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Staatskrant, 3e jaargang no. 2

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Afdeling klachten: Wibautstraat 3, tel. 5969111, 
spreekuur ma. t/m vr. van 15.30-17,00 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. 
869807. 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
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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 
869822 (869807).
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 maan
dag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. 
Spreekuur: dinsdag 16.30-18.00 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.

den. Geldige legitimatie en /of borg. 
Woongroep p/a Van Boetzelaer- 
straa، 68 hs.

NUTTIGE ADRESSEN

BUURTHUIZEN
De Reiger, Van Reigersbergenstraat 65, tel. 
845676, spreekuur do. 16.00-17.00 uur.
't 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. Stlrumstr. 
119. Telefonisch van 14.00-16.00 uur; tel. 
840230/846061.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Frederik Hendrikplantsoen 102, 1052 xz
Amsterdam, tel. 881978/881980.
Tel. spreekuur: elke dag 12.00-13.00 uur 
881978.
Inloopspreekuren: ma. 12-13 uur, Fred. Hendrik- 
plantsoen 102; di. 14-15 uur. Van Reigersber- 
genstr. 65, tel. 845676; woe. 10.30-12 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, tel. 881197. 
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, wegloophuis voor ex- 
psychiatrische pati'entes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
BUURTWERKPLAATS
Cliffordstraat 36, waaronder ook kresj de Witte
Mus, tel. 820411
TEGENGAS
De Wittenstraaf 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.
VOORPOST BESTUURSKONTAKTEN
Amaliastraat 5, spreekuur maandag en woens- 
dag van 10.00 tot 13.00 uur. tel. 552.3581.

BAKFIETSEN

Bakfiets- en touw en blok verhuur, 
ook voor spoed, onorthodoxe tij-
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Leo Adriaenssen, Ad Bakkenes, Ineke Berg
veld, Cor Bergveld, Ivo Denisse, Pie Nieuw- 
boer, Fenny Schouwink, Josje Smit 
(redaktiesekretariaat), William Smyth, Judy 
Spook, Wim Stevenhagen.

Medewerkers aan d it nummer
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Wie wil hogerop
Om medische redenen woningruil:

Aangeboden: 2 kamerwoning 3 
hoog Groen van Prinstererstraat. 
Balkon, zolder, douche, gereno
veerd.
Gezocht: Benedenwoning met tuin
tje, event. zonder douche.
Interesse: 189909 of 641828.
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De Februaristaking en vluchtelingen in Nederland
Ieder jaar wordt de februaristaking herdacht. Deze staking werd ooit, in de tweede we
reldoorlog, gehouden als protest tegen de deportatie van het joodse deel van de amster- 
damse bevolking. De bewuste en systematische vernietiging van mensen die erop 
volgde behoort tot het meest verschrikkelijke en onvoorstelbare in de Europese ge
schiedenis.

geeuw overschakelt op het andere net ver
dwijnt wanneer er aangebeld wordt en er 
even later iemand uit Afrika in de hal 
staat.
Iets goeds doen, daar is iedereen voor in. 
Maar wanneer er echt iets gedeeld moet 
worden en er op een heel persoonlijke 
manier een beroep op elementaire solida
riteit aan de orde is dan slaat de angst 
vaak toe. Angst die zich makkelijk laat 
omzetten in vreemdelingenangst én, zoals 
we gezien hebben in sommige dorpen die 
te maken krijgen met de opvang van 
vluchtelingen, in vreemdelingenhaat. 
Hulp aan vluchtelingen, solidariteit en

verruiming van de mogelijkheden om te 
vluchten zijn manieren om je op een hele 
praktische wijze bezig te houden met an
tiracisme en je te verzetten tegen discrimi
natie. Tegelijkertijd ontstaan er dan 
momenten waarop het verband gelegd 
kan worden tussen de onleefbaarheid in 
andere samenlevingen en de dingen die 
hier gebeuren.

Peter Posthumus

bijvoorbeeld dat veel gezinnen in de Jor- 
daan een vluchteling uit Duitsland in huis 
hadden. Het is ook niet toevallig dat uit
gerekend in deze buurt, op de Noorder- 
m arkt, de Februaristaking begon. Door 
de opvang van vluchtelingen uit Duits
land was men niet alleen goed op de

hoogte van wat er daar aan de hand was, 
maar had men ook op een heel direkte 
manier te maken met deze problemen. 
Vluchtelingen betrekken ons op een heel 
persoonlijke manier bij zaken die op af- 
stand in de wereld spelen. Honger in 
Ethiopië verandert op slag wanneer er 
iemand uit Ethiopië komt om zijn eten te 
halen. Dan breekt de paniek uit. De goed- 
geverigheid van de gezeten burger die zijn 
hand over het hart haalt en na enig ge-

De herdenking van deze februaristaking 
is uitgegroeid tot een jaarlijkse demon
stratie tegen discriminatie, racisme en fa
scisme. Dit jaar wordt er in de oproep 
voor de herdenking een verband gelegd 
met de positie van vluchtelingen. Dit is 
een heel voor de hand liggend verband 
want ook in de jaren voordat de tweede 
wereldoorlog uitbrak kwamen er veel 
vluchtelingen naar Nederland. Zij waren 
op de vlucht voor het fascisme. Onder 
hen waren veel joodse vluchtelingen, 
maar ook intellektuelen en mensen die 
aktief verzet pleegden tegen het regiem. 
Al die mensen werden slecht ontvangen 
en in de meeste gevallen weer terug
gestuurd.
Eén van die vluchtelingen was Willie 
Brandt, later bekend als burgemeester 
van West-Berlijn en sociaaldemocratisch 
voorman in de Bondsrepubliek. Hij 
mocht niet blijven, is de grens over gezet 
en week uit naar Zweden waar hij de oor
log doorbracht. Met enkele anderen die 
in zijn gezelschap de Nederlandse grens 
overkwamen en weer teruggestuurd zijn 
is het minder goed afgelopen.
Hoewel de Nederlandse regering haar 
grenzen sloot voor vluchtelingen uit 
Duitsland vonden heel veel mensen hier 
op ‘illegale’ wijze onderdak. Bekend is

Defilé langs de Dokwerker op 
 donderdag 25 ^©^٢٧^٢؛ 1988

17.00 Jonas □aniël Meyerplein
Herdenkingscomité: Tinie IJsberg, Antwoordnum mer 
106535, 1000 RA Amsterdam, tel.: 263446. Bijdragen: 
Gemeentegiro 4707007 of Postgiro 2087005, t.n.v. Ali van 
Dijk-Stol, Amsterdam

v^chtelingen, toen en nu
LSV, Landelijk Steunpunt Vluchtelin-

Advokatenkollektief Staatslieden
buurt
Steungroep Tamils 
Vluchtelingen Bangladesh 
Koerdische hongerstakers uit Rotter
dam
ASKV, Amsterdams Solidariteits Ko- 
mitee Amsterdam

-  film ‘in afwachting’, over de ervarin
gen van drie vluchtelingen

-  pauze
-  vragen en diskussie
-  muziek
De bijeenkomst vindt plaats in het kader 
van de herdenking van de februaristaking 
op 25 februari.

Antiracisme Komitee Staatsliedenbuurt

ontmoedigingsbeleid gevoerd wordt met 
de bedoeling vluchtelingen buiten de 
grenzen te houden. Er zijn nieuwe rege
lingen waarmee vluchtelingen die naar 
Nederland komen zo snel mogelijk het 
land weer uitgewerkt worden. Met het 
opkloppen van de vluchtelingenproble
matiek en het verscherpen van de regelin
gen wordt vreemdelingenangst aange- 
wakkerd.
Dit komt aan de orde op de bijeenkomst 
van 24 februari.
Het programma ziet er als volgt uit:
-  Een aantal korte inleidingen over de 

situatie van vluchtelingen.
Hiervoor zijn uitgenodigd:
De Liga van de rechten van de mens 
ATIGD, Turkse jongeren- en arbei
dersvereniging

Het antiracisme Komitee Staatslieden- 
buurt organiseert in samenwerking >ا'ااا 
het Amsterdams Solidariteits Komitee 
Vluehtelingen (ASKV) een bijeenkomst 
op
woensdag 24 februari
Koperen Knoop, Van Limburg Stirum-
straat 119
Aanvang 20 uur
Het onderwerp van de avond is ‘Vluchte- 
lingen toen en nu’

Dit jaar wordt ook in de oproep voor de 
herdenking van de februaristaking het 
verband gelegd met vluchtelingen. Dit 
komt omdat met name in de afgelopen 
maanden in Nederland nogal verzet is ge- 
rezen tegen de komst van vluchtelingen, 
maar ook omdat vanuit de overheid een



PREMIE KOOPWONINGEN IN DE BUURT?
Mogelijkheden
Op het eerste gezicht zou je denken dat 
onze buurt volledig volgebouwd is en 
geen extra ruimte biedt voor de bouw van 
duurdere huizen. Toch zijn er enkele mo
gelijkheden aanwezig op de plek van ver
ouderde bedrijfsterreinen. Onze buurt 
heeft door zijn ligging aan de Kostverlo- 
renvaart tamelijk veel bedrijfsterreinen. 
Enkele worden nog intensief en nuttig ge
bruikt. Andere hebben of zullen binnen 
enkele jaren hun funktie verliezen. Ik 
denk hierbij aan het terrein langs de Van 
Reigersbergenstraat, waarvoor reeds 
plannen voor woningbouw in de maak 
zijn. Maar ook aan de Anthonie Hein- 
siusstraat, de Gilles van Ledenbergh- 
straat, de W ittenstraat en de Donker 
Curtiusstraat/Buyskade.
Het is natuurlijk niet de bedoeling goed
lopende bedrijven weg te jagen ten koste 
van de werkgelegenheid. Maar een kind 
kan zien dat sommige bedrijven in oude 
vervallen loodsen op hun eind lopen. Op 
deze plaatsen zouden honderden wonin
gen gebouwd kunnen worden.
Een neveneffekt hiervan zou het verbete-

De laatste tijd is er in de pers een diskussie op gang gekomen over het wel of niet bou
wen van premie-koopwoningen in Amsterdam. Wethouder Genet wil bijvoorbeeld 
25% van de nieuwbouw als koopwoning laten uitvoeren. De diskussie hangt samen met 
verschillende ontwikkelingen, zoals: het terugschroeven door de Regering van het aan
tal te bouwen woningen in de sociale woningbouwsektor, het steeds toenemende pro
bleem van de verkeersfiles in de spitsuren en de wens van sommige stadsverlaters weer 
terug te keren naar de stad. De genoemde ontwikkelingen raken slechts zijdelings onze 
buurt. In het kader van dit artikel wil ik er daarom niet verder op ingaan. Toch kan 
los hiervan de vraag gesteld worden of er in onze buurt behoefte bestaat aan de bouw 
van koopwoningen en zo ja, of dit wenselijk en mogelijk is.

ningen verrassen.

Wenselijkheid
Je kunt de vraag stellen of mensen met 
een inkomen boven de ziekenfondsgrens 
in de buurt moeten kunnen wonen. Ik 
denk dat iedereen daar volmondig ja  op 
zal zeggen. Het zal zeker een positieve in
vloed hebben op de samenstelling van de 
bevolking. Tot op heden moeten deze 
mensen, als zij bijvoorbeeld kinderen wil
len hebben, de buurt verlaten. Met het ge
volg dat er steeds minder kinderen in de 
buurt zijn en de basisscholen ontvolkt ra
ken en opgeheven moeten worden. Ook 
het winkelareaal kan alleen een gevari-

j. •٣ l ؛•
De Jacob Catskade met Kattensloot en Kostverlorenvaart

ren van de woonomgeving betekenen. De 
huidige bouwvallige loodsen zijn een aan
fluiting voor onze buurt. De bouw van 
nieuwe woningen zou gepaard kunnen 
gaan met extra groenvoorzieningen, het
geen zeker geen luxe is voor de buurt.
Ik denk dat het voorlopig voldoende is 
met bovenstaande gedachten te volstaan. 
Dit artikel, dat geheel op persoonlijke ti
tel geschreven is, heeft niet de bedoeling 
uitputtend alle voors en tegens van koop
woningen weer te geven. Het zou goed 
zijn als hierover in de buurt een gedach- 
tenwisseling op gang zou komen. Reak- 
ties zijn bijzonder welkom bij Piet Vink, 
p /a  W ijkcentrum, van Hallstraat 81.

Piet Vink

eerd karakter krijgen als het inwoneraan
tal op peil blijft. Ook mag niet vergeten 
worden, dat de momenteel snel wisselen
de buurtbevolking problemen geeft voor 
de in de buurt aanwezige verenigingen, 
werkgroepen en kerkgenootschappen. 
Het is voor de buurt erg belangrijk als de 
huidige negatieve ontwikkeling van het 
inwoneraantal gekeerd wordt.
De bouw van duurdere grote woningen 
zou ook een gunstig effekt op de door
stroming kunnen hebben, als aan enkele 
voorwaarden voldaan wordt. Op deze 
wijze zouden meer woningen met een lage 
huur beschikbaar kunnen komen voor 
mensen met een klein inkomen.

Ik denk dat veel mensen bij deze vraag 
verbaasd de wenkbrauwen fronsen. Er is 
immers in onze buurt altijd geknokt voor 
sociale woningbouw en het bouwen voor 
de buurt. Zelfs is er gepleit voor een be
houd en herstel van zoveel mogelijk oude 
woningen, om vooral de mensen met een 
kleine portemonnee woonruimte te bie
den tegen een redelijke huurprijs. Van
waar dan dit verhaal?
Vooraf dient gezegd te worden dat m.i. 
de huidige program m a’s voor het bouwen 
van sociale woningbouw en het uitvoeren 
van de kleine opknapbeurt in geen geval 
aangetast mogen worden. Voorts zal soci
ale woningbouw nooit en te nimmer afge
broken mogen worden voor de bouw van 
koopwoningen. Als ik de vraag opwerp 
of er in onze buurt koopwoningen ge
bouwd zouden moeten worden, zie ik dit 
als een extra kontingent voor de buurt.

Behoefte aan koopwoningen
Is er in de buurt behoefte aan koopwo
ningen? Dit blijkt het geval te zijn. Er 
wonen nog tamelijk veel mensen in de 
buurt, waarvan het inkomen boven de 
ziekenfondsgrens van ƒ  38.000 per jaar 
ligt. Dit is onlangs uit een gemeentelijk 
rapport gebleken. Dié mensen maken in 
de huidige situatie geen schijn van kans 
om, als zij dit wensen, een grotere woning 
in de buurt te krijgen. Herhuisvesting be
middelt namelijk uitsluitend voor mensen 
onder de ziekenfondsgrens. Alleen als je 
oude woning gesloopt moet worden, 
wordt een uitzondering gemaakt.
Bij een onlangs gehouden enquête in de 
Fannius Scholtenbuurt door de Ambtelij
ke projektgroep bleek dat 19 van de 132 
ondervraagden, dit is 14%, belangstelling 
hadden voor een koopwoning. Zij wilden 
geen ééngezins-huisje met een tuin, maar 
gaven de voorkeur aan een koopflat in 
middelhoge étagebouw in de buurt. Het 
inkomen van deze mensen bleek desge
vraagd voldoende om hun wensen te kun
nen realiseren. Deze cijfers zullen 
denkelijk vriend en vijand van koopwo-

4
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DE KROON OP HET WERK
Op 4 februari jl. is de officiële paal geslagen voor een omvangrijk bouwprojekt tussen 
het Van Limburg Stirumplein en het Van Hogendorpplein. De officiële handeling werd 
verricht door mevrouw Sylvia Sedney, buurtbewoonster en één van de leden van de 
werkgroep Noord-oost punt. Deze werkgroep heeft een belangrijk aandeel gehad in de 
totstandkoming van het alternatieve plan, dat een doorbraak heeft betekend in de duf
heid van de nieuwbouw. Met het slaan van de paal is het startsein gegeven voor de 
bouw van meer dan 100 woningen en een groepswoning, drie winkels langs de Van 
Limburg Stirumstraat, een postkantoor aan het Van Limburg Stirumplein, een arto- 
teek aan het Van Hogendorpplein en een ondergrondse parkeergarage voor 40 auto’s.

op samen komen. Toch heeft deze gevel 
een apart aksent gekregen door de bekle
ding met witte Gailtegels, welke bloksge- 
wijs vertikaal en horizontaal aangebracht 
zullen worden, waarbij de lijnen van de 
raamkozijnen worden ondersteund. Dit 
gedeelte krijgt ook geen uitstekende bal
kons maar binnen de gevel liggende af
sluitbare serres. Op de begane grond 
wordt een postkantoor gevestigd. Dat dit 
kantoor hard nodig is voor de buurt, be
hoeft geen nadere vermelding. Er zullen 
vier loketten komen. De P .T .T . had geen 
behoefte aan aparte franje aan de gevel. 
Aan het plein komen vijf bouwlagen. Op 
de bovenste verdieping is de groepswo
ning gelegen voor vier volwassenen en 
twee kinderen. Langs de Van der Hoop- 
straat komen vier bouwlagen.
Het gebogen blok aan het Van Hogen
dorpplein en de twee binnenblokjes zijn 
van architektenburo Schippers uit Den 
Haag, welke ook de naastliggende reeds 
bestaande bebouwing ontworpen heeft. 
De huizen zullen worden beheerd door de 
woningstichting Patrimonium. De ople
vering zal in februari/m aart van het vol
gend jaar moeten plaats hebben.

Piet Vink

P O S T K A N T O O R  VAN U M B U R â  İ T tR U M PLEIN

benadrukken. Het plein dankt volgens > 
haar zijn bijzondere vorm en cachet in 
hoofdzaak aan de vijf straten, welke er

Langs de Van Limburg Stirumstraat zal 
de met gevelplaten beklede gevel alsmede 
de winkelarcade van het reeds bestaande 
blok in dezelfde stijl worden voortgezet. 
Tegenover de Van Hogendorpstraat 
komt de inrijpoort voor de parkeergarage 
en de toegang tot, de twee kleine binnen
blokken. Aan het Van Hogendorpplein 
wordt het reeds eerder gebouwde boog
vormige blok verder voortgezet.
Een kwetsbaar punt in het gehele kom- 
plex vormt de gevel aan het Van Limburg 
Stirumplein. Machteld van Bokhoven, 
één van de architekten van het Coöpera
tief Architektenburo voor Stadsvernieu
wing Amsterdam, afgekort Casa, vertelt 
dat zij deze gevel niet speciaal heeft willen

§|*ss«« »٠١؛؛ P İ 1
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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 LHnburg Stirlimstraat 40 Tel. 84 80 27

van de woonomgeving voorop moeten 
staan. Het W ijkopbouworgaan zal bin
nenkort hierover een gesprek hebben met 
de Ambtelijke Projektgroep. Reakties 
van bewoners zijn welkom op het Wijk
centrum, Van Hallstraat 81, telefoon 
821133.

Piet Vink

meente zich geen fluit schijnt aan te 
trekken van de gemaakte afspraken. De 
tekeningen van de herinrichting zijn ge
baseerd op één-richtingsverkeer en er 
wordt nauwelijks rekening gehouden met 
specifieke omstandigheden. Hierdoor 
dreigen totaal onlogische situaties te ont
staan.
Bij de kort geleden gehouden presentatie

ken binnen het gemeentelijk apparaat 
voorbereidt, ging oorspronkelijk uit van 
één-richtingsverkeer voor auto’s, ver
hoogde rijvlakken op alle kruispunten en 
in het midden van de straten verkeers
drempels.
Vanuit de buurt werd duidelijk de voor
keur gegeven aan twee-richtingsverkeer in 
alle straten. Men vond dat hierdoor auto-

Gestuntel met nieuwe straatindeling
van de plannen voor de Bentinckstraat is 
dit duidelijk gebleken. De schuine par
keervakken staan tegengesteld getekend 
aan de gebruikelijke rij-richting van de 
auto’s, vóór cafe’s en restaurants is geen 
rekening gehouden met terrassen, aan 
speel- en zitplekken is niet gedacht. De 
gehele herindeling wordt op deze wijze 
beperkt tot een verkeersaangelegenheid. 
Het zal duidelijk zijn dat op deze wijze de 
buurt niet gediend wordt. Bij de herinde
ling zal de leefbaarheid en de verbetering

matisch de snelheid van het autoverkeer 
zou worden afgeremd, de parkeerplekken 
direkter bereikbaar zouden worden en het 
verkeer flexibeler zou verlopen met min
der opstoppingen. De buurt wees even
eens de verhoogde kruisingen af, omdat 
deze geen duidelijke scheiding tussen 
trottoirs en rijweg geven en een overvloed 
aan verkeerspaaltjes noodzakelijk ma-

Onlangs is gebleken, dat bij het uitwer
ken van de plannen per straat, de Ge-

!٩١٠٠٠؛

De Gemeente heeft in 1987 en ook voor 
dit jaar veel geld uitgetrokken voor het 
opknappen van de straten in de buurt. 
Dat dit hard nodig is, zal iedere buurtbe
woner beamen. Ook het ondergrondse 
leidingnet is aan vernieuwing toe. De 
noodzakelijke ingreep wordt benut om de 
straten een nieuw profiel te geven.

Vorig jaar zijn over de uitgangspunten 
afspraken gemaakt met de Gemeente. De 
dienst Ruimtelijke Ordening, die deze za-

b Sb i

fo to : Cor BergveldVan Beuningenstraat
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RECTIFICATIE Onteigening

In het artikel ‘A fdoende onteigeningspro- 
cedures een noodzaak bij behoud en her- 
stel van woningen m et achterstallig 
onderhoud’ (Staatskrant 22 jan. 1988) 
wordt de suggestie gebekt dat er geen 
onteigeningsmogelijkheden bestaan ٧٠٠٢ 
woningverbetering op laag nivo. Dat is 
niet zo. Er wordt — op kleine schaal — 
onteigend op basis van stadsvernieu- 
wingsplannen. Aan deze onteigeningen 
kleven echter een aantal nadelen die aan- 
leiding vormden om te onderzoeken ٠/  
een andere aanpak zinvol zou zijn.
ءم  nadelen liggen ٧٠٠٢٠/ in het fe it dat de 
eigenaren de mogelijkheid moet worden 
geboden met behulp van de partikuliere 
woningverbeteringsregeling ze lf  -ge ءا، 
wenste verbeteringen tot stand te bren- 
gen. Aan deze regeling zijn m.i. 
onvoldoende ٧٠٠٢١٧٠٠٢،/،?« verbonden 
om deze in slechter bezit met veel achter- 
stallig onderhoud zonder meer toe te pas- 
sen.
Daarbij gaat het niet om het technische 
kwaliteitsnivo van de ingrepen via deze 
regeling — dit wordt door de Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht goed bewaakt
-  maar om het ontbreken van werkelijke 
invloed op zaken als
-  een planmatige aanpak per bouwblok 

(deel)
-  het overleg met bewoners
-  het huurnivo
-  het onderhoud na de ingreep
-  gelijke afschrijvingstermijnen 
M et vriendelijke groet,

٠ . ter Berg, 
voorzitter projektgroep

ken. Nog dit jaar wordt in enkele bouw
blokken in de Staatsliedenbuurt met dit 
experiment gestart. Ondertussen blijven 
we hopen dat indien huisbezitters/speku- 
lanten in onze buurt tot een bedreigde 
diersoort gaan behoren, de woningbouw
corporaties hun sociale jasje terug vin
den. Op de wijkraad van december werd 
al gesuggereerd dat we met de woning
bouwverenigingen nog slechter af zijn 
dan met partikuliere eigenaren.

Ad Bakkenes

Het interview met Dick ter Berg (voorzit
ter Ambtelijke Projektgroep Staatslie- 
den/Hugo de Grootbuurt) in de 
Staatskrant van vorige maand werd abu
sievelijk in de verkeerde volgorde ge
plakt. In verband daarmee hieronder de 
verkorte inhoud van het laatste deel van 
dit interview. Onze excuses.
De APG start binnenkort met een andere 
aanpak. Zij wil alle panden rr،et achter
stallig onderhoud gaan registreren. D aar
na zal zij een brief schrijven aan de 
huiseigenaren met de mededeling dat de 
gemeente dat pand planmatig wil aanpak
ken. In die brief zal zij ook met voorstel
len komen voor woningverbetering. 
Verder zal de APG de mogelijkheid oppe
ren dat indien de eigenaar het zelf niet wil 
doen, de gemeente de renovatie wel voor 
hem wil uitvoeren. Indien de eigenaren 
van een geheel blok akkoord gaan met de 
gemeente, kan de woningbouwcorporatie 
een blok in zijn gheel in één keer aanpak
ken. Als een huiseigenaar het zelf wil 
doen, verleent het rijk dezelfde medewer
king als onder de partikuliere woningver
beteringsregeling. Het aantrekkelijke van 
deze aanpak zal volgens Dick vooral zijn 
dat alles tegelijk goed aangepakt wordt. 
“ Bovendien is de bedoeling dat het be
heer en de huurprijsvaststelling dan on
der de corporaties gaan vallen. Verder wil 
ik voor elkaar krijgen dat als eigenaren 
niet mee willen werken, dan juridisch de 
mogelijkheid bestaat om tot onteigenen 
over te gaan.”
Dit plan wil de APG samen met de fede
raties, de corporaties, volkshuisvesting en 
nog enkele gemeente-instanties uitwer-

P a l t  1 2  g r a t i s  o p n a m e n
bij aankoop van een 

2-pak Kodacolor G o ld  2 0 0  film

De veelgevraagde Kodak film 
voor de meest natuurgetrouwe 
kleurenweergave. Een prima 
idee voor de komende feest
dagen. Want met 12 gratis 
opnamen wordt fotograferen nu 
20% voordeliger.

KODACOLOR G01D FILM, tlN NIIUWC KVK OP KUUR.

FOTO SPIEKERMAN 
2e NASSAUSTRAAT 38 
TELEFOON 860137

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
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Frederik Hendrikplantsoen

müracaat yapılacak ve bir 
mimarcı planın masraflarını 
yazacak.

İNŞAATLAR ÜZERİNE

STAATSLIED EN  SEMTİ: 

2 nci N a ssaustra a t' ın  p i f t  
numaralı ta ra f ı  
( yanmış e v le r ):

Buradaki evler ve dükkanlar 
zamanında bitmişti. Hatta 
erken bitmişti. îlk kira
cılar Noel den önce taşın
dılar .

2 nci N a ssaustra a t' ın  te k  
numaralı ta ra f ı  
( Cat van B a k k e r ):

Çalışmalar planlandığı gibi 
yürümekte. Mart/Nisan ay
larında bitmesi bekleniyor.

Kasko, Van L im b u rg  S tirum - 
s t ra a t :

Dükkan ve evler zamanında 
hazırlandı.Kiracıların ço
ğu yeni evlerine taşındı
lar. Dükkanlar mart ayında 
açılacak.

dir. Buda nisan ayında ola
caktır .
Garage Rob, Frederik Hen- 
drikstraat ve de Vuurvogel, 
hoek Hugo de Grootkade 1 daki 
projelerde geç kalma oldu
ğundan dolayı, şimdi de hava 
durumlari gelişmeleri et
kilemektedir .
Geçikmeler beklenilenden 
daha fazla oldu. Önümüzdeki 
ilkbaharda bitmesi bekle
nilmektedir .

F re d e r ik  H e n d r ikp la n tso e n 1 
daki B lo k la r :

Bu inşaatların yapımı çok 
hızlı ve iyi geçti. Evler 
aralık ayında hazırlandı ve 
yanında bulunan Fagelstraat 
daki blokda oturanlar ta
şındılar. Bu blok haziran 
ayında yıkılacaktır.

F a g e ls tra a t 'd a k i B lok :

Yaşlılara özel evler ve cç- 
cuk bakım evlerinden olu
şan plan, çok güç olmasına 
rağmen gerçekleştirildi. Ve 
kabul edildi .Yapılması için

Eylül ayında inşaatlarla 
ilgili yayınlamış *olduğumuz 
yazı birçok okuyucuların 
hoşuna gittiğinden dolayı 
bu defa 1988 ile ilgili olan 
ön hazırlıkları ve yapım 
projelerini açıklayacağiz.

HUGO DE CROOT SEMTİ:

Werfterrein van Reigersber- 
genstraat daki proje. 
Burada yapılacak inşaatlar 
hakkında bir anlaşmaya va
rıldı. Hazırlanmış plan 
şimdi belediyeye giderek o- 
rada kararlar alınacak. 
Planda bir de bakımevi mev
cuttur. Belediye şubut a- 
y m d a  karar alacak. Plan ka
bul edilmediği takdirde a- 
ynı yerlere evler yapıla
cak .

Van Houvveningenstraat:

Daha önceden bildirildiği 
gibi bu proje hazırlanmış
tır. Sadece şimdi oturan 
kiracıların yeni evlere (ga
rage Rob, de Vuurvogel) ta
şınmaları beklenilmekte

van Houweningenstraat
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Fannius S ch o ltens traa t 
( v i r a j ):

ilk direğin atılma tarihi 
şimdilik 9 Şubat tarihi i- 
çin kararlaştırıldı.

Fannius S ch o ltens traa t 
( c i f t )  ve 
J .M . Kem pers traa t

Plan taslak olarak hazır. 
Şimdi mimarın hesaplamış 
olduğu masraflarla, ayrıl
mış bütçe karşılaştırılı
yor .

den dolayı birkaç ay gepikme 
oldu.Bu gazete yayınlandı
ğında çalışmalar başlamış 
olması gerekir.Aynı zaman
da pissuları temizlemek ü- 
zere gereken çalışmalar ya
pılacak.

1 nci Nassaustraa t,  hoek 
Nassaukade ve de W itten- 
s t r . ( Ra inbouw 'un y a n ı ) :

Çalışmalar şubat ayının so
nunda ve Mart ayının başlan
gıcında başlayacak.

N a ssaup le in :

Çalışmalar istenildiği gibi 
yürümekte.Zaman ilerledik
çe hava durumu etkisini gö
stermekte. Kışın durumuna 
bağlı fakat en yüksek nok
taya mart ayında ulaşıla- 
caktir.

Van H o gen d o rp p le in /  
Van L im b urg  S t iru m p le in :

Daha önce bildirildiği gi
bi, fiyat anlaşmalarına va
rıldı. Yerin temizlenmesin-

ÇOCUKLARIÇIN EĞLENCE
Pazar günü 24 Ocak da Paus 
Johannes kepel çocuklarla 
doluydu. Ogün uluslararası 
Yemek Grubu tarafından dü
zenlenen uluslararası ço
cuk bayramı kutlandı. 
Uluslararası yemek grubu 
genelde olgunlar için faa
liyetler düzenlemekte. Fa
kat bugün özel çocuklar ı- 
çin düzenlenmişti.
Portegiz okulundan gelen 
çocuklar, dans gösterile
rinde bulundular. Bazen ce- 
saritli olan seyircilerde 
oyuna katılabiliyorlardı. 
Son zamanlarda çocuk eğlen
celeri !play-backshow'suz 
geçmiyor. Birçok kız porte- 
gizce ve İngilizce şarkılar 
söylediler.
De Binding1 den birkaç çocuk 
"Doornroosje' masalını ser
gilediler. Çok güzel geçen 
bu oyundan sonra, akşamları 
TV'deki sesamstraat da çı
kan palyaço çocukları gül
dürdü. Bu palyoça tv'deki 
halinden çok daha hoş idi. 
Uluslararası yemek grubu 
tabi iki yemeksiz yapamazdı. 
Pannekoek ve limonata bu 
grup tarafından hazıredil- 
mişti.
Bizce gelecek sene tekrar
dan böyle bir şey terti
plenmesi gereklidir.

9
fo to : Judy Spook
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schijnlijk zal ook over het jaar 1987 een 
regeling voor een Eenmalige Uitkering 
komen. Aanvragen daarvoor kan men in 
het najaar 1988 insturen. Dat zal dan de 
laatste keer zijn.

Van oud naar nieuw
Langzaam maar zeker beginnen de v. 
Limburg Stirumstraat en de 2e Nassau- 
straat weer echte winkelstraten te wor
den. In de v. Limb. Stirumstraat 48 zal 
op 3 maart geopend worden de al jaren in 
de buurt gevestigde dierenspeciaalzaak 
“ De Kanarie” die van de Groen van 
Prinstererstraat 45 hierheen verhuist. Het 
belooft een mooie winkel te worden met 
naast de dierenvoeding ook vogels, vissen 
en een uitgebreid assortiment hengelsport 
artikelen. Wij wensen Wim van Munster 
en zijn vrouw veel sukses.
In de zaak daarnaast zal op 9 maart ge
opend worden de moderne D.A. Drogis
terij Tom Lowie, die vanaf het Fred. 
Hendrikplantsoen hierheen gaat verhui
zen. Ook deze zaak, die al meer dan 70 
jaar daar gevestigd was, wordt erg mooi 
en belooft een aanwinst voor de buurt te 
worden. De heer Lowie sr., die tevens 
apothekersassistent is, wil naast cosmeti- 
ca-parfumeriën enz. een uitgebreid pak
ket geneesmiddelen en homeopathie gaan 
voeren. Ook de familie Lowie, veel suk-

Naast de reeds in de 2e Nassaustraat ge
vestigde videotheek zal de speciaalzaak 
Edda Goldstore worden gevestigd. Aan 
de andere zijde zal de nieuwe supermarkt 
van Dirk van der Broek worden geopend. 
Er staat dus veel te gebeuren.

Secr. W .C.S. C. van Vliet
Eenmalige uitkering 
voor ondernemers
Ondernemers in het Midden- en Kleinbe
drijf maken geen optimaal gebruik van de 
Eenmalige Uitkering Zelfstandigen 
(EUZ). Tot nu toe hebben 12.000 mensen 
een dergelijke uitkering aangevraagd. De 
verwachting is dat er 30.000 een beroep 
kunnen doen op deze regeling. De onder
nemer heeft nog tot 1 april de tijd een 
aanvraag in te dienen.
De EUZ’86 is een uitkering voor zelfstan
digen met een minimum inkomen. Alleen 
zij die ook over 1984 of 1985 een eenmali
ge uitkering ontvingen, komen nu in aan
merking. De gemiddelde uitkering 
bedraagt dit jaar ongeveer 500 gulden. In 
het totaal heeft het Ministerie van Econo
mische Zaken er ruim 17 miljoen voor 
uitgetrokken.
Zelfstandigen die werken in de landbouw 
of de visserij kunnen hun aanvraag sturen 
naar de STULM, postbus 20401, 2500 EK 
te ’s-Gravenhage, telefoon 070-793911. 
Ondernemers uit het midden- en kleinbe
drijf kunnen een beroep doen op deze re
geling bij het CIMK, postbus 41, 1110 AA 
in Diemen, telefoon 020-997595. Waar-

fo to : Cor Bergveld

M et een balonnenwedstrijd vierden de kinderen het 10-jarig bestaan van de Kope
ren Knoop

A l sinds september 1918 is drogisterij P. Rot (T. Lowie) gevestigd op het Frederik Hen
drikplantsoen. Dat gaat nu veranderen. In verband met het bestemmingsplan van de 
gemeente Amsterdam wordt de drogisterij verplaatst naar de Van Limburg Stirum
straat 46. H et girokantoor is al dicht en de winkel sluit eind februari. Op 9 maart zal 
de opening als D .A . drogist in de Van Limburg Stirumstraat plaatsvinden. Wij bedan
ken U voor het genoten vertrouwen op het Frederik Hendrikplantsoen en hopen U 
spoedig weer te zien in onze nieuwe winkel.

T. Lowie

fo to : Cor Bergveld
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binnen en buitenlandse kaassoorten

2e Nassaustraat 12 
Telefoon 020 - 867850
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FILMHUIS CAVIA
wo. 3 maart The Dresser, Peter Yates ’83 
wo. 10 maart Las Bicicletas son para el verano, 

Jaime Chavarri ’84 
wo. 17 maart Barry Lyndon,•Stanley Kubrick ’75 
wo. 24 maart Noir et Blanc, Claire Devers ’86 
wo. 31 maart Sans toit, ni loi, Agnes Varda ’85

Filmhuis Cavia, v. Hallstraat 52'
Aanvang 21.00 uur 
Toegang ƒ 5 , -  
Tel 847864.

MUZIEKLOKAAL
vrijdag 19 februari Four Till Seven Synthesizer 

pop
Bos en Lommer Neder pop. 

woensdag 24 februari Acoustic Jam & workshops 
vrijdag 26 februari Rythm Sessie olv ZeMartino 
woensdag 2 maart Acoustic Jam & workshops 
vrijdag 4 maart Sabiona pop rock

New Rising Sun — Gitaar 
Rock

Adres: De W ittenstraat 27, tel.: 84.86.72.
Aanvang vrijdag 21.30
Aanva'ng woensdag 15.00 tot 23.30
TOEGANG VRIJ GRATIS VOOR NIETS!!

vrijdag 
woensdag 2 maart 
vrijdag 4 maart

STAATSRADIO
7 'nardcore en info)؟TRASÏÏ ujifTTl 

Radio International (Turks-Ned). 
-maan 4م KRAAKRADI© le. 3e en

MAANDAG
17.00-19.00 uur
19.00-21.00 uur
21.00-24.00 uur

O

CD

 ?؛?؟
٩II ة

٦٠> ٤٢

ء3
fD O

ؤ ؤ
n  fD

I 'S "

|ةأ

ة.ع ء..

٢٥ o r-r د  
ء ٥٠ . ̂  i

ء 3 آء آم د ٠٩ 2. ه ل
٢١٦ ٧١

د ؛ ؟

§ة

أق
 ل

ة ك
٩ قء

n ”  
| g

هء
تذء
ء ه

٤٠  

11 
٨ ٨  

I ء
٢ ٨

5ا

٨) ه
S Ó

§ق

ء! 0 Q
• ٢ و
ء  q؟

I I .s •S-
؟ة ?

00 o
و ٠٦  

د ©
s o حج 

ق3

ء1 *T؟ <T>

II ء I
؟ة
 a •ء

ء0

II
I

§ة
ه  Q٨٠٠، ل

fD ٨١ء ه

ق و

% •• 
ة ء
~  7?

s s
د0

٠ I  
I I
٨١٠٠

ة ا
ء g بعه

!ء !
fD ذء a»

ه ء ا
ج ءم  >

ء و  I

٦ ٢٠ ٨ ذءN ي إل   ^
٣٠ 0Q ٤
N و ةO ه  m 
و إل ء
S -S -S

أ  'ء
ا ق ة

II
ء و
د م <nو
ft> 0Q

إ1أت
3ا

8.5•

نة

r-+ ?؛ء٣
İ İ

1ءة
أ § ء
»P ء |ا؛إ

٢٠٠o ه H P ١٢٠و
د دء د

٢ ٠  O ٠
و ء

| ة
m تم ٢٠

تذأ
I I
N و 

Q. ءO لء ته ^
٠٦ ٧١بمءءد

IIcr

3 ء
ء ة ٠٠

3 CL o
٠^٠

*a ء و
T5 ٠ جO ومء

- Üؤ ٨١  
O به

II
IIأ|
ا ئ
—I
=٢
o

أ |
ه ء
٨٠ fD٦ <ت ٢٢٥

0Q

n 3

o ٦

ء •؛؛

M ته
٣٠ و

و 'و ئ

 يم ٦
T؛؛ o 

§• o 
2-00

ؤإ
٨؛ ٨١

ه ؛٨ تحو
م و

İ «• 
٢٢ Q،O ٨١

 ة-أت

§! 
؟5 ٠
 I ؟ء

II
I
٨٠ fD

><لءتءء ؟؛ ة &
ج ء ؟؛ 3.

و و

٠ P 

f t  
I I '
٩ 0Q
لء آم٠٠٢٠
ة ؛

.ت بح ٢٦٢٢٩
آل ه-

<T>٨١ CTQ 
nf ؟5

ه و

ء1 م سلع

ة 3

< ٠٠ o n>
٠٠ oت ل
Q.P-

ء ء <T> •ذ
o 3 O آء

r v ٢٠

■ÓS د لح ٢٠

ق: ق
ء و
<٦١ ا-ا
3ج o 0> و و ؛ة آء

ق؟ء

 §؟
٢٠ و ة ٥٢١
C٨٠.

؛ج ؟
ء ء
ج أ
Q-

٦ ته أ
ء د و

؛ة
جءة

M؛

cr cr ة
ء ء .3

٨ ٢١ م

ء ء ته ٢٠ء  o

' ٣ ٥
ج IIأ

ه ه ■§ ؛*
٥  fD

►- ٢٠ ٠٠

،٨
٢ ٢٠ ٠  ٩ :ء
0Q.ث ه

fD ء

«III
" "ء1، ث1؛ق

م ح ح ء أ

(ا>
ص
٧١
o

- ٠ ١ ٧ ١٢٠

إ
ج و

3 ج

ة ا
ي ٠٠
تء ه

fD •
م د

’oq ج 

3؟
؛أ ء

٨١ ءآم•لمح
ه أ

د  o ء ه ء آ
fD

I I
إاءغ

٢ ٠٢٠ TO) تء  

g o  
i l
أ ا

I ء
و ج

II
© ٦< a>.خ ؟ق* 

٨١ و

3

؟وI ?؛ ق’

فء <٦١
ء ب

ءأ
ج و

ء ء
fD تء  ٦ م

؛  ؛
ء ء

a؟ r
٣٠ fD O

ق ج ٦٦  

rt I و 1 
 س0©٢٠

-ء د ق .aب ٨١

m •ب
ل د
Q ،a٨) هء

§ق - 0 0 
 2؟
'3 ٠

>ء
o*
fD

٥ ٠ ٢ ٠
« ٦١

5 3
٩٨١

!أ
§ ٥ 2 آلء
T3<T> ل—، 
I_ل ٨٦ l ı?

I f ı i
a؛؛ ؛؛

İ د ٨ ٠ l؟؟ 
ء ح ء

،0 3

ق.ق أ:

!3 وء°
ء قاه
E 3İ 3 .

1ء

ع ؟ ءة ت

٠٠ ■ء ٠

ء ء
a g

و ء

ح ته
٢٠ >بم

وة
Q ،  fD 
fD PT

:ء ئ

ث-ة
ء ءوو
fD fD

لء ء  
قء Oو ٦
٣ و

ء

ة■! ؤ ة ءأ . ة أ3 أ - هآ أت |إ

أ3ق“3ا:ق إ

 ء تء
ء ٢ دمء و
؛أ’ ق

ء

ق3ة

ج 3'
D- pT

ء

fDO (Dء»

 وأم ة“
ءءا #آ

S - Î T T !
؟ة ؟ ؟ ?

» ٠
أئ ق  

د و  
S. ة
ء '
ء  fD

ة ء
٢ لء ٠
ه ص  

ء <
fD O

^ لء

إ-أ
٨ ؛٠

I  g■

.ج ؤم

1 ؤ ؛ي ء
ة ' ق  ءء

٠٠ ء

ا |
5 '  fD٠٠ ت

ه .ق , 
 3ة
 تم د
٢٢٩ "؟<

ة ء
*و
هءته

ء3ة-ت؟ق =

وق

II
!ء
fD ه
:ء ء
دآء <T> ٢٢ بء
؟ء

ء £ أء :ء
«N -L x؛
" ؛٢ <
. ء ٠١٠■

fD ٦

د  Z
<٦٠ ■؛

 :ء تء
دء

٦ rt 
٥٠٠
s * s0ء

٣ ٣
خ .ء ٦

و د

o*a



<N٠١
٠٢٢
١٥

F

o3

£  e 
2  <  
^ ٠٠ <
٠  J

e  k

6؛
N  0.

a o

١
X 3؛

i*، 
c  O

7 ٧>
>—٠،- ٠- 

u O> ٠<- T3

J
Ä ‘S * ؛*؛

o O <N •“٠
،٠-! Q
، ٢٠> ٢١  

f£
<؛؟

p
I•8
<D
X5
<U

٠١
’■3 <u
٠  Öß 

ö §  
I— —١

? ٠
.2 .2 "O T3 
ctf cö

٥؛؛ ٠؛؛
lm ١-

n؟ü
Q ؟ ؟

g i s

z

gCQ
T3
o3
٥؛؛

I
a؛

<؛
N

t•؟
c

٠،؛
j j

I TJ

■ s  I

öO
03

C
<D

ËII
<L>5 ؛؛

O T3؛

T3 03٥٠ ؛٨̂
g

. £ 
o ٠؟؟

03
03

،1) •٠—٠
c

gz
<

٠؛!
J؛L
.0

٧١
UJ

11 
!§

03
3
*٠
S؟s

٠٠
03

2 ‘5 I

l i l
S E2؟

T3
03
٥٤؛

i t !

٠١ ٠٠ ٠٠1?

u

o3
z
T3
03
٠؛،

o = 
 c؛ ٠
٠؛ ٠

W TT
٠ «V

I I

E
03
&O
a

É
fS Tt

i j

T3
G

4̂OOao
G

u

؛1

I I
٢)/ ١٥ 
٢٠ Z 
٠ w

i ؛2

G 
o3 
03
E

O٠—«

111
T3 r/ "O
>• <  >'
ö J ) 7  öO
03 o3T3 C ٠٠

t؟,
C

O  §

c/> ٠
z  ٠
٠ s

Las Bicicletas

In de zomer van 1936 zakt een veertienja
rige jongen kin Madrid voor zijn natuur
kunde en daarmee verspeelt hij een fiets. 
Zijn ouders hadden hem voor de zomer 
een fiets beloofd als hij zou slagen.
De jongen Luisito laat de moed niet zak
ken en probeert zijn vader ervan te over
tuigen dat hij de fiets toch verdiend heeft 
omdat kwaadwilligheid van een lerares de 
oorzaak is van het fiasco. Bijna is de va
der overtuigd ... als die 18de juli de Bur
geroorlog uitbreekt.
Alles lijkt erop te wijzen dat het in een of 
twee weken afgelopen zal zijn, maar het 
zal drie jaar duren. De ontberingen van 
de oorlog, de bijna dagelijkse bombarde
menten en tenslotte de honger, maken 
zich meester van Madrid. In het flatge
bouw  waar de jongen woont leven falan- 
gisten en republikeinen samen. Overleven 
is onder deze omstandigheden het enige 
dat telt.

Sans toit, ni loi

Op een koude ochtend wordt in een wijn
gaard het lijk van een jonge vrouw gevon
den. Ze is doodgevroren. De film van 
Agnès Varda probeert een reconstructie te 
geven van de gebeurtenissen in het leven 
van deze vrouw, Mona (Sandrine Bonnai- 
re). Zij was een van de jongeren die in het 
zuiden van Frankrijk ‘zonder dak en zon
der wet’ rondzwerven, die geen vaste ban
den wensen maar vrij willen zijn om te 
gaan of te staan waar zij willen. Het beeld 
van Mona ontstaat geleidelijk uit getuige
nissen van mensen die haar hebben ont
moet, of met wie ze een tijd heeft 
samengeleefd. Ze maakte daarbij geen 
onderscheid naar rang of stand, voelde 
zich thuis bij garage-personeel, een rijke 
oude vrouw in een villa of bij gastarbei
ders.
De film werd in 1985 bekroond  met de 
Gouden Leeuw van het filmfestival van 
Venetië.

voor de hoofdrol Ryan O’Neal had  geko
zen, die vooral bekend was van de tv-serie 
‘Peyton Place’, nam  de argwaan alleen 
maar toe.
Toen ‘Barry Lyndon’ in 1975 eindelijk 
werd uitgebracht bleek echter dat Kubrick 
zijn artistieke integriteit niet had verloren. 
Zoals ‘2001’ was uitgestegen boven het 
SF-genre en zoals later ‘The Shining’ 
meer zou blijken te zijn dan  een gewone 
horror-film, zo is ‘Barry Lyndon’ in niets 
vergelijkbaar met het genre van de roman
tische historische film a la ‘Tom Jones’.

was een oppervlakkig avonturenverhaal 
over een Ierse opschepper, die zonder 
scrupules de sociale ladder beklimt in het 
aarts-conservatieve Engeland van de acht
tiende eeuw.
Thackeray heeft met dit in 1844 versche
nen boek bewust een best-seller willen 
schrijven. Zou Stanley Kubrick dezelfde 
aspiraties hebben met zijn film, zo vroeg 
men zich af, en een product willen afleve
ren dat louter en alleen op de gemiddelde 
smaak van een massa-publiek was afge
stemd? Toen bekend werd dat Kubrick

Barry Lyndon
De verbazing was groot toen in 1973 be
kend werd dat Stanley Kubrick na ‘2001’ 
en ‘A Clockwork Orange’, twee films met 
een Science Fiction thema, als onderwerp 
voor zijn volgende, groots opgezette film 
een Victoriaanse schelmenroman had ge
kozen. ‘Barry Lyndon’ was een tamelijk 
onbekend boek van William Makepeace 
Thackeray, dat in niets leek op diens latere 
meesterwerk ‘Vanity Fair’, een scherp ob
serverende zedenschets. Barry Lyndon
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HUFRE TIMMERT NIET AAN □EWEG
Als je de aankondigingen in de Staatskrant geregeld leest, zou je de indruk krijgen dat 
in de Hugo de Grootbuurt alleen door de buurthuizen de Reiger en het Trefpunt aktivi- 
teiten georganiseerd worden. Niets is echter minder waar! In een stil gedeelte van de 
Rombout Hogerbeetsstraat is het bescheiden onderkomen van de vereniging Hufré ge
vestigd. De saaie gevel van het voormalige schoolgebouw op no. 109 ziet er niet erg 
aantrekkelijk uit. Als je je daardoor niet laat afschrikken en naar binnen gaat, kom 
je in een ouderwetse getegelde schoolhal. Zodra je echter de lokalen binnengaat, veran
dert het beeld volkomen. De voormalige schoollokalen zijn door de noeste arbeid van 
vele vrijwilligers omgetoverd in gezellige klubruimten.

toren kregen de smaak zó te pakken, dat 
zij besloten in verenigingsverband bij el
kaar te blijven om permanent iets voor de 
buurt te kunnen betekenen.
Als naam  van de vereniging werd Hufré 
gekozen, de afkorting  van Hugo de 
Groot en Frederik Hendrik. Dé vereni
ging wordt vaak  verward met de winke- 
liersorganisatie met dezelfde naam. Zij 
staan echter geheel los van elkaar.
Het programma, bevat voor ‘elk wat 
wils’ en is voor jong  en oud geschikt. 
Iedere buurtbewoner kan er gebruik van 
maken. De kosten zijn zeer gering: 
ƒ  1 5 ,-  per jaar of omgerekend ƒ  1,25 
per maand. Voor materiaalkosten van de 
handenarbeidlessen moet bovendien een 
paar kwartjes bijgedragen worden, ter
wijl de kosten voor dansles en klaverjas- 
toernooi ƒ  5, -  per keer bedragen. Op 
zich heel geringe bedragen. Dat kan al
leen omdat het bestuur en de medewer
kers alles pro deo doen. Hufré krijgt voor 
de aktiviteiten geen cent subsidie van de 
Gemeente. Alleen de huisvestingskosten 
worden betaald. Het gemeentelijk Grond
bedrijf, de eigenaar van het voormalige 
schoolgebouw, durft een uitzonderlijk 
hoge huur te vragen voor een dergelijk 
oud en volledig afgeschreven gebouw. 
Het Stadhuis betaalt nu de huur en de 
energiekosten aan Hufré en deze betaalt 
weer aan het Grondbedrijf en het G.E.B. 
De éne gemeente-dienst steunt op deze 
wijze de andere. Dat noemt men dan  sub- 
sidie-verlening. Maar de bestuursleden 
treuren  hier niet om. Ze zetten zich volle
dig in voor het klubwerk, waarbij de 
avonden voor verstandelijk gehandicap
ten wel met name genoemd mogen wor-

Elke woensdagavond staan twee bestuur
sleden, de voorzitster mevrouw Jo Bos en 
mevrouw J. Agema gereed om  meer dan 
30 mensen een prettige avond te bezor
gen. Dit gebeurt nu al zo’n drie jaar. Er 
wordt volop gedanst. Door sommigen 
met ernstige gezichten om de danspassen 
zo goed mogelijk uit te voeren. Anderen 
schuivelen heel zorgeloos en blij in de 
rondte. Er wordt niet moeilijk gedaan. 
Als men maar plezier heeft. Op zo’n 
avond heerst een heel fijne sfeer, waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. Op de éénmaal 
in de veertien dagen georganiseerde dans
en bingoavond op zaterdag komen zelfs 
meer dan  50 mensen. Een prachtig stuk 
werk.
Achter een saaie gevel in een stille straat 
kunnen onvermoede dingen gebeuren.

plomeerde krachten.
Alle medewerkers zetten zich met groot 
enthousiasme in. Zelfs een oud-bestuurs- 
lid. Ome Henk Terweij, 87 jaar  jong, is 
nog geregeld in het gebouw te vinden en 
verricht nog allerlei klusjes. Ome Henk 
kan veel vertellen over het ontstaan  van 
Hufré: Direkt na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in 1945 werden overal 
spontaan  grote straatfeesten gehouden. 
١٨ de Frederik Hendrikbuurt vonden deze 
plaats op het Frederik Hendrikplantsoen  
en het Hugo de Grootplein. De organisa-

De eerste ruimte aan  de linker kant is in
gericht als sociëteit, kompleet met bar en 
biljart. Daarachter ligt een grote gezellig 
aangeklede zaal, die er werkelijk prachtig 
verzorgd uitziet. Hier vinden de dans- en 
bingoavonden en de grote feesten plaats. 
Aan de rechter zijde van hal liggen nog 
twee lokalen, een hobby- en een klub- 
ruimte.
De aktiviteiten worden hoofdzakelijk 
door de bestuursleden en andere mede
werkers geleid. Alleen voor de dans- en 
yogalessen maakt men gebruik van gedi-

Achter $aaie gevel gebeuren onvermoede dingen

20.00-24.00 uur: danslessen onder 
deskundige leiding 
zaterdags, elke le en 3e van de 
maand: besloten disko-avond voor 
verstandelijk gehandicapten, waar 
naar hartelust gedanst wordt en bin
go gespeeld wordt.
Voorts lx per twee maanden een 
open bingo-avond. De eerstvolgende 
is op 12 maart, aanvang 19.30 uur. 
Zondags lx per 2 maanden van
12.30-16.30 uur: klaverjastoernooi; 
de eerstvolgende is op 28 februari en 
daarna op 27 maart.

Het weekprogramma van Hufré 
maandags 13.00-16.00 uur: instuif 
voor volwassenen, met gelegenheid 
tot klaverjassen, biljarten, domino, 
schaken enz.
13.30-15.30 uur: yoga voor dames 
woensdags 18.45-20.00 uur: instuif 
voor kinderen tot 14 jaar  met moge
lijkheid tot handenarbeid zoals fi
guurzagen en kleien.
19.30-21.30 uur: dansles voor ver
standelijk gehandicapten, 
donderdags 19.30-21.30 uur: klaver- 
jasklub
vrijdags 19.00-23.00 uur: biljartklub
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ى دروس ل ا دل م ح ي ا و ل ب ل ئ ي م - ء ل ا

ب .ى . ك ة ي د ر Van H ا a l l s t r a a t مل،ت دب

م' ض ' د م دروس ءلءطا م W شم ا ن ل ت ل ا ي ب ر غ م ل ى ا ل ا عل م  ل

أ ا د د ال ص ر جانا ل ن ى ا م د د ن ب م ل د •ن ت ق  .ا.درو و على ت

ص ظ ض ل ء إ د م ب ط أ •ءد ي م م ل م ت ا س د ر م ل ا , ، ذ مي ه و ت ) و ا ب ا ر ي ت و ي ز ي  ;ل

م هي د ب ت ا د أ ا ت غ ل ء .ل ق خ ي ي م ع ن  ا

) د) ا م ل ب ؛ا ل ة ا ي ا د ب ل و لم .  ا

ل ا ي م ن ا .ل ي جن ل

ة آلل مإ ن ال ي ن الم ا ب ي ن ج ل ا و •و ع ن ن ي ن ج ل ي ا د ل ل ا و ل ؛ا

ل(و خ ل م_ا ل مرا أ

ل ا ٠ نئا ا ٠ للعرا ي-ثع ذا ا م را ا •ل ي غ أ لجسا ا ت ل ي  و ق الرما ا و ن

ع جا و ال -ا

ذا ن ما مك ة ي أ ر م ل ل ن ا ل م ع ب حض ت جن ت مذم ا شيئا تت ال حا ل ا

أ ن ء ا ء ا ل م ل

و ا ني ووالدة ا ا ت م ش ا ل م ل

رة ب زيا ي ب ط ل ق و ا ا ل ب ا ث د ص ا ن على للغحت ي ن ج ل • ا

ل ا جي س ت ب قي ل كن ى ا عدة ٧ ا م ذ ى ل ؤد الم ي ضيع ا و ل  من بعض لر

ا ا م حد ت عدا ل  ٠ دوالره ا ب

ووالدة ا (بء

دا - دوالبة ا ت 1عالم ن متى س ووجع ا ية ب مك عا ا ي ب مت ب ا ٠ • طبي ها ا و ا ل  للب ل

ل هو ما م م ل ت ذا ا ا ووالدة ا صعب

ع سب ذا ما را ن م ل ت ذا ا ة ل هب ى ا ذ ش ا ل ماميس هنا و ى3المت م م ل ي  ل

ى ا في ووالدة ١ حول ث د ط م رفي ١ و ل م ل د أ ه ة ب ن ل ة ا ل ي ب ر ن م  ل

د (ؤ ع د ا ب ال و ؛ل

ج مرأة سا ى ال ف الراحة ال كا ل ا الرالدة بعد ا ح ك ع سا ض ر ا

ي س ل ت نن ل ر ل ى ا ل ي من ا حتن ه ي ك *ب د ذ ة تمضر ل غ ر م م ب من ال كن  م

ا ا م ة عدة ل ي ا ن ع ل ع و الم ا ل ضي ر ك و ال د ة ن مد  ٠١ بجب كما ئ سب ا ل

ب ا ه ذ ل ع با ا ي ف ر ى ل ل ب ا ة ش ي ا ن ع ل ر ا ا ن م ل ا ن الخذ ب ن م ل الزمامو ا  اا-

ك ل ب ب ك الزمة على ل .ال

د (غ ع ة ب د ال و ل ج ا ا حت ة م ي ا ر م ل ى ا ل ة ا ح را ل  ا

ل ا م ط ص ا -د م ا م ال ل ى ا ؛ال جع ق ل ن من نر ي ل ن ا ي  ب
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Hulp bij invullen Belastingformulier
kan vanaf vandaag. U moet bellen 
voor een afspraak, tel. 845676. 
Daardoor is er bijna geen wachttijd. 
Het buurthuis de Reiger is te vinden 
in de van Reigersbergenstraat nr. 65.

U kunt alleen geholpen worden als u mee
brengt:
-  Jaaropgaven  1987: een verklaring van 

genoten inkomen, zoals loon, pensi
oen, bijstand, uitkeringen AOW / 
AWW  enz....

-  Een briefje met gegevens over andere 
inkomsten, zoals in 1987 genoten ren
te, alimentatie, bijverdiensten (bijv. 
ook inkomsten uit onderhuur), enz...

-  De in 1987 ontvangen aanslagen Pre
mieheffing Volksverzekeringen, onge
acht op welk jaar  deze betrekking 
hebben.

-  Het tegoed van giro- en /o f  bankreke
ningen van u en /o f  echtgenoot per 31 
december 1987.

-  Het tegoed van het spaarbankboekje 
van u en /o f  uw echtgenoot per 31 de
cember 1987.

-  Financieringskontrakten (afbetalings
regelingen, huurkoopovereenkom
sten, geldleningen) dit in verband met 
de eventuele aftrekbaarheid  van de 
door u in 1987 betaalde rente.

-  Een opgave van in 1987 door u gedane 
giften, waarvan bewijsstukken aanwe
zig zijn, en aan wie u die giften gedaan 
heeft.

-  Een opgave van eventuele buitengewo- 
nen lasten zoals ziektekosten bril, kos
ten gebit enz......
Voor dieetkosten: een dieetlijst van 
arts of diëtiste, welk dieet wordt ge
volgd.

-  Aan familieleden of  verwanten ge
stuurd geld (voor hun levensonder
houd). Hiervan moet u bewijzen 
kunnen tonen, omdat de belasting-

* dienst het anders niet aksepteert.

Sociaal Raadsman
Van Limburg Stirumstraat 119 

1051 BA Amsterdam  
Tel. 020 - 84 02 30/84 60 61

kunt daar alleen terecht op woensdag 
tussen 8.30 en 12.00 uur en tussen
13.00 en 16.00 uur. Hier gelden lange 
wachttijden, en dit is alleen bedoeld 
voor wie niet naar de W ibautstraat 2-4

3. Mensen boven de 65 jaar en mensen 
die slecht ter been zijn kunnen hun 
formulier door de sociaal raadslieden 
laten invullen. Hiervoor zijn twee 
maandagmiddagen  gepland, in de 
Kleine Zaal van de Koperen Knoop. 
Deze maandagen zijn maandagmid
dag 7 maart en maandagmiddag 21 
maart van 2-4 uur.

4. Iedereen kan zijn formulier laten in
vullen in het buurthuis De Reiger. Dit

enkele kabels waar eind 1988 nog aan  ge
werkt moet worden. De nieuwe abri’s 
hebben een totale betonnen fundering, 
terwijl de oude slechts op twee kleine be
tonnen blokken rusten. Om  straks nog 
enigszins gemakkelijk bij de kabels te 
kunnen is beslotep om te wachten met het 
plaatsen  van de nieuwe abri. In het voor
jaar  van 1989 zal dat alsnog gaan gebeu
ren.
En daarmee verdwijnt dan voorgoed het 
openbaar-vervoerverleden uit de buurt. 
We zullen het moeten doen met de glan
zende, fel verlichte, altijd schone Publex 
abri’s. Voor wie dit jammer vindt is er 
misschien nog één troost: een jaar is vast 
lang genoeg om  een komité ‘Behoud de 
H alte’ van de grond te krijgen.

Judy  Spook

Als u van de belastingdienst dit jaar een 
AANGIFTEFORMULIER ontvangt en u 
kunt dat zelf niet goed invullen, dan kunt 
u voor hulp kiezen uit de vier onderstaan
de mogelijkheden.
1. U kunt terecht in het hoofdgebouw 

van de belastingdienst W ibautstraat 
2-4 te Amsterdam. In de periode tus
sen 29 februari en 31 maart 1988 kunt 
u op alle werkdagen terecht tussen
9.00 en 15.00 uur. (Korte wachttij-

2. U kunt ook terecht in de Haarlemmer
straat 115 (tegenover de Posthoorn- 
kerk) in de periode van 29 februari tot 
en met 31 maart 1988. Daar zit dan 
een afdeling van de belastingdienst. U

Wat mankeert er eigenlijk aan deze halte? 
Het afgelopen jaar zijn er overal in de 
buurt nieuwe wachthokjes voor tram of 
bus geplaatst. Alleen op deze ene plek 
aan de Frederik Hendrikstraat is het oude 
hokje weer teruggekomen na de werk
zaamheden aan het Hugo de Grootplein. 
Waarom mag deze halte niet mee in de 
‘vaart der volkeren’?
Om er achter te komen of hier sprake is 
van een wel zeer speciale opvatting over 
monumentenzorg ben ik op onderzoek 
uitgegaan en kwam  na wat omzwervingen 
terecht bij het Gemeentelijk Vervoerbe
drijf, die er alles van wist. Helaas, hier 
gold geen mooie doelstelling als ‘behoud 
en herstel’ of  anti-vandalisme-projekt; de 
reden was van louter praktische aard. 
Op de plaats van de abri (zo heet zo’n 
hokje in vaktaal) liggen onder de grond

c0r Bê eia ؛>٠ ’Halte ‘Hugo de Grootplein
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Zwangerschapskursus voor Marokkaan$e vrouwen
sproken:
-  menstruatie en bevruchting
-  Zwangerschap en bevalling. Vertoond 

wordt de film “ Bevallen in het zieken
huis” , M arokkaans gesproken.

-  Na de bevalling o.a. kraamtijd, bezoe
ken aan het konsultatieburo en anti- 
konceptie. Voor informatie kunt u 
bellen: Angeline Joordens, tel. 257907 
of het Gezondheidscentrum, tel. 
869807.

In het Gezondheidscentrum, Van Hall
straat 200, start op woensdag 2 maart een 
voorlichtingskursus voor Marokkaanse 
vrouwen over zwangerschap en bevalling. 
De kursus is gratis, bestaat uit 8 bijeen
komsten, duurt van 10.00 tot 11.45 uur 
en wordt elke week gehouden. De kursus 
wordt gegeven door een Nederlandse fy
siotherapeute en een M arokkaanse voor
lichtster.
De volgende onderwerpen worden be-

Klachtenspreekuur
De laatste jaren  worden er in onze buurt 
nogal wat woningen door woningbouw
verenigingen in beheer genomen. Ons is 
gebleken, dat hieraan nogal wat haken en 
ogen zitten en dat niet iedereen hierover 
even tevreden is. De te hoge huurprijs van 
speculatieve woningen is bijvoorbeeld 
niet verlaagd. O f er zijn problemen met 
renovatie, zoals: niet tijdig opleveren, 
slechte afwerking, niet nakomen  van ge
maakte afspraken, etc.
Het is de bedoeling de klachten in eerste 
instantie te inventariseren en te bundelen. 
Voor dit doel kun je terecht tijdens het 
kraakspreekuur, op iedere donderdag
avond van 20.00 tot 21.30 uur in ‘Wicca’, 
de W ittenstraat 73.
De koffie staat klaar.

de medewerkers 
van het kraakspreekuur

Open Universiteit 
in Bibliotheek
Vanaf december 1987 komt in een aantal 
openbare bibliotheken een informatie
stand van de Open Universiteit te staan. 
De stand bestaat uit een tentoonstelling 
op panelen. Cursus- en voorlichtingsma
teriaal ligt ter inzage.
Open Universiteit en Openbare Biblio
theek streven naar een goede samenwer
king. Die samenwerking richt zich onder 
andere op afstemming van de boekenaan- 
koop door de bibliotheek op de behoef
ten van de OU-studenten en verspreiding 
van eikaars voorlichtingsmateriaal.
De informatiestand is van 8-2 to t/m et 5-3 
1988 in de bibliotheek: Staatsliedenbuurt. 
Van Limburg Stirumstraat 133, tel: 
823986.
Openingstijden: 
maandag 2-5.30 7-9 
dinsdag gesloten
woensdag 2-5.30 7-9 
donderdag  gesloten 
vrijdag 10-12.30 2-5.30 
zaterdag 11-3.30

W00N-ENHUURZAKEN

BETAALT ü MEER DAN 
FL 240.-

KALE HUUR?

dikke kans dat u teveel 
betaalt!
veel oude woningen in 
de staatsliedenbuurt 
zijn niet meer waard

u KUNT HUURVERLAGING KRIJGEN
HUURSPREEKUREN

-  Het Wijkcentrum, Van Hall- 
s،raa، 81, maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur, dinsdagmor- 
gen van 10.00 tot 11.30 uur en 
donderdagmiddag van 16.00 tot
17.00 uur.

Werkgroep Woon- en Huurzaken 
houdt spreekuren in
-  De Reiger, Van Reigersbergen- 

straat 65, dinsdag van 14.00 tot
15.00 uur
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Meidenklup
Hallo meiden!
In buurthuis ’t Trefpunt is op de donder
dagmiddag een meidenklup.
Het begint om 16.15 en duurt tot 17.45. 
We doen allerlei leuke en gezellige dingen 
zoals
* koken
* sporten
* spelletjes
٠ knutselen enz.
Het kost ƒ  0,50 per keer en als de meiden 
niet alleen over straat mogen, willen wij 
ze wel naar huis brengen. Ben je tussen de 
9 en de 12 jaar  oud en heb je zin om eens 
een keer te komen kijken, dan ben je van 
harte welkom.
Tot ziens; Niek + Ingrid.

Konditietrainen
Voor iedereen die wat aan z’n konditie 
wil doen: konditietrainen voor vrouwen 
en mannen op donderdagavond  van
8.30-10.00 in de Westerparkschool op het 
van Hogendorpplein (ingang: de meest 
linkse deur als je er voor staat). Iedereen 
traint in z’n eigen tempo.
Kom eens een keertje kijken of meedoen. 
Inlichtingen bij Joke Sedney tel. 822393 
of bij het buurthuis De Binding tel. 
841262.

Jazzballet
Op donderdag, 3 maart willen we starten 
met een nieuwe kursus jazzballet voor 
mannen en vrouwen. Anderhalf uur ge
zond bewegen op moderne muziek. Elke 
donderdagavond van 18.30 to t 20.00 uur. 
Danslerares: Suzanne Fromme. Kosten: 
ƒ  50, -  per 10 lessen. Voor deelname wel 
eerst bellen graag. De Binding, De Wit- 
tenstr. 27, tel. 848672.

Nassaukerk: De W ittenkade 111 en De 
W ittenstraat 114
Pastores: Paula Irik, tel. 764178, Hans 
Mos, tel. 949902.
Het pastoraal opbouwwerk is een geza
menlijke aktiviteit van beide kerken, en 
wordt uitgevoerd door Ricus Dullaert. 
Hij is bereikbaar op zijn spreekuur, elke 
dinsdag en donderdag aan  de De Witten
straat 114 (tel. 844216), van 14.00-15.30

Gymnastiek voor vrouwen
In buurthuis het Trefpunt is plaats voor 
damesgymnastiek op de woensdagoch
tend. De tijd  is van 10.00-11.00 uur. De 
kosten zijn ƒ  13,50 per maand. De kursus 
wordt gegeven door Rina Mounoury.

Spaans voor gevorderden
Bij voldoende belangstelling gaat de kur
sus Spaans voor gevorderden door. Er is 
nog plaats voor 6 kursisten.
Plaats: Buurthuis ’t Trefpunt. Tijd: dins
dagavond van 19.15-20.30 uur, kosten: 
ƒ  6 5 ,— bij een blok van 10 lessen.
Deze kursus is een vervolg voor kursisten 
die ESO SI tot en met 20 hebben gehad of 
een kursus Spaans aan de ؛Volksuniversi
teit hebben gevolgd. De lessen Spaans 
worden gegeven door Adrana  Cruz. 
Heeft U interesse bel dan snel naar het 
Trefpunt, tel. 842473. De kursus start bij 
voldoende belangstelling op 15 maart.

Vrijwilligster gevraagd 

voor kantoor

Buurthuis de Binding zoekt een vrijwil
liger/ster voor op kantoor. Het betreft de 
gewone werkzaamheden zoals telefoon en 
post verzorgen en de eerste ontvangst van 
bezoekers. Hierin waren we tot nu toe 
prima voorzien, maar onze vorige vrijwil
ligster kreeg een baan aangeboden bij een 
ander buurthuis. Dat risiko loop je blijk
baar. Ideaal is ook, als je kunt omgaan 
met de komputer, of  dit wilt leren. Maar 
het belangrijkste is wel, dat je past in ons 
team. Lijkt het je wat, kom  gerust en vrij
blijvend kennismaken. Van Beuningen- 
plein 103, tel. 841262.

zaterdagavond:
19.00 uur Paus Johanneskapel 
zondagmorgen:

9.00 uur Paus Johanneskapel
10.00 uur Nassaukerk 
10.30 uur Magdalenakapel 
Magdalenakapel: Spaarndammerstraat 
460
Paus Johanneskapel: Jacob  Catskade 11 
Pastores: Magdalenahuis, tel. 829832.

’T TREFPUNT, 
DERDE HUG0 DE 
GROOTSTRAAT 5, 
TEL. 845473 
Spaans voor beginners
Bij voldoende belangstelling start er weer 
een kursus Spaans voor beginners in 
buurthuis het Trefpunt.
Tijd: dinsdagavond van 20.30-21.45 uur. 
Kosten zijn ƒ  65, -  voor een blok van 10 
lessen.
We starten met een kennismakingsavond 
op 8 maart, waarin methode en planning 
van de kursus aan de orde komen. Start 
van de lessen is 15 maart. Heeft U interes
se bel dan naar •het Trefpunt.

DE BINDING, 
DE WITTENSTRAAT 27, 
TEL. 848672 EN 
VAN BEUNINGENPLEIN 103, 
TEL. 841262 

Engels voor beginners
Bij voldoende belangstelling kan er een 
beginnerscursus Engels worden gestart op 
de dinsdagochtend van 11.00-12.30 uur. 
Ook ouderen worden vooral uitgenodigd 
te komen. Er wordt op een ontspannen 
manier les gegeven: er wordt aandacht 
besteed aan spreken, lezen, luisteren en 
schrijven.
Kosten: ƒ  1 5 ,-  per maand. Boekenkos
ten: ƒ  8,50.
Lerares: Christine Bank. Buurthuis De 
Binding, v. Beuningenplein 103. Tel: 
841262.

KERKDIENSTEN
In onze buurt(en) zijn twee kerkgemeen
schappen aanwezig (en soms aktief) die 

*we hier willen noemen: de r.k. Magdale- 
na Parochie en de n.h ./geref. Nassau- 
kerkgemeente. In de “ vieringen”  — zoals 
de diensten genoemd worden — is ieder 
welkom, al dan niet gelovig, al dan  niet 
kerklid.

Wijn v.d. maand maart 
uit Portugal 

“Periquita 1983” 
verdiepte robijn rode kleur 

geurt karakteristiek zuidelijk

MAARTPRIJS ƒ  7,95
?,95overige maanden

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

“ DE WIJNRANK”
TvJB، D eskundig  advies 
\ I \ r  gratis thuisbezorgen

vinoloog  v.d. ٠٠١/  wijnacadem ie  ٠ regelingen  voor feestjes
Fannius Scholtenstraat 56-58 tel: 86 27 07 (hoek Bentinck$traat)

Arnoud
Klap.
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dere eraan was, dat er ook in het Portu
gees gezongen werd en niet alleen in het 
Engels. Enkele kinderen van De Binding 
speelden Doornroosje. Met prachtige 
kleine kleuterfeetjes. En hoewel de boze 
fee natuurlijk niet aardig was, speelde ze 
wel de sterren van de hemel.
Het hoogtepunt van de middag was de 
clown Hakim  Traida, al was het alleen 
maar omdat hij ’s avonds weer op de t.v. 
in Sesamstraat zou verschijnen. In het 
echt is hij trouwens nog veel leuker.
En de Internationale Eetgroep zou geen 
eetgroep zijn zonder eten. Daar hadden 
ze dan ook goed voor gezorgd: pannekoe- 
ken met limonade.
Volgend jaar maar weer zo’n feest, lijkt 
me. Judy Spook

gevolgd. Sinds 4 jaar  beoefen ik de oki- 
do-yoga. Hiernaast volg ik een 3 jarige 
opleiding in deze richting.

Lessen
maandag en vrijdag van 9.30-11.00 uur 
ƒ  7,50 per les of 10 lessen ƒ  70, -  
Plaats: “ Witte Jas” , De W ittenstraat 29, 
telefoon 869057

Mieke v. Eijndhoven 
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speciaal voor de kinderen. Van de Portu
gese school waren kinderen aanwezig, die 
prachtige dansen lieten zien. Soms moch
ten ook de toeschouwers meedoen. Als ze 
tenmiste durfden.
Een kinderfeest kan tegenwoordig na
tuurlijk  niet meer zonder play-back- 
shows. Dat werd dan  ook door 
verschillende meisjes gedaan. Het bijzon-

KINDERFEEST
Zondag 24 januari stroomde de Paus Jo- 
hanneskapel vol met kinderen. Die dag 
werd daar een Internationaal Kinderfeest 
gevierd, georganiseerd door de Interna
tionale Eetgroep.
Normaal gesproken heeft de Internatio
nale Eetgroep alleen met volwassenen te 
maken. Maar deze dag was eens een keer

KINDERSPULLETJESMARKT
geworden is, wordt door ons niet meer 
te koop aangeboden.

Meer informatie over deze kinderspullet- 
jesmarkt in de volgende Staatskrant, of 
bij Trudi Verweij (828388) en Ineke Hup- 
kes (120895).

Yoga
Wat is oki-do-yoga.
De kern van oki-do-yoga is het lichame
lijk en geestelijk sterker worden, d.m.v. 
stilte; bewegende- en krachtoefeningen. 
Hierdoor werkt oki-do-yoga op het losla
ten van spanningen en kan uiteindelijk 
een genezende werking hebben.
Ik heb de school voor natuurgeneeskunde

Het duurt nog wel enkele weken maar 
toch willen we jullie vast vertellen dat op 
maandag 28 maart de 19e kinderspullet- 
jesmarkt gehouden wordt.
Vooral voor diegenen die hun eigen spul
len willen verkopen is het fijn om  het lang 
van te voren te weten. Dan heeft iedereen 
de tijd zijn /haar spullen goed verzorgd in 
te leveren.
LET OP!
-  geen specifieke winterkleren.
-  absoluut geen vlekken of gaten in de 

kleren.
-  ritsen en knopen in orde!
-  géén kleding voor volwassenen.
-  wees kritisch; kleding die vormeloos 

of verwassen is en door de was hard
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Speeltuinvereniging We$terkwartier 80 jaar Lex Wiertz, datum  nog onbekend
-  4 middagen per week blijft de jeugd 

van de Zaagmolenschool over
-  bejaardenbond: diverse rekreatieve 

aktiviteiten op dinsdag- en donderdag
middag

-  Eerste Kerstdag voor de ouderen een 
Open-Hof dag.

-  en een JUBILEUM  BINGO op 23 
april a.s.

MINX: begeleid wonen 
voor meiden
Minx is een begeleid wonenprojekt voor 
meiden van 14 en 15 jaar. Wij bieden 
meiden voor maximaal IV2 jaar onder
steuning en begeleiding op weg naar zelf
standig wonen. Hierbij wordt uitgegaan 
van wat de meid zelf belangrijk vindt en 
er wordt gewerkt aan vertrouwen in eigen 
kansen en mogelijkheden.
Minx is in 1985 ontstaan  vanuit een initia
tief van medewerksters van het meiden- 
wegloophuis. De medewerksters werden 
steeds gekonfronteerd met het gebrek aan 
doorstroommogelijkheden voor meiden, 
die al redelijk zelfstandig waren. De stap 
naar helemaal op je zelf gaan wonen is 
echter nog heel groot.
Binnen Minx is alleen plaats voor mei
den. De gedachte die daar achter zit, is 
dat meiden in de hulpverlening een groep 
vormen met een dubbele achterstand;
-  Ze zijn vrouw  en worden van huis uit 

minder gestimuleerd om  voor eigen 
belangen op te komen.

-  Meiden, die met hulpverlening in aan
raking komen, hebben een achter
grond, waarin voor zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid vaak helemaal geen 
ruimte is. Onderdrukking door incest, 
mishandeling, rolverwisseling (te 
vroeg verzorgende taken van de moe
der overnemen), waardoor eigen ont
wikkeling niet of nauwelijks op gang 
kan komen, komen vaak voor.

De meiden moeten een eigen inkomen 
hebben (Minx krijgt geen subsidie). Ze 
stellen zich samen met de medewerksters 
doelen, waaraan in de dagelijkse diensten 
en de wekelijkse individuele gesprekken 
met de kontaktvrouwen  gewerkt wordt. 
Op het moment draait Minx onderbezet. 
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligsters, 
liefst met ervaring, die het leuk vinden 
om aan dit projekt mee te werken. Zij 
moeten ongeveer 20 uur per week be
schikbaar zijn. Bellen voor een inform a
tiegesprek kan naar: Minx, tel.: 862370.

ste. Het was een zeer geslaagde avond. 
Het komende jaar  gaat iedereen er weer 
hard  tegenaan. Er wordt van alles georga
niseerd. Behalve voor de speeltuin kunt u 
er nog voor andere aktiviteiten terecht, 
zoals
-  drumband, majorette op maandag- en 

dinsdagavond
-  operette, dinsdagavond
-  klaverjassen, woensdagavond
-  sjoelen, donderdagavond
-  “ Kom  je te staan, zelf gedaan” , pech 

onderweg, vrijdagavond lx/14  dagen
-  bingo-avond, lx per maand op zater

dagavond
-  One-man show met buurtwinkelier

-  Basistechnieken fotografie
-  Basistechnieken keramische vormge-

ving
Een toelichting op het programma (tij- 
den, prijzen) is te vinden in de Buurt- 
werkplaats, die half februari verschijnt. 
Bovendien bent u van harte welkom op 
de Open Dag op 20 februari van 13-17 
uur. Vanaf die dag kunt u zich ook in- 
schrijven, u dient in elk geval lid te wor- 
den van de vereniging. Dit kost / 2 5 , ~  
voor drie maanden. De vereniging Buurt- 
werkkrant, die half februari verschijnt, 
sen zonder vast, betaald werk. 
Buurtwerkplaats, Cliffordstraat 36, tel. 
820411

De speeltuinvereniging Westerkwartier 
bestaat 80 jaar. Op 23 januari werd dit 
feestelijk herdacht door jong en oud. 
Veel buurtbewoners, maar ook veel oude 
bewoners, die inmiddels buiten de buurt 
wonen, waren aanwezig om het feest bij 
te wonen. Uiteraard gingen ook “ de voet
jes van de vloer” . Er werd prachtig ge- 
stijldanst. Er waren zelfs mensen die de 
faleta nog konden dansen. Dat was leuk 
om te zien.
Opvallend was dat iedereen elkaar heel 
goed kende, het leek bijna een grote 
buurtfamijie. Het was dus ook geen pro
bleem, dat als je mooie laarsjes knelden, 
je heerlijk op je pantoffeltjes verder wal-

Buurtwerkplaats
In de eerste week van maart gaat in de 
buurtwerkplaats het nieuwe kursuspro- 
gramma van start.
Het programma bestaat uit:
-  Oriëntatie timmergereedschap
-  Basistechnieken lassen en metaalsnij- 

den
-  Patroon-tekenen  en kleding maken
-  Basiskursus meubelstofferen
-  Druktechnieken
-  Basiskursus videotechniek
-  Basiskursus elektronika
-  Verschillende computerkursussen
-  Kursus technisch tekenen

Nooit neem ik een hond

Zaterdag 6 februari vierde de bUbiotheek haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid hier
van trad Hans Dorrestijn op met zijn Liederen van Wanhoop en Ongeloof. Er waren 
ruim honderd mensen aanwezig, waarvan het grootste deel meedeed aan de meezinger:
Nooit, « ٠٠؛/ , n o o it » ,ik een hond. Nooit اااء،اا ٠٠,؛/ «٠٠؛/  neem i k .hond »ءء
Wat betreft de hondepoep ziet de toekom st van de buurt er dus niet zo wanhopig uit. 
Ongelooflijk is het wel. fo to : Cor Bergveld

22



19 februari 1988

OPENING 9 MAART OM 9.30 UUR
DROGIST, PARFUMERIE EN SCHOONHEIDS SALON

TOM LOWIE
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 843691.

Let op onze openingsreklame 
die bij U in de bus gedaan wordt

VANAÊ f 10,- AANKOOP, 1 ZAK DROP OF WIJNGUM KADO

C.D.’s vanaf f  19,95 
C.D. Klassiek 

3 voor f  100,-

COMPACT DISK

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP 40 SINGELS EN 

BOEKEN

Sportief
2e Nassaustraat 34 tel. 844820

2e Nassaustraat 33 telefoon 840658 
open: maandag t/m zaterdagAls het ietsje meer moet zijn

diverse belegde broodjes, pannekoeken, 
snacks en diverse soepen....

...eu )tem eer ?e
> ٦ s o e r - u s

Restaria
TRIANON

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

Hugo de Grootplein 3 
telefoon 84.23.48

٠.



19 februari 1988Staatskrant, 3e jaargang ٨٠. 2

nes Endel, SS Meester.
-52kg le  Michaela Springer, SS Buenting, 
2e Marjolein Akkerman, De Uitkomst 
-56kg le  Marjolein v. Dommelen, SS Bu
enting, 2e Linda Thoolen, Jc Ken am ju, 
6e Denise Jongsma, Jc Staatslieden 
-61kg le  Evelien Beentjes, SS Randers, 2e 
Marianne de Haan, Bc A ’dam-Zuid, 8e 
Nicole Jongsma, Jc Staatslieden 
-66kg le  Belinda Stoeltjes, SS Nauwe- 
laerts, 2 Tanja Nobel, Jc Ken am ju  
-72kg le Els de Jong, Jv Uithoorn, 2e 
Willemijn Cornet, SS Nauwelaerts, 4e 
Petra Blom, Jc Staatslieden 
+ 72kg le  Petra v. Zuilen, Jv de Uit
komst, 2e Patricia de Vries, Jc Dun Hong 
Dames, bent u in judo  geïnteresseerd? 
Dinsdag beginners - donderdag gevorder
den in de Westerparkschool inl. 844517,„
19.00-20.00 uur

A. Jongsma 3e dan

der de ca. 60 deelneemsters van de ver
schillende scholen en verenigingen. De 
nummers één en twee gaan over en de re
sultaten waren;
-48kg le  Jessica Gal, SS Buenting, 2e Ag-

Als voorselectie op de Nederlandse kam
pioenschappen van de JBN  werden in de 
Spaarnehal te Haarlem  op 31 jan. jl. deze 
wedstrijden gehouden. Alle prominenten 
uit Noord-Holland  waren aanwezig on

Van Limburg Stirumstraat 44 
Tel. 86 4814

OMDAT HET 
NIET BETER KAN

GROENTEN - FRUIT 
LEVENSMIDDELEN

SPORTMASSAGE
Door gediplomeerd sportmasseurs (N.S.F.)

JOKE SEDNEY-KATTON COSTER

Niet alleen voor sportbeoefenaars, 
maar voor iedereen die de spieren 
eens lekker los wil laten masseren.

KOSTEN: f 15,- per behandeling
Praktijk in de Koperen Knoop, 
Van Limburg Stirumstraat 119. 
Van tevoren bellen voor een 
afspraak. Tel 842784 of 822393

Bij ons zijn ook cadeaubonnen verkrijgbaar.

VERPLAATST
D IER E N S P E C IA A LZ A A K

„DEKANARIE”
Ernen van P rin ste rerstraa t 4 5  

AMSTERDAM 
telefoon 0 2 0 . 8 6 0 8 1 3

Wij openen onze winkel 
3 MAART a.s. aan de 

VAN LIMBURG 
STIRUMSTRAAT ه و  

t.0. de Koperen Knoop.

LET OP ONZE FOLDER EN 
ADVERTENTIES 

MET VELE AANBIEDINGEN
De verkoop gaat gewoon door tot ± 1  mrt.


