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GRATIS
Wegens het aanstaande vertrek van enige 
redactieleden is de Staatskrant op zoek 
naar nieuwe. Er is van alles te doen; 
schrijven, lay-out, teksten bewerken etc. 
We komen 2 X  per maand bij elkaar en 
daarnaast is er nog een groepje dat de 
krant in elkaar zet.
Het is een leuke manier om je buurt te le-
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Krijgt u de krant altijd?
De Staatskrant verschijnt één keer per 
maand. U zou hem dus elke maan in de 
bus moeten krijgen. Helaas horen wij van 
heel veel kanten klachten, maar meestal 
hele vage, zoals: “ Goh, ik krjign hem 
nóóit!” . “ Vorige maand heb ik hem niet 
gehad, of was dat nou 2 maanden gele
den?” . Mensen, als u uw Staatskrant niet 
krijgt bel dan alsjeblieft onmiddellijk 
naar het wijkcentrum, tel. 821133. We 
komen meestal rond het einde van de 
maand uit en willen graag dat iedereen 
voor wie de krant bestemd is, de hele 
Staatslieden en Hugo de Grootbuurt dus, 
hem ook in de bus krijgt.

de redactie

OUDEREN
W ijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 
49, tel. 844352. Spreekuur: dinsdag, 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, woensdag
middag van 13.00-16.00 in de Koperen Knoop, 
van Limburg Stirum straat 119.
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: 
A fdeling 7 van de bond is gevestigd in de Kope
ren Knoop. C lubm iddagen 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 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.
Gezondheidswinkel de W itte Jas, De Wit- 
tenstraat 29, tel. 881140. Open maandag
13.00-17.00 en 19.00-21.00 en dinsdag
10.00-16.00.
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 
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 
tot 17.30 uur.
AMBTELIJKE PROJEKTGROEP
Am aliastraat 5, spreekuur donderdag van
10.00 tot 12.00 uur. Tel. 5582655. 
OPBOUWWERK
Staatsliedenbuurt: Van Hallstraat 81, tel. 
829231. Hugo de 'Grootbuurt: Van Reigersber- 
genstr. 65, tel. 845676. Spreekuur dinsdags, 
van 14.00-15.00 uur.
CHEMISCH AFVAL
Klein-chemisch afval kunt u deponeren bij de 
Stadsreiniging, 2e Hugo de Grootstraat 45.

NUTTIGE ADRESSEN
BURENHULP
p/a W ijkpost 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 W ijkpost aanwezig. 
WOONPROBLEMEN EN KRAAKSPREEK- 
UUR
Klachten spreekuur woningbouwverenigingen 
do. 20.00-21.30 uur.
Bilderdijkkade 61a, spreekuur woensdagavond
20.00-21.00 uur.
De W ittenstraat 73, spreekuur maandag- en 
donderdagavond 20.00 - 21.30 uur, tel. 881197. 
VROUWEN
Vrouwenrechtshulp: Advokates en maatschap- 

. pelijk werksters, de W illem sstraat 24b. Wij heb- 
ben spreekuur volgens telefonische afspraak. 
Telefonisch zijn w ij 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, wegioophuis voor ex- 
psychiatrische patientes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
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
Amsterdam, 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. 

Limburg Stirumstr. 119, tel. 865606; do. 12-13 
٧ ., Fred. Hendrikplantsoen 102; Turks spreek- 
uur: ma. zie boven; do. 14-15 ٧ . V. Beuningen- 
plein 103, tel. 841262.
TEGENGAS
De W ittenstraat 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. Zater- 
dag 11.00-12.00 ٧٧٢.
VOORPOST BESTUURSKONTAKTEN  
Am aliastraat 5, spreekuur maandag en woens- 
dag van 10.00 tot 13.00 uur. tel. 552.3581. 
BOUW- EN W ONINGTOEZICHT 
A fdeling 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.
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WAAR KOMT HET STADSDEELRAADKANTOOR?

het kantoor- en magazijngebouw

gebouw 600 m 2 te klein en de verbouwing 
ervan vergt een aanzienlijk bedrag.
Ook een eventuele lokatie in de Spaarn- 
dam merbuurt, bijvoorbeeld aan de Hout- 
mankade, is voor onze wijkraad best 
bespreekbaar. Aan B & W is via een jurist 
ons standpunt meegedeeld.

Piet Vink

Indien aan alle voor waar den wordt vol
daan zal er, indien men nog werkloos 
was, vanaf 23 december 1984 aanspraak 
op uitkering bestaan. De hoogte van de 
uitkering is afhankelijk van de ver
diensten voor de werkloosheid en het 
aantal uren per week dat men werkte.
In de wetswijziging is opgenomen dat de 
periode van werkloosheid vóór 24 decem
ber 1984 meetelt voor de uitkeringsduur; 
wat dus betekent dat de uitkeringsduur 
korter zal zijn dan de maximale periodes 
zoals in de wet genoemd. De uitkerings
duur is afhankelijk van de leeftijd. Aan
vragen voor W.W .V.-uitkeringen kunnen 
bij de G.S.D. rayonkantoren ingediend 
worden. De aanvragers wordt aangera
den zoveel mogelijk bewijsstukken mee te 
nemen. De afhandeling zal enige tijd in 
beslag nemen. In afwachting van de wets
wijziging zullen eventuele uitbetalingen 
gedaan worden als voorschot.

bouwen een sociaal-kulturele bestemming 
vastgelegd. Dit kan niet zomaar veran
derd worden. Daarom geeft de wijkraad 
de voorkeur aan een vestiging van het 
stadsdeelraadkantoor in het gebouw van 
Numan aan de Haarlemmerweg. Hoewel 
dit gebouw wat excentrisch ligt, is het pri
ma geschikt. Daarentegen is het G .E .B .-

sing. Bijvoorbeeld de dagen-eis: men 
moet in het jaar vóór de werkloosheid in
ging minimaal 130 dagen gewerkt heb
ben. Deze dagen hoeven niet aanéén 
gesloten te zijn. Vrouwen, die een W erk
loosheidswet (W.W .) uitkering ontvin
gen, voldoen aan die eis. Men moet be
schikbaar zijn geweest voor arbeid in 
loondienst, in elk geval op en na 24 de
cember 1984 (voor zover men nog werk
loos was). Het beschikbaar zijn voor ar
beid blijkt veelal uit een inschrijving bij 
het Gewestelijk Arbeidsbureau (G.A.B.) 
en mondelinge of schriftelijke sollicitatie- 
bewijzen. Gezien de lange periode, die 
verstreken is zullen veelal sollicitatiebe- 
wijzen weggegooid zijn en G .A.B.-in
schrijvingen niet verlengd, om dat men 
wist toch niet voor een uitkering in aan
merking te komen. Vrouwen, die niet 
meer over deze bewijzen beschikken, 
wordt aangeraden toch een W .W .V.-uit
kering aan te vragen.

Zoalas bekend zullen onze buurten, sa
men met de Spaarndammer- en Zeehel
denbuurt, in 1990 een stadsdeelraad krij
gen. Voor de huisvesting van deze deel
raad en de 30 ambtenaren is men op zoek 
naar een geschikt gebouw. Aanvankelijk 
had men twee lokaties op het oog: het 
kantoorgebouw van de Westergasfabriek 
en het kantoorgebouw aan de Donker 
Curtiusstraat/hoek van Hallstraat.

De laatste lokatie viel af, omdat het na 
vijf jaar leegstand enkele weken tevoren 
verhuurd is aan “ Job Creation” . Deze 
instelling, welke ook op het W .G.-terrein 
is gehuisvest, probeert jonge bedrijven in 
de gelegenheid te stellen om te starten. 
Een derde lokatiemogelijkheid werd ge
vonden in het gebouw van Numans blik- 
fabriek aan de Haarlemmerweg. Het 
W ijkopbouworgaan Spaarndam gaf de 
voorkeur aan het G .E.B.-kantoor. Het 
W ijkopbouworgaan van onze buurten 
was hiertegen omdat het G.E.B.-gebouw 
midden in het toekomstige park ligt en 
daarom een rekreatieve bestemming moet 
krijgen. Enkele jaren geleden reeds is aan 
de Gemeente voorgesteld in dit gebouw 
op de begane grond sociëteitsruimten 
voor ouderen, een café-restaurant met 
aangrenzend terras en enkele dienstruim
ten te vestigen. Op de le verdieping was 
aan een museum gedacht en op de bo
venste verdieping kunstenaarsateliers 
en /o f een groepswooneenheid.
In het bestemmingsplan is voor alle ge

Gehuwde vrouwen
Op 8 maart 1988 heeft het Europese Hof 
een uitspraak gedaan, die op korte ter
mijn zal leiden tot een wijziging in de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.), 
over de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat vrou
wen, die in de periode 24 december 1982 
tot 24 december 1984 recht op W.W.V. 
zouden hebben gehad, als de kostwin- 
nersbepaling toen niet van kracht zou zijn 
geweest, alsnog met terugwerkende 
kracht een beroep op de W.W.V. kunnen 
doen. Dat geldt ook voor vrouwen, die 
toen geen aanvraag hebben ingediend, 
omdat zij meenden op grond van die be
paling geen recht op uitkering te hebben. 
De voorwaarden om het recht op uitke
ring te bepalen blijven wel van toepas
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B & W ondergraven 
uitbreiding Westerpark

gasfabrieksterrein.
Grondverontreinigingen
Vanaf het begin was bekend dat het ter
rein van de voormalige gasfabriek veront
reinigd is. Geconstateerd is dat op een 
deel van het terrein door de cokesoven 
gasproduktie allerlei teerresten, cyani- 
den, metalen in de grond zijn terecht ge
komen en dat ook het grondwater ver
vuild is. Het Centraal Milieulaboratori- 
um tezamen met het buro Grondmecha
nica hebben in 1985 hierover uitvoerig ge
rapporteerd. Niemand maakte zich echter 
zorgen over de verontreinigingen. Ten 
eerste om dat het geen gemene giften maar 
vanouds bekende stoffen zijn en ten twee
de omdat men er vanuit ging dat het Rijk 
deze sanering zou betalen. De laatste ja- 
ren is het Rijk echter ook steeds zuiniger 
geworden en hanteert nu de stelregel: 
“ De vervuiler betaalt” . En die vervuiler 
is de gemeente Amsterdam zelf. Een 
strop voor Amsterdam dus.
In juni jl. is een tweede rapport over de 
vervuiling verschenen. Dit maal wordt 
beschreven hoe het terrein gereinigd kan 
worden en hoeveel dit zal gaan kosten. 
Men heeft zeven verschillende aanpakwij- 
zen, scenario’s genoemd, beschreven. 
Scenario I en II: Hierbij wordt alle ver
ontreinigde grond afgevoerd naar een 
zuiveringsinstallatie in Moerdijk (I) o f op 
het terrein zelf gezuiverd in een mobiele 
installatie (II). Het gaat hierbij om een 
geschatte hoeveelheid van 300.000 m 3 
grond. De kosten zijn geraamd op ƒ  90 
miljoen.
Scenario III en IV: Hierbij wordt alleen 
de ernstig verontreinigde grond totaal af
gegraven en van de minder ernstig veront
reinigde grond alleen een bovenlaag van 2 
meter. Bij scenario III gaat de vuile grond 
weer naar Moerdijk en bij IV wordt het 
ter plaatse gereinigd. Dit betreft in totaal
230.000 m 3 grond. Deze kosten zijn ge
raamd• op ƒ  65 miloen.
Scenario V is een variant van IV en kost 
ƒ  60 miljoen.
Scenario VI: Hierbij wordt de verontrei
nigde bovengrond ter diepte van 2 meter 
afgegraven. Ter plaatse van ernstige ver
ontreinigingen in de ondergrond wordt 
een isolatielaag aangebracht. Hierover 
wordt de schone bovengrond aange
bracht, welke leeflaag genoemd wordt. 
Op deze schone laag kan het park nor
maal worden aangelegd. Bij deze aanpak 
behoeft ‘m aar’ 175.000 m3 grond gerei
nigd te worden. De kosten worden ge
raamd op ƒ  53 miljoen.
Scenario VII: Hierbij wordt er niets gerei
nigd. Men dekt het gehele terrein af met 
een 10 cm dikke asfaltbetonlaag en slaat

raad in juni 1985 het voorontwerp goed
keurde, zij het dat over de centen en over 
de verhuizing van het G.E.B. nog later 
gesproken moest worden. De totale duur 
van de parkaanleg was op 14 jaar gesteld. 
Het oude deel van het park is inmiddels 
gerenoveerd. Momenteel is men bezig 
met de grondwerken voor de tweede fase. 
Dit deel ligt ten noorden van het G .E.B.- 
terrein. Volgend jaar zullen daar de we
gen en de beplantingen aangebracht wor
den. Over de problemen bij de aanslui
ting van dit gebied met het oude park 
hebben we reeds meermalen in de Staats
krant geschreven. Het is de wethouder 
voor de bedrijven, Jonker (P.v.d.A .) nu 
reeds twee jaar gelukt deze aansluiting te
gen te houden.
Als derde fase willen B & W eerst het 
fiets- en wandelpad over de voormalige 
spoordijk naar Sloterdijk aanpakken. 
Deze fase wordt grotendeels door het 
Rijk betaald.
De vierde fase omvat het gehele Wester-

De bewoners van onze buurten werden 
eind juli opgeschrikt door een persverkla
ring van Burgemeester en Wethouders, 
dat het terrein van de Westergasfabriek 
geen groenbestemming zal krijgen. De le
den van het Westerparkoverleg wreven 
hun ogen uit toen ze dit lazen. Drie dagen 
eerder was er nog een gesprek met wet
houder ten Have van Openbare Ruimte 
geweest. En dan zomaar op een achterna
middag beslissen B & W even dat onze 
buurten kunnen fluiten naar een rekrea- 
tiegebied? Dit kan toch niet!

In 1978 begon het overleg met B & W 
over het tekort aan rekreatiegebied voor 
onze buurten, dat door de uitbreiding van 
het spoorwegnet alleen maar erger dreig
de ■te worden.
Daarna volgde een periode van het ont
werpen van het park. Het zou te vèr voe
ren om deze geschiedenis in zijn geheel te 
herhalen.
Het eindresultaat was dat de Gemeente-

Het Westerpark gezien vanuit het Roze Gebouw. fo to : Jan Kuijk
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overleg de parkplannen zó aan te passen, 
dat de kosten te overzien blijven. Ook 
voor de gebouwen kunnen bestemmingen 
gekozen worden, die goed verenigbaar 
zijn met het park en financieel haalbaar. 
Maar het uitgangspunt moet blijven het 
aanleggen van een volwaardig park. Wij 
betwijfelen sterk of de keuze van B & W 
hieraan beantwoordt. Daarom is het no
dig dat de genomen beslissing eerst nog 
eens van alle kanten bekeken wordt en in 
de Gemeenteraad, na overleg met de 
buurten, ter diskussie wordt gesteld.

noeg. We zullen de politieke partijen dui
delijk moeten vertellen dat we recht heb
ben op een rekreatiegebied van voldoende 
kwaliteit en afmetingen. De gemeente
lijke- en ook de rijksnormen luiden 6,4 
m 2 park per bewoner. De omliggende 
buurten, tezamen 40.000 mensen, hebben 
dus recht op 25 ha. volwaardig park. Dat 
moet er komen. Temeer daar de Spoor
wegen volgend jaar beginnen met de uit
breiding van 4 naar 6 sporen, waardoor 
een strook van 6 meter breed van het hui
dige park verloren gaat. Het Westerpark- 
overleg wil best meewerken om in goed

rondom een stalen dam wand. Deze 
kosten bedragen ƒ  10 miljoen. Het zal 
duidelijk zijn dat bij dit scenario geen 
park aangelegd kan worden.

Moeilijke keuze
Wethouder ten Have (D’66), die in eerste 
instantie het rapport ontving, stond voor 
een moeilijke keuze. Hij had bovendien 
weinig tijd. B & W proberen namelijk de 
begroting voor een volgend jaar zoveel 
mogelijk voor de zomervakantie rond te 
krijgen. Een bijkomend probleem is dat 
de deskundige ambtenaren het niet met 
elkaar eens zijn. De éne instantie zei 
“ Dan maar geen park en het bestem
mingsplan wijzigen” . Een andere: “ La
ten we proberen voor een aanvaardbaar 
bedrag nog zoveel mogelijk van het park 
redden” . Een derde zei: “ Isoleren, die 
hele troep.”  Het was voor wethouder ten 
Have in ieder geval duidelijk dat de Ge
meente geen ƒ  90 miljoen kon ophoesten 
voor het park. Hij dacht zelf aan een be
drag van ƒ  25 miljoen, waarbij nader ge
keken zou moeten worden wat men daar
voor kon doen.
De wethouder nodigde daarop de leden 
van het Westerparkoverleg op 18 juli uit 
bij hem op de kamer. Hij deelde mee, dat 
hij proberen wilde toch nog een aange
past en vereenvoudigd park tot stand te 
brengen en dat hij er maximaal ƒ  25 mil
joen aan wilde besteden. Daarnaast wilde 
hij proberen allerlei commerciële bestem
mingen aan te trekken om tot een kosten
dekkende exploitatie te komen.

B & W wikken en beslissen
Dezelfde week zijn er twee vergaderingen 
van B & W geweest. Bij de eerste werd het 
punt Westerpark aangehouden. In de 
tweede vergadering schijnt een beslissing 
gevallen te zijn. Het blijft een groot raad
sel wat zich in de bewuste vergadering 
heeft afgespeeld.
Het enige wat duidelijk is geworden, is 
dat de beslissing onduidelijk was. B & W 
hebben dit kennelijk ook ontdekt. Daar
om is na de zomervakantie op 30 augus
tus het punt opnieuw ter sprake gebracht. 
In deze vergadering werd besloten tot een 
uitwerking van scenario VII,  de isolatie
laag dus, warbij toch nog een groen- 
bestemming aangelegd zou kunnen wor
den. Dit denkt men te doen door over de 
asfaltbetonnen isolatielaag een grond- 
pakket aan te brengen.

Hoe nu verder?
Het Westerparkoverleg laat het er na
tuurlijk niet bij zitten. Na het eerste pers
bericht zijn al twee boze brieven op het 
Stadhuis bezorgd. Maar dat is niet ge

HET ROZE GEBOUW

l | |  |! ||

Op 8 september j .l .  is het “Roze G ebouw” aan het Nassauplein officieel geopend. 
Ter ere hiervan plantte Barbara Coolen, van het Wijkcentrum, een boom.
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VIER-IN-EEN
Buurthuizen gaan
samenwerken سس,س

Wat merken de buurtbewoners van de f u 
sie?
“ Eigenlijk niet veel. Hooguit dat de orga
nisatie misschien nog niet zo perfekt is als 
we zouden willen. Maar tot nu toe heb
ben de gebruikers daar veel begrip voor 
getoond. Verder zijn de regels niet overal 
hetzelfde en het prijzenbeleid is nog wat 
verschillend. We moeten nog bekijken in 
hoeverre we daar overeenstemming in 
moeten aanbrengen.”

Kinderopvang
“ De voornaamste verandering is eigenlijk 
een verbetering in ons aanbod. We kun
nen vanaf de herfstvakantie gaan begin
nen aan de zogenaamde naschoolse op
vang. We kunnen in totaal twee groepen 
van 18 kinderen tussen de 4 en 9 jaar na 
schooltijd en in de vakantie opvangen. 
Dat betekent dat de kinderen van school 
gehaald worden en in het buurthuis te
recht kunnen. Er wordt dan dus echt op 
ze gelet. We zijn er behoorlijk trots op 
dat we in deze tijd toch een verbetering 
van ons werk hebben kunnen doorvoe
ren. Het buurthuis heeft een traditie op 
het kinderwerk, maar door de jarenlange 
bezuinigingen was dat steeds minder ge
worden. Nu hebben we de naschoolse op
vang via een andere subsididepot toch 
weer binnen kunnen halen.”

plezierig werken betekenen, maar het kan 
ook zijn dat iemand het een en ander wil 
leren om bijvoorbeeld meer kansen op de 
arbeidsmarkt te hebben. We hebben daar 
in het verleden altijd op gelet, dat moet 
zo blijven.
De organisatie is nu nog niet helemaal 
perfekt, maar we hebben toch inmiddels 
het programma voor het komende jaar 
rond gekregen. Het voordeel van deze fu- 
sie ؛$ ook dat de deskundigheid van de b؛;- 
roepskrachten beter, of effektiever ؛nge- 
zet kan worden.”

Betekent dat dat zij tussen de verschillen- 
de buurthuizen heen en weer moeten gaan 
fietsen?
“ Over het algemeen zal het zo erg niet 
worden. Er zijn wel beroepskrachten die 
in meerdere buurthuizen aktief zullen 
zijn. Maar we willen het specifieke karak- 
ter van de afzonderlijke buurthuizen ze- 
ker handhaven. De wisseling zal dus niet 
zo groot worden. Bovendien hebben we 
per buurthuis één persoon die vaak aan- 
wezig is en aanspreekbaar zal zijn. Dat is 
voor de duidelijkheid, ook naar de ge- 
bruikers toe van groot belang. De buurt- 
huizen hebben altijd een heel verschillend 
karakter gehad. Dat moet zeker zo blij- 
ven; we willen er geen eenheidsworstjes 
van m aken.”

Al jaren hebben we vier buurthuizen in 
de Staatlieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Iedereen weet dat, want er is voor jong en 
oud wel wat te doen. Er zijn lessen en 
kursussen op allerlei gebied, vele clubs, 
kinderopvang, etc. Afgelopen zomer zijn 
de buurthuizen gefuseerd en worden ge- 
koördineerd door één persoon: Margot 
Kaldenbach, voormalig koördinator van 
De Reiger/’t Trefpunt. Met haar hadden 
we een gesprek.

Waarom is deze fusie  to t stand gekomen? 
“ Eigenlijk zijn daar twee oorzaken voor 
aan te geven. Op de eerste plaats is er ook 
op het buurthuiswerk weer bezuinigd. 
Dat is al jaren aan de gang en we hebben 
daar ook meerdere malen strijd tegen ge
voerd. Met gedeeltelijk sukses. We heb
ben bijvoorbeeld altijd kunnen voorko
men dat er een buurthuis gesloten zou 
moeten worden en het aanbod aan aktivi- 
teiten hebben we in stand kunnen hou
den. Ook nu weer. Op de tweede plaats is 
deze fusie ook een toewerken naar de ko
mende stadsdeelraad. De belangenbehar
tiging van de buurthuizen naar de ge
meente toe werd altijd vanuit de overkoe
pelende stichting gedaan. In de toekomst 
is dat niet zo handig meer. De stichting 
zou dan zestien deelraden moeten aflo
pen. Het is dus praktischer om de belan
genbehartiging per deelraad te regelen. 
Daarom is door de stichting een reorgani
satieplan gemaakt. Het resultaat is dat er 
in dit gebied twee zogenaamde “ wijk
team s”  zijn gekomen; één in de Staatslie
den en Hugo de G rootbuurt en één in de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Aan 
deze reorganisatie zitten zeker ook posi
tieve kanten; per buurt is het gemakkelij
ker te bepalen wat er speelt.
Wat betekent deze fusie  voor de buurt
huizen?
“ We zijn er al een paar maanden mee be
zig en het is natuurlijk erg ingrijpend ge
weest. Er was veel onzekerheid bij zowel 
de betaalde krachten als bij de vrijwilli
gers. We hebben toch wel zo’n zestig uur 
per week moeten inleveren. Dit betekent 
een groter appèl op vrijwilligers. In de 
toekomst zullen ze dan ook nog meer 
zelfstandig gaan werken dan ze in het ver
leden al deden. Vrijwilligers willen echter 
wel in het buurthuis aktief zijn, maar vra
gen, terecht, ook om ondersteuning. 
Daar moet wel de ruimte voor blijven 
vind ik. Ik heb veel respekt voor de grote 
inzet van vrijwilligers; zonder hen zouden 
de buurthuizen zowiezo niet kunnen 
voortbestaan. Maar vrijwilligers moeten 
er dan zelf ook iets aan hebben. Dat kan
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Vergoeding kosten bij ziekte
drag (gezinnen ƒ  15 .700 ,- en alleen
staanden ƒ  7.850, - )  kan een vergoeding 
voor deze kosten aanvragen bij de Ge
meentelijke Sociale Dienst.
Om te kunnen beoordelen of kosten 
noodzakelijk zijn zal de Gemeentelijke 
Sociale Dienst advies aan de G.G. & G.D. 
vragen. Daarna zal men via een speciale 
berekening nagaan, wat er zelf betaald 
kan worden. De totale kosten moeten 
echter boven een bepaald bedrag per jaar 
uitkomen. Dit bedrag is momenteel 
ƒ  171,—
Wie nog geen 65 jaar is, zal voor sommi
ge van deze kosten — voorzieningen ge
naamd — een beroep moeten doen op de 
AAW. Aanvraagformulieren zijn ver
krijgbaar op het postkantopr. Ambtena
ren moeten een aanvraag indienen bij het 
ABPF te Heerlen. Voor extra kosten, die 
niet door de AAW of het ziekenfonds 
worden vergoed, kan men ook als men 
nog geen 65 jaar is en weinig inkomen 
heeft, een aanvraag indienen bij de Ge
meentelijke Sociale Dienst. Ook dan 
geldt, dat men niet meer dan genoemde 
bedragen aan spaarbezit mag hebben. 
Wat betreft de vervoerskosten, die men 
moet maken om huisarts, specialist en 
dergelijke te bezoeken bestaat er een rege
ling bij het ziekenfonds. Er zijn vergoe
dingen mogelijk voor de kosten van 
openbaar vervoer, taxi en gebruik van ei
gen auto. De totale kosten moeten dan 
wel meer bedragen ƒ  117,50 binnen een 
periode van 12 maanden.
Sinds 1 augustus 1986 is er voor zieken
fondsverzekerden een speciale regeling 
ten behoeve van taxivervoer. Als men een 
taxi nodig heeft moet men een dag van te
voren de meldkamer (telefoonnummer 
77.22.22) bellen. U betaalt een vast be
drag per rit. Wanneer in totaal binnen 12 
maanden ƒ  117,50 is betaald wordt u 
voor de rest van die 12 maanden koste
loos vervoerd. U krijgt dan een zoge
naamd “ vrijwaringsbewijs” . Het vrijwa- 
ringsbewijs komt in uw bezit door uw 
taxibonnen en bijbehorende verklaringen 
in te leveren, bij of op te sturen aan het 
ziekenfonds. Nadere informatie over de
ze regeling kunt u krijgen bij de kantoren 
van het Ziekenfonds Amsterdam en Om
streken, telefoonnummers: 567.14.40 en 
567.14.31.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de sociaal raadslieden.

Van Limburg Stirumstraat 119
1051 BA Amsterdam
Tel. 020-840230/846061

Als men ziek of gehandicapt is, kunnen er 
allerlei extra kosten zijn, die niet uit eigen 
inkomen bekostigd kunnen worden. Het 
gaat hier om kosten zoals het noodzake
lijke gebruik moeten maken van taxi 
(voor maatschappelijk vervoer), aan
schafkosten rolstoel, bril, gebit, boorap
paraat, dieetkosten e.d. Ook de extra 
kosten voor rijdende maaltijden en extra 
kosten van slijtage van kleding en bedde- 
goed bijvoorbeeld, omdat men een pro
these moet dragen of inkontinent is. 
Kortom, alle kosten in verband met ziek
te of invaliditeit.
Wie boven de 65 jaar is en een inkomen 
heeft op bijstandsnivo of iets hoger en 
een spaarbezit beneden een bepaald be-

Peuterwerk
Als je het leuk vindt om met heel kleine 
kinderen om te gaan kun je je opgeven 
voor het meedraaien in een van onze peu
terspeelzalen.
Lesgeven
Voor het geven van Nederlandse taalles
sen aan buitenlandse buurtbewoners zoe
ken we nog medewerk(st)ers. Heb je eni
ge ervaring in lesgeven en beheers je de 
Nederlandse taal goed, dan ben je wel
kom.
Kinder- en tienerwerk
Voor een aantal kinder- en tienerwerk- 
aktiviteiten zoeken we nog enthousiaste 
vrijwillig(st)ers. Vooral jonge mensen, 
die kreatieve ideeën hebben of goed kun
nen sporten zijn van harte welkom. 
Informatie
Voor meer informatie over vrijwilligers
werk in een van onze buurthuizen kunt u 
telefonisch kontakt met ons opnemen en 
persoonlijk even langs komen. Adressen 
en telefoonnummers:
De Binding, De Wittenstraat 27 
tel. 848672.
De Binding, Van Beuningenplein 103 
tel. 841262
De Reiger, Van Reigersbergenstraat 65 
tel. 845676
,t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5 
tel. 842473

Is jouw  funk tie  nu ook veranderd?

“ Ja zeker. Ik ben nu koördinator voor de 
vier buurthuizen. Dat betekent dat ik me 
niet meer met de koördinatie per buurt
huis bezig zal houden, maar meer met de 
grote lijnen op het gebied van manage
ment. En ik doe de kontakten naar bui
ten, zoals straks met de stadsdeelraad. Ik 
kan me ook bezighouden met noodzake
lijke vernieuwingen. De maatschappij 
ontwikkelt zich en de buurthuizen moe
ten daar goed op in blijven spelen. Er 
moet dus onderzoek gedaan worden wat 
er van belang is voor de buurt. Wat dat 
betreft is deze nieuwe organisatie heel 
gunstig. Er zitten dus weer hele nieuwe 
aspekten aan mijn werk; dat vind ik wel 
spannend.”

Judy Spook

Als u iets wilt doen, maar u weet nog niet 
precies wat, dan is het ook verstandig om 
even bij ons langs te komen, dan kunnen 
we samen met u bekijken wat er mogelijk 
is. Hieronder noemen we een aantal ta
ken waarvoor we nog mensen zoeken. 
Barkommissie
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 wat gezelligheid. De man 
o f vrouw die de bardienst doet is de gast
heer of gastvrouw voor die avond. Het is 
een verantwoordelijke taak, maar ook 
een prettige. Je leert bovendien heel wat 
mensen kennen. Wil je hierover meer we
ten, bel ons op, o f nog beter: kom een 
avondje langs op De Binding, Van Beu
ningenplein 103 (tel. 841262), o f in ’t 
Trefpunt, 3e Hugo de G rootstraat 5 (tel. 
842473).
Kantoordiensten
De vrijwilligers die kantoordiensten 
doen, zorgen voor de ontvangst van be
zoekers en deelnemers. Gastvrijheid is 
een belangrijke eigenschap die je ervoor 
moet hebben. Er komen wat lichte admi
nistratieve werkzaamheden bij, zoals het 
inschrijven van deelnemers en het innen 
van kontributie. Ook het aannemen van 
de telefoon en het doorgeven van bood
schappen horen erbij.

VRIJWILLIGERS
Bij de buurthuizen zijn een groot aantal vrijwillig(st)ers betrokken. De buurthuizen 
zouden niet zoveel aktiviteiten kunnen bieden, als er geen mensen waren, die zich hier
voor vrijwillig zouden inzetten. Er zijn echter nog meer mensen nodig.
Als u wat tijd over hebt, en als u het leuk vindt om met andere buurtbewoners in kon
takt te komen, is het misschien ook wel wat voor u. Hoe meer mensen hoe beter. We 
noemen een aantal mogelijkheden. Is er iets voor u bij? Komt u dan even langs of belt 
u ons even op. We kunnen dan meer over de werkzaamheden vertellen. Ook als u zelf 
ideeën heeft over dingen, die hier nog niet bij staan, kom dan even langs.
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TEKİN BUNU RÜYASINDA GÖRSE INANNAZDI
Van Hallstr'da bulunan ge
miciler binasına yerleşti. 
Okulda şimdi bir büyük spor 
salonu, 2 antreman salonu, 
sauna, bar ve temizlenme, 
giyinme odalari bulunmakta- 
dir. Hiçbir yardım almadan 
ayakta duran bu okul'da 
şimdi Tom Harınck teknik 
müdürlüğü yapmaktadir. Di
ğer 10 antranör yalnız gö
nüllü olarak çalışmaktadır
lar. Okulun şimdi 160 tane 
kızlı erkekli öğrencisi 
var.Bu kavga spronun sadece 
erkeklere ait olduğunu söy
leyenler yanılmaktadır. Şu 
an 50 kız öğrenci korunma 
kursuna katıl maktadır. 
Tekin'in chakuriki sporuna 
karşı ilgisi çeşitli mil
liyet lerden (Türkler,Fas
lIlar, HollandalIlar) olan 
kişilerin katılması ve ken
dilerinin rahat etmeleri 
idi.
Okulda çok disiplinli olmak 
gerekir. Antreman başladı
ğı zaman öğrenci zamanında 
gelmesi gerekir. Sigara iç
mek ve içki yasaktır. Bar
dan ancak meyva suları bu
lunmaktadır. Sıkı disiplin
li olmasına rağmen güzel 
havası var. Chakuriki, Te
kin ve diğer ög renciler 
. için bir ev olmuştur İda
reciler erkek ve kızların 
sorunlarıyla da ilgilermek- 
tedirler. Bu durumda okul 
.sosyal görevinide yerine 
getirmektedir. Böyle karşı
lıklı saygı arkadaşlık ken
dine hakim olmak ve işbir
liğini öğretmektedir.
Ancak bu durumda başarılı 
olmak, mümkün. Bu okul iki 
tane dünya şampiyonu ve iki 
tane Avrupa şampiyonu ye
tiştirdi. Avrupa şampiyon
larından bir tanesi ise Te
kin Dönmez , şimdi 23 yaşın
da, Thai-boks hafif siklet

gundu çünki sokakta kavga 
etmeyi sever diğer çocuk
larla yarışırdı. Van Hall- 
str. da bulunan Chakuriki 
okulu Bay Tom Harinck ta
rafından başlatılmıştır.
Bu okul korunma spor çeşit
leri karete ve Thai-boksu 
öğretmektedir.
Birkaç yıl Cliffordstr ve 
F. Scholtenstr. da bulunan 
bu okul Van Beuningenstr.'a 
taşındı. Bu bina'çok mükem
mel yapılmıştı fakat bir 
yıl sonra şehir yenilenme
sinden dolayı kapatılmak 
mecburiyetinde kaldı. O za
man spor encümen azası, bay 
Verheij iyi bir öneride bu
lundu. Yeni bir güçle okul

Türkiye doğusunun bir kö
yünden Hollandaya göç etmiş 
II yaşındaki bir çocuk için 
büyük bir olay sayılır. 
Babası ve amcası daha önce 
işçi olarak Hollanda hükü
meti tarafından Amsterdam’a 
getirilmişlerdir.
Anne Dönmez 5 çocuğu ile 
birlekte Van Hallstr .da bir 
eve yerleşti. Tekin direk 
Zaagmolen okuluna başladı. 
O okul da tekin 1e ilgi gö
steren ve Türkçe bilen Hans 
isminde bir öğretmenle kar
şılaştı. Böyleçe yeni çev
resine çok yakın bir zamanda 
alışabildi. 12 yaşındayken 
Chakuriki okuluna başladı. 
Bu okul Tekin için çok uy

8



16 september 1988
Tekin1 in büyük dede si ve 
annesi Tekini gördükleri 
zaman sevinirler. Tekin'in 
büyük planları var. Ağus
tos ayına Japonya'da maç 
yapacak.
Kendisi Olimpiyat oyunla
rına katılmayı ümit ediyor, 
belki de hiç belli olmaz 
bir gün dünya şampiyonu da 
olabilir.

gini yaptığı an geçerli o- 
labiliyor. Tekin aslında 
bunu istemiyor Çünki asker
lik ve spor kariyerini bir 
arada yürütmesi zor.
Tekin ve ailesi dogmus ol
dukları Altınözü ismindeki 
köyle rini unutmamışlar. 
Devamlı aile fertlerini ve 
arkadaşlar rini ziyarete 
gitmektedirler. Özellikle

Avrupa şampiyonu Paris'den 
yeni dönen Tekin Avrupa, 
Güney-Amerika ve Thai land 
da yapmış olduğu geziler i 
anlatıyor.
Bütün hayatı Thai-boks da 
başaralı olabilmek için çok 
sıantreman yapıyor. Tekin 
Hollanda milliyetine kayı
tlı olmak istiyor, Fakat bu 
ancak Türkiye'de askerli-

DE PANTY-SPECIALIST 
in je eigen Staatsliedenbuurt

scheen & leder bv
Van Limburg Stirumplein 9

★  Panty’s : 20-30-40-60 denier
net, kant, opaque, strass

★  Kousen : fantasie, ook met halter
★  Maillots : wol, katoen en kant
★  Beenwarmers : alle modekleuren

uw mooiste beenbekleding van morgen 
vandaag al bij SCHOEN & LEDER

Adverteer ook in de Staatskrant

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar

maandags
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr. 24, te l.:1205212

Nassaustraat 37drogisterij

HERMAN BLIK
al 22 jaar in deze buurt

Nu ook voor uw huishoudelijke artikelen
VOLLEDIG SORBO-ASSORTIMENT 

met o.a. *  Borstelwerk
★ Naalden
★ Naaigaren
★ Ritssluitingen
★ Lampen en batterijen

GROENTEHANDEL

GIEL

telefoon 844459Fannius Scholtenstraat 67

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte en gebakken vis 

Kwaliteit is onze reclame
Van Limburg Stirumstraat 40 Tel. 84 80 27
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MACHO’S SCHIETEN BETER!
zijn. Het uitoefenen van geweld is de 
hoofdtaak van het leger en dergelijke 
“ mannelijke” eigenschappen zijn hierbij 
noodzakelijk. Méér vrouwen in het leger 
zal daaraan vermoedelijk weinig kunnen 
veranderen.
Kunnen en willen vrouwen zich hieraan 
aanpassen? Draagt het werkelijk bij aan 
de emancipatie als vrouwen bewijzen ook 
stoer en agressief te kunnen zijn? O f zou 
het tóch mogelijk zijn het leger van bin
nenuit te veranderen, vrouwvriendelijker 
te maken?
Er zijn nog meer vragen. Is het leger wer
kelijk zoveel sexistischer als de rest vn de 
maatschappij? Zijn jongens die in dienst 
geweest zijn, sexistischer en agressiever 
dan jongens die niet in dienst zijn ge
weest? Hoe is het voor hom o’s om in 
dienst te zijn?

ANTI-MILITARISTISCH KAFE

INFORM ATIE/DISKUSSIEAVOND 
over

MILITARISME EN SEXISME

Donderdagavond 29 september 
De Binding 

De Wittenstraat 23, Amsterdam 
(bereikbaar met tramlijn 10) 

Aanvang 20.00 uur

Een inleiding zal worden gehouden door 
een spreekster en een spreker, waarna ge- 
diskussieerd zal worden. Wie de spreek
ster en spreker zullen zijn staat op dit mo
ment nog niet vast, gezocht wordt naar 
mensen uit de homo- en de vrouwenbewe
ging. De bar is de gehele avond geopend. 
Tijdens het kafé zal een brochure over het 
onderwerp te koop zijn.
De toegang is gratis.
Het Anti-militaristi'sch Kafé is een initia
tief dat is voortgekomen uit het Anti- 
Reforgeroverleg Amsterdam. Eén keer in 
de maand, elke vierde donderdagavond, 
wordt een bijeenkomst gehouden. De be
doeling is te informeren en te diskussië- 
ren over anti-militaristische onderwer
pen.
Het onderwerp op 27 oktober zal zijn: 
Modernisering van de konventionele be
wapening
24 november zal gaan over:
Sociale verdediging 
Nadere informatie:
Karin Hulsman: tel. 020-849010 
Martin Broek: tel. 020-820141 
M argrietha Reinders: tel. 020-860650

hoogte maar grijpt niet in. Jezelf bewij
zen, daar wordt je immers een man van! 
Het kader heeft eerder de neiging derge
lijk gedrag te stimuleren. Lichamelijk 
zwakkere jongens worden al snel een 
mietje genoemd, je lijkt wel een vrouw of 
een flikker als je iets niet kan of wilt, en 
officieren en onderofficieren wrijven je 
dat voortdurend onder de neus. Het 
m aakt terloops nog even duidelijk dat 
vrouwen en mietjes niks kunnen, nergens 
geschikt voor zijn en naar believen uitge
scholden en vernederd mogen worden.
Is dergelijk gedrag typisch mannelijk? 
Het aandeel van vrouwen in het leger be
draagt nu iets meer dan 1%. Hoewel in 
principe alle onderdelen voor vrouwen 
open staan, hebben de meesten admi
nistratieve of verzorgende funkties. 
Slechts een enkeling dringt door tot de ge- 
Vechtsonderdelen. Defensie stimuleert de 
deelname van vrouwen in het leger, mede 
omdat door het afnemend aantal geboor
ten het aantal dienstplichtigen terug
loopt. Vrouwen worden handig gebruikt 
als reserve-arbeidskrachten die in geval 
van tekort worden aangesteld. Eenmaal 
in dienst krijgen ze het erg moeilijk. Er 
wordt van ze verwacht dat ze voldoen aan 
het beeld van het zwakke mooie geslacht 
dat graag versierd wil worden. Ander
zijds zullen ze, om voor vol te worden 
aangezien, ook stoer en agressief moeten

Op 29 september opent het Anti-militaris- 
*tisch Kafé het nieuwe seizoen met een 
avond over de invloed van het militair 
systeem op sexistisch gedrag. Steeds jon- 
ger gaan dienstpliehtigen het leger in. 
Juist op een leeftijd dat sexueel gedrag 
duidelijk vorm begint te krijgen worden 
zo’n 125.٠٥٥ mannen per jaar ingelijfd in 
een mannengemeensehap die wordt ge- 
kenmerkt door hiërarehie en agressie. 
Veehtlust en stoerheid zijn de eigenschap- 
pen die Jan Soldaat moet leren, vriende- 
lijkheid en medelijden zijn storende fak- 
toren in een oorlog en dienen dus te wor- 
den uitgebannen.

Het eigen geweten speelt geen rol, ge- 
hoorzaamheid aan de meerderen is voor 
effektieve oorlogvoering noodzakelijk en 
dient te worden aangekweekt. Ook tussen 
de dienstplichtigen onderling ontstaat een 
hiërarchische verhouding met bovenaan 
de sterksten met de grote bek en onder- 
aan de zwakke, verlegen, “ onmanlijke 
jongens. Deze groepshiërarchie wordt 
vaak op gewelddadige wijze vastgesteld, 
waarbij sexueel geweld een grote rol 
speelt.
Niet alleen tussen mannen en vrouwen, 
maar ook tussen mannen onderling blijkt 
dit een “ goede”  methode om je macht 
over een ander te bewijzen. Het “ k^der” 
is vaak van deze gewelddadigheden op de

tercafé aan de Prinsengracht in Amster
dam.
Al een keer o f 16 zorgde hij hier voor een 
uitverkocht huis met zijn programma 
‘Teder mens heeft ’n wens” . Naar aanlei
ding van zijn allereerste voorstellingen 
was de pers unaniem over zijn optreden: 
“ theaterpersoonlijkheid tot en met” , 
“ heeft een perfecte tim ing” , “ een rasen- 
tertainer” zijn slechts enkele citaten uit 
de lovende recensies. En, wat niet altijd 
gebeurt, het publiek bleek het met deze 
beoordelingen van harte eens, getuige de 
volle zalen en de enthousiaste reacties. 
Het artistiek vakmanschap van Lex 
Wiertz laat zich niet in een woord karak
teriseren, daarvoor is hij te veelzijdig. 
Voor alles is Lex Wiertz een theaterper
soonlijkheid, die door zijn hartverwar
mende uitstraling het publiek in zijn ban 
weet te brengen en te houden. Juist die 
gevarieerdheid, gevoelige liedjes afgewis
seld door felle niets verbloemende 
teksten, gekke onverwachte wendingen 
garanderen een welbesteed “ avondje 
u it” .

de koperen knoop

presenteert

ث، حءت ك

س
LEX WIERTZ

ه ا ا €  m a n  s h o w
مؤد

ااء\م°:

donderdag 2و september
ث0  uur.

KAARTEN ٠ M ”  VERKRIJGBAAR QU BEHEERDER 

OF RESERVEREN VIA TELE fCO N  8 6 5 6 0 6

Ook al geniet de naam Lex Wiertz nog 
geen landelijke bekendheid, inmiddels is 
hij wel degelijk een veel gevraagd artist in 
het kleine theatercircuit en zeer in het bij
zonder in de Suikerhof, het bekende thea
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OPEN SCHOOL VOOR VOLWASSENEN OUD-WEST
VOS (vrouwen oriënteren zich op de sa
menleving)
Een VOS-kursus is een kursus van 20 we
ken, waarifl vrouwen zelf het programma 
bepalen. Onderwerpen die aan de orde 
konaen, zijn b.v.:
-  hoe voed ik mijn kinderen op
-  wat moet ik als ik er alleen voor kom 

te staan
-  betaald en onbetaald werk
-  voor jezelf opkomen.
De kursus is 1 keer per week en is voor 
vrouwen van alle leeftijden. “ Ik heb er 
gelachen, ik heb er veel gepraat en ge
hoord, maar ik heb er vooral veel geleerd. 
In die VOS-kursus kan je eigenlijk alle 
kanten u it.”  (Tinie, 46 jaar, VOS-kur- 
siste)
De Open School-kursussen zijn in ver-

ook het rekenen van de lagere school op
halen. Ook kunt u rekenen om verder te 
kunnen leren, voor uw werk of voor een 
opleiding. Er zijn rekengroepen voor be
ginners en voor gevorderden. Deze groe
pen zijn overdag en ’s avonds.

Open school voor vrouwen
De Open School voor vrouwen is een kur
sus voor vrouwen die minstens 5 jaar op 
de lagere school hebben gezeten, maar 
niet meer dan 2 jaar voortgezet onderwijs 
hebben gevolgd. In een groep van onge
veer 12 vrouwen kunt u uw lagere school
kennis ophalen en algemene ontwikkeling 
opdoen. De kursus duurt 2 jaar en is 1 
ochtend in de week. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om keuzevakken te volgen, 
zoals Engels of wereldoriëntatie.

De Open School voor Volwassenen biedt 
kursussen voor volwassenen met weinig 
schoolopleiding in buurthuizen in heel 
Amsterdam. De lessen beginnen in de 
week van 5 september. In Oud-West is er 
nog plaats in verschillende groepen.
Die groepen zijn:

٠ 1. lezen en schrijven
2. taal
3. rekenen
4. open school voor vrouwen
5. vrouwen oriënteren zich op de samen
leving.

Lezen en schrijven
Veel mensen kunnen niet goed lezen en 
schrijven. Dat is erg lastig. Denkt u maar 
aan de krant of de t.v. O f aan d؟ reklame 
of het telefoonboek of aan de vragen van 
uw kind dat naar school gaat... Er zijn 
lesgroepen waar u dit kunt leren. Een 
deelnemer vertelt erover: “ Ik ben blij dat 
ik naar de kursus lezen en schrijven ben 
gegaan, omdat je het zo hard nodig hebt 
in je leven. De eerste keer was heel span
nend. De opvang was goed. We voelden 
ons snel thuis. Het gaat helemaal niet 
schools. Het is fijn, dat je in je eigen tem
po kunt leren.”  De lessen zijn 1 of 2 keer 
per week, duren 2Vi  uur en zijn overdag 
en ’s avonds. Het lesmateriaal is gratis en 
een groep bestaat uit ongeveer 7 perso
nen.

Taal
Als u wel kunt lezen en schrijven, maar 
dat vaak toch moeilijk vindt, dan is een 
taalgroep iets voor u. U kunt daar uw 
kennis ophalen en oefenen met het schrij
ven van brieven, het gebruik van woor
denboeken, de spelling van moeilijke 
woorden en het schrijven van een verslag. 
U kunt na verloop van tijd al uw dagelijk
se schrijfwerk zelf afhandelen. Maar in 
een taalgroep kunt u zich ook beter een 
mening vormen over maatschappelijke 
onderwerpen en daarover informatie op
zoeken. En voor wie verder wil leren, is 
een taalgroep een goede start. De taal
groep is één avond per week en er zitten 
ongeveer 12 mensen in een groep.

Rekenen
Rekenen komt elke dag terug. Je moet re
kenen bij het boodschappen doen, bij het 
koken, bij doe-het-zelven, en bij het 
kaarten. Toch is rekenen voor veel men
sen erg moeilijk en voor hen is er de re- 
kenkursus. Je kunt er het begin van reke
nen leren en de toepassing ervan in het 
dagelijks leven oefenen, maar je kunt er
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-  Alles wat opgehangen kan worden aan 
een hangertje inleveren (dat krijgt u 
later weer terug).

-  Alles in een doos en daarom uw naam, 
tel. nr., bank- of gironummer en of 
uw niet verkochte spullen wel o f niet 
naar de stichting “ Mensen in N ood” 
mogen.

-  Dit inleveren op vrijdag 30 september 
van 9.00 - 10.30 uur.

-  Uw niet verkochte spullen kunt u al
leen op maandagmiddag 3 oktober 
weer ophalen tussen 14.00 en 15.00 
uur. Wat dan niet opgehaald is, wordt 
daarna meteen weggebracht.

-  Van het door u verdiende bedrag, 
houden wij ± 3% in voor de organisa-

-  Voor eventueel zoekgeraakte spullen 
zijn wij niet verantwoordelijk.

We hopen dat het weer een succes wordt,
dan kunnen we het in het voorjaar van
1989 weef doen. Tot ziens op maandag 3
oktober 1988.

Trudi Verweij tel. 828388 
Ineke Hupkes tel. 120895

ademen blokkeer je dus je belangrijkste 
energiebron en wordt je beweging, je 
houding, ja  zelfs je denken, krampachti
ger of gespannener dan zij hoeven te zijn. 
Naast het versterken, gezonder en soepe
ler maken van je lichaam is hatha-yoga 
dus tegelijkertijd een methode om je te 
‘ontspannen’. Dit echter alleen wanneer 
je je eigen grenzen zowel lichamelijk als, 
op den duur, geestelijk, aanvaard. Daar
om kan yoga alleen een puur individueel 
gebeuren zijn. Het hoeft niets te kunnen, 
niets te forceren, niets te bereiken. De 
prestatie is niet belangrijk, je hoeft geen 
doel voor ogen te hebben, je niet te verge
lijken met anderen,”  aldus Boers.

Lestijden
De lessen gaan plaatsvinden in het ge- 
bo.uw van ‘De Reiger’ aan de Van Rei- 
gersbergenstraat 65. De eerste les is gratis 
toegankelijk en geldt als kennisma- * 
kingsles. Voorlopig geeft Boers op 
woensdag van 18.30 tot 19.45 uur, van
20.00 tot 21.15 uur, en van 21.30 tot 
22.45 uur les. Bij voldoende belangstel
ling bestaat echter de mogelijkheid ook 
op andere dagen of tijden lessen te vol
gen, zulks in overleg met de docent en 
‘De Reiger’. Gemakkelijke kleding, die 
het bewegen niet belemmert, wordt aan
geraden. Ook kan men een handdoek, 
slaapzak of kleedje meenemen om op te 
zitten. Voor eventuele nadere informatie 
is Kees Boers bereikbaar onder telefoon
nummer 01726-11670.

KINDERSPULLETJES
Het is echt waar, maar het is alweer voor 
de 20e keer. Dus ons 10-jarig jubi
leum!
U kunt kinderkleren, speelgoed, babyar
tikelen, fietsstoeltjes enz., voor leuke, la
ge prijzen komen kopen op maandag 3 
oktober van 9.30 - 11.00 uur in buurthuis 
’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5. 
Als u ook iets wilt verkopen, voer dan 
zorgvuldig de onderstaande spelregels 
uit, dat bespaart ons erg veel tijd. Lees dit 
goed want de spelregels zijn gewij
zigd!
-  Alleen schone, mooie en hele kin- 

derspullen. Geen verwassen, vormelo
ze of door de was hard geworden kle
ding en geen zomergoed. Gezien de 
enorme hoeveelheid, zullen we erg kri
tisch zijn.

-  Op ieder artikel stevig een papiertje 
bevestigen met uw naam, de prijs (zo 
laag mogelijk) en eventueel de maat. 
Geen spelden gebruiken

ning en ontspanning aan den lijve erva
ren, waardoor men met spanning op een 
ontspannen manier leert omgaan. Ook de 
adem speelt hierbij een rol.
Boers: “ Vrijwel iedereen heeft de neiging 
om de adem in te houden of ‘hoog’ te 
gaan ademen wanneer men gespannen is 
of een kachtsinspanning moet leveren. 
Een mens kan echter een paar weken zon
der voedsel. Een paar dagen zonder 
vocht, maar slechts een paar minuten 
zonder adem. Door niet of niet goed te

schillende buurthuizen in Oud-West. De 
kosten zijn ƒ  30, -  per jaar voor 1 keer in 
de week les; ƒ  60, — per jaar en voor 2 
keer in de week les. Tegemoetkoming in 
de kosten is mogelijk.
U kunt zich opgeven of informatie vra-

Open School voor Volwassenen Oud- 
West
Marnixkade 37 
tel. 224508

TIJD OM TE LEREN 
Film over lees- en schrijfgroepen 

in Amsterdam op de Amsterdamse 
Kabel-T.V.

datum: vrijdag 23 september 1988 
tijd: van 4 uur ’s middags 

tot 11 uur ’s avonds, 
elk uur op: kanaal 14

(Amsterdamse 
Kabel-T.V.) 

duur van de film: 35 minuten.

YOGA
Op woensdag 7 september aanstaande 
vangt bij buurthuis ‘de Reiger’ het nieu
we “yoga-seizoen” aan. Zowel beginners 
als gevorderden kunnen dan weer yoga- 
les nemen bij Kees Boers (27). Boers is 
opgeleid door Hans Wesseling, de zich al 
meer dan dertig jaar met yoga bezighoudt 
en beschouwd wordt als een van de “ gro
ten” op dit gebied.

Boers: “ De letterlijke vertaling van het 
woord yoga is ‘ju k ’. Zoals bekend is, ver
bindt een juk twee dingen met elkaar en 
houdt ze in evenwicht. Yoga is dus het 
juk dat iemand zichzef oplegt teneinde 
weer in evenwicht te komen. Hiertoe 
biedt de yoga een compleet filosofisch 
systeem, waarvan hier in het westen de 
hatha-yoga het bekendste is. ‘H a’ is te 
omschrijven als geest, ‘T ha’ als stof. 
Hatha-yoga betekent dus het creëren van 
evenwicht tussen die twee tegendelen. 
Daardoor wordt het verband tussen li
chaam en geest meer voelbaar. Zo weet 
iedereen, dat een geestelijke spanning li
chamelijk door kan werken, en vice ver
sa .”

Adem
In de hatha-yoga wordt onder andere ge
werkt met het doen van oefeningen en het 
aannemen van houdingen. Volgens Boers 
wordt daardoor het verschil tussen span-

13
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Vraa$ advies aan drogist

voorthuis €٨ op vakantie
ص  DROGIST, PARFUMERIE EN SCHO ONHEIDS SALONm TOM LOWIE
VAN LIM BURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 843691.

Van Limburg Stirumstraat 44 
Tel. 86 4814

OMDAT HET 
NIET BETER KAN

GROENTEN - FRUIT 
LEVENSMIDDELEN

PANNEKEET
٧  LIMBURG STIRUM STRAAT 4^ TEL. 848671 

RUNDERLAPPEN HEERLIJK 
OM TE SUDDEREN 

MET EEN RANDJE VET,
500 GRAM f 5,95

SPECIALE AKTIE 
KIPPEPOTEN 

f5,50 PE^ KILO

Sportief
2e Nassaustraat 34 tel. 844820

j p j |  ٨١

ook op huishoudelijke 
artikelen perfect

O  ٠ ٠  (  diverse belegde broodjes, pannekoeken, 
i K « / 9 i a i ٠٠٠ ا   snacks en diverse soepen ....

TRIANON

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

Hugo de Grootplein 3 
telefoon 84.23.48
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VERHUISBERICHT
Zeven organisaties die opkomen voor de 
belangen van bewoners en woningzoe
kenden zijn samengesmeed in één stede
lijk platform: het Amsterdams Steunpunt 
Wonen. De zeven zijn deze zomer naar 
een nieuw kantoor verhuisd.

Per 1 juli:
-  Amsterdams Woonwagenwerk
-  OBASA
-  Steunpunt Huisvesting Buitenlanders 

Per 1 augustus
-  Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen
-  Ver. Behoud door Onderhoud
-  Woongroepen Vereniging 
Amsterdam
-  SIKH

Het adres van het Amsterdams Steunpunt 
Wonen is:
Nieuwezijds Voorburgwal 32 
1012 RZ Amsterdam 
Telefoon: 020-255520

Bijstand en Free-lance werken
jaar o f ouder en ƒ  222,85 voor een echt
paar o f éénoudergezin.
Zijn de netto-inkomsten in een maand 
hoger dan de uitkering, dan vervalt de 
uitkering voor die maand. Iemand die een 
keer een flink bedrag verdient, kan zijn 
uitkering langere tijd kwijt raken. Er is 
dan sprake van een interingsperiode van 
IZi  maal de uitkeringsnorm. Voorbeeld: 
Verdient een timmerman met een klus 
ƒ  6.000, -  dan gaat er eerst 30% af. Van 
de overblijvende ƒ  4.200, -  gaat 20% af, 
als er zoveel verwervingskosten zijn. Er 
blijft dan over ƒ  3.360, -  . Als de timmer
man alleenstaand is moet hij van dit be
drag 2 maanden leven: VA maal twee 
maanden van ƒ  1.044,55 = ƒ  3.133,60. 
(ƒ 1.044,55 is de bijstandsnorm alleen
staande).

Voor meer informatie over dit onderwerp 
kunt u terecht bij de Sociale Dienst en bij 
de sociaal raadslieden.

Als u een bijstandsuitkering heeft en zo 
nu en dan een “ klus” doet (bijv. als tim
merman, vertaler of kunstenaar), waar
voor u bruto betaald wordt, dan is het be
langrijk dat u bij het invullen van het be
lastingformulier het juiste netto-bedrag 
invult.
De bruto-inkomsten moeten eerst worden 
verminderd met 30% reservering voor be
lastingen en premies. Van het bedrag dat 
overblijft kunt u vervolgens maximaal 
20% wervingskosten aftrekken. Verwer
vingskosten zijn bijv. materiaalkosten, 
reiskosten, advertentiekosten, kosten van 
kinderopvang (bij éénoudergezin). De 
kosten moeten wel aantoonbaar zijn. Het 
bedrag dat nu overblijft is het netto be
drag dat u op het inkomstenformulier 
moet invullen.
Van dit bedrag wordt dus 75% door de 
Sociale Dienst ingehouden en mag u zelf 
dus 25% houden met een maximum van 
ƒ  156,70 voor een alleenstaande van 23

In mei 1984 werd door bewoners van de Hugo de Groot buurt op het Frederik Hendrikplantsoen een bord geplaatst. De afbeelding 
vormde een protest tegen de kom st van de kruisraketten in Europa en was geschilderd door Bernard Dorbeck. 5 jaar later, op 12 
september jl., kwamen (oud-) buurtactivisten bijeen voor een vreugdevolle ontmanteling van het bord, dat al wat gammel begon te 
worden. H et heeft zijn nut gehad. De kruisraketten komen niet.

fo to : Jan KuijkOPGERUIMD STAAT NETJES
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HOE PAKKEN WE DE FANNIUS
Algemeen was men het erover eens dat 
wonen en werken in de buurt gemengd 
moet blijven. Een wijk waar alleen ge
woond kan worden zou te saai zijn; be
drijfjes e.d. kunnen ontmoetingsplekken 
voor buurtbewoners vormen. Er zal dus 
in de buurt plaats moeten zijn voor ate
liers, werkplaatsjes, etc. De winkels in de 
buurt, dé ontmoetingsplekken bij uitstek, 
zijn de afgelopen jaren allemaal verhuisd 
naar het konsentratiegebied in de Van 
Limburg Stirumstraat of gewoon verdwe
nen. Hoewel het velen plezierig leek als 
ook deze weer verspreid door de buurt 
zouden komen, werd dit als een onhaal
bare wens terzijde geschoven.

Toekomst
Op één avond de toekomst van de buurt 
bespreken met een groot aantal mensen is 
niet het eenvoudigste dat je kunt beden
ken. Er blijven dan gegarandeerd nog on
duidelijkheden liggen en niet ieder voor
stel kan even nauwkeurig uitgewerkt wor
den. W aar bijvoorbeeld nog nauwelijks 
over gesproken is, is de konsekwenties 
voor andere delen van de buurt. De toe
komst van de Fannius Scholtenbuurt gaat 
de hele Staatslieden- en Hugo de Groot- 
buurt aan. De bedrijfsterreinen liggen 
bijvoorbeeld niet in de Fannius Scholten
buurt zelf. En de extra fietsbrug over de 
Kattensloot, die door verschillende archi- 
tektenbureaus was voorgesteld, is door de 
vergadering afgewezen. Z o’n brug kan

Zo gewoon mogelijk, als het aan de buurtbewoner ligt. Het idee om als buurt zelf 
een stedebouwkundig plan te maken mag dan spektakulair zijn; het uiterlijk van de 
buurt hoeft dat zeker niet te worden. Op de buurtvergadering van het Fannius 
Scholtenkomité werd een voorlopig programma van wensen opgesteld. Daarin ko
men wolkenkrabbers, éénsgezinswoningen, architektonische hoogstandjes of honde- 
riolen niet voor. Een beetje meer groen, wat minder auto’s en verder het handha
ven van het stratenpatroon en architektuur die niet teveel uit de band springt; dat 
zijn globaal de wensen van de Fannius Scholtenbuurt.

de buurt ter hoogte van de Van Hogen- 
dorpstraat. Twee architektenbureaus 
hadden in hun plannen meerdere van de
ze ruimtes voorgesteld, maar de buurtver
gadering besloot dat één voorlopig vol
doende was. Over de precieze invulling 
van de ruimte, b.v. een park of een plein, 
liepen de meningen nogal uiteen, maar 
over de noodzaak en de plaats ervan was 
weinig diskussie nodig.

Parkeren en werken
Andere, niet minder belangrijke, wensen 
zullen het aangezicht van de buurt minder 
veranderen. Een uitzondering hierop is 
misschien nog het voorstel om kleine par
keergarages te bouwen op de hoeken van 
de woonblokken, op de begane grond en 
gedeeltelijk doorlopend op het binnenter
rein. Het architektenbureau DAK had dit 
idee al uitgewerkt in haar stedebouwkun
dig plan. Dit is door de buurtvergadering 
overgenomen. In de straten zal niet meer 
dwars geparkeerd hoeven te worden, al
leen nog in de lengte langs het trottoir, 
waardoor er meer ruimte over blijft.

begane g r o n d : po r t i e k ,  berg ingen,  p a r k ee r ga r ag e ,  

woonkamer  5 kamerwon ingen  aan de s t r a a t .

Op 28 juni werd voor de tweede keer een 
buurtvergadering gehouden over de Fan
nius Scholtenbuurt. Op de eerste vergade
ring in mei waren de plannen van de ar
chitektenbureaus al toegelicht en bekom- 
mentarieerd. Daarna is door buurtbewo
ners, in daarvoor opgezette werkgroepen, 
aan de hand van deze plannen een voorlo
pig programma van wensen opgesteld (zie 
de Staatskrant van mei en juni). Dit pro
gramma werd nu besproken met alle 
daarin geïnteresseerde buurtbewoners. 
Deze tweede vergadering was, hoewel de 
opkomst iets minder groot was, een stuk 
interessanter dan de eerste; er werd veel 
uitvoeriger en gedetailleerder ingegaan op 
de verschillende voorstellen. Erg ingrij
pend zijn de wensen echter niet. De>haal
baarheid bleef, niet tot ieders tevreden
heid, de hele avond een belangrijke rol 
spelen.

Verandering
Het programma bestaat in totaal uit 28 
wensen. Drie ervan zullen het karakter 
van de buurt enigszins veranderen. Op de 
eerste plaats is dat de wens om in de toe
komst niet hoger te bouwen dan 4 etages. 
In nieuwbouw is dat enkele meters lager 
dan in oudbouw. Het voordeel hiervan is 
dat de zon gemakkelijker in de straten en 
de binnenterreinen kan komen. Op plaat
sen waar de zon niet zo’n belangrijke rol 

,speelt kunnen dan wel 5 verdiepingen ge
bouwd worden, b.v. langs de Haarlem
merweg.
De tweede wens hangt hier gedeeltelijk 
mee samen: woningbouw op de bedrijfs
terreinen. Doordat er namelijk in de toe
komst minder hoog gebouwd moet gaan 
worden dan nu in de nieuwbouw gebrui
kelijk is, komen er ook minder woningen. 
Dit verlies kan echter ruimschoots ge- 
kompenseerd worden door het bouwen 
van woningen op de huidige bedrijfster
reinen. Deze terreinen liggen bovendien 
praktisch allemaal aan het water, zodat er 
zeer aantrekkelijke woningen bij zullen 
komen. Dit voorstel werd dan ook una
niem ondersteund.
De derde wens is een extra open ruimte in
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Projekt Intensieve Thuiszorg
spreid onder hulpverleners en instellingen 
van gezondheidszorg en maatschappelij- 
ke dienstverlening (huisartsen, apothe- 
kers, wijkverpleging, gezinszorg, zieken- 
huizen, wijkcentra, sociaal raadslieden 
enz.) ©ok kunt ٧ de folder bestellen bij 
de dienst Voorlichting van het Zieken- 
fonds Amsterdam en ©mstreken (tel. 
020-5671281).
Speciaal voor hulpverleners/verwijzers is 
een uitgebreidere brochure beschikbaar, 
©ok deze is te bestellen bij de dienst 
Voorlichting van ZA©.

kenhuis o f verpleeghuis. Bedoeld wordt 
het geheel van hulp door familie en vrien
den, door vrijwilligers en door wijkver
pleging, gezinszorg en huisartsen. Zonder 
deze hulp zou opname in een ziekenhuis 
of verpleeghuis nodig zijn. Of zou deze 
opname langer duren. Het projekt staat 
open voor ziekenfondsverzekerden én 
particulier verzekerden.
Het projekt ontwikkelt niet alleen beleid, 
maar coördineert ook de huidige moge
lijkheden voor thuiszorg. Bovendien is 
het mogelijk om via het projekt in aan
merking te komen voor extra thuiszorg 
(bovenop de normale mogelijkheden). 
Hiervoor is in het kader van een experi
ment to t 1 januari 1991 geld beschikbaar. 
Precieze informatie over voorwaarden, 
aanmelding en mogelijkheden is te lezen 
in de nieuwe folder “ Intensieve Thuis
zorg” . Bijgaand treft u een exemplaar 
aan. De folder is in grote getalen ver

Dit voorjaar ging in Amsterdam en Die- 
men het Projekt Intensieve Thuiszorg van 
start. Voor de inwoners van dit gebied is 
nu een informatiefolder beschikbaar, 
waarin alles staat over de mogelijkheden 
van het projekt. Eerder verscheen een 
brochure speciaal bestemd voor hulpver
leners/verwijzers.

Het Projekt Intensieve 1 huiszorg is een 
samenwerkingsverband van het Zieken
fonds Amsterdam en Omstreken, de 
Amsterdamse Huisartsen Vereniging, de 
Stichting Amsterdamse Gezinsverzor- 
gingsinstelling؛؛n en de Stichting Amster
dams Kruiswerk. Gezamelijk proberen 
deze organisaties een zo goed mogelijke 
thuiszorg in Amsterdam en Diemen te 
ontwikkelen.
Onder intensieve thuiszorg wordt ver
staan alle hulp die nodig is om een patiënt 
thuis te verzorgen in plaats van in het zie

SCHOLTENBUURT AAN?
echter ook voor de Hugo de Grootbuurt 
van belang zijn.
Een ander voorbeeld is de wens om de 
Groen van Prinstererstraat in te richten 
als ‘hoofd-fietsroute’. Dit idee is overge
nomen van een architektenbureau, maar 
de essentie van dat plan is er uit verdwe
nen. Het bureau had n.1. een verbinding 
(brug b.v.) voorgesteld vanuit de Groen 
van Prinstererstraat naar zowel het 
Westerpark als de Hugo de Grootbuurt, 
zodat er een lange doorlopende route zou 
ontstaan. Deze verbindingen zijn door de 
buurtvergadering afgewezen. W at er nu is 
overgebleven is een ‘hoofd-fietsroute’ die 
eigenlijk nergens naar toe gaat.
Een echt probleem zal dit waarschijnlijk 
niet opleveren. Bovendien is er nog tijd 
en ruimte genoeg om dit soort oneffenhe
den uit het programma te halen. Er is nu 
nog slechts een ‘voorlopig’ programma 
van wensen opgesteld. De komende tijd 
zal er gepraat worden met zowel buurtbe
woners als de architektenbureaus en am b
tenaren. Het is de bedoeling om in de
cember een definitief stedebouwkundig 
plan voor de Fannius Scholtenbuurt ؛pp 
tafel te hebben. En aangezien de uitvoe
ring van het plan minstens dertig jaar in 
beslag moet gaan nemen is zelfs ‘defini
tief’ nogal betrekkelijk.

Judy Spook
Wethouder Genet van Volkshuisvesting maakt ter gelegenheid van zijn 
werkbezoek aan onze buurt op 6 ju li een rondrit op de fiets. j o t o , Bergygid
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MUURSCHILDERING

Op donderdag 1 september heeft Boude- 
wijn Biich een muurschildering in de ٧،?« 
der H oopstraat/hoek van Limburg Sti- 
rumplein onthuld. De maker is John Stu- 
dulski. De onthulling werd gevolgd door 
een muzikaal optreden van The Bob Go- 
lor en Gruppo Sportivo.

bel van de buitendeur niet 
meer. Een extra bel o f bel- 
versterker is noodzakelijk, 
maar wie kan daar voor zor
gen?,

Thema-middag
De Wijkpost voor Ouderen wil 
graag met oudere buurtbewoners 
praten over dit soort problemen 
die men tegenkomt als men zelf
standig woont; en natuurlijk ook 
over mogelijke oplossingen. Dat 
zal gebeuren op donderdag 29 
september 1988 om twee uur in de 
Wijkpost voor Ouderen, Van 
Boetzelaerstraat 49. Als u het een 
belangrijk en interessant onder
werp vindt, bent u van harte wel
kom.
De Wijkpost heeft voor deze 
thema-middag een speciale gast 
uitgenodigd, namelijk Rein, de 
buurtconciërge uit de Nieuw- 
marktbuurt. Hij zal vertellen over 
zi؛n werkzaamheden die vooral 
bestaan uit het aanbrengen van 
voorzieningen die het mogélijk- 
maken dat ouderen langer zelf
standig en onafhankelijk kunnen 
blijven wonen. Uiteraard zal hij 
ook graag antwoord geven op uw 
vragen.
De Wijkpost geeft graag verdere 
informatie: 844352.

THEMA-MIDDAG OUDEREN OVER
KSSENMAN/^RTCONCIÊRGE

D e  b u u r t c o n c i ë r g e  g e e f t  o o k

A D V I E S  OVER ONDERHOUD K ACHE L  

EN G E I S E R .

goed meer kunnen bukken en 
moeite hebben om iets uit de 
koelkast te halen o f in bed te 
stappen. Verhoging van de 
koelkast en het bed zou een 
oplossing bieden. Maar wie 
gaat het doen?

-  Bij een aantal ouderen is al di
verse keren ingebroken en zij 
staan doodsangsten uit voor 
nieuwe inbraken. Een goede be
veiliging van deuren en ramen 
zou die ouderen weer rust ge
ven. Maar wie adviseert over 
inbraakbeveiliging en wie voert 
het uit?

-V e e l ouderen worden hardho
rend en horen de telefoon o f de

Oude bomen moet je niet verplan
ten, wordt wel eens gezegd. Oude 
mensen moeten zo lang mogelijk 
in hun eigen huis kunnen blijven. 
Dat is de wens van veel ouderen 
zelf. Het beleid van de overheid is 
daar ook steeds meer op gericht. 
Indien iemand veel verpleging en 
verzorging nodig heeft, moet dat 
in een vertrouwde omgeving ge
beuren, en niet in een vreemd, kil 
ziekenhuis o f verpleeghuis. De ge
zinszorg en wijkverpleging zijn de 
vertrouwde instanties waar aange
klopt kan worden om de nodige 
hulp in het huishouden te krijgen 
of de nodige thuisverpleging.

Aanpassingen in de woning
Voor een aantal ouderen is er ech
ter een ander soort hulp nodig om 
op een prettige manier nog zelf
standig te kunnen blijven wonen.
-  Zo zijn er ouderen die zich we

gens een handicap niet goed 
kunnen douchen zonder een 
douche-zitje, een anti-slipmat 
o f handgrepen. Maar wie gaat 
die voorzieningen aanleggen? 

- E r  zijn ouderen die zich niet
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O udere vrijw illigers
een vrijwillig(st)er. Wie zou één 
keer per maand en af en toe tus
sendoor, z o ’n 50 brieven willen 
bezorgen in onze buurt?
Als u belangstelling hebt kunt u 
naar de Wijkpost voor Ouderen 
komen o f even bellen. De Wijk
post is in de Van Boetzelaerstraat 
49, telefoon 844352.

ANBO 
Staatsliedenbuurt e.o. 

houdt zondag 9 oktober

OPEN HUIS

in gebouw De Koperen Knoop 
voor senioren vanaf 50 jaar. 

Er worden 3 ronden 
bingo gespeeld.

Boekjes a ƒ  2,50 aan de zaal 
verkrijgbaar.

Aanvang 13 uur.
Zaal open 12 uur.

De zomer is wel voorbij, maar u 
wilt toch niet de hele week thuis 
zitten? u  wilt wat bezigheden bui- 
tenshuis hebben, maar wel in de 
huurt? Bovendien wilt u iets doen 
voor de oudere buurtbewoners? 
In onze buurt zijn er een aantal 
hoogbejaarden die slecht ter been 
zijn en af en toe o f regelmatig 
boodschappenhulp nodig hebben, 
behoefte hebben aan een gezellig 
praatje, o f begeleiding nodig heb- 
ben naar een ziekenhuis. Om iry 
deze behoefte te voorzien is in de 
Staatslieden/Hugo de Grootbuurt 
de Burenhulp actief. De vrijwilli- 
gers van deze organisatie zouden 
er graag nog enkele oudere vrij- 
willigers, mannen en vrouwen, bij 
hebben om het werk te kunnen 
doen. Dus heeft u een uurtje per 
week vrij?
De Wijkpost voor Ouderen vraagt 
voor haar eigen activiteiten ook

BRAM & SAAR 
vraagt vrijwilligers

Bram & Saar is een eethuis voor 
mensen van 55 jaar en ouder in de 
Staatslieden en Hugo de Groot
buurt. Het is doordeweeks open 
van half 12 tot 2 uur. Voor de da
gelijkse werkzaamheden zoals:
-  het ontvangen van de bezoe

kers
-  tafels dekken en afruimen,
-  het opdienen van het eten,
-  koffie en thee zetten en
-  een praatje maken met bezoe

kers,
zoekt de wijkpost enkele vrijwilli
gers voor een dag in de week. 
Lijkt het u wat en heeft u drie 
uurtjes over, bel dan naar de 
Wijkpost voor Ouderen en vraag 
naar Hellie van Vreeswijk. Tel: 
844352.

H O O R A P P A R A T E N

ام .  □ E  J O N G

Z 1 E K E N F D N D S

L E V E R A N C I E R Frerierlk Hendrikstraat 26
Amsterdam

ااراماازااتاا ٧٦٦١ ٧.،

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

STAATSLIEDENBUURT 
VREETZAME BUURT

Elke awnd open De Wittenkade 90-96 tel. 64919ة
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ISemtevi yeni bir broşür çı
karmıştır. Bu broşür çeşitli 
haberlerin yanında, yetişkin
ler, gençler ve ufak çocuklar 
için hazırlanan etkinliklere 
ait bilgileri içermektedir. 
Ostelik kreş gibi semtevinin 
diğer girişimleri hakkında da 
bilgi verilmiştir.
Broşür henüz elinize geçme- 
diyse, aşağıdaki adreslerden 
kendiniz gelip alabilirsiniz:

De W ittenstraat 27 (tevens postadres) 
1054 AK Amsterdam Telefoon 848672 
Van Beuningenplein 103 
1051 VT Amsterdam Telefoon 841262 
NMB: 69.80.42.638

O p de buurthuizen is de nieuwe program m a folder 

te verkrijgen. Allerlei nieuws en inform atie over de 

aktiviteiten voor volwassenen, kinderen, tieners. 

Over de peuterspeelzalen en over alle andere zaken, 

die de buurthuizen nog m eer doen. Als u de folder 

nog niet thuis gehad heeft, kom  dan even langs.

BUURTHUIS DE REIGER Reigersbergenstraat 65 te؛. 845676 i 

842473 .:BUURTHUIS 'tTREFPUNT D erde Hugo de G rootstraat 5 te l

1 I I  I I I 1 1 1  I I I I I  I I  I I  I i i ...........................................i i i i i T

donkere kamer), voor de gevorderde 
amateur (werkgroepen, portret, studio, 
beter belichten en ontwikkelen) en voor 
degene die het uiterste in perfektie wil 
(barietafdrukken, zonesysteem, grootfor
maat/technische camera). Het program
ma start in de week van 12 september. 
De meeste cursussen zijn ’s avonds, maar 
er zijn ook 8 groepen overdag.
Naast het normale programma zijn er ex
tra aktiviteiten:
-  fotoreizen en fotoweekends (dit jaar 

Slena/Toscane, Budapest, Ardennen, 
Turkije)

-  workshops (bijv. poëzie en fotogra
fie)

-  speciale 1-avondcursussen: infra- 
roodfotografie, tonen en om- en in
kleuren, retoucheren.

Aanmelding: Han Sieveking Jacob Cats- 
kade 14-3; 1052 BX Amsterdam; tel. 
863549.

Fotografie in de Binding
In buurthuis De Binding worden al zo’n
12 jaar fotocursussen georganiseerd door 
Han Sieveking. In de loop der tijd is dit 
uitgegroeid tot een fotografisch centrum 
met het meest uitgebreide cursusaanbod 
van Amsterdam. Deze cursussen staan 
vermeld in een eigen brochure welke in de 
buurthuizen en de meest fotozaken is af 
te halen.
Er zijn cursussen voor de pure beginner 
(inleidende fotografiecursus, basiscursus

YOGA
In September zijn de lessen “ Yoga” on
der leiding van onze gediplomeerde 
Yoga-lerares Marion Dons weer gestart in 
buurthuis de Binding, Van Beuningen
plein 103 (tel. 841262) en wel op de dins
dagmiddag van 14-15 uur en voor de wat 
ouderen onder ons op vrijdagmiddag van 
13-14 uur. Heeft u belangstelling? U kunt 
zich opgeven bij het buurthuis, of langs
komen. De kosten bedragen ƒ  3 5 ,-  voor 
10 lessen.

Kinderboekenweek in de bibliotheek
Pitje is een meisje dat zich stierlijk ver
veelt. Ze is met haar moeder voor de hon- 
derdmiljoenste keer in het museum. Van
daag gaat ze kijken of er achter elk schil
derij een brandkast is verborgen. Zij 
vindt wel een schat, maar het is een hele 
gekke.........
De voorstelling kost niets. Je moet wel 
het gratis toegangskaartje voor 15 okto
ber ophalen in de bibliotheek. Tijdens de 
kinderboekenweek is er in de bibliotheek 
ook een tentoonstelling van alle bekroon
de boeken. Deze kunnen gratis aange
vraagd worden. Tot ziens in de biblio
theek.

Tijdens de kinderboekenweek organiseert 
de bibliotheek Staatsliedenbuurt aan de 
Van Limburg Stirumstraat 133 een kin
dertheatervoorstelling. Alle kinderen van 
5 t/m  12 jaar worden uitgenodigd om op 
15 oktober om 2 uur in de Koperen 
Knoop te komen kijken naar de kinder- 
theatergroep ‘Tandarots’, die ‘De Baro
nes’ speelt.
‘De Barones’ gaat over Joost en Pitje. 
Joost is suppoost in het museum der 
Kunst en Grootheid. Op een doordeweek
se dag stapt hij uit zijn kast, knipoogt 
naar het schilderij van de barones en weg 
is hij naar zijn eigen zaal in het museum.

20



16 september 1988

Maarten Biesheuvel

Kerken
Alles begint weer. Ook op he؛ kerkelijk 
erf zijn de bekende, 0؛ nieuwe, aktivitei- 
ten (weer) opgepakt. Eén daarvan is de 
Vredesweek. We noemen u, en nodigen u 
uit voor;
*  een bijeenkomst over “ Gerechtigheid, 

Vrede en Behoud van de Sehepping” . 
Grote woorden? Op de avond zullen 
persoonlijke vragen klinken, en zal 
waarschijnlijk blijken dat je in ’t klein 
besluiten kunt nemen, om de grote za- 
ken (als genoemde) dichterbij te bren- 
gen. De avond is niet alleen bedoeld 
voor buurtmensen die bij een kerk ho- 
ren, ook voor de andere, u bent dus 
welkom op woensdag 21 september, 
om 20.00 uur, in het Magdalenahuis, 
Spaarndammerstraat 9.

*  Op zondag 25 september: Vredes- 
diensten in de beide kerken (zie al- 
daar), en daarna in de Nassaukerk (De 
Wittenstraat 114) een “ vredesmaal- 
tijd” . Aanvang ca. 11.45 uur, en 
weer: Van harte welkom.

Ik noem u nu de “ gewone”  Kerkdien- 
sten:
Lange tijd hebben we niet de diensten van 
de Byzantijnse kapel (die “ liturgieën he- 
ten) kunnen opnemen. Ditmaal wel, en 
daarom beginnen we daarmee:
*  Byzantijnse kapel, Jacob Catskade 11, 

Liturgie op:
zaterdag 10 sept. 20.15 uur (Vespers); 
zondag 25 sept. 11.00 uur; 
zaterdag 8 okt. 20.15 uur (Vesper); 
zondag 23 okt. 11.00 uur.
Genoemde vredesweek-aktiviteiten 
worden georganiseerd vanuit de 
(R.K.) Magdalena-parochie en de (Ge- 
ref./N .H .) Nassaukerk-gemeente. 
Verdere informatie:

*  N ^aukerk-gem eente: Elke zondag 
dienst om 10.00 uur. Apart opvang 
voor de kinderen. Koffie na afloop. 
Adres: De W ittenkade 11, en /o f  De 
W ittenstraat 114. ?astores: Hans Mos 
(tel. 949902), en ?au la Irik (tel. 
764178).

*  ft^gdalena-parochie: £٢ zijn diensten 
in twee gebouwen: Magdalena-kapel, 
elke zondag om 19.30 uur (Spaarn- 
dammerstraat 460). ?aus Johannes- 
kapel, op zaterdag om 19.00 uur, en 
zondag om 9.00 uur (adres: Jacob 
Gatskade 11). Pastores: Magdalena- 
huis, Spaarndammerstraat 9. (tel. 
829832).

Ricus Dullaert, pastoraal opbouwwerker 
heeft zijn werkzaamheden, waaronder de 
spreekuren, weer hervat. Deze zijn: elke 
dinsdag en donderdag van 14.00 - 15.30 
uur, tel. 844216 (De W ittenstraat 114).

ken volgen. Andere titels van Biesheuvel 
zijn: Slechte Mensen, Het nut van de we
reld, Reis door mijn kamer, Biesboek, en 
het boekenweekgeschenk 1988 ‘Een over
tollig mens’. Hij werkt ook regelmatig 
mee aan de radioprogram m a’s VPRO- 
Forum, VPRO-Suite en Het Pandem oni
um. M aarten Biesheuvel zal op deze 
avond voorlezen uit eigen werk, improvi
seren als de juiste inspiratie er is (wat 
zang to t gevolg kan hebben) en hij zal uit 
het publiek gestelde vragen beantwoor
den. Om dit allemaal mee te kunnen ma
ken kunnen er uitsluitend tijdens de ope
ningstijden van de Bibliotheek kaarten 
opgehaald worden a ƒ  2,50 p /stuk  (max. 
2 p/persoon).

Na intensieve lobby- en scoutingaktivitei- 
ten is het de Bibliotheek gelukt de schrij
ver Maarten Biesheuvel te verleiden tot 
een optreden in de Staatsliedenbuurt. Dat 
zal gebeuren op woensdagavond 21 sep
tember om 21.30 uur in de grote zaal van 
de Koperen Knoop.
Biesheuvel begon al met schrijven toen 
hij op school zat; vooral gedichten. Van
wege eigenzinnig gedrag werd hij van het 
Lyceum Vlaardingen gestuurd, waarna 
hij enkele jaren ging varen als ketelbink. 
Zijn officieel debuut maakte hij in 1964 
in het Hollandse Maandblad. Met zijn 
eerste verhalenbundel ‘In de bovenkooi’ 
was het meteen raak: hij krijgt er de Alice 
Nahuysprijs voor en er zullen vele druk
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Korfbal
Toen de Amsterdamse Korfbalclub Wes- 
terkwartier in oktober 1987 voor de derde 
keer het Staatsliedentoernooi organiseer
de voor scholen in haar omgeving, won 
de Frederik Hendrikschool de Staatslie- 
dencup, die twee jaar in het bezit was ge
weest van de Westerparkschool.
Het Staatsliedentoernooi heeft dit jaar 
voor het eerst een vervolg gekregen. Nu 
meer verenigingen een schooltoernooi 
houden, en een aantal wijken nu hun 
schoolkorfbalkampioen hebben, is er 
voor die kampioenen een toernooi gehou
den om de wisselprijs van Amsterdam 
(beschikbaar gesteld door D.T.V.). Op 
dit toernooi, op het veld van D .T.V ., ein
digde de Frederik Hendrikschool op de 
eerste plaats, juist voor de Henri Dunant- 
school, die tweede werd. De Henri Du- 
nantschool had een sterke ploeg waarin 
echte korfballertjes een hoofdrol speel
den. De ploeg van de Frederik Hendrik
school bestond bijna helemaal uit niet- 
korfballers, maar de spelers en speelsters 
wisten elkaar zó goed te vinden en letten 
zó goed op eikaars kansen, dat de Frede
rik Hendrikschool na een spannende 
wedstrijd juist door dat perfecte sa
menspel kampioen werd.
Wie weet, misschien hebben ze de smaak 
te pakken en willen ze doorgaan met 
korfballen. Vanaf 8 september wordt er 
op het veld van Korfbalclub Westerkwar- 
tier weer elke donderdagavond getraind 
van 7 to t 8 uur. Jullie zijn van harte wel
kom. In septem ber/oktober 1988 organi
seert AKC Westerkwartier weer opnieuw 
het Staatsliedentoernooi voor scholen en 
wij zijn nieuwsgierig wie dan de winnaar 
zal zijn van de Staatsliedencup en welke 
school dan weer mag proberen in het be
zit te komen van de wisselbeker van 
Amsterdam. Doet jouw school dan ook 
mee?

Amsterdamse Korfbalclub 
Westerkwartier Yvonne Wassenaar

saustraat 8 achter de Nassaukade en het 
gebouw in de Fagelstraat vrijwel aan de 
le  Kostverlorenkade.
Hiermee liggen zij aan één en dezelfde 
scheepvaartroute in Amsterdam. Het 
gaat om de verbindingsweg over het wa
ter tusen het vroegere Haarlemmermeer

Het gedeelte van het trajekt tussen de Fa
gelstraat en de Tasm anstraat kan door de 
bezoekers per boot worden afgelegd. Het 
gebouw aan de Tasm anstraat is toeganke
lijk via de poort van de binnenplaats aan 
de Nova Zemblastraat.
Van de Tasm anstraat voert een wandel
route (ca 15 min.) de bezoekers naar de 2e 
Nassaustraat. De route loopt langs het 
Suikerplein en de hoofdingang van het 
W esterpark naar de Nassaukade. Men 
komt langs enkele kunstobjekten, tot 
stand gebracht door de werkgroep KIM 
(Kunst in Mokum) van de commissie van 
Advies voor de Beeldende Kunst in 
Amsterdam. Op het Nassauplein passeert 
men het Domela Nieuwenhuis m onu
ment. Dit beeld op het kruispunt van het 
Haarlemmerplein, Spaarndammerbuurt 
en Staatsliedenbuurt werd vervaardigd in 
1929 door Johan Polet. Vanaf de 2e Nas
saustraat is de route uitgezet over de Ja- 
cob Catskade naar de hoek van de Fa
gelstraat. Opstapplaatsen voor de boot 
zijn te vinden bij de Fagelstraat en bij de 
Tasm anstraat. Men kan ook per fiets of 
auto langs de kaden de drie ateliergebou- 
wen bereiken.

17,18,19 september 1988 
openingstijden 11 tot 18 uur

Open huis in de Buurtwerkplaats
men ook buiten de kursusuren gebruik 
maken van de werkplaatsen. Tussen de 
middag kan in de kantine voor een gering 
bedrag geluncht worden. Er is een crèche. 
Meer informatie over het kursusprogram- 
ma vindt u in de “ Kursuskrant” , die gra
tis is af te halen in het gebouw van de 
Stichting Buurtwerkplaatsen, Clifford- 
traat 36, 1051 GV Amsterdam (tel. 020- 
820411)

Zaterdag 24 september houdt de Stichting 
Buurtwerkplaatsen “ open huis” in haar 
gebouw aan de Cliffordstraat 36. Men 
kan dan een kijkje komen nemen in de 
werkplaatsen waar vanaf 28 september 
weer kursussen georganiseerd worden. Er 
zijn werkplaatsen voor hout- en metaal
bewerking, metselen, naaien, computer, 
video, elektronika en elektra, tekenen en 
schilderen, keramiek, zeefdruk en foto
grafie. Voor ƒ  2 5 , -  per 3 maanden kan

KUNSTTRAJEKT
Kattensloot Westerkanaal
Het kunsttrajekt Kattensloot-Wester- 
kanaal is uitgezet tussen drie voormalige 
schoolgebouwen. In drie gebouwen zijn 
de voormalige klaslokalen en andere 
ruimten door de gemeente Amsterdam 
aan beeldende kunstenaars toegewezen 
als atelierruimten.
Op 17, 18 en 19 september stellen 35 beel
dende kunstenaars hun ateliers open voor 
het in beeldende kunst geïnteresseerde 
publiek. In de meer informele sfeer kan 
men zo een kijkje komen nemen in de 
“ keuken” van het beeldende kunstbe
drijf. Tevens zijn een aantal gastexposan- 
ten uitgenodigd.
Het gebouw in de Tasm anstraat ligt ach
ter de Houtmankade, het pand 2e Nas-

Turnen
Als u vroeger wel eens geturnd heeft en u 
zou dit eigenlijk wel weer willen doen: 
Ringen, Lange mat, Balk, Trampoline 
springen, Brug, Rekstok, dat alles doen 
wij gewoon nog steeds iedere donderdag
avond.
Het fijne van turnen is dat het individueel 
is zodat je zelf bepaalt hoe laag of hoe 
hoog je niveau is. De leider of leidster 
past gewoon de oefenstof aan. En als u 
echt niet meer op toestellen wilt, dan heb
ben we ook nog een Keep-Fit afdeling. 
Kom gewoon gratis één keer meedoen. 
Het is bij de turnvereniging Wilskracht, 
die toevallig dit jaar ook nog eens 75 jaar 
bestaat. In de Technische School Concor- 
dia Inter Nos, Van Oldenbarneveldtstraat 
56. Op donderdagavond:
Damesturnen van 20.30 - 22.00 uur 
Herenturnen van 20.00 - 21.30 uur 
Keep-Fit van 20.30 - 21.30 uur 
Voor meer informatie tel. 120895 of 
266433.

Grote Clubactie
De fantastische Grote Club Actie die in 
oktober weer van start gaat om alle sport
clubs te steunen komt voor ons wel hele
maal als geroepen. Wij bestaan in okto
ber 75 jaar en willen dat natuurlijk met 
onze leden vieren. U bent misschien wel 
op zoek naar een plek bij u in de buurt 
waar u de Grote Club Actie loten kunt 
kopen. Wel dat is dan iedere donderdag
avond van 17.00 - 22.00 uur in de Techni
sche School Concordia Inter Nos, Van 
Oldenbarneveldtstraat 56, bij de turnver
eniging Wilskracht. Voor verdere inlich
tingen tel. 120895 of 266433.

22



16 september 1988

ZIJLSTRA’S
voorheen Staallaş

IJZERWAREN 'SANITAIR TUINARTIKELEN  

GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

Er is nog maar één echte 
ijzerwinkel in uw buurt. 

Dat weet U toch !!!
2e  NASSAUSTRAAT 4 4  TEL 8 6  01 52

I J Z E R H A N ^ r

VANDAAG
GEBRACHT
MORGEN
KLAAR

Foto Spiekerman
2e Nassaustraat 38 

tel. 860137

WIJ WERKEN 'S NACHTS
GEWOON VOOR U DOOR

KODAK SELECT SNELPRINT.

Vanaf nu vraagt u naar de Kodak Select Snelprint. 
En dan gaat u gewoon lekker slapen. De volgende dag 
kunt u uw foto's afhalen: dezelfde 
vertrouwde Select kwaliteit, alleen 
sneller geleverd.

D IER EN SPEC IA A LZA A K

„DE KANARIE99
VAN LIMBURG 

STIRUMSTRAAT 48 
TEL. 860813

t.o. de Koperen Knoop. 

00K VOOR LUXE AQUARIA
Donderdag koopavond

COMPACT DISK

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP 40 SINGELS EN 

_________ BOEKEN__________
Kom eens kijken 

Honderden 
goedkope C.D.’s

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

COFFEESHOP ٠ VAN BOETZELAERSTFIAAT 31 TEL.822548 ELKE DAG 12.00 24.00

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt w ijn v/d maand oktober

1986 DE WIJNRANK CRU BOURGEOIS MEDOC
Kiap°ud w S v j  Deskundig advies CHATEAU LACOMBE NOAILLAC

7 armm\“ “ a؛ ™„،.0,00، regelingen voor feeajes oktoberprijs ƒ 12,95 drink” n
Fannius Scholtenstraat 5 6 -58  tel: 86 27 07 (hoek Bentinckstraat) is nog beter
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Oudere jeugd
Voor oudere jeugd was er deze zomer in 
de sporthal niks. Daar baalde iedereen 
van, ook ik, dat moet je maar geloven. 
Nu wil ik proberen dat wéer goed te ma
ken bij jullie. Daarom heb ik in de spor
thal in de Van Hogendorpstraat een uur 
extra gehuurd voor jullie: vanaf vrijdag 
30 september tussen 17 en 18 uur.
Daar komen alle sporten die jullie willen 
aan bod, behalve voetbal. Voetbal spelen 
kan nog steeds iedere dinsdag van 17 tot 
19 uur, vanaf 27 september. De toegang 
is gratis, maar ben je ouder dan 18 jaar, 
dan ben niet welkom, want het is alleen 
voor jeugd!
Tot ziens in de sporthal, Van Hogen
dorpstraat 921.

Ted Jorritsma 
Sportbuurtwerker

Za 14 feb. 12.30-16.30 u. Korfbal
Za 4 mrt. 19.00-23.00 u. Volleybal
Za 8 apr. 19.00-23.00 u. Voetbal

(De Binding)
Do 27 apr. 19.00-23.00 u. Basketbal
Za 29 apr. 15.00-23.00 u. Voetbal

(WG Sport)
Za 7 mei 10.00-18.00 u. Tennis

(overkant)
Tot ziens in de Sporthal!

Ted Jorritsma
Sportbuurtwerker 
Staatsliedenbuurt 
V. Hogendorpstr. 921 
1051 CE Amsterdam

vakantie
Kinderen tot 13 jaar hebben drie weken 
kunnen spelen in de sporthal aan de Van 
Hogendorpstraat. Iedere dag kon je gra
tis meedoen met veel sporten en spelen. 
Ook werd er veel moois gemaakt in de 
knutselhoek van klei en papier. Soms 
kwam er zelfs plotseling bezoek van een 
gorilla! Er was de laatste dag een eng 
spookhuis, maar jullie waren toch niet 
echt bang, hè? Ook het luchtkasteel was 
een paar dagen leuk, en het leren rol
schaatsen ging heel goed.
Dat AJAX het voetbaltoernooi zou win
nen, was na twee dagen al geen verrassing 
meer. Het badmintontoernooi werd over
tuigend gewonnen door Said, de nieuwe 
kampioen.
De laatste middag was ook de soundmix- 
playback show. Allemaal heel goede deel
nemers waren het, maar Salt & Peppa wa
ren de besten; geweldige show, hoor! 
Jane Kirpal werd tweede. Zij zong echt en 
nog goed ook! Angelique was de jongste 
en deed M adonna zo mooi na, dat ze der
de werd.
Voor alle kinderen tot 13 jaar gaat vanaf 
woensdag 28 september de sporthal weer 
open. Er is dan iedere woensdag tussen 
twee en vier weer GRATIS spoften en 
spelen!

In het winterseizoen ’88 - ’89 organiseert 
de sportbuurtwerker een aantal toernooi
en, waaraan elke buurtbewoner kan deel
nemen. Men kan zich met een team of in
dividueel inschrijven.
Inschrijven kan telefonisch (844260) of in 
de hal bij sportbuurtwerker of beheerder. 
De inschrijving sluit een week voor de 
speeldatum. Deelname kost per team 25 
gulden, individueel 5 gulden. Betaling bij 
inschrijving of voor aanvang van het des
betreffende toernooi.
Za 12 nov. 19.00-23.00 u. Volleybal 
Za 17 dec. 12.30-16.30 u. Handbal 
Za 21 jan. 19.00-23.00 u. Badminton

Nu voor iedereen de zomervakantie er 
weer op zit, is het zaak om verloren ter
rein op het gebied van lichaamsgewicht 
en -konditie weer terug te winnen... Ook 
indien juist een sportieve vakantiebeste- 
ding is genoten, beveel ik handhaving van 
de gewonnen kracht en souplesse van har
te aan!
In de sporthal aan de Van Hogendorp
straat staan de komende periode weer 
veel sportieve aktiviteiten op het pro
gramma, allen begeleid door gediplo
meerde sportleiders. De vaste aktiviteiten 
worden wekelijks op vaste tijden aange
boden en kosten 3 gulden voor volwasse
nen per keer, voor kinderen is de toegang 
gratis! Naast de vaste aktiviteiten worden 
er in de loop van het seizoen toernooien 
en kompetities georganiseerd in allerlei 
sporten, zoals volleybal, basketbal, voet
bal, korfbal, handbal, etc.
Vaste aktiviteiten؛
Jeugd tot en met 12 jaar - instuif - woens
dag 14-16 uur
Jeugd 13 tot en met 18 jaar - voetbal - 
dinsdag 17-19 uur.
Jeugd 13 tot en met 18 jaar - andere spor
ten - vrijdag 17-18 uur 
Volwassenen - konditietraining - donder
dag 21-23 uur
Volwassenen - tennis - zaterdag 9.30-
10.30 uur (beginners)
Volwassenen - tennis - zaterdag 10.30-
11.30 uur (gevorderden)
Volwassenen - tennis - zaterdag 11.30-
12.30 uur (gevorderden)
Volwassenen - badminton - zondag 21-23 
uur
Iedere zondag van 19-21 uur vindt er voor 
volwassenen voetbaltraining plaats. H ier
voor dient men zich per ploeg vooraf in te 
schrijven. Het aantal ploegen dat kan 
deelnemen aan deze training wordt be
perkt gehouden. De kosten van deze trai
ning bedragen net als de andere volwas- 
senen-aktiviteiten 3 gulden per persoon 
per keer.
Voor de oudere jeugd heb ik een extra 
uur kunnen huren op vrijdagmiddag om 
voor hen andere sporten dan voetbal ook 
aan bod te laten komen.
Hieronder volgen nog de toernooien, die 
gepland zijn. Mogelijkheden genoeg voor 
weinig geld; reden te over om eens te ko
men sporten in de sporthal aan de Van 
Hogendorpstraat 921. Voor informatie 
verwijs ik naar het spreekuur op woens
dag van 13 tot 14 uur in de hal, o f voor 
of na iedere aktiviteit. Het telefoonnum
mer is 844260.
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