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DE BLAUWE DUIM
Vind je het ook'niet nodig dat iedereen 
zijn/haar eigen boormachine /  touw en 
blok /  deoupeerzaag /  stucgereedschap 
/  schuurmachine /  brander /  etc. in huis 
heeft? Of heb je er gewoon geen geld 
٧٠٠٢? Kom dan langs bij ‘De Blauwe 
Duim’ als je iets te boren /verhuizen /  za- 
gen /stuccen /  schuren /  solderen etc. 
hebt.
Iedere lener wordt eerst lid 2,50 /  -één) ف 
malig). De eerste keer S . V . P .  een legitima- 
tie meenemen. De borg wordt rontant..of 
met een girobetaalkaart betaald, Enthou- 
siaste mensen, liefst met wat technisch 
vernunft kunnen zich altijd aanmelden 
om medewerker te worden.
Adres: Van der Hoopstraat 47, ope- 
ningstijden: maandag t/m  vrijdag van 
J8.00-19.00 uur. Zaterdag van 11.00-
12.00 uur. Tot ziens, medewerkers van 
،De Duim7.
‘De Blauwe Duim’ is een stichting die als 
doel heeft het laten rondgaan van zoveel 
mogelijk gereedschap onder zoveel moge- 
lijk mensen, zonder de bedoeling daarbij 
winst te maken. Jouw huur wordt geheel 
gestoken in onderhoud en nieuw geïeed- 
schap. Daarom kunnen we onze prijzen 
laag houden. Dus: heb je kreatieve nei- 
gingen, is er iets kapot en wil je niet 
wachten op de huisbaas /  woningbouw- 
vereniging, of heb je geen zin je een breuk 
te tillen bij de verhuizing? Doe het zelf en 
doe het met gere«lschap van ‘De Blauwe 
Duim’.

ook ver daarbuiten) op de hoogte van het 
feit dat bij de BWP veel ruimte aanwezig 
is om overdag buiten de kursusuren op ei- 
gen houtje bezig te zijn. £٢ kan getim- 
merd, gezaagd, gezeefdrukt ٠٢ op de 
computer geoefend worden, de winter- 
garderobe kan ^vast gemaakt worden en 
een enkeling waagt zich aan de video. 
Kosten inschrijfgeld: /  25, -  per 3 maan- 
den voor wie geen kursu،؟ wil volgen; vóor 
wie dat wél wil zijn er kursussen vanaf 
ƒ 5 5 ,-  (het inschrijfgeld moet daarbij 
opgeteld worden). Voor geïnteresseerden 
ligt de nieuwe kursuskrant klaar bij het 
Wijkopbouworgaan Van Hallstraat 81 en 
de BWP, Cliffordstraat 36, op werk- 
dagen geopend van 9 tot 5 ٧٧٢. u  kunt 
daar dan meteen het grondig verbouwde 
pand bekijken. Inlichtingen bij de be- 
heerder, Anton Bot (tel. 020-820411).

BUURTWERKPLAATS
Ook dit najaar biedt de Buurtwerkplaats 
weer een ruime sortering goedkope kur- 
sussen op het gebied van elektronika, 
werken met computers, video, timmeren, 
dru^echnieken, naaien, metaalbewer- 
king, tekenen/schilderen en keramiek. 
De inschrijving is inmiddels ge ta rt, maar 
wie snel is kan nog wel een plaatsje be- 
machtigen. Bovendien kan iedereen zon- 
der enige verplichting op de wachtlijst ge- 
zet worden voor een bepaalde kursus; te* 
gen de tijd dat het kursusgeld voldaan 
moet worden krijgt men dan een tele- 
foontje om te horen of men nog belang- 
stelling heeft. Nieuw dit jaar zijn de kur- 
sussen Autocad (technisch tekenen per 
computer) en WordPerfect 5.0. Langza- 
merhand zijn veel mensen uit de buurt (en
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HOE HET AFLIEP MET DE BALLON

foto; Theo Spiekerman

pen en paarden sloegen op hol, vooral 
wanneer zij de vreemde geluiden van de 
gasbranders hoorden. Vlak voor de Vol- 
germeerpolder zou er geland worden en 
de gondel raakte al even de grond, maar 
de plaat؟ was ongeschikt.

Landing
Met een paar stoten van de branders werd 
de lucht opnieuw verwarmd. We' stegen 
weer en rap ten  net de gondel de kruinen؛ 
van de bomen. In deze vervelde polder 
raakten nu de konijnen van slag. Ze scho- 
ten alle kanten op. Een landing op Mar- 
ken zou wel het mooiste zijn, maar het 
werd Broek in Waterland. Een uitge؛>trekt 
weidegebied doemde op. Hier zou geland 
worden.
We waren nu zo laag dat we vanuit de 
boerderijen gezien werden en men opge- 
togen naar buiten liep. We zweefden over 
een weg, rtog anderhalve meter van de 
grond. Er reed een auto die langzamer be- 
gon te rijden en zijn lichten aandeed, hij 
moest stoppen om ons te laten passeren. 
Nu, nog enkele seconden en we waren ge- 
land, de gondel sloeg o٨٦ en we lagen ho- 
rizontaal. Eén voor één mochten we 
voorzichtig uit de mand kruipen terwijl 
de laatste lucht uit de ballon liep. Het was 
nu tien over half acht. De hichtreis had 
vijfentwintig minuten geduurd. De passa- 
giers van de gepasseerde auto waren het 
eerst ter plekke. Een vader met 2 kleine 
meisjes, □ie hadden de avond van hun le- 
ven, een ballon vlak voor de motorkap eh 
een schitterende landing voor hun ogen. 
Ze waren verrukt en vroegen honderd uit. 
Vervolgens verscheen er een boer met zijn 
zoon. ،kU bent zeker de eigenaar van de 
grond” , vroeg Hans Zoet. De boer ant- 
woordde “ sinds vanmorgen niet meer” . 
Hij had vandaag zijn bedrijf overgedaan 
aan zijn zoon. Verder vertelde hij dat 
boeren niet in tel waren bij de VVD en het 
CDA en nog minder bij de PvdA. Maar 
wel om een 30 meter hoge ballon Op hun 
land te krijgen. De volgauto had ons snel 
gevonden en nadat de ballon en de gondel 
opgeborgen waren kwam de ch؛mt؛)agne. 
Het boerengezin en de reizigers dronken 
samen in het weilahd op de goede afloop. 
De tongen kwamen los. We waren in de 
Belmerpolder en wonderlijk genoeg had 
de champagne dezelfde naam. De drie 
medereizigers moesten tenslotte op hun 
knieën en werden door Hans Zoet in de 
،adelstand’ verheven en met c h ^ p ag n e  
gedoopt. Daarna kon de thuisreis begin- 
nen. Het was een schitterend evenement 
en een mooi begin van de jubileumviering 
van de Winkeliers Combinatie Staatslie- 
denbuurt. T h ^  Spiekerman

voorzitter W.C.S.

waren het Nassauplein met het roze flat- 
gebouw, de Haarlemmerpoort, de Wes- 
tertoren en de Posthoornkerk. We dreven 
naar liet IJ, we zagen de spoorbanen en 
de overkapping van het station en zaten 
al snel boven ،Amsterdam Noord. We 
werden ongemerkt door het winkelend 
publiek (koopavond) in het Winkelcen- 
،rum. i
Ha^ts Zoet stond in contact met Meteo- 
Schiphol om de juiste ^ d r ic h tin g  op 
onze hoogte bij te houden en de vermoe- 
delijke landingsplaats op te geven. Alhoe- 
wel we meer dan 300 rtieter hoog waren 
bleven we ook in contact met de volgauto 
die na de landing ballon en gondel moest 
ophaien. Eenmaal boven landelijk Noord 
konden we Ransdorp en Zunderdorp 
zien. We daalden nu aanzienlijk en het 
maakte grote indruk dat alles wat in de 
wei liep in paniek raakte. Koeien, scha-

Allereerst wil ik de zeer vele aanwezigen 
bedanken die »ء  donderdagavond 14 sep- 
tember ji. de T.D.K. baüon en de reizï- 
gers kwamen uitwuiven. Zij hebben de 
voorbereidingen in ١٠٤، Westerpark ge- 
zien, het opblazen van de baiion met 
 en het verwarmen daarvan. Nadat إاا€وا
de eap،a؛n 11؟»ه Zoet, de heren ١٧. van 
Munster, Â. Klap en ondergetekende in 
de gondel waren gestapt, kwam het spec- 
taeulaire moment van dé opstijging.

Na een paar bulderende ؛؛toten van de 
pröpaanbranders, heten de omstanders 
die de gondel hadden vastgehouden los en 
als een raket steeg de ballon in een ontme- 
zien boven de bomen van het Westerpark 
uit. De klok wees kwart over zeven. Nu 
hadden we een prachtig zicht op de 
Staatsliedenbuurt, waar de grote blokken 
nieuwbouw nu opvielen. Duidelijk te zien
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DORPSPASTOOR VERDWIJNT

RICUS
en die daar op een'gegeven moment wel 
weer eens wat mee willen. Mensen spré- 
ken mij daar dan juist op aan omdat ik 
pastoraal opbouwwerker ben. Dat is ̂ o’n 
beetje de pastorale kant van het werk. 
Hoe word je nou pastoraal opöouwwer- 
ker?
“ Een taak is oo^ om terug te koppelen 
naar de kerk wat je allemaal ziet in de 
buurt, onder andere door af en toe te pre- 
ken in de verschillende kerken; in de 
schriftlezing van die ?ondag moet je dan 
linken leggen naar de buurt en ،lan is het 
handig als je zoals ؛k, theologie hebt 
gestudeerd. Verder is het ook makkelijk 
als je iets van opbouwwerk hebt gedaan 
zodat je hebt geleerd ٥٥١ met speciale 
groepen, zoals buitenlanders, ouderen of 
baanlozen te werken., maar ook met aller- 
lei individuele problemen، Ikzelf heb een 
cursus kerkelijk opbouwwerk van 2 jaar

ook in de kerkgemeenschap, de kerk was 
een beetje een eiland geworden in de 
buurt. Het kerk- en buurtwerk is een jaar 
of 10 geleden oeeumenisch geworden. 
Men heeft toen gezegd wij willen een be- 
leid maken om buurtgericht kerk te zijn؛ 
niet alleen in theorie, maar ook daadwer- 
kelijk als kerk meewerken aan een leef- 
baarderè buurt. Daarom is toen de pasto- 
raai opbouwwerker aangesteld. Naast 0?" 
bouwwerker ben je ook pastor, dat bete- 
kent dat mensen ook met hun wel en wee 
bij je terecht kunnen. Sommige mensen 
plaatsen wat ze m am aken in een gelovig 
licht en willen daarover wel eens met ie- 
mand praten. Als p̂؛  tor heb je ook een؟
beroepsgeheim. Dat betekent dat wat 
mensen mij vertellen, ik niet aan de grote 
klok hang. Ik heb ook gemerkt dat som- 
m؛ge mensen het prettig vinden als er ie^ 
van een gebed kan komen op bepaalde 
momenten van het leveu zoals geboorte, 
ziekte of dood.
In dit werk kom je in zo’n buurt allerlei 
mensen tegen die misschien tn'aar tot hun 
enkels christen zijn, christelijk opgevoed

Ik kende hem n؛et, maar daarin schijn ik 
een van de weini؛؛en  zijn. Hij werd wel ءا
beschreven als dorpspastoor en zelfs als 
Engel. Maar Ricus DuHaert gaat de 
Staatsliedenbuurt verlaten. Over de reden 
waarom, z’n nieuwe en z’n oude werk 
vertelde hij het een en ander.
Wilje eerst uitlegen wateen pastoraal op- 
bouwwerker zoal doet?
“ Eeri opbouwwerker is iemand die kon- 
takt maakt met groepen die vinden dat ze 
in een achterstandssituatie zitten, kijkt 
met die mensen wat die ؛Chterstand is en 
waf daar aan te doen is en hoe dat tot 
stand te brengett. De opbouwwerker 
moet het niet verzinnen maar moet wel 
helpen het mogelijk te maken, onderhan- 
delen met de gemeente, subsidie-aanvra- 
gen doen, ondersteunen. Er zijn hier bij- 
voorbeeld veel baanlozen in de buurt. 
Met baanlozen, iemand van de Vuurto- 
ren, mensen van De Binding en van Kerk 
en Buurt hebben we gekeken wat daaraan 
te doen was. Daar is toen de buurtwerk- 
plaats uit voortgekomen. Het gaat niet a.1- 
leen om achterstanden in de buurt maar
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zen. Veel mensen van de woongroep de- 
den mee maar ook andere buurtbewo- 
ners, mevrouw Vestdijk, die onlangs 
©verleden is, de koster van de kerk, de 
zuster van de parochie en de vrouwelijke 
dominee. Dat is toen □it de klauwen eelo- 
pen, de politie heeft zich niet aan het ge- 
weldl©ze gehouden, ze zijn gericht gaan 
slaan, een heleboel mensen hadden her- 
senschuddingen enzo, de koster van de 
Nassaukerk is aan één oog blind gewor- 
den. Dat waren echt hoogspanningstij- 
den. ’ة Morgens om 7 uur had ik al een 
bezorgde buurtwinkelier aan de telefoon, 
dan ^eer politie of krakers. Ik vond het 
ook de moeiUjkste tijd maar het was wel 
een strijd die waard was om gestreden te 
worden.
Wat ik verder ook heel belangrijk heb ge- 
vonden is alles rondom de kookgroep, en 
dan vooral de feesten die we ieder iaar 
hadden. .Echte happenings waren dat. Elf 
س $ uit elf landen die voor meer dan 
honderd mensen kookten, leder jaar vind 
ik dat weer een hoogtepunt, al die ver- 
schillende kleuren, culturen, landen. Wat 
ik ook een hooggepunt vind is al het ver- 
trouwen dat mensen je geven, ook men- 
sen die niks met de kerk te maken heb- 
ben. Je weet ontzettend veel van mensen, 
ik denk wel eens wie ben ik dat ik dat alle- 
maal mag weten. De mensen hier houde^ 
ook geen façade op zoals bijvoorbeeld in 
Buitenveldert. Hier laten ze gewoon zon- 
der vernis zien zo zit ik in de stront, dat 
heb ik uitgehaald. Ik vind het ontroerend

kaar is het toch maar een klein aantal 
mensen dat hun gelovig zijn beleeft door 
op zondag naar de kerk te gaan. Wel 
massa’s mensen die er in het verleden op 
de een of andere manier mee te maken 
hebben gehad, religieus zijn opgevoed en 
daar afstand van hebben genomen maar 
er op een bepaald moment weer mee be- 
zig zijn. Bijvoorbeeld door een Maria- 
verschijning te organiseren.”
“ Wat ik zo uniek vind aan de Staatslie- 
dénbuurt is dat ailes door elkaar loopt. In 
andere buurten doen C?N-ers alles met 
CN-ers, kerkmensen met k e r te n se n , 
mensen van het wijkcentrum met mensen 
van het wijkcentrum. In de staatslieden- 
buurt ïoopt dat allemaal door elkaar, nie- 
mand denkt “ O, die is van de kerk, daar 
moeten we niks van hebben” . In het 
bestuur van de kookgroep zitten ook 
mensen van het wijkcentrum en we eten 
iedere week in het gebouw^van de CPN. 
Wat ook bijzonder is, is dat er een ontzet- 
tende goeie werkgroep kerk en buurt is. 
In de meeste andere buurten is er wel een 
begeleidingsgroep of een adviescollege 
maar moet de opbouwwerker wel alles 
zelf uitvoeren. Ik heb hier altijd gewerkt 
met een werkgroep met mensen die er veel 
tijd in investeerden. Het was niet zo dat 
ik alles alleen moest doen maar kon altiid 
op deze vrijwilligers steunen.”

Kraakperikeien
Als je nu terugkijkt, wat waren de 
belangrijke gebeurtenissen?

gedaan, maar de sociale academie zou 
bijvoorbeeld ook kunnen” .

Opvolgster
“ Mijn opvolgster, Leontien Dercksen, 
heeft onder andere als geestelijk ver- 
z^rgster in bejaardenhuizen gewerkt bij 
de interkerkelijke commissie voor ont- 
wikkelingsvraagstukken. Ze heeft inder- 
tijd ook meegedaan met de akties van 
krkma^okkanen, ze heeft dus ruime er- 
varïng met culturele minderheden die we 
hier in de buurt ook veel hebben.”

Zieltjes winn*؛n?
Maar veel buitenlandse mensen hebben 
toch niets met deze kerk te maken? 
“Nee, maar de doelstelling van het pasto- 
raai opbouwwerk is werken aan een meer 
leeftare buurt en dat geldt voor iedereen, 
of je nu moslim, katholiek, niks of wat 
dan ook bent. Via bijvoorbeeld bet meu- 
belproject of de kookgroep kom je in 
kontakt met allerlei mensen, ook islamie- 
ten of wat voor geloven dan ook. In het 
evangelie gaat het over het koninkrijk 
van God, wat zoiets betekent als dat ie- 
dereen zijn plaats heeft, dat er gedeeld 
wordt en dat mensen die verdrukt of arm 
zijn naar bóven komen, dat mensen aan 
hun trekken komen, rekening met elkaar 
houden, begrip voor elkaar hebben. Dat 
vind ik het doel, de kerk is het middel. 
Het is niet de bedoeling dat de kerk zich 
een beetje gaat zitten promoten over de 
ruggen van mensen die het niet zo best

DULLAERT NEEMTAFSCHEID
dat ؛k dat allemaal weten mag, dat maakt 
het boeiend en warm werk, dat ik dat als 
pastor met ze mag delen. ”

Waarom houd je ermee op?
“ Ik vind de Staatsliedenbuurt een 
hardstikke mooie buurt, vooral door de 
grote verscheidenheid aan mensen. Ik ga 
met pijn in mijn hart weg maar ik heb 
hier nu zeven jaar rondgelopen en ik vind 
het goed als iemand anders het eens gaat 
doen, ook voor het werk zelf, iemand met 
weer andere sterke kanten. Dit was mijn 
eerste baan en ik wil weer eens wat heel 
anders gaan doen, nieuwe uitdagingen 
waar weer andere capaciteiten van me 
worden aangesproken. Na zoveel tijd 
loop je kans om een beetje vast te 
roesten.
In mijn volgende baan word ik pastor in 
dienst van de taakgroep drags en pasto-

“ Een enorm spannende tijd is de tijd 
rond al die *ontruimingen geweest. De 
krachtmetingen van Van Thijn en alles 
wat daarmee samenhing. Als kerk waren 
wij er behoorlijk bij betrokken. Met de 
Schaepmanstraat is het toén allemaal een 
beetje uit de hand gelopen. Er kwam een 
enorme politiemacht om de boel te ont- 
ruimen, dat is een geweldige !؛nokpartij 
geworden baarbij Hans Kok en 21 ande- 
ren op de Elandsgracht opgesloten wer- 
den en toen bleek Hans Kok de volgende 
dag overleden. Ik ben daar toen nog op 
bezoek geweest bij eert p؛؛ar mensen op 
verzoek van de woongroep. Daarna heb- 
ben we een geweldloze groep opgej-icht in 
de buurt die zou proberen een breed front 
te vormen om geweldloos ori^uimingen 
tegen te gaan. D ^rover hebben we zowel 
met de politie als met de woongroep on- 
derhandeld, ik was één van de spreekbui-

hebben. Er zijn natuurlijk ook kerken die 
er op uit zijn zieltjes te winnen of mensen 
te bekeren maar dat is niet de bedoeling 
van uit project. Een neveneffect is wel dat 
de kerk levendiger wordt, meer contacten 
krijgt, meer functie in de buurt. De kerk 
heeft er wel baat bij maar dat is niet het 
hoofddoel.”

Mariaverschjjnmg
Hoeveel mensen gaan er nu op zondag 
naar de kerk in deze buurt?
“ Een heel klein percentage maar. In de 
Nassaukerk kómen op zondag 60 tot 80 
mensen en in de Magdalena parochie ook 
zoiets, en dat is dan van de Staatslieden 
én de S^arndammerbuurt. Het is wel zo 
dat we hier dicht bij het centrum zitten en 
veel mensen zijn niet alleen wat winkels 
maar 001< wat kerken betreft op de bin- 
nenstad georiënteerd. Maar alles bij el-
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Spinoza

THEATER-CAFE & RESTAURANT
De Wittenstraat No 25 tel. 847746
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VOOR VIS, VLEES EN VEGETARISCH ETEN İ 
AMSTERDAM-WEST, IS SPINOZA “DE BEST

Bescheiden, vis, vlees o / vegetarisch dineren, kan nu ook in Amsterdam-west bij SPINOZA٠ 

Wittenstraat 25. Een rustiek café met lekkere Elzasser wijnen en een royale keuken die haar 
prijs waard is. Je moet er gegeten hebben, aardige mensen en lekker dichtbij.
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terwijl ik eigenlijk weg ben is het niet dui- 
delijk. Ik zal een heleboel van die banden 
door moeten snijden en moeten zeggen: 
Nu is Leontien de opbouwwerkster en als 
je wat wilt moet je bij haar z ijn .  k denkأ
dat ik gewoon flink afstand moet nemen; 
ook om haar de ruimte te geven. £٢ zijn 
natuurlijk wel vriendschappen die ook 
doorgaan ه1ة  ik ergens adders werk. En ik 
blijf natuurlijk wel van de Staatslieden- 
buurt houden, het is niet zo dat ik hele- 
maal van de wereld ben. De Staatslieden- 
buurt is een soort dorp voor mij. Als ik 
door de van Limburg Stirumstraat loop 
zeg ik 15 keer hallo; bij die ben ik op 
huisbezoek geweest, die ken ik van de 
wijkraad, die van een bejaardeflfeest, die 
van de kookgroep, ga zo maar door. Ik 
ben wel eens als dorpspastoor afgeschil- 
derd, nu ben ik geen pastoor en is dit geen 
dorp maar het heeft er wel iets van weg. 
Langzamerhand word je een soort buurt- 
figuur en dat is dan nu afgelopen.”

Annemarieke Oldenhave

AMNESTY
De Amnesty groep Staatsliedenbuurt ٠٢- 
ganiseert op maandag 6 november een 
schrijfavond in de bibliotheek Van Lim- 
burg Stirumstraat 133. Aanvangstijd
19.00 uur. Voor verdere informatie over 
de sehrijfavond kunt u bellen 257275. 
Gaarne tot ziens op de schrijfavond. 

Amnesty-groep Staatsliedenbuurt

deren van alle gezindten, die veelal in te- 
huizen verblijven en vaak geestelijk en/of 
lichamelijk gehandicapt zijn, met Sinter- 
klaas te verrassen. Toegangsprijs ƒ 1 , -  
aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 
uur. Voor verdere kunt u zich
wenden tot: Mw. € ٠ Goldstein, Van 
Ostadestraat 18", 1072 s x  Amsterdam. 
Tel. 73.86.34

Programma: zaal open 20.00 uur. Aktue- 
le mededelingen 20.15 uur. Inleiding van: 
Magda Scholte (met dia’s). Onderwerp: 
Laagvliegen. Aanvang: 20.30 uur. Korte 
pauze. Inleiding van.: Govert de Groot. 
Onderwerp: De gevolgen van laagvliegen 
voor de Jnnu (niet video: uitspraken van 
Nederlandse ministers en Innu). Pauze. 
Hierna is er de mogelijkheid tot het stel- 
len van vragen en diskussie over het be- 
handelde onderwerp. Plaats: De Wit- 
tenstraat س . Datum: 26 oktober.

als ze problemen of verdriet hadden maar 
ook als het wel goed ging, ik kwam ook 
op trouwerijen en feesten en dat zal in 
mijn nieuwe werk minder zijn. Ik vind 
het wel een uitdaging, ik ga het gewoon 
proberen.”

Verdwijn je  nu helemaal uit de buurt? 
“Doordat mensen veel aan je toevertrou- 
wen heb ik hele hechte banden met ze ge- 
kregen en ik heb in die zeven jaar ontzet- 
tend veel contacten opgebouwd. Als ik 
gewoon door blijf gaan met die contacten

dammerstraat 460. Wilt u iets bijdragen 
aan het feest en het cadeau, dan kan dat 
via gironummer 267 م25و  t.n.v. RK Kerk- 
bestuur parochie H. Maria Magdalena, 
Spaarndammerstraat 9, 1013 SR Amster- 
dam (onder vermelding van ‘Jubileum- 
fonds’). Jubileumcommissie Eeuwfeest

Magdalena.

VARA’S SPEELGOEDAKTIE

Op zondag 19 november 1989 houdt 
Vara’s speelgoed-aktie weer een 
kien-12345, een kienmiddag, met daarbij 
een grote tombola. Plaats: het ontmoe- 
tingscentrum De Koperen Knoop, Van 
Limburg Stirumstraat 119. ال komt toch 
ook! Er zijq, honderden fraaie prijzen te 
winnen. De opbrengst is bestemd om kin-

٠™ haar een gedeelte van haar tijd eerst 
kontakten te laten leggen en daarna ook 
wat werk in de Spaarndammer- en Zée- 
heldenbuurt te laten doen.
Wij nodigen ٧ uit om op zondagmiddag 
19 november naar de Magdalenakapel te 
komen. Om 15.00 uur is de intredeviering 
en vanaf ± 16.15 uur'is er alle gelegen- 
heid om met pastor Leontine Dercksen 
kennis te maken.

De Magdalenaparochie en 
Nassaukerkgemeente

raat van de Raad van Kerken van 
Amsterdam. In de praktijk betekent dat, 
dat ik veel te maken zal krijgen met 
drugsverslaafden en vooral drugsver- 
slaafden met aids. In het Tabe Rienkshuis 
van de Regenboog komen verslaafden 
voor een praatje, voor het omruilen van 
hun spuiten, voor raad en daad. o p  zon- 
dag is daar dan ook een soort dialoog- 
dienst met een aantal mensen. Die 
diensten zal ik gedeeltelijk gaan leiden en 
verder moet ik ervoor zorgen dat andere 
mensen dat gaan doen, ik ga dat co£rdi- 
neren en verder heb ik gewoon individu- 
eel contact met verslaafden die in een zie- 
kenhuis ه آ  verpleeghuis liggen. Die mis- 
schien nog contact willen met hun fami- 
lie, al dat soort dingen. Het is een hele 
nieuwe baan, ik heb geen voorganger, ik 
moet het zelf een vorm geven. Het zal een 
zware baan zijn, maar ik heb gelukkig 
veel energie. Het zal. wel minder geva- 
rieerd zijn dan het werk in de Staatslie- 
■denbuurt. Hier zochten mensen mij op

EEUWFEEST MAGDALENA
Eeuwfeest Magdalena 
Op zondag 29 oktober ل98و  viert de Mag- 
d̂؛ enaparocbie haar honderdjarig 
bestaan. Wij nodigen u van harte uit om 
dit met ons te vieren.
PROGRAMMA
10.00 inir: Eucharistieviering, voorafge- 

gaan dqor Vicaris H. purr 
11. ا ح«آ م ا : Recej*ie 
1 0 .ق3؛  uur: De Magdalenaparochie in 

het verleden
13.30 uur: De Magdanenapaïochie van-

14.30 uur: De Magdalenaparochie naar
de toekomst

15.30 aar: Afsluiting.
Tijdens de Eucharistie^ering wordt het 
cadeau (glas-in-lood-raam) onthuld. Het 
feest wordt gevierd in het. Parochiehuis 
(waarin de Magdalenakapel), Spaar؛}-

INTREDEVIERING
Een belangrijke datum voor Kerk en 
Buurt. In de Magdalenakapel, spaarn- 
dammerstraat 460, willen wij als bewo~ 
ners buiten en binnen de kerk onze nieu- 
we pastorale opbouwwerkster mevrouw 
Leontine Dercksen verwelkomen.
In de Staatsliedenbuurt heeft Ricus Du!- 
laert in een goed samenspel tussen men- 
sen van Kerk en Buurt enkele jaren ge- 
werkt. Hij heeft nu een andere taak en in 
zijn plaats is Leontine Dercksen geko- 
men. De buurtkerken hebben besloten

ANTI MIIITARISTISCH CAFE
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değilde encümen azasına 
müracaat etmişler. Her de- 
fasında encümen azası ^ ة - 
revli memura giderek bu 
kişilerin yapı izninin a- 
cele çıkarılmasını iste- 
ı&iştir. Bu durumdan memur- 
lar hoşnut deliller, bu a- 
rada işe yeni başlayan bir 
memurun bu durumu encümen 
azasına ”Yapı izni için 
sana müracaat eden kişiler 
sana değil görevli olan 
memura müracaat etmeleri 

gerekir. Senin ilglenmen 
gereken daha başka İşler 
var" ^emş bu k o n u c a  encü" 
men azasının ikna olmasına 
yetmiş. Bu örneğin dikkate

BÖLGE MECLİSİ VE KIRMIZI 
KURŞUNKALEM

dir. örneğin, Bir memurun 
elinde bir iş olmasına 
rağmen Encümen azasının 
gelip yarın bana şunu ha- 
zır et deyip gitmesi bir 
köy politikasından başka 
birşey değildir.

Birkaç örnek
Küçük bir halkın öncümen 
azası ile olan ilişkileri 
daha yakından olur. Bir 
örnek ise: Yapı izni iüin 
birçok kişi görevli memura

YENİLENEN CAM VE 
ÇERÇEVELERİN ٧٧٧^٥٧
Küçük ev onamırında pence- 
reler yenilenmektedir ٠ Bu 
pencereler açılır, kapanır 
olması ve bü halde rüzgar 
ve yağmurun içeri girmeme- 
si. Kısacası birçok pence- 
reden daha iyi olması. Fa- 
kat bu pencereleri kolay- 
ca hışıltılar duyulunca bu 
pencerelerin güzel yanları 
yokoldu. ”Zomers Buiten" 
bu söylentileri işitti Ve 
inanmadı ve böylece kendi- 
si bir test yapmayı karar- 
laştırdı.
"Nordan draai/kiep" adın- 
daki pencereler çoğunlukla 
yapılan onarımlarda yer- 
leştirilmektedir. Aynı za- 
manda Konut Kollektifi Zo- 
mers Buiten'de bu pencere- 
lerri i^i ve ucuz olduğu 
için kullanmaktadır ٠ 
Westerstraat'da oturan 
semt sakinleri aynı fikir- 
de onadıklarını ve hır- 
sizliğin çok olacağını ka- 
nıtlamak için kendileri 
deneme yaptılar ve haklı 
oldukları ortaya çıktı.

'Zomers Buiten' bunu duydu 
ve fabrikayla ilişki kur

du. Tekrar denemek için bu 
olay tarafsiız bir hırsız 
tarafından yapıldı, dah^ 
önce de kanıtlandığı gibi 
yine bu pencerelerden içe- 
ri girmek çok kolay olduğu 
oltaya çıktı.
*hırsızlık' denemesinde 
orda bulunan fabrika söz- 
cüsü fabrika olarak gele- 
çekte camların sesli kı- 
rılmasmı sağlayan daha 
kaliteli yapışkan '.kulla- 
nacaklarına söz verdi.

delecek sene oy vereceksi- 
niz ve böylece bölgemizde 
de politika olacaktır. Her 
zaman olduğu gibi politik 
partiler proramlarını ta- 
nıtacaklar ve seçimlere 
katılacaklar- ٠ zaman 3 
semt için bölge meclisi 
oluşturulacaktır. Bu semt- 
ler Staatslieden semti. 
Frederik Hendrik/Hugo de 
Groot semte ve spaarndam- 
mer-Zeehelden semti. Bö^- 
lelikle Bölge belediye 
baskanları, encümen aza- 
l a n  ve memurları Jöeclisde 
yer alacak ve gizleri il- 
gilendiren birçok konular- 
da karar alacaklardır.

Westerparki Bölge Meclis 
binası nereye yapılacak? 
Merkez belediyesi ve me- 
murlari bu binanın tester 
Parkında yapılması için 
karar almışlar. Tabiiki bu 
çağdaş zamana uygun araba- 
larada park yerleri yapı- 
lacakır. Belediye başkanı 
ile olan ilişkiler daha 
kolay ve yakın olacaktır. 
Orne&in konuşma saatine 
giderek sor&larınız hak- 
kında gömebileceksiniz ٠ 
Başkan görevli memura emir 
vererek istediğinizi her- 
halde yerine getirecektir.

Köy ?olitikası 
Fazla duyulan şikayetler- 
dan bir taneside encümen 
azalarının herşeye karış- 
maları. Semt için önemli 
olan konuların üzerinde 
durmamaları ve çok detaylı 
konularla ilgilenmeleri- 
dir. Bu yüzden, ? ل ؤ  -sem ء
tinde birçok memurun hasta 
kaldığı söylenmektedir. Bu 
encümen azalarının nasıl 
çalışacaklarını bilmedik- 
lerinden ileri gelmekte-
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KİRALIK YNİ KONUTLAR
dalı bir konu hak kazana- 
bileceğinizi: Tek kişi (30 
yaşina kadar ٠٠٠. . ، .٠٠ 2 oda 
Tek kişi (30 yaşindan iti- 
baren)٠٠...........2-3'oda
Çocuksuz aile... . . 3 . م م  oda
1 çocuklu aile...,.3-4 oda 
2-3 çocuklu aile.....4 oda
3,4,5 çocuklu aile . . . ة  oda

Evlerin ortalama kiraları:
ة  odalı evler...٠٠..f375,~
3 odalı evler.0 م4ق م..م.ء ,-
4 odalı evler.٠ ٠....f495,-
ة  odalı evler . . . . . .•f550ء -
(5 odalı sadece bir ev 
vardır ve bu ev 2 no’lu 
projededir)
Bu kiralara ayrıca ayda 
3 0 , - 4 5 , -  gulden arasında 
servis gideri eklenir. 
Konutlar aralık ve ocak 
ayları arasında teslito e- 
dilecektir. Yeni konutlar 
kiracıların yaş sırasına 
göre verilir; yani yaşlı- 
lara önmcelik tanınır.
Bilgi almak için her çar- 
şamba saat 16.00-17.30 a- 
rası Amaliastraat 5 adre- 
sindeki konuşma saatine 
gelebilirsiniz.

Eğer yakarıda belirtilen 
koşulların üçünü de yerine 
getirmiyorsanız formülü 
göndermenizin veya konuşma 
saatine gelmenizi bir ya- 
r a n  yoktur. Ayrıca bundan 
sonraki her yenikonut pro- 
jesi için yeniden başvur- 
manız gerekir. Bundan son- 
raki س  proje ile ilgili 
bilgiyi aralık ayında 
'Staatskrant*ta bulabilir-‘ 
siniz.

Yeni yapılan evelerin dag- 
lıtımında şehir yenilemesi 
nedeniyle taşınmak zorunda 
kalan semt sakinlerine ön- 
çelik tanınır. Daha sonra 
en az 10 seneden beri o 
semtte oturan kişilere sı- 
ra gelir. Bu son gruba gi- 
ren semt sakinleri, "De 
vittenstraat" ve "le Nas- 
şaustraat" Köşesinde yapı- 
lan evler için başvurabi- 
lirler.

Yeni konutlara yazılabil- 
meniz için aşağıdaki üç 
koşulu yerine getirmeniz 
gerekmektedir:
1» Son 10 sene kesintisiz 

ve asil kiracı olarak 
"staatslieden/Frederik 
Hendrik" semtinde otu- 
ruyor olmalısınız. Bu 
durum Nüfus Dairesi’- 
nin kayıtlarından kon- 
trol edilecektir.

2. Simdi oturduğunuz ko- 
nutun çıplak kirası, 
ayda 47$,- guldenden 
daha az olmalıdır ٠

3. Senelik brüt geliriniz 
38.000,- guldenden az 
olmalıdır.

Sger yukarıdaki üç koşulu 
da yerine getiriyorsanız, 
yeni bir konut için başvu- 
rabilirsiniz، Bunun için 
',De Vittenstraat hoek le 
Nassaustraat” başvuru For- 
mülünü* doldurup30 ؛ eyül 
1989 tarihine kadar şu a- 
drese gönderiniz: Herhuis- 
vesting, afdeling Stads- 
vernieuwing/ Staatslieden- 
buurt, postbus 6050r 1005 
Amsterdam* Aşağıda kaç o

HOLLÂNDÂCADERS
ding van beuningenplein 
103 telefoon. 841262. Ders 
ile fl,~. Hoş geldiniz.

Türk erkekler için Hollan- 
daca ders her perşembe ak- 
şam saat ^o.oo saat 22.00 
kadar. Buurthuis De Bin-

alınması gerekir. Şimdi 
burda dikkati çeken yan 
ise işlemlerin daha kısa 
sürede ve daha fazla ki- 
şinin yapı iznini kısa za- 
manda almasıdır- Bu örnek 
sadece yeni veya deneyim- 
siz politikacılar için de- 
ğil hala bunlara sık sık 
raslanmaktadır.

Memurun sandalyesinde 
Görünen olaylardan biri i- 
se politkacıların memurla- 
r m  işlerini yapması. Bu 
olay Water-
graafsmeer ve Pijp bölge 
yönetiminde yaşanmaktadır. 
Birçok deneyimsiz encümen 
a z alan Heineken veya daha 
başka iş yerleri ile gör- 
üşmeler yapmaktadır. Ta- 
biiki bu konuda memurların 
daha şok deneyimi vardır. 
Aynı zamanda konuyu iyi 
bilmeden veya a k t ı r m a d a n  
yerine getirillemeyecek 
sözler verilmektedir ٠ Kı- 
saçası politikacılar göre- 
vinin veya yetkisinin ne 
olduğunu bilmediği için ve 
köy politikasını sürdür- 
mekte deneyimsiz olduğu 
için biçok kargaşanlıklar 
hatalar ve verimsiz çalış- 
malar yapılmaktadır. Am- 
sterdam Noord bölgesinde 
Bölge meclisinin 10 yıldı 
deneyimi olduğu için iyi 
gelişmeler olduğu gözden 
kaçmıyor. Büyük sorunlar- 
dan bir tanesi ise Bölge 
yönetiminde yer alan encü- 
men azalarının çok genç ve 
deneyimsiz olması.

Bizim setimiz için geçer- 
li olan önemli soru ise 
Böge meclisine girecek O” 
lan politik parti üyeleri- 
nin kapasitesinin iyi olup 
olmaması ve bunların daha 
önceki oluşmuş olan böge 
meclis lerinin deneyimle- 
rinden yararlanacaklar mı, 
yoksa kendi kendilerine mi 
bulacaklar. j. Hoekema
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JAAP MOLENAAR
Verse gerookte en gebakken vis 

Kwaliteit is onze reclame
Van Limburg Stinjmstraat 40 Tel. 84 80 27

Sportief
2e Nassaustraat 34 tel. 844820

* mp r I ٣ب 

GEWOON OMDAT WIJ HET LEt^K
VINDEN DAT u KOMT!

2e Nassaustraat 37 
tel. 842577

lN b l ik
drogisterij

HEMM

س م م

In de winter hebben 
alle kinderen tot 7 jaar

COMPACT DISK
ا ء ء ء

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP ٠٥ 8INGLE8 

ROEKEN EN 8PEELGOED
Kom eehs kijken 

Honderden 
goedkope C.D.S

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

LUNCH v/a 11.00 uur
Spare-ribs elïté met sausjes
gepofte aardappel en salade . ٩ /  12,50

ETEN TOT MIDDERNACHT
.edere mosselavond : /14,50 p.p؛
inci. salade, spiisjfcs eit maisbrood

2e NASSAUSTRAAT 39 TEL. 865878
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WOONGROEP VOOR OUDEREN vrij bij het projekt aan de Nassau- 
kade/Fagelstraat. Indien u gemteres- 
seerd bent dan kunt u dit doorgeven 
aan de Wijkpost voor Ouderen, Van 
Boetzelaerstraat 49. Tel. 84.43.52. 
Wij kunnen uw naam dan doorgeven 
aan de leden van de woongroep. De 
leden van de woongroep zullen dan 
kontakt met u opnemen voor het af- 
spreken van een kennismakings- 
gesprek.

Saskia Stemmerik

gen De Westerbeer en de Woongroep 
voor Ouderen Staatsliedenbuurt. We 
zullen dan bekijken, welke voor- en 
nadelen aan elk van die w oonvorm en 
verbonden zijn. £ ٢ zullen ook oude- 
ren aanwezig zijn, die zelf ai ‘be- 
schermd wonen’ en van hun ervarin- 
gen vertellen. Komt u ook? De toe- 
gang is gratis. Koffie en thee ook. In- 
lichtingen bij de Wijkpost voor 
Ouderen: 84.43.52.

zellig” , zeggen de mensen. Dat is te 
merken, steeds meer ouderen weten 
de weg naar Bram ه  Saar te vinden. 
Meer mensen betekent meer werk. 
Het eethuis kan nog wel een paar hel- 
pende handen gebruiken. Lijkt het u 
leuk om één keer in de week drie 
uurtjes te  helpen? 'Bel dan naar de 
W ijkpost voor Ouderen (84.43.52) en 
vraag naar Hellie ٧؛ «، Vreeswijk, u 
helpt één keer mee om te zien of het 
iets voor u is. Niet aarzelen om mij te 
bellen, gewoon doen.

omdat ze willen voorkomen dat de 
vergrijzing en de daarmee mogelijk 
gepaard gaande lichamelijke aftake- 
ling, een te grote belasting gaat wor- 
den ٧٠٠٢ de andere groepsleden. Ze 
willen elkaar helpen m aar kunnen 
niet de rol van de professionele zorg 
overnemen. Tenslotte zijn alle 
groepsleden ouder dan 50 jaar.
Op dit moment zijn er nog woningen

Ihema-mhldag ‘bescnermd wonen’
De Wijkpost voor Ouderen organi- 
seert op donderdag 26 oktober om 2 
uur ,s middags in de Van Boetze- 
laerstraat 49 een thema-middag voor 
55-plussers in. onze buurt over allerlei 
soorten ‘beschermd wonen’. We wil- 
len speciaal voorlichting geven over 
het bejaardenhof De Koperen 
Knoop, het complex aanleunwonin-

en zondag, komen zo’n 15 mensen in 
deze gezellige omgeving hun m aaltijd 
gebruiken, federe dag, tussen 11 en 2 
uur, zorgen de gastvrouw en twee 
vrijwilligers ervoor dat de tafels ge- 
dekt zijn, het eten opgediend wordt 
en het vaatwerk weer schoon in de 
kast komt. Na het eten gezellig ko،ffie 
of thee drinken en een praatje ma- 
ken. “ Het eten is heerlijk en het is ge

Zo langzamerhand lijkt het erop of er 
in het hele land woongroepen voor 
ouderen worden o ^ ric h t. Ook in 
Amsterdam neemt het aantal woon- 
groepen en initiatieven om er één op 
te richt-en toe. De Staatsliedenbuurt 
heeft ook een woongroep voor oude- 
ren. Op de Nassaukade/hoek Fagel- 
straat worden 17 woningen gebouwd 
met gem eenhappelijke ruimtes 
voor de woongroep.

Wat houdt een woongroep ؛ا *?
Alle mensen die in een woongroep 
wonen of het nu alleenstaanden of 
echtparen zijn hebben een eigen WO- 
ning. In het projekt aan de Nassau- 
kade/Fagelstraat gaat het om twee en 
driekamerwoningen. Er is echter een 
g i^enschappelijke  ruimte die de be- 
woners ook gezamenlijk kunnen in- 
richten. In deze gemeenschappelijke 
ruimte kunnen ze bijvoorbeeld een 
aantal keren per week met elkaar 
eten. Iedere woongroep vult dat weer 
op een andere manier in. Sommige 
woongroepen eten elke dag met el- 
kaar en anderen één keer per maand. 
Als mensen in een woongroep willen 
wonen dan moeten ze wel bereid zijn 
om met de andere leden gezamenlijke 
afspraken te maken en om medebe- 
woners te helpen. De kosten die de 
gemeenschappelijke ruimte met zich 
mee brengt moeten door alle bewo- 
flers worden gedeeld.
Het is belangrijk dat mensen die zich 
aanmelden voor een woongroep voor 
ouderen zic^ van tevoren realiseren 
waar ze aan beginnen. Wanneer het 
ze eigenlijk alleen te doen is om een 
mooie nieuwe woning en niet om het 
gemeenschappelijk ^onen met ande- 
ren, dan kunnen ze er beter niet aan 
beginnen. De huidige leden van de 
woongroep merken dat veel mensen 
onjuiste of misschien wel valse ver- 
wachtingen hebben van een woon- 
groep. Daarom haken mensen die 
zich eerste enthousiast hebben aange- 
meld ook weer af. De leden van de 
woongroep hebben de leeftijdsgrens 
voor nieuwe mensen gesteld tussen 50 
en 70 jaar. Daarmee is het duidelijk 
geen echt alternatief voor het bejaar- 
denhuis. De leeftijdsgrens is gesteld

THEMAMIDDAG OVER BESCHERMD WONEN

BRAM&SAAR

Het gaat goed met Bram & Saar, het 
eethuis voor mensen van 55 jaar en 
ouder. Iedere dag, behalve zaterdag
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STAATSFILMFESTIVAL CAVIA over hoort ٧ nog) en vertonen we OITI de 
twee weken, na de hoofdvoorstelling, een 
politieke video ٧٠٥٢ ^interesseerden. 
Deze ^0 ة إ أ إء؛ا-ة  belangstelling mondt soms 
00^ uit ؛٨  samenwerkingsverbanden met 
poJitieke belangengroeperingen. Zoals 
bijvoorbeeld eind november — vlak na 
het filmfestival —, wanneer we een gehele 
week gaan besteden aan de problematiek 
in Libanon en de Palestijns Inti؛adah 
(let hiervoor op de affiches).
De projecten blijven natuurlijk niet alleen 
tot politieke projecten beperkt, maar be- 
slaan ook samenwerkingsverbanden met 
bijvoorbeeld de artotheek. En een keer in 
de twee maanden zijn wij van plan een za- 
terdagavondspecial te organiseren. 
Kortom, Cavia staat voor een keur aan 
artistieke en politieke filmische projecten 
waaraan ook buitenstaanders hun steen- 
tje kunnen bijdragen. ا ets wat je bij 
Canon niet kunt verwachten. Wij hopen 
u hiermee enigszins geïnformeerd te heb" 
ben over wat Cavia is en wil zijn en we 
hopen u nog vaak in ons theater te mogen 
ontvangen.

De medewerkers/sters van Cavia

Dennis Hopper. Een wonderlijke, maar 
buitengewoon originele film over een jon- 
geman en het ‘dorpsmysterie’.
13.00 uur
Filmmiddag Stadsvernieuwing en arehi- 
tectuur. Toegang gratis met o ة. . Jan Vrij- 
man. Wat is er met de stad. 
dinsdag 14 november:
Querelle, regie: R.W, Fassbinder 1982 
met: Jeanne Moreau, Brad Davis, Franco 
Nero. Querelle is Fassbinders laatste 
filnr. Als testament een meesterwerk over 
de frustraties van het homo zijn in een 
klein-burgerlijke samenleving, 
woensdag 15 november:
Rumble fish, regie: F.F. Coppola 1983 
met Mickey Rourke, Mat Dillon, Diana 
Lane, Dennis Hopper, Tom Waits. Een 
ambitieuze stemmingsfilm over een ver- 
vreemde tiener die in de schaduw van /.أ؛زل 
oudere broer leeft.

Staatsfiimfestival .ا('ل*ا De films tijdens 
.worden vertoond om 19.30 uur en oni 

uur. De film The general is op zon- 22.وا 
dag 12 november om 12.00 uur \s mid- 

-00 uur ontbijt. De toe. ؛١١١؛ آ آ )dags me 
voor iedere fihn i s / 5 ,— F.en passe 'ي.،إأال; 

partout kost ƒ 30, en is verkrijgbar 
aan de kassa tijdens de we.؛!؛؛

gers/sters. De filmzaal is mooi ingericht 
en heeft een capaciteit van 40 bezoekers. 
D’as klein maar knus. Onze eerste doel- 
stelling is het om de Staatsliedenbuurt en 
aangrenzende buurten een goedkoop al- 
ternatief te bieden voor gewone biosco- 
pen. En dat minstens één avond per 
week- Van oudsher is dat de woensdag' 
avond geweest en dat zullen we in de toe- 
komst ook zo houden. Dus eenmaal per 
week een goede film zien in de eigen 
buurt.
Bij onze filmkeuze laten wij ons leiden 
door twee Overwegingen: De film nioet 
ongewoon zijn, in die zin dat het een 
kwaliteitsfilm moet zijn, die of in de hui- 
dige tijd als belangwekkend te boek staat 
of in de filmgeschiedenis z’n lauweren 
verdiend
De tweede overweging is dat we struktu- 
reel aandacht willen schenken aan films 
met een politieke lading. Zo is er duidelij- 
ke aandacht voor de feministische film, 
van welk genre we vanaf januari één maal 
per maand een fi،m draaien (maar daar-

donderdag 9 november:
Apocalypse now, regie: F.F. Coppola 
1979 met: Marlon Brando, Martin Sheen, 
Harrison Ford, Dennis popper, Robert 
Duvall. De eerste, en nog immer onover- 
troffen grote Vietnamfihn. 
vrijdag 10 november:
On the waterfront, regie: Elia Kazan 1954 
met: Marlon Brando, Rod Steiger, Karl 
M ^den, Eva Marie Saint. Het verhaal 
handelt over de gangsterpraktijken in een 
vakbond voor havenarbeiders, 
zaterdag 1 ق november:
Ei, regie D. Danniel 1987 en In Krakende 
Welstand, regie: Mijke de Jong 1989. 
Cavia is trots om deze avond, i.s.m. 
Nieuwe Gronden Produkties de Neder- 
landse première te hebben van In Kraken- 
de Welstand, 
zondag ١̂  november:
12.00 uur - The general, regie: Buster 
Keaton 1926 met Bustt'r Keaton، Maria 
Mack, Glenn Cavender. 
avond - Bird, regie: Clint Eastwood 1و ة ة . 
Een film over het leven van Charlie 
Yardbird’ Parker, de saxofonist en mu- 

ziekaal genie die de jazz als geen ander 
heeft beïnvloed, 
maandag ول november:
Blue velvet, regie: David Lynch 986؟ n،et 
Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini,

Filmhuis Cavia heeft zich èjaar lang zon- 
der financiële steun van buitenaf staande 
gehouden. Maar, zoals zelfs de !«eest ver- 
stokte zonaanbidders nooit hadden dur- 
ven hopen, hebben ook wij g؛؛en rekening 
gehouden met een zomer die van april tot 
en met september zou duren. De gevolgen 
voor ons filmhuis konden dan ook niet 
uitblijven. 1اءل teruglopend bezoekers- 
aantal zorgde voor een snel interen op on- 
ze financiële reserves. Na twee films in 
het nieuwe seizoen verkeerden we in een 
dermate financiële nood dat je die situatie 
niet anders meer kon omschrijven dan 
met hel woordje: failliet.

Voor ons was ٨٧ het devies: d’er op of' 
d’eronder. We hebben gekozen voor het 
eerste. Filmhuis Cavia moet doorgaan. 
Weliswaar, in eerste instantie, met on- 
dersteuning van derden, maar de funktie 
die wij tot nu toe vervuld hebben in de 
Staatsliedenbuurt en het filmhuizencir- 
cuit rechtvaardigt O.İ. deze keus. We la- 
ten dus de failliete boel de boel, en herbe- 
ginnen met nieuwe inspiratie.
Deze nieuwe start, die voor ons moet be- 
wijzen dat Cavia recht van bestaan heeft, 
zal feestelijk ingeluid worden met het 
StaatsfiimfestivaL Deze krijgt zijn beslag 
in de week van 9-16 november. Tot die 
tijd hebben wij de kans een en ander goed 
voor te bereiden en ons filmhuis ook een 
ander aanzien te geven. We blijven dus 
tot die tijd gesloten.
Wat kunt u tijdens het festival verwacb- 
ten? Iedere avond van de week een film 
die twee maal gedraaid wordt, om 9.30؛ 
en om 22.15 uur. De films worden gelar- 
deerd met ؛olygoonjournaals en teken- 
films. Op zondag een brupchfilm met 
ontbijt en ’s avonds een bandje bij de 
film. Een zondag die echter door een 
‘surprise-zaterdagavond’ voorafgegaan 
wordt, wanneer namelijk de première 
voor Nederland van ‘In Krakende 
Welstand’ zal zijn. Een film van Mijke de 
Jong die tijdens de Utrechtse Filmdagen 
de prijs van de stad Utrecht kreeg en die 
met medewerking van veel actem'scory- 
feeën uit de buurt tot stand kwam. Waar- 
na de week nog niet afgelopen is en een 
maandag, dinsdag en woensdag nog vo-I- 
gen (voor al degenen die TV م'ل de strot 
»it komt).

Doelstellingen
Misschien is het wel interessant op deze 
plek nog iets extra’s over Cavia als film- 
huis ١٣ hertellen. Cavia is een filmhuis dat 
draai، op een groep van 7 vrijwilli

PROGRAMMA 9 t/m 15 NOVEMBER
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DE STADSDEELRAAD reaucratie was het toen moeilijk om ٧؛؛  te 
zoeken bij welke ambtenaar je voor je 
proMemen ؛noest zijn. Als je de juiste 
persoon dan gevonden had was je n©§ 
niet veel verder, want het bleef onduide- 
lijk hoeveel de ambtenaren eigenlijk zelf 
mochten beslissen.
Met de Prqjektgroepen weet je wel waar 
je aan toe bent. Als het antwoord nee is 
weet je tenminste dat je dan niet meer 
naar andere ambtenaren hoeft te gaan, 
maar dat je voor protest meteen naar het 
gemeentebestuur moet.
Als de stadsdeelraden komen worden de 
Projektgroepen echte!' weer opgeheyen en 
de kans dat de bureau^atie terugkomt is 
dan groot.

Problemen
Hoewel h؟t tussen buurt en Ambtelijke 
Projektgroep zeker niet altijd koek en el 
is, is het toeh vooral het gemeentebestuur 
dat er problemen mee heeft. De Projekt- 
groep kiest namelijk wel eens partij voor 
de buurt en tegen de gemeente. Boven- 
dien is het voor de gemeente moeilijk om 
de grenzen aan te geven voor de zeggen- 
s’chap van een Projektgroep. Waar moet 
de Projektgroep zelfstandig over mogen 
beslissen en waarover niet? Wat is de taak 
van het gemeentebestuur nog? Het be* 
stuur draagt tenslotte wel de verantwoor- 
delijkheid en kan daarop ook aangespro- 
ken worden.

Werkgelegenheid
Als tweede reden voor de komst van 
stadsdeelraden wordt gezegd dat het ge- 
meentebestuur ontlast moet worden. £٢ 
zijn in de loop der tijd allerlei andere en 
nieuwe problemen bijgekomen, dus het 
gemeentebestuur is overbelast geraakt. In 
plaats van de s^dsver^euwing is nu de 
werkgelegenheid het belangrijkste aan- 
dachtspunt. Door een deel van de be- 
stimrstafren over te hevelen naar de stads- 
deelraden heeft Itet gemeentebestuur 
meer de handen vrij voor de problemen 
die zij op dit moment als hoofdproble- 
men ziet.

Het zal zo langzamerhand wel duidelijk 
zijn geworden dat de stadsdeelraden wor- 
den ingeşteld om de problemen van de 
politiek in Amsterdam op te lossen. ه ٧ آ  
deze oplossing zonder meer positief ٠٢ al 
bij voorbaat negatief beoordeelt moet u 
zelf bepalen. Interessant is in ieder geval 
dat een grote stad vandaag de dag zoveel 
problemen heeft dat de vorm van bestu- 
ren daardoor beïnvloed wordt.

Werkgroep Stadsdeelraad 
Yolanda Hoekema

en bestuur verkort moet worden. Het 
bestuur wordt daarom dichter bij de bur- 
gers gebracht in de vorm van stadsdeel- 
raden.
Het is echter de vraag of dat, met name 
op het gebied van stadsvernieuwing, wel 
zo gunstig is.
Hoe liep de stadsvernieuwing In het verle* 
den?
In de jaren 60 en ?٠, was het beleid van 
de gemeente op dit terrein heel anders 
dan In de laatste periode. Het was de üjd 
van de aanleg van de metro, grote ver- 
keersdoorbraken, het bouwen van grote 
hotels en kantoren, waarvoor v؟l<؛ wonin- 
gen gesloopt moesten worden, öndertus- 
sen heerste er echter grote woningnood, 
zodat er tegen dit beleid veel verzet 
kwam.
De kritiek op de gemeente hield vooral in 
dat de ambtenaren van de Dienst Ruimte- 
lijke Ordening plannen maakten over de 
hoofden van de bevolking heen en dat het 
gemeentebestuur geen greep had op deze 
Dienst.

Projektgroepen
Het beleid veranderde ver^qlgens. De ge- 
meente werd gedwongen om te gaan bou- 
wen voor de buurt. Hiervoor werden per 
buurt Ambteljjke Projektgroepen opge- 
richt. De stadsvernieuwing kwam daarna 
langzaam op gang.
Inmiddels is het nu zo dat woningen on- 
derzocht worden. De Projektgroep over- 
legt daajna met buurtbewoners of de OU- 
de woningen opgeknapt kunnen worden 
of dat sloop beter is.
Dit is een hele verbetering. Voordat de 
Projektgroepen bestonden zaten alle 
ambtenaren voor de stadsvernieuwing op 
het Wibaüthuis. Door de heersende bu

، gend jaar komen؛«^ ٢ stadsdeelraden ln 
heel Amsterdam. £٢ komt een stadsdeel- 
raad voor de ^ate!ieden*/Hugo de 
Grootbuurt en de Spaandammer-/Zee- 
heidenbuurt. Dat wordt de stadsdeelraad 
Westerpark.

Het voordeel van een stadsdeelraad Is dat 
٧ dan niet meer ver weg hoeft naar het be- 
volkingsregister voor een paspoort, ge- 
boorteaangifte, e.d.؛ dat kunt u bij het 
deelraadkantoor doen. Ook kunt u mis- 
schien naar het spreekuur van de wethou- 
der als het trottoir stuk is, er een fietsen- 
rek geplaatst moet worden óf de amster- 
س ا س م ب ة $ scheef staan.

Verdelen
St^sdeeJraden mogen beslissen over 
bestemmingsplannen, bouwplannen, 
b o u w e rg in n g e n  en dat soort zaken. 
Verder mogen ze het geld verdelen over 
de buurthuizen, de speeltuinen, het maat- 
schappelijk werk, het opbouwwerk, de 
wijkcentra, enz. Om dat te doen krijgt de 
stadsdeelraad geld en mag zelf beslissen 
hoe dat verdeeld wordt. Hoeveel geld de 
deelraad krijgt wordt echter bepaald door 
de gemeenteraad en door het Rijk. De 
deelraad is dus geen echt gemeentebe- 
stuur, ook al staat het volgend jaar bol 
yan woorden als verkiezingen, partijpro- 
gfamma’s en programcolleges. Het is 
“ een commissie die door de gemeente- 
raad is ing؟steld” . Als je het niet eens 
bent met de besluiten van de stadsdeel' 
raad kun je daartegen in beroep gaan bij 
de gemeenteraad.

Reden
De officiële reden voor invoering van 
deelraden is dat de afstand tussen burger

Spinoza
De Wittenstraat 25 tel. 847746
Programmering: Hete Nachten

October November

vrijdag 20 SALSA LIVE met zaterdag 4 HOUSE MUSIC
E ^ d € h o c o la a t PARTY RAİNDOGS

zaterdag 21 TANGO met
Mirtha ه  Lalo Diaz Theatercafé خ  restaurant

zaterdag 28 ROOTS AWAKENING 
DISCO NIGHT 
met Tony İtes

open vanaf 18.00 uur.
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Bertolini 
del Rosso

Gelateria
Lucca

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

Al sinds 1947 de boventoon in de 
STAATSLIEDENBUURT

,mee te nemen ؛Ook voor ijstaarten, eassata’s en diverse soorten sorbets on

IJSSALON LUCCA 2e NASSAUSTRAAT 22

SCHRIJFWARE] •'■'ي-

TATTOO
Geen sigaar, geen sigaret, geen pijp: TATTOO is een 
andere manier ٢^« roken. Het roken van vierkante kor- 
reltjes tabak, ‘‘cubes’* genoemd, in een klein pijpje. 
Tabak en pijp dragen de naam “ TATTOO” .
De pijp is een ontwerp van Designer Dick Ording. 
Het model, in de ٢٠™  van een halve kano, kan als pijp 
o f als sigaret worden vastgehouden. De tabak is een 
nieuwe melange samengesteld uit Kentucky, Burley, 
Verginia en Oriënt tabakken. Een speciaal verwer- 
kingsprocédé (dubbele kerving), levert de zogenaamde 
،cubes’ op. Deze korreltabak ٢٠٠١،، koel ، ١١ aangenaam.

f fó r o H Ó M f)

f2,50 (inkomend) 
Uitgaand plus telefoonkosten

PIET MODDER
VAN H A LLSTR A A T 236, TEL.: 84.12.46
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BEWONERSCOMMISSIES en dat je daardoor gesteund wordt. Over 
je wensen moet je onderhandelen. Soms 
lukt iets niet, een ander voorstel lukt weer 
wel. Deskundigheid speelt ook een rol. 
Soms is deskundigheid in een bewonen- 
commissie aanwezig, mensen die bouw- 
technisch verstand hebben en /o f kosten- 
berekeningen kunnen mnaken, of mensen 
die goed kunnen onderhandelen. Soms is 
die deskundigheid niet aanwezig, dan kun 
je die halen bij het wijköpbouworgaan of 
bij de buurthuizen, daar zijn mensen die 
je kunnen heJpen. Ook bij de uitvoering 
van de werkzaamheden is een bewoners- 
commissie erg belangrijk. Als een bewo- 
ner klachten heeft over de werkzaamhe- 
den dan kun je die bespreken met je be- 
wonerscommissie. Die klopt dan weer 
aan bij de huiseigenaar. Als er niet ge- 
werkt wordt volgens afspraak (bv. stop- 
kontakten worden niet pp de afgesproken 
plek aangebracht) dan moeten de puntjes 
maar weer eens op de ‘i’ worden gezet. 
Dus bij de uitvoering kan een bewoners- 
commissie een controlerende of kwal؛- 
teitsbèwakende taak op zich nemen door 
te functioneren als meldpunt van klach- 
ten van bewoners.

Alex van Goethem,
Bewonersondersteuner, 

Buurthuis De Reiger.

nog twee nieuwe zaken welkom heten die 
zich de afgelopen maand in de nieuw- 
bouw hebben gevestigd. Te weten: Sto- 
my’s Snackbar en opticiën Brill Point. 
Wij wensen hen veel succes.

€٠٢ van VlieE 
(seer. w .c .s .)

vervulde wensen liggen, maar ook kun- 
nen de successen worden geteld. De Be- 
wonerscommissie van Complex 6 van 
W o^gbouwvereniging Onze Woning 
(Fred. Hendrikstraat/Rombout Hoger- 
beetsstraat) heeft van de dhr. Soeter van 
de Gemeentelijke Dienst Volkshuisves-

Zinnig ه أ  vinnig?

ting cömplimenten gekregen. Hun pro 
ject was een van de mooiere Kleine Beurt 
Projecten van de stad. De Bewonerscom- 
missie van Complex 5 van Onze Woning 
hebben belangrijke vrorstellen gereali- 
seerd. In dit complex zal Onze Woning 
Franse balkons aanbieden in het pakket 
geriefsverbeteringen, op voorstel van de 
bewonerscommissie. Binnen de Kleine 
Opknapbeurt is dit een uitzonderlijke 
voörziening.

Deskundi؛؛h«;؛d

Hoe krijg je voorstellen voor elkaar? Je 
moet weten wat je wilt, verder kan het 
handig zijn als je weet wat je acherban wil

Krasplaatjes
Inmiddels is de w .c .s  gestart met een 
krasplaatjes actie die, doordat er meer 
dan 44 zaken aan deelnemen, ook een 
leuk succes belooft te worden, u  ziet, de 
60 jaar jeugdige w .c .s .  brengt ^eer le- 
ven in de brouwerij. Tot slot willen wij

In de afgelopen jaren IS het aantal actieve 
bewönerscomité’s flink toegenomen in de 
Hugo de Groot buurt. Aanleiding is vaak 
wanneer een huiseigenaar aankondigt 
zijn huizen te willen opknappen. Bewo- 
ners willen daarin inspraak! Deze maand 
hebben we de oprichting mogen beleven 
van een bewonerscommissie van bewo- 
ner.؟ aan de Jacob Catskade. De huiseige* 
naar (Gemeentelijk Woningbedrijf West) 
gaat hier een Grote opknapbeurt uitvoe- 
ren. Momenteel zijn er 5 comité’s actief, 
die vertegenwoordigen een achterban van 
een fcrappe 2000 bewoners. Op een buurt- 
bevolking van 7.200 inwoners kun je dus 
spreken van eer؛ hoge örganisatiegraad.

Resultaten

Bewoners die zich hebben opgegeven om 
aan een bewonerscommissie deel te ne- 
men zijn niet altijd even optimistisch over 
wat ze bereiken kunnen: “ Ze doen-to€h- 
wat-ze-willen” of “ ze-hebben-alle-plan- 
ne^toch-al-klaar” zijn geluiden die je 
dan kunt horen. Na 6 a 8 maanden in- 
spraak is die mening wel degelijk veran- 
derd. Ze kunnen dan terugkijken op hun 
resultaten. Natuurlijk blijven er nog on

BRADERIE SUCCES
Van alle kanten ontvingen wij veel en- 
thousiaste berichten over het welslagen 
van de ballonoplating en de grootse bra- 
derie. In het begin leek het weer tegen te 
zitten en hadden we door slechte mede- 
werking van de politie en door een tekort 
aan kramen, wel wat moeilijkheden. 
Maar snel was alles opgelost en werd het 
een stralende dag. De ballonnenwedstrijd 
was een succ؟ s. Door ons zijn tot nu toe 
zelfs kaartjes ontvangen uit de buurt van 
Hamburg. De prijswinnaartjes worden 
nog nader bekend gemaakt. Het was alle- 
maal erg leuk met veel attracties. Ha vij- 
ven moesten we zelfs de geluidswagen la- 
ten rondrijden om te zeggen dat het de 
hoogste tijd was. Men kon er kennelijk 
geen g*؛noeg van krijgen. Als er mensen 
zijn met leuke foto’s of videobeelden, 
dan houden wij ons aanbevolen. Het is 
echter wel een kostbare geschiedenis. 
Jam mer dat de overheid door abnormale 
prijsopdrijving, m.n.v. diverse vergun- 
ningen (120% duurder dan in 1985) ons 
het houden van deze evenementen in de 
toekomst onmogelijk maakt. Door steun 
van diverse sponsors konden we het deze 
keer nog rond spelen.
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س م ن عا ن ب ل ا ص جزي م ع آ ل ج ي ت  لمرض ا ن

ا ا ن ج ل را و ا خطط عدم عن ت ل ا عج ب م ع ل

ي لواضمة ١ ت ل ة ظعن مق مي ا م ودل س

ط ا م ظ ل ا ا عن ف ق ن ل و ل ا هي وهدم ن ك ا غ م  ل

ي ا ت ز ل ر ع ت ما ت أ ا لص LwJJL.سإ ل ي د ل ب ل

ما س ا ر ى ئ د الل زأ *ل ء ا ا ب ح ال زا ا ك ذ م  ن

ل ١ م ر؛ و ك د ع ى لى عنا ل هي ب ا حلرف من ت  محزا

ي ا ت ح— ل ري ا ت م غ ل ا هم وعن ن غ ن ا ص ك ي د  ل

ن سو جل ا عن سي دا عد من ا ١ م ي م ل ج ن ل

ة رب ج ت ل ض ا ا ال ن * ت  خرى ١ لس مجا م

ل ٢ مستردا ١ في دا ١ ش ر غ  ٢ نورت ل م م

جربة مي ا ١٠ ت د ت ا و ن ض س ن ل مك ى ي ث ا ب ل

 منما يستندون ن ١ ٢ مغردا ١ في امحيا

م مرم ال ل ا يت ن ا حب ث ع ل ل أ ك  و ا ■ ؛سع مي

ن ري ل ١ نى ادا ب غ ي م ٠ ل

ا ا س ح ١ د ت

ح لث حا وفي ن لختيا ا غلب ا في مد  ا

ا عن ل . ق ا زل ا ي د ق ى ا في ل م جدد ل ت

ل ي ج س ت ل ن ا ك م س ن هذه عن ل ك سا م ل  وهنا «ا
 :اآلتمة بمسريقت

ة سطآتة’ا عأل م م :ى ل
StaatsKeden/FanriÛJS Scoholten II

ودة ج مو هذا وال ر ب و ش ن ل د .ا ع م ك ب هأ نل  إرسال
ل ر أ م مب وف ى ل 939 ن ى العنوان إن ؛ألتال

Herhuisvesting 
afd. SV/Staatsiiedenbuurt 

6050 Postbus 
5 EB Amsterdamا0م

ي ر ن و ل ع ل م ؛اآلتي ا ك ن ك م م ،محرائة ي  مي ك
م ك زل م ه ج ت ف ر 3؛ء ، و4ا2 ت5أ

ى ل إ ن ي ل ب ء - ة 30 م ن :س  .غرفتي
ن مد دين حي و 3ال ر صي 0 ث ك و 2 :وأ ف 3 أ غر

 .غرف 3 :مزوجين
سرة د أ ول ها ه 3 :أ ل و  .غرف آ
ة ر م ها آ و ق ل د؛ 3 آ ال و ف 4 :أ  .غر
ة ر م و 4 ٠ 3 لها أ الد 5 أ و ف 5 ؛أ .غر

ي ءف را ك مال غ م ث شهر أ أ ع ث ث ر ق :ت
ة 375 :غرفتين لها شقة ل  .خ
ه ق 3 لها ق س 440 :غر  مح
ف ه لها شقة س 495 :غر مح

 ءطادةا 550 ؛غرف 5 نها شقة
ة شمشف م ظأ  .تطنمة 45 و 30 مآبمن إل

ه ن من ك ا س ل ز ا ه ج ن ت ر عابي ه ر ق ب س ي  د
ر ل 989 ه ش رب ي ا ن ع * ل 990 ي ز و ب وت  ح

ب ي ت ر ء ت ن ل ي هنا ا عن ر الراغب ب ب ك أل  محنا أ
.الوأ

د ي ز م ل ت عن ل ما و عل م ل ى هموا ان ا ل  سماعم إ
ل ا ب ق ست م ا ة ل ن ي ب م ل دا ي ع ج ع ،ت ب تا ل حة ا صل لم

ى ن ك م ل ا ،ا ل هن ا يوم ك ع  محاعة هابين ،ش
معة ه ادرا ا.0ر ت (ء س م ف;ا ف وال ص ؛لن  و

هنا (17.30) و ء ءأ د سا ا و م  ص ب
 (. AmaJiastraat 5) 5 أملياسترامحت

م ه فا ل ءا و س وا ب جن م م ت ك ظل أ ف
م ل ل ن إ و ر وف ط ض تت و شر .إعالم محمدكورة ال

وا ج ر س ؤ ف مل الت ح مم ح اوسك م - ك ئ ك م و ط ل
ن و ص ى الت ل إل شا ست إل ذا ت  .سا

ل ك ع ل و ر ش ع م و شا م ن ء م ا غ ل ي ي جل ي ال ح ع  ب
طاقة ة ب ل ق ن ذا .س ه م ل ك م ز ل أل ي ة م ق طا  الب

ل الخاصة ك ع ب و ر ش م
ع و ر ش م ل ل ا ب ق م ل ب ا ت ك ي ي عليم س ة ف ل ي م

ى ب د ■موبمى ل و شه ر ال مب وف د ن ر آ ب ش ب
1989.

وا ا ن دا ل ي ف ت ح ل غت ك الت ل ب ك ق و ط  ال

أ ن ا ١تصرمب تنمرصعن 1الئ ري ٩ ١ م ل

آ ١ ى ١ د س ل ١ خل دآ ل ؤ والقن س

ما ة خصوصيات ل ى معين ت ل  تعيزما ا

ا ١ ص و د ل ة ا ل م دي ع ل ل مشكل ك عنا ب

خر و ا ن م م ا د د ١ م ف ا و ن غيرء_هميق ل

عا م ل ا يت ل ز ن م ص ١ من ل هدا للمو  ول

ط ١ ٢ قا ى ا د ت ن ك ا ل ب م  ع ر؛ظال ا ب

م ن ء م نوا كا و م مدم يصدقون ل ل  ل ؛ا

ا ١ مدم ن ١ و ن د ل ي ا ف ن م ل ل ك ت إ ت ن  ع

ي ا مي ت مدا ق3مح اصبحت ل في تطرح ول

م ل ال ا1ك م د ط ا س ى ن ل ال ا ز ج ب

ت خي ن ا ر م ث ا ن سكا الش ومحقق ل ئ ئ

ا) ر ن م ر ن غير هدم ن با كنش؛-وا١ ( ت ف

ئ صا م ف سهل نما ٧ ل  نوا .كا معا ا

ن و ن دم-تئد د ٧ دمعك م ن ا مومحه ل م  0ب

ععا م با ا ا ،مد عبر سق لخرا ا ل و د ل  ن

ن و دا ى ا بد م ول كل ل ا عد م ط ا ت  لسك ا د ت

ي ا ف ق ل با ل ع ع م وا ا يصنع لدي ا ل ن د ل  ن

إ سكلمم لدي ١ ن ن ا دت عا ا امجل من ع ل

ر ١ م ت وا ١ ،هد فى ل ن ذ ل د نوا ومزع ل ف

ي ،لدي ١ ؛"*“؛؛•؛ ع ب ا ١ ت ك لجرصين ا من ن ل
م كما ب ح ك ب ل ب ا ا بجعج من ك ي  ت رأ ل

ن وا ؛ال ن د ل ي ١ ف د من ستصنع لد دي ج

٣ يحبق ض ح زب م̂ ٠ ضبم ا وتج'كون
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ى أ ص ا م ر ر أ ل م ح أ ل إ و ك ة أ تمحسبمة ل ح م و ه ج ل

ة أ س ا ي ب ل  ٠ لمي ا ن صكا من تغتر

أ ١ لسشة اأسجفي ث ى دمة ل م ن خا ا م  ت با نت

س جال م ل ة ا ي د جل ل ف ني ا ل ت يء التحما ي  ف

ف وا م مستردأ ا مدينق  هو مدا من لمد

م ي ة ا ش ن ي د م ت لس مجا عدة ص ل  ح بلدي

ا ذ خا أ ي ا ت ما النت ل من ستجري لت ج م ا  ت

ق ف أ ؟هق ي ة يسمح لهذ ظ كدللث ي ال  ن ما ن

إ ركون ط ب ض و ا ن صييم ١ بحق خر ١ بمم  لت

زا ا عن ت  يضنون لوي ا لشخأص ا و ا ب ك

مأ ؛ا خدم ن م عما ست ح صة ١ ل ما وا لظ ن ل  م

شدا ا ومن ي ا ء ل •هدء فمهأ سنجرتيي لت

ت خأمحالس أ سا المجا لذر-ءسمة ١با ق ل دي ل ب ل

ن ستا هم ذ ل  وت خرا دو وهمخو سورت س

أ وزا^٣ م ادنب إ وحي ' د ل يه د ي  تب

ن ١ ت د ل ن تا لمحصتقجل ا تى سيكوئون ل عي  ب

س ن لدي ١ واحف ري دا ١ لمجل م م  فظ سا ي

ى ن ١ ط و ن ا ن ن موظفين ومحدث ل ي ع ب أ  ت

ف ختل م أ ١ل م ح ل ية١ ل د ل ب ل خبا ا في ,  ل ا ٠ ل

ة١ ر و ك د ع ب ل ل و و ق نن ا ق١ (ب س سيا ر ن ت ق  ت

أ ١ هن ب ك ٠ ن ل

حدمحقق ١ ة ١ ل س و ف و ل

ب ا هدا ن ١ مكت ي ١ل د ل ب سيكون لجموي ا ل

ت مغرم غ »دي ل ىا ن ف ي ي ن ل د وهدا ا ق  ل

ه صرحوا سيكون كعأ لجلن،يق ١ عو«ئإفون ب

ك ل ب س را لصبا ٧ مرنف ك ح مما ؛تو ى ل م  ا

ي ١ وفر لت ا مكا ا ت ي ا ا ت ن ي ق وا با م ل  جب ل

ء في إ خ ل ة ا ا ر و  • س

ش فت القا با ا ،أ الد ا ت :  م ١ ريت ب

أ سخبمتصلون م ء سمكأن ن حيا رم١ أيت و ك عد  ل

ق ما في مل ت ل ي ك ا ث م ئ ا لهي ١ ب ي ن ك  ل

أ ب ع ا م ت ي ل أ ة و ي ف ا ق ف ل أ ك وغين و ل د

صتل ١ كل ن ٧ ط ١ لمسؤلون ا ١ عن نقر ل ن نون ل

م ستكون اخرين فون وعوظ مجاشرة لتت تصا ا ل

ا ؛سك عع ل حول لمي ذ خنا ا ك ي ١ يا ل م لت  ت

ء ا ب خ ل ض أ ل  ٠ ؛ا

ل ١ ن ١ ك مث ح لدي ١ أيحتمد ل ج  هدم عن ين

سيا ١ ن هو ٠٠٠ل ط ا ا م ل عن فظ ل خ ق ت ل فى ي  ك

س لحى ١ يأ قشا ط ا ولي و ظ ط لمريضه ١ ل  فق

ما اليغكرون (ة) ب م ف م١ ي سكأنم ،ل  و

ر يدب ق هنا {رو ي ب ن ١ من ك ي ظ و ع ن ١ ل ي د ل ل

HT23
ي ن ن و ن ا ع ث ي ز و د ت ن ا س ل ة ا د ي د ح ل ى ا ط ع  ت

٨١^ ^ ض ^ ي ج ع س س م ل ى ل ر ف ا ط د إ ي د ج  ت

ة ن ي د م ل د ،أ ع ب ء و ال ؤ ء ه س ى النا ط ع ة ت ي ق سب أل ا

■مححى سم.~كازأ..-أ

ء ال _ هؤ زر ل ري ع. آلن ة ا ي ن ا ك م إل ل ا و ص ح ل ى ل عل

نممس ددج ك ساكنعال ص ي ض ادض م
ء حا أل ة رأ ي ل تا ل ر .م.ي ت ا ب م ت ك را س ست سو  وفا

ن خ ول ت شغ را  J.M. Kemperstraat) ست
(.Fannius Scholtenstraat و

ل و ص ح ى لل ل عل ز ن ه ص م ذ ل ه ز غا م ل  غمن ا

ب ج وا آنت ال

ن ء و ك م عنة ت ك ت م ا ق ن سطمحس ماآلحماء إ د ل

ك ر د هن ك ر د ر غ  Staatslieden) و
ة؛ (Frederik Hendrik و ف ال،م م س ،م

ى ل عل آلث ت 10 ا  <ءمنوا
ن أم م ء وث را م ك ك ن ك ي م ف ى ،س د م ب  ال

ى •محالفة 475 ر ف ه ش ل ،ا

م ** ك ت ر ج أ ر و ي غ ع ؤ ر ش صافية ل م ال ن أ  م

س 33.000  .ن

ذا م ؤإ غ ن ن ك و ر ن و ت ط عن ت و ر ش ل ة ا الث ث ل  ا

ة و و ك د م ل ى غي أ عل آل ن ،ا م ن ف ك ف م أ ك  د
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GROENTEN-FRUIT 
LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

OMDATHET 
NIET 

BETER س
ذ
UNDEMAN
W a p *

ZIJLSTRA لأ
voorheen Staallas

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKELEN 
GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

maar één echte ا<،واEr i s 
ijzerwinkel in  uw buurt. 

!!! Dat weet u toch
2e NASSAUSTRAAT 44 TEL 86 01 52

IJZERHANDEL

Tabaks- en schrijfwaren

ه  WesterveJd T. Meijer 
2e Nassaustraat 36

IÖ52 I F  AMSTERDAM

N IE U W ! ! !
Nu ook kopïeëren 

v.a. 8 cent incl- BTW

ESPRIT DE SOLEIL
De nieuwste huidverzorging 

die b^int zonder zon

>٩

LANCOMEjfe»
PARIS م ٠٠

Esprit de SöleU IS lie t eerste verzorgende product, waar- 
bij gebruik gemaakt w ordt van de niet Ionische micro- 
bolletjes om een natuurlijke bruine kleur te verkrijgen. 
Wanneer men maar wil, van seizoen ،0، seizoen. De sa- 
menstelling zorgt voor eeu frisse matte teint.

VOOR f4 5 ,-  
VERKRIJGBAAR BIJ

ص  DROGIST, PARFUMERIE EN SCHOONHE،DS SALON

m  TO M  L O W IE
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 843691
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OPBOUWWERK
F1U hel volgende besluit ge- ؛؛؛ en T refpunt

nom en.
H et buurthuisw erk zegt loe nog m axi' 
maai twee jaar ،0 form atie-uren ter be- 
schikking te stellen voor taken op  het ge- 
bied van de stadsvernieuwing. Binnen de- 
ze twee ja a r zal het team  sam en met be- 
w onerskom m issie en de beleidsraad van 
Reiger en Trefpunt met het w ijkopbouw- 

w ijkapbouv/w erk ؛ه ءث؛آر ' werk bekijken 
de Hugo de ö ro o tb u u rt haar ؛١، ook 

het ال¥ا diensten kan verlenen. D aarnaast 
buurthuisw erk bij de kom ende stadsdeel- 

raad pleiten voor behoud e.q„ uitbreiding 
stadsvernieiJ- ٧^١١ in de wijk op het gebied 

w. ا؛ال- ingstaken. naast het behoud c .q 
hreiding van goede sociaal kültürele 

.voorzieningen 
rekenen daarbij op steun uit de زن¥آ
.b u u rt

aansloten bij de andere sociaal kültürele 
taken, o,a. voorbereiding van het werken 
met buitenlanders, burenhulp, samen- 
werkingsprojekten met onderwijs met 
daarnaast taken op hei gebied van. de 
stadsvernieu wing zoals ondersteuning 
van bewonersgroepen. De laatste jaren 
konsiateren we een steeds groter worden- 
de integratie tussen de specifieke buur- 
topbouwwerktaken en andere sociaal kul- 
tureel werk taken; met andere woorden; 
ook in andere taken is er steeds meer 
sprake van buurtopbouwaspekten. {(et 
opbouwwerk ١٧٠٢؛#  in die zin o.i; dan 
ook niet afgebroken. Wel stond inder- 
daad ter diskussie o f het buurthuis nog 
langer in staat was taken op het gebied 
van de stadsvernieuwing te doen.

Besluit
N aar aanleiding van gesprekken met 
buurtgroepen over d it onderw erp en na 
diskussie met de beleidsraad van Reiger

Uw artikel ‘Wordt het opbouwwerk afge- 
broken’in de Staatskrant vanjunijl. ver- 
eist 1ÏÏ.I. enige toelichting. ik wil graag 
eerst ingaan op enkele achtergronden van 
de diskussie over de positie van het op- 
bouwwerk binnen het buurthuiswerk; 
daarna zal ik toelichting geven op het 
besluit dat hierover is genomen.

Enkele achtergronden
fn de afgelopen 4jaür heeft het gezamen- 
lijke buurthuiswerk uit de Staatslieden en 
Hugo de Grootbuurt via twee ingrijpende 
bezuinigings- en reorganisatieprocessen 
42%  V « «  de agogiese formaiie-plaatsen 
moeten inleveren; daarnaast ook nog 
eens 11% binnen de peuterwerksektor. 
Een derde operatie staat ons zeer binnen- 
kort nog té wachten. Hét aanbod van ak- 
tivitéitén is echter nagenoeg hetzelfde ge- 
bleven, het aantal bezoekers is zelfs geste- 
gen en er kwamen nieuwe werksoorten 
bij. Dit kon alleen dankzij ingrijpende 
verschuivingen in de taken van de be- 
roepskrachten en de gróte inzet van vele 
vrijwilligers.
In de komende jaren ziet het buurthuis- 
werk een aantal terreinen waar het zich 
nog meer dan voorheen ؛nee bezig zal 
moeten houden. Wij denken dan aan de 
opkomst van (nieuwe) knelpunten in de 
samenleving van deze buurten. o.a. het 
groeiend aantal migranten en het hoge 
aantal werklozen. De grote bezuinigingen 
en de aandach t die dringend nodig is voor 
de andere terreinen zijn de achtergrond 
van de diskussie ٠/  het buurthuiswerk 
nog langer in staat is taken op het gebied 
van de stadsvernieuwing te verrichten. 
Wat ons betreft niet zomaar een kwestie 
van ■'.*populariteit\ (naar een keiharde 
konfrontatie met een bezuinigingspolitiek 
van Rijk en Gemeente, die niet de onze ؛ء .

De diskussie over het buurtopbouwwerk 
en de taken op het gebied van de stadsver- 
nieuwing is op gang gekomen toen in mei 
1988 het nieuwe gezamenlijke team van 
het buurthuiswerk zelf de verminderde 
formatie-uren moest verdelen. Dat de ءص- 
kussie zich in het afgelopen voorjaar ver- 
snelde had te maken met het aflopen van 
kontraktuele verplichtingen t.a.v. de vo- 
rige funktionarissen voor het buurtop- 
bouwwerk en afsluiten van een nieuw 
vast kontrakt met een opvolger.
Verder heeft het buurtopbouwwerk bin- 
nen het buurthuiswerk van de Hugo de 
Grootbuurt altijd twee aspekten gehad. 
Er waren opbouwwerktaken die nauw

Namens team buurthuisv/erk, 
M argot Kaldenbach 
G ebiedskoördinator buurthuiz.en.

Vrijdag 13 oktober werd er bij het stoplicht in de Van Hallstraat op de hoek van het 
Van Beuningenplein door buurtbewoners het verkeer tegen gehouden. De reden hier 
voor was dat deze verkeerslichten ondanks vele verzoeken uit de buurt nog steeds niet 
werken en misschien zelfs weer weggehaald worden. In de Van Hallstraat wordt er 
vaak te hard gereden en is het op de spitsuren erg druk. Vooral ouders van kinderen 
en oudere mensen vinden dan ook dat het hoog tijd wordt, dat ze weer gaan branden. 
Dat dit geen overbodige luxe is, werd vlak voor de actie begon door een te hard rijden- 
de en niet goed oplettende automobilist gedemonstreerd. Toen een moeder met haar 
kind wilde oversteken moest hij met gierende banden tot stilstand komen, anders had 
hij ze aangereden. De actie begon om kwart over acht en stopte, :zoals afgesproken, 
om kwart voor negen.

Cor ttergveld
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BUURTHUIS REIGER/TREFPUNT

YOGA

DAMESZANGKOOR

Het dameszangkoor van Buurthuis De 
Reiger, Van Reigersbergenstraat 65, tel: 
845676, heeft nog plaats voor dames 55 + 
We zingen licht klassiek ا©ا musical. 
Maar behalve het plezier in het zingen 
staat de gezelligheid bij ons voorop. We 
komen iedere woensdag bij elkaar van
10.00 tot 12.00 uur. De kontributie is 
ƒ11,50 per maand. Komt u gerust een 
keer langs en vraag dan naar Ans v.d. 
Laag die de leiding van ons koor heeft.

SBZOENOPENINGSFEEST

Op zaterdag و september hebben we een 
gezellig en dr-uk bezocht feest gehad, 
’s Middags voor de kinderen kinderker- 
mis/poppen kast/balonnen oplaten en 
nog veel meer leuke attrakties. ’s Avonds 
een heerlijke barbecue met gezellige 
dansmuziek. Alles werkte mee, het weer 
was lekker, veel hulp van vrijwilli- 
gers/sters en veel bezoekers/sters. Al met 
al een goede feestelijke opening voor het 
nieuwe seizoen Reiger/Trefpunt. We ho- 
pen u binnenkort ook bij ons te zien.

ا7.س  uur. K o sten /22,50 per maand. Ge- 
makkelijke kleding, die het bewegen niet 
belemmert wordt aangeraden. Ook kan 
men een handdoek, slaapzak of kleedje 
meenemen om op te zitten.

KERAMIEK

ó p  maandag 2 oktober is er een kursus 
keramiek voor beginners, gericht op 
vrouwen 40+ , gestart. De cursus houdt 
،n: het uit klei met de handen vormen van 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen en boet" 
seefwerk. Deze dan bakken, eventueel 
glazuren en vervolgens nog eens bakken. 
De nadruk ligt op het ‘doen’ maar een 
leuk kreatief resultaat ؛ة altijd meegeno- 
men. We streven naar eeri groep van 8 ف 
10 mensen. De kosten zijn/7 5 ,~  (mate- 
riaal inbegrepen) voor 10 lessen, die 
plaatsvinden op maandagmiddag van
14.00 tot 15-30 uur in buurthuis De Rei- 
ger. Van Reigersbergenstraat 65, Tel: 
845676.

£lke woensdag vinden in buurthuis De 
Reige؛ aan de Van R ^^sbergenstraat 65 
VQgalessen plaats. Het betreft hier Hatha- 
yoga. Zowel beginners als gevorderden 
krijgen dan les van Kees Boers (28). Boers 
is opgeleid door Hans Wesseling, die zich 
al meer dan dertig jaar met yoga bezig- 
houdt en beschouwd wordt als één van de 
‘groten* op dit gebied. Bij voldoende aan- 
meldingen geeft Boers op woensdag les 
aan 4 groepen waarvan de eerste start om

EETGROEPDE REIGER

Heb je geen zin om zelf te koken of om 
alleen te eten? Kom dan eens genieten van 
de gezonde en goedkope maaltijden die 
John elke woensdag bereidt. Het is niet 
alleen lekker maar ook erg gezellig. 
Kosten; /6 ,5 0  per keer. Wil je mee eten 
op woensdag om 18.00 uur, meld je dan 
wel even aan vóór woensdagmiddag
14.00 uur bij: Buurthuis De Reiger, van 
Reigersbergenstraat 65, Tel: 845676.

ADVERTEER 00K

IN DE STAATSKRANT

WO L E N 
FOURNITURENSHOP

61-63 ^a n n ^ s  Scholtenstraat 
864908 .te l

Alles op het gebied '
آ:(إ ١ م؟إ م،ب إ م ه van wol تي0أ

٨uitgebreid meteen̂؛؛  ١٧؛؛
grote collatie modestoffen

□ e  Echte Lim burgse V laai

De Clereqstraat 90 - 1052 NL AMSTERDAM ،
12 VESTIGINGEN □ o o ^  GEHEEL NEDERLAND

' kruimel.............. ............. ...
appel .. . ... . . ... luxe rijst .........

.............٠................^ ...... appel-kruimel ....... ...... .... rijst
appel-citroen . ............ ..... abrikops-kruim el....... ......
advokaat .......... .. ... gesorteerd fruit . . .
brusselse ... ....................... zwarte pruimen ... .. ...... .
kersen . . . . . . .  ...... Zwitserse room ....... ....

kersen linzen ... ... . . ........ appel de luxe ............ث....
...........................kersenbavaroise c ris to ffe l

.............. kruisbessen ...... ............. abrikoos de luxe

ns levering aar hotels en restaurants^ ؛

832269 <.□e Clercqstr 90 te



20 oktober 1989

TEKEN-EN SCHILDERCURSUS

Schildert u we؛ eens o f lijkt het ٧ leuk om 
het eens te proberen, dan bent u van harte 
welkom in buurthuis De Binding bij de 
teken en $£hilderkursus. را kunt tijdens 
deze kursus een eigen idee uitwerken of 
aan de hand van een opdraeht aan de $lag 
gaan. Het belangrijkste is dat iedereen 
plezier beleeft en tegelijkertijd w at^og 
krijgt voor eompositie, kleuren, vormen 
en perspectief.
Tijd: woensdag van 10.00 ٧٧١ tot M.30 
van 1 november tot en met 20 december 
(7 lessen). Kosten; /  35, -  voor 7 lessen, 
inclusief materiaal. Plaats: buurthuis □e 
Binding, De Wittenstraat 27, tel: 848672. 
Inschrijvingen: voor 25 oktober in de 
Binding.

IYENGAR-YOGA

Er is nog plaats op de kursus Iyengar- 
yoga. ؛D.eze vorm van yoga draagt bij tot 
het ontwikkelen van innerlijke kracht, 
soepelheid, evenwicht en concentratie en 
het leert je met beide benen op de grond 
te staan. Na verloop van tijd zul je be- 
wuster van je lichaam en geest worden. 
De kursus wordt gegeven door Marloes 
Gies.
Tijd: dinsdag van 17.30 tot 18.30. 
Kosten: ƒ 5 0 ,“  voor ١٠ lessen, bij meer 
dan 15 deelnemers: /  40, -  per 10 lessen. 
Plaats: Buurthuis De Binding, De Wit- 
tenstraat 27, tel: 848672. Inschrijvingen: 
u  kunt u op dinsdag tijdens de les opge- 
ven

T'AICHI

T ’ai Chi is een oude Chinese bew^gings- 
kunst om gezondheid en innerlijke har- 
monie te bevorderen. Het leert je *stil’ te 
staan, terwijl je in beweging bent. Het 
geeft je ontspanning en laat energie in je 
lichaam stromen. De lessen worden gege- 
ven door Marianna Dames. Probeer een 
kennismakingsles en bel 251 883 of kom 
naar De Witte Jas, De Wittenstraat 29 op 
maandag 23 oktober tussen 10.00 en 
11.15 uur of dinsdag 25 oktober om 
18.00-19.15 uur. De lessen starten op 25 
oktober.

BUURTHUIS DiBINDING

NAAILES

Maak je eigen kleding. Gekleed volgens 
de laatste mode in deze dure tijd? Dat 
kan met deze kursus, onder deskundige 
begele؛<ting. Elke woensdagavond van 
!8.30 tot 21.30 uur. Kosten: /  50, “  voor 
10 lessen.'De Binding, van Beuningen- 
plein 103, tel. 841262.

KANTOORDIENST

Wie wil ons helpen op kantoor? Eén och- 
tend of middag in de week zou al een uit- 
komst zijn. We bieden een goede werk- 
sfeer en goede kontakten voor mensen 
met eigen initiatief. Tot de kantoordienst 
behoren de ontvangst van bezoekers, 
beantwoording van de telefoon en enkele 
administratieve werkzaamheden. Dit al- 
les in overleg met elkaar. Kom een keer 
langs af vraag inlichtingen. De Binding, 
Van Beuningenpleirt ،03, tel. 841262.

□ARTS

Houdt u van darten en kent u nog niet de 
dartklup van de Binding? Elke vrijdag- 
avond van 20.00 tot 24.00 uur gooien wij 
de snelle pijltjes haarscherp richting roos. 
Daarbij is kompetitie belangjijk, maar 
gezelligheid staat voorop. Kom een keer 
kennismaken op vrijdagavond. Dan kunt 
u meedoen, of gewoon kennismaken ter- 
wijl u een drankje drinkt aan de bar. De 
Binding, Van Beuningenplein 103, tel. 
841262.

MAKE-UP CURSUS

Bij vojdoende belangstelling start buurt- 
huis De Binding met een kursus make- 
u ^ i c h ̂؛ syerzo rg ing . Tijdens de kur- 
sus komen de volgend^ onderwerpen aan 
bod: dag en avond make-up, verzorging 
van de gezichthuid, lichaamsverzorging, 
haarverzorging, manicure, pedicure, 
make-up voo^ foto's.
Tijd: woensdagavond 19.30 tot 21.30. 
Start: إ november. Kosten: / 7 ,ق -  voor 
10 lessen. u  moet uw eigen make-up mee* 
nenïen. Plaats: buurthuis De Binding, De 
Wittenstraat 27, tel: 848672. Inschrij- 
ving: tot 28 oktober in het buurthuis.

CURSUS BETER^EWEGEN

Voor wie actief met zichzelf en zijn li' 
chaam bezig wil zijn, zijn spierconditie en 
houding wil verbeteren en zich ook wil 
kunnen ontspannen.
Veel klachten ontstaan door een verkeer- 
de houding of een te hoge spierspanning. 
Deze kunnen veelal eenvoudig opgelost 
worden door een verbeteji^g ٢؛ ® deze 
houding en spierconditie. Door middel 
van oefeningen wordt elk lichaamsdeel 
ontdekt en de samenhang met het verdere 
lichaam toegelicht, met veel individuele 
aandacht. De cursus beoogt een basis 
voor een goed li^haamsgevoel te leggeh 
waardoor alle bewegingen zoals handelin- 
gen in het dagelijkse leven of sporten veel 
beter en bewuster uitgevoerd kunnen 
worden. Plaats: Buurthuis De Binding, 
van Beuningenplein 103, tel: 841262.

PLEINWERKER

Mijn naam is Frank Henneke en ben mo- 
menteel werkzaam als speeltuinleider in 
‘het W este^wartier’ van Beuningen- 
plein.
Op 21 november a.s. treed ik in dienst als 
pleinwerker. ‘Pleinwerker’ wat is dat?, 
zult u zich afvragen. Pl؛؛inwerker houdt 
in dat ik buiten de reguliere speeltuinuren 
om, de kinderen door spel en het organı- 
seren van sportaktiviteiten probeer te 
Roeien en daardoor indirekt het vanda- 
lisme probeer te voorkomen. Tevens'is 
het mijn taak om eventueel aaugebrachte 
vernielingen te signaleren en zorg te dra- 
gen voor hopelijk blijvend herstel. Ik 
probeer tevens kontakt te onderhouden 
met u persoonlijk om de problemen die 
zich zoal ٧٠٠٢ kunnen doen (vemielin- 
gen, ballen tegen muur, grafitti, herrie op 
straat enz.) indien mogelijk gezamenlijk 
op te lossen. Ik heb er in ieder geval zin 
in en hoop op een goede samenwerking 
want “ samen sterk voor een leefbaar mi- 
lieu” . Per 21 november a.s. zal ik bereik- 
baar zijn in buurtcentrum De Binding, 
Van Beuningen^lein 103.

Frank Henneke

JAZZ.BAILET

Bij voldoende belangstelling begint 
buurthuis De Binding met een kursus 
Jazz-ballet. Tijd: woensdag van 11.00 tot 

ل2.س . Kosten: / 1 5 ,  .per maand ب
Plaats: buurthuis De Binding, De Wit- 
tenstraat 27, tel: 848672. Inschrijvingen; 
tot 1 november in het buurthuis.
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W.C.S. JUBILEUM AKTIE
Van 3 oktober tot 4 november

De Winkeliers Combinatie 
Staatsliedenbuurt bestaat 6م jaar٠٨houdt 
dit jaar haar jubileumaktie met diverse
geldprijze□ en een HOOFD■ 
PRIJS van flOOOj-
wat moet u doen:
Bij elkebestedingvan 1 5, -  ontvangt ٧ een krasplaatje. Hierop verschijnt 
een geldbedrag dat direct wordt uitbetaald■ Dat kan f  2,50 zijn, maar net 
zo goed f 2 5 , - .  Er zijn ook plaatjes met ‘helaas’. Mensen die 25 keer he- 
laas sparen, kunnen meedoen met een loterij en alsnog een prijs winnen. 
De attie duurt nog ± 2 weken. Deelnemende winkeliers zijn herkenbaar 
aan een groot geel raambiljet.

WIJN v.d. M AAND OKTOBERUw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

□E WIJNRANK سمم م سءئة
د1. ؟  Schitterend donker vankleur, kruidigen warm bouquet.

gratis th u isbezo rgen  Met een mooi geschakeerde afdronk,
vinojoog v.d. ٧  wijnacademie regelingen v o o r feestjes Een goede representant voor 1985, een topjaar voor Bordeaux

Fannius Scholtenstraat 56-58 tel: 27 7ه  (hoek Bentinckstraat) van 13,25 ٧ ٠ ٠ ٢ / ل1  و و

Arnoud
Klap.

PANNEKEET
m .

٧  LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

RUNDERLAPPEN HEERLIJK 
O M  ٢ ٤  SUDDEREN  

MET EEN RANDJE VET, 
500 GRAM f 6 , 4 5

SPECIALE AKTIE 
KIPPEPOTEN 

f5,50 PER KILO

DIERENSPECIAALZAAK

VOOR DE NAJAARS-AKTIE 
ZIE ONZE ETALAGE

Donderdag ه وءمر«ا^س

VAN LIMBURG 
STIRUMSTRAAT 48 ه م  .__.= 

TEL. 860813 I  D1EREI1L İ
4 DE KANARIE
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J.M. KEMPERSTRAAT EN FANNIUS SCHOLTENSTRAAT
Om İn aanmerking te komen voor een 
nieuwe woning moet ٧ voldoen aan de 
volgende drie voorwaarden:
1. u moet de laatste 10 jaar zelfstandig in 

de Staaislieden/Frederik Hendrik- 
buurt wonen. Dit wordt nagegaan bij 
het bevolkingsregister.

1. De kale huur van uw oude woning 
moet lager zijn dan 475 ر, -  per 
maand.

3. Uw bruto-inkomen moet minder zijn 
dan /  38.000, -  per jaar.

Voldoet ٧ aan alle drie de voorwaarden 
dan kunt ٧ zich opgeven voor een nieuw- 
bouwwoning door het inschrijfformulier 
uit te knippen en voor أ november 1989 
sturen aan: Herhuisvesting, afdeling 
Stadsvernieuwing/Staatsliedenbuurt, 
Postbus 6050, 1005 EB Amsterdam. 
Hieronder kunt ٧ zien bij welke huishou- 
densamenstelling u voor een 2-, 3- 4- ot' 
5 kamerwoning in aanmerking kun، 
komen:
Alleenstaande^ tot 30 jaar: 2 kamers 
Alleenstaanden vanaf 30 jaar: 2 of 3 ka- 
mers
Paar: 3 kamers
Huishoudens met 1 kind: 3 of 4 kamers 
■Huishoudens met 2 of 3 kinderen: 4 ka- 
mers
Huishoudens met 3, 4 of 5 kinderen: 5 
kamers
De gemiddelde huren van de nieuwe ١١٢©- 
ningen zijn:
2-kamerwoning; /  375, -
3-kamerwoning: /  440, -
4-kamerwoning: /  495, -  
^kamerwoning: /  550, -
Daarnaast moet u nog rekenen op /  30, -  

و ف / 4م aan servicekosten.
De woningen worden in december en jan- 
uari opgeleverd en worden in volgorde 
van leeftijd toegewezen: de oudste gega~ 
digde eerst.
Inlichtingen kunt u verder krijgen op het 
stadsvernieuwingsspreekuur, elke woens- 
dag van 16.00 tot 17.30 uur in de Amalia- 
-Straat 5.
Het heeft geen zin om het msehrijfformu- 
Jjer op te sturen of op het.stadsvernieu- 
wingsspreekuur te komen, wanneer u niet 
aan alle drie bovengenoemde voorwaar- 
den voldoet.
Wij wijzen erop dat voor elk volgend 
nieuwbouwproject in de buurt opnieuw 
moet worden ingeschreven. 
ï)e eerstvolgende mogelijkheid daartoe 
kunt ١[ vinden ؛٨  de Staatskrant van tio- 
vember of december 1989.

Bij de toewijzing van nieuwe woningen hebben stadsvernieuwingsurgenten uil 
de buurt voorrang. Daarna komen buurtbewoners die 10 jaar zelfstandig in 
de buurt wonen en een distributiewoning achterlaten in aanmerking. Voor 
deze laatste eategorie bewoners komen in de J.M . Kempcrstraat en Fannius 
Scholtenstraat woningen beschikbaar.

INSCHRIJFFORMULIERSTAATSLIEDEN/FANNIUS SCHOLTEN II
1. Personalia
Naam en voorletters aanvrager __ _______
Naam en voorletters partner (indien van toepassing)
Adres
Teiefoonnummer (waar I I  overdag bereikbaar bent)
2. Huishoudensamenstellmg
Geboortedatum hoofdbewoner(s):

Geboortedata (meeverhuizende) kinderen:

zelfstandig/inwonend

3. Woonduur
Sinds wanneer woont ٧ zelfstandig in de buut? 
En sinds wanneer op het huidige adres?
Vorige adressen in de buurt:

zelfstandig/inwonend
per maandKale huur huidige woning:

(.aatste huurkwitantiè of bankafschrijving bijvoegen؛ svp kopie)

4. Inkomen
Wat is uw bruto maandinkomen?: f
(svp kopie laatste 3 ioonstrokeri bijvoegen)

5. Voorkeur project
Let hierbij op het volgende: in project أ zit slechts één 2'kamerbenederç^oning, de enige 
5-kamerwoning z؛t ؛٨  project 2 en in project 3 bevinden zich geen 4'kamerwoningen.
□  1. J.M. Kemperstraat
□  2. J.M.Kemperstraat/hoek Fannius Scholtenstraat
□  3. Van der Hoopstraat/hoek Fannius Scholtenstraat/hoek Cliftordstraat

6. Voorkeur aantal kamers
1e keüs: kamerwoning 
2e keus: ......... kamerwoning

7. Voorkeur verdieping/ouderen
^eht u ouder dan 60 jaar; naar welke verdieping gaat uw voorkeur u؛t?
□  begane grond
□  1e verdieping

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens n^ar waarheid te hebben ingevuld en bij 
,eeg achter te.laten؛ toewijzing van een nieuwe woning zijn/haar huidige woning

Handtekening partner;Handtekening aanvrager:

dd.
Let op: huurgegevens en ioonstroken meesturen.
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AKC SPORTING WEST
Na veel voorbreicüng en lang vergaderen 
is de korfbalclub Westerkwartier gefu- 
seerd met korfoalclub Landlust. Wester- 
kwartier was ééii van de oudste clubs (72 
jaar) مء  behaalde 12 landstitels. De be- 
langstelling voor korfbal was echter de 
laatste ja؛ren nogal teruggelopen in de 
buurt, dus Westerkwartier had uitbrei- 
ding nodig. Deze zomer ئ de fusiè iriet 
Landlust rondgekomen en de nieuwe club 
Sporting West behoort nu tot één van de 
grotere Amsterdamse korfbalclubs. In de 
nieuwe kleding zijn de kleuren vân de ou- 
de clubs nog te herkennen.
Sporting West gaat zich aktief op de 
jeugd richten en hoopt binnenkort het 
aantal jéugdteams te kunnen uitbreiden 
van 4 naar 5. .
Ook vóör de seniorenteams is de nieuwe 
dub heel wat van plan. Voor de Sélektie 
 -een nieuwe trainer/coach aangetrok ئ
ken: Kees van Vliet, die zich als doel heeft 
gesteld om binnen een paar jiaar het team 
tot promotie te brengen.,
Sporting West heeft ook teams Voor re- 
kreanten, die geén wedstrijdeö spelen، 
Mensen die door middel Van korfbal hun 
konditie op peil willen houden,zijn van 
harte welkom!.
Heeft u interesse? Op dinsdagavond heeft 
u de grootste kans de Juiste persoon tc 
treffen voor de inlichtingen die ه  wenst. 
Adresi .Sportveld Vah Hógendorpstraat^ 
tel. 840026.

per persoon per keer en voor ballen en 
rackets is gezorgd! De voetbalkompetitie 
duurt de hele winter en kost tien gulden 
per ploeg per wedstrijd. Voor alle 
wedstrijden moet wel vooruit behaald 
worden en per ploeg mogen niet meer dan 
twee voetballers meespelen, die uitkomen 
in de A VB- of KNVB-kompetitie. Voor 
het völleybal-toernooi wordt een in- 
schrijfgëld van 25 galden per ploeg ge- 
^aagd ;
Voor ٠  wek؟lijkse aktiviteiten hoeft u 
niet vooraf te bespreken, voor kompetitie 
en toernooi ١٧٠١; schriftelijk of telefo- 
nischt.a.v. de: Sportbuurtwerker, Van 
Hogendorpstraat 921, 1051 CE Amster- 
dam, Tei. 844260.
ü  kunt natuurlijk ook gewoon even 
langskomen in de hal.

4 SPOREN IS GENOEG
Voör mensen die de plannen van de 
Spoorwegen kritisch willen blijven 
volgen is er in de buurt een groep 
werkzaam. Deze heet initiatiefgroep 
“Vier sporen is genoeg’'. De groep 
houdt zich bezig met de gevolgen die 
deze plannen hebben vóor het 
Westerpark. Voor nadere inlichtin- 
gen hierover kunt u bellen naar het 
wijkcentrum Van Hallstraat 81, tel.: 
82Jİ.33.

SPORT
Er Valt weer NIEUWS te vertellen u؛t de 
Van Hogendorphal aan dé van Hogen*■ 
dorpstraat 921. ٧٠٠٢ de buurtbewoners 
die aktief willen blijven of worden, zijn er 
vier sportaktiviteiten in de nabije toe- 
komst:
- Iedere dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur 

is er tennisles voor beginners;
- Ied؟re dinsdagmorgen van 1ل tot 12 uur 
-is er gelegenheid tot vrij tennissen;

- Op zondag 29 oktober om 19 uur begint 
de rekreatieve voetbalkompetitie voor 
buurtteams;

- öp  zaterdag 11 november van 19 tot 23 
uur wordthet najaars-volieybaltoemooi 
verspeeld.

De tennisaktiyiteiten kosten drie gulden

ZES SPOREN
Op dinsdag 31 oktober a.s. öm 20.00 uur 
houdt de gemeentelijke projectgroep 
Zessporen een inspraakavond over het 
onc^t-bestemrningsplan spoorwegüit- 
breiding (van 4 naar 6 sporen) tussen CS 
en Zaanstraat, in het kultüreel centrum 
‘De Windbreker’; adres Grote Bickers- 
straat  ̂ en 4, ingang Ketehnakerstraat. 
Tevens zal op deze avond dé hoorzitting 
plaatsvinden over het verzoek van de ge- 
meente aan Gedeputeerde staten van 
Noord-Holland ٠٥١ een hogere geluidsbe- 
lasting toe te staan dan de Wet geluidhin- 
der als vöorkeurswaarde bepaalt.
Het concept-ontwerp bestemmingsplan 
alsi^ede het ontwerp-ontheffïngsverzoek 
liggen vanaf 24 oktober tot en met 23 no- 
vember 1989 ter inzage op:
- het W ^^bouworgaan Staatslieden/ 

Hugo de Grootbuurt, Van Hallstraat 81 
dadelijks geopend van 10.00-17.00 uur. 

ü e realisatie van de spooniitbreiding 
heeft vooral voor de bewoners van de 
Gouden Reaal envan de Spaarndammer- 
buurt direkte gevolgen. Daarom is in deze 
buurten huis aan huis een brochure ver- 
spreid, waarin uitgebreider wordt inge- 
gaan öp de problematiek dan in dit artı- 
kel. De projefogroep Zessporen ge- 
meend u d.m.v. de Staatskrant te atten- 
deren op de inspraakavond؛ Bovendien is 
voor degenen die meer willen weten ove^ 
dit projekt bij het wijkopbouworgaan, 
Van Hallstraat 81 die hiervoor genoemde 
brochure verkrijgbaar, 
y  bent van harte welkom op 31 oktober 
als. om 20.00 uur.
De voorzitter van de, Gem. projektgroep 
Zèssporen K.W. de Boer.


