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Osman Türkm an, Piet V ink, Jila li Zaitouni.
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van Hallstraat 81, telefoon 821133
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Dijkman
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Staatskrant is een uitgave van het W ijkcen
trum Hugo de Groot-/S taatsliedenbuurt en 
wordt maandelijks huis-aan-huis verspreid. 
K lachten over de bezorging? Bel dan 821133. 
Kranten zijn verkrijgbaar op de redaktie- 
adressen.

Dringend gezocht

Ruimte of gedeelte 
van een ruimte 

voor opslag van 
muziekversterkers
Tel. 020-843369 

na 16.00 uur

GDH
Met ingang van 25 januari 1988 

heeft ons kantoor aan de 
Van Reigersbergenstraat een 

nieuw telefoonnummer: 
(020)5814.814

Bij de voorpagina;
Feest op het trapveldje. Georgani
seerd door de werkgroep Sport op 7 
mei jl. Er was weer van alles te doen. 
Van luchtkasteel tot speurtocht. En 
van barbecue to t voetbaltoernooi. 
De meisjes op de fo to  kunnen deze 
gratis afhalen bij het Wijkcentrum.

BOUW- EN W ONINGTOEZICHT
Afdeling klachten: W ibautstraat 3, algemeen 
inform atienum m er: 5962486. Voor noodklach
ten: 5969111. Spreekuur ma. t/m vr, van
15.30-16.30 uur.
OUDEREN
W ijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 
49, tel. 844352. Spreekuur: d insdag, donder
dag en vrijdag 9.30-11.00 uur op de w ijkpost en 
dinsdag 14.00-15.00 in Buurthuis de Reiger, 
van Reigersbergenstraat 65, tel. 845676. 
Katholieke Bond voor Bejaarden, w oensdag
middag van 13.00-16.00 in de Koperen Knoop, 
van Lim burg S tirum straat 119.
Algem ene Nederlandse Bond voor Ouderen: 
A fdeling 7 van de bond is gevestigd in de Kope
ren Knoop. C lubm iddagen van maandag to t en 
met vrijdag 13.00-16.00 uur. 
BEJAARDENHULP/GEZINSVERZORGING  
Spreekuur in de Koperen Knoop dinsdags
13.00-14.00, in de tweede spreekkam er of op 
alle werkdagen: Stichting Protestant Sociaal 
Centrum , Keizersgracht 647, tel. 229822 tus
sen 8.30-17.00 uur.
GEZONDHEID
GG en GD afdeling Jeugdgezondheidszorg, 
van O ldenbarneveldtstraat 42, tel. 842105. Op 
hetzelfde adres zit de Speel-o-theek. Open 
maandag 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.
Gezondheidsw inkel de W itte Jas, De Wit- 
tenstraat 29, tel. 881140. Open maandag
13.00-17.00 en 19.00-21.00 en dinsdag

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Van Limburg S tirum straat 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
Advokatenkollektie f Staatsliedenbuurt, Groen 
van Prinstererstraat 90, tel. 865029. Open 
maandag 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
Am aliastraat 5, spreekuur woensdag van 16.00 
to t 17.30 uur.
AMBTELIJKE PROJEKTGROEP
Am aliastraat 5, spreekuur donderdag van
10.00 to t 12.00 uur. Tel. 5582655. 
OPBOUWW ERK
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 
Stadsrein iging, 2e Hugo de Grootstraat 45.؛

4 /5  Hugo de G rootbuurt pag. 6 
Huurverhoging pag. 7 Wie is er bang 
voor het W oningbedrijf? pag. 10 
Sport: aehterop

NUTTIGE ADRESSEN
B im P T H lll7 EN
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 W ittenstraat 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, spreekkam er 1, V. Limb. Stirumstr. 
119. Telefonisch van 14.00-16.00 uur; tel. 
840230/846061.
MAATSCHAPPELIJK WERK
Frederik Hendrikplantsoen 102, 1052 x z
Am sterdam, tel. 881978/881980.
Tel. spreekuur: elke dag 12.00-13.00 uur 
881978.
Inloopspreekuren: ma. 12-13 uur, Fred. Hen- 
drikplantsoen 102; di. 14-15 uur. Van Reigers- 
bergenstr. 65, tel. 845676; woe. 10.30-12 ٧ ., V. 

Lim burg Stirum str. 119, te l. 865606; do. 12-13 
٧ .. Fred. Hendrikplantsoen 102; Turks spreek- 
uur: ma. zie boven; do. 14-15 ٧ . V . Beuningen- 
plein 103, tel. 841262. 
WIJKOPBOUWORGAAN  
STAATSLIEDEN/HUGO DE GROOTBUURT  
Van Hallstraat 81. Tel. 821133, tel. Opbouw- 
werk 829231.
BURENHULP.
p/a W ijkpost voor bejaarden, van Boetze- 
iaerstraat 49, tel. 844352. Spreekuurtijden: 
maandag, woensdag en vrijdag van ٦ ٦  .00 tot
13.00 uur. Er is dan iemand van de burenhulp 
op de W ijkpost aanwezig. 
WOONPROBLEMEN EN KRAAKSPREEK- 
UUR
Klachten spreekuur woningbouwverenigingen 
do. 20.00-21.30 uur.
B ilderdijkkade 61a, spreekuur woensdagavond 
20.00-21.00 uur.
De W ittenstraat 73, spreekuur m aandag- en 
donderdagavond 2 0 .00-21 .30  uur, tel. 881197. 
VROUWEN
Vrouwenrechtshulp: Advokates en maatschap- 
pelijk werksters, de W illem sstraat 24b. W ij heb- 
ben spreekuur volgens telefonische afspraak. 
Telefonisch zijn w ij te bereiken van maandag 
to t en met donderdag van half 2 to t 5 uur, en 
vaak op vrijdag van 10 to t half 1. Telefoon 
240323.
Stichting de Helse Hex, wegloophuis voor ex- 
psychiatrische pat'ientes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
B U U R TW E R K P ^A T S
Cliffordstraat 36, w aaronder ook kresj de W itte
Mus, tel. 820411
TEGENGAS
De W ittenstraat 73, spreekuur d insdagavond
19.30-21.00 uur. Tel. 881197 
GEREEDSCHAPSUITLEEN  
De Blauwe Duim, van der Hoopstraat 45-47. 
Open iedere werkdag 18.00-19.00 uur. Zater- 
dag 11.00-12.00 uur.
VOORPOST BESTUURSKONTAKTEN  
Am aliastraat 5, spreekuur maandag en woens- 
dag van 10.00 to t 13.00 uur. tel. 552.3581.

INHOUD
Hammam pag. 3 Klachtenbehande- 
ling Bouw- en Woningtoezicht pag.
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EERSTE HAMMAM IN NEDERLAND

De Hammam is een arabisch badhuis. Dat lijk، een beetje op een sauna. Er zijn ruim
ten met verschillende oplopende temperaturen, waarin je kunt baden en ontspannen. 
U moet er beslist eens een kijkje nemen. Dat kan tijdens onze open dag op zaterdag 
28 mei. Deze dag belooft bijzonder feestelijk te worden met muziek, hapjes en diverse 
aktiviteiten (ook voor kinderen!!). U zult tijdig geïnformeerd worden over het precieze 
programma op deze dag. Het adres van de Hammam is: Polanenstraat 1 (Spaarndam- 
merbuurt). In dit artikel lichten wij voor u al een tipje van de sluier op en geven wij 
u wat informatie over de Hammam. U wordt vast zo nieuwsgierig, dat u met eigen 
ogen de Hammam zult willen gaan bekijken!!!

baden en ontspannen. De toegang is dus 
voor iedereen, maar de sfeer is arabisch. 
Bezoekers kunnen na het baden wat drin
ken en een hapje gebruiken in het koffie
huis. Daar kunnen overigens ook mensen 
komen, die geen bad nemen, maar wel zin 
hebben in een kopje koffie in een gezelli
ge sfeer. Tijdens de openingsuren voor de 
vrouwen is ook het koffiehuis alleen open 
voor vrouwen. Gedurende enkele dagen 
per week zal er kinderopvang geboden 
worden in de peuterspeelzaal.
Als alles goed loopt, willen we in de toe
komst ook mogelijkheden bieden voor 
massage en haarbehandelingen. Ook 
wordt gedacht aan gymnastiekmogelijk- 
heden. Het gebouw is in ieder geval groot 
genoeg om nog nieuwe aktiviteiten te ont
plooien.
De Hammam zal vooral aan arabische 
werklozen een kans willen geven op een 
baan. Ook zullen er plaatsen komen voor 
het opdoen van ervaring, terwijl tegelij
kertijd een opleiding gevolgd kan wor
den. Dit kan de kans op een baan vergro
ten. Zo kan de Hammam aan telkens 
nieuwe werklozen een zogenaamde ‘sta
geplaats’bieden, vooral als hetHammam- 
bedrijf zich verder ontwikkelen zal.

Iedereen is welkom
In de Hammam is iedereen welkom! Je 
kunt er kennis maken met een stukje ara
bische kuituur én nog veelbelangrijker ... 
met elkaar!! De openingstijden voor de 
vrouwen: di. t/m  do. van 9-17 uur (dan is 
er ook peuteropvang), vr. van 19-23 uur 
en zo. van 10-16 uur. De uren voor m an
nen: di. t/m  do. van 19-24 uur, vr. van 
9-17 uur en za. van 17-24 uur. De H am 
mam zal op maandag gesloten zijn.
Voor volwassenen zal een toegangskaart
je voor het badhuis ƒ  1 2 ,-  gaan kosten. 
Natuurlijk is het goedkoper om een abon
nement te nemen voor drie bezoeken; dan 
kost dit ƒ  2 5 , -  . Nóg goedkoper is het, 
wanneer je lid wordt voor ƒ  10, — per 
jaar: dan kost een enkel kaartje ƒ  10, - ,  
hoe vaak je ook gaat. Kinderen tot 6 jr. 
kunnen gratis en tussen 6 en 12 jaar voor 
de halve prijs. Peuteropvang kost ƒ 3 , -  
per ochtend of middag. Het is mogelijk 
om zelf een handdoek of badjas van huis 
mee te nemen; je kunt deze ook huren 
(grote handdoek ƒ 2 , - ,  kleine handdoek, 
ƒ  1,50 en badjas ƒ 3 ,  — ). Voor gezinnen 
geldt vanaf 3 personen een speciale kor
ting.

den om dit plan te steunen, zowel over- 
heids- als particuliere instellingen. Toe- 
stemming was nodig voor het gebruik van 
het pand aan de Polanenstraat. Maar 
vooral was veel geld nodig om dit pand te 
kunnen verbouwen en inrichten als bad- 
huis.

Wat biedt de Hammam
In het badhuis zullen mannen en vrouwen 
van elke nationaliteit gescheiden kunnen

Al sinds enige jaren wordt veel energie 
gestoken in het van de grond krijgen van 
een arabisch badhuis aan de Polanen
straat op de plaats, waar in 1984 een ne- 
derlands badhuis gesloten werd. Het gaat 
om een primeur in Nederland. Er werd 
eerst onderzocht hoe enkele arabische 
badhuizen in België en Frankrijk draai
den. Dit gaf goede hoop en weldra begon
nen de ideeën vastere vorm te krijgen. 
Veel instellingen moesten benaderd wor-
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KLACHTENBEHANDELING DOOR 
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Als bij inspectie na die termijn blijkt, dat 
de eigenaar nog niet met het werk is be
gonnen, zal de inspecteur een “ aanschrij
ving” opstellen, waarin de bewuste ge
breken genoemd worden. Deze “ aan
schrijving” wordt als beschikking van 
Burgemeester en Wethouders van Amster
dam aangetekend verzonden naar de wet
matige eigenaar. Daarin gelasten zij deze 
eigenaar de gebreken binnen een genoem
de termijn te verhelpen (meestal 1 à 2 
maanden). Het tijdsverloop tussen het 
moment waarop de inspecteur de aan
schrijving opstelt en het moment dat deze 
door Burgemeester en Wethouders ver
zonden wordt kan langer zijn (c. 4 maan
den), ten gevolge van de administratieve 
verwerking bij Bouw- en W oningtoe
zicht.
Nadat de eigenaar de aanschrijving heeft 
ontvangen kan hij binnen twee weken te
gen de aanschrijving in beroep gaan bij 
de Gemeenteraad.
Indien de eigenaar in beroep gaat wordt

Voor veel mensen die wel eens met de Dienst Bouw- en Woningtoezicht te maken heb
ben gehad in verband met gebreken aan hun woning is de gang van zaken rond de be
handeling van hun klacht door die Dienst een ondoorgrondelijke materie. Stel, in uw 
huurwoning van een particuliere eigenaar doen zich gebreken voor en na vergeefs bij 
de eigenaar geklaagd te hebben, wendt u zich tot Bouw- en Woningtoezicht. Hoe gaat 
de hele procedure nu? Een vereenvoudigde weergave van het verloop van die behande
ling is als volgt.

Het rapport met de klacht wordt dan 
door de Districtssecretaris(-esse) aan de 
inspecteur verstrekt die de klacht moet 
gaan behandelen. De inspecteur zal de in
spectie ter plaatse verrichten en die gebre
ken noteren die volgens hem gegrond zijn 
en waarvan reparaties voor rekening van 
de eigenaar zijn'. Daarna zal hij contact 
opnemen met de eigenaar en proberen via 
minnelijke weg hem ertoe te brengen de 
gebreken te laten verhelpen.
Ook krijgt hij een informeel schrijven 
van Bouw- en Woningtoezicht waarin de 
werkzaamheden staan vermeld die hij 
moet verrichten en een termijn (±  4-6 
weken) waarin hij dient te beginnen en de 
inspecteur hiervan in kennis te stellen.

Een schriftelijke klacht van een bewoner 
wordt gericht aan Bouw- en W oningtoe
zicht. Deze brief o f kaart komt bij de 
Centrale Administratie binnen en wordt 
op de computer ingevoerd. Daarna wordt 
er een omslag, een rapport, van gemaakt 
en deze wordt gezonden naar het District 
van de Buitendienst waar het adres van de 
klager onder ressorteert. De Buitendienst 
van Bouw- en Woningtoezicht in Amster
dam is verdeeld in vier Districten, te we
ten (globaal)
District I: het Centrum;
District II: Amsterdam-West;
District III: Amsterdam-Zuid;
District IV: Amsterdam-Noord, Oost en 
Zuid-Oost.

4
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bel”  te houden.
Het begrip “ !■endabel” , o f in beter Ne- 
derlands “ lonend” moet letterlijk opge- 
vat worden.
Het betekent in het algemeen dat de kos- 
ten van de voorzieningen die aangebracht 
worden, gecompenseerd worden door de 
huur die daarna nog uit het pand komt. 
Dit houdt in, dat Bouw- en Woningtoe- 
zicht, bij het bepalen van het aantal van 
de voorzieningen die in een aanschrijving 
komen, rekening moet houden met de ge- 
plande levensduur van het pand.
Hierbij worden natuurlijk de meest ern- 
stige klachten vooropgesteld.

Hopelijk is met bovenstaande uitleg meer 
duidelijkheid ontstaan met betrekking tot 
de klachtenbehandeling door Bouw- en 
Woningtoezicht.
Bekend mag worden verondersteld, dat 
de klachtenbehandeling slechts één van 
de, zij het in de stadsvernieuwingsgebie- 
den meest voorkomende, taken van de 
Buitendienst van Bouw- en Woningtoe- 
zicht is.
Voor klachten over achterstallig onder- 
houd aan woningen, alsmede voor het in- 
dienen van bouwaanvragen en subsidie- 
aanvragen:
Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht
District II, kamer 2105
Wibauthuis
W ibautstraat 3
Amsterdam
Voor informatie en noodklachten dag en 
nacht telefoon: 59691II.
Spreekuur inspecteur dagelijks op kamer 
2105 van 15.30 tot 16.30 uur. Telefoon: 
p . Roggeveen, 5962486.

p . Roggeveen

Een ander verhaal geldt voor zogenaam- 
de “ noodklachten” , waarvan het verhel- 
pen geen uitstel duldt, zoals bijvoorbeeld 
verstopte rioleringen, ernstige lekkages, 
brand en dergelijke.
Bouw- en Woningtoezicht, die voor dit 
soort gevallen ook dag en nacht beschik- 
baar is, zal dan ook direct maatregelen 
treffen en de klacht laten verhelpen wan- 
neer de eigenaar niet direct iets doet of 
niet bereikbaar is. Deze mogelijkheid 
biedt namelijk artikel 32 van de Woning- 
wet. Ook kan Bouw- en Woningtoezicht 
bemiddelen bij het overbrengen van be- 
woners in het rampenhotel wanneer de 
woning niet meer bewoonbaar is (bij- 
voorbeeld, als de woning is uitgebrand). 
Bouw- en Woningtoezicht meldt dit bij de 
Dienst Herhuisvesting die dan zo snel 
mogelijk een andere woning aan de be- 
treffende bewoners zal aanbieden en de 
woning wordt geblokkeerd totdat van 
Bouw- en Woningtoezicht het bericht 
ontvangen is dat de woning weer hersteld 
•s.
Bouw- en Woningtoezicht zal namelijk 
bij de eigenaar aandringen ه ء  herstel van 
de woning, eventueel door middel van 
een aanschrijving, die de normale proce- 
dure doorloopt, omdat het spoedeisend is 
weggevallen.

Een toelichting verdient nog het begrip 
van het rendabel zijn van een aansch؛"ij- 
ving.
Vaak worden in de stadsvernieuwings- 
buurten niet alle gebreken van een pand 
opgenomen in een aanschrijving, maar 
uitsluitend de hoogst noodzakelijke om 
de bewoonbaarheid te handhaven. Dit ge- 
beurt dan om de aanschrijving “ renda

de termijn waarin hij de werkzaamheden 
moet verrichten opgeschort tot na de uit
spraak van de Gemeenteraad. Dit kan 6 a 
9 maanden duren.
Wordt het beroep van de eigenaar onge
grond verklaard dan gaat de termijn in 
die in de aanschrijving is genoemd. 
Daarna kan de eigenaar, wanneer hij het 
niet eens is met de uitspraak van de Ge
meenteraad nog in AROB-beroep gaan 
bij de Raad van State. In dit geval wordt 
de uitvoeringstermijn weer opgeschort. 
Al met al kan een eigenaar het lang rek
ken voordat hij uiteindelijk aan zijn ver
plichtingen moet voldoen (18 a 21 maan
den).
In geval van gevaar o f ernstige hinder kan 
Bouw- en Woningtoezicht echter ondanks 
het beroep de procedure normaal vervol
gen, de zogenaamde spoed-aanschrijvin- 
gen.
De inspecteur zal vervolgens, wanneer de 
termijn daadwerkelijk verstreken is, gaan 
controleren of de werkzaamheden, ge
noemd in de aanschrijving, zijn uitge
voerd.
Is dit niet het geval dan maakt hij hiervan 
een procesverbaal op en krijgt de eige
naar schriftelijk een mededeling, waarin 
gesteld wordt, dat hij in gebreke is geble
ven en dat, als hij nu niet begint voor zijn 
rekening, de werkzaamheden door de ge
meente uitgevoerd zullen worden.
Ook hiertegen kan de eigenaar weer in be
roep gaan bij de Raad van State door 
schorsing aan te vragen, wat betekent dat 
het ± 1 jaar langer duurt.
De inspecteur zal, als blijkt dat de eige
naar niets doet, een aannemer in de arm 
nemen en deze moet een prijsopgave doen 
aan Bouw- en Woningtoezicht voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden.
Als de werkzaamheden uiteindelijk naar 
tevredenheid van de inspecteur zijn uitge
voerd, wordt de aannemer door Bouw- en 
Woningtoezicht betaald. Bouw- en W o
ningtoezicht zal vervolgens de rekening, 
vermeerderd met een kostentoeslag, bij 
de eigenaar gaan terugvorderen.
Wanneer dit alles achter de rug is wordt 
de klacht als afgedaan beschouwd.

Noodklachten
Uitgaande van het feit dat in de oudere 
buurten huiseigenaren doorgaans minder 
van zins zijn veel geld aan onderhoud uit 
te geven dan in de nieuwere wijken, kan 
men stellen, dat de behandeling van klach
ten in stadsvernieuwingsbuurten ook 
moeilijker verloopt. Bij dit alles komt 
nog het tekort aan capaciteit qua man
kracht bij de Buitendienst en Administra
tie van Bouw- en Woningtoezicht.

5
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BELANGRIJKE ONTWIKKELING IN DE
lijke Projektgroep en een klein groepje 
bewoners werden de bebouwingsvoorstel- 
len verder besproken. Lucien Lafour 
kwam met een eigen plan, waarin het ver
eiste grote aantal woningen gerealiseerd 
zou kunnen worden, terwijl er toch vol
doende groen over zou blijven.
Het voorstel bevatte twee bouwstroken 
van 4 en 5 lagen Koog in een gebogen 
vorm en los daarvan twee ‘torens’ van 8 
lagen hoog langs het water. Het verzor
gingshuis werd eveneens in een gebogen 
vorm dicht bij de Hugo de Grootgracht 
gedacht (zie tekening). De bewoners von
den dit een mooi en gevarieerd plan, dat 
hen erg aansprak. Ook de ambtenaren 
konden na enige aarzeling met dit plan 
akkoord gaan.
Op 3 december vorig jaar werd het plan 
in een buurtvergadering gepresenteerd en 
enthousiast ontvangen. Inmiddels waren 
de kansen voor de bouw van het verzor
gingshuis sterk gestegen. Voor het ont
werp werd architekt Martin Wijnen aan
getrokken. In m aart van dit jaar kwam de 
definitieve goedkeuring voor het verzor
gingshuis los. De toekomstige direktrice 
wordt Marieke Korthof, een oude beken-

BETAAL NIE1
Elk jaar ontvangt u een briefje in de bus 
afkomstig van uw huisbaas, waarin hij 
zegt de huur per 1 juli te willen verhogen.
Dit jaar zelfs met 3, 5, of 7%. Veel men
sen hebben de afgelopen jaren zich niet 
laten intimideren en hebben de verhoging 
geweigerd. Andere mensen betalen ieder 
jaar plichtsgetrouw de huurverhoging.
Heeft u wel eens nagedacht waarom u dit 
doet?
De prijsindex en de inkomens zijn al ja 

ren op hetzelfde mvo gebleven. Waarom 
dan wel een jaarlijkse huurverhoging? 
Behalve deze verhoging heeft het sinds 
1986 ingevoerde puntenstelsel ook al een 
sterk verhogend effekt gehad. Vorig jaar 
juli werd reeds door het Nederlands Ver
bond van Huurders gekonstateerd dat de 
huuropbrengst 144 miljoen hoger uitge
vallen was dan de regering berekend had. 
Daarom pleitte deze vereniging voor een 
lagere huurverhoging.
Maar de regering luistert niet!
De minister blijft beweren dat door de 
sterke gestegen huurprijzen van met na
me de oude woningen de huisbazen de 
woningen beter zullen gaan onderhou-
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paar blokken, welke haaks op de van Rei- 
gersbergenstraat zouden komen te staan. 
Tussen de blokken zou veel groen aange
legd worden. Dit plan strandde op de ho
ge kosten, welke voor de verplaatsing van 
de werf berekend werden. De wethouder 
zette in 1983 dit plan definitief in de ijs
kast.

Nieuw plan
In 1987 is men toch weer met nieuwe 
plannen gestart en wel om twee redenen:
1. De mogelijkheid voor de bouw van een 

buurtgericht verzorgingshuis voor 80 
ouderen met een dienstencentrum.

2. Een dreigend tekort aan woningen in 
de buurt als gevolg van de sloop/nieuw- 
bouwplannen.

In juni vorig jaar gingen B en W akkoord 
met de verplaatsing van de werf op voor
waarde dat er minstens 130 woningen op 
het terrein gebouwd zouden worden. In 
diezelfde maand belegde de Ambtelijke 
projektgroep een buurtvergadering in De 
Reiger. Men kwam met vijf verschillende 
bouwmodellen, welke tamelijk veel kri
tiek oogstten. Het grootste bezwaar was 
het gebrek aan groen. Uiteindelijk bleven 
twee modellen over. Besloten werd eerst 
een architekt te kiezen, die zelf ook nog 
een bebouwingsvoorstel mocht maken. 
De bewoners gingen druk aan de slag en 
direkt na de zomervakantie werd het ar- 
chitektenburo Lucien Lafour als meest 
favoriet uitgekozen. Samen met de Ambte-

Op 4 mei jl. is de Gemeenteraads-kom- 
missie akkoord gegaan met een voorstel 
om op de werf van Openbare Werken aan 
de Van Reigersbergenstraat ± 150 wo
ningen alsmede een bejaardenhuis van 80 
bedden te bouwen. Hiermee is een eind 
gekomen aan een jarenlange touwtrekke
rij over de bestemming van dit terrein. 
Hopelijk is deze eerste stap voor het Ge
meentebestuur een signaal bij de vernieu
wing van onze buurt niet de bedrijfster
reinen te vergeten.

Historie
Het huidige werfterrein van Openbare 
Werken, groot 16.000 m 2, dient als opslag- 
terrein voor bestratings- en rioleringsma- 
teriaal. De inrichting is sterk verouderd 
en voldoet allang niet meer aan moderne 
bedrijfs-ekonomische eisen. Dat kost de 
Gemeente jaarlijks veel extra geld. Als 
echter op een bepaald moment een ge
dwongen verplaatsing ter sprake komt, 
wordt de kans aangegrepen de kosten van 
de modernisering op deze verhuizing af te 
wentelen. In het verleden is meermalen 
door de omwonenden met een begerig 
oog naar dit terrein gekeken. Eind zeven
tiger jaren ontstond het plan een park aan 
te leggen, welke via een voet/fietsbrug 
over de Hugo de Grootgracht, met het 
Bilderdijkpark verbonden zou worden. 
In het begin van de tachtiger jaren ont
stond het idee om hier een beperkt aantal 
woningen te bouwen, gegroepeerd in een

M aquette van het plan
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Het watergeld wordt op 1 juli 10 cent per 
eenheid hoger. De prijs wordt nu ƒ  4,82. 
U kunt het bedrag aan watergeld zelf be
rekenen. Dit gaat als volgt:
Elke kamer groter dan 6 m 2 geldt als één 
eenheid. Zo ook de keuken, een ligbad, 
een tuin groter dan 65 m2 en een garage. 
Kontroleer uw watergeld. Op de huur- 
spreekuren blijkt telkens weer dat mensen 
te veel betalen. Als u bijvoorbeeld twee 
kamers samen gevoegd heeft door de tus
senmuur er uit te breken, heeft u een ka
mer minder en dus recht op verlaging van 
het watergeld.
Let op, als u de huurverhoging gaat wei
geren, moet u wél de watergeldverhoging 
betalen.

HUURSPREEKUREN

Wijkcentrum, Van Hallstraat 81: 
maandagavond van 19-20 uur 
dinsdagmorgen 10-12 uur
donderdagmiddag 16-17 uur
De Reiger, van Reigersbergenstraat 
65:
dinsdagmiddag van 14-15 uur

heel eenvoudig. U moet dit schriftelijk 
meedelen aan uw huisbaas, door middel 
van een reeds gedrukte brief, waarop al
leen de gebreken van uw woning ingevuld 
moeten worden. Deze briefformulieren 
kunt u krijgen op het wijkcentrum, van 
Hallstraat 81. Indien nodig, wordt u bij 
het invullen geholpen.

Watergeld
O f u nu al een te hoge huur betaalt, is iets 
ingewikkelder te beoordelen. Dit gaat na
melijk via het zogenoemde puntenstelsel. 
Alle inlichtingen hierover kunt u krijgen 
op de huurspreekuren, welke op deze pa
gina zijn vermeld.
Als u komt, moet u wel enkele gegevens 
meenemen. Dat zijn de oppervlakten van 
uw kamers, keuken en douche/wc. Voorts 
de grootte van de bergingen inklusief de 
zolderbergingen. Als u in een benedenwo
ning woont ook de grootte van de schuur 
en de tuin. Verder is van belang de lengte 
van het keukenaanrecht. Aan de hand 
van deze gegevens kan op het huurspreek- 
uur de toegestane huur uitgerekend wor
den.

Heeft u er iets van gemerkt? Wij niet. 
Het enige gevolg is geweest dat de waarde 
van oude woningen in onze buurt geste
gen is. Zo zeer zelfs, dat wanneer wonin
gen geveild worden, het voor de Gemeen
te bijna onmogelijk is geworden ze aan te 
kopen. Dat betekent géén mogelijkheid 
tot het uitvoeren van een kleine opknap
beurt en de woningen overlaten aan ver
dere verwaarlozing. Deze situatie is on
rustbarend. Een grote woningbouwcor
poratie verwacht zelfs dat in september 
de werkzaamheden aan de kleine opknap
beurt bijna geheel tot stilstand zullen ko
men.
Daarom is het dit jaar nog belangrijker 
de huurverhoging te weigeren.

Hoe kunt u de huurverhoging weigeren?
Iedere huurder van een woning, welke 
niet onlangs nieuw gebouwd of gereno
veerd is, heeft het wettelijk recht de huur
verhoging te weigeren. Dat kan als er on
derhoudsklachten zijn of als de huur al te 
hoog is.
Bij onderhoudsklachten is het weigeren

HUGO DEGROOTBUURT
de van de buurt omdat zij jarenlang staf- 
lid van buurthuis De Reiger is geweest. 
Het totale plan wordt nog wat bijge- 
schaafd. Het bevat nu 25% vier-kamer- 
woningen, 50% driekamer-, 25% twee- 
kamer- en 6 HAT eenheden. Men over- 
weegt 15% als premiekoop woningen te 
bouwen.

Tijdschema
De opslag van de afdeling Riolering zal in 
de loop van dit jaar naar de Spaklerweg 
verplaatst worden. De opslag van de af- 
deling Wegen gaat naar het naastliggende 
terrein. De voorbereidingen van het nieu- 
we plan moeten in de komende herfst af- 
gerond worden. De eerste paal voor de 
woningen is in het begin van 1989 ge- 
pland. De bouw van het verzorgingshuis 
zal in juni 1989 kunnen starten. De ople- 
vering zal in 1990 plaats vinden.

Piet Vink

De huidige opslag van 
rioleringsbuizen op het Werfterrein
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ك د ض ، ق ح م ص ح م ظ ظ ل ك ٠■ ص ل ب س1 ء ي ١ ك ح ل س م <س

ف م كما تملدخ بي ل؟ا أ ئ *إ أ *ن ١̂ ا و ر ل من ن ا مع ب ن ا ٦ ن و ش م ب ن س و ن ل ب ي ر ا و من كث

ا ن نت س ج ء ت ا ج ل ا ن ك ل ' ن م س ظ ش أ ش ن ت ن ا كا و ن ا ق ل ل و ق ل 18 دا ا ي ئ م سنت 29 من وا م س مربوح و

ى ب ' ش ' م هدا ذ ت د ا كن ق ت ا ا ت تعويضا دى ت ب ا ل ط ي ت س ى ال شم صد ا (ا8) خ ثبت0 ي

د ا ر ت ا ن م ب ب ا و آ م ب ال ' ك ر م ل ن ا ك ي ك و غ ني ط ن ا ١ س ل ب ر ا ي ث ى سنت 20 و ك ى خ 546 اليتعد ب

ى ل.ءت؛-ءا ح يجب ثمسي منخول ،وعند سنت ١ 8 من ر مب ض معكن غير ي ونا تخف ع ء البا ا ت ت

ا 'ص ن ا خ ي ش ل ك - ب ص ظ ن ض ا ك ضد ا خف ك تات ل و ي ا س م ش ر ل د ق ر با 158 ب د ق ي ا ل ا لد ر ك ل من ٠ د ب وهو ن

ا م ؛ و ع طات ت ا ت س ا - ت ا ك م ب ي س د م ف ر ج م ل ا ١ ما ا خ ا ا د ح ن ك و ن ١ مرب الب

٩ ب ١٠ د ب ا د ا ١ ح د م ا ا مدا ن ا س ن م نون ل د ح د ض أ ع ا ١ ب ش / ر ا غد د ل د م ل ش وبغد ا  يع

ا ، ش ر م م ل ا ن م ط ا أل ش م ي ا ي ا ب جا ل ك ا ل ودل ك ا ض ل د ا ق ن ى خ 158 ي م ا يمجح فمن ق ال عل ت ب  

ك ل ل ق بوحم ك ي < ن ء اا ر ص ب ط ض ض ا >،م ا ا ط ب ا ل م ي ب ا س ، ن ا ك ي د ل ا ت و ن ا غ ل ض إ  تخف

امي ددا ذ نت ء د س ' زخا د م خ ا ك جئ ط في د ل ل ا ك م ل ر ض ا البوين ا مربوح ٠ ءدة ل د ق خ 158 ب

حك ١ ا ا ا ١ نئ ت ة ل ي ا ا هدا من ن غ ن ل و ن
ن ال ع •ا

ب ل -ا م ■ ظ د ل ت خ ب م ح ت ي ل ل ا م و د ت د ر ع ي ب ب محا ا ض ك

J —İ ر و د ل س ا د ن ل م ن إ برو ن عل ا وص ١ ئ لخ-ا إ عتومنن ت إ ،د ض ئ ي ق ي و ع ا ا ت ت ب ا ل ن ؤ ي ل ض ن ر ئ  ت

ة ن ك ن ا ت الخرا دا ن 'م ا ل ي د ل ا ل د س م ط ب ي ا ال م ل ط ن ت ف م ا ا طر ع ن ل ب ل ن م أ ل ب ن ك د م غ ت ع ن و ا ي ف ا ي  ن ب

ل ن ك ا م ا ن ء ط1ن م ب ل ت خ ا ء د ا .رد "م ب م ئ ‘؛ ط ا د ا ر ي ؛م ب د ء 1ئب ف ح و رب ى ا م م ر ي ش ض ل خف ا و ا من  ن ك

ق ح م ة—رغ ظ كن ما ١ ب ط ،لدي أ م م ب س ئ 'ب م إ ا ف ة با ل التما ا له يمكن منخفض ت ح مل  ل

غ ل س - ل ا غ ط ال ا ث م ال ه ر سا ض ا ة د ط ن ال ا ش م ' جنا ا • د ل ا ) ي ا ب ال إ ص و ت ل ي (ب

ا د ف م ن د ت ا و ن م ة ن م ب ا ه سترم ا و ب ء ا ٠٧ ب إ ن ج ت د ا ث ط ال ص ا م و ٧ ف ط ل ل من ديت ١ ب  ن

كت ل دل م ئ LJ ا من ط مجا يوم ك ب ا ن ا ط ل في مرة صدا ي  ٠ ليام وحا ئ ك

م0 ت 8ث ء ال ا ق ي ظ ى ف ا5ا ا ا ا م م م ب ع ؛ ب ا د ا ي ز م ل ما ا ض ل و عل ع هدا لمت ل

د ز ١ ب ل ض ل اول ل ا خبرا دا نى ١ وا ٠ 15 ءئ1ا و م ن ك م مرحبا ل ك ا وبأ ب ن ا ١ ب ن وا ١ نون ل مل وا با ت عن ا ا ن ل ت لي ل

أ و * أ امد■ م ٠ و ن ن إ ض ما ب ا د ر ت آ س ن ه ى ج ح م ي ( إل ح م ي ١ ١و ن

ر ن ا ر هدا ل محلنا ١ ري ون ما ١٦^١ ت ل طظ وآل ب • 8ة ص وآ تف ل
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ط - • ل ط ا م م س ا ا - م ي س ال ن ط ل ا ا ، ل ز ط ط م س;م حض  م

إ ٠٠ ء ال ا س ي اذ ام د منال ١ نحع م ض ز ل ط ض ا - ى م ا ت ها ا ح م  ا

ل دا ا في أ ت ١ ت د ا ا طرف ص ا ٠ محيا ١ ب ك ♦ ن ل

ن ذ و ن تل ' ر ن ي ر كا ط ا د ن ا ت ن ا ك ي د م ل أ ظ ١ ض ب ب م ل ل ي ١ ز ا رد ب ى ا فق سما و ا ١ ل ث ى ١ رع ل د ا ل ن / د

مسا-س ب م غ ت م ا د ر ن1ت م م ل د ب ت ا ي"ك ن د ب ط ا ف < كنم ش ك كدا وراثل س ا ف ثع نس ت ل م

س ا ي ف ن ك ل ا " س و ن ي م ن ل ح ف ا < ش ط ي ا ن ك ي م خ ل ر ل ىسمر ضا ال م م ك ا ه ن ,ا م ال ن ي م ل ا ت

إ خ ل ا ى ف و م،ا ب م ل م_ ا م ماءن ٢ ؛ب ١ _س ض هارم س ب ا ر عدد ء ب ب د 1لمن ١ من ك ل ا د ت ز ب ن ب

م ن ي ل ال ا ط ن ل ا ن ب ; ش ر م ب ب ل ' م س ال ل ز ا لم > * ا لا. ل ا م ا د د ء و د ي د ل ج د ك ح ط ا

ب و م رن م مي ي ي ل ل م ف مدا رغم لمي ا زل ط ك ظ ١ ك م ن ما ط م ء ل ض دك ب ال،الزال وا د خ ل ا ق ي < ض

د من نما وبنا حدث وا مرة فى أ جدي ل لى ا فئ بالنا وهدا ح تبفعد ص ي>م ض يوم ن ب ل العما ا ك

ما م ا ك ل كا ن و ن ن و ح ر قت ل ي حي ر ش ا ت ا ا هدم في ل ط ي ١ ٠ ص ل ٠ ب ا دوا ط ب ل ط ع ي ١ الخرى ١ ت ل ما لد عل

هم و ا ء الحيا ا ،هد ن خا ر جب م ى ا - مد ،جديد زل ط ل يا ذ إ آ ال'إل لث م ' ىاضفتءل ز ب ن ' هدا ض د د

' - • خ ' ر م س ض ئ ط ل ز ط ' م س و ن م ل ا ا د ، ع ب آ إ خ ص ط

ا ١ و ا ش خ ا ر ا ش ل ه ا ل ا ن ل و ت ل م ك ^ ز ض ؛ ج ت ا م ت ض ا ت ا مم د ا ك ح م .ع

م ب ء ض > م م إل ا ه م ح •ظ إ د ش ي ن ا م ل ، ا
وا ق ة رف ق ي ر ط ل ت كأ لخى ا ا ر ئ ك ذ ما ت ٠ ب

ن ل ب ل (ن خوا ا ك ب ا ن ل ر ع ا ل م ن ب ر رق خ م دي ر ب ح ةت ١٠٢٠— ب ه
ت ا دي ل ب ى ما قترحوا وا ل ل ى ا ي ل

ق ب ا د ا ت ي د ج م ل ن ل ي ا ل د ل ب  ٠ 5ة1بم 8بمأ ل
م وهو ي د م ي ١ هدا ت م ٠——صالد وا لم ن م

د جزأ م م جزأ ب ح ر م م ن ب ا ك م م ل د ح م م ي ط ه=ل ح •م

ا ا ي ا ك ا ب ق ب ن لحي ١ دي نا ن ١ في ل ي د ن ب و ن د ل ع ل ي ك د لى ا ا3م00 ل و د15م00 عت ٧ ١ حد ع ب

م حيا ا ن ن و د ل عثا ب ب ا ك ع ا ا وهدا وت غ ا ١ ء ل ب ب ر غ ع ا وا خامت ت ل ي ب غ ب وا ١ ك ز ك ل ل ل د ر و ب وا ا ي م 1 .1 وا عد ل

ي ن ع آ ي وا كا سمم ب ن ن و ظل غ ا ا ي ن ب د عامت ت ء ل ا د ب ظم ئ ا ا ن ة ت وئ م ي عدة خا د ١ ه د ي س • بمد عا تجيف ل

ا في م من ل ى ا ز م ما يت غا ل ل م ا ي د م ل ا ومت ل ب ق ن ت ا ا شكا ل و ا ا ي و ن ع و ن ل ۶ ه

ب و ا ج م ا ي م ل ور ي ا م ا ا وفي ح دس ا د ن ا ١ ٠ ل ي ك ر ت ا وا ت ل ي ب ر غ ع و ت ل ض د ا في ر م 27 ت خ ن ما ا ر ف ل ت

ما ا هدم ن لت ل ك ع م ي ل ا ل ق ن ت ى ١ ل ك ل دل ل و م ك و ن ا ي 8 7ة عن ٧ ا من المنب 6 ?و / 8بء 6 3 8 6 •
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heb ؛k toen besloten om het maar weer in 
de reehtzaal uit te vechten en puntje bij 
paaltje te laten komen. Dit betekende wel 
dat ik, als de reehter het zo besloot, ont- 
ruimd zou kunnen worden. Maar ja, er 
moest nu maar eens duidelijkheid komen. 
Het advocatenkollektief en ik hebben 
toen een konklusie van antwoord in kon- 
ventie en een klonklusie van eis in rekon- 
ventie naar de Kantonrechter gestuurd: 
dit is een brief met klachten, fo to’s en re- 
ferentie’s in andere huurzaken enzovoorts. 
Dit was op 2 maart ’88. Het Woningbe- 
drijf West had een maand de tijd om te 
antwoorden en dan zou de Kantonrechter 
beslissen.
Zover is het niet gekomen. Kennelijk is 
het W oningbedrijf toen pas gaan kijken 
wat er nou eigenlijk aan de hand was met 
het pand want op 19 april ’88 kreeg het 
advocatenkollektief een brief van het 
Woningbedrijf West waarin zij h.un excu- 
ses aanboden omdat zij niet op de brieven 
hadden gereageerd en dat zij ondertussen 
wisten dat het pand in slechte staat ver- 
keerde. Zij zouden een techniese man stu- 
ren om het op te nemen en binnen drie 
maanden zou het opgelost zijn. Verder 
werd de huur kwijtgescholden en hoef ik 
alleen watergeld te betalen tot het her- 
steld is. ©ok kan ik schadevergoeding 
krijgen voor de geleden materiële schade. 
Vanochtend is de techniese man van het 
Woningbedrijf West geweest. Hij werd er 
een beetje moedeloos van want het was 
zijns insziens onleefbaar en een kleine 
beurt zit er niet in wegens geldgebrek. 
Hoe het afloopt moet ik maar weer af- 
wachten, maar tot die tijd hoef ik geen 
huur te betalen, alleen watergeld.

De moraal van di، verhaal?
HUURSTAKEN HELRT, laat je niet op 
je kop zitten door het W oningbedrijf of 
Woningbouwvereniging. Als huurder heb 
je rechten en plichten maar ook het Wo- 
ningbedrijf heeft plichten; n.1. om jou 
wind en waterdicht te laten wonen. Eigen- 
lijk ben ik nog steeds boos want waarom 
kan het niet op een normale manier gaan 
en moet je als huurder steeds weer je 
rechten gaan halen, via de rechter in de 
molen van de bureaucratie.
Verkeer jij ook in zo’n situatie?
Doe er wat aan en ga naar het Wijkcen- 
trum, Advocatenkollektief of het Spreek- 
uur in Wicca op donderdag van 20.00 uur 
tot 21.30 uur. Verdere informatie willen 
zij je zeker geven. Laat je niet kisten want 
wie is er bang voor het Woningbedrijf 
West? Ik n iet!!!

Tinie
De W ittenstraat

Wie is er bang voor het 
Woningbedrijf?
Sinds eind ’73 woon 1؛، in de Wi،؛ens،raat,-eerst gekraakt, eind ’74 legaal met huurcon- 
(ract en woonvergunning. Een etage op 3 hoog donder douche en balkon maar ja, het 
was een dak boven m’n hoofd. In de loop der jaren werd er steeds minder aan het pand 
opgeknapt, waarom weet ik niet, totdat op een “ goede” dag er een ambtenaar van 
Bouw- en Woningtoezicht langsfietste en zag dat de topgevel op instorten stond. Hij 
liet ا'اال'ااااا  de brandweer komen om de topgevel eraf te halen. Toen kreeg ik een dak 
van landbouwplastik en heeft het tot een kort geding moeten komen om daar weer een 
gevel op te krijgen. Dit duurde ong. 3 maanden. Nadat de gevel hersteld was begon 
het hele dak zo lek als een mandje te worden. Bij de toenmalige eigenaar heb ik gepro- 
beerd om dat gemaakt te krijgen, maar dat lukte niet. Hij had geen geld en ging failliet. 
Het Woningbedrijf West nam het pand in november ’85 over.

naar het kantoor van het Woningbedrijf 
West gegaan alwaar zij mijn brieven niet 
konden vinden en zeiden dat ik de huur 
gewoon moest betalen anders werd ik 
ontruimd.
Ik ben maar weer naar het advocatenkol
lektief gegaan want op normale manier 
scheen het allemaal niet te kunnen. Het 
advocatenkollektief stuurde vervolgens 
een aangetekende brief met mijn klachten 
en stellingname. Dit was op 2 mei 1986. 
Tot januari ’88 heb ik niets van het W o
ningbedrijf mogen vernemen, daarna 
kwam er weer een deurwaardersbrief met 
een dreiging om  tot ontruiming over te 
gaan wegens huurschuld.
In overleg met het advocatenkollektief

Zij stuurden een acceptgiro en ik een 
brief waarin ik stelde dat ik blij was dat 
hun het gekocht hadden zodat het dak 
dan  eindelijk gemaakt werd en andere 
klachten misschien ook meteen verholpen 
werden. Tot dat het geval was weigerde ik 
om  de huur over te maken want ik had er 
ondertussen m ’n buik vol van om  elke 
klacht met tussenkomst van de rechter op 
te moeten lossen.
Eeri aantal maanden later kreeg ik van 
het deurwaarderskantoor v.d. Hoeden/- 
Mulder een brief waarin zij stelden dat ik 
huurschuld had. Dat klopte natuurlijk, 
maar het W oningbedrijf West was aan 
mijn klachten voorbijgegaan, telefoon
tjes en brieven hielpen niet. Ik ben 1 keer
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diverse belegde broodjes, pannekoeken
____snacks en diverse soepen 
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Restaria
TRIANON

Dagmenu’s vanaf f 9,00 ' 
OOK OM MEE TE NEMEN ٠.

Hugo de  G rootplein  3 
te lefoon  8 4 .2 3 .4 8

ع  DROGIST, PARFUMERIE EN SCHO ONHEIDS SALON

m  T O M  L O W IE
VAN LIM BURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 843691.

5 TOPCREMES 
VAN BIOTHERM

KENNISMAKINGS
FORMAAT'

Hydrothermal Suractivée ■ _30ml f l9 ,5 0
Actif Nuit/Energie Active- 30ml f25 ,-

PANNEKEET
V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

RUNDERLAPPEN HEERLIJK 
OM TE SUDDEREN 

MET EEN RAN DJ E VET, I ®
500 GRAM f 5,95 ١؛^ ^ ^

SPECIALE AKTIE 
KIPPEPOTEN 

f 5,50 PER KILO

Van Limburg Stirumstraat 44 
Tel. 86 4814

د
LINDEMAN

OMDAT HET 
NIET BETER KAN

Sportief
2e Nassaustraat 34 tel. 844820

GROENTEN - FRUIT 
LEVENSMIDDELENo o k  s p e c ia lis t  in  c a m p in g *  

c a ra v a n - e n  b o o t “ antennes”
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Bewegingstheater 
Geest van Zout 
speelt Groen Kind

f
S'

NAAR DE 
MIDDELBARE 
SCHOOL
‘Naar de middelbare school’ is de titel 
van een jeugdtheatervoorstelling d؛e spe- 
eiaal voor 6e klassers is gemaakt. Het 
gaat om  schoolkeuze en vriendschap: 2 
vriendinnen willen samen naar dezelfde 
middelbare school ... maar de meester en 
hun ouders denken daar anders over. 
Dan ontwikkelt zich een spannend ver- 
haal, waarin ook  M adonna een rol speelt. 
Je kunt komen kijken op woensdag 25 
mei (in de vakantie) om 2 uur en om  7 uur 
in Theater De Speelruimte, Rozengracht 
103. Het is voor kinderen van 8 t/m  13 
jaar en kost 1 gulden. Volwassenen/  3,50. 
‘Naar de Middelbare school’ is een afstu- 
deerprojekt van 5 HB©-J-studentes en 1 
Theaterschoolstudente onder regie van 
Alma Jongerius.

Gedanste poëzie
Elke vorm  van dansen is in wezen een ge
dicht, mits met gevoel gebracht. Deze 
voorstelling vertolkte in eerste instantie 
de gevoelens van Gerrit Achterberg, met 
af  en toe een vleugje speelsigheid wat de 
mime-achtergrond van de danseressen 
verried. De voorstelling zat goed in el
kaar. De afgewerkte stijl van de meisjes 
verried hard en intensief werken. De stijl 
deed mij enigszins denken aan de school 
van de belgische danseres Keersemaekers. 
Diezelfde “ onlogische”  ritmische bewe
gingen om  to t een bepaalde gevoelsuiting 
te komen, en ook de bij de belgische zo 
bekende kleding die op elke wijze voor
komt dat de vrouw  vereenzelvigd wordt 
met broos en breekbaar (grove schoenen 
en jute onderbroeken). Ik verliet de zaal 
met een gevoel van eindelijk weer iets 
goeds gezien te hebben met weinig midde
len.

Ad Bakkenes

H ij die het spoor verloren is 
van 't lied dat hij najaagt, bezit 
geen onderdak voor zijn gemis 
waarmee hij onderweg is; 
deuren slaan voor zijn schreden dicht 
en de gelaten wenden zich.
O dagelijkse verdoemenis.

Gerrit Achterberg

Bewegingstheater Geest Van Zout

Eind april, 20 t/m  24 april, speelde in on
ze buurt voor slechts enkele dagen het be
wegingstheater “ Geest Van Zout” — een 
theater waarvan de speelsters Judith Klu- 
te en Mireille Verheyen zelf zeggen: “ dat 
het de kracht van de poëzie probeert te 
transformeren naar de kracht van de be
weging” . Een beweging die verder gaat 
dan akteren, mime of dansen alleen. Zij 
komen beide van het Nederlandse Panto
mime Theater Rob van Reyn, en ontwik
kelden daar een eigen stijl. Per 1 januari 
1988 werd daarom besloten tot het op
richten van een eigen theater: Geest Van 
Zout. Zij gingen van start met de produk- 
tie “ Groen Kind” , geïnspireerd op een 
drietal gedichten van Gerrit Achterberg. 
De theatergroep beschikt na  zo’n korte 
tijd natuurlijk  niet gelijk over een eigen 
mooi theater. Zij hadden daarom  op het 
Westelijk Industrieterrein voor korte pe
riode een leegstaande ruimte van het con- 
fectiecentrum  gehuurd. In  café de Be
geerte, waar ik de dames ontmoette, 
“ gekscheerden”  zij dat ze overal konden 
spelen. Nu geloof ik hen.
Op de avond van de voorstelling was niets 
meer terug te vinden van de oorspronke
lijke funktie van de anders zo kale fa- 
brieksruimte. Het geheel was zo slim aan
gepakt, dat het mij bijna een gevoel van: 
“ ik zit in de Stopera” , gaf. De aankle
ding was duidelijk professioneel. Het ge
heel ademde een gepast gevoel van sober
heid uit. Alle muren waren met zwarte 
zijdeachtige doeken gedrapeerd. De dans
vloer werd beheerst door een metalen, 
enigszins spiegelende, verzilverde plaat 
die alles wat zich in de ruimte bevond 
zachtjes reflekteerde. Met de rustige licht
effecten, verzorgd door Richard Kuit, 
zorgde dit tijdens de drie gedanste gedich
ten voor de nodige verschillende sferen.
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DWARSFLUITCONCERT
Het dwarsfluitensemble Flautando  maakt 
op vrijdag 3 juni zijn debuut in de Nas- 
saukerk. Het fluitkoor bestaat uit een 
tiental enthousiaste amateurfluitisten. 
Leider van het koor is Lucas Coltof, do
cerend musicus dwarsfluit aan  het Swee- 
linckconservatorium  te Amsterdam.
Hij is als fluitdocent o.a. verbonden aan 
de Wognumse muziekschool, het muziek- 
collectief Ouderkerk a /d  Amstel en zijn 
fluitschool “ Flautando”  in Laren, Naar
den en Amsterdam.
Het fluitkoor is gestart in oktober 1987. 
De afgelopen maanden is een repertoire 
opgebouwd dat varieert van klassiek tot 
modern en jazz.
Op het concert zullen werken van de vol
gende componisten worden gespeeld: J.S. 
Bach, J. Pachelbel, J. Haydn, G. Fauré, 
G. Bizet, A. Techerepnin en anderen. 
Het zal zeker een verrassende ervaring 
zijn om te luisteren naar een koor be
staande uit louter dwarsfluiten waar
onder ook een alt- en een bas-fluit. 
Uitvoering: Vrijdag 3 juni om  20.15 uur 
in de Nassaukerk. Entree: ƒ 5 , - .

EXPOSITIE 
IN GULLIVERS

Arnold van Kessel:
Schilderen is voor mij het doen.
Het is niet de eerste keer dat ik in Gulli- 
vers exposeer. Dit wordt de derde keer, 
nu niet met de etsgroep “ Lijn 5” , maar 
samen met Rita Post.
Naast mijn baan  vind ik het goede tegen
wicht in het schilderen. Ik doe dit vooral 
samen met anderen: op de Werkschuit en 
in Atelier/Galerie Rootvoet. Door de sti
mulans die hiervan uitgaat lukt het mij 
iedere keer weer de kwast te pakken en 
aan de slag te gaan. De laatste tijd werk 
ik wat groter en voor mijn gevoel gewaag
der. Kleur is nog steeds mijn uitgangs
punt. Ik hoop het nog lang vol te houden. 
Restaurant/Galerie “ GULLIVERS” 
Bentinckstraat 28, Amsterdam  
Telefoon: (020) 820846.
Geopend: dinsdag t/m  zondag 18.00 tot
22.00 uur.

EXPOSITIE 

IN GULLIVERS

Rita Post en Arnold van Kessel exposeren 
tot 3 juli in Restaurant/Galerie Gullivers 
hun werk. Hier stellen zij zich even aan u 
voor.

Rita Post:
Ik ben in Amsterdam  geboren en opge
groeid. Een periode van 9 jaar heb ik 
door Europa gezworven en in die tijd vele 
indrukken opgedaan. Toen ik weer hier 
ging wonen en werken besloot ik de tijd 
naast mijn werk te besteden aan datgene 
dat ik het leukst vond.
Na een periode van zoeken kwam ik tot 
schilderen. Ik ging kursussen volgen en 
kwam in kontakt met het kollektief ate- 
lier-gebeuren “ Atelier-Galerie Root
voet” , Lindengracht 3, waar wij geza
menlijk in de weekenden ons werk ten
toonstellen.
De meeste schilderijen die ik momenteel 
maak  zijn kleurrijk en abstrakt.

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 Stifumstraat 40 Tel. 84 80 27

wijnen
reform

/v a a t
DELICATESSEN

binnen en buitenlandse kaassoorten

belegde
broodjes

WIJN v.d. MAAND 
MACON SUPERIEUR 86 

Fris en fruitig, een allemansvriend 
NU PER FLES 8,95 6 FLESSEN 49,95
2e NASSAUSTRAAT 12 TEL، 020-867850



GRIEKSE SPECIALITEITEN 
VAN PLATON

GIROSSCHOTEL
stukjes gegrild varkensvlees 10,50

SOUVLAKISCHOTEL
spiezen van zacht, mager varkensvlees 10,50 

SOUSOUKISCHOTEL
gekruid gehakt 10,50

PAIDAKIA
4 lamskoteletten 13,95

Tevens nog 10 schotels met variaties van 
bovenstaande vleessoorten en steaks. 
Alles geserveerd met 2 salades en onze 
zelfgemaakte patat.

MOUSAKA
ovengerecht van aardappelen, aubergine
en gehakt en bechamelsaus 12,00 

GRIEKSE BROODJES
gevuld met vlees en saus 2,95 - 5,75

DIVERSE GRIEKSE SALADES o.a.
Tzatziki-kwark/komkommersalade 2,95

Choriatiki-gemengde salade 5,50

Koolsalade 2,00

Feta met tomaat 4,95 

TEVENS HOLLANDSE SNACKS

SNACKBAR DE BUSSTOP 
2e HUGO DE GROOTSTRAAT 60 tel. 846392 
1052 LE AMSTERDAM ZATERDAGS GESLOTEN

DIERENSPECIAALZAAK

„DE KANARIE99
VAN LIMBURG 

STIRUMSTRAAT 48 
TEL. 860813

t.o. de Koperen Knoop.
NU VOLOP HENGELSPORT 

vergunningen en akte 
Donderdag koopavond

COMPACT DISK

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP 40 SINGELS EN 

__________BOEKEN_______٠٤٠؛
Kom eens kijken 

Honderden 
goedkope C.D.’s

840658 2e Nassaustraat 33 telefoon 
open: maandag t/m zaterdag

TEL. 82 25 48 ELKE DAG 12.00 24.00COFFEESHOP ٠ VAN BOETZELAERSTRAAT 31

extra wijnaanbieding 
APPELATION 

ANJOU SEC BLANC 
Domaine de Pierre Bise

m et frisse  appeltjes  geur 
en  verkw ikkende  sm aak  

per fles ƒ  8,95 2 flessen ƒ  17, -

flessen ƒ  4 8 -

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

DE WIJNRANK
Deskundig advies 

gratis thuisbezorgen 
regelingen voor feestjes

S tel: 86 27 07 (hoek Bentinckstraat)

A rnoud
Klap.•

vinoloog v.d. ٠٧  w ijnacadem ie

Fannius Scholtenstraat 56
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-  zich aangesproken voelen tot 
het feminisme

-  zich minimaal voor 1 jaar te 
binden

Wij bieden:
-  prettige werksfeer
-  afwisselend werk
-  ruime inwerkperiode (3 mnd.)
-  deskundigheidsbevordering
-  onkostenvergoeding
Wil je meer informatie? Kom dan 
op dinsdag 13 april om 11.00 
uur naar de info-ochtend. Tele
fonische aanmeldingen dagelijks 
tussen 20-21 uur. 020-855012.

Meidenwegloophuis 
Amsterdam 

zoekt 
medewerksters 

voor ± 30 uur per week 
Het Meidenhuis biedt opvang 
voor 3 maanden aan wegloop- 
meiden in de leeftijd van 13 t/m

Wij vragen van onze mede
werksters:
-  interesse in de problematiek 

rondom de wegloopmeiden
-  bereidheid onbetaald en on

regelmatig te werken

iW■■

Marokkaanse en Turkse 
voorlichters bij Stadsvernieuw^

ا ص؛ا قأ وإ
ش' ص . س ح م ح م ح م م - ث ء ق أ ؛ ء م ءم :م

voorlichters van marokkaanse en turkse 
afkomst in dienst gekomen bij de afde- 
ling csv. Deze ambtenaren  hebben de 
taak  om extra voorlichting en inspraak te 
organiseren voor bewoners van Marok- 
kaanse en Turkse afkomst. Dit gebeurt 
door:
-  rechtstreekse persoonlijke benadering
-  het verstrekken van schriftelijk infor- 

matiemateriaal in de eigen taal.
-  het houden van huisbezoeken
-  organiseren van spreekuren en verga- 

deringen
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Fatima Debagh (marokkaans). Telefoon: 
5582854. Vrijdag van 9.00-17.00 uur 
Hasan Yildiz (turks). Telefoon: 5582853. 
Maandag van 9.00-17.00 uur 
Correspondentieadres: Coördinatie Stads- 
vernieuwing Amstel 1, 1011 PN  Amster- 
dam.

Bij de stadsvernieuwing zijn veel ambte- 
lijke organisaties betrokken, zoals de 
diensten Bouw- en Woningtoezicht, Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Her
huisvesting en afdelingen als Economi
sche Zaken, Sociale Zaken, Jeugdzaken. 
Het is noodzakelijk dat de verschillende 
werkzaamheden op elkaar afgestemd 
worden. Daarom  werken vertegenwoor
digers van de diensten en afdelingen sa
men in de Ambtelijke Projektgroepen. 
Ook de bewoners hebben een belangrijke 
stem bij de totstandkoming  en uitvoering 

.van  stadsvernieuwingsplannen. Het be
hoort dan ook tot de taak  van de ambte
lijke projektgroepen, bewoners te infor
meren en hen te betrekken bij de ontwik
keling van deze plannen.
Om  ook de buitenlandse buurtbewoners 
te betrekken bij het overleg over de aan
pak van de stadsvernieuwing, is een doel
gerichte, direkte benadering in de eigen 
taal noodzakelijk. Daarom  zijn er twee

Vrijwilligers gevraagd 

voor kinderdagkamp
Vakantiekamp “ LICHT  EN LUCHT” 
afd. Chassé zoekt vrijwilligers vanaf 18 
jaar  om kinderen in de leeftijd van 4 t/m  
12 jaar te begeleiden bij allerlei aktivitei- 
ten. Dit vindt plaats van maandag  t/m  
vrijdag van 8 uur to t 5 uur in de Kenner- 
merduinen bij O ver veen. We zoeken men
sen die in de periode van 25 juli t/m  19 
augustus 1, 2, 3 of 4 weken willen mee 
gaan.
We bieden je een te gekke week en een 
kleine vergoeding. Voor wederzijdse ken
nismaking hebben we een kennismakings- 
avond in Amsterdam  op 27 juni a.s. Wil 
je je opgeven of wil je meer informatie, 
bel dan met Andre van Zoen, tel.: 020- 
168426.
Notabene: De mensen die in dienst zijn 
bij gemeente of  overheid kunnen maxi
maal 5 dagen ekstra verlof krijgen.

Vrijwilligers voor 
kinderdagkamp Agnes

Alweer voor het 62ste jaar organiseert het 
vakantiedagkamp “ Agnes”  op een ter
rein in het Gooi bij Laren in de periode 
van 25 juli t/m  2 september een dagkamp 
voor kinderen van 4 t/m  12 jaar. 
Natuurlijk  weten wij dat er over sociaal 
zijn veel wordt gesproken, maar over so
ciaal doen ligt de zaak vaak wat moeilij- 
ker. Je wilt wel, maar weet meestal niet 
waar te beginnen.
Dat komt dan mooi uit, want het vakan
tiedagkamp “ Agnes”  zoekt juist enthou
siaste mensen, minimumleeftijd 18 jaar, 
die deze kinderen willen begeleiden in 
sport of spel of die andere taken op het 
kamp willen verrichten.
Voor mensen die in dienst zijn van Rijk 
of Gemeente kan eventueel buitengewoon 
verlof aangevraagd worden.
Wie zich voor deze taak  op de juiste wijze 
weet in te zetten zal enorm  veel dankbaar
heid ontmoeten.
Er zal een informatie-avond  worden ge
houden op maandag  20 juni, aanvang 
20.00 uur, in de Westerspeeltuin, J.J. 
Cremerplein t /o  nr. 48 (bij de Overtoom). 
Verdere inlichtingen en opgave bij Aïda 
Staas, tel: 03408-87465 of bij Marion 
Seijmonsbergen, tel: 020-127473.
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De Fannius Schölten semtinin 
٠٧٨١٧ na$ıl çöz'ı'mlenecek?

dıgı ve yerine yeni bina
ların dikildiği görülmek
tedir. Onarılmış evler yeni 
binalar kadar uzun ömürlü 
değildir. 15 yil oturulu- 
nabilinir. Dah sonra tek
rardan kontrol edilmesi ge
rekiyor. Geçmişte Scholten 
komitesi evlerin kalıcı ol- 
masi ve sadece onarım ya
pılması için mücadele etti
ler . Fakat bu arada tahmin 
edildiğinden fazla evler 
yj-kilmâkta. Teknik bakımdan 
binaların düşünüldüğünden 
daha fazla kötü olduğu or
taya çıktı. Bu yüzden Schol
ten komitesinin fikrince 
semtin gelecegi üzerine 
düşünülmesi gerektigini 
bildirmekte.
Fannius Scholten semtinin 
görünümü nasıl olması gere
kiyor? Sadece evler mi ol- 
masi gerekiyor veya küçük 
işyerleride mi olması la
zım. Dükkanların hepsi Van 
Limburg Stirumstraat a ta- 
şanması mı gerekir. Veya 
birkaç dükkan kalması gere
kiyor mu. Örneğin Groen van 
Prinstererstraat ve Fannius 
Scholtenstraat da çimenlik 
nereye ve nasıl yapılması 
gerekir? Daha fazla çimen
lik mi olması lazım? Büyük 
bir-park gibi mi olması ge
rekir? yoksa sokaklar bo
yunca ağaçlar mi dikilmesi 
gerekir? Arabaların durumj 
ne olacak? Bir çok sorular 
bu yüzdenF. Scholten komi
tesi bu konular üzerine dü
şünmeleri için 3 tane mi
marlık bürosuna başvurdu. 
Bu bürolar ise Denhaag'dan 
DAK, Rotterdam1 dan NOVA ve 
Amsterdam'dan Frank Smit 
Bunlar kendi düşüncelerine 
göre bir plan hazırladılar. 
Bu planlar "Koperen Knoop1 
da" görüşüldü. Semtle il
gili gelişmeler için siz- 
leri gelecekte haberdar e- 
decegiz.

naların kalması ve onarıl- 
masını istemekteydiler. 
Yıllar boyunca ev sahipleri 
onarım yapmamışlardı. Ve 
belediye de bunlara evlerin 
bakımı hakkında hiçbir mec- 
buriyet konmamışlardı. Bu 
yüzden kiracılar ancak mec- 
buri olduğu zaman ilerin 
yıkılmasını, yoksa mümkün 
olduğu kadar onarım yapıl- 
masını istemişlerdi. 
Göründüğü gibi semtte bir 
çok yeni binalar olmaya baş- 
ladı. Van Limburg stirum- 
straat hemen hemen tamamen 
yenilendi. Bu arada birçok 
evlerde "küçük onarim" ya- 
pilmaktadir. "küçük ©narıma 
ait olan evlerin bir olumlu 
tarafı ise kiraları yeni ya- 
pılar kadar yüksek değil. 
Fannius Scholten semtinde 
ara sıra binaların yıkıl-

70 'li yılların başlangı- 
c_nda semtsakinleri Bele
diyenin çalışma tarzına 
karşı proteto ettiler. Bir 
semtte evlerin aynı anda 
boşaltılmasına ve yapılma
sına karşı gelindi. 
Birçokları aynı semtte o- 
turmak istiyor ve Purmer- 
ens, Alkmaar ve Almere gibi 
yerler taşınmak istemiyor
lardı. Herne kadar evler 
güzel olsada bile. 
Staatslieden semtinin sa- 
kinleride bu semtin değişik 
bir şekilde yenilenmesini 
istiyordu. Yani evlerin az, 
az yenilenmesi. 0 zaman kö
tü evlerde oturanlar yeni 
evlere taşınabileceklerdi. 
Semt sakinlerinin bir çoğu 
evlerin yıkılması gerekme
diğinde evlerinde oturmak 
istiyorlardı. Onların bi-
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Hollanda da ilk dlarak bir Hamam’ in açılış

için bedava ve 6-12 yaş a- 
rasinda olan çocuklar için
6 gulden. Çocuk bakım mas
rafı 3 guldendir.
Kendiniz evden bronz ve ha
vlunuzu beraberinizde geti
rebilir veya hamamdan ki
ralayabilirsiniz .

saat 09.00-17.00, çumartesi 
günleri saat 17.00-24.00 
arasıdır.
Hamam pazartesi günleri ka- 
palidir.
Giriş ücretleri:
Giriş ücretleri olgunlar 
için 12 gulden, 6 yaşına 
kadar olan olan çocuklar

28 Mayıs cumartesi günü, 
Polanenstraat 1 (Spaarndam- 
mer semtinde) Hollanda da 
ilk olarak bir hamamın a- 
çılısı yapılacaktır. Bilir- 
digi gibi hamam bir Fas ban
yosuna ve saunaya benzer. 
Yıkanılabilecek ve dinle- 
nilebilecek çeşitli dere
celi odalar var. Hamam her- 
çeşit milliyet ,ten olan ka- 
din ve erkeklere ayrı saat
lerde açık olacaktır. Her
kes gelebilir. Hamam fas 
usûllerine göre yapılmış
tır. Ziyaretçiler yıkan
dıktan sonra kahve odasın
da herhangi birşey içebilir 
ve yiyecek yiyebilirler. 
Belirli günlerde çocuk ba
kımı mevcuttur. Hamamin a- 
çık olduğu gün ve-saatler: 
Kadinlar için: salı, çar
şamba perşembe günleri, 
saat 09.00-17.00 arası (ço
cuk bakimi mevcut olduğu 
günler), cuma günleri saat 
19.00-23.00 arası ve pazar 
günleri saat 10.00-16.00 
arası.
Erkekler için salı, çarşam
ba ve perşembe saat 19.00 -
24.00 arası Cuma günleri

،ÇİN BİLDİR؛ ABANCI KADINLAR¥
nanmakta, boya, masal okuma 
gibi 14 günde bir yüzme ha- 
vuzuna gidilmekte. Veliler 
de birlikte gelmekte. Ve- 
lilerden beklenen görev 3 
hafta bir sabah veya öğle 
kreşde yardımcı olmaları. 
Herzaman için çoğunuzla 
birlikte gelebilirsiniz ٠ 
Şimdiden hoşgeldiniz. 
Adres: Van Beuningenstraat 
141, tel.: 864913 .Görüşme}: 
üzere.
Wietske Kolk Anita Bakkali

5814814.
"De BRUN" kreş 2 1/2-4 ya
şında olan çocuklar için 
açık yerler vardır. Sabah 
veya öğleden sonra grublar 
vardır. Kreşin açık olduğu, 
saatler ise sabah 08.30-
11.45 arası ve öğleleri 
13.15-15.15 arası. Çocuklar 
sabah veya öğleleri gele
bilirler. Kreşde çocuklar 
birbirleriyle oynayabilir
ler. Ve bir sürü oyuncaklar 
bulunmaktadir. Ayrica bir
çok faliyetler düzenlenmek
tedir. Örneğin oyunlar oy

Semtevi de Binding Faslı ve 
Türk kadınları için konuşma 
saati başlattırmıştır. 
Konuşma saati her pazartesi 
günleri saat 13.00-15.00 
arası düzenlenmiştir. Daha 
önceden randevu yapılması 
gerekiyor. Yardımcı bayan 
görevli Najia Aabid dir. 
Adres: de VJittenstraat 27 
Randevular için 866375 veya 
8'48672 telefon numeralarını 
arayabilirsiniz.
Belediye ev kurumu (GDH), 
Van Reigersbergenstraat 2, 
şimdiki telefon numarası
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kelijk  een kollega bijgehaald  worden. 
Ter plekke  w ordt u dan  toch  gehol
pen  en u hoeft dus niet weer naar een 
ander spreekuur op  een andere tijd  of 
plaats. Al sinds januari wordt dit 
spreekuur gehouden  en de ervaring 
heeft geleerd dat het goed werkt. Het 
O pbouw w erk, het M aatschappelijk  
werk en de W ijkpost voor Ouderen  
beslaan  samen natuurlijk  een groot 
gebied. H ierdoor kan  praktisch  ie
dereen geholpen  worden.
W oont u in de H ugo  de G rootbuurt 
en wilt u iets vragen, een probleem  
bespreken  of  advies inwinnen? Gaat 
u dan  naar het drie-in-één-spreekuur 
in  buurthuis  De Reiger, Van  Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 845676. Elke 
dinsdagm iddag  van  2 to t 3 uur. Het is 
gratis en u kom t nooit voor niets.

Judy  Spook

WIJZIGING WONINGDELERSREGELING
Samenwonende verwanten in de Ie en 2e 
§raad kunnen herziening van hun uitke- 
ring aanvragen met terugwerkende krach( 
tot 1 juni 1985, als er ondanks de verzor- 
ging toeh op hun □؛[kering gekort werd. 
Een tweede versoepeling is, dat de bij- 
standsuitkering van ouders na 1 mei niet 
meer wordt verlaagd, wanneer zij inwo- 
nende kinderen met een studiefinancie- 
ring hebben.
Ook komt er een gunstiger regeling voor 
ouders in de bijstand  met inwonende kin- 
deren van 18 t/m  20 jaar. Vanaf 1 mei 
wordt de uitkering van de ouders niet ge- 
kort als een 18-jarig kind niet meer ver- 
dient dan ƒ  430, -  per maand, een 19- 
jarig  kind niet meer dan /  438, -  en een 
20-jarig kind niet meer dan /  546, -  per 
maand. Is het inkomen van het kind meer 
dan /  158, -  boven de norm  die voor dit 
kind geldt dan  worden de ouders volledig 
met de woningdelersaftrek gekonfron- 
teerd en wordt de uitkering verlaagd. L؛g، 
het inkomen van het kind ertussen dan 
wordt de uitkering van de ouders gedeel- 
telijk verlaagd.
In de meeste gevallen zal de uitkering al 
volgens deze regel zijn vastgesteld (dus al 
٧۵۵٢ 1 mei 1988). Dan verandert er na 1 
mei 1988 niets. In andere gevallen zal de 
uitkering worden gewijzigd. Hebben O U -  

ders een uitkering die lager is (was) dan 
volgens deze nieuwe regels dan  kunnen zij 
met terugwerkende kraeht van de soeiale 
Dienst geld vragen.

Sociaal Raadsman 
Van Limburg Stirumstraat 119 

tel. 840230/846061

Gratis maar nooit voor niets
Geen probleem  of er is een spreekuur voor. Ook hier in de buurt zijn er talloze 
instellingen die spreekuren houden waar iedereen met zijn of haar vragen te
recht kan. Er blijft uiteindelijk misschien maar één probleempje over: welk 
spreekuur hoort bij welk probleem? In buurthuis De Reiger is ook  dat laatste 
probleem  opgelost met het drie-in-één-spreekuur.

Als je  eens ergens mee zit en je  wilt' 
advies inwinnen, dan  kan  het m oei
lijk  zijn  om  te  bepalen  welke instantie  
daarvoor  het meest geschikt is. De 
hulpverleningsinstanties zijn vaak  zo 
gespecialiseerd dat er voor één p ro 
bleem  m eerdere instanties nodig  lij
ken te zijn. Ook  kan  het probleem  
erg ingewikkeld zijn  o f  uit meerdere 
onderdelen  bestaan, zo dat het moei
lijk  is om  aan  te geven wat het uitein
delijke probleem  nou  precies is.
In  buurthuis  De Reiger is deze situa
tie onderkend  en drie hulpverlenings
instanties hebben  daarom  besloten  
een gezam enlijk  spreekuur te hou
den: het M aatschappelijk  werk, het 
Opbouw w erk  en de W ijkpost voor 
O uderen. Er worden  wel drie afzon
derlijke  spreekuren  gehouden, m aar 
op  dezelfde  tijd  en binnen  één ge
bouw . Van elke instantie  is iem and  
aanwezig. Bij binnenkom st wordt uw 
vraag  globaal doorgenom en  om  te 
bepalen  door  wie van  de drie u het 
beste geholpen  zult kunnen  worden.
Als het druk  is en u even moet wach
ten  krijgt u ondertussen  een kop  thee 
o f  koffie. Bent u aan  de beurj: dan  
gaat u naar  één van de lokalen  in het 
buurthuis  om  uitgebreid  te  kunnen

praten. M ocht uw  vraag  toch  niet 
door die ene persoon  beantw oord  
kunnen  worden, dan  kan  er gemak-

Vanaf 1 mei 1988 wordt de regeling voor 
woningdelers in de bijstand op drie be
langrijke punten versoepeld. Zoals be
kend is een woningdeler iemand die met 
anderen een woning en de woonkosten 
deelt. Heeft de woningdelereen bijstands
uitkering, dan wordt deze uitkering met 
ƒ  158, -  per maand gekort. Een uitzon
dering werd gemaakt voor hulpbehoeven
den die de woning delen met een familie
lid. Vanaf 1 mei geldt deze uitzondering 
ook voor niet-familieleden. Inwonende 
verzorgers zullen vanaf die datum niet 
langer op hun uitkering gekort worden. 
De woningdelerskorting blijft alleen ach
terwege, als men uitsluitend met de hulp
behoevende de woning deelt.

nim um loon. Samen kom en  ze dan  op 
100%.
O f  die toeslag  w ordt verstrekt, hangt 
af  van  de vraag  of  die jongere  partner 
zelf een inkom en  heeft. Zo  ja , dan  
kan  dit inkom en  geheel o f  gedeelte
lijk  worden  gekort op  die 30%  toe-

Op elk postkantoor  is een uitgebreide 
folder te krijgen  over de nieuwe 
AOW -regeling. D aarin  vindt u het 
antw oord  op de volgende vragen:
-  wie w ordt er bedoeld  met een 

partner?
-  om  welk inkom en  van  de p art

ner gaat het?
-  welke bedragen  zijn  vrij?

W ijkpost voor O uderen

VERANDERING AOW
Krijgt u voor het eerst AOW? Tot 1 
april 1988 kreeg de persoon die 65 
jaar werd, zelf een AOW-pensioen 
van 50% van het netto minimumloon 
en zijn of haar jongere partner kreeg 
dan een toeslag van 50% van het net
to minimumloon. Samen kwamen ze 
dan op 100% van het netto minimum
loon.
W ie nu 65 ja a r  w ordt, voor het eerst 
AOW  krijgt en sam enw oont met 
iem and  die jonger is dan  65 jaa r, 
krijgt een AOW -pensioen  van  70%  
van  het netto  m inim um loon. De p art
ner kan een toeslag  krijgen  to t een 
maxim um  van  30%  van  het netto  mi-
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Oud worden in de Hugo de Grootbuurt
Mevrouw de Vos is groo، gebracht op het Zeeuwse land. Twee broers en een 
zuster wonen er nog. In het midden van de jaren dertig liet zij het platteland 
achter zich en kwam naar Amsterdam. En hier heeft zij tot haar vijfenzestigste 
gewerkt. Van alles heeft mevrouw de Vos gedaan. Jaren bij de Maggi-fabriek 
en in restaurants. Haar laatste baan was bij een grafisch bedrijf. Als wij ko
men is mevrouw de Vos in de keuken bezig met de was. In een grote teil op 
het aanrecht spoelt zij het wasgoed. Na haar handen gedroogd te hebben, gaat 
zij ons voor naar de woonkamer. Koffie en sigaretten staan klaar. Op een lijst
je heeft mevrouw de Vos haar inkomsten en uitgaven genoteerd. Voor eten, 
kleding en sociaal verkeer resteert ƒ  422,67 in de maand.

‘VRESELIJK ARM 
HADDEN WE HET

lenen, maar dan moest ik een formulier 
invullen waarin ze alles van mij wilden 
weten. Ik ben toen naar de kachelzaak 
hier beneden geweest. En meneer Jaspers 
begreep heel goed dat wij mensen niet in 
één keer kunnen betalen. Hij heeft dezelf
de dag nog deze kachel hier neergezet en 
iedere maand betaal ik hem 75 gulden” . 
“ Geld om  te sparen heb ik niet. Alles 
gaat elke maand op. Een trui, een broek, 
kousen, je bent het tóch nodig. Iedere 
veertien dagen ga ik naar de kapper. Dat 
mag toch.... Dat kost mij 20 gulden. Ik 
ga bij de buurvrouw  van mijn dochter. 
Die heeft ,s avonds wat klantjes” . Me
vrouw de Vos neemt ons mee naar de 
gang. Wij moeten haar versleten mantel 
zien. Geld voor een nieuwe heeft zij op 
het moment niet. “ Maar misschien krijg 
ik wel geld van mijn zuster voor mijn ver
jaardag. Ze weet hoe ik er voor zit en ze 
heeft nog wel een paar centjes.
Eigenlijk moet ik ook nieuwe schoenen 
hebben. Ik draag nu plastic schoenen van 
de markt. Het zijn gewoon plastic rot
schoenen. Ik krijg er nog zweetvoeten in 
ook” . Uit de keuken komt een brom 
mend en piepend geluid. “ Dat is de ijs
kast” , vertelt mevrouw de Vos laconiek. 
Die is al 20 jaar oud.
Mevrouw de Vos ziet de toekomst somber 
in. Het lopen gaat steeds slechter. “ Als ik 
straks hélemaal niet meer lopen kan, zal 
ik een taxi moeten nemen. Mijn dochter 
woont vlakbij, maar lopend haal ik het 
niet. Nu kan ik me nog redden met de 
tram .”  Mevrouw de Vos gaat twee keef 
in de week naar de soos. “ Al ben ik op 
leeftijd, ik heb ook wel eens behoefte aan 
ontspanning, kaarten en bingo. Als ik dat 
niet had, dan zat ik hier de hele dag voor 
het raam  te turen.”  Wij praten nog wat 
na over de vaste lasten. “ Ja, de telefoon
rekening is wel hoog, maar dat komt om 
dat ik veel met mijn broers en zus bel” , 
verontschuldigt mevrouw de vos zich. 
Als wij weggaan, verdwijnt ze de keuken 
in waar de was nog op haar wacht.

Uit alle kosten blijkt dat, ondanks een 
hoger bruto-inkomen, namelijk een pen
sioen, het netto te besteden maandbedrag 
op een normaal AOW-inkomen ligt.
Wat mevrouw de Vos bruto  meer ont
vangt, gaat er extra af aan hogere zieken
fondspremie en een hogere bijdrage voor 
de alpha-hulp. Daarnaast komt zij niet in 
aanmerking voor de eenmalige uitkering 
en voor kwijtschelding van de onroerend- 
goedbelasting.
Daar heb ik nou een heel leven voor ge
werkt” , merkt mevrouw  de Vos bitter 
op” . En dan zijn we er nog niet. Over 
mijn pensioen moet ik belasting betalen. 
Het afgelopen jaar moest ik 600 gulden 
betalen. Per maand heb ik 150 gulden 
kunnen aflossen. Die maaanden vielen 
echter wel aan het einde van het jaar, in 
de dure tijd. Dat ging dan ook nog eens 
van mijn centjes af. Dit jaar  hoef ik 
waarschijnlijk minder te betalen. Voor de 
belasting is dit jaar ook de medicijn- 
kosten en de eigen bijdrage vor de alpha- 
hulp opgevoerd. Ik heb gevraagd of  ze 
niet maandelijks geld kunnen afhouden. 
Dan krijg ik niet meer aan  het eind van 
het jaar  zo’n hoge rekening. Dat zou ik 
hardstikke fijn vinden” .
Een grote zorg van mevrouw  de Vos is 
dat haar spullen kapot gaan. Zo begaf 
verleden jaar de kachel het. “ Er kwam 
gas uit, dus ik moest wel aan een nieuwe. 
Geld had ik niet. Ik ben toen bij de Socia
le Dienst geweest. Die konden mij niet 
helpen. Wel zouden ze mij het geld willen

Mevrouw  de Vos gaat er gemakkelijk 
voor zitten, steekt een sigaret op en ver
telt over haar jeugd, haar arbeidsverleden 
en over de geldzorgen van nu. Armoede 
heeft haar van kind af  aan achtervolgd. 
“ Ik kom  uit een groot gezin” , vertelt ze, 
“ vader had geen baan en trok  van de ar
men. Vreselijk arm  hadden wij het. 
’s Zondags gingen wij in groepjes naar de 
kerk. Dan kon er van kleren gewisseld 
worden, want geld om voor alle kinderen 
nette kleren te kopen was er niet. Als kind 
al moesten wij de handen uit de mouwen 
steken. Een jeugd kenden wij eigenlijk 
niet. Dagen achtereen zat je erwten te le
zen. Al jong ging ik het huis uit voor een 
dienstje. De school hebben wij weinig ge
zien. Schrijven kan ik niet. Gelukkig kan 
ik wel een beetje lezen. Iets wat mijn twee 
broers en mijn zus ook niet kunnen ....”

Bitter
“ Mijn hele leven heb ik hard moeten wer
ken. Op mijn zestigste was ik opgewerkt. 
Ik kreeg allerlei kwalen, tobben doe ik 
nog steeds. Leuk was het niet om  met 
werken te stoppen. Ik werkte toen bij een 
grafisch bedrijf en had er veel kennissen. 
Als je niet meer werkt, ontvallen je vrien
den je en word je eenzaam.
Ik heb alleen nog maar mijn broers en 
zuster. M aar veel ga ik niet naar hen toe. 
De reis is mij te duur en de afstand te ver. 
Gelukkig woont mijn dochter dichtbij. 
Bij de inkomsten en uitgaven staan  dan 
ook geen vakantiekosten vermeld.”
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KERKDIENSTEN
De geref./n .h . Nassaukerkgemeente 
werkt nauw  samen met de r.k. Magdale- 
naparochie. Dat geldt voor doordeweekse 
aktiviteiten, en voor de kerkdiensten tij
dens de feestdagen. Omdat deze er niet 
zijn in juni, geven we dus voor beide ker
ken plaats en tijd  van de “ vieringen” : 
Nassaukerk: elke zondag om  10.00 uur. 
Tijdens de dienst is er kresj voor kleine 
kinderen, terwijl voor de iets groteren 
ook aparte aandacht is. Na de dienst: 
koffiedrinken.
De predikante, ds. Paula Irik, is bereik
baar op telef.no.: 764178.
Het adres van de kerk is: De Wittenkade
111, en De Wittenstraat 114. 
Magdalenaparochie: De parochie heeft 
diensten op twee plaatsen: In de Paus Jo- 
hanneskapel, Jacob  Catskade 11, en in de 
Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 
460.
Tijden: elke zaterdag om  19.00 uur, en 
zondag om  9.00 uur, in de Paus Johan- 
neskapel. In de Magdalenakapel is sa
menkomst op zondag om  10.30 uur. 
Pastoor: Bram Denkers, Magdalenahuis, 
telef. 829832. Het pastoraal opbouwwerk 
gaat uit van beide kerken. Ricus Dullaert 
is de opbouwwerker, die u vast in het één 
of andere buurtverband weleens bent te
gengekomen.
Hij is bereikbaar tijdens zijn spreekuren, 
in de Nassaukerk (ingang: -straat) alwaar 
telefoonno. 844216. Tijden: dinsdag en 
donderdag, van 14.00-15.30 uur.

Vrijwilligers Barcommissie
Wie wil ons helpen bij de bar? De bar is 
in het buurthuis een centrale plaats. Daar 
treffen de bezoekers elkaar om wat te 
drinken en voor de gezelligheid. En de 
man of de vrouw  die de bar beheert is de 
gastheer of gastvrouw  voor die avond. 
Het is een verantwoordelijke taak  maar 
ook een prettige, want je leert heel wat 
mensen kennen. We zoeken hiervoor nog 
een paar vrijwilligers. Wil je hierover 
meer weten bel dan  even of nog beter: 
kom  gewoon een avond langs. We zijn 
open van maandag tot vrijdag en iedereen 
is dan welkom.
Buurthuis de Binding, Van Beuningen- 
plein 103, tel: 841262.

Mededeling voor 
buitenlandse vrouwen
Buurthuis de Binding heeft sinds kort een 
hulpverleningsspreekuur opgezet voor 
Marokkaanse en Turkse vrouwen. Het 
spreekuur is elke maandag van 1 tot 3 
uur, en op afspraak. De hulpverleenster 
is Najia Aabid.
Het adres: de Wittenstraat 27. Voor een 
afspraak  kunt u bellen: 866375 of848672.

Vrijwilliger uitleen 
Turkse boeken
In september wil Buurthuis de Binding 
(van Beuningenplein 103) beginnen met 
het uitlenen van Turkse boeken en eduka- 
tief spelmateriaal. Hiervoor zoeken wij 
een vrijwilligster die daarbij wil helpen 
met onder andere:
* uitleen van materiaal aan Turkse 

buurtbewoners
* aanschaf en inwerken van nieuw mate

riaal
* informatie geven
* meedenken in de ontwikkeling van het 

projekt
Het liefst hebben we iemand die Turks en 
Nederlands spreekt.
Heb je belangstelling bel dan even met 
Froukje Anne Karsten, tel. 866373 (dond) 
of Monique Haveman tel. 848672 (ma) of 
841262 (do).

De Blauwe Duim
Wegens omstandigheden is het feest van 
de Blauwe Duim  9 april j.1. niet doorge
gaan. De Blauwe Duim bestaat echter 
nog steeds 5 jaar. Daarom  nu een “ echt” 
feest en wel op  28 mei a.s. Dit gaat gebeu
ren in de Binding, de W ittenstraat 27. Er 
zal een optreden van de band “ Caso 
Constano”  plaatsvinden.
Iedereen is van harte welkom.

JUIST de tas die U zoekt, 
zit in ons brede assortiment

scheen & leder bv
Van Limburg Stirumplein 9

★ Modieuze hand/schoudertassen
★ Halstasjes tegen zakkenrollers
★ Weekend- en reistassen
★ Trendy rugzakken
★ Lichtgewicht rollbags
★ Sokken voor dames en heren
★ Katoenen sokjes

GROENTEHANDEL

GIEL
van 20 mei tot 22 juni 

24 pijpjes Amstelpils 

14,95 afgehaald

Fannius Scholtenstraat 67 -  telefoon 844459
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en met vrijdag).
Als de ervaring van deze dag aan de wa- 
terkant voor een hengelaar aanleiding is 
om voor het gehele jaar een vergunning te 
willen hebben, dan  behoeft tegen inwisse- 
ling van de gratis dagvergunning geen in- 
schrijfgeld ad. /  5,00 betaald te worden.. 
Deze speciale aanbieding geldt tot 5 juni 
1988.
In Amstelveen, op het terrein van de kin- 
derboerderij “ Elsenhoven”  (in de M؛،l- 
delpolder, aan het eind van de voormal؛- 
ge Bankrasweg tegen de A9), wordt in het 
kader van'de  Nationale Hengeldag door 
de Henglaarsvereniging  “ Amsterdam- 
Allen Een-Combinatie”  een Open Dag 
voor de jeugd gehouden. De aktiviteiten 
zijn toegespitst op de jeugd, maar oude- 
ren zijn natuurlijk  ook welkom. Er zal 
uitgebreid voorlichting worden gegeven 
op het gebied van hengelbenodigdheden, 
vissoorten, behandeling van de vissen, 
vervuiling van de visstek, sportiviteit. 
Iedereen — lid of geen lid, waar je ook 
woont — is welkom vanaf 9.30 uur. Het 
ligt in de bedoeling ongeveer half elf ’s 
morgens met de deelnemende kinderen 
naar de waterkant te verhuizen. Dus 
neem je hengel mee!
Alle deelnemers ontvangen een leuke her- 
innering aan deze dag.

Gratis Dagvergunning voor Nationale Hengeldag
Allen Een-Combinatie” , geeft bij deze 
gelegenheid voor 28 mei 1988 gratis dag- 
vergunningen uit. Vanaf dinsdag 24 mei 
a.s. zijn deze verkrijgbaar bij de meeste 
hengelsportspeciaalzaken in Amsterdam  
èn op het verenigingskantoor van “ Am• 
sterdam-Allen Een-Combinatie”  in de 
Nic. Witsenstraat 10 te Amsterdam  (open 
van 10.00 uur tot 15.00 uur, dinsdag tot

Op zaterdag 28 mei a.s. wordt voor de 
tweede maal de Nationale Hengeldag ge
houden, evenals vorig jaar  uitgeroepen 
door de Stichting Nationale Voorlichting 
Hengelsport (NVH). De NVH wil op deze 
dag de sportvisserij in het middelpunt van 
de belangstelling zetten met als motto: 
‘Vissen, sportief ontspannen’.
De Hengelaarsvereniging “ Amsterdam-

KWIJTSCHELDING GEMEENTEBELASTINGEN
Formulieren en folders voor kwijtschel- 
ding zijn te halen bij het Wijkcentrum, 
Van Hallstraat 81 en bij buro kwijtschel- 
ding van de gemeentebelastingen, James 
W attstraat 84 - 1097 DM Amsterdam. 
Naar dit adres moeten de verzoeken ook 
gestuurd worden. Ook kunt u voor de 
formulieren terecht bij de sociaal raads- 
lieden in Amsterdam, die u kunnen hel- 
pen bij het invullen. Neemt u dan wel uw 
financiële gegevens mee! Denk aan uw 
GEB-nota!
Tot slot: Indien u uw aanvraag voor I juli 
1988 indient, krijgt ٧ de reeds betaalde 
belasting teruggestort.

Sociaal Raadsman 
Van Limburg Stirumstraat 119 

Tel. 840230/846061

Dit jaar  is het mogelijk kwijtschelding te 
krijgen voor de volgende belastingen:
-  Bijdrage waterzuiveringskosten en rei

nigingsheffing
-  Afvalstoffenheffing
De eerste heffing gaat via uw GEB-nota: 
ƒ  11,90 en ƒ  8,40. De tweede, wanneer u 
geen GEB-nota ontvangt, via een apart 
aanslagbiljet.
Wanneer kunt u kwijtschelding vragen? 
Als uw aanslag juist is vastgesteld en u 
niet in staat bent de aanslag te betalen. Of 
de belasting werkelijk wordt kwijtgeschol
den hangt af  van uw financiële om stan
digheden. Er wordt dan gekeken naar uw 
inkomsten en uw uitgaven. Op grond 
daarvan wordt een betalingscapaciteit 
vastgesteld.

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

STAATSLIEDENBUURT 
VREETZAME BUURT

Elke avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

JUNI-AANBIEDING

HOORAPPARATEN
ام - DE JONG

ZIEKENFONDS ا
EEVERANCIERار Frederlk Hendrikstraat 26 

rnom QAAi no ٢۵١۵۶٨٨٢١ Amsterdam1 ا

uk van uw mooiste foto op miniposter-formaat (30 x 40 cm). 
— ٠—؛  ft een extra dimensie aan uw beste herinnering. U krijgt 'm bij 

Kodak Select tijdelijk voor maar f 9,50 bij het ontwikkelen en afdrukken van 
uw fotorolletje. Dus op naar de Kodak Select foto- 
handelaar.

Foto Spiekerman 2e Nassaustraat 38 telefoon 860137
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Bentinckschool 
blij met straat
Enige tijd geleden heeft de M.R.-raad sa
men met de ouderraad van de Bentinck
school een plan gemaakt voor een “ kind
vriendelijker”  Bentinckstraat bij de 
school. In dat plan werden de volgende 
verbeteringen voorgesteld:
* een verkeersdrempel in de Bentinck

straat bij de van Hallstraat.
* een lange verkeersdrempel (verhoogde 

rijloper) halverwege het stukje straat 
bij de school.

* verbreding van de stoep vöör de Ben
tinckschool met lage hekken er om
heen.

* plaatsing van twee speelobjekten voor 
kleine kinderen op dat verbrede stuk 
stoep.

Op de laatst gehouden vergadering van 
buurtbewoners en de gemeente Amster
dam  over de herprofilering van de Ben
tinckstraat zijn al deze voorstellen aange
nomen.
De direkteur van de Bentinckschool de 
heer H .H . Schoonewelle is dan  ook een 
tevreden man. “ Wij zijn blij dat na de 
schitterende renovatie van het gebouw, 
nu ook de straat wordt aangepakt. Wij 
hopen van deze verbeteringen nog lang 
gebruik te kunnen maken, zeker nu de 
toekomst van de school voor de komende 
jaren  verzekerd is” , aldus de direkteur.

Bentinckpeuterspeelzaal
Bentinckpeuterspeelzaal, voor 2Vï tot 4 
jaar, heeft nog plaats! Wij zijn geopend 
van 8.30 tot 11.45.
Behalve spelen in het lokaal, gymzaal en 
buiten doen wij ook aktiviteitjes. Zoals 
kleien, verven, popcorn  bakken, muziek 
maken ... Ook hebben wij één keer per 
maand  een uitstapje bv. zwemmen, naar 
het strand, naar Artis ...
Bel of vraag voor meer informatie naar: 

Elma de Waal 
Bentinckbasisschool 

Bentinckstraat 78 
tel: 840200

SAAIE STRAAT? 
MAAK EENS 
EEN GEVEITUINT.IE

Wanneer kun! u een geveltuintje aanleg- 
gen?
-  Als de stoep breed genoeg is, d.w.z.

-  Als uw geveltuintje geen overlast aan 
anderen bezorgt, b.v. bij gebruik van 
snelgroeiend of doornig plantmate- 
riaal. Even overleggen met de buren is 
raadzaam.

-  Als u uw tuintje ook wilt onderhouden 
Hoe legt u een geveltuintje aan?
Neem één of meer tegels langs de gevel 
weg. Voor één klimplant is een halve tegel 
al voldoende. Vanaf de gevel mag maxi- 
maal 1,5 tegel (30x30 cm.) worden wegge- 
nomen. Schep voorzichtig het zand eruit 
(u bent voor eventuele schade aan kabels 
en leidingen verantwoordelijk). De weg- 
genomen tegels kunnen aan de rand  recht- 
op worden gezet om er een kantopsluiting 
mee te maken, die een paar centimeter 
boven de stoep uitsteekt. V ulhetplantgat 
op met een goede potgrond.
Bij gebruik van slingerplanten moeten 
van te voren latwerk of draden stevig 
worden aangebracht. De wortelkluit vóór 
het planten uit de plastic pot halen. Is de 
kluit erg droog dan deze eerst even in een 
emmer water zetten. Zorg dat de wortels 
goed in de grond  komen. Stevig aandruk- 
ken en tenslotte goed water geven.
Oeef de planten  in het geveltuintje regel- 
matig water, ook  als het geregend heeft, 
want langs de gevel blijft het meestal 
droog. A f en toe wat bijmesten, vooral 
oudere planten. Natuurlijk  kunt u ook 
andere klimplanten in uw geveltuintje 
zetten.
Wilt u meer in f o r m a t i e  over soorten klim- 
en slingerplanten haal dan  op het wijk- 
centrum  de gevelkrant.

AMSTERDAM 
0P DE FIETS
De Gemeente Amsterdam, de Fietsers
bond ENFB en het Amsterdams Stads
blad organiseren dit jaar weer de fiets
tocht “ Amsterdam op de fiets” . De tocht 
voert langs een nieuwe aantrekkelijke 
route.
De fietstocht voert u door verschillende 
parken en door rustige straten. Het zijn 
routes die ook in het dagelijks gebruik 
heel geschikt zijn om de verkeersdrukte te 
vermijden zonder om te hoeven fietsen. 
U kunt kiezen uit een tocht van 28 km 
(ruim 3 uur fietsen) en 38 km (ruim 4 
uur). Aan  het einde van de tocht kunt u 
meedingen naar één van de prijzen, waar
onder een fiets. Bovendien is er voor iede
re deelnemer een aandenken.
De fietstocht wordt gehouden op zondag
29 mei 1988. U kunt inschrijven en direkt 
starten tussen 10 en 13 uur op vijf plaat
sen in de stad, die zich bevinden op de 
volgende plaatsen:
bij het Muziektheater, aan  het fietspad 
langs de Amstel (voor deelnemers uit het 
Centrum  en uit Noord  — via de pont); 
bij het Andreasziekenhuis, op de hoek 
Theophile de Bockstraat en Woestduin- 
straat (voor deelnemers uit West); 
bij NS-station Zuid/WTC, voor de fiet
senstalling van dit station (voor deelne
mers uit Zuid, Buitenveldert en Amstel
veen);
in de Amsterdamse Poort, op het plein 
van het Hoofdwinkelcentrum  (voor deel
nemers uit Zuid-oost); 
bij het Amsterdams Stadsblad in het kan- 
to o t van deze krant aan de W ibautstraat 
ter hoogte van metrostation  halte W ibaut
straat (voor deelnemers uit Oost).
U ontvangt dan  een startkaart en een rou
tebeschrijving. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. De inschrijvingskosten zijn ƒ  2,50 
pp en kinderen tot 12 jaar  kunnen onder 
begeleiding gratis mee. Onderweg in het 
hoofdwinkelcentrum  “ De Amsterdamse 
P oort”  zijn enige aktiviteiten gepland. 
Bovendien stelt het Amsterdams Stads
blad u in de gelegenheid om  in het kan
toor aan de W ibautstraat een drankje en 
een hapje te nuttigen.
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ZIJLSTRA’S
voorheen Staallas

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKELEN 
GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

Er is nog maar één  echte 
ijzerwinkel in  uw buurt. 

Dat weet U toch ؟!!

PEL
2e NASSAUSTRAAT 44 TEL

1 IJZERHANDEL

Adverteer ook in de Staatskrant

drogisterij

HERMAN BLIK
Wij zijn verhuisd naar de 

2e Nassaustraat 37

al 22 jaar in deze buurt

Nu ook voor uw huishoudelijke artikelen

VOLLEDIG SORBO-ASSORTIMENT 
met o.a. ٠ Borstelwerk 

* Klein vakart. 
٠ Lampen en batterijen

Polaroid Voorjaarsaktie

POLAROID
DUBBELPAK
AKTIEPRIJS 5490 
TERUG 15.-*

U BETAALT 39.90

’Op btnk-o I gironkennq.

Direkt-klaar camera met 
elektronenflitser
Polaroid Supercolor 635
Ingebouwde elektronenflitser, infrarood lichtmeting, 
opnamen vanaf 1.2 meter. Met de Supercolor 635 
maakt u op eenvoudige wijze altijd een scherpe, 
goed geslaagde direkt-klaaijfoto.

Polaroid
Foto Spiekerman 
2e Nassaustraat 38 
telefoon 860137MM 89,

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar 

maandags
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr. 24, tel.:12052£

jRP،;YY£f4؛؛SB -kyice en V0 

K00PM0MP ؛?PöNtfe RP/tâ AVON
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Korfballen

Op 24 april j.1. is er een korfbaltoernooi 
gehouden voor recreanten in de van Ho- 
gendorphal o.l.v. Ted Jorritsm a,desport- 
buurtwerker van de Staatsliedenbuurt. De 
ploegen die deel hebben genomen zijn: 
Team  v. Hogendorp: een ploeg uit de 
buurt die zich spofctaan gevormd heeft op 
24 april.
Een Team  van Argus uit Weesp.
Een Team  van D.E.V.D. uit Amstelveen 
en een ploeg uit Amsterdam: Amsteloda- 
mum.
Het toernooi is gewonnen door Amstelo- 
damum  dat alles wist te winnen.
Het was een fantastisch/gezellig toernooi 
goed geleid door scheidsrechters die door 
Westerkwartier zijn verzorgd. Fantastisch 
omdat de deelnemers erg genoten en ge
vraagd hebben om herhaling van zo’n 
toernooi in de toekomst.
Ted Jorritsma, bedankt.

een deelnemer aan het Toernooi.

JUDO en KARATE
In het weekend van 16/17 april was het 
een drukte van belang bij Judoclub 
Staatslieden. Zaterdag  kwam van Schip
hol bij ons te gast in de Westerparkschool 
karate sensei Hr. Kono 8e dan voor een 
lange stage: ’s morgens beginners, ’s mid
dags gevorderden en ’s avonds dangraad- 
houders. Ca. 120 deelnemende karateka’s 
hadden met recht een eindeloze dag. De 
heer Kono gaf goed engels sprekend uit
voerig uitleg bij de uitvoering van zijn 
hoogwaardige technieken.
Aan het eind van deze dag promoveerde 
hij de heer Rob Swartjes tot 6e dan, zodat 
hij nu de hoogste blanke karateka van de
ze stijlgroep in de wereld is. Dit alles en 
de rest is voor herhaling vatbaar volgens 
de voorzitter van de wadokai, hopelijk 
tot in oktober. Inl.: 844517.

Zondag ontwikkelingstoernooien jon 
gens, meisjes en dames in Nieuwendam  
en Haarlem  van de judobond  Nederland. 
Resultaten van de judoka’s van Staatslie
den waren: min 28kg Marlon Fernanders 
eliminatie na twee ronden, dito Nicole 
Jongsma 61kg en Petre Blom 72kg. Deni- 
se Jongsma had een blessure.
Een vierde plek voor Dave v.d. Oudewee- 
tering 31 kg, brons voor Stanley de Bree 
40 kg en zilver voor Timothy Sabajo 
48kg. Nu nog werken naar een hogere 
band, ca. mei en dan: Leve de vakantie. 
Hopelijk tot ziens in september.

A. Jongsma 3e dan

natte polderland hoort erbij. Dus, beste 
lezers, probeer het een keer en fiets mee! 
Wij vertrekken iedere donderdag om
18.00 uur vanaf het Van Limburg Stirum- 
plein.
Wij kunnen ons indenken dat één avond, 
de donderdag, niet altijd  gunstig uitkomt. 
Om  dit te kunnen opvangen willen we een 
soort kontaktklup  in het leven roepen; ik 
wil graag fietsen op ...., wie fietst er mee; 
mijn tempo is ...; maksimaal .... kilome
ter; enz., enz. Want de eenzame fietser is 
niet zo sterk.
Brieven van dergelijke strekking kan je 
sturen naar het wijkcentrum, Van Hall
straat 81, t.a.v . werkgroep sport. Wij 
zorgen voor de rest, voor zover het bin
nen het aanbod  en onze mogelijkheden 
ligt.

Werkgroep Sport 
Cok

de Bibliotheek in de Van Limburg Sti- 
rumstraat 119.
Als u pas op de dag zelf inschrijft moet u 
wel ruim van te voren komen.
Voor de kinderen kost het ƒ  1, -  en voor 
volwassenen ƒ  2,50.
Start kinderen: 11.00
Start volwassenen: 12.00
Langs de route is er weer van alles te doen
waaronder het luchtkasteel. We hopen
dat het mooi weer wordt en dat er weer
erg veel buurtbewoners de hardlopers/-
sters komen aanmoedigen.

Werkgroep sport

SPORT
Op 5 mei was het zover. Een overheerlijk 
bevrijdingszonnetje aan de hemel en daar 
beneden ... Vijf paar ragdunne wieltjes 
zoeven over het nog niet oververhitte as
falt. Gekromde ruggen, een rustige zit en 
de benen maar malen. De blik op onein
dig en het verstand op nul. Op naar de 
horizon. Opzij, opzij, daar komt het 
Staatsliedenpeloton ...
Wie denkt dat wij zó fietsen heeft het 
mis. We kunnen hard  fietsen. Maar de 
hoofdwet is: samen uit, samen thuis. Als 
je als groep fietst, blijf je als groep fiet
sen. Bij echt grote verschillen zullen we 
ons splitsen in een snelle en een minder 
snelle groep. Maar het sociale element 
blijft het belangrijkste.
Ook rustig pedaleren door ons wijde en

Kwart Marathon
Op zaterdag 11 juni organiseert de werk
groep sport, voor de derde keer alweer, 
een kwartmarathon  door de buurt.
De start en finish zijn op het Van Lim
burg Stirumplein waar ook de garderobe, 
inschrijving, E.H .B .O . en 2 sportmas
seurs zijn. De route  is dit jaar, door aller
lei straatopbrekingen, slechts 1090 meter 
lang en moet door de kinderen 2 keer af
gelegd worden en door volwassenen 10 
keer. Van te voren inschrijven kan bij: 
het wijkcentrum, Van Hallstraat 81 en bij
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