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VAN □EBEDAKTIE
Voor u ligt de laatste S taatskrant in 
de huidige vorm. ^ e t  de komst van 
de deeJraden voert de G em eente een 
aantal bezuinigingen door. Deze vin- 
den ook hun weerslag op het W ijk- 
centrum , met name de z.g. inspraak- 
subsidie afkomstig uit de stadsver- 
nieuwing wordt sterk verminderd. 
Een groot deel van dit geld werd ge- 
bruikt voor de Staatskrant- De bezui- 
nigingen hebben nu zo’n groot gat 
geslagen in de begroting van de krant, 
dat er een aantal maatregelen g e n o  
men m oet worden om  het verschijnen 
van de krânt in 1990 te garanderen. 
Een van deze m aatregelen is het ver- 
groten van het form aat. De krant zal 
dan hiet zoals nu 20 bij 28 em en 24 
pagina’s dik zijn, rnaar 30 bij 42 cm 
en 12 pag ina’s. D oor de yergroting 
van het form aat hoeft de krant niet 
meer gevouwen, gesneden en geniet 
te worden. H oepel ط آ  jam m er is om 
afseheid te m oeten nemen van de hui- 
dige ٧٥٢١١١٠ zo handig en gem akkeiïjk 
te lezen, zien wij het als een uitdaging 
om te proberen van de krant in-ver- 
nieuwde vorm  iets■ te m aken. Wij ho- 
pen dan ook dat u in de toekom st be- 
langstelling zult blijven hebben voor 
de S taatskrant.

redaktie

He، huisvuil wordt niet op 25 de- 
cem ber, m aar op 27 decem ber 
opgehaald. Z e t uw vuilnis dus 

ا ص ا؛؛أ pas opا  27 d ecem b er1

spoedig mogelijk na ontvangst van de 
antwoordkaart een nieuw urgentiebewijs 
sturen. ٧  moet natuurlijk wel voldoen 
aan de normen die gelden voor het ver- 
krijgen van een urgentiebewijs. Die nor- 
jneri zijn: '■
- ij moet twee. jaar o f langer wonen, wer- 

k؛en o f stucferen in Amsterdam;
-u w  !nkomen moet lager zijn dan 

ƒ38.000, — per jaar;
- u heeft in Amsterdam geen passende 

woonruimte.
Is na een periode van twee maanden de 
antwoordkaart niet door Herhuisvesting 
ontvangen, dan komt het urgentiebewijs 
te vervallen. £ t^ e r^ e u w in g su rg e n te n , 
r i j^ o o rk e u rk ̂؛ d idaten  en medisch- en 
soeiaaJ-urgent؟n voor rieuwbouw/reno- 
vatie in de eigen buurt: hun inschrijving 
wordt automatisch verlengd, zonder dat 
zij daarvan een bewijs van inschrijving 
krijgen. ٧٠٠٢ meer informatie kunt u 
contact opnemen met de sociaal raadslie- 
den in uw eigen wijk.

AHe foto’s  zijn gemaakt door € ٥٢ Bergveld, 
tenzij anders vermeld.

URGENTIEBEWIJS
De Woonruiinteverordening 1988 bepaalt 
dat een urgentiebewijs één jaar geldig is 
na de datum van afgifte. Bezitters van 
een urgentiebewijs (bewijs van inschrij- 
ving) moeten daarom hun urgentiebewijs 
één jaar na inschrijving laten verlengen. 
Ook bezitters van urgentiebewijzen met 
een datum van Vóór ١ oktober t988 moe- 
ten hun inschrijving als woningzoekende 
verlengen. Als uw nrgentiebewijs één jaar 
oud is, krijgt ٧ van de Gemeentelijke 
Dienst Herhuisvesting een antwoord- 
kaart. Door deze antwoordkaart terug te 
sturen, geeft u aan dat ٧ nog steeds op 
zoek bent naar een woning. Heeft u mis- 
schien zelf al een woning gevonden of 
wilt ٧ niet nteer verhuizen? In dat geval is 
het niet nodig als woningzoekende bij 
H erh risestin g  ingeschreven te staan. ٧١٧ 
urgentiebewijs kan dan vervallen en ٧ 
hoeft de antwoordkaart niet terug te stu- 
ren. Heeft ٥ nog géén passende woning 
en wilt ٧ dat Herhuisvesting voor u blijft 
zoeken? Dan moet u de antwoordkaart 
wel terugsturen. Herhuisvesting zal ٧ zo

Druk
Dijkman

mplaren) ؛ « ، ؛1» ؟

s een uitgave van het Wfjkcen-؛ ؛Staatskran 
trum Hugo de Groot-/Staatsliedenbuurt en 

verspreid. ̂؛$aan-h؛$-u،•؛ wordt maandelijks 
.821133 Klactoen over de bezorging? dan 

Kranten zijn verkrijgbaar op de redaktie-
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PROJEKTGROEP VERDWIJNT
'ج. ء؛ءأءأآاءبميءسات؛صبمءءءبم؛سسءنس-ءبممصوبمسم؛ء«م^^

آ >ئ ا  Stadsdeelwerken in de stadsdeelraad 
Westerpark.
^ ة ؛آ  op de foto;
Edmond de Ru, Projektgroeplid Maat- 
schappij Gezondheidszaken. W ordt he- 
leidsmedewerker MGZ bij de stadsdeel- 
raad Bos en Lommer.
Hans Duimelaar, Projektgroeplid Eko- 
nomische Zaken. Blijft bij Ekonomische 
Zaken Centrale Stad.
Bart Wessels, Projektgroeplid Openbare 
Werken. Wordt Sektorhoofd Stadsdeel- 
merken ؛٨  de stadsdeelraad Westerpark. 
Herman Zwartjes, Projektgroeplid 
Grondbedrijf. Wordt hoofd Grondbe- 
drijf in de stadsdeelraad Westerpark.

raad Geuzenveld/Slotermeer.
7. Dick ter Berg, vrorzitter Projekt- 
groep. Wordt projectleider bij het Bu- 
reau Projektmanagement.
8. JanGom pelm an, ProjekgroeplidPlan- 
ningbureau. M aakt bijna zeker gebruik 
van de r^ipla^anten-regeling.
و - Rian Peepers, Projektgroeplid Volks- 
huisvesting. Wordt hoofd afdeling Volks- 
huisvesting in de stadsdeelraad Wester- 
park.
10. ;André v.d. Berg, Projektgroeplid 
RO/onderzoek.
P .ل1  et Roggeveen, Projektgroeplid؛
Bouw en Woningtoezicht. W ordt hoofd 
afdeling BWT in de stadsdeelraad Wes- 
terpark.
12. Mieke v.؛l. Heuvel, Projektgroeplid 
Bestuurskontakten. Wordt Voorlichter ؛١١  
de stadsdeelraad Westerpark.
13. William Rodenburg, Projekgroeplid 
Jeugdzaken en Volksontwikkeling. Wordt 
beleidsmedewerker Jz/Vo in de stads- 
deelraad Westerpark.
14. Herman Huberts, Projektgroeplid 
Openbare Werken. W ordt hoofd Stafbu-

per ١٧٠٢^٤ De Ambtetijke Projektgroep 
van de mede- 1؛ jannari opgeheven. Vee 

werkers komen terug in het Stadsdeel 
W esterpark. De Staatskrant stelt ze daar- 

وه » om aisnog aan 1، voor. Beter laat
.t؛noo

١. Frits I.öweïithaL, Projektgroeplid 
RO/onderzoek. Gaat naar de stafafde- 
ling Wonen en Werken in de stadsdeel- 
raad Westerpark.
2. Keesjan van Leeuwen, Projektgroep- 
lid Herhuisvesting. Büjft bij Herhuis- 
vesting hoofdkantoor.
3. Bob v.d. Zande, Projektgroeplid 
Ruimtelijke Ordening. W ordt sector- 
hoofd Wonen en Werken in de stadsdeel- 
raad Westerpark.
4. Marcel Nieuwold, secretaris Projekt- 
groep. W ordt sekfetaris Projektgroep 
Binnenstad.
5. Hanneke Kunst, J ^ ^ o n t r a k t a n t e  
APG.
6. Loes Vis, sekretaresse Projektgroep. 
Wordt balimedewerkster bij de stadsdeel
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AFSCHEID VAN AMBTELIJKE
periode?
Marcel: “ Ik denk dat het wat afgenomen 
is de laatste tijd. Heel veel mensen weten 
nu van de regelingen zoals die gelden bij 
sloop/nieuwbouw, Als ze het zelf nog 
niet meegemaakt hebben, hebben ze het 
wel bij familie of vrienden gezien. ل ث - 
ger was men daarvan veel minder op de 
hoogte, dat leverde dan ook veel grotere 
vergaderingen op.
Buurtbewoners zitten wel nog steeds veel 
in ontwerpteams om de nieuwbouw mee 
vorm te geven. Daarvan is hier veel ge- 
bruik gemaakt. En ze hebbe^ ook altijd 
een goede inbreng gehad. £ ٢ is in deze 
buurt nogal veel weerstand geweest tegen 
sloop/nieuwbouw, met n^me in de Fan- 

, nius Scholtenbuurt. Mede daardoor is er 
langzamer nieuwbouw gekomen dan in 
andere buurten. Die houding is nu Wel ge- 
wijzigd, maar het is toch een e(g behou- 
dende buurt; elke verandering wordt met 
argusogen bekeken. Misschien is dat ook 
wel goed; al te snelle veranderingen, zoals 
momenteel het geval is, zijn waarschijn- 
lijk slecht, ö m  overal nu maar koopwo- 
ningen neer te plempen, in zulke grote ge- 
tale en met zo’n grote druk, dat gaat mij 
toch wat te snel en te ad-hoc. Van alle 
projekten die nu opgestart worden zal een 
groot deel in de koopsector ontwikkeld 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld de 
‘Gespleten Hendrik’ (Fred. Hendrik- 
Straat/Van Oldenbarneveldtplein).

Kan de projekgroep hierop invloed uit- 
oefenen?
Marcel: “ Het enige dat wij kunnen en 
zullen moeten doen is wijzen op het be- 
lang van doorschuiven. Er is mensen bij- 
voorbeeld verteld dat ze als hun huis 
geslöopt word؛, rechï hebben o^ nieuw- 
bouw in de bu u rt. Dat is dan nog niet pre-

anders. Dat gebeurt allemaal ]٤١ 10 jaar, 
een toch heel overzichtelijke periode ei- 
genlijk. £ ١١ dat terwijl je het idee hebt dat 
de stadsvernieuwing nog lang niet klaar 
is. Er zijn veel panden die een Kleine 
Opknapbeurt hebben gehad en waarvan 
je nu al weet dat ze o^er 14a 15 jaar tegen 
de vlakte zullen moeten” .

Pappen ء» nathouden
Naast het feit dat het beleid nu meer op 
koopwoningen is gericht, is er nog een 
duidelijke verandering aanwijsbaar. Mar- 
cel: “ Toen ik hier kwam was de APG be- 
zig me؛ de NoordOostPunt (het gebied 
tussen Haarlemmerweg, Wittenkade en 
Van Limburg S ir^m plein/straat). Er 
werd een stedebouwkundig plan gemaakt 
voor dat gebied. De vorm van de straten 
en bouwblokken is daarmee veranderd: 
twee blokken samengevoegd bijvoor- 
beeld. £oiets zou nu ondenkbaar zijn. 
We vullen nu de gaatjes op. £ ٨ zelfs dat 
is eigenlijk al weer verleden tijd, want de 
Slerkleinste projekten zijn zo verschrik- 
kelijk duur dat je al keuzes moet gaan ma- 
ken. Je kunt bij een klein projekt (weinig 
woningen) bijvoorbeeld ‘pappen en na- 
thouden’, totdat er nog een projekt zich 
aandient en je van die ،wee één groter 
projekt kunt maken. Dan moet je die wo- 
ningen zolang een wind- en waأerdiا'ht~ 
beurt geven. In de Fannius Scholtenstraat 
en J.M . Kemperstraat is dat gebeurd. 
Da؛*r zijn drie kleine projektjes, ٠١١١ het 
rendabel te houden, samengevoegd tót 
één groter geheel. Maar zelfs dat projekt 
zou volgens de huidige berekeningen al- 
weer te duur zijn.”

Buurtbewoners hebben zich altijd be- 
moeid met de stadsvernieuwing. Is daar 
enige verandering آ« geweest de afgelopen

De schilderijen werden a؛ van de 
muur gehaald إ oen we binnen kwa- 
men, maar op de valreep hadden we 
nog net een gesprek met Mareel 
Nieuwold, sekretaris van de Ambte- 
lijke Projektgroep, Nog even en de 
Ambtelijke Projektgroep bestaat niet 
meer. De ambtelijke diensten die tot 
nu toe aan de Projektgroep ءءاا(هاا - 
men, vallen per ل januari onder de 
stadsdeelraad Westerparl،.
Marcel Nieuwold keek met ons terug 
op de afgelopen periode en wierp 
voorzichtig een blik in de toekomst.

De Ambtelijke Projektgroep (APG) 
bestaat hier in de buurt sedert ongeveer 
١٥ jaar. Het is een groep ambtenaren, die 
vanuit verschillende disciplines werkt 
voor de stadsvernieuwing van de Staats- 
lieden- en Hugo de Grootbuurt. Omdat 
in 1990 de stadsdeelraden ingevoerd zul- 
len worden, verdwijnen overal de pro- 
jektgroepen. De stadsvernieuwing zal dan 
per stadsdeel geregeld worden.
Marcel Nieuwold, sekretaris van de 
APG, heeft hier 6 jaar gewerkt. Hij gaat, 
in tegenstejling tot vele kollega’s, niet 
over naar de deelraad, maar wordt per 1 
januari sekretaris van de Projektgroep 
Binnenstad, het enige gebied in Amster- 
dam dat, althans voorlopig, geen stads- 
deelraad zal hebben.
In de afgelopen 6 jaar da؛ hij hier gewerkt 
heeft is er veel veranderd in de stadsver- 
nieuwing. Marcel: “ Jn het begi’n was de 
boel hier in de buur؛ heel erg aan het ver- 
krotten. Het beleid was toen vooral ge- 
richt op het daarop ingrijpen. En inmid- 
dels is het beleid gericht op koop- of pre- 
miekoopwoningen. Dat is toch iets heel

HOORAPPARATEN 
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antwoordelijke wethouder en dergelijke. 
Nou denk ik dat het hier wel ntee zal val- 
len voorlopig. ؛آءي  geJuk is dat er heel veel 
ambtenaren uit de projektgroep over zul* 
len gaan naar de stad$deelraad. Deze 
ambtenaren hebben jarenlang met elkaar 
samengewerkt — en prettig — in de pro- 
jektgroep, dus ze welen elkaar wel te vin- 
den. £ ٢ zullen hier dus wel dwarsverban- 
den tussen de versehillende afdelingen 
blijven bestaan.
Ik denk ook dal er velen wel gemotiveerd 
zijn. Het is natuurlijk ook een uitdaging; 
alles moet nog opgezet worden en uit- 
groeien, dat ؛ة  ook gewoon leuk.” ,

.Judy Spook

bijvoorbeeld als Projektgroep niet zo veel 
krantjes uitgegeven, maa؛- dat is een nog- 
al dure aangelegenheid en kost een hoop 
kapaciteit. Wij hebben altijd andere prio- 
riteiten gelegd.”

Wat zijn je  verwachtingen voor de stads- 
deelraad?
“ In de projectgroep zijn heel weinig wis- 
selingen geweest, wat heeft bijgedragen 
tot een konstante werkwijze. Door deze 
gigantisehe reorganisatie ontstaat er na- 
tuurlijk een gat, daar zal iedereen zich bij 
moeten neerleggen. Daarbij is er een ge- 
vaar dat er door de organisatie per deel- 
raad weer een hiërar.c-hie-7.al ontstaan. ٩١- 
le ambtenaren werken dan weer voor hun 
eigen afdeling, ieder met een eigen ver

cies ingevuld, maar in prineipe is het mo- 
gelijk. Door deze jongste ontwikkelingen 
is de garantie op herhuisvesting er nog 
wel, maar of dat ook nieuwbouw (in de 
buurt) kan worden is dan nog maar de 
vraag. De ontwikkelingen gaan verschrik- 

-kelijk snel en missehien niet goed door ؛
i dacht. Wij hebben nauwelijks de tijd om 
 erop te reageren. Het is iets om goed op أ

te blijven letten; ook voor buurtbewoners 
en bewonersorganisaties.

١ A ls je  terugkijkt op de afgelopen jaren, is 
ا ?،٢  dan iets waarover je  ontevreden bent?

“ إ We hadden als projektgroep het idee
I van een zogenaamde kollektieve aanpak, 

waarbij — als experiment — het eigen- 
dom van panden in handen van de eige- 
ra a r  zou blijven, ، n a  het han-
den van de gemeénte of woningbouwver- 
eniging. Op deze wijze zouden we het on- 
derhoud en de hoogte van de huren in de 
hand kunnen houden. Als panden er erg 
slecht aan toe zijn kun je ze niet onteige- 
nen, zoals bij sloop. Je kunt de eigenaren 
dan niet dwingen hun pand te verkopen. 
Omdat ze^chter hun panden vaak ernstig 
verwaarlozen en daarbij nog steedsschan- 
dalig hoge huren vragen moet er toch wat 
aan gedaan worden. Door zo’n kollektie- 
ve aanpak zou je het pand kunnen op- 
knappen en het onderhoud beheersbaar 
maken, terwijl de eigenaar het ‘genot’ 
van het hfr7.it kan houden. We wilden het 
dus verplichtend maken voor eigenaren 
om daaraan mee te werken. ،٨ Engeland 
is zoiets, als experiment, wel uitgevoerd 
en blijkt redelijk suksesvol te zijn. Dan 
zou het bij ons toch ook moeten bunnen? 
Het is ons niet gelukt; dat vind ik jam- 
mer. De wethouder wilde er echter niet 

 aan. Voor de woningbouwverenigingen ؛
was het bespreekbaar, dus misschien kan 
het alsnog üitgevoerd worden ais er hier 
een stadsdeelraad is” .

En waarop k ijk  je  {net trots terug? '■ 
“ Het meest tevreden ben ik over de gi- 
gantische en inhoudelijke inbreng van de 
beworiers in de vergaderingen. Mensen 
zijn in een heleboel zaken geïnteresseerd 
en willen daar voor opkomen en dat ging 
altijd op een prettige manier. Daar mag je 
als bi^urt best trots op zijn. Ook als pro- 
jektgroep, want het ging altijd in goed 
overleg met elkaar en mensen hebben 
hierdoor reëel de mogelijkheid om iets te 
doen aan hun eigen woonomgeving. Dat 
vonden wij heel belangrijk. We hebben
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HOOPVOL PERSPEKTIEF
VOOR G-W-1--TERREIN

Van Hallstraat en de Haarlemmerweg 
nog wel een blok woningen, maar dit ؛ة  
reeds vóór de oorlog gesloopt. Het terrein 
heeft een zeer belangrijke funktie in de 
gehele drinkwatervoorziening van Am- 
sterdam. Het water, dat in de duinen g'e- 
zuiverd wordt, .؟،roomt door een grote 
transportleiding naar het terrein aan de 
Van Hallstraat. Daar gaat het via de zo- 
genaamde reinwaterkelders naar het 
pompstation dat het naar de ve!^eh؛llende 
stadsdelen verder di$tribueert. Dit pomp- 
station is na ongeveer 100 jaar trouwe 
dienst momenteel dringend aan vernieu- 
wing toe. Hetzelfde geldt voor de vier ge- 
metselde reinwaterkelders, welke als 
groene heuvels boven het terrein uitste- 
ken, waarvan het metselwerk bedenkelij- 
ke gebreken begint te vertonen.
Deze situatie vraagt dringend om een 
pplossing. De direktie van de Gemeente 

' (G.W .L.) heeft daarom
tesamen met de Ambtelijke Projektgroep 
؟ taatslieden- en Hugo de G rootbuurt V0- 
rig jaar een rapport geschreven. Daarin 
kwam men tot de konklu$ie dat de beste 
oplossing zou zijn een geheel nieuw, vol- 
komen geautomatiseerd, pompstation te 
bouwen alsmede twee nieuwe betonnen 
waterreservoirs. Men wilde deze bouwen 
op een aangrenzen،} terre؛^  waar tot 
v^or enkele jaren de (^m eentew asserj 
gevestigd was. De overige materïeelop- 
slag en de kantoren van de onderhouds- 
ploegen zouden naar een terrein elders ط  
de stad moeten verhuizen. Het terrein aan 
de Van Hallstraat zou dan beschikbaar 
komen als nieuwe lokatie voor 65Ö WO" 
ningen.

آء؛« ، in de kabel
Voordat B en w een beslissing wilde ne- 
men over deze woningbouwlokatie moest 
eerst een onderzoek verricht worden naar 
de stankoverlast van het abattoir aan de 
Van Sl؛ngelandt.؛؟raat, de Maggi-fabriek 
en Blikemba aan de Haarlemmerweg. Dit. 
onderzoek, uitgevoerd door het inge- 
nieursburo Tebodin, pakte verkeerd uit. 
Weliswaar voldeed de a p p a ra tu s  van de 
drie genoemde bedrijven aan de milieu- 
voorschriften, maar gekonstateerd werd 
dat door het veelvuldig openen van deu- 
ren en het laden en lossen van afvalstof- 
fen te veel stank naar buiten kwam. lil de 
wandeling noemt men dit de ا ‘nestgeur’

toekomstige bestemming van het terrein 
van de Gemeente Waterleidingen aan de 
Van Hallstraat.

Aanleiding tot herbestemming
Het betreffende terrein is al jaar en dag 
bij de Waterleidingen in gebruik, ©or- 
spronkelijk stond er op de hoek van de

Er zijn de laatste maanden door het Ge- 
meentebestuur een aantal voor de buurt 
belangrijke beslissingen genomen. Men 
krijgt de indruk dat B en w vlak voor de 
start van de stadsdeelraden nog snel 
schoon schip willen maken met allerlei 
zaken, welke al geruime tijd op afhande- 
ling wachten. Eén van deze zaken is de
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een gezamenlijke vergadering van de 
Commissie van Bijstand ١٠٠٢ de Stads- 
vernieuwing. Volkshuisvesting, Grondza- 
ken en Gemeentebedrijven de bespreking 
over dit onderwerp plaats. Het resultaat 
is dat de raadsleden B en w vragen de 
zaak nog eens nader te willen bezien. Ook 
de wethouder ziet in de aangedragen ar- 
gumenten uit de buurt enkele nieuwe 
lichtpuntjes. Hij belooft de zaak opnieuw 
te bekijken.

Positief besluit van B en w
Op 5 december is de gehele kwestie op- 
nieuw in B en w  besproken en nu met een 
voor onze buurt beter resultaat. Men 
heeft besloten het pompstation met t^ee  
nieuwe waterreservoirs op het a an gren- 
zende voormalige wasserijterrein te bou- 
wen en later een beslissing te nemen over 
de verplaatsing van kantoren en opslag. 
٨١$ dit artikel gesehreven wordt, moet het 
besluit nog wel met de Gemeenteraad 
besproken worden, maar gezien de reak- 
ties in de eommissievergadering van 8 no- 
vember worden hier geen problemen 
meer verwacht. De eerste stap naar een 
belangrijke aanvullende woningbouwlo- 
katie voor de buurt is hiermee gezet!

Piet Vink

blijven zitten. De werkgroepen zijn van 
mening dat vóór alles aan de stankover- 
last een einde moet kom en.
Met de staf van de afdeling Milieuzaken 
wordt overlegd welke maatregelen gen(> 
men kunnen worden om d؟ ‘nestgeur’ te 
beteugelen. Ook bij Milieuzaken begrijpt 
men dat er iets moet gebeuren voor de 
huidige omwonenden. Men toont zich be- 
reid naar een oplossing te gaan zoeken. 
De gedachte wordt geopperd om de los- 
en laadperrons van het abattoir te over- 
kappen. Dit idee zal nader □itgewerkt 
worden-

Kontakt met gemeenteraadsfrakties 
De werkgroepen besluiten de verschillen- 
de gemeenteraadsfrakties uit te nodigen 
voor een gesprek in het wijkcentrum. 
Daarbij kunnen de grote belangen, welke 
voor de buurt met een beslissing gemoeid 
zijn, uiteen gezet worden. De gesprekken 
verlopen in een goede sfeer. De raadsle- 
den laten zich overtuigen dat niet in de 
stankoverlast berust mag worden, ?evens 
zien zij de noodzaak van aanvullende ١٧٠- 
ningböuw in, om hiermee de verdere te- 
rugloop van het inwonertal te stoppen en 
het leefmilieu van de buurt te verbeteren. 
Op 8 november vindt op het stadhuis in

van een bedrijf. De afdeling Milieuzaken 
kon dus niets anders doen dan een nega- 
tief advies aan het College van B en W  ge- 
ven. Deze besloten vervolgens begin sep- 
tember de G.W .L. vestiging op het ter- 
r^in te handhaven en aldaar een nieuw 
pompstation te bouwen, terwijl men uit 
zuini^eidsoverwegingen de oude reinwa- 
terkelders wilde laten oplappen■

De buurt in de aanval
Het besluit van B enW  komt hard aan bij 
de werkgroepen Bedrijfsterreinen en 
Stankoverlast van het W ijkopbouwor- 
gaan. Men is van mening dat de zaak vol- 
ledig op zijn kop gezet wordt. Eerst drukt 
het Gemeentebestuur tegen de wil'van de 
buurt de bouw van een abattoir door on- 
der de uitdrukkelijke belofte dat in het 
geheel geen stankoverlast is te vrezen. In 
een later stadium, als blijkt dat hier niets 
van klopt, treden B en w  nauwelijks op 
om hieraan een einde te m akea en nü 
besluiten zij in een straal van 400 meter 
rondom het abattoir geen woningen meer 
te bouwen. Men schijnt helemaal te ver- 
geten dat de huidige bewoners vari de 
aangrenzende woonblokken, de-woonwa- 
genbe^oners en de overige bedrijven aan 
de Van Slingelandtstraat met de overlast

VANDAAG GEBRACHT. 
MORGEN KLAAR.

١٧٧ WERKEN'SNACHft
6EWQ0NV00RU

KWALITEIT EN SNELHEID GAAN HANDIN HAND. 1

KADO-VERPAKKING 
KERACILS

IA N C Ö M L İS
v؛ ؛ ^, PARIS

Kéracils zit tijdelijk in een elegante 
 zwarte doos. )؟aarb]؛ treft u een إاا؛له

Khohl potlood aan, plus een proef- 
verpakking Esprit de Soleil. Een 

erème met؛؛verzorgende da 
natuurlijke bruining.

28,95 / :De prijs

ص ء م

ص  DROGIST, PARFUMERIE EN SCHOONHEIDS SALONm TOM LOWIE
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46. TELEFOON 843691
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De Boomspijker, Rechtboomstraat 52 
Verzet, Hembrugstraat 156 
De Piraat, Houtmanstraat 2
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SO0HÏS5I8 \ 0ة FIRH.AT ر ء س
Boomsspijker

COMPUTER CURSUSSEN

Voor hobby ه w آ erk1و  het handig of som s zelfs noodzakelijk mei 
٨̂٠  pc overweg te bunnen . ه ٨١  deze reden organiseert C.E.A. 

Ks.m. buurfcenira Boomspijker en Verzet vanaf begin{anuartوه  

volgende cursussen:

■  Tekstverwerken met WORDPERFECT
■  PC besturen met MSDOS
ة  Gegevens opslaan ١٢١٠١ DBASE
■  Desktop Publishing me! VENTURA
٠  Rekenen met spreadsheet LOTUS 123

De cursussen worden zowel overdag als ’s avonds gegeven. De 
prijs varieert van f120,- ٧٠٠٢ WordPerfect to t ا1و0م - voor Ventura. 
٨١١٠ prijzen zijn inclusief lesmateriaal. Per cursus kunnen 
maximaal 12 personen inschrijven De cursussen worden op 
twee iokaties^geven:

•  De Boomspijker, Rechtboomssloot 52؛
٠ Verzet, Hembrugstraat 156،

u kunt zich telefonisch opgeven hij C.È.A., Rechtboomsskxrt و2م  
tussen 11.00 en 14.00 uur, telefoonnummer 233932.

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN uDENKT

STAATSLIEDENBUURT 

VREETZAME BUURT

864919 .open □e Wittenkade 90-96 tel ا«اا؛Elke

De Echte Limburgse Vlaai

VESTIGINGEN 
D ^ R  GEHEEL NEDERLAND

kruimel
ل ا س  rijst ...... ........

abrikoos'kruimel.. 
gesorteerd fruit .. 
zwarte pruimen .. 
Zwitserse room ... 
appel de ؛u^e .....
cristoffe l....................
ahrikoos de lu*e

hotels € ٢١ restaurants

abrikozen .............
appel .......................

appel-kruimel ...................
appel-citroen . . ....

.............. . ...
brusselse ...... . . . .

................................kersen
kersen-linzen .....................

kersenbavaroise .............
kruisbessen ......................

cal؛trop 
tevens levering aan

□e Clercqstr. 90 ؛el. 880106

س - ص م س س[س ا س م / م ي ء - ا ث ئ،ه «٠٢؛آ

s e a y ı c e  e n  VERT(?W،Y£M
K 0 0P 4V Ö N P س ء & ء ء م ب ة ع سا ء

.SARPHATlPARK-44- 6 2 9 9 8 6w
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SOCIALE WONINGBOUW IN HET VERDOMHOEKJE?

buurt wanen, wordt nauwelijks rekening 
gehouden. Dit betreft vaak mensen, die ك  
jaren op een grotere ٠٢ geriefelijkere WO- 
ning in de buurt zitten te wachten. Het 
excuus van het Gemeentebestuur dat de 
regeriug (staatssekretaris Heerma) het 
aantal te bouwen woningwetwoningen 
verminderd heeft, aanvaarden we niet. 
De overheid is in eerste instantie verant- 
woordelijk voor mensen met een kleine 
portemonnee, die geen koopwoningen 
kunnen betalen. Daar komt nog bij dat 
de koopwoningen alleen op de mooiste 
plekken aan de rand van de buurt Jangs 
het water gebouwd worden, omdat ze an- 
ders niet verkoopbaar zouden zijn. On- 
langs nog is een projekt koopwoningen, 
dat in de Frederik Hendrikstraat naast de 
Helse Hes gebouwd zou worden om deze 
reden gewijzigd in woningwetwoningen. 
Aan deze kwalijke ontwikkeling dient een 
halt toegeroepen te worden! De tijd dat 
de gegoede burgerij in de gouden rand 
kon wonen en het klootjesvolk aan de 
nauwe straten is echt voorbij.

? ie t Vink

وه  rest van de buurt nog geen koopwo- 
ningen gebouwd waren. De buurtverte- 
genwoordigers bleven vasthouden aan 
minstens 150 w et^n ingen . Zij boden de 
wethouder een uitweg door voor te stellen 
het geplande kantoorgebouw langs de 2e 
Hügo de Grootstraat te vervangen door 
koopwoningen. Een week later berichtte 
de wethouder dat hij hiermee akkoord 
ging. Op het terrein kannen nu dus 150 
woningwet- en 150 vrije s^torw oningen 
komen.

De mooiste plekken
Ofschoon de vertegenwoordigers van de 
buurt tevreden kunnen zijn dat het oor- 
spronkelijke aantal van 150 woningwet- 
woningen gehandhaafd is, is er van blijd- 
schap geen sprake. Zij zijn van mening 
dat het Gemeentebestuur alleen maar ge- 
keken heeft hoeveel stadsvernieuwingsur- 
genten vanuit huri te slopen woningen 
moeten doorstromen naar nieuwbouw. 
Met de volgende categorie gegad؛g؛;n, dat 
zijn de buurtbewoners met een urgentie- 
verklaring of die langer dan 10 jaar in de

Vorig jaar heef؛ een diskussie piaats ge- 
vonden over bouw van koopwoningen 
in onze buurt. De Gemeenteraad streefde
toen naar een percentage van 25% koop- 
woningen bij de stadsvernieuwing.
Uit een e n ^ e te , welke in de Staatslieden- 
buurt gehouden is, bleek dat een belang- 
rijk ^ rcèn tage  van de mensen wèl in de 
stad willen blijven wonen, maar omdat 
zij een inkomen hebben boven de 
ƒ38.000, -  per jaar niet in aanmerking 
kunnen komen voor een woningwetwo- 
ning. Noodgedwongen moeten zij dan de 
stad verlaten om in een overloopgebied 
een huis te kopen. Het gevolg is veel fo- 
rensenverkeer met in de spitsuren lange 
files met bijkomende luchtvervuiling, 
luchtvervuiling.
De ^rijkraad heeft zich indertijd akkoord 
verklaard met de bouw Van koopwonin- 
gen, al werd er aan toegevoegd dat een 
percentage van 25% té hoog was en dat 
de koopwoningen niet aileen op de fraai- 
ste plekjes in de buurt gebouwd moesten 
worden. Het eerste koopwoningprojekt, 
groot 32 woningen, is momenteel in aan- 
bouw op het werfterrein aan de Van Rei- 
gersbergenstraat. Op één na d jn  deze al 
verkocht. Onlangs is een ontwerpteam 
gestart voor de aangrenzende strook, 
waar nu nog openbare Werken, het
G.DJHL en een sektie؛» s t  van de Ştadsrei- 
niging gevestigd zijn• Deze vestigingen 
worden in het kader van de decentralisa- 
tie opgeheven o f verplaatst. Op het ter- 
rein moeten 250 woningen alsmede langs 
de 2e Hugo de Grootstraaj een kantoor- 
gebouw komen te staan. B en w  hadden 
besloten dat van de 250 woningen 150 
stuks in de soci^e sektor en 100 in de 
vrije sektor gebouwd moesten worden.

Verhoogd أ»سه
Als een donderslag bij heldere hemel 
kwam eind vorige maand het bericht dat 
ظ  en ٦٧ de percentages koopwoningen in 
alle buurten drasties verhoogd hadden. 
Voor de Van Reigersbergenstraat werd de 
verdeling 100 sociale sektor en 150 vrije 
sektor. De bewonerswerkgroep van de 
Hugo de Grootbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan zijri hierover bijzonder boos 
geworden en hebben dit op een commis- 
sievergadering aan de Gemeenteraad 
meegedeeld. Nadien heeft nog een ge- 
sprek met wethouder Louis Genet plaats- 
gevonden. Deze bleef het hoge percentage 
koopwoningen verdedigen met de motie- 
ven dat het Rijk, Amsterdam dwingt om 
veel koopwoningen te bouwen en dat in
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FILMHUIS CAVIA
CITIZANKANE

ne verteltechniek die begint met de eenza- 
me d©od van Kane in diens protserige pa- 
leis Xanadu. Via filmjournaals over zijn 
leven en een onderzoek van een journalist 
die in opdracht van zijn krant de mensen 
interviewt die Kane goed gekend hebben, 
ontstaat langzaam een totaalbeeld van 
een door velen gevreesd en benijd man 
die ondanks al zijn geld en macht no©it 
echt gelukkig ؛s geweest. De film is met 
٧٠٠٢ die tijd zeer moderne apparatuur 
opgenornen, waardoor er een buitenge- 
woon grote ^cherpte-diepte bereikt kon 
worden, iets wat Welles perfect heeft uit- 
gebuit.

21.30 «٧٢ aanvang live muziek van een 
Braziliaanse band.

De avond wordt gehouden in Buurthuis 
de Binding, de Wittenstraat 27. Tel. 
868624 of 860565. Toegang /  20, -  . 
Vanaf 7 januari J990 beginnen er, bij vol- 
doende belangstelling, op de zondag van 
de pagode Braziliaanse percussie-dans- 
workshops. Inschrijvingen op de pagode 
bij de portier. Op 15 januari is ، ؛٢  Bra- 
ziliaanse percussie en dans vanaf 15.00 
٧٧٢.

?agode Productions 
Edson Gomes, Hilde Houweling.

Samen met scenarioschrijver Herman 
Mankiewicz schreef Welles een nauwe- 
lijks verhulde biografie van de gevreesde 
k ra ^ n m a g n a a t Randolph Hearst. Een 
film over een in wezen eenzaam mens die 
en bliksemcarrière maakt in de Ameri" 
kaanse krantenwereld, zichzell het liefst 
als een gewone Amerikaans burger be- 
schouwt (vandaar de titel Citizen Kane), 
maar wiens miljoenen en macht hem 
reeds lang van de menseïi en zijn vrienden 
hebben vervreemd.
Voor het beschrijven van het le^en van 
Charles Foster Kane (gespeeld door ٠٢- 
son Welles zelf) koos Welles een ongewo

2 keer per maand organiseert de Brazi- 
liaanse gemeenschap ؛n Amsterdam een 
pagode Brazileiro, een avond waarop uit- 
bundig gemusiceerd, gegeten en gedron- 
ken wordt. Deze maand zal 'het geheel in 
de kerstsfeer zijn. Vanwege het beperkte 
aantal maaltijden is het aan te raden om 
te reserveren.

Het programma op 24 december
ziet er als volgt uit:

19,. 00 uur Braziliaans kerstdiner
20.00 aa r Braziliaanse film/doeumentai- 

re van Sjors Sluizer. (onder 
voorbehoud)

DE VROUW IN HET ZAND
Een onderwijzer uit Tokio maakt een 
korte vakantiereis langs de kust. Hij mist 
de laatste bus. Als de bewoners van een 
dorpje in de buurt hem onderdak aanbie- 
den, aksepteert hij dit graag. Tot zijn ver- 
bazing blijkt dit te bestaan uit een klein 
huisje in een diepe zandkuil, alleen te be- 
reiken via een touwladder. £ ٢ woont een 
jonge vrouw, wiens taak het is nachten 
lang zand weg te scheppen, dat haar huis- 
je dreigt te verzwelgen. De vrouw verlaat 
de kuil nooit. Als de man de volgende 
oehten wil vertrekken, bemerkt hij dat de 
touwladder is opgeha^d. Hij probeert te- 
gen de wand omhoog te klimmen, maar 
het zand glijdt onder zijn voeten weg. Hij 
zit in de val. Hij probeert van alles om 
zijn gevangenschap te beëindigen, maan- 
den gaan voorbij, ontsnappen wordt een 
obsessie voor hem.

SUBWAY RIDERS
Amos Poe is een New Vorkse under- 
ground-filmer die op diverse festivals 
zoals Berlijn en Rotterdam, bij het pu- 
bliek hoge oge gooide met SUBWAY RI- 
DERS. De film is een detective-film, een 
film noir, maar vooral een sfeertekening 
van een bepaald bestaan in New York. 
John Lurie en ?  zelf spelen in deze film ؟0
de hoofdrol van Ant Zindo, een waanzin- 
nige schrijver, die zich met een psychopa- 
tische saxofoonspeler identificeert en bij 
metrostations mensen vermoordt

DESERT HEARTS
Luis Buriuel. Francisco Rabal, Rita Ma* 
cedo, Marga Lopez Tarso, Ofelia Guil- 
main. Meedogenloos wreed dram a over 
de bijna heilige priester Rabal die letter- 
lijk tracht uit te voeren, wat Christus 
heeft gezegd en hypocriete boeren die 
hem links laten liggen. Opgenomen in 
Mexico. Typerend voor het werk van Bu- 
nuel.

NAZARIN
Gespannen vrouwelijke hoogleraar gaat 
in de jaren ’50 naar Reno voor een echt- 
scheiding en wordt op de huid gezeten 
door een jonge vrouw die haar dwingt tot 
een seksueel zelfonderzoek. Dit debuut 
van schrijver/regisseur Deitch (met een 
eigentijdse verwijzing naar THE WO- 
MAN) heeft goede momenten maar de 
karakters worden niet uitgewerkt en het 
verhaal verloopt met horten en stoten.
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FILM INDE 

BIBLIOTHEEK

Buster Oregon is اث jaar. Zijn vader is 
een werkeloze goochelaar en zijn groot- 
vader was Osmann, de kanonnekoning. 
Je إ س أ  toch niet verwachten, dat een 
kind met zo’n vader en grootvader een 
gewóón kind is. Buster is slecht in reke- 
nen en een kruk in gymnastiek, m aar hij 
kan heel aardig goocheien. Jammer al- 
leen, dat hij zijn kunstjes meestal net op 
de verkeerde momenten vertoont. Omdat 
Buster geld wil verdienen, wordt hij bood- 
schappenjongen bij de melkboer. Tijdens 
zijn werk ontmoet hij Joanna, een meisje 
dat ongeveer even oud is als hij. Buster 
wordt verliefd op haar. Joanna woont in 
een groot, deftig huis én ze ؛$ gauw' jarig. 
Buster wil dolgraag op haar feestje ko- 
men. Misschien kan hij dan enkele goo- 
chelkunsten vertonen! Maar of Joanna 
hem zal uitnodigen?
Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je we- 
ten hoe DE WERELD VAN BUSTER er- 
uit ziet? Kom dan naar: Openbare Biblio- 
theek Staatsliedenbuurt, Van L,imburg 
Stirumstraat 133, op: zaterdag, 6 januari, 
van: 2 uur tot half v؛er.
De film is gratis, maar je moet wel van te 
voren een kaartje halen bij de biblio- 
theek. Dat kan tijdens de openingsuren: 
maandag van 2 to t 8 uur 
woensdag van 2 to t 8 uur 
vrijdag van 2 tot 5 uur 
zaterdag van ١١ tot 2 uur 
Alleen met een kaartje heb je toegang ،٠١ 
de film ؛
Wil je nog meer informatie? Bel dan 
even: tel. 823986.

19 en 20 januari:
- 20.00 uur: Night of the living dead, re-

gie A. Romero USA 1969
- 22.00 uur: The shining, regie s. Kubrick

USA 1980
- 24.00 uur: Blood simple, re^e  j .  Coen

USA 1983
24 januari: Nazarin, regie L. Bunuel 

Mexico 198ق 
31 januari: Dessert hearts, regie Deitch

FILMHUIS CAV؛A 
VAN HALLSTRAAT 52' '

Let ٠٢: gewijzigde aanvangstijden.
Met ingang van 3 januari worden de films 
twee maal per avond vertoond, te weten 
om 19.30 en 22.00 uur (tenzij anders ver- 
meid).

3 januari: Citizen Kane, regie Orson 
Welles USA 1941 

10 januari: De vrouw in het zand, regie
H. Tehigahara Japan 1964 

I? januari: Subway Riders, regie Amos 
Poe USA 1981

H0RR0RWEEKEND FILMHUIS CAVIA
In het weckend van ول en 20 januari organiseert filmhuis Cavia een bloedstollend 
horror-programma. Er zuHen op beide avonden drie films worden vertoond die een 
afspiegeling zijn van de versehillende stromingen binnen de horror.
Om 20.00 uur beginnen we met “ Night of the living Dead” een spannende film over 
zontbies uit 1969, in feite de beginperiode van de horror.
Om 22.س uur volgt “ The Shining” het meesterwerk op gebied van de horror van 
Stanley Kubrik uit 1980.
Om 24.00 uur besluiten we met “ Blood Simple” uit 1983 van de gebroeders c«en  
waarbij met behulp van geraffin ed e teehriisehe effekten de spanning tot een hoog- 
tepunt wordt gevoerd.
De toegang bedraagt voor één f i lm /  5 ,— voor twee films /  9 , -  en w؛e alle drie 
de films wil zien betaalt daarvoor slech ts/ 12,-“ .
Het programma wordt dus zowel vrijdag als zaterdagavond vertoond.

THE NIGHT OF THE LIVING DEAD
deze bijzonder meeslepende en spannen- 
de horrorfilm. Romero’s gevoel voor hu- 
m or en zijn neiging tot sociale satire ko- 
men meer volledig tot hun recht in het 
vervolg: Barbara en Johnny, broer en 
zus, bezoeken het kerkhof om bloemen te 
leggen op het graf van hun v ad ^ . Daar 
>vorden ze plotseling aangevallen door 
een vreemde h j^ch tige  man.

BL00DSIMPLE
De film speelt in de broeierige atmosfeer 
van het Amerikaanse zuiden, Texas om 
precies te zijn. Café-baas Marty van de 
Neon Boot Saloon heeft in de gaten dat 
zijn vrouw uit wanhoop en verveling een 
verhouding İŞ aangegaan met een barkee- 
per. Marty huurt een louche, giechelende 
detective om vrouw en minnaar uit de we- 
reld te helpen, maar deze heeft een veel 
beter idee: hij maakt Marty koud en pro- 
beert de schuld op de overspelige echtge- 
note te schuiven. De perfekte misdaad 
wordt niet helemaal perfekt uitgevoerd, 
want niet de politie, maar de barkeeper 
vindt Marty en die is bovendien niet hele- 
maal dood ...

George A. Romero. Judith O ’Dea, Rus- 
sell Streiner, Duane Jones, Karl Hard- 
man, Keith Wayne. De doden komen tot 
leven en eten het vlees van de levenden in

THE SHINING
Het echtpaar Torrance verhuurt zich 
voor vier m؛*anden ٠٢١١ een enorm hotel, 
dat door de bizarre weersomstandigheden 
alleen in de zomermaanden wordt ge- 
bruikt, in de gaten te houden. Terwijl 
buiten de sneeuw metershoog ligt opge- 
hoopt beginneu zich binnen het hotel 
vreemde toneïen af te spelen. Zoontje 
Danny heeft bijzondere gaven. Zo kan 
het zevenjarige jongetje conversaties op- 
vangen die, in andere kaniers, vele tien- 
tallen meters verderop, worden gevoerd. 
Vader Torrance begint langzaam tekenen 
van waanzin te vertonen. J-€ge kamers 
zijn plotseling druk bezet. Na een aantal 
onverklaarbare gebeurtenissen weet moe- 
der Torrance haar dolgedraaide echtge- 
noot op te sluiten in de provisiekamer. 
Dan begint het bloedstollende verhaal pas 
goed. Er volgt een angstige jacht van va- 
der Torrance die met een bijl zijn ?,<؛>ontje 
Danny te pakken probeert te krijgen.
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YEREL BELEDİYELER HAKİNDA BİLGİLENDİRME AKŞAMI

©rtaya ^س ا م
Farklılıklar
anlatılanlarda bazı deği- 
şikliklerde vardı, örne- 
ğin, yabancıların ول paza- 
rında pozisyoninun düzel- 
tilmesi üzerine Groen 
Links "Couloured Amster- 
dam" (uitzendburo's) gibi 
semtd ول bulmak i^in bu 
kurumun kurulmasını öne?- 
mekte, işçi Partisi PvdA 
yabancıların kendi işyer- 
lerini kurmasını, örneğin 
dükkan açmak veya konfek-

vrilerek anlatılması gere- 
kiyordu fakat olmadı. Ha- 
zırladıkları programların 
ana noktaları pek farklı 
değildi. Hepsid^ özellikle 
eğitim ve iş pazarına de- 
ğindiler. ^ok kullanılan 
kelimeler ise "kaynaşmğş 
kültürler”, "sakinlerin 
etkilenmesi" ve "söz hak- 
kı" idi. Anlatılanların 
çok güzel olması na rağmen 
böyle konuşmaların bir 
yerde bir anlamı yok, Çün~ 
kü 3 partinin düşünceleri 
arasında pek fark olmadığı

2 Arakık'da semtevi Bin- 
ding,de Türk çevre sakin- 
leri için yerel belediye 
konusu hakında bilgilen- 
dirme akşamı düzenlendi. 
Bu akşam HTÎB ye ACB (Am- 
sterdam Yabancılar Herke- 
zi) tarafından organize 
edildi. Politik partiler o 
akşam kendi programları 
hakkında bilg* verdiler. 
Bu akşama katılan parti- 
ler; Groen Links/ PvdA ve 
VVD.
Reklam
tik olarak konuşmalı siy'- 
lar gösterildi. Bu tekste 
yerel belediyelerin re- 
klamları yapıldı. Ve yerel 
belediyenin görevleri a- 
çıklan^ı. Daha sonra, bu~ 
lunan jpar̂ i temsilcileri 
bu ana kadar hazırlanan 
progamlarını anlattılar ve 
açıkladılar. Ve bunun 10 
dakika içinde Türkçeye çe

reau Binnengemeentelijke 
Decentralisatie (BGD) ^e 
Bureau Voorlichting" e ait 
gazete gönderilecektir. 
Yerel Belediyenin oluşma- 
sıyla bazi beledyeye ait 
görevler yok olacak veya 
da başka bir bölüme devre- 
dilecektir. örneğin؛ Proje 
gurubu ve Halkla ilişkiler 
bölümü gibi. Bu da demek- 
tir ki 1 Aralıktan itiba- 
ren buurtpost (semtposta- 
sında) konuşma saatlerinin 
yapılmayacağı.

(Frederik Hendrikstraat), 
de spaarndammer semti ve 
de Zeehelden semtini içine 
alıyor ve ”Westerpark Ye- 
rel Belediyesi" olarak i- 
sislendirildi.

Yerel Belediye bürosu Wes- 
terpark, Haarlemmerweg 8-
10 adresinde Alacaktır. 
Size daha yeril belediye, 
yönetim kurulununseçimi, 
beledyenin çalışma bürosu 
hakkında geniş şekilde 
bilgi verili "Projekt bu-

BELEDİYE 
HİZMETLERİ

Bildiğiniz gibi 1990 Ocak 
ayında 10 yeni yerel bele- 
diye kurlacaktır. ٠ zaman 
Amsterdam 1 merkez ve 16 
yerel belediyeden oluşa- 
çaktır. Böylece bölgeler 
kendi semtlerinde kendi 
yönetim kuruluna, memurla- 
rina ve bürolarına sahip 
olacaktır. Bununla anaç; 
yönetim kurulu ve memurla- 
rın direk olarak semt sa- 
kinleriyle ilişki kurmala- 
rı ^e böylelikle sorulara, 
şikayetlere ve isteklere 
daha hızlı bir çekilde 
yaklaşmaktır. Bizim yerel 
belediye. Staatslieden 
semti, Hugo de Groot semti
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r m  seviyesine و س ل $ ل  i- 
çin başkan bu konuyu top- 
lantıdan sonra görüşülme- 
sini isledi. Zatan bu gibi 
akşamlarda iyi bir tartış- 
ma beklemek mümkün değil. 
Sadece semt sakinlerinin 
her konuda bilgisi olmadı- 
ğı gibi pollitikacılar da 
her konuda konuşmasını be- 
€eremiyorlar. Eğer daha 
başka böyle akşamlar dü- 
zenlenecek ise programın 
daha ilginç olması gere- 
^ir. Judy şpook

manda Groen Links ırkşılı- 
ğa karşı bir platform ku- 
rulduğunu ve bu önümüzdeki 
dönemde Beledye ve Yerel 
Belediye selimleriyle il- 
gilenece^ini söyeledi.
Eğitim
Soruların çoğu eğitim hak™ 
kındaydı. Eğitimin kalite- 
si ve Türk ve Faslı öğren- 
çiler için QETC dersleri 
(anadilinde eğitim ve kül- 
tür dersleri). Bu konudaki 
tartışma daha çok uzmanla-

VAN HALL CADDESİNDEKİ TRAFİK LAMBASI
larının tekrardan çalışma- 
sına karar verildi» Göste- 
ri başarılı oldu.

TOP^ANMASj 
EV ÇÖPLERİNİN

25 aralık kerstmis'in ilk 
günü olduğu için çöpler 
toplanmayacaktır ٠ öu yüz- 
den çöpleri 27 Aralık ta 
dışarıya koyunuz.

Geçen ayki Gazetede okudu- 
ğunuz Semt sakinlerinin 
Van Hail iadesindeki yaya 
geçidini Belediyenin bura- 
daki Trafik lambalarının 
önemini anlayabilmesi için 
ve Trafik lambalarının 
tekrardan çalışması için 
kapatıp gösteri yaptılar. 
Bu hafta Belediye Ulaştır- 
ma Komisyonunda bu konu 
görüşüldü ve Trafik lamba-

siyon atölyeleri açılması- 
nın desteklenmesini iste- 
di. VVD Amsterdam’in dı- 
şında bulunan iş pazarının 
iyi bir şekilde kullanıl- 
masını ve buraya ulaşımın 
(otobüs, tramvay) iyi ol- 
ması gerektiğini önerdi. 
Bu farklılıklar partiler 
arasında yerel belediyede 
pek kötü tartışmalar oluş- 
turaayacağı şimdiden bel- 
li. ?artilerin üğü de yeni 
fikirlere eklemlere ve 
sem t sakinlerinin istemle- 
rine açık olduklarını vur- 
guladılar.
$ ٠٢٧١٢̂

Konuşmalardan sonra ilk 
soru Centrum Demokratların 
(faşist) partinin şeçimle- 
re katılıp katılmayacağı 
idi. Bu akşam (ve şimdiye 
kadar) bu partinin seçim- 
lere katılacağı belli de- 
ğildi. Bulunan partilerin 
hepsi CD parti$ine karşı 
olduklarını ve tartışma 
günlerine katılmayacakla- 
rını bildirdiler، Aynı za

TÜRK KADINLARI İÇİN ENFORMASYON PROGRAM؛
cak ya da Türkçe'ye tercü- 
me edilecektir.
Enformasyon programı 11 
ocaktan موول’ةه  hazirana 
kadar devam edecektir:

س0 11 : Perhiz'de görünen 
üeşitli rahatsız- 
lıklar 

18 ocak: Masaj 
25 ocak: öğretim (Okul)

Progralarımız üzerine daha 
fazia bilgi isterseniz, 
semtevine telefon edebi- 
lirsiniz: telefon 841262- 
Semtevine kendiniz de ge- 
lebilirsiniz, Moniqe Have- 
man sizi memnuniyetle bek- 
ler.
Hepinizi perşembe günleri 
bekleriz؟

13

13-Q0 İle 15.وه arası sun- 
la c a k -  Adres: van Beunin- 
genplein 103 ٠ Çocuklar i- 
çin kreş var. ?rogram pa- 
rasızdır. Türkçe konuşula-

"Be Binding” semtevi, Türk 
kadınları için özel enfor- 
masyon programı ile deva« 
e t m e k t e d i r -
Perşembe öğlenleri saat

NOEL EĞLENCESİ
ağaçlarını koyacağınız bir 
yer (Container) bulunacak“ 
tır. öğlenleyin saat 3,den 
en geç ه 'e kadar ağaçları 
oraya götürebilirsiniz. Bu 
arada ağaçları sizden al- 
aak için bir bulunacaktır. 
6 Ocakta akş̂ ffl üzeri saat 
7*de Noel ağaçlarını ateş- 
liyeceğiz. Bulabildiğiniz 
veya سله1ةئهنوله ا غ ء € ظ ن  
kadar ağaçları ve Hep bir- 
likte geliniz.

Bu eğlence Beuningenplein- 
deki Westerkwartier oyun 
bahçesinde olacaktır.
3 Ocaktan itibaren Noel

YÜZME
Marnixplein*da bulunan 
Harnix bad’da yabancı ka- 
dınlar her cumartesi öğ- 
lenleri saat 13.00 ile 
14.30 arası yüzebilirler.
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GROENTEN - FRUIT 
LEVENSMIDDELEN

٧̂٢٦  Limburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

OMDAT HET 
NIET 

BETER KAN

PANNEKEET
V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 84B671

Prettige feestdagen 
آ1 en ee^g©e،!e 1ء

Q r؟ jaarwisseling

Vele soorten salades, 
vele soorten pâté

en excellente vleeswaren

HET WILD IS LOS IN

9999

LUNCH v/a 11.00 ٧٧٢

:م-إ |1ء-| | | ; ; إل| و;;ه ه ة ي ^إ|;;:و | م|إ| ب خ ل |م و| |؛;:::أ

ETEN TOT MIDDERNACHT

ï « # r é w ö £ i i s ö a g م1 ■ ؛  ي م م ة  ' f  1 ص م م '
inci, salade, sausjes en m aisbrood

2e NASSAUStRAAT 39 TEL. 865878

2e Nassaustraat
teL 842577drogisterij

HERMAN BLIK
Uitgebreide sortering 

Kerstartikelen en Kaarsen 
Kerstverlichting 

vanaf /  6,95

Prettige feestdagen 
en voorspoedig 1990!

ZIJLSTRA’؛
voorheen Staallas

IJZERWAREN SANITAIR TU1NARTIKELEN 
GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

E r is اء0و  m aar één echte  
ijz e rw in k e l in  uw  bu urt. 

D at w eet u  toch 111
2e NASSAUSTRAAT 44 TEL ٠  ̂ 52

IJZERHANDEL
M M

127

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte en gebakken vis 

Kwaliteit is onze reclame
Van Limburg Stirnmstraat 40 Tel. 84
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WERKGROEP OPEN HOF heeft geboden. De hele staf heeft zich ai- 
tijd enorm uitgesloofd.
Graag wijzen wij u op andere mogelijkhe- 
den in verband met de nadere eerste 
kerstdag 1989. u  kunt dan zelf initiatie- 
ven nemen.
* Buurthuis De Reiger, van Reigenber- 

genstraat 65 (tel. 845676) Open H of var،
11.00 tot 19.00 uur 

" De Bogt, Polanenstraat 6 (tel. 861131) 
Kerstdiner van 14.00 tot 16.00 uur

- De Rietvinck, Vinkenstraat 185 (tel. 
2 1 0 5 Kerstfeest van 10.00 to (ت2 t 17.00 
uur

- Donünieuskerk, Spuistraat İ2 (te؛. 
242183) Kerstinn van 10.00 to t 20.00 
uur

Namens de medewerk(st)ers van OPEN 
HOF. Hans Snel.

STOPLICHTEN
ln de vergadering van de commissie van 
verkeer van 4 d e c  stond op de agenda .از.
het onderwerp: “ verwijdering verkeers- 
lichten” . Omdat er bezuinigd mçet wor- 
den in de exploitatiebegroting van ver- 
keerslichten is de afgelopen 2 jaar bij wij- 
ze van proef een aantal verkeersinstalla- 
ties gedoofd, o.a. de stophehten in de 
Var، Hallstraat bij het van Beuningen- 
plein. Een aantal buurtbewoners besloot 
een brief te schrijven naar de Gemeente 
vergezeld van handtekeningen, om de 
stophehten weer aan te krijgen. Er wordt 
heel hard gereden in de Van Hallstraat en 
er moeten veel kinderen oversteken. Om 
te laten merken dat het ernst was werd 
half oktober de zebra een half uur ge- 
blokkeerd. Wethouder v /d  Vlis vond de 
klachten over de situatie in de Van Hall- 
straat gegrond: “ Er is daar weliswaar een 
vluchtheuvel gemaakt, maar ik kan mij 
een gevoel van onveiligheid ter plaatse 
voorstellen” . Hij is daarom van mening, 
dat deze verkeerslichten weer moeten 
worden ingeschakeld. De commissie van 
verkeer heeft het advies van de wethouder 
aangenomen: de verkeerslichten zullen 
weer worden ingeschakeld. Een leuk suk- 
ses voor de aktievoerende buurtbewo- 
ners!

GESLOTEN
Ouderen in de Van ٢<«» De Wijkpost 

s tussen Kerst en49 ؛ Boetzelaerstraat 
Nieuwjaar gesloten. Het eerstvolgende 

.1990 spreekuur is op dinsdag 2 januari 
t)ers van de Wijkpost)؛؛De ^d e^v ^rk 

wensen vooral de oudere buurtbewoners 
.1990 lijne Kerstdagen en een gezond

Hoewel wij beseffen, dat er best nog 
mensen in onze buurt wonen, die ■vanwe- 
ge eenzaamheid tegen de feestdagen op- 
zien, is het voor ons ondoenlijk om voor 
een handjevol mensen iets te blijven orga- 
niseren. Wij vinden dat heel jammer. 
Maar als de tijden veranderen, dienen 
ook de bakens te worden verzet.
Wij willen alle nredewerk<st)er$ en be- 
zoek(st)ers, die in vorige ja  en de eerste'؛
kerstdag tot iets onvergetelijks hebben 
gemaakt, hierbij hartelijk bedanken. Wij 
houden fijne herinneringen. Ook vriend- 
schappen. Heel bijzonder willen wij het 
bestuur van het Westerkwartier bedanken 
voor de royale gastvrijheid, die he؛ altijd

vens kom t er vanaf 2 januari een 
nieuw telef©onnummer w aar ي naai- 
toe kunt beilen als u in de H ugo de 
G root- o f Staatsliedenbuurt woont. 
De Buurtbus is bestemd voor mensen• 
van 55 jaar en ouder die slecht ter 
been zijn en  moeilijk gebruik kunnen 
m aken van het openbaar vervoer. 
Een rit met de bus kost / ل ال  م-,  
m oet wel een dag van tevoren bellen 
tussen 10.00 en I I .00 uur. Het tele- 
foonnum m er van Buurtbus Oud- 
West is 811372.

Indien u meer inform atie over de 
hniirt.hns wilt hebben dan kunt ٧ bel- 
len naar de w ijkpost voor ouderen, 
tel: 844352.

12.30 uur. Eten tussen 12.30-13.30 
uur.
Een m aaltijd kost /  6, ”  en bestaat 
uit:
— een voorgerecht
— een hoofdgerecht
— een toetje
en koffie o f thee.
Personen die graag van deze voorzie- 
ning gebruik willen maken kunnen 
zich aanm elden bij de receptie van De 
Poort van m aandag t/m  vrijdag van 
< ٠٥. ١  to t 14.00 uur. Het adres is: Hu- 
go de G rootkade 18-28, telefoon: 
826305. Er kan  dan  een afspraak ge- 
m aakt worden om  eens een kijkje te 
komen nemen. Als het vervoer naar 
D e P o o rt m o e il i j^ e d e n  op levert, 
kan de Buurtbus ingeschakeld wor- 
den.

Nog maar even en ؛'ارا ؛و  al weer eerste 
kerstdag !989. Jarenlang hebben we dit 
samen ■net vele buurtgenoten gevierd in 
het clubhuis *•an speeltuin Westerkwar- 
tier. Dit jaar zal ons gezamenlijk kerst- 
feest eehter niet doorgaan.
Toen wij zo’n twintig jaar geleden met 
Open H of begonnen, voorzag deze akti- 
viteit in een grote behoefte. Het was in 
onze buurt voor velen tijdens de kerstda- 
gen een dooie boel. Er was niets open. In- 
tussen zijn er allerlei mogelijkheden ge- 
groeid om de kerstdagen samen met an* 
deren gezellig door te brengen. De deel- 
name aan Open H of is de laatste jaren 
d n  ook danig geslonken.

BUURTBUS
Vier jaa r lang reed B uurtbus H aar- 
lem m erpoort in de Staatslieden-, Hu- 
go de G root-, spaarndam m er-. Zee- 
heldenbuurt, G ouden Real en Jor- 
daan. Dat gaat nu per 1 januari 1990 
^ a n d e r e n .  De m e ld ^ s t  Bolshuis en 
Buurtbus H aarlem m erpoort worden 
opgeheven. D aarvoor in de plaats 
komt er voor onze buurt een andere 
buurtbus die Qud-W est gaat heten. 
Deze bus zal dan  gaan rijden in  de 
Staatslieden-, H ugo de G root-, 
S p ^ r ^ m m e ! ’-, Kinker-, A dm ira- 
lenbuurt en Bos en Lom m er. H et ge- 
bied w aarin de bus rijd t w ordt dus 
groter, m aar de O rd a a n  valt af. Te-

EETTAFEL
De eettafel in De Poort biedt buurt- 
bewoners de gelegenheid om tussen 
de m iddag de warme m aaltijd  in De 
P oort te gebruiken.
Deze m altijdvoorz ien ing  is vooral 
gericht op de ouderen in de Prederik 
H endrik en H ugo de G rootbuurt. 
H et is voor de mensen, die zelf niet 
meer kunnen koken of die het gezel- 
lig vinden met anderen te eten.
Er is iemand aanwezig die u ontvangt 
en het eten opdient.
De m aaltijden worden dagelijks vers 
bereid in de keuken van De P oort. 
U iteraard kan met een dieet rekeiïing 
gehouden worden.
De eettafel is van m aandag t/m  vrij- 
dag geopend. O ntvangst tussen 11.30-
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HET ANDERE DEEL VAN H E T  S T A D S D E E L  WESTERPARK

H et Suikerptein

met de Houtmankade staat het voormalig 
pakhuis de Grote Houtman, waar in 
vroeger tijden tabak werd opgeslagen. In 
1984 is het verbouwd to ^ 'o n in g e n  en 
HATeenheden (architekt Lammertsma). 
In het midden van het pakhuis is een 
groot gat gemaakt, waardoor er een bin- 
nent.errei-n is o n t s t a a n  waar omheen de 
woningen zijn gegroepeerd.

Weer terug dor de Nova Zemblastraat. 
Aan de rechterkant staan woningen u؛t 
آ4 و آ  van architekt Walenkamp. De witte 
toppen van deze bijzondere, in 198ئ op- 
geknapte, woningen zijn kenmerkend 
voor zijn werk.

De Nova Zemblastrat uitlopen tot aan de 
Spaarndammerstraat. o p  de boek staan 
wegwijzers die verwijzen naar voorzienin- 
gen en instellingen in de Spaarndammer- 
buurt. De bewegwijzering bestaat nog 
niet zo lang en is een initiatief van de 
Stichting Beheer van de buurt.

De Spaarndammerstraat, voorzichtig, 
oversteken, de Kriollendamsiraat in en de

Over ruim één week behoort de Staatslieden-ZHugo de Grootbuurt tot het 
stadsdeel Westerpark. Ook de Spaarndammer-ZZeeheldenbuurt zal een on- 
derdeel worden van dit stadsdeel. ١٧̂ zullen dan ook ؛١١  de toekomst meer met 
deze buurt te maken krijgen dan tot nog toe. Voor veel mensen is dit stukje 
Amsterdam achter de spoorlijn eehter volstrekt onbekend gebied. De Staats- 
krant ondernam daarom een eerste verkenningstocht en heeft deze vastgelegd 
in een wandelroute. Als u deze eens op een zoiinige middag gaat lopen, zult 
u zien dat Amsterdam ook hier aardig wat te bieden heeft; van schoffeltuin 
tot wereldberoemde architektuur.

woningen, gebouwd in 1978/81 door 
Hans Bosch. De bovenste woningen 
besiaan uit twee verdiepingen (maison- 
nettes).

Rechtsaf de Van Noordtstraat in, waar 
meteen het Suikerptein zichtbaar is. Hier 
stond vroeger de suikerfabriek (CSM) en 
de Technische Unie. Vanaf 1982 is men 
begonnen met de bouw van woningen op 
dit terrein. Het is een nogal groots geheel 
geworden, met grote woonblokken. De 
grachten en kanalen (met fontein!) zijn 
deels gehandhaafd en deels nieuw aange- 
legd, waardoor er enkele nieuwe straten 
ontstonden, zoals de Henk €urièrekade

plein’ genoemd vanwege bet grote aantal 
communisten dat er woonde.
Links op het plein, in afwijkende archi- 
tektuur, is het buurthuis Verzet gehuis- 
vest. De piepkleine raampjes zijn in de 
stijl van de Amsterdamse School.

Het plein verlaten via de Koogstraal. 
Daarna rechtsaf de Oostzaanstraal in. De 
eerste straat linksaf, het Zaanhof op. Dit 
beroemde hof is ontworpen door archi- 
tekt Walenkamp (let op de witte toppen) 
in 1919. Het bijzondere eraan is dat hel 
hof wordt omsloten door een dubbele rij 
woningen. De buitenste rij woningen is 
hoger dan de binnenste rij, waardoor de 
beslotenheid versterkt wordt en er boven- 
dien nauwelijks geluiden vatı buitenaf 
doordringen. Aan de kopse kanten van 
het hof hebben de woningen torentje،, 
waardoor het geheel wat van een kasteel 
wegheeft. De eerste bewoners, arbeiders, 
voelden zich dan ook kasteelheer of 
-vrouwe.

Het hof door de poort aan de linkerkant 
verlaten. De Hembrugstraat vormt hier 
een elipsvormig pleintje met aan  de ene 
kant het Zaanhof en aan de andere kant, 
perfekt erop aansluitend, het wereldbe- 
roemde blok woningen van architekt De

eerste straat rechts, de H outrijkstraat in. 
tn deze straat staan nog vele 0عبمال wonin- 
g^n, vele ook in zeer slechte staat. Vooral 
de woningen .aan de rechterkant zijn er 
niet best aan toe. Opvallend eraan is het 
doorlopende stenen balkon op de eerste 
verdieping. Tussen de nummers 338 en 
340 is een toegang tot het openbare bin- 
nenterrein. Ill de Spaarn<iammerbuurt 
zijn meerdere van deze binnenterreinen, 
die bijgehouden worden door een beheer- 
der, in dienst van de Stichting Beheer, en- 
kele jaren geleden opgericht door het 
Wijkopbouworgaan. Sinds de stadsver- 
nieuwing ver gevorderd is in de Spaarn- 
dammerbuurt wordt er veel aandacht 
besteed aan het beheer van de w ijk .. 
Verder door de Houtrijkstr.aat (de Hem- 
brugstraat oversteken), met de bocht mee 
naar links tot aan het Zaandammerplein. 
Dit plein, hoewel nre^r besloten, lijkt 
sterk op het Van Beuningenplein in de 
Staatsliedenbuurt. De woningen op beide 
pleinen zijn dan 00يآ door dezelfde archi- 
tekt, De Bazel, rond 1920 ontworpen. De 
naar binnen gekeerde hoeken؛ de ronde 
ramen langs de ingangen, de breed over- 
stekende dakranden e.d. zijn kenmerken 
die op beide pleinen voorkomen. Zowel 
het Van Beuningenplein als het Zaan- 
dammerplein werd vroeger het ‘rode

D  ٠- W a f l c U ' l ، .

WtSTERPARK ر
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en Martin Vlaarkade. Deze zijn ver- 
noemd naar vroegere buurtbewoners ة؛ه 
veel voor de spaam dam m erbuurt hebben 
betekend, zowel in het verzet in de oorlog 
als in de latere stadsvernieuwing.

Het houten bruggetje over, links de Henk 
Curièrekade op en direkt weer over het 
water. Rechtsaf de Le Mairekade op. 
Doorlopen tot aan woningen. Dit kom- 
plex woningen is het eerste nieuwbouw- 
projekt van de Spaamdammerbuurt en is 
van 1976/77, ontworpen door G irod/ 
Groeneveld. Vroeger was hier een zand- 
en grindh؛،ndel gevestigd. Hoewel de WO- 
ningen door het grauwe beton een vrese- 
lijk luguber uiterlijk hebben gekregen, is 
er zichtbaar zorg besteed aan de indeling 
van de gevel. Ook van binnen schijnen de 
woningen ruim en mooi te zijn. In de 
volksmond heet dit woningkomplex het 
‘Behouden Huys’.

Bij de ^voningen linksaf naar de Nova 
Zemblastraat. Hier rechtsaf. Op de hoek

Beginpunt: Nassauplein.
Vanaf het plein ouder het spoor door de 
Spaarndammerstraat in. Direkt links is 
het Domela Nieuwenhuisplantsoen, waar 
in 1889 de Magdalenakerk werd gebouwd 
door architekt Guypers. Dit herken- 
ningspunt van de Spaam damm erbuurt 
werd in 1867 jammer genoeg afgebroken.

Doorlopen door de Spaarndammerstraat, 
de voornaamste winkelstraat van de 
S p a^d am m erb u u rt. Aan de rechter- 
kant, op nummer 460, staat het Paroehie- 
huis een bijzonder gebouw, met houten 
topbekleding, ooit gebouwd ten behoeve 
van het katholieke verenigingsleven. 
Sinds de afbraak van de Magdalenakerk 
is hier de Magdalenakapel te vinden, 
waar overigens een prachtige m a b e tte  
van de kerk te bewonderen is.
Naast het parochiehuis is op ٨٢٠ 490 de 
bibliohteek gevestigd. Erboven zijn 10

Amsterdamse School
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nenkant is nog helemaal ؛أل  stijl en zeker 
de moeite waard. Vooral de telefooncel 
zorgt voor liefde op het eerste geziekt.

Linksaf het Spaafndammerplantsoen
over. Ook hier staan woningen in de stijl 
van de Amsterdamse School, m aar van 
een veel minder uitbundige soort.

De Knollendamstraat in tot aan de Pola- 
nenstraat. Links in de Polanenstraat staat 
het Poianentheater, van buiten niet hij- 
zonder,maar deze voormalige school is 
van binnen omgetoverd tot een prachtig 
theater, Ook ^et Wijkopbouworgaan is 
hier gevestigd.

De Polanenstraat rechtsaf inslaan. Direkt 
zichtbaar is het Verzorgingstehuis 
Bogt, met aanleunwoningen (Wester- 
beer), dat gedeeltelijk over de weg is ge- 
bouwd in 1976/80 door de arehitekten 
Girod/Groeneveld. ^ e t  gebouw, waar- 
voor vele oude slechte woningen gesloopt 
zijn, is uiterlijk niet bijzonder. Het stra- 
tenpatroon is bij de bouw van het tehuis, 
duidelijk zichtbaar, gewijzigd.

Onder het tehuis door, meteen hnksaf er 
nog eens onder door naar de Assendelft- 
straat. Iets verderop links in deze straat 
zijn schoffdtuilUjes aangelegd. Buurt be- 
woners kunnen hier tegeii een geringe ver- 
goeding hun eigen bloemen en groenten 
laten groeien.
Weer terug door de Assendelftstraat naar 
de Zaan straat. Onder het spoor door het 
tunneltje het Westerpark in. Links aan- 
houden en aan het eind van het park is 
het eindpunt ، ؛١١  tevens het beginpunt; het 
Nassauplem,

Judy Spook
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KLEUTERS IN DE KOU, OUDERS IN HET NAUW!
baar in kwaliteit achteruit gegaan. Moe- 
ten vele kleuters dan nog maar een jaar 
overslaan o f gaan we zo weer terug naar 
de tijd van de bewaarschool? Als ze bij de 
Gemeente blunderen door hun huiswerk 
niet te maken dan hoeven de ouders de 
gevolgen daarvan toeh niet te dragen? Zo 
worden kleuters en ouders de dupe van 
een falend beleid. ٥٠٠٢ de enorme toe- 
loop blijkt er op sommige scholen een 
stop te zijn voor in h r ijv in g en . Vele ٠٧- 
ders zijn zich w a r^ h ijn li jk  nog niet be- 
wust van deze onaanvaardbare situatie. 
Sommigen leggen zich er bij neer, ande- 
ren gaan zelfs verhuizen en spelen zo de 
Gemeente in de kaart.

Akties
Wij leggen ons er zeker niet bij neer en we 
beraden ons op akties. Wij eisen op zeer 
korte termijn uitbreiding van capaciteit, 
dus ruimte en onderwijskrachten, en op 
langere termijn een definitieve en structu- 
rele oplossing: “ meer goede scholen in de 
buurt waar ze nodig zijn” . Ouders, willen 
jullie er wat aan doen, schrijf dan met 
naam, adres, telefoonnummer en geboor- 
tedatum kind naar:
Aktiegroep Kleuters in de Kou, Postbus 
14868, 1001 LJ Amsterdam.

Evert Pellenkoft, Kleuters in de Kou.

hebben zich vaak laten omscholen en voe- 
len veelal niets voor een onaantrekkelijke 
invalbaan.
Het uiteindelijke resultaat is de schanda- 
lige situatie waarin ouders en hun kleu- 
ters nu verkeren. Alle basisscholen, open- 
baar en bijzonder, zijri vol. De wacht- 
lijsten zijn nu al zo lang dat er voor het 
volgend jaar weinig hoop is op een plaats 
op een school in de huurt. Volgens cijfers 
van de afdeling onderwijszaken zou het 
hierbij gaan om meer dan 300 vierjarigen, 
die vanaf heden tot en met augustus 1990 
niet naar school kunnen in de buurt.
N;U wordt er natuurlijk door onderwijsza- 
ken gezegd dat de scholen in de wijken 
،ondom het centrum nog niet vol zijn en 
dat kinderen van vier jaar nog niet leer- 
plichtig zijn. Dit is het verschuiven van 
het probleem waar het om gaat. Bijna ie- 
der ouder wil zijn kind haar school laten 
gaan in de buurt waarin het opgroeit 
en /o f naar een school van eigen keuze. 
De Gemeente legt nu het probleem bij de 
ouders en zegt zoek het maar uit, over een 
jaar o f drie hopen we een oplossing te 
hebben. Dit is werkelijk ongehoord! Niet 
de ouder maar de overheid moet voor on- 
derwijs zorgen. Bij de bezuinigingen is 
het kleuteronderwijs ook al het kind van 
de rekening geworden en door het samen- 
voegen met de lagere school onmisken-

S^dsvernieuwing en een geboortegolf 
zijn er de oorzaken van dat er nu in het 
Centrum en vooral in de Jordaan een veel 
groter aanbod is van kleuters. Menigeen 
zal met verbazing reageren als blijkt dat 
de Gemeente hier niet tijdig op inge- 
sprongen is door uitbreiding van de basis- 
sch،>؛en. Gevolg is de onaanvaardbare si- 
tuatie dat honderden vierjarigen niet naar 
school kunnen in de buurt en /of naar een 
sehool van eigen keuze. Vele ouders zijn 
door deze ontwikkeling zeer gedupeerd 
en willen een oplossing op korte ، ا'ااك؛!آا «. 
Door de uitgebreide stadsvernieuwing in 
het centrum is er een toename van gezin- 
nen met kinderen. In de tweede helft van 
de jaren tachtig is er zelfs sprake van een 
geboortegolf. Dit feit moet toch zijn op- 
gemerkt door de beleidsmakers en plano- 
logen bij de Gemeente. Ongetwijfeld zul- 
len de kinderdagverblijven en school- 
hoofden van basisscholen ook melding 
hebben gemaakt van veel ïtteer inschrij- 
vingen. ا م ب  niets blijkt echter dat er maat- 
regelen zijn genomen om de gevolgen 
hiervan voor het onderwijs in de wijk op 
te vangen. Er komt geen uitbreiding van 
de capaciteit van de bestaande scholen en 
er zijn al propvolle klassen met over de 35 
leerlingen. De schoolgebouwen van geslo- 
ten scholen zijn verkocht, gesloopt of 
verbouwd. De werkloze onderwijzers

straat 460
fionte Zwaan - op de steiger, einde 1-lout- 
mankade

Kees Gooris

İNL00P0CHTEND
Heb je zin in ؛een praatje, een krantje, een 
kop koffie ٥٢ behoefte om een paar men- 
sen te zien aan het begin van de dag; dan 
kan dat in “ De Schakel” , de W ittenkade 
109, op maandag van J0.00-12.W) uur.

AMNESTY
De Amnesty groep Staatsliedenbuurt ٠٢- 
ganiseert op maandag 8 januari een 
schrijfavond in de bibliotheek van Lim- 
burgstirumstraat 133. Aanvangstijd
18.30-20.00 uur. Voor verdere informatie 
over de schrijfavond kunt u bellen 
257275. Gaarne tot ziens op de schrijf- 
avond.

Amnesty-groep
Staatsliedenbuurt

handen bij het kind ... M aar daardoor 
kan hij het mooi even vasthouden! Het 
Kerstverhaal is er om vrij en onbevangen 
te vieren, ©m ons te laten lachen om onz؛e 
eigergewichtigheid.

Kerkdiensten en vieringen: 
zondag 24 december:
- om 10.00 ٧. in de Nassaukerk: ochtend- 

gebed door T. Hibma
- om 15.00 u. in de Magdalenakapel: 

kerstviering voor ouderen
- om 21.00 u. in de M agd^enakapel: ge- 

zamenlijke (prot. en r.k.) ^ rstnach tm is
- om 23.30 u. in de M a^alenakapel: 

kerstnachtmis voor Antillianen
maandag 25 december:
- ٥١« 9.00 u. in de Nassaukerk: kerst- 

ontbijt (voor iedereen)
* om 10.00 ٧٠ in de Nassaukerk: gezamen- 

lijke kerstdienst
- om 16.00 ٧. op de Bonte Zwaan: schip- 

perskerstfeest
Adressen:
Nassaukerk - de Wittenstraat 114 (of ka- 
dekant nr. 109)
Magdalenaparochie - Spaarndammer-

VAN DE BUURTKERKEN
De dagen rond Kerst zijn ook voor veel 
irk m e n sen  nog steeds een hoogtepunt 
waar naar toe wordt geleefd. Maar het 
roept ook elk jaar weer die vraag op: 
waarom eigenlijk nog? Het is zق trad itio  
neel! En ook door alle commercie rond 
Kerst lijkt het moeilijk om er zelf nog een 
eigen betekenis aan te geven.
Toch ... om er bij stil te staan dat het heil 
voor heel veel mensen nog geboren moet 
worden doeh'we er aan mee. In de kerk- 
diensten in  Magdalenakapel en Nassau- 
kerk besteden we naast de lezingen uit het 
Simson-verhaal (bijbelboek Richteren) 
ook tijd aan de aktie van Solidaridad. 
Naast hun pleidooi voor het drinken van 
“ zuivere koffie” proberen ze invloed uit 
te oefenen op het beleid m .b.t. de schul- 
denlast van derde wereldlanden.
Het kinderverhaal in de vieringen in de 
Nassaukerk gaat in december over de nar 
die zo van sterren hield. Hij gaat ook op 
weg naar het kind maar geeft achter el- 
kaar zijn narrenkap, zijn klokkenspel en 
zijn bloem weg. En staat dan met lege
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ما و ت حول ت معل ما حل ه ا مئا د ل ب ل

ا ر ل ي د ط (طأ

م في و م ا ي ةل م ت م إ ١ س د ليي د

ة عي م التعرا ج ه ا ( ة ا ب ن؛ئ ك رث شأ م ز م رك م

ب كتجأ ١ ا ن الم مممجة {ا ب ص أ ) م مممنردا ب ع  ا

ك ل ا ي ا ت ا د ا خ ل ال م ي م ل < ن ا ك  ل

ق ا ي د ل ب ة ١ ل د ي د ج ٠ ل

ا ا هدا نا ن ل ك حضرته ء ل ل ب ا ك حن م  U ١٣ا

ل سبة ا ١ عت ب ر ا ر ل ح ما ا حزب ذت م  وحزمة ل ل

صا ال ارا أ ي ب ا ا ١ لحز ر ف ي ل ن وا ل ي د ل ا ا ل و ط

م عن زء ج ص رأ ت١ ب بي خأ مت ا الت م ي ف خرة مجا ن

امحا ا يخس ' م م ١ن و م ى ك المرا وا ل عل

د وال ١ ق شههتاهد ١ ل  صعئم-صور' المههية ا &فت

ص و ١ ب ء رديا ص ا م الم ب ك ى ؟ ل ف لد مد ى ١ ي  ل

آ ك لر1أ و هح ح ب م ا ة م ل نوددا ي ر حيا ؛ف  ط ال

ل وا م م ي ١ ل ت ه مبمهقوم ل ل ا في ب ف خ م ي ١ ل د  ل

ل ١ مع المنطخق م ع ي أ ل م لد و غ د ا محة ت ل ب  يق ل

ة ي ز ك ر م ل ا ط ا ي حأ ل ك وضؤا ن .ل  ص إ ى

ا ةي م ال . ا ا ت ؛ ي ز د ن ل و ط ن ب ب ا ك  م

ن لحي ■١  دللقة بعش من هأ ١ رة الدآ ا هده ي

وا ح ر ط ن ق ل را ن م ب ة أ ٧ لنحزا أ ه ر و ك ذ م  ل

ش لما قا ن ي ا ل جم لد ر ة .١ للصة ا عن نت ي د ن ل و ي ب

*ادالري
ة ا ش ثل ش أ هزا ن خا ه و آ لن ص ل أ ن ١ ي ي ي ن ع م  ل

م ا ا هو ال م ل ك ن زاها ح م خسجا ل س

ا عن م س إ ب ؛ د ء ى ط ن ق ا ن د ن طا م ه  ل ل

م .١ م ل ه ن محأ ١ ل ع موئرر ل ب دلبا آ رأ ١ ض  ت

ف في ختل ا ؛م ن ث خ Lل ل ص ا كن ي ؛ال ن د ي ال

ل ا ك ن لتأنمزا ١ هلء ن ١ رغم ل خ ، س ر ب ع  ب

إ م ب ا د م ت س ا ا م ب ر ى و هدا ث حذتي ل ث. م م ل  ا

م ل ل ك ث م ل م ١ ا و ر ل م ا ا هده ن ا هو ل ز  ٣ك

ع م ؛ م ل ت خ ضيا ت ط عدة اؤو بع ق ئ ن حر  أ

ن وهدا ح ن أ ممك ب ل مرا ي ق فى ق ف ح  عا ت

ا ت ر ك ٠ عالء ا ب

٠٠

صسءةخقو ̂:ن-:جبما-أعمحيمح؛؛ء ,:ء . :ث^

ا ا

* ق ا  ر خ ل

ا م ق أ أ ر غ م آ ل ن ن كأ ىل ظ ١ ب المزا ا س ٠ ث  

ا ا غ ي د ل د (لدق ١ لطرق ا م ف ي ر ل ب ب ك حز  

م ن ل لجة معا م ك ت ال ا م م ة ل ي ل ط ا ن ا و

خا أ ة ب ل ن ب م ا ١ حز م ي يربد الخضر ا ر ل

ب ما أ أ ا حز م ع ح ل ل ت ف د ي ر ي مجا ١ ف صا ل ل نعب ل  

ر كت ن أ ل ١ ه ق ج ع هشا خل ل ي ت ر ه ج ا ت ٠٠ م  

p.,-l.«Â,J I آ ومما م إ خ م ل ب ا بما ١ ب ز م ا ١ل ر ي ري ال

صر ا ن ما ا ن ١ وحسن ا من ن ب م ن ل ل و غل ست ي  

جود ا لجمل أ من مو ة ١ رج خا ل ن ي د م ما ل ى ك عل  

ق ١ ي د ل ب أ أ ب 1آلعه ١ و ١ ل ع م ل ل ا ن ١ ه و ر ف و ي  

ل ١ شروط ق ا ل م ع ل ل ل

ك ر ا ي ب ت ا ف ا ب ا خ ت ن ط ال ب ا خ ل ال ٢١ ا

ن ك ن تغثوا ا من ا ال ن ال ن ١ ع و ل ع جي م
ب ١ مدا ز ح ال ل ن و و ط م ا ي ع ي م  ه ١ ف

ا د ي ا ن م ك صرحوا كما ن ؛ ل ب ا ك ي ن ب ف

ربت لحا منظمة تأسسن ة حممز ا م الفا ا

ق ا ري م ن ع ط ل ي ا مدا ربت وم ز ح ا ا ل ن ٠ ت

ظ ا ت ا الن ا ا ت ب ن ة لا دمت ل ي د ل ب ل ة ا ل زي ك ر م  ل

ت, ا د ا غ م ل ل «ال

ر ا ن ١ ت د ا ك د ح ال م و ح ت د ' ا م ك ل ع ت د ل ث ل  ل

ن ت ا م نق بمل'لئغا للغ م ى <ب

م ا ن أ ص ل سا من ل م هزا ك ى ن ع عل م  ل

ط ا لجة ١ ع ل ل ن لدير ١ ك و ط خب ما يت ي د ا ن ت  ل

٠ ني ١
ة ا ا ١ ل ت ى ١ ك ي ١ م د ت ل ر ن ط  لخن ١ ي

 لحزص ١ ركة عشا هى المسية ا هدد حلر.ا ٧را

ي ١ ر م م ي ل خإ ا ف ا النت جوا ا ت ب ول ع ، ن أ ك  ب

‘هل الحزب مدا عن شيء فوز ص ل نيم ١

ه ى محليتين .ا ك ■ر ا ر ت ال ا خرا و  ون

أ ق ن د لموضحئ ا سب ق ل ى ١ ف غ س'ا ل  ع امجمتمآ رئي

ل ا ش ا ن ل ال ج ا و اىا ر ة د ا ت ا ث و  . تحا

ه ٧ ب ا من ن م م جة معا ل ل ل ل ك ك ا ث م ل ا

ن يف د وا آ ى ح ن م ن ن خ ا هدا ن ا و ر ن  تء للها ١ ل
ر م ن ى س ك ن ل ك م ا ا ت ي ن ل ن وا مي ش ع ا ل  المر ي

ن ا ١ لجق معا م ص ا ل ا ول ي ث ع ل ل ٠ لعطروحت ا ك
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د مدن ء لذبا ا مل لل

ن ك ي ي ل م ف ع ١ عل ي م ج ا ل ا ا ن ب د ن  من ا ب

ر شهر ي ا ن ت آ0ستآممس 1990 ي ا ط ا غ  م

ة م د ل ى قسمة حنا -ا ب ف ف ختل ة ا حيا ١ م ن م د م  ل

ح صب د وي د م ع د ا ا ه ن م  قة بمحفأ ١غ ت طمحا ل

ى ا ة ا ل ي د ل ة ا ل ي ز ك ر م  ٠ ل

م ن ا ا ا هد ن م ة ا ت هلعا ل حلي مم ة ا ل ود ج و م ي ل  ف

ما ا خ ن ل و ك أ ست م ث ن كأ ع ة وتميا تعب م  د

ن ظفب و م ن و ع م ي م ح لمصا ا ج ة ا ل ي د ل  ٠ ل

ف ا ما ١ د ه ن ل ا م د ع ا ه و شر م موخلفى ن ا م ل

م محمكن لحلبمحمة ١ م ي آ ن سءكأ مع ل التصا ا ل ح  ل

إ ك شرتا م ل ب ك ة و ي ب ل ل ت ب سال ك ا ا ل ك  ن د

ى م ا عل و م ع ب ومطا ل ب ؛ل ر غ ى ل  ٠ نحض ا عل

ا ن ا ث ا م ن ن م ق ت ل ط ما ي  حلصق مخا ٢٠٠ا غن

ع م زبا ا ي أل ا من ل ال * رع ل

م25 يوم في ^١ س ^٢^١^١

د ي ح ا ع ي م ع ل م ج زبا ا الت  من ل ال

ا ا و ث ا ئ ل د ه ك ول ح ص ا نن ي ن ب ئ ل ت ال

ض ا س ي ن ص ا ي ن ل ا ب ز ال أ
ر ا و ك د ع د من ال ١ ل ع م ت7 ب س ت

ودكرا

فن رم شا ض لموجود ا رة لغا ا *ضو
ا هأ ر ت ٠ ت ل

ي شهر ا ف ا ا ل ع ن حميل ك م ك ي ن ن ا ل و ك  ق ت

ت رأ ي ق ء ن ه ا مد د ي ر ب ا ل ي ١ ن س؛ا ن ب م  ل

ا ج ١ هرم بعمنا مرا ث ا ب ت ن ح ل١ م  صالح ا ج

ت ١٠ الظوا ١ ر و ٠ س
ا ١ ن ل الن ١ ن و خ ي ن ي ١ ن ل م ا ل  هدا ن ب

ل ١ م ع د ل غ ا دى ١ ل ل ب ع ن ى ا ل ع ل ب ك ا ل  ت

١^ ر ^ ب ت ع ل ي س ي طI ك ي وا ب د ل  ل

س ا يح ر م ت م ى رم ا ع ف مي ا ا ج ي م ن ل ي ٠ د

ط ا -ما • ا

دا ا م ذي ~؛ك ذ ز ل د ا إ و ج و ب ل

ن ؤ ا ي ك ب ا ي ا ( ر ن ة ا طئ م ن ي د م ر ا ل ن قل  بي

ي وا ت ل ل م ش حيا ١ ه ن ا ء لن ى ا التي  حي وهر ل

ن ط د ل ج ت ت ر و ب خو و ب ت وت ؛ض دو هي ود م ب

ك و ر ي د ي ر ك ف ي ر د ن ت ه ر و إ مب ا و د ن رن ر و م ب / 

ن د ه ز ت و جور وا ما ١ ب م طعت مقا ن عن س ن  

ك ر ا ن ب و ك ى ب ا ن خ رع ث ب ن ر م ل ر ا  1همح ه

د ي ز ع ل ل ت ١ ض و ا و ل م ع ة ١ ل صل مغ ل ل و دا ح  ه

ع ١ ر >ف م ن ل و مل ت ما ست ا ١ ماليا ١ في ب غ ةل م د

ر ب ه ا ي د ري م ي ا ل د هأ ل ر ث ن ب ب م العالم ؛ش

ا ا ت ع ل ق ب ب د ل ب ل ي وا ل د ن ل ت ن ل من م ا ١ ك خ إ ل  ي

أ ا ئ ل ع ت م ا ل د ي ن لعو>غرع ا ب ا م ي ت ل ع ط ا ج ت ن  ب ال

ي ١ ت ١ ق ي ل ي ستجر ر ا ف و شي ة ل م د ا ن ل ن ا ل ؛م  ح

ا ع ن خ ا ١ ر ا ك ع ب ل ها ١ و ١ ت ن ١ دة ل ي د ل ن ل و د ن  سي

م ا ا هد م ل ت ا ن ب ا ما ا ت ل ت ا ك م ا ا ل م ت ل  لي

ي إ إ ص ل م م س ا ا ا ل ب ك ث ا ل ي ي ي ا ن م  ذ ل

ل ت ور م ف ت ) و ال و ب م م ب * ر ى (م ن ق ي

ل غ ا ح ئ ع ب

فن بساحة سيكون١

ش م محق عل غ س ١ ب ع ل ٠ ل

خاصة

ة ء بما إ غ ح ا غ ك أ ت ع - ر ي ا ن ي و ن م

ع إ ١ ص س ت ١ ر ش س ر كي ي0ل ١ ل

ها ون م ر ا صحاا ي م ل ١ عن ب ب ب ر م ح و  ي

م و ر ة ي ي ا ن ى ي ٠ ا 19*00 ءق1ل ا عل

جا ا مدا ب وب ن ئ ك ه ط ر اث ض ة ا ف ل خت م

ا حب ر ع م ن ك ى ب ن ع ت ن م و ك أ ل ة ن د ب * ه

ى بجتاحة ك ب ن ر ا ل م ك ؛يز'ل آ ن ل ه ك

وم ت ا ي ي عة من ل سا ا ١ ز ٠ 3 'م ٦ ال

د ح ?؛■م م

^١ مبيا3ه عن ٧١ ! ^ ة ^ ح ا ب ل ا  ب

ا ٧ م ت ١ ٠ل إ ب ا ي حب ر ع م ن ك ٠ ب
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WESTERPARK

H et stadsdeelkantoor ;>١ de steigers

Frederik Hendrikbuurt en de spaarndam - 
mer- en Zeeheldenbuurt een aantal aparte 
gemeentelijke voorzieningen. Zo hadden 
ze elk een eigen projeetgroep stadsver- 
nieuwing. Ook waren er twee buurtpos- 
ten van het Gemeentelijke Bureau Be- 
stuurscontacten. ¥oor de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt zat de^e in de 
Tasmanstraat ؛ IA. Voor de Staatslieden- 
en Frederik Hendrikbuurt was deze sa- 
men met de projectgroep gevestigd in de

en in de toekomst veel energie vergt, ook 
van het stadsdeel. Het ؛ة  belangrijk dat 
zowel stadsvernieuwing als beheer alle 
aandacht krijgen van het ' 
bestuur en de ambtenaren van het stads- 
deel Westerpark. De leefbaarheid in uw 
stadsdeel vraagt een ‘ ‘ inzet
van bewoners, bestuur en ambtenaren.

V eranderingen in de buurt
Tot nu toe hadden de Staatslieden- en

V anafا januari is het zover: Amsterdam 
wordt verdeeld ؛٨  zestien stadsdeten en 
stadsdeel Westerpark is één ١١٢̂  die zes- 
tien. Wat dat voor ال ais bewoner van de 
Staatsiieden- en Frederik Hendrïk/Hugo 
de Grootbuurt betekent, kunt n hierbij Ie- 
£en.

Wat is het stadsdeei Westerpark
Het stadsdeel Westerpark bestaat uit 
meerdere buurten. Deze zijn de Staatslie- 
denbuurt, ^e Frederik H endrik/H ugo de 
G rootbuurt, de Spaam damm erbuurt en 
de Zeeheldenbuurt. Vanwege het instellen 
van stadsdelen moest voor de gezamenlij' 
ke buurten één naam worden bedacht. 
Op voorstel en met instemming van de 
wijkopbouworganen is de naam stadsdeel 
‘W e s te r ^ ^ ’ gekozen. Het stadsdeel 
Westerpark krijgt in ١̂  een eigen be- 
stuur, eigen ambtenaren en een eigen 
kantoor, u kunt dan als bewoner van het 
stadsdeel makkelijker en direct contaet 
krijgen met uw bestuur en ambtenaren. 
£ ٢ kan sneller gereageerd worden op uw 
vragen, wensen en klaehten. Daarbij is in 
de Staatslieden- en Frederik Hendrik- 
buurt de st^vern ieuw ing  nog in volle 
gang. Het stadsdeel zal er alles aan doen 
om te voorkomen dat hierin vertragingen 
optreden.
In de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
nadert de adsvem ieuw ing  zijn voltooi- 
ing. Dat betekent dat een goed beheer nu

Gelateria ء-س ه m ء س ا س
Lucca t+JHm nÈBf-bs <اءا Rosso

Altijd de winnaar als het om echt vers ambachteljk Italiaans ؛ظ  gaat. 

Al sinds 1947 de boventoon in de
STAATSLIEDENBUURT

Ook voor ijstaarten, cassata’s en diverse soorten sorbets om mee te nemen.

IJSSALON LUCCA 2e NASSAUSTRAAT 22
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21 maart 1990
Verkiezingen voor de stadsdeelraad Wes- 
terpark en de gemeenteraad van Amster- 
dam.
2 april 0 آ9و
Opening van het stadsdeelkantoor Wes- 
terpark aan de Haarlemmerweg 3. Voor 
alle zaken betreffende uw buurt kunt u in 
het stadsdeelkantoor terecht, 
mei 1990
De sta^sdeeJraad wordt geïnstalleerd en 
het bestuur van uw stadsdeel gaat aan het 
werk.

Belangrijke data

Projectgroep stadsvernieuwing en ge- 
meentelijke voorpost stoppen hun werk- 
zaamheden.
2 januari 1990
De ambtenaren van het stadsdeel Wester- 
park gaan aan het werk voor uw buurt en 
nemen onder andere het werk van de pro- 
jectgroep over. Ze verrichten hun werk in 
de Amaliastraat 5 en de van Reigersber- 
genstraat 4.

buurtpost Amaliastraat 5. Vanaf 2janua- 
ri gaan er voor ٧ als inwoner van het 
stadsdeel Westerpark een aantal zaken 
veranderen. Vanwege de komst van de 
stadsdeelraad zullen een aantal ambtelij- 
ke diensten verdwijnen. Ze worden opge- 
normen in een andere afdeling o f de werk- 
zaamheden worden overgenomen door de 
nieuwe stadsdeelorganisatie. De project- 
groepen stadsvernieuwing en de voor- 
posten van de Gemeente worden opgehe- 
ven en zijn inmiddels al gesloten.

Stadsdeelkantoor Westerpark
Het stadsdeelkantoor komt in het Wes- 
terpark aan de Haarlemmerweg. Deze 
plek is mooi gelegen tussen de buurten en 
daarmee voor alle bewoners goed bereik- 
baar. Zover is het echter nog niet. Het 
toekomstige kantoor staat in de steigers 
en de verbouwing is nog in volle gang. 
Zonder tegenslagen is de verbouwing in 
de loop van maart gereed. Op 2 april 
wordt het kantoor dan geopend en kunt u 
er voor allerlei zaken terecht. Elders op 
deze pagina kunt ٧ lezen waar ٧ vanaf 
*januari voor stadsdeelzaken terecht kan.

Start stadsdeel Westerpark
Op 2 januari 1990 gaan de ambtenaren 
voor het stadsdeel W esterpark aan het 
werk. Omdat het stadsdeelkantoor nog 
niet klaar is, worden ze tijdelijk gehuis- 
vest. Voor ٧ als bewoner zijn twee adres- 
sen belangrijk. Een deel van de ambtena- 
ren zit in de voormalige buurtpost in de 
Amaliastraat 5. Een ander deel werkt op 
de voormalige werf van Openbare Wer- 
ken in de Van Reigersbergenstraat 4. in 
deze krant kunt u lezen waar u voor wel* 
ke zaken moet zijn.
Op 21 maart zijn er verkiezingen waarbij 
u uw eigen stadsdeelraad kunt kiezen. De 
stadsdeelraad kiest uit zijn midden een 
dagelijks bestuur. Stadsdeelraad en dage- 
lijks bestuur gaan in mei aan het werk. 
Tussen januari en mei verrichten de amb- 
tenaren hun werk nog onder de verant- 
woordelijkheid van het gemeentebestuur, 
in deze periode zullen de lopende zaken 
worden behandeld. Het starten van nieu- 
we ontwikkelingen en nieuw beleid is een 
zaak voor het stadsdeelbestuur. De amb* 
tenaren in het stadsdeel zitten nog niet op 
hun definitieve werkplek en veel zaken 
moeten nog geregeld woorden. Ook ؛moe- 
ten de ambtenaren zich voor een deel in- 
werken en de komst van het stadsdeel- 
bestuur voorbereiden. Hierdoor zal er de 
komende maanden nog veel ge't'mprovi- 
seerd moeten worden. Jn het overzicht 
kunt ٧ zien waar ٧ voor de belangrijkste 
zaken terecht kunt vanaf ١ januari 1990.

WIE WAT WAAR
STADSDEEL WESTERPARK
Postadres: Keizersgracht 440, 1016 GD Amsterdam 38.24.11

VOORLICHTING - Amaliastraat 552.3581

VERGUNNINGEN -  van R eigsbergenstraa t 4 84.27.05

STADSDEELWERKEN — van Reigersbergenstraat 4 84.27.0و
* Klachten Reiniging, Wegen en Groen (8.00-17.<ص uur) 84.85.91

WONÈN EN WERKEN
* Hoofd en secretariaat 

Bob van der Zande
* Bouw- en Woningtoezicht 

Piet Roggeveen
* Grondzaken 

Herman Zwartjes
* Ruimtelijke Ordening 

Dick de Waal
٠ Volkshuisvesting 

Rian Peeters

WELZIJN EN ONDERWIES -  van Reigersbergenstraat 4 84.27.05

ENKELE GÈM EENTEL!JKE ZAKEN

HERHUISVESTING -  van Reigersbergenstraat 2 581.4814
* w e e k u u r  op w ^ k d ^ e n  van 8.30-12.(X) uur
* speciaal stad^ernieuwingsspreekuur

elke donderdag 17.00-18.30 iiur in de van Reigersbergenstraat

HUURCOMMISSIE , -  Droogbak la  22,02.77
* spreekuur op werkdagen van 9.00-11.00 ٧٧٢

HUURSUBSIDIE -  W ibautstraat و ه س %4ل41/5ت و 5.
* spreekuur op werkdagen van 12.00- ة.30   uur en

van 13.00-16.30 uur

BELANGRIJKE ADRESSEN

WIJKOPBOUWORGAAN -  van Hallstraat 81 82.11.33
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt

-  Amaliastraat 5 552.2655
552.2657

-  Amaliastraat
86.48.62/82.69.02/84.57.16

-  Plantage Middenlaan 14*16 555.9322

-  W ibautstraat 3 5%.9111

-  Tolstraat 129 570.8122
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HET DEBUUT 
VAN DE DEELRAADPOLITICI

past op migranten — nog ?.٠ vaak Valien; 
op mij komt dat dan toch over als praten 
over koetjes en kalfjes, maar stieren be- 
doelen.
De programmapunten, genoemd door de 
politici, verschilden niet veel. De nadruk 
lag bij alledrie op onderwijs en werkgele- 
genheid, waarbij termen als multicultu- 
reel, bewonersinvloed en medezeggen- 
schap veelvuldig vielen. Hoewel het alle- 
maal prachtig gezegd en ongetwijfeld ook
20 bedoeld werd, zegt een dergelijk vrij- 
blijvend gepraat natuurlijk niets. Dat 
blijkt wel uit het feit dat de drie toch zeer 
verschillende partijen het over een groot 
aantal punten roerend met elkaar eens 
waren.

Verschillen
Er waren wel enkele verschillen, bijvoor- 
be،؛ld in de aanpak om de werkgelegen- 
heid voor migranten te verbeteren. Groen
I . in k s  noemde in dit verband het naar de 
buurt halen van tiitzendbureaus als 'Co- 
loured Amsterdam’. De PvdA vond dat 
er ruimte geschapen moet worden voor 
eigen initiatieven van migranten, zoals 
het opzetten van winkels o f confectie- 
ateliers. De VVD vond dat de werkgele- 
genheid buiten Amsterdam beter benut 
moet worden en stelde voor om vervoer 
van en naar zo’n werkplek te verzorgen. 
Deze verschillen zijn echter beslist niet ge- 
doemd tot strijdpunten in de komende

Het v؛{sc؛r€us voor ،te Stadsdeelraad, althans het voorprogramma, is يإ؛،ءا><اأ- ^ e z in 
g in het openhaar؛nen. Zaterdag 2 december traden de politici voor het eerst als z©dan 

en het ACB (Amsterdams Centnim Buitenlanders) organiseerden een ا ا1ت ا op. Dأ e 
informatie-avond voar (Turkse) buurtbewoners over de komende Stadsdeelraad, waar- 

bij de politieke partijen kort hun programma konden toelichten. Zowel vanuit de buurt 
3 ongeveer 12 bewoners en ؛؛:Hn؛als vanuit de politiek was er hitter weinig belangste

.De Binding ؛٨ politieke partijen waren aanwezig

om half negen, zodat de inzet tot slechts 
één fles wijn beperkt blee؛'.

Reklam،؛
Als eerste werden er dia’s vertooiïd met 
een gesproken tekst, d  e, omdat deze؛
avond vooral vöor Turkse buurtbewoners 
was bedoeld, in het Turks was. Hoewel ik 
het niet kon verstaan werd me al snel dui- 
delijk dat dit puur een reklame was voor 
de stadsdeelraden, die alle onoverzichte- 
lijkheid van het huidige gemeentebestuur 
zullen moeten doen veranderen in een ïo- 
gisch, duidelijk gestruktureerd geheel. 
D aarna mochten de heren politici hun 
program m a, voor zover dat klaar was, 
toelichten. Dit moest, inclusief de verta- 
ling in het Turks, binnen tien minuten ge- 
beuren, wat uiteraard niemand lukte. 
Geen van de partijen had een vrouw afge- 
vaardigd. Hoewel ik beslist niet uitslui- 
tend, en zeker niet alle, vrouwelijke poli- 
tici het beluisteren waard vind, doet een 
dergelijke ‘overkill’ aan mannen me toch 
het ergste vrezen. Dan kan de term ‘posi- 
tievé aktie’ — in dit geval trouwens .toege

Om 20.صء uur zou de inform ^ie-avond 
over de Stadsdeelraad beginnen, m aar 
omdat er toen nog nauwelijks iemand 
was werd het een half uur uitgesteld. 
Naast Groen Links, de PvdA en de V VD, 
die aanwezig waren, was ook het CDA 
uitgenodigd, maar die liet om onbekend 
gebleven redenen verstek gaan. D66 zal 
niet meedoen aan de verkiezingen wegens 
een gebrek aan kandidaten, dus had hier 
niets te zoeken. De CPN was niet uitge- 
nodigd, waarschijnlijk omdat de organi- 
satoren dachten dat deze partij, net als 
andere stadsdelen, in Groen Links is op- 
genomen, wat hier echter niet het geval is. 
Kennelijk lezen CPNers ook de Staats- 
krant niet, want in het novembernummer 
stond deze avond toch duidelijk aangc- 
kondigd. Over de de؛elname aan de ver- 
kiezingen van andere partijen was nog 
niets bekend.
Tijdens het wachten op geïnteresseerde 
buurtbewoners doodden Groen Links en 
de VVD de tijd met een weddenschap 
over-het mogelijke aantal zetels voor de 
VVD. Gelukkig begon het programma

BONSER ،
P l f^؟SURINAAM S-INDISCH 

٣ ٢ AFHAAL CENTRUM f t
Rijstkip, roti’s, n 

٠ ,lijst lamsvlees 
 belegde broodjes enz. ؛1
1 ook vegetarisch 

OPEN: DINSDAG t 1 ع /m  ZONDAG 
٠» 22.00 VAN 12.00 u tot

Sportief
2e Nassaustraat 34 te.؛ 844820

het ؛٨ de g n o m e n  drukte ٠٠٥٢ 
afgelopen jaar moeten wij vanaf 

e؛januari a.s. de gehe 
maandag sluiten.

Wij wensen u en uw familie een 
gezond en SPORTIEF 1990؛!

Groen van Prinstererstraat 61, tel. 864234 EXCLUSIEF ZOALS ALTIJD!!
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Foto: Coen TasmanDe politici in aktie

dat er kortgeleden, o.a, ؛٨  deze buurt, een 
platform tegeo raeisme is opgericht, dat 
zich in de koijiende tijd vooral zal richten 
op de verkiezingen voor stadsdeelraden 
en de gemeenteraad.
Eén van de aanwezigen vond de strijd te- 
gen racisme onzinnig zolang niet tegelij- 
kertijd het kapitalisme werd afgeschaft. 
De voorzitter vond deze zaterdagavond 
echter niet zo geschikt voor een revolutie
— alleen Groen Links leek er wel voor te 
voelen — zodat deze strategie verder on- 
besproken bleef.

Onderwijs
De meeste vragen gingen over het onder- 
wijs; over de kwaliteit er¥an en de OETC- 
lessen (Onderwijs in Eigen Taal en Cul- 
tuur) voor Turkse en M arokkaanse kin- 
deren- Doordat echter een aantal van de 
^nw ezigen werkzaam was op dit terrein 
werd het al vrij snel te gespecialiseerd 
voor de meeste bewoners én politici, zo- 
dat de voorzitter dit onderwerp terecht 
verwees naar de wandelgangen.
Een diepgaande inhoudelijke discussie 
kun je op dit soort avonden vanzelfspre- 
kend niet verwachten. Niet alleen de 
buurtbewoners zijn niet ingevoerd op alle 
terreinen; ook de politici, vaak slechts 
‘toevallig’ buurtbewoner, zijn, zeker op 
dit moment, van lang niet alle zaken م ء  
de hoogte. Toch zulle؟! er vermoedelijk 
nog wei meer van dit soort avonden ٧٠١- 
gen de komende tijd. ٨١$ het circus hier 
in de buurt echter nog enkele maanden 
publiek wil trekken, zal het program m a 
toch wat spectaculairder moeten worden

Judy Spook

De eerste vragen gingen over de eventuele 
deelname aan de verkiezingen van de 
Centrum Democraten. Het was op deze 
avond nog onduidelijk of zij zouden mee- 
doen. De andere politieke partijen heb- 
ben al wel af،؟praken met elkaar gemaakt 
voor het geval d ^ .  Eén daarvan is dat ze 
geen var؛ allen aan een forum zullen mee- 
doen, waaraan de Centrum Democraten 
deelnemen, yerder zal er door geen van 
hen met deze partij samengewerkt wor- 
den. Daarnaast wees Groen Links erop

stadsdeelraad. Alle drie de partijen bena- 
drukten open te staan voor suggesties, 
aanvullingen en -Wensen van buurtbewo- 
ners.
De vragen na afloop van deze inleidin- 
gen, werden voor het grootste deel in het 
Turks gestéld. De PvdA was daarbij sterk 
in het voordeel, omdat zij een Turkse ؛tf- 
gevaardigde hadden, die niet op de verta- 
ling hoefde te wachten om antwoord te 
kunnen geven en zich Oök af en toe zicht- 
baar moest inhouden.

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

TON COSTER JOKE SEDNEY-KAT

Niet alleen vGor sportbeoefenaars, 
٢٢١^^٢ ٧٠٠٢  iedereen die de spieren 

eens los ٧٧؛ ! laten masseren

K O S TE N : /  1 5 ,-. per behandefirig

Praktijk: W ittenstraat 112 hs 
٧ ٨ ٨  tevoren  bellen  voor een  a f-  
spraak. Tel.: 8 4 2 7S،f o f  S22393.

Bij ٠٨̂ z؛jn ook cadeaubonnen verkrijgbaar.

van Hallstraat brug Kostverlorenkade, tel. 841858

Specialiteit 
HOLLANDSE HARING 

vers schoongemaakt 
Warme gebakken vis, zo uit de pan.
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Jjekhen tra d itie  getrouw ؤؤم de Staatsliedenbuurt ؛٨ Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak

ح م م و ح م | DEŞ ؤ NK . ء
champagnes ؟٥ wnnaradcmif• regelingen voor feestjes ١٠١٧٢ .vinoiooR V.(1 

ة و ظ ٤٠؛ f آ 2 86 آ 7 0 7 (hoek Bentinckstraat) v*a* f 8؛ te l5>ة 6 Fannius Scholtenstraat

Tabaks- en schrijfwaren

D. Westerveld T. Meijer 
2e Nassaustraat 36 

1052 BP AMSTERDAM

N I E U W ! ! !

Nu ٠٠٠٢ kopieëren 
v.a. 8 cent incl. BTW

WOL EN 
F0URNITURENSH0P

61-63 Fannius Scholtenstraat
864908 teL

Alles op hei، gebied 
van wol en fournituren

Wij zijn uitgebreid meteen 
tie modestoffen؛te eolle؛gn

DIERENSPECIAALZAAK

DE KANARIE
WIJ WENSEN u 

EEN VOORSPOEDIG 1990
Donderdag koopavond

VAN LIMBURG او؛محهبج
■ İU— ؛•حمت•

أ؛؛أ؛ااا ا؛اا؛؛ا
DE KANARIE أ

STIRUMSTRAAT48
TEL. 860813

ءءءا
COMPACT DISK
TOP 100 C.D.’s TOP 40 SINGLES 

BOEKEN EN SPEELGOED
Van klassiek tot pop 

Hondenden 
goedkope C.D.’s

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

٧ 15.00-dag van 14.00 u؛^Elke dond

BUURTHUIS DE REIGER 
65 Reigersbergenstraat 

845676 .:tel 
٧ 15.00 ٧ 14.00 Elke donderdag

- ik '١٨؛؛  samen met mijn buren problemen 
aan het huis aanpakken؛

- ik .،٧؛  een bewonerscommissie oprich- 
ten, hoe doe ik dat;

- ik wil een straatcomité tegen geluidso- 
verlast;

- ik woon in een drukke straat met veel 
verkeer en lawaai dringt erg tot in de 
woning door;

En ook vragen als:
Heb ik inspraak bij zaken die in de buur( 
spelen: nieuwbouw van woningen, her- 
profilering van straten; enz., enz., enz.

Met de volgende vragen kunt op het
spreekuur terecht:
- ik wil verhuizen naar een nieuwbouw- 

woning;
- betaal ik niet te veel huur;
- moet ik met een huurverhoging accoord 

gaan;
- mijn huisbaas wil opknappen, wat zijn 

mijn rechten en plichten
- mijn huisbaas wil niet opknappen, ter- 

wijl er veel onderhoudsklachten zijn;
- er staat een steiger voor mijn huis en ik 

wist van niks;

WERKGROEP WONEN FREDERIK HEN^RJKBUUOT
Een vijftal bewoners ui، (ا£ Frederik Hen- 
drikbuurt (FH), die als vrijwilligers aktief 
rijn in diverse bewonerscommissies, heb- 
ben de Werkgroep Wonen FH opgericbt. 
Het doel van deze werkgroep ؛ة  de leef- 
baarheid ؛١،  de FH te verbeteren. Door 
nieuwbouw- en renovatieprojekten is en 
wordt het woongenot in deze buurt al ver- 
hoogd. De werkgroep is echter van me- 
ning dat de omgeving ook een belangrijk 
deel van het woongenot bepaalt, en wil 
zieh inzetten om hierin zo veel mogeüjk 
verbeteringen aan te brengen.

Hierbij denkt de werkgroep aan b.v:
“ Groenvoorziening
- Kinderspeelplaatsen
" fietsenrekken (stallingen)
- Verbeterde straatverlichting
- Verkeersoverlast, verkeersveiligheid 
" Parkeer^oblem atiek, enz.

٧١١' suggesties en ideeën zijn uiteraard 
van harte welkom en u kunt deze sturen 
naar: Emilie Luckhardt, Frederik Hen- 
drikstraat 66 1, 1052 HX Amsterdam 
(tel. 8427%)
٥١١١ de leefbaarheid in de gehele buurt te 
verbeteren , is het van belang dat zo veel 
mogelijk mensen uit de verschillende stra- 
ten van de buurt deelnemen aan de werk- 
groep. Daarom vragen wij vrijwilligets 
om de werkgroep te komen versterken. 
Wilt u meer informatie, o f wilt ١، zich op- 
geven als lid van de werkgroep, dan kun? 
u vrijblijvend onze eerstvolgende verga- 
dering bijwonen op donderdag 4 januari 
1990 ٠٨١ 2( ا؛.ر(ر  uur in Buurthuis De Rei- 
ger. Van Reigersbergenstraat 65.

Werkgroep Wonen PH
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De Wittenstraat 27. teL 848672 
Van Beuningenplem 103, teJ. 841262

MEDEWERKSTER NAAILES GEVRAAGD

NIEUWJAARSFEEST
De jaren 90 komen efaan en dit moet na- 
tuurlijk met een groot feest beginnen, o p  
nienwjaar organiseren een aantal organi- 
satie$ (Overkant, Legal Aliens, Erefoe- 
roe, Zé Martino, Tapaz en Conan) met 
elkaar een feest voor de hele buurt in De 
Binding, De Wittenstraat ^7. Het pro- 
gramma begint om 24.00 uur met vuur- 
werk voor deur van De Binding, daarna 
gaat het programma binnen door met een 
ander soort vuurwerk, nl. in de vorm van 
een Braziliaanse band en een grote groep 
percussionisten. Verder spelen nog de 
spektakel Rockband van Zé M artino, Zé 
+ The Hustlers, een ^ro-caribische band 
Rythmical B r ^ ^ a m m a g e  en de Afri- 
kaanse reg£ea band Exiles ^'ibration. De 
Binding wordt speciaal voor deze nacht 
omgetoverd in ... dat verlappen  wij.nog 
niet, kom zelf maar kijken. Vrij entree, 
hapjes, champagne en drank aanwezig. 
Oud en Nieuw: aanvang 24.00 uur. Tot 
BAM ]٨ De Binding, De W ittenstraat 27, 
Staatsliedenbuurt.

IYENGAR YOGA
Lr is in Buurthuis De Binding nog plaats 
op de kursus Iyengar-yoga. Iyengar-yoga 
is een aktieve vorm van yoga en draagt bij 
tot het ontwikkelen van innerlijke kracht, 
soepe؛heid, evenwicht en concentratie. 
Tijd: dinsdag van 17.30 tot 0 ا8وم  uur. 
Kosten; /  50, -  voor 10 lessen, u  kunt u 
op de les i.n komen schrijven; de eerste les 
is een proefles.

MlUEUWlRkGRÖEP
Bij het Wijkcentrum St^tsliedenl>uurt 
kome^ berichten binnen Om in de buurt 
iets te gaan doen aan het milieu. Daar 
waar het elders in stad en land 1ة  mogelijk 
is om huisvuil en ander afval gescheiden 
te te laten ophalen, gebeurt hier nog 
niets. Enkele suggesties die naar voren 
zijn gedach t zijn: het inzamelen van OU- 
de koelkasten, televisies, verfpotten etc. 
Daarnaast wordt gedacht om binnen de 
stadsver^euw in^^tiv iteiten  rekening te 
gaan houden met milieusparende, ener- 
gie- en kostenbesparende n؛aatregelen. 
Een voorbeeld hiervan is het hergebrui- 
ken van drinkwater als spoelwater. ٧ 
ziet, er is veel mogelijk en wellicht heeft 
٧ zelf nog plannen op dit gebied. Mis- 
schien heeft u dan ook wel zin om daar, 
samen met anderen, iets aan te gaan 
do،؛n. Heeft u interesse? Neem dan kon- 
takt op met het Wijkcentrum؛ Van Hall- 
straat 81, tel.: 821133, vragen naar Dick.

vang aanwezig. Voor meer informatie: 
Buurthuis De Binding, vragen naar Nico- 
line Grötzebauch.

TAPDAN$EN
Tapdansen is eind 19de eeuw ontstaan en 
ontwikkelde zich tijdens danswedstrij- 
den, die slaven en ex-slaven hielden. Het 
is dus een mengeling van Afrikaanse en 
Europese dans. De muziek waarop getap- 
danst wordt is meestal Jazz-muziek: va- 
rierend van ragtime tot bebop. De kursus 
is voor iedereen toegankelijk: zowel tie- 
ners als volwassenen. De kur.؛؛«■؟ wordt 
gegeven door Victories Barendrecht. 
Tijd: maandag van 17.00 tot 18.00 ٧٧٢. 
Kosten: ƒ 5 0 , -  voor 12 lessen. Beno- 
digdheden: Tapschoe^en zijn de eerste 
lessen niet noodzakelijk: W'̂ i schoenen 
met een har^e zool (dus geen gymschoe- 
nen). Voor ITJeer informatie: Buurthuis 
De Binding, vragen naar Nicoiine Grötze- 
bauch.

VOETREFLEXMASSAGE
Voetreflexmassage ontspant lichaam en 
geest. Op de voeten bevinden zich punten 
(z<̂؛ nes) die corresponderen met organen, 
spieren en gewrichten in het lichaam. 
Door massage van deze punten beïnvloed 
je de bijbehorende delen van het lichaam. 
Jn deze kursus van 10 keer leert u waar de 
reflexpunten zich bevinden en hoe ze ge- 
masseerd kunnen worden. Tijdens de 
kursus wordt er veel geoefend bij onszelf 
en met e lk aa r.1ءت docente is Marijke Wit- 
hagen, zij is afgestudeerd aan de school 
voor natuurgeneeswijze in Bloemendaal- 
Tijd; dinsdag 9.30 tot !1.30 uur. Kosten: 
/  75, -  voor 10 keer. Benodigheden: Na- 
tuurlijke massage-olie, grote handdoek, 
makkelijk zittende' kleding. Voor meer 
informatie Buurthuis De Binding, vragen 
naar Nicoiine Cïrötzebauch.

In De Binding volgt een tiental Marok- 
kaanse vrouwen naailes. De specialiste 
van deze kursus heeft handen te kort om 
al deze vrouwen voldoende aandaeht te 
geven en zoekt daarom iemand die haar 
daarbij op vrijwillige basis wil helpen. 
Bent u een beetje handig met schaar, en 
naald en houdt u van gezelligheid: kom 
ons dan helpen! De naailes is op dinsdag- 
middag van 1 tot 3 uur. Er is kinderop-

JAZZ-BALLET
Bij voldoende belangstelling start Buurt- 
huis De Binding met een kursus Jazz- 
ballet. Tijd: woensdag van 11.00 tot
12.00 uur. Kosten: ƒ  3 5 ,-  voor 10 les- 
sen.

ARABISCHELES
Klassiek-Arabies is de taal die in de Ara- 
biese wereld vooral in de media gebruikt 
wordt: in de kranten, de literatuur, op 
de t.v. en de radio. In de kursus wordt 
aandacht gegeven aan spreek-, lees-, en 
schrijfvaardigheid. De kursus wordt ge- 
geven door de arabiste Kittie Laan. Tijd: 
woensdagavond 2 0 5 س21.ل -  uur. !^rijs: 
/  60, -  voor 10 lessen. Plaats: Buurthuis 
De Binding. Voor meer informatie: vra- 
gen naar Nicoiine Orötzeb؛iuch.

ENGELSE LES
Voor wie zin heeft zijn/haar Engels bij te 
spijkeren: Wij converseren, lezen en doen 
iets aan grammatica. Leerzaam, prak- 
tisch en gezellig. Als ٧ enige kennis van 
de Engelse taal heeft, is dit misschien uw 
kursus. Er zijn nog drie plaatsen. We 
starten weer op dinsdag 9 januari om
10.00 uur. En verder elke dinsdag van
10.00 tot 11.30 uur in Buurthuis Dc Bin- 
ding. Kosten: /  50, -  per 10 lesser؛. Van- 
af 2 ianuari kunt ٧ zich opgever، OD tel.:

73775.؟
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Buurthuizen

Van Reigersbergenstraat 6 5 , 8 4 5 6 7 6  اءا. 
Derde Hugo de Grootstraat 5, tel، 842473

BILJARTEN ٧٠٠» VROUWEN

DAMESZANGKOOR 55+
re woensdagochtend bij elkaar van 10.00 
tot 12.00 uur. De kontributie is /  11,50 
per maand. Komt u gerust eens langs om 
te kijken of ons koor ook uw koor gaat 
worden. Vraagt u naar Ans v /d  Haag die 
de leiding heeft.

Op vvoensdag 10 januari start het dames- 
zangkoor van buurthuis De Reiger w.eer 
en heelt nog plaats voor enkele dames 
5 5 + . We zingen van licht klassiek tol 
musical (Wjm Sonneveld). Behalve ple- 
zier in het zingen, staat de gezelligheid bij 
ons hoog in het vaandel. We komen iede-

Op donderdagavond van 19.45 tot 22.30 
uur hebben wij een 1ظالا:،سمزانت voor vrou- 
wen. Wij zoeken weer W’at dames die een 
balletje mee willen stoten. Het is niet no- 
dig dat je (goed) kunt biljarten, wel komt 
het van pas als je al eeıı keu kunt hante- 
ren en natuurlijk is wat enthousiasme on- 
ontbeerlijk. Regeln~،a<ig kunnen komen 
hoort daar ook bij. kosten ƒ  2 ,ISO per 
maand. A'ls je interesse hebt, kun je eens 
vrijblijvend komen kijken op donderdag- 
avond om 20.00 uur. Neem dan even 
kontakt op met het buurthuis waar we 
spelen. Buurthuis De Reiger.

TEKENEN EN SCHILDEREN
Vanaf woensdag 17 ر3اهسم ا ؛ووو  is er een 
voortzetting van de cursus tekenen en 
schilderen. Er zal aan een aantal verschil- 
lende onderwerpen gewerkt vvörden zo- 
als: stillevens (planten, fruit, glas, bloe- 
men, rare voorwerpen), portret en mens- 
figuren (naakt model). Verschillende 
technieken komen aan bod: houtskool, 
potlood, krijt en schilderen met plakkaat- 
verf. Iedereen kan Op z’n eigen nivo wer- 
ken en wordt individueel begeleid. Tijd: 
Iedere woensdag van 20 س22س -  uur. De 
kosten zijn /  27,50 per maand, exclusief 
materiaalkosten.

KLEIEN VOOR VROUWEN
!١١ het nieuwe jaar starten we natuurlijk werp mee naar huis nemen. We starten op
weer met onze keramiekclub. Elke maan- maandag 14 januari weer met 10 lessen,
dagmiddag van 14.00-15.30 uur. Kera- De kosten hiervoor zijn, inclusief mate-
miek is het maken van eenvoudige ge- riaal, /  75, -  .
bruiksvoorwerpen (vaas, schaal, asbak) Tot ziens op maandagmiddag in Buurt-
van klei. Wat u maakt wordt geglazuurd huis De Reiger, 
en gebakken, u  kunt dus een mooi voor-

DIVERSE AKTİVITEITEN

KERSTB0MENF1KFEEST
Dit feestelijk gebeuren vindt plaats op het mand aanwezig die de kerstbomen in ont-
Van Beuningenplein, Speeltuin Wester- vangst neemt. We smeken de kerstbomen
kwartier. Vanaf 3 ‘januari staat er een ' in brand op 6 januari, zeven uur 's
container waarin we de kerstbomen op- avonds. Dus verzamel zoveel mogelijk
slaan. } €  kunt de bomen daar brengen bomen en komt allen,
vanaf 3 tot 4 uur ’s middags. Er is dan ie- İbrani؛ Henneke, pleinwerker

TÂİCHI

INTUÏTIEVE MASSAGE
Op dinsdag 16 januari begint er een kur- 
sus intuitieve massage. De kursus bestaat 
u؛t acht lessen. Tijd: 19.30 tot 22.00 uur. 
Iedere les behandelen we een ander li- 
C'haam.sdeel, Deze kursus is voor begin- 
ners en. voor mensen die al wat aan mas- 
sage hebben gedaan, o p  maandagavond 
is er een vervolgkursus Voor mertsen'die al 
wat ervaring met massage hebben. Als je 
meer wilt weten over de inhoud van de 
kursus of je wilt je opgeven bel dan Ineke 
Hilkorst, tel. 828332.

V0ETREFLEXMA$$AGE
Voorm ensen die overdag niet kunnen is 
er op donderdagavond een kursus voetre- 
flexmassage. Start 18 januari van 20.00-
22.00 uur. Voor opgave of info bel Ma- 
rijke Withagen, tel. 822210.

geef، je grond onder je voeten en een 
goed gevoel. Het leert je “ stil” te staan 
terwijl ءز in beweging bent en kan door 
iedereen beoefend worden. De lesser؛ be- 
ginnen in de week va8 ؛؛ januari en w-'or- 
den gegeven door een ervaren docent 
(sinds ’81). Plaats: De witte jas, De Wit- 
tenstr. 29 (bij Haarlemmerplein) en Vrou' 
wenhuis, Nieuwe Herengracht 95. Tijd: 
maandag, dinsdag en woensdag (ook 
’s morgens). Een les duurt 75 ااالاا؛اال’اء  en 
kos؛ ƒ  10, . Voor info bel: 251883. 
V'raag een introduktieles!

Door t ’ai chi te doen zorg je voor gezond- 
heid, ontspanning, rust en beweging. Het

KLAVERJASSEN
“ Klaverjasclub اا-اثال- Land'lust” kan riog 

we leden gebruiken. We hebben een ge- 
zelhge club, en er wordt niet ntet het mes 
op tafel gspee'ld. We kaarten op m aan- 
dagavond in de Koperen Knoop in de 

Voor 11 -و Van lim burg Stirumstraat 
zich wenden tot ١١ kunt ا؛مآل;،آآ آ  meer ؛لث1؛ا'ا

.865606 .:tel ؛،de Koperen knoop
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Spinoza٠ ٩

م THEATER-CAFE ء RESTAURANT
De Wittenstraat N o 25 tel. 847746

VOOR ٧١$, VLEES EN VEGETARISCH ETEN IN AMSTERDAM-WEST 
IS SPINOZA “DE BEST”

E R E C H T EO F

ƒ20,50
ƒ23,50

ƒ18,50 
ƒ17,50 
ƒ19,50 
ƒ 17,50

ƒ 3,50 
/  4,50 

ƒ4,50

Scholfilet in 
witte wijn met amandel 
Sliptong a la meunière 
Lasagna — spinazie/ 
oesterzwammen 
Groente terrine 
Duitse biefstuk 
Javaanse kip

★

★

★

H T EN A G E
★ Vers gebak
★ Citroen ijs
★ Cassis ijs

S O E P E N

★ Bouillabaise ƒ 7.5-0
★ Vegetarisehe kruidensoep ƒ 6,00
★ Soep van de dag ؟ ƒ 5,50

B 1 J G E R  E C H T E N
★ Tonijn quiche ƒ 5,50
★ Champignon/walnoten quiche ƒ 5,50
★ Spinazie/feta quiche ƒ  5,50

Bescheiden, vis, vlees o f vegetarisch dineren, kan nu 
ook in Am sterdam -west bij SPIN O ZA , W ittenstraat 
25. £en  rustiek café met lekkere Elzasser w ijnen en een 
royale keuken die haar prijs w aard is. Je m oet er gege- 
ten hebben. A ardige mensen en lekker dichtbij.
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STOELENPROJEKT
wïiligers organisatie en als ٧ zich aan- 
gesproken voelt be؛ dan no. 730292 of 
schrijf naar Uselstraat 23, 1078 CA t.n.v. 
werkgroep werving. Uw reaktie stellen 
WIJ zeer op prijs.

SPOK
Het Spekulatie Onderzoekskollektief is 
een groep mensen, die zich bezighoudt 
met huiseigenaren en huizenhandel. ،١٧؛  
helpen mensen, die problemen hebben 
met hun huisbaas. We geven inform atie, 
advies en tips. Op verzoek doen we ook 
verder onderzoek, daarbij steunen we op 
ervaring die we sinds de o^ ich ting  heb- 
ben opgedaan.
He، is erg nuttig om voordat het tot acties 
komt tegen een huisbaas o f een project- 
ontwikkelaar betreffende bijvoorbeeld de 
huur, achterstallig onderhoud, (ver)bouw- 
plannen, o n tru i^ g d re ig in g e n  en fail- 
lissementen, contact met on؛؛ op te ne- 
men. We kunnen veelal nuttige tips geven 
en ook kan informatie uit ons archief wel 
een$ van belang zijn bij het uitstippelen 
van een strategie en het formuleren van 
argumenten.
Het SPOK bestaat ± 10 jaar en is opge- 
richt door huurders en krakers, die zich 
verzetten tegen spekulatie en horizontale 
verkoop. In de loop der tijd heeft het 
SPOK een gedetailleerd archief opge- 
bouwd over huiseigenaren, makelaars, 
notarissen, banken, projektontwikke- 
la^rs etc. Verder hebben we ons ook in- 
tensief beziggehouden met de ontwikke- 
lingen in de gebouwde omgeving, vooral 
in Amsterdam. Ook op dat gebied be- 
schikken we over een uitgebreide docu- 
mentatie.
Sinds eind jaren '70 houden we ons ar- 
chief, dat deels ء؛أل knipsels en deels uit 
eigen informatie bestaat, bij; later is dit 
nog aangevuld door diverse giften waar- 
door onze eerste gegevens uit de jaren ’50 
stammen. We beschikken ook over het 
Bouwaanvr^(marchief met alle bouw- 
aanvragen in Amsterdam vanaf 1971.
We verschaffen informatie in de vorm 
van een spreekuur en in de vorm van ei- 
gen publikaties: een paar honderd artike- 
len in diverse bladen, in eigen beheer uit- 
gegeven brochures en zwartboeken en in 
drie wandelboekjes door Amsterdam (he- 
laas uitverkocht). Daarnaast hebben we 
een gratis onderzoeksgids klaarliggen 
voor enthousiaste onderzoekers.
Het Speculatie Onderzoekskollectief 
(SPOK), postbus 4 و2ءو  Spuistraat 5, 
1009 AM Amsterdam, tel. 020-206826, 
spreekuur iedere woensdag vanaf 19.00 
uur.

derlandse Spoorwegen, die ons aan de 
Westerdijk een stuk grond aanbood waar- 
op wij een noodgebouw neerzetten, moet 
het lukken. Het Stoelenproject is een vrij-

Bach, aria uit W eihuachtsoratotium 
Bach, aria uit Mattheuspassion: ‘Können 
Tranen meine Wangen nichts Erlangen ٠ 
Mozart, aria uit ‘La Clemenza di T ito ’

Uitvoerenden:
f'ransiska zang
lohan ئ؛آلر(هال , piano 
Combattiniento Consort Amsterdam 
o.l.v. Jan-Willem de Vriend.

Organisatie:
Stichting Staatliedengreep, de Nassau- 
kerk en Staa،:sb.elangen o.l.v. Domela 
Nieuwenhuis.

Al een aantal jaren hebben we kunnen 
' dat steeds meer mensen het

niet meer bolwerken; maatschappelijk 
niet en thuis niet. Uiteindehjk gaan zij 
zwerven. Behalve traditionele zwervers 
dienen zich nieuwe groepen aan: psychia- 
trische patiënten, op drift geraakte bui- 
tenlanders, jongeren die met “ thuis” bre- 
ken, ex-gevangenen die niet weten waar- 
heen te gaan en geen middelen hebben om 
een kamertje te huren. Noodgedwongen 
zwerven ze op straat en hangen in portie- 
ken en openbare gebouwen. Steeds vaker 
moeten de bestaande thuislozen-instellin- 
gen nee verkopen.
Anno 1989 is er voor vele mensen aan de 
onderkant van de maatschappij geen 
plaats meer in onze stad. Daar wil het 
Stoelenprojert wat aan doen. Eerder in 
februari en maart van dit jaar hielden wij 
in een ruimte van het voormalig Emma 
Kinderziekenhuis een aantal weken “ open 
huis” . Tientallen maakten iedere avond 
en nacht gebruik van het weinige wat, wij 
te bieden hadden: een stoel, warmte, 
soep, brood, koffie. Dat voorzag duide- 
lijk in een behoefte.
Aan آم eind van dit jaar hopen wij op- 
nieuw van start te gaan. Financieel ge- 
steund door de Gemeente en een aantal 
fondsen en met medewerking vari de Ne-

Programma concert in Na^aukerk, Wit- 
tenkadc ] ] ] ,  Amsterdam.
Aanvang 21.00 «٧٢ donderdag 4 januari 
1990. Toegang: /  10, -  ٠

Moussorgsky, 2 liederen (Dansen van de 
dood en H'aar ben je  klein sterretje) 
Ravel, و dieren liederen (De pauw. Het 
krekeltje, Het ijsvogeltje)
Mahler, 2 liederen (3de lied uit: Lieder 
einesfahrende Gezellen en Wo die Schö- 
nen Trompeten Hlasen)
Berio, 3 liederen (uit: 4 folksongs) 
Handel, solokantate ،Crudel Tiranno 
A m or’

NIEUWJAARSCONCERT
In samenwerking tussen de Nassaukerk en de Stichting StaatsUedengreep vindt er don- 
derdag 4 januari a.s. een nieuwjaarsconcert plaats in de Nassaukerk aan de De Witten- 
kade. Fransiska Duke! zal daar liederen van o.a. Bach, Handel en Mozart zingen, be- 
geleid door het Combattiniento Consort Amsterdam. Beide namen zullen menigeen 
onder u niet onbekend in de oren klinken: al meerdere malen hebben zij met veel succes 
een aantal opera’s op deze plek uitgevoerd. uitvoeringen v/aar zowel publiek, als de 
uitvoerdenden zeer enthousiast over waren. En dat is eigenlijk geen wonder: want waar 
tref je zowel zo’n goede aceoustiek, als zulke goede artiesten en zo’n goe.d publiek aan 
als bij ons in de Staatsliedenbuurt!
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De aktiegroep Stop de Kindermoord in 
het verkeer heeft'het comité STOP fout- 
parkeren opericht. Foutparkeren is hin- 
deriijk, bedreigend en gevaarlijk. Hinder- 
lijk omdat het nou eenmaal erg vervelend 
is elke keer een auto op jepad  te vinde^. 
Bedreigend oiiidat voetgangers en fiet- 
sersgebied ingepikt wordt. Gevaarlijk 
omdat de voetganger o f  fietser uit moet 
wijken en het zicht ontnomen wordt. In 
het najaar van 1989 wil het Comité STOP 
foutparkeren een aantal straatakties gaan 
houden tegen foutgeparkee؛rd؛e auto’s. Er 
wordt in eerste instantie gedacht aan een 
vriendelijke aktie: het bevestigen van ba- 
Ionnen met een toepasselijke tekst aah 
foutgeparkeerde auto’s. Onderstaand 
viiidt u een klachtenformulier om uw 
klachten over foutparkeerders aan de po- 
litie en aan de gemeente door te geven. u  
kunt het formulier inleveren bij het wijk- 
centrum, yan Hallstraat 81. Hetwijkcen- 
trum stuurt kopiën van de binnengeko- 
 -nen formulieren naai• het wijkpolitie؛
buro, die de klachten in behandeling 
moet nemen, en naar bovenstaand adres 
van het Comité STOP foutparkeren. Het 
comité verzamelt de formulieren en zal 
deze te zijner tijd aan het gemeente- 
bestuur overhandigen.

TIJDEN NÜARNIXBAD
Maandag 7-0Q- 9.0 Uür

11.30-13.00 uur
?ا آا[ال . ا-ا« ث .» ا

Dinsdag 7.00-17.00 ııur 
jeugd ٧٧٢ 18.30-20.00 

rekreatie
banen- 22.30-20.30 18 ؛ uur 

zwemmen '' 
Woensdag 7.00-17.30 u u r:
Donderdag 7.00-10.00 uur 

n . 00-17.00 uur 
Vrijdag 7.00-10.00 uur 

11.00-17,30 uur 
18.30-20.00 uur jeugd- 

rekreatie
20.30-21.30 uur 18+ banen- 

zwemmen 
terdag 10.00-15.30 uur '؛،z 

13.30-14.30 uur (buitenland- 
se vrouwen)

10.00-17,30 uur 
BADHUIS 

17.00-19.30 uur 
10.00-17.30 uur 

Woensdag 12.00-19.30 üur 
Donderdag 10.00-17.30 uur 
Vrijdag 12.00-19.30 uur 
Zaterdag 10.00-17.30 uur 

SAUNA
Maandag t/m  vrijdag 16.00-22.30 uur

0 uur11 ،00'-ل7.-ل Zaterdag en zondag

Zondag

Maandag
Dinsdag


