooie mannenstem in de vroege mor
gen toch nooit weg is. Met andere woor
den: Zowel mannen als vrouwen zijn van 
harte welkom als begeleid(st)er en kun
nen zich aanmelden bij de W ijkpost voor 
Ouderen, Van Boetzelaerstraat 49, tel. 
844352.

Judy Spook

OUDEREN EN VERHUISKOSTEN
Met ingang van 1 januari 1988 
bestaat de regeling geldelijke 
steun ouderen bij verhuizing 
niet meer. Maar tot 1 april 
1988 is er een overgangsrege
ling ingesteld. Ouderen die tus
sen nu en 1 april van dit jaar 
verhuizen kunnen kontakt op
nemen met de afdeling subsi
dieregelingen van de Dienst 
Volkshuisvesting (tel. 5963478 
o f 5963493) om na te gaan o f  
die overgangsregeling in hun 
geval van toepassing is. Ook de 
W ijkpost voor Ouderen ver
strekt informatie, tel. 844352.

Zien we u ook op de thema
middag? Op donderdag 28 ja
nuari 1988 om 2 uur in de 
W ijkpost voor Ouderen, Van 
Boetzelaerstraat 49.

Begeleiding
De begeleiding van de dagelijkse cirkels 
wordt op dit moment gedaan door 5 vrij
willigsters, die ieder 1 ochtend in de week 
dienst hebben. Deze groep zou ook uitge
breid kunnen worden. Vooral in de va
kantieperiodes is dit aantal tamelijk klein 
en ontstaan er nog wel eens problemen. 
Veel werk is er niet aan verbonden. Een 
begeleid(st)er moet 1 keer per week, ge
woon thuis, iemand opbellen en dan on
geveer een half uur wachten tot er weer 
teruggebeld wordt. Dat kun je toch nau
welijks werk noemen.
Het kan natuurlijk gebeuren dat de cirkel 
verbroken wordt, doordat er iemand de 
telefoon niet opneemt. In zo’n geval 
wordt de begeleid(st)er opgebeld. Die 
gaat dan naar het adres toe om te kijken 
of er iets aan de hand is. Omdat het na
tuurlijk niet prettig is om dat in je eentje 
te doen, is er afgesproken dat er dan al
tijd iemand meegaat. Alle mensen die aan

DE TELEFOONCIRKEL
De telefooncirkel bestaat op het ogenblik 
al drie jaar in deze buurt. Elke dag, van 
maandag t/m  vrijdag maken een aantal 
mensen hiervan gebruik. De cirkel is op
gestart door de Wijkpost voor Ouderen 
en wordt mede draaiende gehouden door 
een aantal begeleidsters. Wat is de tele
fooncirkel?

Eigenlijk is het gewoon een handig ge
bruik maken van de telefoon om mensen, 
die weinig of geen kontakten hebben in 
de buurt, veiligheid en aanspraak te bie
den. Een begeleidster belt ’s morgens om 
half tien de eerste uit de cirkel op. Deze 
belt de volgende en dat gaat zo door tot 
de laatste, die de begeleidster weer belt. 
Dan is de cirkel rond en is duidelijk dat 
iedereen ‘gezond weer op ’ is. Simpel dus. 
M aar mensen zonder eigen kontakten, 
die zich daardoor onveilig of eenzaam 
voelen zijn op deze manier wel verzekerd 
van dagelijkse aandacht. En de enige 
kosten eraan zijn de kosten van dat ene 
telefoontje per dag. Lange gesprekken 
zijn niet mogelijk, omdat het dan te lang 
zou duren voordat de begeleidster weer 
teruggebeld wordt. Goedkoop is het dus 
ook. Er draaien op het ogenblik twee cir
kels, van ieder ongeveer 6 mensen. Er 
kunnen nog wel meer mensen bij. Hoewel 
het georganiseerd wordt door de W ijk
post voor Ouderen kunnen ook ‘jongere’ 
mensen zich hiervoor aanmelden. Ieder
een die hier behoefte aan hèeft is in prin
cipe welkom.

maaltijd o f het zich verplaat
sen in en buiten de woning. Be
zigheden als handwerken, 
kaartspelen vallen weg.
De thema-middag is bedoeld 
voor slechtzienden en andere 
ouderen die slechtzienden in 
hun omgeving kennen. Ter 
sprake komen vragen als:
-  H oe ga je om met 

slechtziendheid?
-  H oe kun je toch zo goed 

mogelijk je leven leiden?
-  Welke voorzieningen en 

hulpmiddelen zijn er? Zijn 
er nieuwe voorzieningen no
dig?

THEMAMIDDAG VOOR 

OUDEREN OVER OMGAAN 

MET SLECHTZIENDHEID

Slechtziendheid is een handi
cap die veel ouderen treft. 
Voor het dagelijks leven heeft 
het grote gevolgen. Eenvoudi
ge handelingen als het lezen 
van de krant, de ondertitels op 
de televisie, de post, het televi
sie kijken, worden bemoeilijkt 
o f onm ogelijk. Dat geldt ook  
voor het klaarmaken van de
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ER WORDT GEKRAAKT
Nog vlak voprhe، nieuwe jaar kraakte de 
Woongroep een leegstaand huis in de Van 
Boetzelaerstraat. Ruim een week later 
dringen zogenaamde huurders op last van 
de eigenaar met een grote koevoet het ge
kraakte pand binnen.

In een brief aan de eigenaar Van Dam 
had de W oongroep meegedeeld dat de be- 
wonersgroep Van Boetzelaerstraat/ 
Groen van Prinstererstraat de woning — 
Van Boetzelaerstraat 62 huis — die tot 
voor kort nog als bedrijfsruimte dienst 
deed, weer aan de woningvoorraad  heeft 
toegevoegd. Sinds 1 januari 1988, schrij
ven de krakers, is het pand  weer be
woond. Verder verklaren Zij dat het hun 
streven is het leefklimaat in de buurt en 
met name in hun blok op pijl te houden. 
In het geval van de Van Boetzelaerstraat 
62 huis houdt dat volgens hun zeggen in 
dat voorkomen  moet worden dat tweede
rangs bedrijfjes, koffieshops van beden
kelijk allooi of  middenstanders uit het il
legale circuit, zich in hun  woonblok gaan 
vestigen. Dit laatste komt volgens hen al 
veel te vaak  voor in onze buurt. Na ruim 
een week — op 8 januari — liet de eige
naar van zich “ horen” . Die bewuste dag 
drongen ’s ochtends zogenaamde huur
ders met geweld de woning binnen. Zij 
braken  de voordeur open  met een immen
se koevoet. Dit geheel tegen de zin van de 
Woongroep die in de brief aan de eige
naar duidelijk gesteld had bereid te zijn 
een redelijke huur te betalen maar: “ Ie
dere poging van de kant van de huiseige
naar, nog nieuwe huurders voor het pand  
te interesseren, als een provokatie te be
schouwen.”  De geallarmeerde krakers 
verwijderden dus weer de binnengedron- 
gen “ huurder”  en het konflikt was daar. 
De inmiddels gearriveerde politie besloot 
dat de Officier van Justitie maar moest 
uitmaken wie er gelijk had. Het is dus af
wachten. Waarschijnlijk is bij uitkomen 
van de krant het probleem  al opgelost.

Ad Bakkenes
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ل ت دا خا ؤ هدا ك  • مرة ل

ت سترا ومب ما .د ■ ف ) ن لعنوا ا
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AFDOENDE
ONTEIGENINGSPROCEDURES
EEN NOODZAAKداو BEHOUD EN HERSTEL VAN WONINGEN MET 

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
“ Die blokjes hier en blokjes daar met die verschillende architekten zoals hier tot nu 
toe gewerkt is, dat is toch een rommeltje. Op een gegeven moment weet je niet meer 
of je in Almere bent, in de Kinkerbuurt of in Staatslieden/Hugo de Grootbuurt. Ik 
zou er voor pleiten om per buurt iets meer rekening te houden met haar specifieke ken
merken. Ik denk dat voor een buurt heel belangrijk is hoe straten lopen, hoe de archi- 
tektuur in een straat in elkaar zit. Dat je een buurt op één of andere manier kunt 
herkennen. Het hoeft niet door wildheid te zijn, het mogen voor mij ook hele strakke 
gevels zijn, als ze maar zorgvuldig en met liefde gemaakt zijn.”
Dit zegt Dick ter Berg, voorzitter van de Ambtelijke Projektgroep Staatslieden/Hugo 
de Grootbuurt. Voordat de buurt als geheel aangepakt kan worden moeten er echter 
nog vele problemen opgelost worden. Ik sprak met hem over de stadsvernieuwing, het 
aankoopbeleid en mogelijkheden om huiseigenaren/spekulanten aan te pakken indien 
zij weigeren mee te werken aan het wegwerken van verkrotting en achterstallig onder
houd.

ker om  woningen te bezitten. De grond
prijzen lopen op, de leegstands wet heeft 
een einde gemaakt aan de “ nachtmerrie” 
voor huiseigenaren: het kraken van hun 
leegstaande woningen. Een nieuwe rijks
regeling — de partikuliere woningverbe- 
teringsregeling — die vorig jaar van 
kracht werd heeft zelfs het plegen van 
achterstallig onderhoud  voor speku- 
lant/eigenaar interessant gemaakt. Deze 
regeling biedt namelijk huizenbezitters de 
mogelijkheid om  bij verbetering van hun 
panden zeer royale percentages — tot 
80%  — rijkssubsidie te ontvangen. Als 
men als eigenaar per etage zo’n dertigdui
zend besteedt aan renovatie, krijgt deze 
woningbezitter, zonder enige garanties te 
hoeven geven voor de kwaliteit van de re
novatie en zonder goede huurafspraken, 
zomaar een ton  subsidie in het handje. En 
dat is natuurlijk  de wereld op z’n kop.

Afdoende Onteigeningsprocedures
Als de Gemeente besluit een blok wonin
gen te slopen voor nieuwbouw, dan kan 
zij onwillige eigenaren dreigen met ontei
gening. Sloop en kaalslag is echter al ja- 
ren uit de mode. Gekeken wordt nu of 
een pand nog 15 tot 25 jaar  meekan. Het 
probleem  is echter dat de gemeente, in
dien zij kiest voor renovatie, tegenover 
onwillige huiseigenaren niet over afdoen
de middelen beschikt. Zij kan niet zoals 
bij sloop tot onteigening over gaan. De 
wetgeving loopt hierin ernstig achter. De 
eigenaar kan simpelweg weigeren mee te 
werken. Het dwingen van zo’n persoon 
om dan  maar zelf zijn verkrotte bezit op 
te knappen schept weer andere proble
men. Tot voor kort was de procedure, dat 
bij weigering hun panden aangeschreven 
werden, een stok achter de deur. Dan 
moesten ze voor eigen rekening achter
stallig onderhoud  plegen. Nu heeft de 
nieuwe rijksregeling, die zo’n renovatie 
voor 80% subsidieert, dit dwangmiddel 
tot een zege gemaakt.
Deze regeling is een premie op wanbeleid, 
zegt Dick: “ Op deze wijze wordt de hui
zenbezitter, die in feite verantwoordelijk

fo to . Cor Bergveld
ge huiseigenaren. De aankoop  van pan- 
de■} door de Gemeente loopt jaarlijks te- 
terug. Kocht zij in ’85 nog 500 woningen, 
in ’86 nog maar 300, het afgelopen jaar 
kwam men maar tot zo’n 250. En de ver- 
wachtingen voor het komende jaar  zijn 
nog desastreuzer. Hier zijn een aantal 
oorzaken voor te noemen.

Premie op Wanbeleid
Partikuliere bezitters zijn minder geneigd 
hun panden voor een redelijke prijs van 
de hand  te doen. Hc، is weer aantrekkelij

Voltooid is de nieuwbouw  de eerste twin
tig jaar nog niet, zegt Dick.
“ In feite heeft de buurt geluk gehad dat 
er zo laat begonnen is met de stadsver
nieuwing en dat door de buurt vraagte
kens gezet zijn bij een grootscheepse 
sloop- en nieuwbouwaanpak. Daardoor 
kon Jiier nog het behoud- en herstelbeleid 
uitgevoerd worden. De Noordoost Punt
— het gebied rond  het van Hogendorp- 
plein — is nu bijna afgerond. Daar is nog 
veel gesloopt. Van het Witteneiland zal 
toch ook nog wel voor iets meer dan de 
helft gesloopt worden. Voor de Fannius 
Scholten- en Frederik Hendrikbuurt zal 
daarentegen per bouwblok bepaald wor
den wat er gebeuren moet. De nadruk  zal 
daar liggen op behoud en herstel. En dit 
liefst in samenwerking met de woning
bouwverenigingen als de daadwerkelijke 
beheerder en hersteller. M aar eerst moet 
de eigenaar “ gemotiveerd”  worden om 
zijn panden te verkopen aan  de gemeen
te .”  Een groot probleem  is, dat in geval 
van behoud en herstel, er nog geen ontei
geningsprocedures bestaan. In geval van 
sloop was dit wel het geval. Indien eige
naren het te slopen pand  niet wilden ver
kopen, kon tot onteigening overgegaan 
worden. Wil de Gemeente nu renoveren 
dan moet zij de desbetreffende panden 
aankopen. Zij is hier al enkele jaren  terug 
mee begonnen, maar kan haar beleid niet 
volledig uitvoeren daar zij steeds meer te 
kampen krijgt met bezuinigen en onwilli-
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juridisch mogelijkheden geschapen wor
den dat niet alleen in geval van sloop 
maar ook in geval van behoud en herstel 
bij tegenwerking van huiseigenaren ontei
geningsprocedures gestart kunnen wor

de medewerking als onder de partikuliere 
woningverbeteringsregeling. Het aantrek
kelijke van deze aanpak  zal volgens Dick 
vooral zijn dat alles tegelijk goed aange
pakt wordt.
“ Bovendien is de bedoeling dat het be
heer en de huurprijsvaststelling dan on
der de corporaties gaan vallen. Verder wil

fo to : Cor Bergveld

ik voor elkaar krijgen dat als eigenaren 
niet mee willen werken, dat dan juridisch 
de mogelijkheid bestaat om  tot onteige
nen over te gaan.”
Dit plan wil de voorpost samen ‘met de 
Federatie, de corporaties, Volkshuis
vesting en nog enkele gemeenteinstanties 
uitwerken. Nog dit jaar  wordt in enkele 
bouwblokken in de Staatsliedenbuurt met 
dit experiment gestart. Ondertussen blij
ven we hopen dat indien huisbezit- 
ters/spekulanten  in onze buurt tot een 
bedreigde diersoort gaan behoren, dat de 
woningbouwcorporaties hun sociale jasje 
terug vinden. Op de wijkraad van decem
ber werd al gesuggereerd dat we met de 
woningbouwverenigingen nog slechter af  
zijn dan met partikuliere eigenaren.

Ad Bakkenes

dit zo weinig doet en zoveel van de Ge
meente af laat hangen.”
Dat paternalisme valt natuurlijk  wel mee. 
Het is nooit zozeer het probleem  geweest 
dat het rijk  teveel doet voor huurders en 
woningzoekenden. Het probleem  is eer
der dat het huidige no  nonsense beleid, 
meer nog dan voorgaande regeringen, het 
partikuliere huizenbezit steunt en stimu
leert. Er is nooit sprake geweest van gelij
ke krachtverhoudingen tussen huiseige
naren, makelaars, spekulanten en het lij
dend voorwerp: de huurder. Het is dan 
ook  goed dat in de nabije toekomst er

Dick ter Berg
er juridisch mogelijkheden geschapen 
worden dat niet alleen in geval van sloop 
maar ook  in geval van behoud en herstel 
bij tegenwerking van huiseigenaren ontei
geningsprocedures gestart kunnen wor
den.

Onteigening voor behoud en herstel
De Voorpost start binnenkort met een an
dere aanpak. Zij wil alle panden met ach
terstallig onderhoud  gaan registreren. 
Daarna zal zij een brief schrijven aan de 
huiseigenaren met de mededeline dat 
Gemeente dat pand  planmatig wil aan
pakken. In die brief zal zij ook met voor
stellen komen voor woningverbetering. 
Verder zal de Voorpost de mogelijkheid 
opperen dat indien de eigenaar het zelf 
niet wil doen, dat de Gemeente wel de re

is voor die verkrotting, ook nog eens be
loond. Het aanschrijvingsbeleid kan niet 
meer funktioneren. Vroeger doken de 
huizenbezitters nog naar alle kanten weg 
voor de aanschrijvingen die de Gemeente 
uitbracht. Nu het aanschrijvingsbeleid 
door het rijk gekoppeld is aan de partiku
liere woningbouwsubsidie, komen ze er 
zèlf om vragen. W ant, denken ze: Je 
stopt twintigduizend in je pand  en er 
wordt zo een ton door de gemeenschap 
bijgelegd. De eigenaren lopen de deur 
plat sinds die subsidieregeling. Er zijn 
mensen die zeggen dat je met zo’n rege
ling in ieder geval de bewoners helpt, om
dat de eigenaar eerder tot opknappen van 
een woning zal besluiten. Dat is echter 
ook nog maar de vraag daar je geen enke
le garantie hebt betreffende de kwaliteit 
van de renovatie, • de huur en het toe
komstige onderhoud. En het pand blijft 
in beheer van de eigenaar.”
Panden  met veel achterstallig onderhoud 
aanschrijvèn werkt nu dus in wezen ave
rechts. Je spekt daarmee een huizenbezit- 
ter/spekulant daar deze grof geld kan 
krijgen door die regeling. Dit betekent 
weer dat de desbetreffende panden meer 
geld waard worden, met alle nadelige ge
volgen van dien voor het aankoopbeleid 
van de Gemeente. Maar wat moeten we 
dan? Het meest logische is natuurlijk  dat 
de Gemeente, ook in het geval van be
houd  en herstel, over afdoende onteige
ningsprocedures kan beschikken. Zover 
zijn we nog niet. Een alternatief is dat be
woners in geval van achterstallig onder
houd de eigenaar onder druk  zetten met 
een kort geding.

Kort Geding
Dit betekent wel dat bewoners het werk 
van de Gemeente moeten doen.
Dick denkt hier anders over. “ Als bewo- 
nersgroepen het zelf op moeten lossen 
met een kort geding omdat de Gemeente 
niet over afdoende middelen beschikt is 
dit niet zozeer een lacune in de wetgeving. 
Op zich is het de taak  van de bewoners 
om de eigenaar aan zijn kontrakt te hou
den. Zij hebben, indien zij in het bezit 
zijn van een huurkontrakt, de mogelijk
heid een eigenaar te verplichten zijn wo
ning te onderhouden. Hij is dit dan  
kontraktueel verplicht. Dat vroeger en 
nog steeds de Gemeente via een aanschrij
vingsbeleid de eigenaar dwingt heeft meer 
te maken met een soort van paternalisti
sche houding van: We moeten voor de be
woners opkomen. Indien de eigenaar 
nalaat zijn pand  te onderhouden, is een 
kort geding van een huurder zeker zo ef- 
fektief. Ik begrijp niet zo goed dat men
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BELEDİYE BAŞKANI VAN 

THIJN AMICAL’LERE 

YİNE SALON 

KİRALAMAK İSTİYOR:

ki ra lam asın ı  p r o te s to  ediyor .  
Belediyenin  kendi  rapor la r ın  
da  bu örgü tün  Hollanda  da  
yaşayan  fasl ı lar ın  uyum  sa ğ 
lamasını  ve  gel ismesini  e n 
g e l l e m e k t e  olduğunu  bel i r t i -

Yukarda  adı  geçen  kurumlar  
üzüntü le r in i  şöyle  dile  g e 
t i r iy o r la r  "Biz  kendim ize  
soruyoruz:  Eğer  bir örgüt  
şiddet l i  baskın la r  yapar  in
san lar ı  ya ra la r  ve  de  bu hal
de  f aa l iy e t le r in i  yürü tm ek  
için a lab i l i rse  hükümet in  
bunu  yasak lamas ı  için nele r  
yapı lmas ı  gerekt iğ in i  kendim i
ze  soruyoruz."
Belediye  ancak  "Hukuksal  e n 
ge l l e m e le r "  yapabi leceğin i  
s öy lem ek ted i r .  Bunu biz  garip  
bulduk,  çünki  hukukçu

o lmadan  da  düşünüldüğünde,  
Hiç  bir  z a m a n  hakim  Ev 
sahibini  (yani  Belediyeyi)  
is t emediğ i  z a m a n  kendi  
(Belediye  ve  nüfusunun)  
kura l la r ın a  ve  a m a ç la r in a  ay-  
kı olan  bir grubu  binasinı  
ki raya  verm es in i  mecbur  
ed e m e z .

Nel  Breedveld  
S p a a rn d a m m e r -  Zeehelden  

se m t i  Anti  faşizm  
ça l i şm a  grubu

başkanı  Van Tijn,  belediye  
adina  le B r e u w e r s s t r a a t .  'da  
bulunan  De  Arend  binasında  
A m ica l le re  salon  k i ra layab i 
lecek.  Bunun nedeni  ise; na-  
densiz  herhangi  bir örgütün  
örgü t l enm es i  ve  t op lan t ı  dü

zenlemes in in  yasak  olmaması  
Belediye  Baskani  Van Tijn' ın  
kurkusu  A m ica l le r e  salon  ki
raya  vermeddiğ i  t akd i rde  h a 
kim t a r a f in d a n  mecbur  ed i l 
mesidir.

Tepki

Fa ş iz m e  karşı  olan  Spaarn -  
• d a m m e r ,  Zeehelden  semt in in  
ç a l ı şm a  grubu,  kil iseler  ve  
diğer  kurumlar  belediyenin  
a m i c a l ' l e r e  t e k r a r d e a n  yer

Amica l  isminde  gerici  ve  
fa ş i s t  olan  bir örgü t  Hollanda  
da  yaşayan  fasl ' ilarin g e l i şm e 
sini  e n g e l l em e k te d i r .
Bu örgü t  fa ş i s t  olmas ından  
dolayı  herhangi  bir  para sa l  
yard im  a lam ıy or  ve  Belediye  
az ın l ık la r  Danışman  kurulun
da  etkin l iğ i  yoktur .  Bu du 
rumu  be led iye  başkanı  Van 
Tijn raporunda  b e l i r te k te d i r .  
Ne  yazıkki  bu örgü tün  faa l i 
ye t l e r in i  ve  se ç im le re  k a t ı l 
mamasın ı  y a s ak la m a m ak ta d ı r .  
Daha  önceki  yapı lmış  a r a ş t ı r 
mada  bu örgü tün  casus luk  ve  
şiddet l i  bask in la rda  bulunmasi  
ü ze r ine  y e te r l i  deli l  bu lunma
mış t ı r .
F a k a t  Van Tijn A m i c a H e r in  
fas  konsolosluğu  ve  fas  hükü
m e t  t em s i l c i l e r iy le  işbirliği  
yaptığını' ,  söy lem ek ted i r .
7 Mart'  1987 ta r ih in de  15 ki
ş iden  oluşan  A m ica l ' l e r in  bir  
grup  Huize  P a x 'd a  dü z e n le 
nen  az ın l ık la r  Danışman  komi
syonunun  top la t ı s ına  baskın  
yap t ı la r  ve  iki ilirici  faslıyı  
bicak  ve  muştay la  ya ra lad ı 
lar .  Bu olaydan  sonra  Amical  
örgütünün  yöne t im  kurulu  
üyesi  t u tuklandi  ve  ya rg ı l an 
mak  üz e re  m a h k e m e y e  
başvuruldu.  Duruşma  22 A r a 
l ık ta  o lac a k t ı  f a k a t  e r t e lend i .

Kiralama

Bu olay la rdan  sonra  yine  
A m ic a ' l e r  i s tedik le r i  yeri  
k i ra layab i lecek le r .  Belediye

fo to : Cor Bergveld
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SEMTİMİZDE YIKIMLA ا ا1ا ا م  
DENEY VE İŞBİRLİĞİNE ÇAĞRI

ediyoruz.
Son olarak  ta ş ınan  kiracı l ar ın  
mümkün  olduğu  kadar  su ve  
e le k t r ik  a raç la r ın ı ,  priz  ve  
m utfak  ra f la r ın ı  kullan ı lacak  
bir şeki lde  b ı rakm ala r ın ı  r i ca  
■ediyoruz.
M ü ra c a t  edeb i l eceğ in iz  adres:  
Bildirme  Merkezi  (Meldpunt)  
Wijkcent rum,  Van H a l l s t r a a t  
81, te l . :  82.1 1.33. Açik oldu
ğu sa a t l e r  ise: 10.00 ile 17.00 
arası .
Düşünmeyin:
Benim komşula r ım  yapar!!!  
Herkes  böyle  düşündüğü  t a k 
dirde  hiç  kimse  bize  t e l e fon  
e t m e z .  Ayni  ev  hakkinda  bir  
çok  kişinin t e l e fon  e tm e s i  hiç  
t e l e fon  e tm e y e n l e rd e n  daha  
f az la  t e r c ih  ediyoruz .

sinde  w aarhe id  salonunda  3 
guldene  sıcak  yem ek  yem e  
akşamı  düz e n le nm e k te d i r .  Pa-  
z a r t e s i  ve  p e rşem be  günler i  
düzen lenen  yemek  akşam lar ı  
s a a t  18.30 da  ba ş la m ak ta d ı r .  
Bunu özel l ikle  yabancı  a rka -  
daş la r ın ıza  an la t ın .

mümkün  olduğu  kadar  erken  
ev le r in  boşa lacağ i  ta r ih i  bildi
ri m erke z ine  bild irmeniz.
-  Sizin taş ındığ ın ız  zam an ı  
bildirmek.
- Bos gördüğünüz  ve  habe rda r  
olduğunuz  boşa lacak  evler i  
bildirmeniz.
- Kapal ı  olan  evle r in  aç ı ld ığı 
nı gördügünüz  veya  bildiğiniz  
z a m a n  bi ld i rm en iz
Ayr ıca  ç e v re d e  o tu ra n  s e m t -  
sak in le r ine  herhangi  bir boş  
ev  gördükle r i  ve  t a s inm a da n  
bizi  habe rda r  e tm e le r in i  r ica

Güzel  olaylar  iyi geliş ir .  Bu, 
s e m t im iz d e  ulusla ra ras ı  oluş
tu ru lan  yem ek  yapm a  grubu  i- 
çin  de  geçer l id i r .  'Baz ı la r ı  bu 
grubu  ço rba  grubu  ola rak  
ad la n d ı rm a k ta d ı r l a r . '  Şimdi  
kış ay la r ın da  C u m a r t e s i  gün-  
ler ide  s a a t  17.30 dan  i t i ba 
ren,  V/d H o o p s t ra a t  43 ad re -

Nisan  1988'de  Wit tene i land  
da  proje  22 ve  Fannius  Schol-  
ten  11 projes inde  buluna^  ev-  
ler  yık ı lacakt ı r .
Son a y la rda  birçok  sem tsak in -  
leri  se m t im iz d e n  tas ındı  Ara-  
İlk ve  Ocak  ay la r ında  s e m t  
sakinler inin  çoğunluğu  t a ş ına -  
ç a k t ı r .  Normal  ş a r t l a r d a  ev-  
ler  boşaldığı  z a m a n  kapa t ı l -  
m aktad ır .
Bu durum da  böyle  o lm a ya ca k -  
t ı r .  Boşalan  evle r  yık ı lmadan  
önce  gecic i  olarak  içinde  otu-  
ru lab i l inecek t i r .
Şimdi  s iz le re  bunun  nedini  ve 
bu konuda  nasıl  işbirliği  ya-  
pılab i leceğin i  aç ık layacağ ız .  
Yıkım proje le r inde  o tu ran  sa-  
kinler in  em niye t i  ve  semt in  
güze l leği  ancak  yıkı lacak  ev-  
le rde  o tu ra n la r  olursa  garant i -  
le alınır-
Geçici  olsada  bircol؛ kişinin 
çeş i t l i  neden le rden  dolayı  bir 
ç a t ı y a  iht iyaci  vardır .
Yıkı lacak  e v le rde  o tu rm a k  
is teyen  kişi ler in  isimler i ؤ   
s e m t m e r k e z i n d e  bir l is tede أ   
m ev c u t tu r .  Herhangi  bir  ev  ج 
boş  olarak  bildirildiği  z a m a n  ي 
evin  durumu  kontrol  ed i l iyor .  ج
Evde  geç ic i  süre  için o tu r -  i  
mak  mümkün  olduğunda  direk ة   
geç ici  bir kiracı  a r a n m a k t a -  
dir.  Eğer  ev  kötü ,  yani  oturu -  
lacak  d u a m d a  olmadığı  za-  
man  ka p a t ı lm a k ta d ı r .

،^birliğine Çağ»

Bu planın  g e rçek le şm es i  için 
sizden  işbirliği  r i ca  ediyoruz.  
Özell ikle  boşalan  ev le rden  
a c e l e  habe rda r  olmamızd ır .
Bu neden le  yıkım  ç a l ı şm a  gru-  
bunun  s iz le rden  is tediği ؟٧٨  - 
lardır:
- Oturduğunuz  binada  boşa la-  
cak  e v le re  dikkat  e de rek

CUMARTESİ GÜNLERİ
‘ÇORBA’
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DE KOPEREN KNOOP VIERT 
10-JARIG BESTAAN
Zaterdag 6 februari a.s. gaat De Koperen Knoop feestvieren. Het centrum èn de be- 
jaardenwoningen bestaan dan 10 jaar. De oudere buurtbewoners zullen zich nog herin
neren dat op deze plek vroeger de Amsterdamse Chininefabriek gestaan heeft. Een 
erauw fabriekskomolex. waarvan de hoge schoorsteen echt eeen Boldoot-eeurties uit
braakte.

ambtenaren wilden een woonkamer van 
24 tot 28 m2, de ouderen vonden 20 m2 
genoeg. De ambtenaren  wilden een par
keergarage onder het komplex, de oude
ren niet. De ambtenaren  wilden een lange 
rechte bebouwing, de ouderen een in S- 
vorm  gebouwd komplex, waardoor de 
lengte van de gangen korter zou worden. 
Het College van B en W moest het salo- 
monsoordeel geven: “ We hebben de in
spraak toegestaan, dan moeten we ons

. fo to :  Th. Spiekennan  
ook neerleggen bij de uitkom st.”  '
Met de voorbereiding van het centrum  
verliep het iets anders. Binnen de Ge- 
meente was nauwelijks begeleiding te vin- 
den. Men vond het maar vreemd een 
centrum  zonder beroepskrachten. Geluk- 
kig werd in het Provinciaal Gpbouwor- 
gaan te Haarlem  een goede en deskundige 
begeleider gevonden. Dat kon echter niet 
verhinderen dat de buurtverlangens uit fi- 
nanciële overwegingen drastisch terugge- 
bracht moesten worden. Van alle mooie 
ideeën bleef slechts een centrum, groot 
ه75  m2, over op de begane grond en een 
filiaal van de ©penbare Bibliotheek daar- 
boven in de vleugel aan de Van Limburg 
Stirumstraat.

De bouw gaat van start
Uiteindelijk vond in december 1975 de 
aanbesteding van het komplex plaats.

Kees de Kat gekozen. Twee jaar duren de 
voorbereidingen. De buurtbewoners 
moeten voortdurend  opboksen tegen on
begrip van de ambtelijke diensten. Voor
al die op het gebied van de

Dansen op straat bij de opening in 1977 
bejaardenzorg. Want zelfstandige bejaar- 
denwoningen passen niet in het gemeente
lijk beleid. En ■een sociaal-kultureel 
centrum  ook niet. Keer op keer moet de 
wethouder te hulp geroepen worden om 
de hobbels op het pad glad te strijken. 
Dat de gemeente-ambtenaren vreemd 
stonden te kijken is achteraf gezien ook 
niet zo verwonderlijk. In een tijd dat in
spraak nog een onbekend begrip was, wa
ren er alleen al voor dit komplex zeven 
gesprekskringen van oudere buurtbewo
ners met in totaal 75 mensen, die elke 
week intensief bezig waren met het uit
denken van hun  toekomstige behuizing. 
Het grappige was dat zij zich veel beschei
dener opstelden dan  de gemeentelijke 
diensten bejaardenzorg  en volkshuis
vesting. De laatsten wilden 3 kamers per 
woning, waaronder een logeerkamer, de 
ouderen wilden maar twee kamers. De

Ontstaansgeschiedenis
De totstandkoming  van De Koperen 
Knoop heeft een lange voorgeschiedenis 
gehad. In 1970 werd bekend dat de fa
briek plannen had  om  naar Maarssen te 
verhuizen. Andere bedrijven lagen reeds 
op de loer om  de fabriek over te nemen. 
Het pas in 1970 gestarte wijkcentrum  be
gint dan onmiddellijk een aktie om  op de
ze centrale plek in de Staatsliedenbuurt 
voorzieningen voor de buurt te bouwen. 
Een enquete onder buurtbewoners brengt 
aan  het licht dat men sociaal-kulturele 
ruimten wil en zelfstandige bejaardenwo- 
ningen. Een bevriende architekt vertaalt 
deze ideeën in een mooie maquette. Er 
gaat een verzoek naar de Gemeenteraad 
om  het fabriekscomplex aan  te kopen en 
het terrein een buurtbestemming te ge
ven. Een afvaardiging van de buurt over
handigt de maquette op het Stadhuis aan ١ 
het College van Burgemeester en Wet
houders.
In december 1971 besluit de Gemeente
raad  de fabriek te kopen voor een bedrag 
van ƒ  3,25 miljoen.
Begin 1972 verhuist de Chininefabriek 
naar Maarssen. Een jaar  later is de fa
briek gesloopt en kan het terrein als gras
veld voor spelende kinderen gebruikt 
worden. De Gemeentediensten zijn name
lijk verrast door de snelle aankoop. Ze 
hebben weinig interesse voor de Staatslie
denbuurt. Alle aandacht gaat naar de 
aangewezen stadsvernieuwingsgebieden, 
rzoals de Spaarndammerbuurt, de Kinker- 
.buurt en de Dapperbuurt.
Het wijkcentrum  gaat opnieuw  aktie voe- 
;ren. En met sukses.
Maart 1974 komt wethouder Lammers 
zelf een kijkje nemen in de buurt. Op 14 
maart wordt het startsein gegeven en kan 
de voorbereiding van de bouw  beginnen.

Inspraak
Een groep van 15 buurtbewoners neemt 
het voortouw. Patrimonium  wordt door 
de Gemeente aangewezen als beheerder 
van de woningen. Als architekt wordt
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 /ءسمم van Hoop, in 1977 voorzitter ٧٠« het Wijkcentrum, overhandigt ٧٠٠٢̂؛؛'̂/
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Uiteraard  worden de bewoners van de be
jaarden  woningen bij de feestelijkheden 
betrokken. Het ligt in de bedoeling hen 
een glas met inskriptie aan te bieden. De 
Koperen Knoop wil zich ook de komende 
10 jaar ten dienste stellen van de buurt. 
En niet alleen, zoals soms gedacht wordt, 
uitsluitend voor de oudere buurtbewo
ners.

Piet Vink

En daarom  is er feest. Het 
voor 6 februari ziet er als

is gekomen, 
programma
volgt uit:

12-13 uur
teken- ballonnenwedstrijd voor kin
deren
15-16.30 uur
receptie voor ieder, die de Koperen 
Knoop wil gelukwensen 
20 uur
feestavond voor genodigden

Het centrum  kostte een bedrag van 
ƒ  789.909,— . Het filiaal van de biblio
theek ƒ  613.609,— en de 116 woningen 
ƒ6.707.043,— alle bedragen inklusief 
16% BTW.
Op een winterse januaridag  in 1976 werd 
de eerste paal door de voorzitter van De 
Koperen Knoop de grond ingeheid. Ruim 
duizend mensen waren er getuige van. 
Het was een groots feest in de buurt. Dc 
bouw  duurde twee jaar. De eerste wonin
gen kwamen in november 1977 gereed en 
het centrum  in januari 1978, nu precies 10 
jaar geleden.

Feest
Het 10 jarig bestaan zal niet uitbundig ge
vierd worden. Daar ontbreken  de midde
len voor. De afgelopen jaren  moest 
voortdurend geknokt worden om  het 
hoofd  boven water te houden. Zonder 
een gemeentelijke subsidie was dit elk 
jaar  weer een hele heksentoer. Veel plan
nen konden om  deze reden niet uitge
voerd worden. Toch is er nog veel 
gebeurd dankzij de inzet van enkele vrij
willige krachten. En daarbij denken we in 
de eerste plaats aan  twee oud- 
bestuursleden, Herman Swalef en Cor 
Weisz. De Koperen Knoop heeft aan deze 
twee mensen veel te danken.
Hoewel de plaats van het centrum  in de 
buurt veel bescheidener is geworden dan 
aanvankelijk in de bedoeling lag, toch 
mag de buurt blij zijn om wat er to t stand

BIBLIOTHEEK VIERT 10JARIG BESTAAN 
METWANHOGP EN ONGELGOF

Wanhoop en Ongeloof, afgewisseld door 
DPA( Dorrestijns Pers Agentschap) be
richten. Met dit programma heeft hij on
langs onder de vlag van de VPRO  een 
kleine toernee door Nederland gemaakt. 
De liedjes van Dorrestijn zitten vol treu
righeid, die niet meelijwekkend is. De sle
pende, ietwat zeurderige stem van 
Dorrestijn, die moeite heeft de juiste 
toonhoogte te houden, en de verrassende 
taalgrappen zorgen voor genoeg zelfspot 
en ironie. Dorrestijn  zegt zelf over zijn 
humor: “ Ik ben nu een echte humorist 
geworden: het lachen is mij vergaan.”  
Deze toepasselijke vrolijkheid ter gele
genheid van het 10-jarig bestaan van de 
bibliotheek op zaterdag 6 februari grijpt 
plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur. Toe
gang gratis, maar de plaatsen zijn be
perkt.

Op zaterdag 6 februari zal er inmiddels 10 
jaar verstreken zijn sinds de bibliotheek 
in het gebouw  de Koperen Knoop van 
start is gegaan. Dat gebeurde na een aan
loop van ongeveer 1 Vi jaar als jeugdbibli- 
otheekje aan de Wittenkade. Toen echter 
het gebouw de Koperen Knoop verrees, 
was daarin  op de eerste verdieping een 
ruimte gekreëerd waar een komplete bi
bliotheek kon worden gehuisvest. En dat 
geschiedde. De viering van het 10-jarig 
bestaan zal zich geheel in de informele 
sfeer afspelen en zal zaterdag 6 februari 
in bibliotheektechnisch opzicht grondig 
ontregelen. Degenen die boeken willen te
rugbrengen/ruilen  wordt aangeraden dat 
tussen half 11 en 1 uur te doen, want va
naf 1 uur slaat Hans Dorrestijn in de bi
bliotheek op zijn eigen onverbiddelijk؟ 
manier toe, wat zo zijn gevolgen zal heb
ben. Dorrestijn brengt Liederen vanHans Dorrestijn
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Staatskrant, 3e jaargang no.

VROUWENSPREEKUUR
In februari 1988, opent de Witte Jas zijn 
deuren voor buitenlandse vrouwen, 
vluchtelingen en alle andere vrouwen die 
zich in moeilijkheden bevinden. De vrou
wendienst voorziet in advies/informatie, 
vragen van allerlei verschillende aard. 
Bijvoorbeeld:
-  contraceptie,
-  vruchtbaarheidsproblematiek
-  geslachtsziekten,
-  alternatieve benaderingen (kruiden, 

acupunctuur, massage,...)
-  zwangerschap (voeding, algemene 

klachten,...)
-  verwijzing naar een specialist.
Klasjes, hoe te bevallen voor zwangere 
vrouwen (ontspannen, ademhalen, gym
nastiek,...) kunnen aangeboden worden 
alléén of  in kleine groepjes. Om in con
tact met ons te komen bel 020-881140. 
De talen welke gesproken worden zijn: 
Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Ara
bisch (volgens afspraak).

PIJNLIJKE BORSTEN?
Het ¥rouwengezondheidscentrum  
Amsterdam  verzamelt ervaringen, kennis 
en informatie van en voor vrouwen die 
last hebben van pijnlijke borsten, stren- 
gen, bobbels of schijven ,voelen die 
meestal erger worden rond  de menstrua- 
tie. (Dit gaat dus niet over borstkanker). 
Het ¥rouwengezondheidscentrum  heeft 
een groep voor vrouwen die last hebben 
van deze verschijnselen. In deze 
Mastopatie-groep worden ervaringen uit- 
gewisseld over:
-  hoe je je er over voelt
-  wat je  ertegen geprobeerd hebt (opera- 

ties, niets, alternatieve geneeswijzen

-  ervaringen met artsen over dit pro- 
bleem

-  wat je een beetje geholpen heeft of 
juist niet.

De Mastopatie-groep wil meer informatie 
verzamelen om b.v. een brochure te ma- 
ken. Er is heel weinig bekend over masto- 
patie, ook bij artsen, terwijl heel veel 
vrouwen er last van hebben.
Heb je ons er iets over te vertellen? Wil je
informatie over mastopatie of de
Mastopatie-groep? Bel of schrijf naar:
¥RDUWENGEZONDHEIDSCENTRUM
OBIPLEIN  4
1094 RB AMSTERDAM
telefoon 020 -  934358
dinsdag 9 .00 -12 .00  uur
donderdag  19.00-22.00  uur
vrijdag 13.00-16.00  uur

!٣
m

immers overal, ze zijn duidelijk zichtbaar 
en voelbaar. De werking van geneeskrui
den kan, als men dat wil, met pure mate
rialistische begrippen uitgelegd worden. 
Kruiden zelf verzamelen, kweken en 
oogsten vraagt wel kennis en kundigheid, 
maar is in principe voor iedereen moge
lijk; er zijn geen jarenlange theorie- 
studies voor nodig, en ook geen bijzonde
re gaven. De meeste kruidenmiddelen kan 
men zelf maken.
Kruiden zijn geen wondermiddelen en 
niet alle problemen kunnen met kruiden 
worden opgelost. Ook niet iedereen rea
geert even goed op kruiden. Bij sommige 
mensen geeft bv. een homeopatisch mid
del een beter resultaat, of is een chemisch 
middel noodzakelijk. Meestal geldt wel, 
wie veel van planten houdt wordt ook 
met planten genezen. Kinderen reageren 
meestal zeer goed op geneeskruiden. Een 
juiste leefwijze en een volwaardige voe
ding blijven toch belangrijk. Een lichaam 
dat steeds wordt blootgesteld aan ziekma
kende invloeden en ongezonde stoffen, 
kan met geen enkel middel gezond blij
ven. Tot de volgende keer.

Henk Wijnands (fytotherapeut)

WOMEN’S HEALTH
In February 1988, the Witte Jas is ope
ning its doors to foreign women, refugees 
and others who find themselves in diffi
culties. The women’s services provide ad
vices/informations about different kind 
of questions you may have concerning 
for instance:
-  contraception  devices,
-  fertility awareness,
-  pregnancy (nutrition, common com

plaints,...)
-  veneral diseases,
-  alternative approaches (herbs, acu

puncture, massage...)
-  referrals to specialist.
Childbirth classes for pregnant women 
(well-being exercices, relaxation, brea
thing,...) could be offered, single or in 
small groups. To registrate yourself call

The languages spoken are: Dutch, Eng
lish, French, Spanish and Arabic (by ap
pointment).

KRUIDENGENEESKUNDE
Kruidengeneeskunde is een hele oude ma
nier van genezen, even oud  als de mens
heid. Geneeskruiden werden gebruikt 
door alle volken en in alle culturen van de 
tropen  tot het poolgebied. Hoewel krui- 
denkennis in vele culturen als een deel 
van de algemene ontwikkeling werd ge
zien — vooral van de vrouwen werd dan 
verwacht dat ze geneeskrachtige kruiden 
konden toepassen — ontstonden ook al 
vroeg specialisten: medicijnmannen en 
volksgenezers. Nog later waren het voor
al kloosterlingen, die zich bezighielden 
met geneeskruiden. In de vorige eeuw, 
toen de universitaire geneeskunde, zoals 
wij die nu kennen, zich begon te ontwik
kelen, behoorde kruidenkennis noe tot 
het verplichte vakkenpakket van de artsen- 
opleiding. Later is men de werkzame 
stoffen van planten  gaan isoleren en nog 
later synthetisch gaan namaken. Zo is de 
chemotherapie ontstaan, eigenlijk als een 
uitvloeisel van de kruidengeneeskunde, 
en zijn eigen leven gaan leiden ver van 
zijn oorsprong af.
Nu de nadelen van de chemotherapie dui
delijk zijn geworden, en wij steeds meer 
zelf de verantwoording willen nemen 
voor onze gezondheid is kruidengenees
kunde weer “ in” . Van al de alternatieve 
geneeswijzen is kruidengeneeskunde één 
van de meest concrete. Kruiden groeien

Intuïtieve massage
Vanwege een defecte telefoonkabel is de 
kursus intuïtieve massage 14 dagen uit
gesteld en start nu op 3 februari. 
Beginnerskursus: le  les woensdag 3 fe
bruari van 19.30 -  22.00, 8 lessen, 
kosten ƒ  70,— aantal deelnemers max. 
12. Plaats: De witte Jas, De Wittenstraat 
29 tel. 020-881140.
Vervolgkursus: le  les donderdag 4 febru
ari van 19.30 -  22.00, 8 lessen, kosten 
ƒ  80,— aantal deelnemers max. 8. 
Opgeven en inlichtingen Ineke tel: 
828332. Bij geen gehoor tel. 869167.
Een les uit de beginnerskursus zal er on
geveer als volgt uitzien: We beginnen met 
een oefening zoals ontspanningsoefening, 
m antra zingen of meditatie. Daarna volgt 
er een massage demonstratie waarna we 
zelf aan de slag gaan met iemand uit de 
groep.
De vervolgkursus is wat persoonlijker ge
richt en je moet al wat basiskennis van de 
massage hebben wil je hier aan meedoen. 
De lessen zijn echter niet alleen gericht op 
het “ leren masseren”  maar ook op het ' 
kennen van je eigen lichaam.
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van het jaar; ©ntvangen of betaalde ren- 
te/adm inistratiekosten  en de desbetref- 
fende gegevens onder II genoemd. 
Sociaal Raadsman, Van Limburg Sti- 
rumstraat 119, tel. 840230/846061.

CURSUS MIGRANTEN
Voor migranten die een eigen bedrijf wil
len beginnen in Nederland wordt er op de 
zaterdagen van 6 februari t/m  23 april 
1988 een cursus gegeven om  meer te we
ten te komen over de problemen die je 
kan tegen komen. De cursus is ook be
doeld.voor mensen die pas een bedrijf be
gonnen zijn. De inhoud  van de cursus is 
in het kort:
-  Administratie.
-  Verkoopkunde.
-  Personeel.
-  Het berekenen van de winst of het ver

lies dat u in de eerste jaren  kunt ver
wachten.

De cursus wordt gegeven door ervaren 
adviseurs. Wat u leert op de cursus wordt 
praktisch geoefend. De cursus kost 
ƒ  75,— . Voor informatie kunt u bellen 
naar R.I.M .K.-Voorposten, Hoptille 
182, tel. 911287 of le  Boerhavestraat 
1 lhs Tel. 931199/943125.

D. ondersteuning van familie (die zelf 
niet in hun onderhoud kunnen voor
zien bijvoorbeeld in het buitenland);

E. rente van schulden.

III.
Mensen, die in de verkeerde tariefgroep 
hebben gezeten (bent u alleenstaande bo
ven de 27 jaar  dan wordt u ingedeeld in II 
i.p.v. I). Indien er in het betreffende jaar 
een wisseling heeft plaatsgevonden kan 
dat ook met een ‘T ’-biljet weer rechtge
trokken  worden.
Om voor teruggaaf in aanmerking te ko
men is er een drempel van ƒ  200, -  (ie
mand met minder dan  ƒ  200, -  
loonbelasting hoeft dus geen moeite te 
doen); denkt u voor zo’n teruggaaf in 
aanmerking te komen dan  kunt u een ‘T ’- 
biljet aanvragen bij de Belastingen. Wi- 
bautstraat 2 - 4  (over 1985 kan nog tot 
eind van dit jaar worden ingeleverd). 
Komt u er zelf niet uit en zit u beneden de 
ziekenfondsgrens dan kunt u zonder af
spraak op het spreekuur komen (er liggen 
20 nummertjes per ochtend) indien u ’s 
morgens niet kunt belt u dan voor een af
spraak  tussen 14.00 en 16.00 uur. Als u 
langskomt neemt u dan wel alle gegevens 
mee. In ieder geval jaaropgaaf 85/86; het 
tegoed van giro of  bank per 31 december

TERUGGAAF 
BELASTINGEN
Voor de volgende mensen loont het de 
moeite om  eens na te gaan of  ze voor te
ruggaaf belasting in aanmerking komen:

A. scholieren, die vakantiewerk hebben 
gedaan;

B. onregelmatige werkers (b.v. via een 
uitzendburo);

C. seizoenwerkers;
D. deeltijdwerkers;
E. slechts een deel van het jaar gewerkt 

hebben;
F. wisseling van inkomsten/uitkering.

II.
Mensen met aftrekposten, waar de loon
belasting geen rekening mee houdt (U 
kunt voor het komende jaar  verminde
ring loonbelasting aanvragen, als u aan 
kunt tonen, ook in het komende jaar 
weer hoge kosten te hebben).
A. alimentatie;
B. buitengewone lasten zoals ziekte- en 

begrafeniskosten;
C. studiekosten;

K inderen  worden  snel groot. 
Elk  verjaardagsfeest reali
see rt  u zich dat. Foto's van  
uw  Kodak  Select Fotohande- 
laar  houden  uw  herinnerin 
gen  jong. Vele levens  lang. 
Wij w eten  wat kw aliteit is. 
Kodak-kwaliteit in foto- 
afw erking  is de  beste  kw ali
teit. Een  kw aliteit die  onze 
hoge  eisen  weergeeft. Een  
kw aliteit die  alleen  dan  g e 
haald  w ordt als uw  foto's 
ontw ikkeld  en  afgedrukt zijn 
in het Kodak  laboratorium .

H et fotoresultaat dat wij u 
leveren, m ag  gezien  worden. 
En  als  u niet tevreden  bent, 
dan  m ag  u altijd  terugkom en. 
Alle feestv reugde  is bij ons 
in vertrouw de  handen. Wij 
doen  ex tra  ons  best om  ze  te 
verhogen.

ONZE FEESTDAG 
GAATNAAR 

KODAK SELECT.

KODAK SELECT FOTO. ALS 'T IN ÉÉN
Vraaq Setect

KEER GOED MOET.

Foto Spiekerman 2e Nassaustraat 38 telefoon 860137

Begrafenis- en Crematieverzorging

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

Terstond hulp na overlijden 
Gelegenheid tot opbaren

ADVERTEER OOK IN DE STAATSKRANT 
bel voor inform atie 

W ijkcentrum , tel. 821133

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
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VAN THIJN WIL WEER ZAAL VERHUREN AAN AMICALES
riskeren om van de rechter ongelijk te 
krijgen.
De anti-fascisme werkgroep Spaarndam- 
mer-Zeeheldenbuurt, kerken en andere 
buurtorganisaties beraden zich erover 
wat hen te doen staat, indien de Gemeen
te opnieuw  in onze buurt een zaal zou 
verhuren aan een club, waarvan zij zelf 
zegt dat de doelstellifigen de integratie en 
emancipatie van Marokkanen belemme
ren.
Indien een organisatie na een aanval met 
messen en staven, waarbij twee gewonden 
vielen, nog steeds gewoon een gemeente
lijke ruimte kan huren, dan  vragen wij 
ons af, wat je dan  moet doen om  dat niet 
meer te mogen van de gemeentelijke over
heid.
In de nota staat, dat B en W zich zullen 
beperken tot “ juridisch onontkoombare 
dienstverlening”  t.a.v. de Amicales. Het 
bevreemdt ons bijzonder, dat de burge
meester het onontkoom baar acht om 
ruimte te verhuren aan  een club, waarvan 
de doeleinden (zoals hij zelf stelt) de uit
voering van het gemeentelijk minderhe
denbeleid belemmert.

Nel Breedveld 
anti-fascisme werkgroep 

Spaarndammer-Zeeheldenbuurt

م س س أ ا

De Amicales belemmeren door hun doelstelling de emancipatie en integratie van Ma
rokkanen in Nederland. Daarom krijgen ze geen subsidie, en worden ze niet vertegen
woordigd in een adviesraad voor minderheden. Dit schrijft burgemeester Van Thijn in 
een nota aan de gemeenteraad. Hij schrijft, dat hij de Amicales niet kan verbieden, 
ook niet hun verkiezingen. Omdat uit een onderzoek geen voldoende harde bewijzen 
voorkomen van spionage, intimidatie en geweldpleging. Wèl staat vast volgens Van 
Thijn dat de Amicales samenwerken met het Marokkaanse consulaat, en met de autori
teiten in Marokko zelf.

Geweld
Op 7 maart ’87 heeft een groep van onge
veer 15 Amicales gewapend met staven en 
messen een vergadering van de advies
raad minderheden in Huize Pax ver
stoord, waarbij twee progressieve M arok
kanen werden verwond met resp. een mes 
en een ringsleutel. Een bestuurslid van 
Amicales werd gearresteerd en hij wordt 
vervolgd wegens “ lichte mishandeling” .
Het proces zou op 22 dec. plaats vinden, 
maar dat is uitgesteld.

verandert hier volgens de burgemeester 
niets aan. Volgens hem zijn de toege- 
brachte verwondingen onvoldoende rede- 
nen om  het recht van vereniging en ver- 
gadering van de betrokkene en van zijn 
organisatie aan banden te leggen. Vol- 
gens Van Thijn zou de Gemeente bij wei- 
gering te verhuren aan  de Amicales

Verhuur
Volgens Van Thijn zal opnieuw  een ge
meentelijke zaal (misschien weer gebouw 
de Arend in de le  Breeuwersstraat?) wor
den verhuurd aan Amicales, als zij dat 
willen. Dit op grond  van hun recht op 
vrijheid van vereniging en vergadering. 
De inval in Huize Pax (een strafbaar feit)

ي ا ت ومنظما م ع ضى ا ل م جت ضر ا هدا حول ت  لعو

ن ل ا , د ا ج خل ت وا دا ا لت حا في ت را قرا ت ق  ف

ق ا ي د ل ب ر عن ل ي ج أ ي عه قا ت ا ف ن ب ب ا ح د و ل ا ل ي  د

ي ١ دي ل ل ق ر ع ل ت ا ا ف هدا ا ك د ن ا وا ج ال ع ت ل

ش ن يو ب ن ١ ب ي ي د ن ل و ه ا وا ل غ ة ل ٠ رب

ذ ا هدم ن ١ د ١ ل ف ن م د من ل ع  لهجوم ١ ب

ي ١ د ت قا ل ه م ا ب ا ب ك ن ل ي ر ك غي ك و ل  د

ى ف ر طا ١ عل ه معتر ي وا ب د ب ل ي ج  بق ها ا ف

ن شخمحن ك ع ما ي د من ل ي د ر ج جب ا غ ت م ه ا  ق

ئ بعت تا ي د ل ب ل دا ا لتش ا ل لسوءا ا نطرح ل

ر ر ك ه ت د خيا ا ه ٠ ء ل  

ة ١ وفي ر ك د م خول ل ا ف و ب ي ن سمم ب و د د ح ي  

ا مكا ١ ي ط ١ ت ن عا عدة ل ق ف ل ع ت دا با ي و ديف ل  

ك دل ب و غا ا ح ش نون ل ا ا أل ن ب ن ر غ ت ؤما ن  

د ا به صرح ي عا ١ ل ل ل كرا ت نجا عكا ١ حول م  

د من ي د ا ج د و ل ي أ دين ل ل لد ق ر ع ل ت ١ ة سبا ك

ح ا م د عا وا ل م ٠ يوش ل  

ر ل دب د ي ل ب ٠ ف  b  

ن جن ل ا ل ع م ا ل ع م ن ربق ل ري ص عن ل ا

ا وا ف ت مر رنعثا سبا حى في شين ل ر و ب ب

ب ل ن ا يج م ع ا ن ع ن ب ف ق ا ن ي د ل ب ى ل ك د ي~الدن وزالد ل و ب ٠ تب
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ل عا ق م ن ي د ا ١ م د ر س د ١ م س ي ن ل ا ف ن ت ي

د ي ر ر ي ي ج أ عة ت ا قا د و ل  ٠ ديت ل

ا ا د ه ا دا ا ف ز ر ة ل ق ا دي ي ا ي ل ل ق ر ع ل ت  ك

ه س ا ج ا ي ما د ا وا الن ع ن ن ا مع يوش ل ح ي د ل و م  ل

دا م ح ول د التمغ م ا لعنفلمق ا ،ل ة ما عدة م  دي

م ا طرف من ك ح ة ١ مت ل ي د ن ل و ه ى ل ب ل ل و م ك ل ل ب  ك

ل س ا في س ا ا لمجل ا ري س ي ل ق ال ا ا ت ل ت ع ل  ب

ة ي د ل ب ل ح مدا ورغم ل د ا مم ي ا ا ل ع في عل ل

ر ي ر ق س وجيه ت جل م ي ا لل د ل ب ا ل ن ن ب ك ع م الي ل

ع ن م م د ة ا ه م ظ ن م ن ل إ ١ م ن ط ث خا وا ن ت ا ن ا ب م  ت

ك وغير ل ت ا ن٠٧ د مم ي ١ ل  ١ ،مد حول اجري لد

ق ا ا وا لعنفلع ن ط ق ا ا في ن رب م م مت ا ل ن ل ن م ي  ي

ي ١ شيء ي ا ص ح ل م س ه ي ما إ ل ع ر ي د م  ش

م ئ ا هد م فل عئ ن ل ا ا آلك ف ن ر ن ع ا ي م ن ب م ا هد  ل

ع عمل عالتق ٠١٣١ لمنفلمق ا م ك ر ن ث ئ ا م صلي  لقن

ك ل ب ك مكرمة ا مع و ب ا في ل ر غ ع  ٠ ل

ف ن ع ل • ا

وم في س ج ي ر ما ا ا ي ل ئ مجمت ف و  مكونت ب

ي .محو 15 ض ن وداد ي ح ى بيض ١ ج ط عل ل  

م ا حو ر ب ا في م ش ه ري الدا ا ل د م لمغفلمئ ا ل

لءاءضاىط ج م ل سسا و ت ا م ل س ي ر ا س  ا

ا ١ ن ما ا ء ن عا جن حين في لهجوم ١ مدا ب عد

صين بق ما ا ح شخ و ر ج ا ب ا ا صيت ئ د ي ا ك ن ن ل  

ر ا غ ن ب ا محو على ل ت ك م ا ري ا ل ب ر ل ديت ل  

ت لضعف عا ة سا ل م ل د ومن ل ع ق ب طل حا صرا ا  

ع ل الزا ص و ب ا ا طرف من مت د ع ة ل ي ا ل مولمد ل

ء ا س ) وا س ٠ ا
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ت ا ظم م ما جت ط في ل ى ل ط ا وا ت م قاعق ل ك  
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ALMA BV VERKOOPT BEZIT 
AAN GEMEENTE

De heren van Alma B.V. hebben nu niet bepaald de prijs voor efficiency verdiend, 
maar eindelijk na zes maanden treuzelen is het zover: Alma B.V. heeft haar bezit aan 
de Zaagmolenstraat, Kostverlorenkade en Kostverlorenstraat verkocht aan het Ge
meentelijk Grondbedrijf.
Het geduld van de bewoners is zwaar op de proef gesteld. In juni 1987 was al bekend 
dat Alma wilde verkopen. Het Grondbedrijf zou na aankoop de woningen doorsluizen 
naar de woningbouwvereniging Zomers Buiten. In overleg met de bewoners zou Zo
mers Buiten een onderhouds- en verbeteringsplan maken om de woningen op te knap
pen. En daar ging het allemaal om: ernstig achterstallig onderhoud en Alma verdomde 
het om er een cent aan uit te geven.

gen Alma op touw te zetten en de bewo
ners dus op te roepen de huurbetalingen 
aan Alma te staken. Immers in maart ’86 
wilde Alma al verkopen, in juni ’87 zou 
dat bijna rond  zijn, in december was het 
pas echt zover. Wederom  werd het geduld 
van bewoners onevenredig op de proef 
gesteld. Tevens had  Alma er belang bij de 
verkoop uit te stellen. Het blok telt 80 
woningen, bij een gemiddelde huur van 
ƒ  200, -  p/m  incasseert Alma elke 
maand dat ze de verkoop stagneert
16.000 pietermannen. Kassa. En opknap
pen was er al lang niet meer bij. Nu de 
verkoop dus een feit is, heeft het bewo
nerscomité de actie afgeblazen. Wellicht 
gaat ook  het Gemeentelijk Grondbedrijf 
hier niet vrijuit. Er was een voorlopig 
koopcontract getekent en een datum  af

gesproken waarop de tekening van de de
finitieve koopacte zou plaatsvinden. Het 
Grondbedrijf was bij de notaris, Alma 
niet. Het G rondbedrijf heeft hier ver
zuimd Alma juridisch aan te pakken. Im
mers ook een voorlopig koopcontract is 
al bindend en verplichtend.
Komt één van de partijen  de verplichtin
gen van het voorlopig koopcontract niet 
na, dan kun je iemand dwingen. Het be
wonerscomité, de bewoners en andere be
trokkenen hebben een lange weg achter 
de rug, maar toch uiteindelijk een louche 
particuliere eigenaar op de knieën gekre
gen. In overleg met Zomers Buiten zal 
een onderhouds- en verbeteringsplan 
worden gemaakt en hopelijk staat begin 
volgend jaar een echte steiger voor de 
deur om echt op te knappen. Voor wat 
betreft deze mijlpaal, PROFICIAT.

Alex van Goethem

Alma won het proces, maar van opknap
pen is tot op de dag van vandaag nog 
niets terecht gekomen. En de rechter was 
er in gestonken. Door de subsidieaan
vraag had  Alma goede wil getoond, dat 
was blijkbaar voldoende. Bewoners had
den de ervaring dat de woorden en de da
den bij Alma niet dezelfde waren. Maar

de belangen van Alma werden hoger ge
waardeerd dan de belangen van de bewo
ners. Alleen de zeer ernstige klachten 
moest Alma repareren.

Koopcontract
In maart ’86 werd bekend dat Alma de 
woningen te koop had aangeboden aan 
de Gemeente. Hadden de acties dan toch 
hun vruchten afgeworpen? Was Alma het 
zat? Of was de subsidieaanvraag niet ge
honoreerd? In nieuws uit B&W nr. 
1 0 -  1986 lezen we dat er voor 33 miljoen 
aan subsidie door diverse eigenaren was 
aangevraagd, maar dat er slechts voor 18 
miljoen beschikbaar was. Bij verkoop 
zou de situatie een belangrijke stap verder 
zijn. Het heeft nog tot 28 december 1987 
moeten duren voordat de koop door de * 
Gemeente een feit was. Het bewonersco
mité was al in een vergevorderd stadium  
om  een algehele huurinhoudingsactie te

In oktober 1984 is de actie tegen Alma
B.V. begonnen. In navolging op een rijke 
traditie op het gebied van huuracties en 
achterstallig onderhoudsacties heeft het 
Huurdeiscomité Hugo de Grootbuurt in 
samenwerking met het opbouwwerk een 
actie gestart tegen het achterstallig onder
houd in het Alma-blok. Directe aanlei
ding vormde het grote aantal klachten dat 
binnen kwam op het spreekuur rond  de 
jaarlijkse huurverhoging van 1 juli. Al 
snel was een groep van 16 bewoners be
reid in actie te komen en Alma tot onder
houd te dwingen. Alma deed wel wat 
maar niet genoeg; in december ’84 ging 
een sommatie de deur uit richting Alma. 
In maart ’85 spannen drie bewoners een 
kort geding aan  tegen Alma. In juli 1985 
winnen de bewoners dit kort geding en op 
straffe van een dwangsom  wordt Alma 
veroordeeld to t het plegen van onder
houd in de woningen van deze drie bewo
ners. Maar Alma knapte nog niet op. 
Twee jaar later konden de bewoners een 
flinke som  geld incasseren met meerdere 
nullen. Door nalatigheid had Alma de 
dwangsom  fors laten oplopen. Juridisch 
verzet van Alma om hier onderuit te ko
men mislukte.

Dagvaarding
Aangemoedigd door dit succes sturen in 
november ’85 maar liefst 23 bewoners, 
gesteund door het advocatencollectief 
Staatslieden/Hugo  de G rootbuurt, een 
dagvaarding naar de President van de 
Rechtbank. De eisen zijn: opknappen  van 
achterstallig onderhoud. Het verzet van 
Alma tegen gerechtvaardigde eisen van 
bewoners leidde helaas tot succes. Alma 
was in staat de rechter te doen geloven 
dat ze van goede wil was. Ze had bij 
Bouw en Woningtoezicht subsidie aange
vraagd om  het hele blok op te knappen.
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BOUW LIEF E^ LEE^
in korte tijd  veel werk verzet. Er is volle
dige overeenstemming bereikt over de op
zet. De bouwaanvraag kan vervolgens 
ingediend worden en de architekt gaat nu 
het bestek schrijven.

STAATSLIEDENBUURT
Tweede Nassaustraat even zijde (brand- 
panden)
De woningen en de winkels zijn keurig op 
tijd  opgeleverd, zelfs iets vroeger. De 
eerste bewoners trokken er al vóór Kerst
mis in. (zie artikel De vlag in top)

Tweede Nassaustraat oneven zijde (Gat 
van Bakker)
Het werk verloopt volgens schema. De 
oplevering wordt in m aart/april ver
wacht.

Kasko, Van Limburg Stirumstraat 
Het is gelukt de woningen en de winkels 
op tijd  op te leveren. De eerste bewoners 
hebben hun nieuwe woningen reeds be
trokken. De winkels gaan begin maart 
open. (zie artikel De vlag in top)

Nassauplein
Het werk verloopt naar wens, al gaan de 
weersomstandigheden op grotere hoogte 
een belangrijke rol spelen. Het hoogste 
punt wordt waarschijnlijk begin maart 
bereikt, afhankelijk  van de winter.

Van Hogendorpplein /  Van Limburg Sti- 
rumplein
De prijsonderhandelingen hebben, zoals 
reeds eerder gemeld, gelukkig tot een ak
koord geleid. De geringe grondverontrei- 
niging heeft daarna een maandenlange 
vertraging opgeleverd. Als deze krant uit
komt, moeten de werkzaamheden inmid
dels gestart zijn. Tevens zal rondom  het 
terrein een drain  aangelegd worden om 
het vervuilde grondwater weg te pompen.

Ie Nassaustraat, hoek Nassaukade en de 
Wittenstraat (naast Rainbow)
De bouw  zal eind februari /  begin maart 
van start gaan.

Fannius Scholtenstraat (bocht)
De datum  voor de eerste paal is voorlopig 
vastgesteld op 9 februari.

Fannius Scholtenstraat (even zijde) en 
J.M . Kemperstraat
Het voorlopige ontwerp is gereed. Mo
menteel wordt de prijsraming van de ar- 
chitek؛ vergeleken met de beschikbare 
gelden.

vertrek van de huidige bewoners naar de 
nieuwe woningen van ‘garage Rob’ en ‘de 
Vuurvogel’, hetgeen in april verwacht 
wordt.

Garage Rob, Frederik Hendrikstraat en 
de Vuurvogel, hoek Hugo de Grootkade 
Door de achterstand van beide projekten  
gaan de weersomstandigheden nu ook 
een rol spelen. De vertragingen zijn zelfs 
nog groter geworden. De oplevering 
wordt wind en weder dienende in het 
vroege voorjaar verwacht.

Blok Frederik Hendrikplantsoen 
De bouw  is zeer voorspoedig verlopen. 
De woningen zijn omstreeks Kerstmis ge
reed gekomen en zijn al bewoond door 
mensen uit het naastliggende blok van de 
Fagelstraat. Dit blok zal in juni afgebro
ken moeten worden.

Blok Fagelstraat
Het definitief ontwerp is gereed geko
men, inklusief de behuizing voor de 
woongroep van ouderen en het kinder
dagverblijf. Voor de laatste behuizing is

overkapaciteit zou betekenen.
Dirk van der Broek stelt dat zijn nieuwe 
zaak een trekkersfunktie voor mensen 
van buiten de buurt zou gaan betekenen, 
waar ook de andere winkels van kunnen 
profiteren. Men is het nog niet eens ge
worden. Het overleg wordt voortgezet.

De vorige aflevering van deze rubriek in 
he، september-nummer heeft veel be- 
langstelling getrokken. Daarom volgt 
hieronder aan het begin van 1988 een kort 
overzicht van de lopende en in voorberei- 
ding zijnde bouwprojekten.

HUGO DE GROOTBUURT
Projekt Werfterrein van Reigersber- 
genstraat
Er is overeenstemming bereikt over het 
stedebouwkundig plan, d.w.z. dat de 
plaats en de vorm  van de bouwblokken 
akkoord  is. Het plan gaat nu naar B en 
w, welke hierover een besluit moeten ne- 
men. In het plan is ruimte gereserveerd 
voor een verzorgingshuis. In februari zal 
de Gemeenteraad hierover een beslissing 
nemen. Gaat het niet door, dan  worden 
op deze plaats woningen gebouwd.

Van Houweningenstraat 
Zoals in september vorig jaar  vermeld 
werd, is dit projekt reeds lang aanbesteed 
en goedgekeurd. Het wachten is op het

Dirk van der Broek heeft voor zijn nieu- 
we vestiging aan  de 2e Nassaustraat van 
het Gemeentelijk G rondbedrijf 630 m2 
toegewezen gekregen. Hiervan zal 130 
aan  magazijn- en dienstruimten gebruikt 
worden. Voor de winkel blijft dus 500 m 2 
over, ongeveer twee maal de huidige op- 
pervlakte. Deze 500 m* zijn echter in 
strijd met het bestemmingsplan van de 
Staatsliedenbuurt, waarin een maximum  
van 400 m* is voorgeschreven. Dit is in- 
dertijd bepaald om een zo gevarieerd mo- 
gelijk winkelbestand te houden.
Dirk van der Broek is op één punt tege- 
moet gekomen aan een verzoek uit de 
buurt. I,angs de ramen van de 2e Nas- 
saustraat zullen lage winkelstellingen ge- 
plaatst worden, zodat er geen blinde 
ramen zullen komen. Dit geeft vanaf de 
straat een vriendelijker gezicht.
De winkeliersvereniging heeft zich on- 
langs beraden over de ontstane kwestie. 
Men is van mening dat Dirk zich ook aan 
de voorschriften dient te houden. De ge- 
plande grote ruimte vóór de kassa’s geeft 
mogelijkheden tot het inrichten van apar- 
te brood- of andere boetieks, hetgeen een

PROBLEMEN MET NIEUWE WINKEL VAN ‘DIRK
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KERKDIENSTEN
De beide buurtkerken, (n .h ./geref.) Nas- 
saukerkgemeente, en (r.k.) Magdalena- 
parochie, werken  zoveel mogelijk samen. 
Het pastoraal opbouwwerk (waarover 
een volgende keer meer) is één van die ge- 
meensehappelijke taken. Wilt ٧ kontakt 
met de opbouwwerker, Rieus Dullaert, 
kom  of bel dan  naar zijn spreekuur: elke 
dinsdag en donderdag  van 14.00 - 15.30 
uur; De W ittenstraat 114, tel. 844216.

Kerkdi؛؛ns،en
Op zondagmorgen:
om  19.00 uur, in de Paus Johanneskapel 
(r.k.).
Op zondagmorgen:
om  9.00 uur, Paus Johanneskapel (r.k.).

Jazz-ballet
Jazz-ballet voor"mannen en vrouwen van
af  16 jaar. Gezond bewegen en konditie 
opbouwen. 1 Zi uur lang op moderne mu
ziek. Danslerares Suzanne Fromme. 
Kosten: ƒ  50, -  per 10 lessen. Tijd: 19.30 
tot 21.00 uur. Elke woensdag. 
Buurtcentrum  de Binding, van Beunin- 
genplein 103. Tel: 841262.

Naailes

Op de naailes in buurthuis ’t Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5, is nog een plaats
je vrij en wel op de woensdagavond van 
19.30-21.30  uur. De specialiste is Cor 
Kouseband-Hebben. Benodigdheden 
voor de naailes zijn: een eenvoudig pa
troontje, stof  (geen moeilijke ruit), 
schaar en garen. De naailes kost ƒ  2 6 ,-  
per maand. Heb je  interesse, bel buur
thuis ’t Trefpunt 020-842473  en vraag 
naar Ans Termeulen.

Naailes
Naailes: ‘Maak je eigen kleding’. Voor 
mannen en vrouwen. In deze dure tijd 
volgens de laatste mode gekleed? Dat kan 
met deze kursus. Lerares: Rita Hendriks. 
Kosten: /  50,— per 10 lessen. Tijd: 19.00 
tot 21.00 uur. Elke woensdag. We willen 
een tweede kursus starten, en wel van
21.00 tot 23.00 uur. Als u belangstelling 
hebt voor dit latere tijdstip, belt u dan 
even. Mogelijk komt ٧ hiervoor dan even 
op een wachtlijst.
De Binding, Van Beuningenplein 103. 
Tel: 841262.

-  huid schoonmaken en verzorgen;
-  make up;
-  en wat je  verder wilt leren, zoals wim

pers verven, benen ontharen, ge
zichtsmassage, haar verzorgingsad vies.

Onder deskundige leiding van Miriam 
Hoogendijk. Tijd: Dinsdagmiddag van 1 
tot 3 uur. Kosten: ƒ  10, -  voor alle vier 
de lessen. Datums: 2, 9, 16 en 23 februa
ri. Als je wilt komen, graag even bellen. 
De Binding, Van Beuningenplein 103, tel. 
841262.

Karate en zelfverdediging
Karate en zelfverdediging, voor mannen 
en vrouwen. Elke maandag van 
19.30 -  20.30 uur. Kursusleidins: Wil- 
lem van Gemert. Kosten / 1 0 , — per 
maand. Kennismaking gratis. De Bin- 
ding, V. Beuningenplein 103. Tel: 841262.

Konditietraining voor vrouwen
In buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5 zijn er in de lessen konditie
training op de dinsdagavond van 20.45 
to t 21.45 uur nog een paar plaatsen open. 
De kosten zijn ƒ  13,50 per maand. De 
specialiste is Helga Baddee-Bolle. Heb je 
interesse? Geef je  dan op! Bel buurthuis 
’t Trefpunt 020-842473  en vraag naar 
Ans Termeulen.

Naailes voor mannen

Op de groep naailes voor mannen in 
buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo de G root
straat 5, is een plaatsje vrij en wel op de 
donderdagavond van 20.00-22 .00  uur. 
De kosten zijn ƒ  2 6 , -  per maand. De 
specialiste José de Nirop. Heb je  interesse 
bel dan  naar buurthuis ’t Trefpunt 
020-842473  en vraag naar Ans Termeu
len.

Aerobic
Aerobic dancing is snel, gezond en spor 
tief. Het houdt je  lijf soepel en maakt je 
fit. Een uur lang, voor mannen en vrou
wen, met prima muziek en onder deskun
dige leiding. Na afloop  blijven we vaak 
gezellig napraten  bij de bar. Elke maan
dagavond van 9 tot 10 uur. Kosten 
ƒ  10,— per maand. Bel even of kom 
langs, Van Beuningenplein 103, tel: 
841262.

Make-up kursus
In februari gaat een kursus make up voor 
vrouwen van start. Hoe ga je  goed om 
met make up? Je kunt jezelf opmaken zo
als je gewoon bent te doen. Daarna krijg 
je  advies. Je moet je eigen make up spul
len meebrengen en graag ook een wat 
grotere spiegel. Dit heeft als voordeel, dat 
er geen extra materiaalkosten zijn. Er zijn
4 lessen:

Soos

Buurthuis ’t Trefpunt zoekt nog steeds 
dringend nieuwe vrijwilligers/sters voor 
de soos.
Taken
-  ontvangst van mensen
-  toezicht op gebouw
-  drankjes en koffie schenken,
-  innen van kontributies
-  gastvrouw, gastheer zijn.
Tijden
dinsdag- of  woensdagavond van 19.00 
-2 3 .0 0  uur of als inval(st)er ook op an
dere avonden.
Meer inlichtingen bij: Margot Kalden- 
bach 842473 of 845676.

Homles bar
Na een maand  gesloten te zijn geweest 
i.v.m. de kerstvakantie, organiseert buur
thuis Reiger/Trefpunt weer de maande
lijkse soos (Homles Bar) voor lesbische 
vrouwen en homosexuele mannen uit de 
Hugo de Groot/Staatsliedenbuurt e.o. 
De soos vindt plaats op elke 4e zaterdag 
van de maand in buurthuis ’t Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 842473, 
vanaf 20.00 uur tot 01.00 uur. De eerst
volgende soos vindt dus plaats op zater
dag 23 januari a.s. Kom langs en neem 
vriend(in)en mee en help ons er een gezel
lige avond van te maken. Toegang gratis.

Yoga
Er zijn momenteel twee Yoga-cursussen 
in de Binding onder leiding van Marion 
Dons, gediplomeerd Yoga-Ierares. Op 
dinsdagmiddag van 1 4 -1 5  uur voor jong 
en oud en op vrijdagmiddag van 1 3 -1 4  
uur voor ouderen vanaf 50 jaar. Er heerst 
een gezellige sfeer en het is allemaal niet 
zo moeilijk als men denkt! Het lesgeld be
draagt ƒ  35,— per 10 lessen. Er kunnen 
zich nog enkele leden opgeven. Adres: 
Van Beuningenplein 103, tel. 841262.
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om 10.00 uur, Nassaukerk (geref./n.h.) 
om 10.30 uur, Magdalenakapel (r.k.).
U bent van harte welkom  in de kerk
diensten, en dat welkom  geldt evenzeer 
voor niet-leden als voor mensen die dat 
wel zijn.

Adressen
Paus Johannes kapel, Jacob  Catskade 11 
Nassaukerk, De Wittenkade 111 en De 
W ittenstraat 114
Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 9. 

Pastores
Wilt u kontakt met één van de pastores, 
dan volgen hier de gegevens:
Parochie: Magdalenahuis, tel. 829832. 
Nassaukerk: Hans Mos, tel. 949902.

De Nassaukerk

VOORZIENINGEN ALGEMENE 
ARBEID$ONGESCHKTHEID$WET

AMSTERDAM 0P  DE BAND
Slechtzienden moeten  nood
gedwongen  een heleboel ge
schreven informatie missen. 
Een m ooi voorbeeld  van een 
voorziening om  dat gemis te 
verzachten is ‘Amsterdam  op 
de band’. Dat is een  gesproken 
krant op cassette met het Grote 
nieuws over Amsterdam, en 
ook  het Kleine nieuws uit de 
wijken. Is die gesproken  krant 
duur? W elnee, goedkoop  juist! 
Voor ƒ  15, -  per jaar krijgt de 
abonnee elke week een cassette 
toegestuurd per post. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
bij de W ijkpost voor Ouderen, 
Van Boetzelaerstraat 49, tel. 
844352.

STUDIEFINANCIERING
Voor deeltijdstuderenden (mondeling en 
schriftelijk) is het mogelijk om een stu
dietoelage aan  te vragen. Afhankelijk van 
uw inkomen kunt u maximaal ƒ  700, — 
voor boeken en leermiddelen bij het Rijk 
aanvragen (formulieren via de school of: 
Centrale Direktie Studiefinanciering, 
Postbus 30006, 9700 RH  Groningen). Bij 
de Provincie is de sluitingstijd 1 oktober. 
Hier aanvragen heeft dit jaar  geen zin 
meer. Bij de Gemeente kunt u nog tot het 
eind van het jaar  aanvragen. Hebt u een 
bijstandsuitkering dan kunt u met be
houd van uitkering elke avondschool be
zoeken of  een schriftelijke kursus doen 
zonder dat van te voren aan  te vragen, 
voor andere opleidingen kunt u het beste 
van te voren toestemming vragen. Hebt u 
een éénoudergezin dan kan men soms de 
kosten voor kinderopvang vergoeden via 
de bijstand. Sociaal Raadsman, Van 
Limburg Stirumstraat 119. Tel. 84.02.30/
84.60.61.

schiktheid) geldt dat, dus ook  voor wer- 
kenden, zieken en kinderen. £٢ is wel een 
drempel van /  170, -  . Alleen voor men- 
sen boven de 65 jaar geldt deze regeling 
niet meer, zij kunnen wel een aanvraag  
doen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst, 
waar ook die drempel van /  170, -  geldt 
en die natuurlijk  rekening houdt met de 
bijstandsnorm. Sociaal Raadsman, Van 
Limburg Stirumstraat 19. Tel. 84.02.30/
84.60.61.

elke donderdagmiddag van 4-5 uur 
Het aantal opknapbeurten  neemt geluk
kig toe. De laatste jaren  hebben honder
den woningen een kleine opknapbeurt 
gehad. We willen graag uw ervaringen 
horen, hoe de uitvoering verlopen is, hoe
veel vergoeding u gekregen heeft, of u te
vreden ben over het resultaat enz. Schrijf 
eens naar het Wijkcentrum, van Hall
straat 81, of  kom  het eens vertellen op 
één van de bovengenoemde spreekuren. 
Anderen kunnen weer leren van uw erva
ringen.

Werkgroep Woon- en huurzaken

Gezocht: Iemand die tegen mate
riaalkosten oude Staatskranten  in 
wil binden. Tel. 237815.

Hebt U medische kosten, waarvoor geen 
vergoeding in het ziekenfondspakket zit, 
zoals b.v. kosten van vervoer (voorwaar- 
de is, dat men niet met openbaar vervoer, 
lopen of (brom)fiets kan); kosten voor 
een samengesteld dieet; hulpmiddelen 
voor het leze؟ , invalidewagens e.d. dan 
kunt u deze voorzieningen aanvragen via 
een formulier, dat op het postkantoor te 
krijgen is. Ook voor mensen, niet in de 
AAW /W AO  (Wet op de Arbeidsonge-

Elders in deze krant kunt u lezen over de 
voortgang van de stadsvernieuwing. Er 
zijn weer nieuwe woningen klaar geko
men. Prachtig is dat. Maar niet iedereen 
woont in een nieuwe woning. Het groot
ste deel van de woningen in onze buurt is 
nog steeds 60 tot 100 jaar oud. Dat kan 
problemen geven.
-  Problemen voor achterstallig onder

houd,
-  Problemen over veel te hoge huren,
-  Problemen over opknapbeurten.
Hoe zitten de regels in elkaar? Wilt u 
hierover meer weten, kom dan  eens pra
ten of advies vragen op één van de huur- 
spreekuren. Deze zijn:
In de Reiger, van Reigersbergenstraat 65, 
elke dinsdagmiddag van 2-3 uur.
In het wijkcentrum, van Hallstraat 81, 
elke maandagavond  van 7-8 uur 
elke dinsdagmorgen van 10-11.30 uur

W 00N- EN HUURZAKEN
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M.A.I.C.
Het MAIC  heeft een hoekje samengesteld 
met een overzicht van goedkope eethui- 
zen en restaurants. Ook staan er adressen 
in van vegetarische eethuizen. De prijzen 
van de maaltijden variëren van /  6 tot ± 
f 17,50. Het hoekje ؛s gratis af  te halen 
bij het MAIC in de Hartenstraat 18, elke 
werkdag tussen 12 en 5. Telefoonnummer 
240977.

Humanistisch U  
verbond ١ ٢
Geestelijke hulpverlening d.m.v. gesprek
ken met vrijwilligers. Wij zijn telefonisch 
te bereiken tijdens kantooruren  van
1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0  u u f .

Dinsdagmiddag is er iemand van de 
Geestelijke Verzorging zelf aanwezig van
14 .00-  17.00 uur.
Adres: Reynier Vinkeleskade 64, 1071 SX 
Amsterdam  tel.: 763712

land wordt over het algemeen in zeer be- 
leefde taal gesteld. Vol met allerlei 
zinnen, die op het eerste gezicht om de 
zaak heen lijken te draaien. Toch lijken 
dergelijke brieven indruk te maken bij de 
ontvangers. Aangezien veel mensen wel 
willen schrijven, maar moeite hebben met 
het opstellen van een ‘officiële’ brief zijn 
op de schrijfavonden voorbeeldbrieven 
aanwezig.
We hopen u op de volgende schrijfavond 
te mogen begroeten. Mocht u wel gei'nte- 
resseerd zijn, maar (bijvoorbeeld op 
maandag) niet kunnen komen, kunt ٧ 
schrijven naar ondergetekende.
De volgende schrijfavond vindt plaats op 
1 februari vanaf 20.00 uur. Plaats: Nas- 
saukerk, De W ittenstraat 114. Inlichtin- 
gen Bert te Velde, Prederik Hendrikstraat 
1 1 4 ' ' ' ,  1052 HT  Amsterdam.

AMNESTY 
INTERNATIONAL
De maandelijkse schrijfavonden voor ge
vangenen zijn voor 1988 weer van start 
gegaan; op 1 februari vindt de tweede 
plaats. Gelukkig hebben een aantal men
sen hun  goede voornemens al in praktijk  
gebracht. Voor u wellicht ook een goed 
idee? Schrijven voor gevangenen blijft 
noodzakelijk. Nog steeds zitten overal ter 
wereld mensen onterecht vast. In veel ge
vallen worden hen allerlei rechten ont
zegd. Of worden ze gemarteld om 
‘bekentenissen’ af  te dwingen. Uw in
spanning, die slechts neer hoeft te komen 
op een half uur van uw tijd, kan veel be
tekenen. Uw persoonlijke brief aan de 
verantwoordelijke personen in diverse 
landen, kan bijdragen aan  de zo belang-’ 
rijke druk  van de publieke opinie. Veel 
regimes blijken daar gevoelig voor te zijn. 
Een brief aan autoriteiten  in het buiten-

ANTI-APARTHEIDSSCHOLING
Zuid-Afrika als in Nederland. Op de ar
beidsmarkt, in het dagelijks leven en bin
nen de verzetsorganisatie. De rol die 
vrouwen kunnen spelen ën de verant
woordelijkheid die zij hebben.
Woensdag 16 maart
Apartheid  binnen het onderwijs. De si
tuatie in Zuid-Afrika. De positie van 
zwarte kinderen binnen het onderwijs 
hier in Nederland en speciaal in onze 
buurten.
Woensdag 30 maart
Internationale solidariteit. De huidige si
tuatie in de townships in Zuid-Afrika bv. 
in Alexandra. Wat voor rol kan het aan
gaan van een buurtband  spelen en hoe 
geef je er inhoud aan  voor zowel de men
sen daar als de mensen hier.

PROGRAMMA

Woensdag 3 februari
Het verzet tegen apartheid  in Zuid- 
Afrika. Het ANC, de zwarte vakbonden, 
de black consciousnessbeweging het 
UDF. Het verzet tegen discriminatie in 
Nederland. Anti-fascisme platforms en - 
comités. Solidariteitsbewegingen. 
Woensdag 17 februari 
De positie van zwarte jongeren. Zowel in 
Zuid-Afrika als in Nederland. Hun  posi
tie zowel op het gebied van scholing/werk 
als binnen de verzetsbewegingen. Het da
gelijks ervaren van discriminatie. 
Woensdag 2 maart
De positie van zwarte vrouwen. Zowel in

De anti-fascisme werkgroep Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt organiseert 
in de maanden januari/februari/m aart 
1988 in het kader van de buurtband  met 
Alexandra een scholingsprogramma. Het 
programma zal in het teken staan  van de 
strijd tegen apartheid  en racisme zowel 
in Zuid-Afrika als hier in Nederland. De 
scholing bestaat uit bijeenkomsten van in 
principe 3 uur op woensdagavonden van
20.00 tot 23.00 uur en vindt plaats in de 
Polanenstraat 174 (te bereiken met bus 
22).
Er zijn *geen kosten aan deze kursus ver- 
bonden en voor opgave en informatie 
kunt ٧ terecht op tel. 82.97.73 (vragen 
naar Tonny).
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Nassaustraat 

tel. 860137

1 E R ■

FOTO SPIEKERMAN

Kodak
D A T T C i

E N E R G I E  V A N  E E N  N I E U W E  G E N E R A T I E

ZIJLSTRA’S
voorheen S taa llas

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKELEN 

GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

Er is nog maar één echte 
ijzerwinkel in uw buurt. 

Dat weet U toch !!!
2e NASSAUSTRAAT 44 TEL

IJZERHANDEL

Restaria
TRIANON

Dagmenu’s vanaf f  9,00 
OOK OM MEE TE NEMEN :

H ugo  d e  G rootplein  3  
te le fo o n  8 4 .2 3 .4 8

PANNEKEET
V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

RUNDERLAPPEN HEERLIJK 
OM TE SUDDEREN 

MET EEN RANDJE VET, 

500 GRAM f 5,95

PRIMEUR:
PROEF ONZE SPECIALE 

MET DE HAND GESNEDEN 
BEENHAM

Van Limburg Stirumstraat 44 
Tel. 86 4814

OMDAT HET 
NIET BETER KAN

G R O EN TEN  - FR U IT  
L e v e n s m id d e l e n
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' Q O f i & e j t u q p

zondag 31 januari van 19-21  uur finales 
wintervoetbaltoernooi 
zondag 7 februari van 1 9 -2 2  uur rekrea- 
tief badmintontoernooi. Rackets en 
shuttles zijn aanwezig. Deelname ƒ 6 , -  
p /p . Men kan deelnemen in: dames enkel 
of -dubbelspel, heren enkel of - 
dubbelspel, mixed dubbelspel.

iedere donderdag van 1 7 -1 8  uur gratis 
basketballen van 6 - 1 6  jaar  
natuurlijk ook iedere week instuiven: 
woensdag 14—16 uur voor jongere jeugd 
dinsdag 1 5 -1 7  uur voor oudere jeugd

1 0 0 ^  ] /O L ty / \S S E H d

: 844260 /  in de hal 
bij de beheerder.
Op de avond zelf: in de hal.

Ted Jorritsma 
Sportbuurtwerker

^
23 uur konditietrainingdonderdag 21 

+  instuif 
zaterdag 9 .3 0 -  12.30 uur tennisles 
zondag 2 1 -2 3  uur badminton

COFFEESHOP ٠ VAN BOETZELAERSTRAAT 31 TEL.8225 48 ELKE DAG 12.00 24.00

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN U DENKT

STAATSLIEDENBUURT 
VREETZAME BUURT

Elke avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

H aarverzorging  
vo o r hem  
voor haar

m aandags
ges lo ten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr .  24, te l . ؛12052:

Nu interessant 
Wijn van de maand februari 

COTES D U  VENTOUX  
COMTE DE FLASSAN 1985 

van 7,95 voor 6,95 
met geuren van kruiderijen 

en speelse fruitige af dronk.

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

"DE WIJNRANK”
Cognac de Luze Excellent 
van ƒ  31,50  voor ƒ  28,50

A rnoud
Klap.

vinoloog v.d. ٠ ٧  w ijnacadem ie

Fannius Scholtenstraat 56-58 tel: 86 27 07 (hoek Bentinckstraat)
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