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Voor het eerst in de geschiedenis van de 
er een strip. Deze gaat over أ« Staatskrant 

keizer Tsjee-jni-neh en is gemaakt door 
2-jarige bu^ïbew oner. De ko-آ Ype, een 

mende tijd zullen we de keizer regelmatig 
de ruimte geven in de Staatskrant. En 

١١ ٧۴ Ype aan volgende maand stellen
.voor

VAN DE REDAKTIE
We zijn op zoek naar nog enkele nieuwe 

:is van alles te doen ٢£ .redactieleden 
werken., lay-out, etc.،؛hrijven, teksten b؛؛،; 

We komen twee maal per week bij elkaar 
en daarnaast zetten we ook zelf de krant 
in elkaar. He، is een ieuke manier om de 
buurt te leren kenncri en je eventuele 
schrijfaspiraties te bevredigen. Erf de kof- 

ti$. Heb je belangstelling, bel dan؛،fie is gr 
naar het Wijkcentrum, te•؛ 821133.
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ONDERZOEK POSITIEF OVER 
PROEF STRAATMAKER$

م: ب ء

bare Werken in 989 ا door met deze ma- 
nier van werken. Door de verbeterde 
kwaliteit van de openbare weg en de ver- 
mindering van het aanta؛ klachten in de 
Staatsliedenbuurt is het daarbij mogelijk 
geworden het gebied uit te breiden met de 
Frederik Hendrikbuurt. Ook daar zuüen 
de straatmakers aan klachten van ■hewo- 
ners de hoogste prioriteit gaan geven. De 
proef in de Staatsliedenbuurt vond plaats 
in het kader van het Gemeentelijk Actie- 
programma ?rofijt van de Overheid. In 
het kader van dit actieprogramma wil de 
Gemeente haar gehele dienstverlening 
doorlichten op effectiviteit. De uitkom- 
sten van het onderzoek zijn dan ook niet 
vrijblijvend en enkel van belang voor de 
Staatsliedenbuurt. Deze zullen moeten 
worden gebruikt om aanbeveling te doen 
voor de werkwijze rond het klein onder- 
houd aan de openbare weg in de hek 
stad. Binnenkort zullen hiertoe voorstel' 
len aan het Gemeentebestuur worden ge- 
daan. Via de wijkkrant zal ٧ van de uit- 
komsten daarvan op de hoogte blijven.

Ondertussen kunt ال ook in وا8و  nog 
steeds uw klachten over de toestand van 
de openbare we؛؛ telefonisch door ؛)lijve» 
geven aan: Opzichter van de Dienst Open- 
bare Werken: t،‘؛ef<»on 823675 en Voor- 
post van Het Bureau Bestuurscontacten: 
5523581. (spreekuur ma. en W O . 10.00-
13.00 u.)

Dick Kamlag

de proef een telefonische enquête gehou- 
den onder bewoners van de Staatslieden- 
buurt. Uit de vergelijking van oordelen 
die men uitspreekt vóór en aan het einde 
van de proef kunnen o.a. de volgende 
conclusies worden getrokken.
— Het oordeel over de onderhoudstoe- 

stand van de weg is duidelijk positie- 
ver geworden. Vooral de onderhouds- 
toestand van de trottoirs wordt veel 
guiïstiger beoordeeld.

-  Het aan t^  mensen met klachten is af- 
genomen. £ ٢ heerst een groter ver- 
trouwen in de afhandeling van klach- 
ten.
Over het algemeen staat men positief 
tegenover de proef, een aantal bewo- 
ners geeft ongevraagd aan dat hiermee 
moet worden doorgegaan.

Het onderzoek geeft ook aan dat de dienst- 
verlening aan bewoners is verbeterd. Het 
aantal klachten dat afgehandeld werd is 
groter geworden en de streeftijd van 48 
uur voor de afhandeling van een klacht 
wordt vaker gehaald. Het laatste uit- 
gangspunt van de proef, het aanspiakc- 
lijk stellen van ^ tic u J ie re n  die op één of 
andere manier schade aan de weg toe- 
brengen, is niet gehaald. Door een aantal 
oorzaken is de uitvoering van dit onder- 
deel bij het rayon Oud-West niet uit de 
verf gekomen.

Hoe verder?
In de eerste plaats gaat de Dienst Open

De proef met twee straatmakers, waar- 
over in deze wijkkrant ai twee maai eer- 
der is geschreven is inmiddels beëindigd. 
De proef hield in, dat twee straatmakers 
helemaal werden vrijgesteld 0؛n de klach- 
ten in de buurt te verheipen. De straatman 
ke'rs, die rijden in het bekende gele wa- 
gentje, kregen meer mogelijkheden o»، 
klachten te verhelpen. Zij konden op ei- 
gen initiatief reparaties uitvoeren of recht- 
streeks op uw klacht ingaan. Het snel her- 
stellen van klachten kreeg de hoogste pri- 
orite؛؛. Door het onderzoekbureau Werk- 
groep ’2duizend is gekeken of de proef 
succesvol is geweest en ٠،“ het zinvol is 
hier ؛١}  de toekomst mee door te gaan. Dit 
artikel geeft een overzicht van de onder- 
zoeksresultaten.

Meer productiviteit en hogere kwaliteit
Bij de proef stonden een viertal uitgangs- 
punten centraal:
— de stijging van de productiviteit in het 

klein onderhoud
— verbetering van de kwaliteit van de 

openbare weg
— verbetering van de dienstverlening 

naar de bewoners in de Staatslieden- 
buurt toe.

— ^rticu lieren  ansprakelijk  stellen als 
zij schade aan de openbare weg toe- 
brengen.

De Werkgroep ’2duizend constateert in 
haar rapport d^■ de proef een succes is ge- 
weest. Drie van de vier uitgangspunten 
zijn gehaald. De s؛raatmakers hebben een 
duidelijk hogere productie kunnen halen 
door hun andere manier van werken. De- 
ze verhoging ïag'in de buurt van de 40%. 
Maar niet alleen werd er meer gepres- 
teerd, de opzichter en de straatmakers ga- 
ven ook aan dat men prettiger had ge- 
werkt. Men had meer verantwoordelijk- 
heid gekregen en er, was .meer'ruimte voor 
eigen initiatief. De kwaliteit van de open- 
bare weg is aantoonbaar verbeterd. Tij- 
dens de proef is er ؛n de buurt drie maal 
een z.g. schouw gehouden door een weg-, 
inspecteur van de Dienst Openbare Wer- 
ken. Straat voor straat werden daarbij de 
mankementen aan de .؟fraat genoteerd. 
Daaruit bleek dat het aantal gesignaleer- 
de mankementen — gaten in de trottoirs, 
gaten in de rijweg, omgevallen amster- 
dammertjes en kapot straatmeubilair — 
gerilirinde het half jaar sterk daalde.

Oordeel bewoners
Van groot belang is natuurlijk of de be* 
woners in de Staatsliedenbuurt iets van de • 
proef hebben gemerkt en hoe ze de proef 
hebben gewaardeerd. Om dat te onder- 
zoeken'is bij het begin en aan het eind van
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WINKE^ER$VERENIGING 60 JAAR
hoeveel bedrijfsruimte er in een buurt 
met een bepaald aantal bewoners mocht 
zijn. Naar aanleiding van dat ة0ا'آ ه  on- 
derzoeken begonnen er al veel winkeliers 
te vertrekken: ٠٢ ze vestigden zich ؛٨  
nieuwe wijken, o f ze $topten ermee in 
verband met ouderdom.

Ruimt« voor bedrijvigheid
Vanuit de winkeliersvereniging hebben 
we er bij de gemeente altijd op gehamerd 
dat er ؛n de buurt ruimte voor allerlei be* 
drijvigheid moest blijven, ik moet zeggen 
dat de samenwerking met de gemeente in 
de wijk steeds beter gaat. We hebben bij- 
voorbeeld in de Fannius Scholtenbuurt 
nu een begeleidingscommissie in het leven 
geroepen. Die straten worden vernieuwd 
en er zitten wel wat ondernemers, die be- 
voorraad moeten worden tijdens de bouw- 
werkzaamheden. In redelijk overleg met 
de gemeente is het nu door de begelei- 
dingscommissie goed geregeld.

Winkelconcentratie
Ikzelf had een drogisterij in de Groen van 
Prjnstererstïaat. Het v/as een vrij grote 
zaak. Ik ben eigenlijk de enige die het hier 
overleefd heeft ... Als je bedenkt dat er 8 
drogisterijen waren in de Ştaatslieden- 
buurt ... M aar een tijdje geleden kwam 
het aan de orde: er werden plannen ge- 
maakt voor een winkelconcentratie. Het 
was de bedoeliftg dat de achterstraten leeg 
gemaakt werden en dat alles bij elkaar 
ging zitten. Mijn enthousiasme was wel 
groot om in de nieuwbouw te gaan zitten 
maar ja, toen duurde het allemaal veel 
langer als gedacht, en op een gegeven mo- 
ment ben ik eens met mijn kinderen gaah 
praten. Die hebben allebei gestudeerd en 
hadden geen zin in opvolging. Ik ben 60 
jaar en op een gegeven moment moet je 
een beslissing nemen. Het was de bedoe- 
ling dat je de nieuwbouw moest kopen, 
en een nieuwe inventaris moet je dan toch 
ook weer aanschaffen ... Ik had 42 jaar in
de d ™ g s؛ t e r i j 'b r a n c h e  gezeten e n  e r  w a s

een mogehjkheid voor sanering. Aange- 
zien ik geen zin meer had om me in de 
schulden te steken en ik ook nog wel wat 
wil leven ook, ben ik ermee gestopt. Ik 
ben nog wèl actief in de winkeliersverenï- 
ging!

ïnrichtingssubsidïes
Bij het vestigen van nieuwe winkels wor- 
den de middenstanders overigens wel ge- 
holpen door torichtings-su^şidies, dat 
maakt het voor een aantal winkeliers wel

Contantzegeitjes
Toen kregen we de perioden van de con- 
tantzegeltjes en dat soort dingen. Allerlei 
winkels gingen korting geven. Wij heb- 
ben toen eigen kortingzegels uitgegeven, 
de zogenaamde WCS-zegels. Deze zegel- 
tjes konden de mensen in alle winkels krij- 
gen en sparen. Dit was weer een aanlei- 
ding voor elubvorming. Er waren veel 
^nkeliers  die er aan meededen, en dat 
maakte dat je een band kreeg met el- 
kaar . . . J e  kreeg ook allerlei winkeliers- 
acties: dat waren zuiver commercieel ge- 
richte akties. Sinterklaas en Kerst, dat 
waren hoogtijdagen zoals nu nog. Maar 
daaromheen was dan een soort aktie ver- 
bonden. De mensen konden dan kaarten 
winnen voor Marcanti, of het Concertge- 
bouw. Dat soort dingen huurden we af en 
we maakten afspraken met dé artiesten. 
Dat was wel grappig boor, de mensen wa- 
ren gek op die kaarten. Het 40-jarig be* 
staan hebben we gevierd in de RAI, daar 
hebben we wel voor moeten sparen. Vroe- 
ger was dat allemaal nog wel te betalen, 
die artiesten waren eigenlijk kleine zelf- 
standigen. Je belde dan bijvoorbeeld Wil- 
ly Alberti en je vroeg hem dan voor een 
leuke avond ... Zo ging dat, echt op z'n 
Amsterdams. Dat is later een onhaalbare 
kaart geworden.

Stadsvernieuwing
Tot eind zestiger jaren ging het zo door. 
Toen kwamen er andere dingen aan de 
orde: stadsvernieuwing en buurtverbete- 
ring, eigenlijk schortte ق  van alles aan in 
de buurt. In die tijd is ook het wijkcen- 
trum  opgericht, daar zijn we als winke- 
liersvereniging vanaf het begin bij betrok- 
ken geweest. In die periode is de winke- 
liersvereniging naast commerciële aktivi- 
teiten ook de belangen van de winkeliers 
in de buurt gaan behartigen, o p  een gege- 
ven moment overheersten de sociale ه م س - 
viteiten de andere aktiviteiten. We zoch- 
ten contact ؛met allerlei organisaties in de 
stad. £ ٢ was een soort overkoepelend or- 
gaan voor winkeliers uit 19-de eeuwse 
wijken, waarmee we één of twee keer per 
jaar overleg hadden. Over ^lerlcitoestan- 
den in de buurten had die * 
satie overleg met de wethouder. Hr werd 
daar speciaal nota van genomen wat er in 
bepaalde wijken moest gebeuren. Dat is 
eigenlijk jaren zo doorgegaan. Je kreeg 
op een gegeven moment vanuit de ge- 
meente het zogenaamde DPO, (Distribu- 
t.ie-Planoiogies-Onderzoek); buurten wer- 
den doorgelicht, en er werd vastgesteld

De winkeliersvereniging bestaat dit jaar 
60 jaar. Een gebeurtenis die n؛et onge- 
merkt aan onze buurt voorbij 2a1 gaan. 
Het was voor de Staatskrant een raden 
om te gaan praten met ('or vatı ء أ؛ا ا . Cor 
is secretaris van de winkeHersverenigmg, 
actief in het wijkcentrum, en heeft meer 
dan 40 jaar een drogisterij in de (^؛:oen 
a n  Printererstraat gehad. ؛

De eerste jaren
“ De winkeliersvereniging is in 1929 ©pge- 
richt. Het eerste evenement dat georgani- 
seerd werd was de Edison-week. Vijftig 
jaar geleden (in 1879) had Edison de 
gloeilamp uitgevonden en dit was voor de 
winkeliers uit de Staatsliedenbuurt een 
mooie aanleiding voor het organiseren 
van een festival. Hieruit is de winkel iers- 
hereniging toentertijd ontstaan. We orga- 
niseerden in di؟  tijd allerlei winkelakties 
voor de klanten en het was tegelijkertijd 
een gezelli^idsvereniging voor de win- 
keliers ...
De vooroorlogse toestand was niet zo 
rooskleurig hier. Er was een verschrikke- 
lijke overbewinkeling in de wijk. Er wa- 
ren wel 500 winkels. Nou « » ٨١١^٨  er wel
30.000 mensen in de wijk; dat was geen 
kleinigheid. Op die betrekkelijk bokkige 
woningen woonden man, vrouw, en mini- 
maal 2 kinderen, af en toe had je wel 5 of 
6 kinderen op zo’n woning. Volgens de 
normen van nu waren het eigenlijk wan- 
toestanden, maar zo was het in die tijd. 
Door de crisistijd zijn er veel winkeltjes 
ontstaan, ze dachten: “ Weet je wat, ik ga 
maar eens een handeltje beginnen, mis- 
schien kan ik wat bijverdienen” . Vaak 
werd de winkel door de vrouw gerund ter- 
wijl de man dan nog een baantje o f los 
werk had.

Na de oortog
De winklier^vereniging is in de oorlogs- 
tijd stil komen te liggen.
Na de oorlog was de opening van de brug 
over de Kattesloot, bij de Jacob Catskad،؛ 
en de 2e N assaustraat een aanleiding om 
weer feest te vieren.
De oude brug was een klapbrug, die nog 
met de hand bediend werd. Soms duurde 
het wel een half uur eer je er weer door 
kon en dat in de na-oorlogse periode toen 
er al wat verkeer kwam. De gemeente 
heeft toen besloten om die brug te ver- 
vangen. Dat is een vrij rigoureus werk ge- 
weest dat een jaar o f anderhalf lieeft ge- 
duurd. Toen hebben we gedacht “ Als de 
brug open is, dan is er weer groot feest” .



Aktieve vereniging
De winkeliersvereniging heeft op ilil tno- 
ment een vaste kern van actieve leden. Er 
moeten wel weer jonge, aelieve ؛eden bij- 
komen die één en ander langzamerhand 
over nemen. ج ا  als in iedere vereniging 
is het moeilijk om nieuwe actievelingen te 
vinden, Enerzijds hebben we de winke- 
liersvereniging, anderzijds is er de werk- 
groep winkeliers Staatsliedenbuurt. Deze 
werkgroep opereert ؛٨  het wijkcentrum 
als zelfstandige groep en behartigt alle SO- 

daal economische belangen.
Naast het bestuur hebben vve tien of 
twaalf mensen die overal voor oproep- 
baar zijn. Iedere maand hebben we over- 
leg: Spiekerman, de fotograaf, is nu voor- 
zitter geworden. Piet Modder, is 2e voor- 
zitter. Van Munster is penningmeester en 
Ivozema is 2e penningmeester. Ikzelf ben 
.sekretaris, graag zou ik er een 2e sekreta- 
ris bij hebben, zodat er nog iemand van 
alles op de hoogte is. Daarnaast hebben 
we verschillende vaste aktieve krachten 
zoals Groothuis en Oudshoorn.

Ook hebben we een aantal jaren een 
hraderie-eomn^issie gehad. Deze commis- 
s؛e heeft verschillende keren een braderie 
georganiseerd. De eerste keer is het ver- 
schrikkelijk verregend, maar de andere 
ke^en was het verschrikkelijk leuk. Er 
waren allerlei attracties, een historische 
optocht van oldtimers, en allerlei organi- 
saties uit de buurt hadden een standje. 
Het was echt een blauwdruk van de buurt. 
In het kader van het zestig-jarig bestaan 
willen we wel weer een braderie organise- 
ren. Daarvoor gaan we nu al een groep 
starten. Als we in september zoiets willen 
is het nodig om er nu al mee te beginnen.

In ieder geval is de sfeer in de buurt wel 
weer redelijk. We hebben een tijd het 
stigma van een klere-buurt gehad. Maar 
dat begint nu weer te verandereh. Geluk- 
kig■ wordt er vanuit de gemeente voort- 
gang geinaakt met de stadsvernieuwing. 
Dat is wel eens anders geweest. Een tijd- 
 zijn er veel mutaties geweest bij de جأاع1
verantwoordelijke ambtenaren. Het ge- 
volg was dat er telkens weet nieuwe plan- 
nen op tafel kwamen. Er zit nu al weer 
een tijd een vrij constante groep waarmee 
 oepeler is samen te werken. Je kan alle؛؛
mogeljjke problemen aanpakken, en als 
ze er wat aan kunnen doen dan gebeurt 
het ook. In ieder geval wordt er serieus 
n a ^  gekeken.”

Jos Noordegraaf

van een nieuwe zaak.
Het beginnen van een nieutt'e zaak is te- 
genwoordig niet gemakkelijk. Vroeger 
kon je een benedenhuis omtoveren tot 
een winkel, nu heb je allerlei vergunnin- 
gen nodig: je hebt de hinderwet, de wa- 
renwet, die allerlei eisen stellen. Het is 
voor de buurt wel belangrijk dal bedrij- 
ven aan alle eisen voldoen, m aar het is 
qua investering wel een hoop geld. Ais er 
hier iemand op het spreekuur komt die 
nog een ^ ta t - f r eszaak W:،؛ 'il starten, dan 
maak je hem erop attent dat er in de 
buurt waar hij wil starten al drie zitten. 
Hier -verderop zit nu een man die zich 
gespecialiseerd heeft in buitenlandse 
groenten. Vroeger zat hij in Oosï. Men- 
sen uit deze buurt kwamen in zijn winke؛. 
Nu heelt hij zich hier gevestigd eo je ziet

dat zaakje steeds fleuriger worden. Nu zit 
in de oudbouw, !k heb hem geadvi- ز؛أا 

seerd dat hij uit moet kijken met huur- 
contracten en zo, omdat het pand op de 
nominatie voor de sloop staat.

Spreiding aanbod
Een ander punt waar de winkeliersvereni- 

ging naar streeft is een spreiding van het 
een ؛١! aanbod- Het is van belang dat je 

}،uurt een behoorlijk pakket kunt aanbie- 
den zodat de mensen met gedwongen zijn 
om naar een andere wijk te gaan. Vroeger 
waren er twee, drie schoenenzaken in de 
wijk. Maar het aantrekken van een goede 
schoenenbaak is moeilijk ... Ik vraag (ne 
trouwens at hoe het in de toekomst ver- 
der gaat; het is een tijd van moderne tech- 
nieken, misschien willen de mensen niet 
meer met hun boodschappentasje ،mder 

net de؛ de arm lopen, m aar alleen nog 
ltmt spullen ’؛)ا auto boodschappen doen 

.bestellen via tele-shopping

weer draaglijk. Dit is ook een pum van 
constante strijd voor de winkeliersvereni- 
ging, we ijveren voor gunstige voorwaar- 
den en voor goede subsidie-mo^ijkhe■■■ 
den.
Ik weel wel dat he{ voor veel winkeliers 
een grote stap is geweest. Maar de winke- 
liers die de stap gewaagd hebben zijn e؛'g 
tevreden. Het is allemaal nog wel een 
bende, maar als het helemaal klaar is en 
je vanaf de Nassaukade zo’n galerij hebt 
dan wordt het erg leuk.

Behoud voorziening؛؛n
Voor het behoud van allerlei voorzseniri- 
gen in de buürt is het van belang dat het 
inw'oner؛}aiital niet verder terugloopt, ie  
ziet nu dat door de stadsvernieuwing er 
een ontzettende uitdunning van woningen

ontstaat. Waar vroeger 600 mensen WOOI1- 
den heb je er nu 400. ١٨ de oudbouw  zit- 
ten voornamelijk l- en 2 persoonshui،؟“ 
houdens. Een gevolg hiervan 1Ş dat je ziet 
dat er scholen moeten sluiten en dat ■er 
winkels verdwijnen.

Spreekuur
De winkliersvereniging houdt iedere don- 
derdag voor allerlei winkeliers uit de wijk 
een spreekuur. We hadden eerst “ als ex- 
periment”  een betaald iemand in dienst 
(van de gemeente) die de winkeliersvere- 
niging begeleidde m .b.t. de stadsvernieu- 
wing. Dat ging heel goed. Toen die v/eg- 
bezuinigd is hebben we nog een tijdje 
iemand van het RIMK (Regionaal آ؛الإل ا - 
tuut Midden- en Kleinbedrijf) gehad. 
Maar die is nu ook ه"تإ ' ا  en nu doe ik 2 uur 
spreekuur op donderdag ochtend van 
10.00-12.00. Voor advies kunnen winke- 
liers hier terecht. Een van de zaken die 
aan de orde kunnen آلل)،ا'لل ا  is het starten
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yal görevli olarak çalış- 
makta. Şimdilik sekreter 
başkanın işlerini yapmakta 
fakat bu doğru değil ve fazla. 
0 nedenle bu gazetenin vasi- 
tasıyla yeni başkan aramakta- 
yız, Bütün semtte aktif olan 
grublar örneğin, oyun bah- 
çeleri birliği, ırçılığa 
karşı komite, spor çalışma 
grubu, kilise ve semt, ANBO, 
Westerpark köpek çalışma 
grubu, uluslararası yemek 
grubu semtdanişa katılabilir. 
Semtte herhangi bir faaliyet 
göste^ek isteyen kişiler 
semtdanişa başvurabilirler, 
konuşabilirler, semtmerkezinin 
olanaklarından yararlanabilir- 
ler ve sosyal görevlilerden 
destek isteyebilirler.
Semt daniş herayın ikinci pa- 
zar tesinde, Koperen Knoop’da 
toplantı yapmaktadır. Toplan- 
tının gündemini daha önceden 
Staats gazetesinde yanlamak 
mümkün değil, çünkü bir ay 
önceden gündem maddeleri be- 
kirlenmesi gerekir. Gelecekte 
Semtdanişin toplantılarının 
özetini Staatsgazetisinde 
yayınlayacağız.

Semt Merkezinde Kimler Ça- 
lişiyor?
Marcel de Jöngh ء Jolanda 
Hoekema ve Josje Smit yazı 
işleri bölümünde çalışmakta- 
dır. Fakat yazı işlerinin 
yanısıra daha başka çalişma- 
larda da bulunmaktalar ٠ 
Paul semtin gelişimi üzerine 
maaşlı sosyal görevli olarak 
çalişmakta. Örneğin bizler 
hangi sokaklarda onarım gerek“ 
tiğini önceden duyarız ve 
bunlar semt sakinlerini il- 
gilendirmesi gerekir.
Paul, semtsakinleri ile sokak 
hakkında görüşür. ٥ nereye 
mektup yazılması gerektiğini 
bilmekte ve belediye memurlar i. 
ile yapılacak olan toplantı- 
l.arı dü zenler, Paul semtteki 
gelişmeleri takip eder, insan- 
lan biraraya toplar onlara 
yardımcı olur, yapılması

(2) Dİ؛ $EMT MERKEZİ TAMİR ED؛
bir plan uygulamak istedi- 
ğinde bize duyuruyor ve biz- 
de toplantılar yaparak semt 
£akinlerine iletiyoruz.
Bu gibi girişimleri gönül- 
İÜ olarak katıldığınızda yap- 
tiğiniz işlerin yanısıra 
daha başka insanlarla tani- 
şıyor ve bazen uzun vadeli 
olabilecek arkadaşlıklar e- 
dinebiliyorsunuz ٠ Tabiiki 
çök güzel bir olay.

Seıntdaniş (W ijkraad) Nedir? 
Semtdaniş semtmerkezinin yö" 
netim kuruludur. Semt merkezi- 
nin ilişkisi olduğu çalişma 
grublarmdan semtdanişin bir 
temsilcisi، katılmaktadır.
30 kişi yönetim kurulu için 
fazla olduğundan dalayı bir 
merkez çalişma gurubumuz 
var ve çalışma gurubuna 
semtdanişin üyeleri katıl- 
maktadır. Merkez çalışma 
grubunda bir başkan, bir 
muhasebeci ve sekreter var. 
Başkan Paul Christenhuis 
idi fakat şimdi burda sos

Semt merkezi semtte aktif 
olan birçok semtkomitelerini 
desteklemekte ve yardımcı 
olmakta. Örneğin Westerpark, 
Het Fannius Schol ten, Witten 
eiland ve Noord Oostpunt 
komiteleri.
Bu komuteler gönüllülerden 
oluşmaktadır. Semt sakini 
olarak semt de etkili 
olabilirsin fakat bu projeler 
yıllar sürmektedir, insanların 
uzun müddet istekli olması 
zor bi،F durum. Bazen kısıntı- 
lar olmakta veya semtsakinleri 
taşinmakta. Birşey başarmak 
için yollarını bilmek gerekir 
ve biz semtmerkezi işlerin 
nasıl yürüdüğünü belediye ye 
nasıl protesto mektubu yazıl- 
ه صل  .gerektiğini bilmekteyiz ا
Eğer semt sakinleri herhanği 
bir değişiklik getirmek 
istiyor fakat yollarını bil- 
miyorsa bizden yardım iste- 
yebilir. Semtmerkezinde top- 
lantı odası var, posta 
burdan gönderilebilir.^ Ayiıı 
zamanda Belediye herhangi

و س

Wijkraad
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gereken işlemler hakkında 
bilgi verir. Ve yol gösterir. 
Örneğin, Belediyeye nasıl 
baskı yapılması gerektiğini 
o bilir. Aynı zamanda burda 
teknik uzma olarak Barbara 
Coolen çalışmakta.
Kendisi Delft Yüksek teknik 
Okulundan mezun. Evlerin 
planları Ezildiğine yapı 
grubu oluşturulmakta. Bu 
gruba semt sakinlerinde 
kakımakta. Fakat nelere 
dikkat etmeleri gerekti- 
ğini bilmemektedirler ٠ Bar- 
bara da bu grubda bulunmakta 
ve teknik yönlerinin hakkında 
uzman ve neler yapılması 
gerektiğini bilmekte. Aynı 
zamanda semt sakinleri 
Barbaraya telefon eder 
onarım veya diğer konular 
hakkında danişabılirler.

Sem traerkezinin onarmamdan 
sonra ه  ه1س  d e ğ i ş i k l i k l e r  
n e l e r d i r ?
Biziin çalişma odamiz büyü- 
mü؟ olacak.
Toplantı salonu yapılaeak 
ve Barbara için bir oda ay- 
rılaeak. Herhangi bir soru 
sormak isteyen herkes gelebi- 
lir. Yardımcı olamadığımız 
zaman nerelere başvurmaları 

kendilerine 
anlatabilir ve yol göstere- 
biliriz.

È rه ؛

Marcel de Jongh en Solanda Hoekema

EVİNİZ TAMİR EDİLMİYORSA BIRŞEYLER YAPIN
Koperen Knoop*un küçük s a -  
1onunda Van Limburg S tirum -  
s t r a a t مول1 

Toplantıya katılmanız mümkün 
değilse semt merkezinde 
yapılan konuşma saatine başvu- 
rabilirsiniz.
Semtmerkezi, Van Hallstraat
ا8 م ■ tel.: 82.1 1 .33.
Pazartesi günleri saat 
19 ٠ 00-20.. 00 arası, Sal i 
günleri saat 10.00-12.00 
arası, Perşembe günleri saat 
16.00-17.00 arası.

konut kontrol bürosunun 
yardımı etkili olabilir 
fakat ev sahibinin şikayetleri 
gidermesi aylar sürebilir. 
Yukardaki konulara, nasıl 
acele olarak şikayetleri 
gidermek gerektiği üzerine 
'Bakımla korunmak' adlı bir 
kurumla 2بما Ocak saat 20.00'da 
bir bilgilendirme toplantısı 
düzenledik.

Evin ta m ir i,  bakım ı ve
ş ik a y e t l e r i  ü z e r in e  b i l g i
akşam i, 2بم Ocak saat 20.00'de

Evinizin çatısı akıyor س أ  
balkonunuz çürümüş mü? Kötü 
kapanan ve açik kalan pencere 
ve kapılarınız mı var? uzun 
zamandır eviniz boyanmamiş 
mı? Birşeyler yapın!
Eğer eviniz zaman zaman 
tarair edilmemiş ve eksikleri 
varsa bunları ev sahibinizin 
yaptırması gerekir ٠ 
Genelde ev sahipleri bu gibi 
şikayetlere kulak vermemekte, 
çünki masrafları olacaktır, 
fakat yine de tamir etmeleri 
gerekir. Belediye yap ت ve
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JAAP MOLENAAR
gebakken vis ٨^ Verse gerookte 

onze reclame ؛ة Kwaliteit
84 Van Limburg Stirumstraat 40 Tel

GROENTEN -  FRUIT 
LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

OMDAT HET
NIET 

B£TER KANى

2e Nassaustraat 37drogisterij

HERMAN BLIK
al 22 jaar in deze buurt'

Nu ook voor uw huishoudelijke artikelen
V O L L E D IG  S O R B O  A S S O R T IM E N T

★ Borstelwerk ★ Ritssluitingen
★ Naalden ★ Lampen

★ Naaigaren en batterijen
vanaf heden gratis premiezegels 

2,50 contant in de hand / ؛volle kaart

PANNEKEET
V. UMBURG ST،RUMSTRAAT 42 TEL. 848871

RUNDERLAPPEN HEERLIJK 
OM TE SUDDEREN 

MET EEN RANDJE VET,
500 GRAM f 5,95

SPECIALE AKTIE 
KIPPEPOTEN 

PER KILO م 5.50

ZIJLSTRA’؛
voorheen Staalias

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKEIEN 
GEREEDSCHAPPEN' ELEKTRA VERFWAREN

Er is nog naar éen echte 
ijzerwinkel in tiw huurt. 

Dat weet u toch *II
2e NASSAUSTRAAT

IJZERHANDEL
w i n t e r a a n b i e d m g

Amaretto Romazottie
19.95 b e k e n d e  n a a m  o n d e r  d e  A f f ia r e t to ’s van ث؛ةة اآ

1 8 . 9 5 Z.CÜ1‘ g o e d  g e h a l te .  v o o r ;.،(٧؛ m a a r  w el

9 2,ت4 4 v o o r

Blarichet Cognac
v a n  u i t s t e k e n d e  k w a li te i t

de Staatsliedenbuurt ؛٨ toonaangevende dranken-speciaalzaak ١٨٢□

DE WIJNRANK ص
Deskundig advies

S X \r gratis thuisbezorgen 
regelingen voor feestjes

/\rnoud
Klap.

آ؛ ال:اا.'أل':ا مأ' ع .اوأروا

5,95 S ch o lten s traa t 56-58  tel; 86 27 07 (hoek B entinckstraa t) zwaardemakers ahihwein ۴^٨٨^□؛
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ERFENIS, TESTAMENT EN SCHENKING
-  kunnen mijn kinderen hun erfdeel 

opeisen als mijn partner nog leeft?
-  heb ik een testament nodig om dat 

te voorkomen?
-  wat moet ik hij mijn leven a؛ rege- 

len?
Uiteraard kunt u ook met andere vra- 
gen over het onderwerp terecht. ٧  
bent van harte welkom. De toegang is 
gratis, koffie/thee ook. Plaats: W ijk' 
post voor Ouderen, Van Boetzelaer- 
straat 49 (zijstraat van Hallstraat). 
Tel. 844352.

ken geoefend worden.
Wanneer: op vijf achtereenvolgende 
woensdagochtenden van 10-12 uur; 
beginnend op woensdag 15 februari 
1989.
Kosten: /  10, -  voor leer- en oefen- 
materiaal, koffie/thee.
Aanmelding: Wijkpost ٧٠٠٢ Oude- 
ren, Van Boetzelaerstraat 49, tel. 
844352.
Wilt u wel spel reageren, want 15 fe- 
bruari is al de eerste och tend-

niet bang te zijn dat de gm nastiek  te 
zwaar zal zijn, want u doet alleen wat 
٧ kunt èn in uw eigen tempo. De 
gymnastiek staat onder leiding van de 
Amsterdamse Krujsverenigingen. 
Komt ٧ eens kijken of, nog beter, 
doe eens een keertje mee, het ver- 
plicht u tot niets. Het adres is: De 
koperen Knoop, van Limburg Sti- 
rumstraat 119 in de kleine zaal. lede- 
re woensdag van 12.00-13.00. De 
kosten zijn ƒ 3 , -  per maand. Wilt u 
nog iets meer weten, dan kunt u mij 
altijd bellen: telefoon 822393.

Joke Sedney

PPR op s t^ sd ee l (lees: buurt)-nivo, dan 
kunt u zich aanmelden bij of inlichtingen 
vragen aan de k ^ tak tp ersao n  van de 
wijkgroep:
Sipko Veeneman, KostverJarenstraat 
1 3 " ',  tel. overdag 5484966; ’s avonds 
829823.
De “ roepnaam ” van de wijkgroep ؛ة : 
PJ-*R Spaa-Zee-Staats.

Them a-middag
Op donderdag 26 januari 1989 om 2 
uur ’s middags organiseert de Wijk- 
post voor Ouderen jn de Staatslieden- 
buurt een thema-middag over erfe- 
njs, testament en schenking. De Wijk- 
post heeft een notaris uitgenodigd 
om antwoord te geven op de volgen- 
de vragen:
-  welk bedrag mag ik tijdens mijn 

leven belatingvrij aan mijn 
fcind(eren) schenken?

Wilt u een brief aan de huisbaas schrij - 
ven, maar u weet niet س ? Ontvangt 
u wel eens formulieren van instanties 
die h c a d a b r a  voor u zijn? Werd ٧ 
ook wel eens door de telefoon afge- 
scheept ais u klachten had? Is het re- 
gelen van ba^/g iro-betalingen  een 
probleem voor ٧?
Om u op weg te helpen organiseert de 
Wijkpost voor Ouderen een serie 
ochtenden waar uitleg gegeven wordt 
en op een practische manier deze za-

Deze gymnastiek is voor mensen van 
60 jaar en ouder. Het belangrijkste 
hierbij is: beweeglijk blijven. De oe- 
feningen die we doen zijn er op ge- 
richt om de gewrichten soepel te hou- 
den en de spieren te oefenen. Maar ٧ 
oefent niet alleen de spieren en ge- 
wrichten, maar ook het hart en de 
longen.
Kortom: het kan er toe bijdragen dat 
u langer aktief blijft. Een groot deel 
van de oefeningen doen we zittend op 
een stoel in gewone kleren, u hoeft 
hiervoor dus geen speciale kleding of 
schoeisel aan te schaffen, u  hoeft

gezocht met de P .S .P . en met de drie 
C.P.N . afdelingen H a^lem m erpoort, 
Staatsliedenbuurt en spaarndammer- 
buurt, om te proberen tot een sterk Links 
Akkoord in de buurten te komen. De 
PPR vindt hel belangrijk dat een progres- 
sieve migrant op een verkiesbare plaats 
komt.
Mocht u  aktief willen worden voor de

Denkt u af en toe niet stilletjes wat er 
met uw spaargeld, huisraad, sieraden 
moet gebeuren als ٧ er niet meer 
bent? u  zou nu al wat geld aan de 
kinderen of anderen willen schenken, 
maar u weet niet of dat belastingvrij 
kan? Misschien bent u bang om zich 
dat hardop af te vragen, maar u kunt 
er beter nu al bij stil staan, u  moet 
het bijtijds regelen؛

ZIEKENVERZORGING
Op 1? februari 1989 starten wij de cursus 
ziekenverzorging thuis. De cursus wordt 
gegeven door twee medewerkers van de 
wijkverpleging uit de Staatslieden/Hugo 
de Grootbuurt. In deze cursus van zeven 
middagen willen wij de belangrijkste pun- 
ten van het verzorgen met ٧ doornemen 
en ook samen oefenen.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn 
o.a.: de zieke mensen wassen, aankleden, 
bed opmaken, tillen, medicijnen, voe- 
ding, hulpmiddelen. De cursus is bedoeld 
voor mensen die een langdurig zieke thuis 
te verzorgen hebben, dat in de toekomst 
misschien gaan doen, en voor iedereen 
die er meer over wil weten. Het is erg be- 
langrijk dat de naaste omgeving de ver- 
zorging van een zieke aandurft- Meestal 
kan dat erg goed, ook met weinig erva- 
ring (eventueel met hulp van de wijkver- 
pleging).
De bijeenkomsten zijn in het gezondheids- 
centrum, Van Hallstraat 200. De kosten 
zijn /  ١٥, -  voor de hele cursus. De cur- 
sus wordt zoveel mogelijk op vrijdagmid- 
dag van 14.(ص tot Î4.30 uur gehouden. 
Aanmelden hij de wijkverpleging. Van 
Hallstraat 200, telefonisch of mondeling. 
Iedere werkdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
bij Bea van Geeinen o f  Boudewien Eph- 
raim, tel.: 867908.

PPR WWKGR0EP OPGERICHT

In verband met de toekomstige stadsdeel' 
raad (1990) in de Spaarndamnier Zee- 
helden- Staatslieden- en Hugo de Groot- 
buurt, is er een wijkgroep van de Politie- 
ke Partij Radikalen opgericht. Alle leden 
van de PPR, voor zover vindbaar in het 
ledenbestand, in onze buurten zijn daar- 
over benaderd. De wijkgroep (klein maar 
dapper) is druk aan het werk om tot een 
buurtgericht programma te komen, in 
overleg met anderen. £ ٢ wordt al kontakt

OEFENEN IN BELLEN/SCHRIJVEN

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
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SCHIMMENPROCES SCHAEPMANSTRAAT
lange strijd om de oorzaak van zijn dood 
volgt. De waarheid komt echter niet bo- 
ven tafel.
Een groep van 32 krakers moet later te- 
rechtstaan wegens openlijke geweldple- 
ging. De rechter hoort alleen politiegetui- 
gen. De getuigen van de krakers mogen 
van de rechter niet opgeroepen worden. 
De advokaten en de gedaagden verlaten 
uit protest de rechtszaal. De vonnissen 
variëren van enkele weken tot enkele 
maanden.

Hoger beroep
Op 26 januari zullen een aantal krakers 
opnieuw terechtstaan. Hoe de Justitie het 
ook zal trachten te verdoezelen, de naam 
van Hans Kok zal voortdurend in herin-

nering gebracht worden. Hoe kon het ge- 
beuren dat een gezönde jongen van 23 
jaar na twaalf uur cel overlijdt? De her؛n- 
neringen van de betrökken politiemensen 
over de omstandigheden op het hoofdbu- 
٢٠ schijnen te kort te schieten. Alleen we- 
ten ze nog haarzuiver welke jongen te- 
midden van al die honderden in de 
Schaepmanstraat een steen in zijn hand 
heeft gehad.
De president van het gerechtshof is niet te 
benijden. M oet'hij nu deze mensen ver- 
oordelen op grond van wankele verkla- 
ringen van funktionarissen van de politie; 
die zelf zo in de fout zijn gegaan? Boven- 
dien moeten de gebeurtenissen in de om- 
standigheden van 1985 gezien worden. 
Aan de één kant een pol؛t؛e-w؛jkteam , dat 
zich waar wil maken en de zogenaamde 
rechtsorde wil herstellen. Aan de andere 
kant een groep zeer betrokken jongeren, 
die ook voor hen een betaalbare woning 
opeiste en weerstand bood aan allerlei 
praktijken van malafide makelaars, die 
veelvuldig misbruik maakten van de W O - 

ningnood. De krakers hebben daarbij een 
belangrijke rol gespeeld.

Piet Vink

een verzamelpunt op het Frederik Hen- 
drikplantsoen gedirigeerd. Intussen 
wordt op het stadhuis koortsachtig verga- 
derd door de beleidsafdeling van de bur- 
gemeester. Hernieuwde pogingen, zowel 
van buurtambtenaren als van het wijk- 
centrum om geweld te voorkomen en de 
kwestie door overleg op te lossen, misluk- 
ken. Met een grote overmacht valt de po- 
litie aan en herovert de woning na een fel- 
le strijd.
De agenten treden zeer hard op. Mensen 
worden in elkaar geslagen en zelfs in de 
pol؛tie-auto*5 nog getrapt en geslagen. 
Journalisten verklaren na afloop dat zij 
zo’n hard optreden van de politie nog 
nooit eerder hebben gezien. Tientallen ge* 
wonden worden afgevoerd. De bezetters

van het pand worden, voor zover zij niet 
kunnen ontkomen, gearresteerd en in po- 
litiebusjes afgevoerd.

Een trieste nasleep.
De volgende dag wordt één van de ar- 
restanten, de 23 jarige Hans Kok uit de 
C liffordstraat, dood in zijn cel op het 

/ lroofdburo gevonden. De dag ervoor 
staat hij nog uitdagend lachend op een 
fo t^  tijdens zijn arrestatie. Een maanden-

— Mogelijkheden om (weer) te gaan le- 
ren o f werken.

Bel gerust voor informatie naar M arja 
Verhage, tel.: 224508 (op maandag en 
dinsdag). De cursus wordt gehouden op 
dinsdagochtend van 09.İ5-11.45 uur en is 
gestart op 17 januari 1989 (men kan zich 
nog opgeven). Plaats: Buurthuis Chassé, 
€hasséstraat و أ . Kosten 30 . ؛آ , — . Opge- 
ven bij: Open School voor Volwassenen 
(^ tru m /O u d -W est, Marnixkade 3?, 
tel.: 224508, vragen naar Marja Verhage.

Op 26 januari zal voor het gerechtshof 
het hoger beroep behandeld worden van 

van de ^cha^pman- ؛،szaa؛؛n؛m؛de ontrn 
straat no 59. Het is nu !neer dan drie jaar 
geleden dat alle kranten met grote kop- 

pen op de voorpagina's verslag deden van 
een woning aan het nor- ٨١)< de veldslag 

maliter stille pleintje achter het gezond- 
heidseentrum. Nog weken en maanden 
daarna zou de publiciteit voortduren. De 
Gemeenteraad, de minister van ,lustitie 
en de nationale ombudsman bemoeiden 
zich ermee. Het lijkt nu allemaal zo lang 
geleden. Zelfs voor de direktbetrokke- 

m،nen te؛nen, de krakers, lijken het s،h
zijn geworden uit een ver verleden.

Wat gebeurde op 24 0ا،ا0ا>آآا 1>؟85?
s Morgens wordt door een deurwaarder’ 

met behulp van vier politieagenten van 
het pas g e ta rte  wijkteam Raampoort een 
jonge vrouw met een klein kind uit een 
eerste etage aan de Schaepmanstraat op 
straat gezet. De vier agenten blijven op de 
ontruimde woning achter. De kraakbewe- 

ging Staatsliedenbuurt besluit de woning 
te herkraken. ’s Middags verzamelen zich 
grote groepen krakers voor het pand. Zij 
onderhandelen met de politieagenten 
over het verlaten van de woning. Inmid- 
dels was namelijk gebleken dat er geen 
sprake was van huurschuld en dat de poli- 

tie onterecht assistentie had verleend. De 
agenten overleggen met buro Raam poort, 
maar krijgen opdracht stand te houden. 

eling van de voor-؛d؛Een poging tot bem 
de ambtelijke projektgroep en ؛zitter van 

van de voorpostambtenaar mislukt. De 
woning wordt herkraakt, waarbij een 
kraker in de arm geschoten wordt en de 
vier agenten vertrekken.
De politie slaat groot alarm. Uit de gehele 
stad worden overvalauto’s met M.E. naar

De Open School voor Volwassenen orga- 
niseert een korte cursus van 20 weken 
voor vrouwen. In deze cursus gaan we 
aan de slag met: “ Opkomen voor jezelf 
en leren kiezen” . Het volgende komt in 
de cursus aan bod:
-  Je wilt wel wat anders, m aar wat 

dan?
-  Ja of nee zeggen in lastige, moeilij- 

ke situaties.
-  Initiatief nemen.
-  Ontdekken wat je eigen sterke kan- 

ten zijn.

OPEN SCHOOt VOOR VOLWASSENEN
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UITSLAG WINKELIERSAKTIE

In het midden de hoofdprijswinnaars van de winkeliersaktie: 10 dagen Wenen

A. de Ruijter ٧. Hogendorpstr. 154;؛ 
J.L . de Ruijter ئ  Nassaustraat 16-أ 
Roetman-Kok de Wittenkade 105•؟
R. Weermeier-Smit v.d. Hoopstr. 86؛ 
D.A. W oortman de Wittenkade t/o  112

WAARDE BONNEN f  100,
A.W. Hessels van Beuningenstr. 1051 
J.M . Iglesia Jacob Catskade 19ل
C.M . Fiüeman Jacob Catskade 49ث 
1 Johannesen G. V . Prinstererstr. 463 
c. Drenthe V . Hogendorpstr. 1 ا و ت

HOOFDPRIJZEN
WENEN: 10 dagen voor twee personen
A. Groen V . Bossestraat 2ل 
BOEDAPEST: 7 dagen voor twee 
personen
Cf. Wouters ٧. Hogendorpstraat 187؛ 
BERLIJN: 5 dagen voor twee personen 
s. Pools ٧. Hallstraat 31ت 
LONDEN: 4 dagen voor twee personen 
R. de Vink Nassaukade 23 
PARIJS: 3 dagen voor twee personen 
H.N. van Weelden v.d. Duijnstraat 2 
ECHO PRIJS:
M. d. Jongh-Schmidt d. Wittenkd. 138؛

WAARDE 
BONNEN f 50,-
van Gooi de Wittenstr. 13آ
F.H. Knaup-Koning de Wittenkade 12b 
J.F . Rietkerk de Wittenkade 1803 
Mvr. v.d. Velde de W ittenkade آ78أ  
An de Vries van Hogendorpstr. 853 
W .J.M . de Moök Haarlemmerweg 85d
G.E. Hendriks Haarlemmerweg 1912 
G. Drenth van Bossestr. 16؛
Anja van Gemert van L. Stirumstraat 7 
K. Riedmüller F. Scholtenstraat 39b 
Nicole van Eijsden ٧ ، Beuningenstr. 30c 
Kaldenbach van Beuningenstr. 922 
R.J. Kiesouw van Beuningenstr. أ55ق  
M. Blok Fannius Scholtenstr. 661
B.S.C.B. Elbürg le Nassaustr. 323a 
A.C. Lindeman v.d. Velde. J.M . 
Kemperstr. 49a
Stefan Maurer van L, Stirumplein 2022 
1 Kok Noorderbreedte 11 
T. Davis van Beuningenstr. 1J4 
A. Heutz-M.v.Keeken v. Beuningenstr. 
1072

GEVESTIGD
MANUEELTHERAPËUT: mevrouw N.T.de Vries-Derksen

Fysiotherapie praktijk “Staatsliedenbuurt/Oud West”

LODEWIJK TRfPSTRAAT 7
TEL844663 ؛ (hoek Frederik Hendrikplantsoen) 

Behandeling volgens afspraak. Tevens avondspreek^r. 
Praktijk bereikbaar met tram 3 en 10 en bus 18
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PROGRAMMA 
FILMHUIS CAVIA

25 januari : The Belly of an Architect 
Greenaway 

١ februari: De Piratenbruid — Nelly 
Kaplan ( ر6و )

8 februari: Mama Roma -  Passolini
(ل6زة

15 februari: Jum pin’ Jack Flash -  
Marshall (’86)

JUMPIN’ JACK RASH

VROUWENFILMS 
IN FILMHUIS CAVİA

Mei ingang van de maand december zijn 
we begonnen met hel vertonen van vrou- 
wenfilms. Wij huren deze films voorna- 
melijk bij het femin؛stisch filmcollectief 
CINEMJEN. Deze films hebben allemaal 
een feministische strekking en ■zijn af- 
komstig uit verschillende landen. Omdat 
vrouwenfilms nog steeds weinig gedraaid 
worden in de gewone bioscopen, leek het 
ons een goed idee om dat in ons filmhuis 
te doen. Het is de bedoeling om elke 
eerste woensdag van de maand een vrou- 

. wenfütn te draaien, uitzonderingen wor- 
den in het programma vermeld. Dit is te 
le/.en in de Staatskrant, de Filmkrant, en 
de hitkrant en ook op onze affiches. De 
eerst volgende film wordt gedraaid op 
woensdag ا  februari, dit is de franse film 
<،I>e Piratenbruid”  van Nelly Kaplan uit 
1969. l?ilmhuis Cavia, Van hallstraat 
52 '. Toegang ƒ 5 , - ,  aanvang 21.00 ٧٧٢.

W hoopi Goldberg speelde haar eerste co- 
medyrol in deze hectische spionage-ge- 
schiedenis. Zij is een computer-expert die 
werkt bij een grote bank in New York en 
daar op een boodschap stuit van een Brit" 
se spion ؛٨  de Sovjet-Unie. “ Jum pin’ 
Jack Flash” zit in moeilijkheden en 
Whoopi, die haar leven nogal eentonig 
vindt, ziet een kans op avontuur en span- 
ning. Zij stort zich in een reddingsopera- 
tie en raakt verstrikt in een web van intri- 
ges, gesponnen door de CIA en de KGB.

THE BELLY AN ARCHITECT
Het is de Britse filmmaker Peter Green- 
away vaak verweten dat hij ' ” 
 pelletjes speelt met de toeschouwer; dat؛
zijn films zoekplaatjes ٠٢ legpuzzels zijn 
vol verborgen bedoelingen. Greenaway 
zal de laatste zijn om dat tegen te spre- 
ken. Integendeel, hij schijnt er genoegen 
in te scheppen zijn films uit te leggen (of 
nog ingewikkelder te maken?), maar des- 
ondanks is ‘The belly of an architect’, los 
van alle erin gestopte betekenissen, een 
film die zich laat genieten als drama 
rechttoe, rechtaan.
De film gaat over twee architecten, waar- 
van er een is verzonnen en de ander echt 
heeft bestaah. De plaats van handeling is 
Rome, waar de architectuur en het verval 
van voorbije beschavingendeachtergrond 
vormen voor de verloedering in het per- 
soonlijke leveh van de verzonnen archi- 
tect.

MAMMA ROMA
Pasolini’s 'M amma Rom a’ stamt uit 
]962. Het is zijn tweede film na het de- 
buut ‘Accattone!’ en öpnieuw plaatste de 
Italiaanse d ich ter/^ ficus/film er zijn 
verhaal in de wereld van de prostitutie en 
de kleine misdaad. M aar de klinisch ge- 
observeerde zelfkant van Rome krijgt in 
‘Mamma Roma’ een ' 
emotionele hoofdfiguur: de titelrol wordt 
gespeeld door Anna Magnani, de legen- 
،!arische actrice die het grote gebaar niet 
schuwde.
Zij speelt een prostituee die afscheid wil 
nemen van ‘het leven’. H aar zestienjarige 
zoon is opgegroeid op het platteland, on- 
kundig van haar beroep, en zij is vast- 
besloten hem een behooriijke plaats in de 
maatschappij te bezorgen. Zij ziet haar 
kans schoon als ha^r souteneur uit de 
stad verdwijnt. De moeder haalt haar 
zoon naar Rome en probeert als markt- 
koopvrouw de kost te verdienen.
Maar het milieu laat haar niet los en ook 
de zoon stelt bitter teleur. Hij kiest de 
makkelijke weg en verzeilt al gauw in het 
duistere wereldje waar zijn moeder hem 
juist voor had willen behoeden. H aar po- 
ging om de jongen een baan als kelner te 
bezorgen lukt weliswaar via chantage van 
de eigenaar van het restaurant, maar ook 
de vaste betrekking brengt geen uitkomst. 
De jongen komt tenslotte aan zijn einde 
in de gevangenis en Mamma Roma neemt 
haar oude beroep weer op.
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KLACHTEN OVER WONINGBEDRIJF WEST?
-  Ontruimingen van buurtbewoners zijn 

aan de orde van de dag. Zodra er spra- 
ke is van huurachterstand, om welke 
reden dan ook, begin؛ Woningbedrijf 
West te dreigen met ontruiming. Van

' tussen eigenaar en be- 
woner is niet ٠٢ nauwelijks sprake. 
Ook krakers worden direct bedreigd 
met ontruiming en politie; zelf.؟ als ?. ؛ز  
meermalen pogingen hebben onderno- 
men een gesprek met West te voeren 
blijft de reaktie van het Woningbe- 
drijf bot en afwijzend.

-  Bij de hierbovenstaande kritiekpunten 
komt steeds weer één punt terug: het

Heeft u ook een wc-pot die zo geplaatst ؛s 
dat de deur □؛et meer dicht kan als u op 
de wc zit? Probeert u ook al tijdenlang 
het Woningbedrijf te bereiken, omdat u 
iets wilt weten over het betalen van de 
huur of de op handen zijnde renovatie? 
En Inkt dat maar steeds niet omdat ٥ bij 
Woningbedrijf West van het kastje naar 
de muur gestuurd wordt?

Dit zijn'maar enkele van de talloze onge- 
makken waar bewoners in de Staatslie- 
denbniirt door toedoen van West last van 
hebben. Bij bewoners van woningen van 
West zijn tal van irritaties ontstaan. Een 
aantal voorbeelden:
-  Renovaties worden ondoordacht uit- 

gevoerd. Hierdoor ontstaan proble- 
men met ramen die niet open kunnen, 
toiletten die verkeerd geplaatst zijn, 
scheve plafonds en tochtende deuren. 
Verder bestaat bij WoningbedrijfW est 
de neiging om alles zo goedkoop mo- 
gelijk te willen doen, zodat er van W O -  

ningverbetering in veel gevallen geen 
sprake is. Toeh volgt na renovatie in 
alle gevallen een forse huurverhoging.

-  De huren zijn willekeurig en hoog. Zo- 
als bekend bestaan er gigantische 
huurverschillen tussen woningen van 
vergelijkbare grootte en “ kwaliteit” . 
Hoewel voor een aantal woningen wel- 
iswaar een redelijke huurprijs betaald 
wordt, liggen de meeste huren ver bo- 
ven iedere r^elijkheidsnorm . Veel van 
deze huren worden er doorgedrukt on- 
der het motto: “ kiezen of delen” .

WERKGROEP HONDENBEZITTERS

feit dat met West zo moeilijk te praten 
valt. Overleg voeren, of het nu gaat 
over renovatie, het betalen van de 
huur of de status van een woning, 
blijkt vrijwel onmogelijk. Afspraken 
worden niet nagekomen, medewerkers 
van West zijn onbereikbaar, brieven 
komen niet of op het verkeerde adres 
aan, de tijdsplanning bij renovaties 
klopt bijna nooit; door de aanwezige 
bureaucratische puinhoop worden be- 
woners opgezadeld met allerlei ondui- 
delijkheden en onzekerheden.

Wat willen wij
Wij willen onze' medebuurtbewoners op- 
roepen om ons te vertellen wat hun grie- 
ven over West zijn. Zodat we gezamenlijk 
een vuist maken, en W oningbedrijf West 
duidelijk kunnen maken dat hun houding 
ons de keel uithangt. Samen kunnen wij, 
als bewoners, eisen dat:
-  Normale huren betaald kunnen wor- 

den (en géén ƒ  350, -  , zoals op de van 
Boetzelaerstraat 16hs);

-  Renovaties goed woeden uitgevoerd 
(en mét zoals op de Fannius Schol- 
tenstraat 72-2, waar door het nieuwe, 
verlaagde plafond het keukenraam 
niet open kan);

-  Ontruimingen van buurtbewoners met 
vanzelfsprekend zijn (zoals op de van 
Boetzelaerstraat 92hs, 18-1 en 18hs);

-  W oningbedrijf West openstaat voor 
kritiek op haar beleid en luistert naar 
de grieven van haar huurders.

Ook willen wij van nog meer mensen ho- 
ren hoe W oningbedrijf West zich opstelt, 
de klachten en commentaren rangschik- 
ken en in een latere Staatskrant plaatsen. 
Zo willen we de huurders van West de 
mogelijkheid geven hun kritiek te uiten, 
en deze via publicaties en brieven duide- 
lijk te maken aan West.

Bewonerscomité Staatsliedenbuurt 
Van Boetzelaerstraat 72-  (tel 849219) ل

Van Boetzelaerstraat 18 hs.

AMNESTY

SCHR1JFAVOND
De Amnesty-groep Staatsliedenbuurt or- 
ganiseert op maandag 6 februari a.s. een 
schrijfavond in de bibliotheek. Van l im-  
burg Stirumstraat 133.
Aanvangstijd: 19.س  uur.
Voor verdere informatie over de schrijf- 
avond kunt u bellen; 2572.75■
Gaarne tot ziens op de schrijfavond.

Amnesty-groep Staatsliedenbuurt

maar het is goed om dat zeker te stellen. 
In 198 f  waren 28.05 7 ingeschreven hon- 
den goed  ٧٠٠٢ ruim 2,3 miljoen gulden 
aan hondenbelasting, We zijn erg be- 
nieuwd naar de cijfers van 1988. En 
minstens even benieuwd hoe de gemeente 
van dat geld de stad schoner gaat maken. 
Het zou onwettig zijn als er b.v. het 
Stopera-tekort mee aangevuld wordt, 
omdat in de voorlichting over deze ‘boete 
vooraf * duidelijk staat dat het ook werke- 
lijk aan schoonmaken besteed gaat wor- 
den. Op ons schrijven aan wethouder Ten 
Have kregen we als antwoord dat hij ons 
als deelnemer aan het Westerparkoverleg 
beschouwt. Heel fijn , maar er wordt 
voorbij gegaan aan b.v. hondentoiletten 
in de buurt, die niets met het park te ma~ 
ken hebben. Namens de werkgroep, 

Theo van Trier

Hoewel de opkom st voor onze vergade- 
ring 12 dec.ار. ronduit teleurstellend was, 
(niemand van Amsterdam Schoon, bij- 
voorbeeld) waren we blij de heer ظ’, van 
Tijn te kunnen verwelkomen. H ij is de 
schrijver van: 7 edereen trapt erin'. 
Staatskrant Nov. ’88.
H et is verheugend te. kunnen constateren 
dat iemand die je  een tegenstander zou  
kunnen noemen, met ons aan tafel kom t 
zitten. Tenslotte is dat hetgeen we willen 
bereiken, nl. in overleg met iedereen die 
er belang زره' heeft, onze omgeving leef- 
baar maken, en iedereen heeft daar be- 
lang bij. Op de vergadering hebben ١٧،? 
besloten dat ook de mensen die niet in het 
park komen in het onderzoek van de we- 
tenschapswinkel betrokken moeten wor- 
den. We nemen aan dat de wetenschaps- 
winkel daar ze lf al rekening mee houdt٠

13
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Haarverzorging 
voor hem 
٧٠٠٢ haar

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr. 24, tel.:120522

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

STAATSLIEDENBUURT 
VREETZAME BUURT

Eike avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

HOORAPPARATEN 
م  □EJONG

Frederik H endrikstraat 26 
Am sterdam
Telefoon (020) 84 41 02

VANDAAG

GEBRACHT

MORGEN
س

ئ \ إئءهور،مسمجبمدعابم؛و \ V f

م ؛م إ إ ه ؛ س
د،مممءممم،س< ا ام

İ l  heeft uw dierbaarste hak 
orgl ST,؛ I>JIŞ Kodak Select ؛ KWAUTÏiT EN 

GAAN HAND IN HAND.

2e Nassaustraat 38 
tel. 860137.

 ‘ herinneringen natuurlij het اةأءاا ı؛؛ıor؛؛sR ت1 «١
voür Als u vandaag LJW filmpje bij dcj Kodak آء orgl-: ١

morgen al klaar ه ة  Selectfrtohandetal brengl. ;١٨ *ال 1ما
foto$. alleen nu nog snelier op؛Dezelfde kwabtert 

FVjar de Kodak Sded lotdhandelaat 
Dan س ٧ morgen دو £en؛،،ten van ٧١٠ nwoiste fola؟

Foto S^ekeman

de Staatskrant ؛٨ Adverteer ook

٧٠٠٢ de lekkerste haring 
en fijn gerookte vis

H aringhandel 
A .V .D O K  

H aarlem m erplein  
0  2 0  9 4  9 4

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN 
HET MAKEN VAN VISSCH^ELS

هآأ-ا،د0ا؛محرقآم -حماق هاا ةا V 1ةنءءميمءع)[ا-ئ 'اا'مقبم.اا - v؛ مقي؛آئ'ا؟اااام؛رمحH i f
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onvolledig ه،' INZAGE PERSOONSDOSSIER SOCIALE DIENST paalde gegevens niet juist
zijn. Wanneer de Sociale Dienst weigert u 
het dossier te laten zien of als ٧ vindt dat 
u ten onrechte niet het gehele dossier mag 
inzien, dan kunt u binnen الت dagen in he- 
zwaar gaan bij de Direkteur van de Socia- 
le Dienst.
Wilt u meer weten over dit inzage- en kor- 
rektierecht, dan kunt u terecht bij d e  SO- 

ciaal raadslieden. Van Limburg Stirum- 
straat ل1و , tel. 840230/846061.

Wilt u uw dossier inzien dan kan dat tele- 
fonisch, schriftelijk ٠٢ op het receptie- 
kantoor gebeuren . ا ت  krijgt dan een aan- 
vraagformulier. Als u het formulier te- 
ruggestuurd heeft, bekijkt de Sociale 
Dienst of alle stukken mgezien kunnen 
worden en roept u vervolgens op. Wan- 
neer u uw dossier bekeken heeft kunt u 
vragen om korrektie, als u vindt dat be-

VERREKENING VAN INKOMSTEN EN RWW
n e t to /  1200, - . Dat is voor één week nog 
méér dan hij voor één maand aan bij- 
stand krijgt van de Sociale Dienst. Kan 
h،j nu nog bijstand krijgen als hij werk- 
loos is? Ja, zelfs over de maand waarin 
hij extra inkomsten heeft. Hij mag nog 
zeker drie weken bijstand van de Sociale 
Dienst verwachten, omdat hij immers 
werk heeft gedaan voor één week. Ver- 
dient hij dezelfde /  1200, - in twee we- 
ken dan kan hij nog zéker twee weken 
bijstand krijgen ©ver die maand als hij 
weer werkloos is.

Volgens uitspraken van de rechter (in de- 
ze kwestie wordt bedoeld Koninklijke 
Besluiten van 10 m aart ’87 en 29 april 
’88) moeten inkomsten verkregen door 
arbeid, toegerekend worden aan de perio- 
de daarin  de arbeid is verricht. Wel moet 
er sprake zijn van onregelmatig, inciden- 
tele inkomsten, die tevens beneden de be- 
scheiden vermogensgrens van de b ij' 
s tn d sw et blijven.
Een voorbeeld: iemand met een RWW 
(bijstands)uitkering kan een klus doen 
voor één week via een uitzendburo. Tot 
zijn grote verbazing verdient hij hiermee

Iedereen die een uitkering van de Sociale 
Dienst ontvangt, heeft het recht zijn dos- 
sier in te zien en alle gegevens te bekijken 
die op hem betrekking hebben. Ook heeft 
iedereen het recht om te vragen de gege- 
vens die van hem bewaard worden te ver- 
beteren, aan te vullen of te verwijderen. 
Ook een gemachtigde derde (in opdracht 
van de uitkeringsgerechtigde) heeft dit 
^zage-korrektiereeht. Dit allemaal op 
grond van de Wet openbaarheid van 
Bestuur.
Er hoeft geen bepaalde reden opgegeven 
te worden waarom men zijn dossier wil 
inzien. Het is dus mogelijk klikbrieven te 
lezen en de stukken die gebruikt worden 
bij de beslissing van de Sociale Dienst op 
een ABW /RW W-uitkering en bij de be- 
slissing op een ingediend bezwaarschrift 
te bekijken. In principe heeft men recht 
op inzage van alle stukken in het dossier. 
Rapportages of brieven van “ derden” 
echter, zoals Gemeentelijke instellingen 
als GEB, Gem. Kredietbank, Woningbe- 
drijf en Sociaal Raadslieden, kunnen al- 
leen ingezien worden als zij daarvoor 
toestemming geven.

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD, DOE ER WAT AAN!
het wijkcentrum, van hallstraat 81, te؛- 
821133 op maandag van İ9.00-20.00 uur, 
op dinsdag van 2.00ل س - ا  uur en op 
donderdag van 16.00-17.00 uur.

Paul Christenhuis

hoe u op snelle wijze een eind kunt maken 
aan het achterstallig onderhoud en de on- 
derhoudsgebreken.
Indien ٧  niet aanwezig kunt zijn dan 
kunt u ook naar de huurspreekuren in

Wijkcentrum

Heeft u genoeg van lekkende daken, ver- 
rotte balkons, ioszittende vloerdelen, 
slecht sluitende en kierende ramen en 
deuren, achterstallig schjJderwerk،..? 
Doe er wat aan!

Indien uw huis achterstallig onderhoud 
en onderhoudsgebreken vertoont, dan 
moet uw huisbaas dit verhelpen. Over het 
algemeen staan de huisbazen niet te sprin- 
gen om deze klachten te verheipen. Dat 
kost immers geld. Tóch moeten zij dit 
doen. Het inschakelen van Bouw- en Wo- 
t^ngtoezicht kan effekt hebben. Het kan 
dan wel maanden duren voordat de huis- 
baas wat aan de klachten doet.

INFORMATIE AVOND OVER 
ACHTERSTALLIG

24 JANUARI om 20.00 UUR

KLEINE ZAAL 
VAN DE 

KOPEREN KNOOP 
Van Limburg Stlrumstraat ١١؟

Paul Stéinmann opende het vernieuwde Wijkcentrum op 13 januari
Op 24 januari om 20.00 ٧٧٢ organiseren 
wij een informatieavond, samen met de 
vereniging Behoud door Onderhoud, over
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HOE PAKKEN WE DEFANNIU$ 
SCHOLTENBUURTAAN?
DE LANGE WEG NAAR EEN STEDEBOUWKUNDIG PLAN
Tot voor kort werd er door de Ambtelijke Projectgroep (APG) en het 
Fannius Scholtencomité ieder apart gewerkt aan de voorbereiding van 
het stedebouwkundig plan. Twee maaride î geleden, toen van beide zij“ 
den de ideeën en wensen uitgesproken waren, zijn APG en comité in 
één planteam gegaan om het definitieve plan te ontwikkelen. Hoewel 
de hoofdlijnen daarvoor al wel vastliggen lijkt het toch niet eenvoudig 
te zijn om overeenstemming te bereiken op alle gebieden. Hoe het co- 
mité tegen deze werkwijze aankijkt schreden we al ؛n november. Deze 
keer zijn we gaan praten met twee ledeit van de APG: Dick ter Berg, 
voorzitter en Bob v.d. Zande, stedebouwkundige. Ook bij de ambtena- 
ren is het niet allemaal optimisme wat de klok slaat.

beste oplossing zien te vinden, niet persé 
de onze, tenzij die de beste is.
Het ^obJeem  op het ogenblik is dat het 
planteam niet als zodanig funktioneert. 
Het comilé en de APG vormen twee kam- 
pen. Als het goed is wissel je in een plan- 
team ideeën uit, bekijk je eikaars voor- 
stellen, bespreek je wat er goed en niet 
goed aan is en wat er nog verder uitge- 
zocht moet worden. Nu wordt ieder voor- 
stel meteen als definitie؛' plan gebracht: 
dit ^<١̂  het worden en anders niet. Beide 
kampen betrekken ogenblikkelijk de ei- 
gen stellingen. Als het niet terug te bren- 
gen is tot een echt planteam moeten we 
misschien maai ieder onze eigen voorstel- 
len uitwerken en daarna weer bij elkaar 
komen om op elkaar te schieten. Dat is 
dan net zo helder als het nu onduidelijk 
is.”

Hoogbouw
Dick: “ Voor de planteamvergaderingen 
hebben we gezamenlijk de onderwerpen 
vastgesteld: open rnimte, bonwhoogte, 
bevo؛kingseijfers, menging van wonen en

werken en ^ 'h itec tu u r. Per vergadering 
behandelen we er een paar en sommige 
komen elke keer terug. ١٧؟  hebben het tot 
nog toe vooral gehad over de open ruimte 
en de bouwhoogte; over de grote lijnen 
zijn we het wel eens.”
Bob: “ De onderwerpen lopen wel iets 
meer door elkaar dan we vooraf wilden.

van, in een maquette, missehien ook dat 
het een standaardisatie van het bouwblok: 
inhield. Het was waarschijnlijk moeilijk 
te zien dat de uitwerking heel divers kan 
zijn, maar dat is wel degelijk de bedoe- 
ling. Er kan veel differentiatie in de be- 
bouwing zijn, terwijl het dan toch binnen 
een bepaald kader past. Dat weet ik ook 
wel uit ervaring; je س آ  nog zoveel ric^t- 
lijnen geven, architekten gaan er toch 
mee aan de haal. Maar dat kan heel leuk 
zijn■

Onze voorstellen zijn, en dat vind ik heel 
jammer, eigenlijk nooit goed besproken, 
maar meteen verworpen door het com؛- 
té ."

Kampen
Dick: “ Het modelbouwblok is maar één 
van de mogelijke oplossingen, er zijn er 
ongetwijfeld nog meer. We moeten de

Eind '86 heeft de APG een aanzet gçgc- 
ven tot een stedebouwkundig plan. Bob 
v.d. Zande maakte daarvoor een eerste

Bob: “ Het was zeker nog geen definitief' 
stuk. Er werden aller ؛ei vragen in opge- 
worpen en suggesties gedaan en het ging 
er eigenlijk vooral om dal het nogal moei- 
lijk is om een eindbeeld van de buurt te 
vormen als dat zo ver weg is. De nadruk 
lag er dan ook op om er voor te zorgen 
dat het in de komende tijd geen rommel- 
tje wordt in de buurt. Je ontkomt er dan 
haast niet aan om het al bestaande ؟١  ra- 
tenpatroon te handhaven. Voor een ver- 
betering van de buurt blijven er dan ech- 
ter maar weinig mogelijkheden over en 
we hadden als één van de mogelijkheden 
lıet ؛modelbOLi V، blok’ ontwikkeld. Hier- 
bij gaat het er o.a. om dat -de tamelijk 
smalle straten een wat ruimer aanzien 
krijgen. Je ziet nu bij de nieuwbouw soms 
dat de balkons aan de voorgevel nogal ver 
de straat in steken. Van de toch al smalle 
straten blijft dan niet vee! over. Een mo- 
gelijke verbetering is om de voorgevel 1 ,و 
 neter naar achteren te plaatsen, zodat de؛
balkons dan niet voorbij de oude rooilijn 
komen. Om te voorkomen dat het bin- 
nenterrein al te smal zal worden, kunnen 
de woningen dan echter hooguit و ف ول  
meter diep worden. Deze ondiepe bouw- 
vorm is wel iets duurder, maar als het een 
verbetering oplevert. is dat het proberen 
waard.
Het Fannius Scholtencomité heeft altijd 
bezwaren gehad tegen het modelbouw- 
blok. Het leek door onze presentatie er

VOORGE$€HIEDENI$
Ruim twee jaar geleden werd er voor het eerst gedaeht over een stedebouwkundig 
plan voor de Fanmus Er blijken in deze buurt namelijk meer wonin-
gen gesloopt te moeten worden dan men eerst had gedacht. Omdat de periode waar- 
in de niemvbouw zal verrijzen nogal lang zal zijn, werd het raadzaam geacht om 
een ب  plan te ontwikkelen. Zo’n plan kan zorgen voor een samen-
hang in de nieuwbouw en biedt tegelijk de mogelijkheid voor het verbeteren van 
de buurt. De Ambtelijke Projectgroep Staatsliedenbuurt (APG) kwam met een 
eerste aanzet tot zo’n plan. Het Fannius ^'holteneom ité maakte samen met andere 
buurtbewoners een Program m a van wensen, dat m؛؛t behulp van plannen van drie 

' '  werd opgesteld. Hierover verschenen al artikelen in de Staats-
krant van april, se^em ber en november 1988. o p  dit moment vormen het Fannius 
Seholtencomité en de APG samen één planteam om een stedebouwkundig plan te 
maken, dat waarschijnlijk in het voorjaar klaar zal zijn.
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م س أ ب«ق م م ءب

4 & Ê 0  /  A  « M m H R ■  i f m

Bob v.d. Zande (ا) en Dick ter Berg

heen, ءا absolute waarden. Kijk maar om 
eerıs gebouwd en kennelijk س ؛  alles ؛ة ا

waren er altijd mensen overtuigd van de 
juistheid van die plannen.”

Dick: “ In geval van een blijvend me- 
ningsverschil kun je ook advies vragen 
aan iemand van buitenaf, b.v. van de 
Raad voor de Stcdebouw. Ik vind dat zo- 

wiezo nuttig om er eens iemand naar te 
{aten kijken die er verder helemaal niets 

spreekt er ال"الآ .mee te maken heeft 
een kleine groep mensen ؛■tenslotte m aa 

nog maar de ؛$ over de plannen en het 
vraag of hun wensen de essentiele wensen 
zijn voor hoe de buurt er over dertig jaar 
moet uitzien. Kr moeten dan ook andere 
mensen plezierig kunnen wonen. We kun- 

als za- ؛،لل€؛آnen de plannen van het comit 
al zou- '.؟ligmakend beschouwen. liin zelt 

de APG ,أ؟doen, dan n o g اا'€  den we dat أ
-ervoor om ze in een breder kader te plaat 

onze taak.” ؛ة dat ؟.١١؛€
Judy Spook

een overlegsfeer. Nu is er volgen.s mij 
puur een sfeer van wantrouwen, die er 
kennelijk n؛et is uit te branden en die er- 
van uitgaat dat ambtenaren niet te ver- 
trouwen zijn. Ik vind dat niet vrucht- 
baar.”
Bob: “ lk heb op die vergadering verschil- 
lende bezwaren geuit tegen deze hoog- 
bouw, maar ik heb ze niet kunnen over- 
tuigen. We gaan er dus nog verder over 
praten. Het gaat in de stedebouw uiteïn- 
delijk toch om overtuigen; er zijn geen

We praten nu in feite voo lam elijk  steeds 
naar aanfeiding van de voorstellen die uit 
het comité kom en.”
Dick: “ Op de vorige vergadering stond 
het voorstel van het ،غانآللهت voor hoog- 
bouw aan de Haarlemmerweg op de 
agenda. Je kunt daarvan wel zeggen dat 
het interessant is, maar dan moet het wel 
minder in de sfeer gaan van: dit moet, en 
meer gaan van: kan dit? Nu is de stem- 
rning dat hoogbouw moet. In een goed 
werkend planteam gaat ^et veel meer ؛٦!

VRIJWILLIGERS BELASTINGSPREEKUUR
Verder vragen wij een minimale tijdsin- 
vestering van één dagdeel per week in de 
periode van eind februari tot begin april. 
Dit dagdeel kan overdag o f 's avonds 
zjjn.
Wilt u meer informatie en /o f u opgeven, 
bel dan buurthuis “ De Reiger”  Alex vatı 
Goethem, tel: 845676

Ten behoeve van het beiastingspreekuur 
zoekt buurthuis REIGER/TREFPUN T 
vrijwilligers om buurtbewoners uit met 
name de lagere inkoransğroepen te hel- 
pen bij het invullen van hun belastingfor- 

er is niet؛mulier. Kenilis van het E-t'،»mul 
beslist noodzakelijk. Wel vragen wij be- 

reidheid op dit terrein een driedaagse 
,scholing te volgen

dag in de creche onde؛'brengen tegen een 
geringe vergoeding.
De buurtwerkplaats staat aan de Clif- 
ford.st.raat 36, telefoon ا ا ا ة(ا ت .

OPEN DAG BUURTWERKPLAATS 
١١ FEBRUARI 

VAN 7.00 ا3,00-ا  ■■”=*

De cursus metselen/tegelen/stukadoren 
start op 30 januari en kost ƒ  55, “ . De 
cursussen worden gegeven door leraren 

-van technische scholen of door vakmen 
en van het “ Gilde”؟ .

Buiten de cursussen kun je echter ook ge- 
woón lid worden voor ƒ  25,-■ per drie 

ken؛؛maanden. Je kunt dan gebruik m 
van alle werkplaatsen, waar alle mogelij- 
ke gereedschappen en apparatuur voorra- 

dig zijn. Gebruikers en cursisten van de 
-Buurtwerkplaats kunnen hun kind over

BUURTWERKPLAATS

De Buurtwerkplaats is langzamerhand al” 
gemeen bekend als de plek waar je voor 
erg weinig geld uitstekende cursussen 
kunt volgen. Vanaf januari kun je je weer 
insehrijven voor: computercursussen, Vİ- 
deoeursus,.cürsus druktechnieken, naai- 
cursus, cursus bouw'technieken, metaal- 
bewerken, cursus keramiek, cursus model 
tekenen, cursus elektronica en technisch 
tekenen.
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ع١ مجلس ى ا ئ ل م-ب س ال و ء م ح ل ا ن ا ',ك

د ١ ر التا ١ م لحى ١مجلس ن ا حب و ر ل م ب

ي ١ هركز س ا وهدا لم ن لمجل و ك ت من ي

ن طي ع  ر التا ١ هو نه ١ كما لحي ا ن لجا م

ى ١ ن لد هك ر ب ق ل ر ب ل ك كد ر ك قى ب

ي م ا UI ال ه ا د ال ا ف ؛ ل س ا المجل

هو س ا هدا عقا ا من مكون ن  لمجل

ى ن ح ي ا ١ عم شخاص ١ تالت-ة ص و ك ب ل  ت

س وا رئي ا ا ول *لمس وا ل ع ن ا ليوه~م ل ي د ل  ل

ن و رف ت ل ا عن ي م ع ا ا ري الدا ا ل ت ع ل دا ب ه  ل

ن كما ومو ك يق ل ب ق ك ي ن ت ل ب لحى ا مور ا ك

ة با مأ أ ب ن جا ٧ ل ل فى لموجودة ا ن ل

ن لحى ١ مك ا ي ي ن ل ي ع ن ت ي ل ت  هدا قى س

س ا جل عا لع ن ك مك ما ي ك ل ل د  طرح ك

إ ن س ا مدا عن ما ق جل ع  ر التا ١ م نه ٧ ل

ى ا ف لد ى ا يا قضا عن يقر س س ٠ لت

 لشهر ا في مرة يجنمج لجي مجلس-ا ن ١

ك دل وم و ص ١ ي ا با ال و م ا ١ ن ن ت ي ل  ل

ن ) ر ب وب ب ك و د ن ١( كن و د  ع جغعا ١ ب

س ١ هدا م لمجل ن ل ك ع ت شر ن  هدا في ،بن

را د لعش ١ ن ق ن ي د ن ١ ل ل ت ق و  سننشر ل

د ١ في د م ا آلتي ا ل ت ج ن ا ت وقررا ئ د  ه

ع ما جن كل • ا

ط ١ هم من للدهمن ١ حى زي

ن ١ دشخاثش ١ ن ا ي د ل ل يا ثمخومون ل م ع  ل

ي الدا ا ي ١ مركز ئي ل ل هم لم سب  دو مر

ئ د يولى و د هوكما ب ب ل ا بمي ؛و

ت ي ع د وا ف ي ل ل و ن ب ست ري  وص ها ك

غ ا ل ك م ا ل م ؛ ن و شث جآ عدة ب ل ١ ن ل م  ل

ة حننا دا ١ م  في رع لشرا ا ؛بعفر ن هما ثم

ب لحي ا ما ١ يج م صل و ن د ١ ي ي ل ل و ب

ى ١ د ف نه ٧يجب ل ل يعر ك

ي ١ لطرق ١ ي لد د ح تأ جا ل ا هدا ن م ع ل

ما ف ك ظ م ل ال ك م ن ف م وني

م ا م م ا هدا عن لمون ل ر غ ي ا ل  لد

مم ي ا ي ي ا فة زظا با لم م ل ظ ن  _لتجخم ا ت

ت ا ع م ا ' ي ب ا ت ا ء ا ئ ل ل  وا

ل ١ هم ١ ن ا ع م ي ا ل م لد و ن  هدا به ي

ض ١ ع م هو ل طي ن أ ١ ت ك جا خل دا ن ل  ن ل

ة غ خنل ل ١ من م ا ١ لجة ععأ ج ث ع ل ل ي ١ ك ت  ل

ل لحى ا هدا ن سكا ه حدا هن  للمحمسو ا ئق

ك وغير رع لدوا وا ل لالطفا ل ٠ د

دا توجد هدأ نع بجا ة عن ر ي ن ا فى خب ل ن م ل

ما ا م ع د ا وهي ريق ل ي رة با ؛ل ن كا رب ول

ي ١ ت ا ل ة عد ت جن ي ١ ل ح ي ا ل د ف ل ر م ك

إ ة عن,ل اشي ن ن ب ك ل دل ا له حأ ني و ن  منا ء ب

أ ل من ك غير و ١ مدة جد ز ل  تخوم كما د

ئ ا ،هد د ي ك ل ل ب وما ء عطا با ك  ت معل

ا دا رشا وآ ك س ل ة ١ حول لحي ا ن ت م ب ك  ل

ي ا ت م ل ت ما ي د ب ي د ج ا ت ن ا ا ء وب ن م ل ل  ز

ب ا ب ب ال ن ا ج ل ي ل ن غ م ل ب وال ا ا  ب

جا ل ا ا ب ل م ت ي  ٠٠ عي ل

ى عا ا ا ه ي ى ا ٠ ك د ت ل ر ي ن ا وا ت ن ج ح م ت ت ل

...*لحى ا مركز عن لطت لني ١

ح ١ لحي ا ,عركز ن ا ر ١ مد ب ن كأ مما ك

ل من ب قامت عن يحتوي صبح ١ نه ٧ ق

ا ا ع ن ي ا صة ظ وغرفة ت عأ ر ة ب د سي  ل

أ ة ا رة ربا ب ن ن م ح خسى ١ وغرف ل م  ت

ا ع ل ن ل ي ز ١ هدا في هل ك ر م ا L ل ي ق  م ل

م ه مل ع ا ب ع ب ك ج د ي ي ز م ل ل ت ١ من و عا و مل م  ل

ن مك م ي ك م ل التما ا ل م ي ا /ب ل لم  ك

م * ا م ث و أ ا ب م س ا م ا اي

مآلىس 11 ,ء
م و ر بإة ي ي ا ن ى ي ق ١ عل 20*00 لماع

م ط ت لمي ا مركز ي د ا بمئارك حا  ت

تءرام حااا ال م ا را ل’ء يما م ل ا ي ذ ، ل ز ا  ن

ا ١ عسية ١ ة خب ل ري و ا ح د  لمو»قوع ١ م

ع ١ وجدول ما ف مو صن ن كي ك يمك  ل

ل صو ح ة عن ال د ع إ ي سريعق م  ا

رمبا ا في ،صالع ١ يجب ما صلغ ا ت ق وق  ل

ا وا و ن ع ن ) م ن ل ر ب وب ا كنومب ك ا ب ن عق ل

ض ١ ظ ؛د ص ك ح م

ت،غروغك كا دا ا ما ا ك التسمح ن ل

٣ا؛ ا اس ذي ;<١ ب ' م ا ن لل م ا م

ن سر بغل 2 ،ب ك م ك ي ك ل ل ب ط ا ك ل  ق و

ا ت ب وم مدا ا المخصصة ل د ي  نرض ١ م
ي وا ظم لت ل تن ن ا يوم ك ني ما ا من الت  ع ل

وا00 ى ا م ا وا 20*00 ل م ش ل  10*00 ء

ود ر ١ وم س00 حد م وي م ص ي م ذ ل اا

ى ١ آ6م0) ز ا7م00 غابت ل ك ر م ب

ي ا ح ود ١ ل ج و م ا في ل ت ما غن رع ث و ر ست ل

ما ١ ة1 ف ل ٠ 82 ١ ١ 3ث ت

m s m



ا كدلكء م هش لحى أ مركز ن ١  عملية عذه م

ل ك جا ل ى ا ن ل م ة ا ل ط ش ى لنا جا ١ ف م ل ل

ا ١ ن ج ا وا عي ل ق ث  لحي ١ هدا خل دا في ل

جا ١ ظ هد و ل أ ا لجنت هى ن ل غ ي د ح ه ١ ل ي ب ر غ  ل

ة جن ن ول ت ي د ا ف م ال ن فا ي شخولت س ن-يو

ك وغحر ل جا ١ من د ل ق ا ن ل ون هتك عن ل

٠ لعننملوعض ١ صجموعث

ل عن لمث'ولون ا هم لحي ا ن سأكأ ن ١ يهد ما ك

ي ما ج م غي ي ي ل ح حنا ما وك  هدا لع ج ي

ش لجي ١ ا ال ف د ن ى ١ ي ة رع متا ل طئ خ  م

ب لدى وا طل ت ت ت ل وق وي  زها نجا ا جل ١ من ط

ب وهدا سب ما ١ طسمعت من ي ى ل ل ل ا ف حل  ن

جا ا هده ى لمأسا ن لل إ معينة با سة ك

ف ت. صا ئ► عدم و ا لتغ سراا

ل و ط ة ا ل د ع ر ل غي ك و ل ن د أ ا م ع  ٠ ب ل

ا د ه ب و ل ط ا ب ع ب ة ط ف ر ع ة م ي ف ا ن ك  م

ل ا ى ا لوصول ا ب ق ا ف لممدا ا ل ععين  لى ١ ل

جة عا،وهىم ل ل ا ك د ل همآ ث ك شا ه ا ١ و ك ع  ن ل

ى وا ن ك لجي ١ في ل

ز ن ا رك ص ١ م ر ل ف و ت ل عن ي ا ا ك م و ل ح ت ل

م ن كآ دأ ا منال ه ر .بردون تينمخاص ا ب غي  ت

م لحى ١ فى ء شيا١ ل ن و  ي-م يعرفون ل

ن شخاص ١ و ا هدا و د ر م ي ب د ق كا ت  ا د

ة ي د ل ب ل ن ل ك ن ول ئ،ل دلل ن ك م ن ل و  سمعدت

رما ا م0،رم ة ل ه ل د ي ا ا ل و ل ع م ب ت ل  كل

د ب ر ا ت ن ي د ي ا مركز في ل ك لم دل ب بجا و  ن

ا ا م ما ١ عدة ل ة ل ة وا دي ي و ن ع م ي ا ل ك لد ع ي

ن ك ع ا ي ن إ ن ا ل م د ن م ا ن ي  ل

ت هدا عكس د ع مى اء شبا أ ت  لني 1و •

ا ترغم ن ب ل ا ن ا ع ن ل دي ن  ن سكا ك

ل اءا د ا ن ي ي ط ا ن من لمي ١^٠ ل

ل ج م ا ب د ما ت ي ب م ي ا في ج لم

ة ن ة ١ دا ١ م ي د ل ب م ن أ ل و ن  بشمي ت

م لدي ا لحي ا في  سمنى لمي ا ن ~-دا ي

ى ا ١ همة هما ن ا م ك ا ن ل م را ب ت

ي ا قي سجمي ها حول نكرهم دا لم

ما ك ة ري و ر ق ض معربه محى لسجبا

س' نا ه'ل م ع شيا ومعرفة ب ء ا

ب نوا كا لدي ا ضى ١ و رف ع ب *ن الي
ه وهدا ر ب ت ع ما عمل ن ٠ بى ا
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-  de financiële bijdrage is naar inko- 
men;

-  het kind komt minimaal 3 middagen 
per week.

De opvang in de Binding is voor kinderen 
die op de ba^$school zitten in de Staats- 
hedenbuurt. Voor ouders die financieeJ 
moeilijk zitten zijn er regelingen o.a. van- 
uit de Sociale Dienst.
Informatie en opgeven bij: Roxanne Bier- 
gans tel. 848672. Lucienne Fransen tel. 
848672, Jikkie Heuker tel. 8 4 2 6 2 .ل

en makkelijk zittende kleding zijn een 
perfecte combinatie.
Reeds na enige lessen is men in staat een 
eenvoudige dans uit te voeren, fn principe 
is elke soort muziek mogelijk, maar het 
beste kotnt het tot zijn recht bij de nostal- 
gische Charleston- of Dixieland muziek. 
De combinatie van deze vrolijke muziek 
en ontspannende techniek bezorgen de 
meeste dansers een hoop plezier،
Vanal' 12 jaar. Kosten ƒ 1 5 , -  per 
maand, o p  zaterdag van 14.15-15.15 uur. 
Adres: Van Beuningenplein 103, tel.: 
841262.

BINDING

kanties (behalve 1 week Kerst en 4 
weken zomers);

-  in principe worden kinderen aange- 
meld voor een heel seizoen, dus je 
kunt je niet voor 1 dag of 1 week 
aanmelden;

-  er zijn per groep twee vaste betaalde 
krachten;

-  de kinderen worden van school ge- 
haald;

TAPDANSEN
Alhoewel het tapdansen oorspronkeiïjk is 
ontstaan in de zwarte wijken van New 
¥o rk , roept tegenwoordig de naam 
FRED ASTAIRE de meeste associaties

Het voordeel van tapdansen is dat men er 
geen bijzonder uithoudingsvermogen 
voor nodig heeft. Daarom is deze hobby 
voor iedereen, ongeacht leeftijd ©f •gestel, 
een ontspannende bezigheid. Ook wor- 
den er geen bijz©ndere kledingeisen 
gesteld. Een paar goedzittende schoenen

NA $CH0©L$E OPVANG IN DE

Al jarenlang organiseren we in het buurt- 
huis ak،iv؛ie؛ten voor kinderen na school- 
tijd. Veel kinderen komen naar het buurt- 
huis, omdat ze het leuk vinden om in het 
buurthuis iels te doen. Daarnaast zijn er 
kinderen die komen omdat hun ouders 
niet thuis zijn. Vó'or deze laatste groep 
kinderen zi)n we oktober 188 niet een 
aparte na schoolse opvang gestart.
Door de invoering van hel kontinurooster 
op de scholen levert de opvang van de 
kinderen na schooltijd voor veel ouders 
problemen op. O n. die reden hebben لبم’ز  
een na schoolse opvang ©pgezet, een 
soort tweede tl؛uis waar kinderen elke dag 
terecht kunnen tot 00.ةل uur. De opvang 
is voor kinderen van 4 to t 10 jaar en we 
hebben plaats voor 18 kinderen. De na 
schoolse opvang is andere dan de aktivi- 
teiten die er in het buurthuis plaatsvin- 
den, die blijven gewoon doorgaan. Voor 
de na schoolse opvang krijgen we een 
aparte subsidie van de Gemeente Amster- 
dam. ٠
Een aantal verschillen met het buurthuis 
zijn:
-  de opvang is elke dag, ook ؛٨  de va-

ي °ه*مم ض ممت
DIERENSPECIAALZAAK

„DEKANARIE”
VAN LIMBURG 

Aldr STIRUMSTRAAT 48 
/ ؟ N f; TEL. 860813

ZIE VOOR DE RECLAME 
ONZE ETALAGE
Donderdag koopavond

OPRUIMING

2 HALEN 
1 BETALEN

ع ت ق ه  D R O G IST. P A R F U M E R IE  EN  S C H O O N H E ID S  SALON

m  TOM LO W IE
VAN L IM B U R G  S T IR U M STR A A T 46 , T E L E F O O N  8436 9 1 -

COFFEESHOP

van boetzelaerstraat 3 t

ي
elke  d a s  ١ 2 -0 0 ■ to t  2 4 .0 0

20



21 Januari 1ووو

Jongen van 14 jaar met epilepsie.
H ij Içreeg uit voorzorg een ketting aan 
zijn been om het weglopen te 
voorkomen.

bassadeur, Jan Daman Willems, die mo- 
menteel werkzaam is op de ambassade in 
Sri Lanka. Nestig kinderen volgen er mo- 
menteel onderwijs (waaronder ook (wee- 
de kans onderwijs voor de jongere anal- 
fabelen). De kinderen hebben er een gro- 
te schooltuin aangelegd om uit de op- 
brengsten van de gewassen op de lokale 
mark{ hun schoolschriften en pennen te 
kopen. Voor de aanschaf van zaaigoed 
/ d. is ■“؛،  500, — (vijf honderd gulden) per 
jaar nodig.
2. George wordt volgend jaar 60 en wil 
tnet pensioen. Hij blijft echter wel voor- 
lichting geven, want hij is■ niét meer weg 
te denken van de lokale kerkdiensten, de 
voorlichting op de schooltjes, de grote 
dorpsvergaderingen, de belangrijke ver- 
gaderingen van de notabelen van de 
streek en die van het geheim genootschap 
van mannen, het zogenoemde Poro ٠؟،?- 
nootschap. Voor hem heb ik een gegaran 
deerd pensioenfonds nodig van 50 u s  
dollars (ofwel /  100, -  ) per maand. Wie 
zouden George vooreen klein bedrag per 
maand willen adopteren? Alvast be- 
dankt. Ik  wens jullie allemaal veel 
IJ C H T e n  VREDE in 1989. Samen zijn 
we sterk op basis van menselijke bewo- 
genheid en solidariteit.

Corry Gerrits 
Cultureel antropologe en 
verpleegkundige A

foto: c. Gerrits
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zet van mijn ‘co-worker’, George Gboya, 
die vanaf de start in 'و / baanbrekend 
werk gedaan heeft als dorpsgezondheids- 
werker. Hij b leef trou w en loyaal aan de 
doelgroep en werd de geestelijke vader 
van zovele kinderen en jongeren wier 
bestaan uitzichtsloos was. ؛
George is na zijn recente weduwnaar- 
schap “hertrouwd” en heeft een kind van 
VA jaar. Zijn eerste vrouw stierf bij de 
geboorte van hun laatste kind — z e غ؛،اا  

den er samen vier ٠  en zijn zoontje van 
zijn tweede vrouw stierf aan de gevolgen 
van een ernstige diaree. Zijn tweede 
vrouw overleed bij de geboorte van de 
tweede baby en dit k ind  wordt groot ge- 
bracht door de moeder van zijn overleden 
vrouw. Tja mensen, het leven in de Afri- 
kaanse jungle heeft zeker haar 'bekoring, 
maar eist ook haar tol, want de mensen 
zijn arm en naast de traditionele gezond- 
heidszorg is er weinig o f  geen infrastruk- 
turele steun van de Liberiaanse overheid 
in m ijn werkgebied van 9000 mensen. 
Maar goed, we hebben het projekt al die 
jaren met succes kunnen volhouden en 
ha lf mei '89 ga ik voor een kort bezoek 
terug naar dejungle en de mensen waar ik 
zielsveel van ben gaan houden.
Ik  vraag hierbij om solidariteit met de 
kinderen en volwassenen van een arm A f-  
rikaans gebied die verder verstoken zijn 
van toegevoegde huln.
/. Er bestaat in Juah Town, een jungle 
dorp, al jarenlang een zelf-hulp school 
die gebouwd werd met hulp van onze am -

George Gboyah, de gezondheidswerker, 
geeft voorlichting aan de notabelen van 
Juah Town

VRIJWILLIGERS 
KANTOORDIENST

 -Wie wii ons helpen op kantoor? Eén och إ
' tend of middag ؛n de week zou al een uit-
-komst zijn. We bieden een goede werk إ
mensen ٧٠٠٢ sfeer en goede kontakten ر

met eigen initiatief. Tot de kantoordienst 
behoren de ontvangst van bezoekers, be- 
antwoording van de telefoon en enkele 
administratieve werkzaamheden. Dit al- 

les in overleg met eikaar. Kom een keer أ
 ,langs of vraag inlichtingen. De Binding أ

Van Beuningenplein 103, tel. 841262.

EPILEPSIE 
IN AFRIKA

Beste mensen, ik  lee f — net als jullie  — 
al jaren de Staatsliedenbuurt waar ik »ا   
van houd en me thuis voel temidden van 
zoveel mensen van diverse kültürele ء » re- 
ligieuse kom-af. Na mijn studie in de kul- 
turele antropologie vertrok ik naar Libe- 
ria in West A frika  om een onderzoek te 
doen naar de problematiek van مءا/مء/؟ء  
bij kinderen en jongeren in het hartje van 
de Liberiaanse jungle; in het Bassa en 
apelle gebied. Tót mijn grote verbijste- 
ring léden veel kinderen en jongeren aan 
epilepsie met alle sociale en psychologi- 
sche misère van dien. Velen waren aan de 
gevolgen van epileptische aanvallen — 
brandwonden, verdrinking, ongelukken 
en fatale insulten —- overleden o f  raakten 
dermate ‘drop o u t’ in hun dorpssamenle- 
ving dat ze uiteindelijk aan ondervoe- 
dingsverschijnselen stierven.
Jarenlang heb ik, gesteund door fondsen  
als SIM A VI, de Nederlandse Kinderpost- 
zegels, de M acht van het Kleine en de 
Wilde Ganzen, het hulpverleningsprojekt 
draaiende kunnen houden op lage kosten 
basis. Nu, na jaren  ٧،?« hard werken, ge- 
duld, luisteren, bijsturen, voorlichting en 
training geven, is de groep van ruim 300 
kinderen en jongeren vrijwel helemaal 
normaal geïntegreerd in hun dorpssamen- 
leving en velen werken weer mee op de 
akkers van hun verwanten en (indien aan- 
wezig) gaan naar school. De jongens on- 
der hen verhuren zich regelmatig als land- 
loze landarbeiders bij de boeren uit de 
omgeving ٠/  doen seizoensarbeid op de 
plantages om wat geld te verdienen. Het 
gigantisch hoge sterftecijfer is inmiddels 
tot vrijwel nul gereduceerd dankzij de in-
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MEMORIAMCOVAN HAARLEM
de stand naar de brug van de De Witten- 
kade te verhuizen.
Co zou het nu eens wat kalmer aan gaan 
doen, helaas voordat hij goed en wei met 
zijn vrouw van een welverdiende rust kon 
genieten ،sloeg het noodlot toe. Een ieder 
die Co heeft gekend kan niet anders dan 
zijn verlies betreuren. H ij, die voor ieder- 
een een woordje ٠٢ een kwinkslag over 
had. Bloemen houden van ■mensen, wij 
hielden van Co.
Namens de leden van de Winkeliers Com- 
binatie S t^tsliedenbuurt,

Cor van Vliet (secretaris)

16 december jl. bereikte ons het ontstel- 
lende bericht dat in de leeftijd van 67 jaar 
ons oud lid Co van Haarlem plotseling 
was overleden. De standplaats van “ Co 
de bloemenman” aan de Van Hogen- 
dorpstraat was vele buurtgenoteri wel be- 
kend. Eerst met zijn vader die daar in 
1 و3ا  al stond en later vanaf !943 zeH'stan- 
dig, heeft Co tot een begrip gemaakt in de 
buurt. Enige maanden (erug besloot Co 
zijn stand over te dragen aan zijn jonge 
compagnon Jan Visser, die eehter door 
de stadsvernieuwing werd genoodzaakt

“HETRE1GERSNE$T”
Het is alwee؛' circa 33 jaar geleder؛ dat ill 
het Verenigings-gebouw ‘‘ONS H U IS '’ in 
de Van Reigersbergenstraat door een aan- 
ta] bejaarden een Klaverjaselub vverd op- 
gericht met de DINSDAGM IDDAG ais 
club-bijeenkomst. Na een periode dat Iret 
ledental rond de 20 lag, W'erd in 1983 een 
advertentie geplaatst in het Stadsblad DE 
ECHO '٧٠٠٢ nieuwe leden. Hierop werd 
door enkele liefhebbers gereageerd, waar- 
onder ook de huidige voorzitter. Bij de 
nieuwe leden waren ook enkele zoge- 
naamde café-kaarters die alras door het 
Bestuur werden weggewerkt. Mede daar- 
door werd het er steeds gezelliger en 
groeide het ledental to t ruim 30 ؛١٧ . De 
voorzitter constateerde ec'hter dat bij de 
oprichting werd verzuimd de club een 
naam te geven en daardoor gemakshalve 
Dinsdagmiddag ■club De Reiger werd ge- 
noemd.. Om dit verzuim goed te maken 
werd — helaas pas na 33 jaar — een 
wedstrijd uitgeschreven onder de leden 
voor een naam met als beloning een heer- 
lijke doos bonbons. Er kwamen verschil- 
lende reacties binnen, waaronder de 
naam “ Het RE1GER5NEST”  welke 
werd aangenomen.
Mochten er nog futters of minder-validen 
zijn die zich eenzaam voelen, kom gerust 
op dinsdagmiddag tussen een uur en half 
5 naar hét Verenigingsgebouw■ De Reiger 
en kom kennismaken met de gezellige le- 
den van “ HET R E ^E R S N E S T ” . Zowel 
met Pasen als met Kerstmis zijn er mooie 
prijzen te verdienen o f u nu no. I o f no. 
30 staat; ٧ zult verbaasd zijn. Tot ziens in 
de Van Reigersbergenstraat,

GROENTEHANDEL
GIEL

٢ SPAAR G R IJP S TU fV E R S  ٦
spaart f  7,50 en □

10, — contant“ م ontvangt
:أ'ل؛ ؛;•! :ا "'.ا]'ء'ا ؛-/ء' ؛■ ' ؛'>أآ (■؟؛؛ 'V'lKe إ
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contarM■ ؛؛. / winkehei

-Ike donderdag dubbele zegels

844459 ten$traat 67 telefoon^ ^ € ^ ^n؛

COMPACT DISK
ا ء ء ء

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP 40 SINGELS EN 

BOEKEN
Kom eens kijken 

Honderden 
goedkope C.D.’s

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

23
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zijn om 18.45 uur in de Hogendorphal, 
١٠١١ Hogendorpstraat 921، Rackets en 
shuttles zijn aanwezig! Zorg zelf alleen 
voor gymschoenen (geen straatschoeisel 
o f zwarte zolen); Tót 21 januari, T. Jor- 
ritsm a,. Sportbuurtwerker Staatslieden- 
/H ugo ه ء  Grootbuurt, p /a  Yan Hogen- 
dorphal, Van Hogendorpstraat 921, tel.

»ص»*

BADMINTONTOERNOOI VAN HOGENDORPHAL
-  dames dubbelspel
-  heren dubbelspeï o f
-  gemengd dobbelspel.
Het toernooi is rekreatief; dat betekent 
dat iedereen mee kan doen, ook al heb je 
nog nooit .op camping ٠؛  strand gebad- 
mintond! opgeve؟  vöoraf is niet nodig. 
Deelnemers moeten betalen en aanwezig

Op zaterdag 21 januari van 1 -و23م  uur 
wordt voor alle Volwassenen uit de buurt 
een rekreatief badmintontoernooi geor- 
ganiseerd. Het vindt plaats in de Van Ho- 
gendorphal en de kosten bedragen 5 gul- 
den per persoon. Men kan meespelen in
— dames enkelspel
-  heren enkelspel

SPORTAGENDA
1.56,76

HUXMLOO 
18.30-22,45 
09 30-11 Ou

n .ö U 'is .o o
14،W-16،0Ö

ءء.ات-تت»(.
1ءأ00-امهوآ

,و30،إ0 ١٧
 10.30»1أ..آ0
م. ١« س 1آ.ت

1و.حو21.00
21.00-23.00

ل9تم0 ه س

0E ¥نح
س و و م § هة و ة ه ب  
< و ح م ص م ه ٠* ص <ة

س ى ب « ط - س

Wîttea؛4raat م?ق 1ماء: 84.86.72

UAt.m ص دس م  YAN ب
t/ro ممدؤ  1S ؟إ voetbal ه 

 ١٠٠. - spörtjaslutt jeögd m 12 الثءر
volwassenen 'ه9م آا]،أأإأأأءهءق 

aar{ 3 ها t /mإ sporten ٠٢. س
ا ء آ ث ل ح م ة ج م ب ه م ء أ V.& * ة

erden؛tcnntsfcs ge\ofd
gevorderden ؛الهمحجآ>أ

voe£bakrammg volwassenen ص, 
(iaschrijvtn)

- badminton

، MABMXBAÏ^ tel.; 2S.4M3
H water آ ؟٤ > ل ص م محوه 4& ء ب ص ءممح - ا

techmekvcrbetenög ؛ ١٠٠٢*net aandach

t«kw،yr1ier؛KORFBAL, \Vtó 
 Vaa Hogendofp؟lraat: InlïChtmgen زأه

٢٠ Wassemar, tel.ï أهءل7?م92

س , د
ia de w«stefparkscfeool ١٢«؛®،،؛ 

fnïichtïngen biï ٨ Jöngsma, teh: ة4 4؟ 17

ع » ل BASKETBAL ,،م س
trainen m de Van Hogendorphal Inhchtmgen 

$L: 153$jf؛vaa LoöJit tt ومحي £٠

و س آ س ر
95.İ2M أ ص محأآمث* bij ث » ظ ه ه جمل

وا-1ة.كه ءا.
Ö9.3&-1&.3Ö 
10 CHM10Ü

13مح0-أ4ممح

 1،«00-19 0أا
16.45*15.15

؟4.12.62

 ل7.15-ءر ا5
م3م س 1و،3ه

21.0Û-22-UO
 14 00*1؟ اب0

00- 21,00 20 
موأ3و-2ما0ء

اعلق0-ت2آامح
00 13.00-14

م.مو س ا0.ا
أ1,30-أ2,3و

Ï3.0&-14.00
1ش.ل-?15.1ئ

tel.t «4.24.73
1و.مو-وقهق

20.45-21.45
22مأص23.00

19,تمأسمت0
،جق45-ق1مح5

moö-noo
19.30-20.30

ة-أئ.وبم م 2ك

DE BINDING:

؛٠٤،
مح0م

-  spogen bovenbouwen 
“ gymnastiek س ء همح » ءه  vroajwep
حممز-آءااوط ٧٢٥٧٠ “ ««

gymnastiek vrouwen van 90 kg 
en meer

ءه1  basketbal - ل2!-ه jaar m هاا
t buurthuis)؛eerst bellen Biet fw)
- sporen 4 t/*n 12 ^aar٢٢٠

BINDING: Van Beuofngtnpteki m? 1ةءو 
ma. - kondittetrainen vrouwen 

Westerparkschooi) 0أأ ءى

- acrobïc 
م م؛ه *yoga م

(karate (in de w^sterparkschool -
jazz-bafkt - ١٢٠٠ 

geraéngd س ح م ر ه0م - ج
(d€ Wcs،erp4rkschool «١)

yoga voor ouderen - .٢٢ 
- darten 

z». -  jazz-bafte، vanaf 40 jaar 
 azx| '-؛ba،let vanaf وأ ؟أهوت

Jazz-baöet vanaf İ2}ââr - 
jaa■* 1ت vanaf ؛»<k>؛t،tpaan ٠

٠٠ Grööfctfraat ه» ffugq و» :TftEFFÜNT
ف سأل ح م €إ «١٠٠ س ا
badminton س 

- fcadmijitort 
di. konditietrame» vrouwen

vrouwen س ه س ه ء ا - ظ0ا
ج ? * هأآ ح م »٠، ب كمح

d<h — kondfriefrèmen vrouwen 
vrouwen س ح؛اإه م ةآ - سق


