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Hi^r komt het nieuwe wooncentrum voor 
ouderen voor de Staatslieden- en de Hugo 
de Grootbuurt. Hel wordt gebouwd op 
het zogenaamde Werfterrein, gelegen op 
de kruising van waterwegen Kostverlo- 
renvaart, Hugo de Grootgracht, Bilder- 
dijkgracht, aan de Van Reiger$bergen- 
straat.
Wie weet een goede naam voor dit huis, 
dat een wijkgerichte functie krijgt en 
waar 80 mensen komen te wonen? Heeft 
٧ een goed idee, laat ons dat dan weten. 
Graag erbij vermelden waarom die naam 
volgens ٧ geschikt is en inzenden naar on- 
derstaand adres. Moeht uw idee gehono- 
reerd worden, dan zorgen wij voor een 
leuke attentie. In de jury zitten, naast de 
architect, vertegenwoordigers van de be- 
woners, de buurt en het personeel. Stuur 
uw inzending naar: Marieke Korthof, Be- 
jaardencentrum Slotermeer, Jan de Hou- 
terstraat 23, 1063 KX Amsterdam.

Namens de jury ء
Marieke Korthof 

Direkteur Bejaardencentrum Slotermeer

WIE WEET EEN NAAM VOOR DIT HUIS?

م' ب ك ة , ن ئ

op de fo to: de heer M. Wijnen, architect

Alle foto’s 2iin gemaakt door € ٠٢ Bergveld,
tenzij anders vermeld.

KLAVERJASSEN
Klaverjasclub “ Landlust” kan nog nieu- 
we leden gebruiken. We hebben een ge- 
zellige club en er wordt niet met ،،het mes 
op tafel” gespeeld. We kaarten öp maan- 
dagavond in de Koperen Knoop in de 
Van Limburgstirumstraat ل وا . Voor meer 
inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
Koperen Knoop* te!.: 865606.

Druk
Dijkman

Oplage
14.000 exemplaren
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BEGELEID WONEN IN MINX
kontakt hoeven te hebben met mannen. 
Als ze het zelf willen zijn er mogelijkhe- 
den voor kontakten met ouders, familie- 
leden, vriendjes, خ.ه .

Subsidie
De vier plaatsen die Minx kan bieden zijn 
eigenjijk te weinig. E^ komen veel meer 
aanmeldingen binnen dan ze kunnen ver- 
werken. Toch is er geen subsidie. Ber, één 
van de twee overgebleven vrijwilligsters, 
vertelt dat ze ieder jaar weer een subsidie- 
aanvraag doen bij de gemeente, maar dat 
deze tot nu toe altijd afgewezen is, omdat 
de gemeente het ^rojekt te kleinschalig 
vindt. Minx wil echter niet veel grote؛ 
worden, omdat de begeleiding dan mi؛i- 
der goed zal kunnen plaatsvinden. Zoals 
het nu gedaan wordt is het dan ook een 
intensief g eu ren .© m M i^ v e r^ tw o o rd  
draaiend te kunnen houden zijn er min~ 
stens 7 vrijwilligsters nodig die ieder 20 
uur ص  week werken.
Het gebrek aan subsidie is echter niet het 
grootste probleem. In het begin zijn ze 
zelfs bewust zonder steun van de overheid 
begonnen, om niet toe te treden tot het 
gevestigde hulpverlenerscircuit, waar ze 
veel bezwaren tegen hadden. Ze bestaan 
al een aantal jaren van giften en van inci- 
dentele fondsen. Deze zijn wel belangrijk 
om ook wat aan deskundigheidsbevorde- 
ring te kunnen doen, zoals een cursus 
waarin je leert omgaan niet meiden die 
met incest te maken hebben gehad. Bo- 
vendien zouden ze ook wel een onkosten- 
vergoeding willen hebben voor de vrijwil* 
ligsters of wat geld om het huis aan te 
kunnen kleden.
Het grootste probleem is op dit moment 
echter het gebrek aan vrijwilligsters. Deze 
zomer moest Minx daardoor sluiten, in- 
middels, vertelde Ber, zijn er al wel een 
paar nieuwe aanmeldingen gekomen, 
waardoor ze waarschijnlijk binnenkort al 
weer met ^ j f  zijn, Ze■ heeft dan ook goe- 
de hoop dat Minx toch weer open zal 
kunnen gaan.

Nieuwe vrijwilligsters zijn echter nog 
hard nodig. ,Als je er iets voor voelt moet 
je twintig uur per week beschikbaar zijn 
en toezeggen om minstens een jaar te blij- 
ven. Er is geen hiërarchie; alle vrijwil- 
Jigsters hebben een even grote stem in het 
beleid, de organisatie e;d. ١٧؛،؛  gei'nteres- 
seerd is wordt dringend verzocht te bel- 
len: 860160 (Cas) of 732052 (Ber).

Judy Spook

Veel vrouwen- ا‘!■ meidenprojekten kampen de laatste tijd met een gebrek aan vrijwil- 
Hgsters. Ze werden een aantal jaren geleden opgezet d©ur enthousiaste, feministische 
vrouwen» die de hulpverlening op een eigen en hetere wijze wilde oppakken. Zo ont- 
stonden de Vrouwenteiefoon, Blijf-van-mijo-lijfhuizen, Wegloophuizen etc., allemaal 
gebaseerd op vrijwilligsters, inmiddels is de houding ten opzichte van dit vrijwil،؛gers- 
werk veranderd en stoppen vrouwen ermee om de gaten die de overheid laat vallen gra- 
tis op te vullen. Minx, een begeleid-wonenprojekt voor meiden in de ^atsliedenbuurt, 
heeft door het gebrek aan vrijwilligsters zelfs haar deuren moeten sluiten deze zomer.

Minx is gevestigd in de Wittenstraat 73 en 
bestaat al ongeveer 4 jaar. Het is opgezet 
door een aantal vrouwen die, vrijwillig, 
werkten in het mciden^gloophuis in 
Amsterdam. Meisjes die weggelopen zijn 
van huis of een tehuis, kunnen daar te- 
recht. Het wegloophuis is echter uitslui- 
tend als krisisopvang bedoeld, dus ze 
kunnen niet langer dan 3 maanden blij- 
ven. In die tijd wordt er gezocht naar een 
plek om te wonen.
Voor meiden van J4 of 15 jaar oud waren 
er echter niet zoveel meer mogelijkheden 
dan weer terug te gaan naar huis of het te- 
huis, waarvan ze om allerlei redenen net 
waren weggelopen, va؛،k al verschillende 
keren. Er bestonden al wel begeleid-wo- 
nenprojekten, maar daar kon je pas te- 
recht als je 16 jaar of ouder was en kinde-، 
ren lopen nou eenmaal al weg voor ze die 
leeftijd hebben bereikt, Eiï helemaal zelf- 
staüdig wonen is op deze jonge leeftijd 
nog veel te.zwaar. Minx werd daarom op- 
gezet, spe^aal voor deze kategorie jonge 
meiden.

Zelfstandig
Minx is een kleinschalig projekt. Er kun- 
nen in principe 4 meiden tegelijk wonen. 
Ze hebben ieder een eigen kamer met een 
gasstelletje en gezamenlijk een woonka- 
mer, keuken, douche en w.c. iedere dag 
is er een paar uur een begeleidster aanwe- 
zig. De begeleiding beperken tot één maal 
per week, zoals in de projekten voor ou- 
dere kinderen wel gebeurd, werd door de 
initiati^rtremsters te weinig gevónden 
»٨١ verantwoord te kunnen draaien. De

meiden zijn door het leven dat ze achter 
de rug hebben al wel behoorlijk zelfstan- 
dig en passen daardoor niet meer goed in 
een tehuis waar de regels streng zijn, 
maar ze moeten toch ook nog veel leren؛ 
omgaan met geld bijvoorbeeld. Ze klij- 
gen namelijk, voor het eerst, een uitke- 
ring en het 5أ verleidelijk om deze snel uit 
te geven. Maar ook het regelmatig dou- 
chen, schoonmaken en op tijd naar bed 
gaan is iets dat ze vaak nog ؛noeten leren 
om later zelfstandig te kunnen wonen. De 
tneeste meisjes wonen zo'n l a 2  jaar in 
Minx. Al؟ ze 16 zijn moeten ze weg, om- 
dat er voor deze leeftijdsgroep andere op- 
vangmogelijkheden zijn.
De regels die Minx stelt zijn wel minder 
streng dan in tehuizen, maar م0نأ  hier 
mag lang niet alles. Het is bijvoorbeeld 
verplicht om een daginvulling te hebben 
als je in Minx wilt wonei], dus naar 
school gaan of iets dergelijks.
Het huis is bewust speciaal alleen voor 
meiden. Veel van hen hebben een inrest- 
ervaring achter de rug ٠٢ zijn mishan- 
deld. In Minx wordt ze daarom een veili- 
ge plek aangeboden waar ze niet persé



Staatskrant, 4e jaargang no. 9

NIETA^EENPOEDER$,
PILLEN EN INJEKTIES

Dr Lucas de Jong

zet geslaagd is?
“ Nou, daar hebben we nog geen uitvoeri- 
ge evaluatie over gepleegd, dat zouden we 
ook nog eens moeten doen. In de eerste 
plaats denk ik dat het goed draait, als je 
uit dat oogpunt kijkt dan zeg je het is uit- 
stekend gegaan, beter dan verwacht. Het 
gaat firianeieel goed. Daar komt bij dat de 
patiëntenbelangstelling groot is en de ho- 
n؟eteams draaien goed. Waar we zelf nog 
niet helemaal zo tevreden over zijn is dat 
we meer projekten onderling in het cen- 
trum zouden willen opzetten. Maar aller- 
 'n toen we start؟ei angsten die we hadd؛
ten, die zijn niet uitgekomen. Je moet we- 
ten, en dat heb ik nooit verteld hoor, 
maar een half jaar voordat wij open gin- 
gen hadden we nog maar twee van de v^er 
praktijken bezet. Het gaf voor velen het 
gevoel dat het toeh een verloren zaak 
was. Sindsdien hebben we eigenlijk alleen 
maar geluk gehad, de leegstaande ruimtes 
konden alsnog verhuurd worden, het 
aantal patiënten liep toe en de fysiothera- 
pie is beter gaan lopen dan ءل het begin. 
Wat ik hiermee wil zeggen is dat we bijna 
niet zijn doorgegaan! م ل  hebben we het 
probleem dat h^t gebouw op bepaa^e 
punten knelt, te klein is. Dat hadden we 
niet verwacht.”

— Hoe is het als huisarts om in het ge- 
zondheidscentrum te werken?
“ Nou, i^ ben er best tevreden mee maar 
het is natuurlijk toch nooit helemaal zon~ 
der problemen. Van nature heeft een 
huisarts iets indidualistisch, iets solis- 
tisch, dat zit in de aard van het werk, er 
is niemand die over m’n schouder op m’n 
buro ^ijkt. ^ijk , ik ben heel lang zelf- 
standig huisarts geweest, als ik vroeger 
genoeg had van het tapijt dan had ik bin- 
nen vijf minuten besloten dat er een an- 
der vloerkleed kwam. Nu moet je dat 
sbort zaken anders regelen, als aanschaf- 
fen een budget overschrijdt dan moet dat 
een procedure doorlopen. Daarbij ont- 
staan wel eens frikties, die zijn kenmer- 
kend voor een startorganisatie en als je 
ervan uit gaat dat allerlei mensen het ja- 
renJang zelfstandig geregeld hebben, dan 
is het een forse overgang daar een nieuw 
evenwicht in te z«؛ken. Dat is een van die 
dingen waarvan ik zeg dat ze redelijk ge- 
lukt zijn.”

— Je hebt zojuist de nadelen belicht van 
het werken als huisarts in het gezond- 
heidscentrum, wat zijn zoal de voorde- 
len?
“ Dat als je thuis bent, je niet gestoord 
hoeft te worden. Je kun، een praatje ma- 
ken of iets met een ander overleggen. Als 
er als zelfstandig arts iets misgaat, zit je

een cirkelvormige gang verbonden zijn 
waar vanuit alles en iedereen bereikbaar 
is: “ Zij zitten bij elkaar, werken ook sa- 
men, dat verlaagt de drempel. De prak- 
tijk is, dat we voor het eerst merkten dat 
de drempel, die altijd hoog is, helemaal 
om bij e<؛n maatschappelijk werker aan te 
kloppen, op deze manier aanzierilijk Ver- 
laagd is. Mensen zonder verwijzing zie je 
zo binnenstappen. Vroeger hebben we al- 
lerlei dingen georganiseerd, zoals een 
open spreeküur maar dat was geen sue 
ces, zonder verwijzing kon je het verge- 
ten.”

-  In jullie folder lees ik dat veel mensen 
tien jaar lang zich hebben moeten inzet-

■٠ten om het gezondheidscentrum van de 
grond te krijgen. Het gezondheidscen- 
trum blijkt vooral door persoonlijke inzet 
tot stand gekomen te zijn, maar past het 
ook niet uitstekend in de huidige opvat~ 
ting over gezondheidszorg, de mensen zo 
dicht mogelijk bij huis te genezen?
“ Ja, ikvind van wel maar dat geldt eigen- 
lijk ook voor zelfstandige huisartsen, ook 
zij zitten betrekkelijk dicht bij de men- 
sen M؛aar ik ben het ermee eens, in die 
zin past het in de moderne opvatting over 
gezondheidszorg, dat ءز inderdaad een 
bredere behandeling kan bieden aan de 
patiënt, dat er niet alleen een huisarts is 
en dat je het liefst, als het even kan de pa- 
tiënt dicht bij huis houdt, o p  dat punt 
heeft het gezondheidscentrum een voor- 
sprong op reeksen andere organisaties.”

-  Het gezondheidscentrum bestaat nu 
vijfjaar, kun je  zeggen o f  het in zijn op

Het gezondheidscentrum aan de Van 
Hallstraat 200 best؛>nd 2 november jl. of- 
ficieel v؛j؛ jaar. Met Lucas de .!on؛؛, 
grondlegger van het centrum en arts van 
het eerste uur, sprak ïk over de eerste vijf 
jaar van het £؛؛zondl]eidscentru؛n, over de 
last van eigen sneees en de toch wat som- 
bere ،oeko]nst.
“ De laatste vijftien, twintig jaar zie je 
langzaam in Nederland een stroming ont- 
staan die er vanuit gaat dat de medische 
hulp te beperkt is als je hem alleen maar 
in poeders, pillen en injekties vertaalt,” 
legt hij plastisch uit. Een aantal proble- 
men van niet strikt medische aard kunnen 
niet meer door de huisarts alleen worden 
opgelost; vanuit die gedachte ؟ijn ge- 
zondheidscentra ontstaan. Daar werken 
arts, maatschappelijk werker, wijkverple- 
ger en fysiotherapeut samen in een team 
en kunnen vaak ^en bredere hulp bieden 
in antwoord op problemen die ontstaan 
als gevolg van bijvoorteeld, het sociaal 
uiteen vallen van een buurt, het kleiner 
worden van gezinnen, echtscheidingen en 
ontkerkelijking.
In de Staatsliedenbuurt verdween de kerk 
ook in letterlijke zin: op dë plaats waar 
nu het gezondheidscentrum staat, stond 
vroeger de Prinsessekerk die financieël 
aan haar plafond zat en dus moest slui- 
ten. Verder is de ontstaansgeschiedenis 
van het gezondheidscentrum terug te vin- 
den in het ontwerp van het gebouw. Het 
uitgangspunt alle teams rond de huisart- 
sen een eigen plek in het gebouw te geven, 
kon geh^dhaafd blijven. Elk team is 
zelfstandig, heeft de kamers in een groep 
bij elkaar liggen, die op hun beurt aan
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en dan zegt men gewoon 'daar moet wat 
af’. Het aantal problemen hier is groter 
dan in Buitenveldert, bovendien kan men 
problemen daar vaak op een andere ma- 
nier oplossen dan hier. Het aantal maat- 
schappelijk werkers zal teruglopen, nou 
dat is een slechte zaak want deze buurt 
heeft veel nodig op dat gebied. Onze toe- 
komst is dus een beetje somber.”

Bij een lustrum hoort feest maar op de 
vraag hoe en wanneer dat gevierd gaat 
worden kon De Jong niet konkreet ant- 
woorden. Zo wijfeleiid en onzeker als de 
start is geweest, is men nu ook over het te 
vieren ؛eest. Dat het gevierd §aa، worden 
is zeker: “ We zijn laat met het idee ge- 
start wel o f niet feest te vieren maar ten- 
slotte won to<-h het idee wel feest te vie- 
ren, want als je met enige aarzeling ge-

start bent en je komt er na vijf jaar heel 
goed uit, dan moet je het vieren. We zijn 
pas in September gaan nadenken over hoe 
en wie dat zou moeten gaan doen. Pas nu 
gaat het duidelijk worden wat we gaan 
doen.” Er wordt op drie, misschien vier 
verschillende manieren aandacht besteed 
aan het vijfjarig bestaan. Allereerst is er 
een besloten feest voor iedereen die in het 
centrum werkt of gewerkt heeft. Daar- 
naast wordt er een een borrel/discussie- 
bijeenkomst georganiseerd waarbij alle 
hulpverleners uit de wijk worden uitgeno- 
digd. Voor de patiënten wordt er een ten- 
toonstelling ingericht en tenslotte zijn er 
plannen voor een symposium over een 
thema dat-aansluit bij het vijfjarig be- 
staan van het gezondheidscentrum.

Dick van Putten

moesten bellen. Als ze zo nodig wilden 
komen, dan belden ze maar aan. Maar 
hier in tet^zondheidscentrum , die deur 
is open en die deur is open en ze lopen zo 
binnen! Dan zeggen ze van: ‘ja, ik was 
hier toch’. Nou, dat is een belasting want 
dat betekent dat je in sommige dingen 
voortdurend onderbroken wordt, de as- 
sistenten eigenlijk nog veel meer dan wij 
en op dat punt heb je dus last van je sue-

-  Het gezondheidscentrum bestaat mede 
doordat het van verschillende instanties 
subsidie krijgt. Hoe ?,iet de toekomst van 
het gezondheidscentrum eruit?
“ Nou een moeilijkheid is dat we niet kun- 
nen bevroeden wat de reorganisatie in de 
gezondheidszorg ons gaat opleveren. Als 
het plan-Dekker een pure bezuinigings- 
operatie is dan hebben we daar weinig po-

sitiefs van te verwachten. Daarnaast is er 
ongetwijfeld een trend om als het ware 
pakketten van zo؛*g te gaan aanbieden, op 
dat punt zou het gezondheidscentrum 
grote voordelen bieden. Ik weet het niet 
zeker maar ik denk dat wij er wel uitko- 
men. Hoe dat verder gaan zal vind ik bij- 
zonder ongewis. Er is ook een trend om 
overal subsidie af te breken. Als dat ge- 
beurt, dan moet er wel een hele andere 
zaak komen, anders gaan we er wel aan. 
Ik denk dat niet hoor, ik denk dat er wel 
iets voor in de plaats komt.” Mede door 
de gemeentelijke herindeling in deelra- 
den, loopt met name het maatschappelijk 
werk in onze buurt in gevaar: “ Ze leggen 
er gewoon een meetlat langs. Het aantal 
maatschappelijk werkers in deze buurt is 
hoger dan bijvoorbeeld in Buitenveldert,

wel alleen. Bij ziekte is een redelijke rege- 
ling voor wat betreft de waarneming van 
je praktijk. Het grote voordeel ten aan- 
zien van de patiënten is dat ik zó naar, 
wat ik dan noem, de paramedische tak- 
ken kan sprinten of hen er snel naar kan 
verwijzen, !k heb daarmee ook overleg, 
er kan bredere hulp geboden worden en 
ik werk dus duidelijk met werkelijk meer 
plezier.”

-  In elk team werken t^ee huisartsen, is 
dat bevorderlijk voor de verhouding arts- 
patiënt?
“ We hebben hier een mannelijk en een 
vrouwelijk arts in iedere praktijk. Een 
aantal vrouwen wil niet door een manne- 
lijke arts gezien worden. Dat geldt niet al- 
leen voor de Marrokaanse en Turkse 
buurtgenoten bij wie dat heel sterk speelt 
maar ook voor veel Hollandse vrouwen 
en ook omgekeerd, een heleboel mannen 
willen liever een vrouw als arts dan een 
man, en een aantal wil per se geen VTOUW. 
In praktijk geeft dat zelden problemen, 
voor akute problemen is er het spreekuur, 
verder houden ze beiden een paar dagen 
per week praktijk. Een eis is een goede 
overdracht van informatie over de patiën- 
ten, die vindt dan ook twee keer per week 
plaats. Een voordeel is dat twee artsen 
niet altijd alken staan in de problemen 
die ze moeten oplossen, ze kunnen over- 
leggen met hun kollega.”

— Is er iets bekend over de waardering 
van de buurt voor het gezondheidscen- 
trum?
“ Dat hebben we nooit getoetst. We dach” 
ten r^elijk , afgaande op de patiëntencij- 
fers, die lopen niet terug, integendeel, er 
is voldoende belangstelling. O f we ze،؛ 
helemaal tevreden zijn over de rol van het 
gezondheidscentrum in de buurt is een 
andere discussie maar ik denk dat die nog 
wat mager is. Wat hiermee samenhangt is 
dat je voor een organisatie als deze zo’n 
vijf jaar nodig hebt om alles min of meer 
glad te laten verlopen. Een van de geva- 
ren is dat je dreigt in routine te vervallen. 
Toch kun je zeggen na vijf jaar dat een 
aantal dingen goed ءن؛ص kosten niet 
meer energie en dan kun je je aan andere 
zaken gaan wijden voorzover de tijd dat 
toelaat.”
Wat misschien ook een indikatie kan zijn 
voor de waardering, is de toegankelijk- 
heid van het centrum: “Een van onze 
problemen is dat we zo vreselijk laag- 
drempelig zijn. Kijk, toen ik op de Nas- 
saukade zat, zei ik nadat mijn spreekuur 
voorbij was, nu moet je de deur dicht- 
doen want nu wil ik niemand meer zien, 
in die zin dat ik wilde dat ،le mensen aan

■I f

De medewerkers van het gezondheidscentrum
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GROENTEN-FRUIT 
LEVENSMIDDELEN
Van Umburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

OMDATHET 
NIET 

BETER KAN
د
س س

PANNEKEET
V. LIMBURG ST؛RUMSTRAAT 42 TEL. 848671

SPECIALE AKT1E 

KIPPEPOTEN 

م 5,50  PER KILO.
m .

DENK AAN u w  KERSTBESTELLINGEN.

RUNDERLAPPEN HEERLUK 
OM TE SUDDEREN OF VOOR 
N DE HACHEE 500 GRAM f  6,45

d i 4 /ffljw jtg a a b d T
LUNCH v/a 11.00 uur

Spare-rïfcs eiité met sausjes 
e« salade ,, ض ه ء م ، gepofte ا

ETEN T©T MIDDERNACHT

ئ ,ء
2e NASSAUSTRAAT 39 TEL. 865878

2e Nassaustraat 37 
tel. 842577drogisterij

HERMAN BLIK
Uitgebreide sortering 

Kerstartikelen en Kaarsen 
Kerstverlichting 

vanaf ƒ  6,95 
Wegens enorm succes ook in 
december GRATIS loterij

ZIJLSTRA’؛
Staallas ٧٠٠٢^٠٠٨

IJZERWAREN SANITAIR TUINARTIKELEN 
GEREEDSCHAPPEN ELEKTRA VERFWAREN

maar één  echte ٨٠٠ Er is 
ijzerw inkel in  uw buurt. 

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

IJZERHANDEL
M M

ا27

JAAP MOLENAAR
 Verse gerookte er، gebakken ٧$؛

s onze reclame؛ Kwaliteit
84 .Van Limburg Stirtjmstraat 40 Tel
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club, kapper, buurthuis enz. wilt; 
ook ٠$ avonds én in het weekend. De 
buurtbus zal proberen aan uw aan- 
vraag te voldoen.
Telefoon Buurtbus: 220897: m a a n -  

dag t/m  vrijdag van 9.30-11.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u h e l l e n  

naar de wijkpost voor ouderen: 
Staatsliedenbuurt:
telefoon 844352 Saskia Stemmerik.
^ g ^ a n n n e r b u u r t :
telefoon 82%94 Cisca Meijer.

ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD

Heeft u genoeg van lekkende daken, ver- 
rotte , balkons, loszittende vloerdelen, 
slecht sluitende en kierende ramen en 
deuren, achtersta؛؛؛؛؛ schilderwerk. Doe er 
wat aan.
Indien ٧١٧ huis achterstallig onderhoud 
€١١ onderhoudsgebreken ver،oont, dan 
moet uw huisbaas dit verhelpen. Over het 
algemeen staan de huisbase؛؟ niet te sprin- 
gen om deze klachten te verhelpen. Dat 
kost immers geld. Toch zijn ze verplicht 
dit te doen.
Het inschakelen van Bouw- en Woning- 
toezicht kan in sommige gevallen effekt 
hebben. Het kan dan wel maanden, zo 
niet jaren duren voordat de huisbaas wat 
aan de klachten doet. Al die tijd zit u met 
het achterstallig onderhoud.
Op 12 december a.s. om 20.00 uur orga- 
niseert het Wijkcentrum samen met de 
Vereniging Behoud door Onderhoud een 
informatie-avond over de wijze waarop u 
snel een eind kurit maken aan het achter- 
stallig onderhoud cn de ond'crhoudsge- 
breken.

12 DECEMBER 1989 
OM 20.00 UUR 

KLEINE ZAAL VAN DE 
KOPEREN ^NOO^ 

VAN LIMBURG STIRUM- 
STRAAT 199

Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze 
avond, dan kunt ٧ altijd naar een van de 
huurspreekuren in het Wijkcentrum Û1 de 
van Hallstraat 81 komen. De huurspreek- 
uren zijn op:
maandag van 19.00-20.00 uur 
dinsdag van 10.00-11.30 uur 
donderdag van 16.00-17.00 uur

zorgingshuis belangrijk is maar ook 
de mogelijkheid om naar uw kerk, 
club, buurthuis enz. te gaan op tijden 
dat u dat wilt. Daarom heeft de Ge- 
meente nu vrij plotseling extra geld 
aan Buurtbus Haarlemmerpoort ge- 
geven. Dit betekent, dat u in de

آل'أإ و ي ت ا إ؛-;ي | : إ إ إ م ب ي و ٠ م ٠ ٠

stoorde sehildklierwerking, verkeer- 
de medicijnen, o f een depressie. In al 
die gevallen is genezing mogelijk. 
Daarom is het zaak, zo vroeg moge- 
lijk een arts te raadplegen.

'rhema-middag op 30 november
De Wijkpost voor Ouderen organi- 
seert op donderdag Ô november 1989 
om 2 (twee) uur een thema-middag 
over dementie. Plaats: W ijkpost voor 
Ouderen, Van Boetzelaerstraat 49. 
Door de Alzheimer-stichting zal in- 
formatie gegeven worden. Aan de ٠٢- 
de komen vragen .als:
-  hoe herken je verschijnselen van 

dementie?
-  wat zijn de oorzaken?
-  bij wie kun je terecht voor hulp? 
De toegang is gratis. K offie/theeook. 
Inlichtingen: Wijkpost voorOuderen, 
tel.: 844352.

R lllir a ilB
De laatste twee jaar heeft u steeds va- 
ker kunnen lezen en horen dat de 
Buurtbus H arlem m erpoort steeds 
minder mogelijkheden had om aan 
de aanvragen van vervoer te voldoen. 
De buurtbus kreeg minder geld van 
de Gemeente en daardoor kon er nog 
maar beperkt worden gebeden. Juist 
als u ’s avonds o f op zaterdag naar 
uw club, zangvereniging o f het buurt- 
huis wilde gaan, kon de buurtbus niet 
meer voor u rijden. Ook overdag kon 
er nog maar één bus rijden waardoor 
er in de ochtend en namiddag alleen 
maar ouderen naar de dagopvang in 
verzorgingshuis De Bogt konden wor- 
den gebracht en gehaald.
Omdat u en andere ouderen zo vaak 
te horen kregen dat de buurtbus niet 
kon rijden, ging ٧ n؟isschien denken 
dat u de buurtbus helemaal niet hoef- 
de te bellen omdat u toch nee te ho- 
ren zou krijgen. Begrijpeiïjk dat veel 
ouderen teleurgesteld raakten over de 
buurtbus, terwijl het allemaal zo 
mooi was voorgespiegeld 4 jaar gele-

De Gemeente lijkt nu echter eindelijk 
te gaan inzien, dat niet alleen het ver- 
voer naar de dagopvang in het ver-

ü  ^unt niet zo goed meer namen van 
personen onthouden? ^  vergeet ook  
wel eens een afspraak? u vraagt zich 
misschien af o f dat een begin van de- 
mentie is? De kans is groot, dat u 
zich onnodig zorgen maakt. Echter, 
het kan er ^an komen, dat vergeet- 
achtige buien en gekke vergissingen 
al te vaak voorkomen en tot proble- 
men in het dagelijks leven leiden. Als 
er ook nog andere lichamelijke pro- 
blemen als valpartijen, duizeligheid 
en moeilijkheden bij het eten en pra- 
ten bij komen, is het verstandig om  
de huisarts te raadplegen. £٢ zijri ver- 
schillende oorzaken die leiden tot de- 
mentie o f leiden tot verschijnselen die 
op dementie lijken!
Bij de helft van de mensen die de-
mentie-verschijnselen vertoont is de
oorzaak bijvoorbeeld gelegen in: een- 
zijdige voeding, bloedarmoede, ver

THEMAMIDDAG:DEMENTIE
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Eğer 2 ay içinde cevap 
kartı Evbürosuna ulaşmazsa 
acillik belgesi geçersiz 
sayılıyor. Şehir yenilen- 
mesi durumunda ©lanlar, 
devlet tara؛mdan öncelik 
tanınanlar, sağlık ve $ ٠٠  
syal acıdan, kendi semt- 
teki bina yapımı veya ta- 
miri dolayısıyla acillik 
belgesi olan kişilerin 
acillik belgeleri otoma- 
tikmen uzatılmaktadır. Ay- 
rica daha ayrıntıl bilgi 
edinmek isterseniz çevre- 
nizdeki sosyal görevlilere 
başvurabilirsiniz.

ACİLLİK BELGESİNİN YENİLENMESİ
ra en kısa süre içerisinde 
size yeni Acillik Belgesi- 
ni giderecektir. Tabiiki 
sizin de bir acillik bel- 
gesi sahibi olmak için ge- 
çerli norm la^a sahip ol- 
manız gerekyor. Bunlar:
- 2 sene veya daha fazla 
Amsterdam'da oturuyor 
veya okuyor olmak.

- Senelik gelirin 38.000 
guldenden aşağı olması.

- Amsterdam da uygun evi- 
nizin olmaması.

EVBRÜROSU KASETLE BİLGİ VERİYOR
edilmiş broşürlerden ya- 
r arlanması çok zor. Bu 
yüzden bu gruba giren ki- 
şile؛ için, Evbürosu kendi 
dillerinde kasetle bilgi 
verme sistemine başladı. 
"GDH bandjes” Amsterdam'da 
ev bulmanın en önemli nok- 
talarını 2 ayrı dilde 
 -kendi diliniz ve Hollan؛
daca) 12 dakikalik süren 2 
çeşit kaset hazırladı. Ev- 
bürosu 6 ay sonrada kaset- 
le bilgi dağıtımının sonu- 
cunun iyi olup olmadığına 
bakarak, devam edip etmeme 
kararı alacaktır ٠ '*GDH 
bandjes” bu kasetler £ ١٢ 
bürosunun 2 ayrı şubesinde 
dağıtılacaktır. Kaseti ki- 
ralamak için ة gulden ka- 
pora bırakılacaktır.

Adresler:
Kantoor Centrum
Van Reigerersbergenstr٠ 2

Belediye ev bürosu eylül 
ayında yabancılar işin ka- 
set aracılısıyla Türkçe, 
Arapça, Berberce olarak, 
Amsterdamda kişinin kendi- 
sinin ev araması üzerine 
ve Evbürosunun kişilere 
sunduğu evler hakkında 
bilgi ve؟iyor، Amsterdam- 
’da yaklaşık olarak 29.000 
Faslı ve 19.000 Türk otur- 
maktadır. Bi^ çouğunda uy- 
gun bi^ e^ bulup oturmak 
için bürosunun yardımı- 
nı beklemektedir. Okuma 
yazma bilmeyen kişiler ve- 
ya bu konunda zorluk çe~ 
kenlerin elbetteki tercüme

Yeni yönetmelik 198S'den 
itibaren Acillik Belgesi- 
nin yazılman tarihten 
sonra 1 sene geçerli oldu- 
ğunu belirtmektedir. Bu 
yüzden Acillik belgesi sa- 
hipleri yazıldıkları ta- 
rihten bir sene sonra tek- 
rardan uzatmaları gereki- 
yor. Ayrıca Acillik bel- 
^esi sahipleri 1 Ekim 1988 
tarihinden itibaren ev'Şa- 
radıklarını belgelemen 
kayıt larını da uzatmalı- 
lar. Eğer acillik belgeniz 
bir senelikise evbürosun- 
dan bir cevap kartı gönde- 
riliyor. Bu kar^ı geri 
gönderseniz hala ev aradı- 
ğınızı bildirmiş olursu- 
nuz. Belki de bu sürede 
siz bir ev buldunuz ve^a 
artlik bir ev istemiyorsu- 
nuz. Bu durumda ev bürosu- 
na kayıtlı olmanıza gerek 
kalmıyor. Acillik belgeniz 
geçersiz oluyor ve cevap 
kartını da geri gönderme- 
nize gerek kalmıyor. Hala 
bir ev bulmadınız ve Ev- 
bürosunun sizin için ev 
aramasına devam etmesini 
is^yorsunuz. o zaman ce- 
vap kartını göndermeniz 
gerekiyor. Ev ؛bürosu ce- 
^ap kartını aldıktan son-

EVDE HAŞERELERİN OLUŞMASINI ÖNLEYİN

Bu şubeler her gün 08.30 
ile 12-00 arası ve Perşem- 
be akşamları da 17.00 ile 
19.00 arası açıktır. Ayrı- 
ca hazırlanan kasetler o- 
rada da dinlenebilir. Bu 
bilgiyi okuma yazma bilme- 
yen kişilerde iletir misi- 
niz?

dar küçük bir delrfc 
çebilir. Düzenli 
olarak cam 
larıaçmak ب س

!emektedir. Çünkü gu- 
veler temiz havaya dayana 
mazlar. Evde sıçan oldu- 
ğunu farkettiyseniz vakit 
geçirmeden önleminizi alı- 
nız. Eğer ء are va^ ies, o 
zaman belediyeye telefon 
ediniz. Tel: 274611-

$onbahar geldiğinde, bir 
çok çeşitli böceklerin ev- 
de çoğalma şansı büyüktür. 
Bunların çoğalmalarını şu 
ş e k i l d e  ö d e y e b i l i r s i n i z ;  
غ ه £ iyi bir şekilde süpü- 
rerek gıda maddelerini î 'e 
muhafaza ederek, yemek ar- 

٠ tıklarını ortada bı- 
rakmayarak ve çöp tor- 

balarının ağızlarını iyi 
kapatarak. Aralıları ve 
delikleri iyice kapayınız. 
Çünkü, bir sıçan 5 mm ka-
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Eger yukarıdaki üç koşulu 
da yerine getiriyorsanız, 
yeni bir konut için başvu- 
rabilirsiniz. Bunun için 
"De Wittenstraat hoek le 
Nassaustraat" başvuru For-* 
mülünü doldurup, 30 e^ül 
1989 tarihine kadar şu a- 
drese gönderiniz؛ Herhuis- 
vesting, afdeling stads- 
vernieuwing/ Staatslieden- 
buurt, postbus ٤^٠ ٠ , 1005 
Amsterdam. Aşağıda ka^ o- 
dalı bir konuta hak kaza*" 
bileceğinizi görebilir- 
siniz: Tek kişi (30 yaşina
kadar. 2 ada
?ek ki?i (30 yaşindan iti- 
baren).......... ٠ ٠.2-3 oda
Çocuksuz aile.. . . . . . oda
1 çocuklu aile.,...3-4 oda 
2-3 çocuklu aile....«4 oda

Evlerin ortalaroa kiraları:
2 odalı evler. ة م37م م م م م م ء -
3 odalı evler.......f440,-
4 odalı evler.......f495٢-

Bu kiralara ayrıca ayda 
30,- 45 , ٠ gulden arasında 
servis gideri eklenir. 
Konutlar aralık ve ocak 
ayları arasında teslim e- 
dilemektir. Yeni konutlar 
kiracıların yaş sırasına 
göre verilir; yani yaşlı- 
lara önmcelık tanınır.
Bilgi almak için her çar- 
şamba saat 16.00-17.30 a- 
rası Amaliastraat 5 adre- 
sindeki konuşma saatine 
gelebilirsiniz.

Eğer yukarıda belirtilen 
koşulların üçünü de yerine 
getirmiyorsanız formülü 
göndermenizin veya konuşma 
saatine gelmenizin bir ya- 
rarı yoktur. Ayrıca bundan 
sonraki her yenikonut pro- 
jesi için yeniden başvur- 
manız gerekir. Bundan son- 
raki ilk proje ile ilgili 
bilgiyi ar^ık ayanda 
'Staatskrant'ta bulabilir- 
sini?-

K©NU^AR؛KİRAUKYN
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 475,- guldenden 
daha az olmalıdır ٠

3 ٠ Senelik brüt geliriniz 
38.000,- guldenden az 
olmalı dır.

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 
Kittenstraat" ve "le Nas- 
saustraat" Köşesinde yapı- 
lan evler için başvurabi- 
lirler.
Yeni konutlara yazılabil- 
meniz için aşağıdaki üç 
koşulu yerine getirmeniz

VAN HALLSTRAAT’TAKİ TRAFİK LAMBALARI
caddesi çok kalabalık ve 
arabalar hızlı sürülmekte, 
özellikle çocuklu ve yaşlı 
kişiler artık lambaların 
yanmasını istemektedirler. 
Protesto eden semt sakin- 
lerinin görüşlerine göre 
bu trafik lambası lüzumsuz 
değil aksine gereklirdir. 
Gösteri 08.15 de başladı 
ve 08.45 de sona erdi.

13 Ekim Cuma günü Van Beu- 
ningenplein köşesi Van 
Hallcaddesindeki trafik 
lambası yanında mahalle 
sakinleri trafiği durduru. 
Nedeni ise: Birçok rica ve 
isteklere rağmen hala tra- 
fik lambalarının çalışması 
ve belkide kadırılma ihti- 
malinin olması. îşe gidiş 
geliş saatlerinde Van Hail

HTIB
Program:
açılis, bilgilendirme, dia 
gösterisi, ara/çay, kahve, 
parti temsilcilerinin ko- 
nuşması, müzik 
Tari: 2 aralik 1989 saat 

2 0 .0 0 ،
adres: van Beuningenplein 

103 Amsterdam

Amsterdam yabancılar mer- 
kezi (ACB), HTIB ^e buurt- 
huis de Binding bölge be- 
lediye seçimleri için bil- 
gilendirme toplantıları 
düzenliyor. Belediyeler 
bögelere taşınacağı için 
bu toplantıya katılmanız 
yararlı olur.
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 Bertolin؛
del Rosso

Gelateria
Lucca

Altijd de winnaar ais het om echt vers ambachteljk Italiaans ijs gaat. 

Al sinds 1947 de boventoon in de
STAATSLIEDENBUURT

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

IJSSAI^N LUCCA 2e NASSAUSTRAAT 22

S I N T E R K L A A S - S U R P R I S E !

d Impulsecamera؛Po!aro
Ultramoderne, bijzonder fraai 
vormgegeven direkt -klaar camera 
met automatische belichtings 

pop-up electronen ٦^) regeling 
en ا؛اث  ا1اجةاا; waardoor Lt altijd $ا

probleemloos kunt'fotogra A 
leren vanaf 120 cm

Ff ؛M ode

139j- ء nu

Voor nog scherpere foto's is 
sr m odel AF met auto- 

'matische scherpstelling 
,(cm 6ه vanaf؛

189,-

Overtuig uzelf van de sterk ،/ertelerde kleuren en 
grotere scherpte varı de nieuwe 600 Plus ١١١٨٠

Ps,Ii""n„ 28,95

FOTO SPÎEKERMAN 
£e Nassaustraat 38, tel. 86 137ه

٢٠١^٢٠١ ^

Haarverzorging
٧٠٠٢ ؛١٠١٢١

voor haar

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr. 24, tel.:i20522

HOORAPPARATEN 
A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam
Telefoon (020) 84 4102

ZJEKENfONDS

LEVERANCIER

AVONDMARKT GOEDKOPERDANUDENKT
STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

864919 .ttenkade 90-96 tel؛Elke avond open De w

10
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PROGRAMMA FILMHUIS CAVIA
Programma Fi؛mhu؛s Cavia december 
WO. 29 nov.: DE BALLADE MARAY- 

ANIA, F. Immura 
WO. 6 dec.: LOULOU, Maurice Pialat 

1980
WO. 13 dec.: ASHORTSTORYABOUT 

KILLING, ,Kieslowskie 
WO. 20 dec.: THE MISSING LINK, Pi- 

cha 1980
Filmhuis Cavia, van Hallstraat

و4 8?ء 6'م ،ء1ت 4 2
Aanvang films: 21.00 nur 
Toegang: /  5 ,“

ASHORTSTORYABOUT 
KILLING, Kieslowski

Deze film die ook uitgebracht is onder de 
titeJ “ Though shall not kill” is de tweede 
in een tienluik dat Kieslowski gewijd 
heeft aan zijn interpretatie van de tien ge- 
hoden.
De hele film ademt een beklemmende 
spanning waarbij de toeschouwer al snel 
vermoedt waar het op uitloopt maar zo 
beklemmend vertaald wordt dat je hoopt 
dat het niet gebeurt. Maar tegelijkertijd 
wijst alles erop dat het onvermijdelijk is.

TMISSlNGLINK,Pichat980

الما الما , Mauifce Pialat 1980
Loulou is de legende van de onweerstaan- 
bare vrouw. De opera die Alban Berg van 
dit verguisde en gecensueerde toneelstuk 
uit 1895 van Frank Wedekind maakte, 
heeft daartoe bijgedragen. De eigenzinni- 
ge filmversie van Maurice Pialat uit 1980 
Ireeft deze status verder uitgediept. Pialat 
plaatst Loulou, de oorspronkehjke man- 
nenverslindster bij Wedekind, in een ver- 
houding met een onbehouwen werkeloze 
(Gerard Depardieu). Ze (Isabelle Hup- 
pert) gaat me، hem samenwoncn, maar ze 
blijft op het kantoor van haar echtgenoot 
werken, totdat deze weigert zijn rivaal te 
onderhouden. De hoop dat na haar zwan- 
gerschap haar minnaar verantwoordelij- 
ker wordt en werk zal zoeken blijkt ver- 
geefs, zodat ze abortus laat plegen. Re- 
portachtige vormgeving en geladen acte- 
ren geeft de film een ،uit het leven gegre- 
pen’ aanzien, hoewel het scenario tot de 
komma uitgeschreven was en de opna- 
men uitzonderlijk lang duurden. Minu- 
tieuze details plaatsen personages in hun 
sociale samenhang. Ondanks het ontbre- 
ken van echte sex-scenes suggeren Hup- 
pert en Depardieu een intense erotische 
spanning.
In de Amsterdamse stadsschouwburg is 
van 15 t/m  I? december de integrale to- 
neelversie te zien.

م م م م م م ص ، ه

gen, laat staan om te jagen of'op een an- 
dere doeltr،؛ffende manier in zijn levens- 
onderhoud te voorzien. Maar ؛toen de 
grauwe, plompe, domme mens eindelijk 
had geleerd op primitieve wijze te copule- 
ren, geschiedde er op een goede dag op- 
eens een wonder. Er werd een roze baby 
geboren, de eerste die werkelijk aan de 
huidige mens deed denken en de naam 0  
kreeg. Deze o was de ontbrekende scha- 
kei in de evolutie van de mensheid. Een 
film voor wie het naadje van de kous wil 
weten.

Uitgaande van de tegenwoordig algemeen 
aanvaarde theorieën over het ontstaan 
van de aarde en het leven laat ه ء؛هل , de 
maker van deze lange en leuke animatie- 
film ؛ آرم $ het boek Genesis en de evolutie 
in een nieuw en satirisch licht zien. Hij 
oppert de gedachte dat de mens in de loop 
van de evolutie slechts een hinderpaal 
was, een lastpost en een verliezer, “ zo 
dom, dat vergeleken met hem een week- 
dier een hoog ontwikkeld wezen was” . 
Samenlevend in een groep soortgenoten, 
die stenen aten (of elkaar) was de mens 
niet in staat ont zich goed voort te bewe-

PROGRAMMA SPINOZA

Sp!no2a special House Party for Lovers
-  zondag 31 december

Salsa
-  met Ewald Chocolaat, elke Vrijdag 

vanaf 19.30 uur
Llamenco
-  met Inez, elke woensdagavond vanaf 

iq ٦٨ Hnr

Verwacht
•  West Afrikaanse dans enmuziek work- 

shop sesseis vanaf december.

Spinoza theater-café & restaurant
De Witteustraat 25
t،؛L: 84,77.46/86.14.30

Spinoza House Party
-  zaterdag 25 november - 22.30 um
-  vrijdag 22 december - 22.30 uur

Roots awakening
-  zaterdag 2 december - 22.30 uur
-  zaterdag 1ة  december - 22.وو uur
-  zaterdag 30 december - 22.30 uur

Salon de Tango 
dans en luLster concert
-  zaterdag 9 december - 22.00 uur
-  zaterdag 23 december - 22.00 uur

Flamenco
dans en zang concert
-  donderdag 2! december - 21.30 uur
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SMAAK, DIEPGANG EN RUG
Ge$̂؛ ek met ArnoudKlap, ه0وهما

gels hebben te maken met de smaak. De 
wijn met de meeste smaak of het meeste 

aatst. Na zoete wijn bij-؛ karakter het 
voorbeeld, zijn je smaakpapillen zo ver- 

vuld dat je een dro£e wiin niet meer goed
proeft.
Verder moet je er rekening mee houden 
dat niet elke wijn voor iedereen of elk 

-Er zijn nogal wat ver ؟,؛. tijdstip geschikt

zich veilig in wanen is dat een wijn met de 
benaming ‘appellation eontrolée’ beter is 
dan wijn die deze aanduiding niet heeft. 
Vergeet het maar, dit gaat niet altijd mee؛ 
 De wijnen onder de naam ‘vin de .■ءه
pays’ zijn de laatste jaren zoveel beter ge~ 
worden, dat ze niet onder hoeven te doen 
voor een ‘appellation eontrolée’. Daar zit 
een heel verhaal aan vast.
Arnau'd: “ In Parijs zit het eontrole-insti- 
tuut voor de wijn. Om ‘appellation con- 
trolée’ genoemd te mogen worden, moe- 
ten de wijnen aan allerlei regels en wetten 
voldoen. Zo zijn er per gebied bijvoor- 
beeld verschillende druivensoorten voor- 
geschreven. Als nu een boer zijn grond 
aan een bodemonderzoek onderwerpt en 
daaruit konkludeert dat een andere drui- 
vensoort het op zijn akker beter zal doen 
dan de voorgeschreven soorten, dan kan 
hij die nieuwe druif gaan verbouwen en 
misschien wel betere wijn produceren, 
maar hij voldoet niet meer ه س  de voor- 
schriften en zijn wijn wordt dus niet ‘ap- 
pellation controlée’. Vooral in het zuiden 
van Frankrijk is dat wel gebeurd. De Vin 
de Pays de Cote de Casgogne bijvoor- 
beeld is zo’n wijn.”
Regels die nog wel gelden gaan over de 
volgorde waarin wijnen gedronken moe- 
ten worden: witte wijn voor rode, droge 
voor zoete en jonge voor oude. Deze re-

Zonder ook maar één druppel alkohol 
binnen te krijgen, kan wijn boeien، Ar- 
naud Klap, een slijter ا>ل de buurt, kan er 
«ren smakelijk over vertellen. H؛j heeft 
van zijn hobby zijn beroep gemaakt en 
zijn liefde voor het vak en de wijn komt 
dan ook ؛n e]k woord tot uiting. De 
Staatskrant gin؛؛ bij hem op de koffie, 
luisterde naar zijn verbalen en kreeg 
steeds meer zin in een lekker glas wijn

Arnoud Klap is niet alleen een slijter, 
maar ook Viïïoloog van de Wijnakade- 
mie. Wij dachten eerst dat deze b e n d in g  
een grapje was, maar de Wijnakademie 
schijnt echt te bestaan. Hij heeft er een 
opleiding gevolgd en examen gedaan, 
waarvoor hij praktisch alles van wijn 
moest weten en^unnen proeven. Nu mag 
hij z؛ch dus Vinoloog noemen.
Allereerst vertelde hij ons dat het drinken 
van wijn niet alleen de laatste tien jaar 
enorm is toegenomen in Nederland, maar 
dat ook de regels er omheen m؛nderstreng 
genomen hoeven worden. Witte wijn bij 
vis en rode wijn bij vlees was vroeger één 
van die regels. Dit hoeft dus niet meer؛ 
het is afhankelijk van je eigen smaak. Zo- 
als er tegenwoordig voor kleding minder 
st؛enge regels geldeh, geldt dat ook voor 
wijn.
De tweede regel waar de meeste mensen

(tn igra^nor^nisaties, anti-fascisme- 
comités, jongerenorganisaties, enz.) en 
instellingen aanwezig waren. Er is ge- 
praat over doelstelling, structuur en pro- 
gramma van het platform. Op korte ter- 
mijn zal de campagne zich richten op de 
gemeente- en stadsdeelraadsverkiezingen. 
Het ligt in de bedoeling de komende 
maanden ook platforms in de buurten op 
te richten, waarbij zoveel mogelijk instel- 
lingen betrokken zullen worden، We zul- 
len julhe via de Staatskrant op de hoogte 
houden van de plannen.
Op 14 december a.s. is er weer een alge- 
mene stedelijke vergadering, waarop de 
laatste ontwikkelingen rond het platform 
aan de orde komen. Alle belang،stellenden 
zijn van harte welkom, om 20.00 uur in 
het gebouw van het KMAN, Ferdinand 
Bolstraat 39 (tel. 664 م44ئ ).

PLATFORM TEGEN RACISME EN FASCISME

bestrijding van intolerantie. Te vaak wor- 
den soc ia l zwakkeren in deze maatschap- 
pij tegen elkaar uitgespeeld. We willen de 
dialoog tussen migranten en Nederlan- 
ders stimuleren, zodat mensen samen 
kunnen werken aan de oplossing van 
، ^  schappelijke problemen, juist ook»؛
op buurtniveau waar mensen uit verschil- 
lende culturen met elkaar samenleven. 
Verschillende politieke partijen (PvdA, 
Groen I.inks, VVD, VCN, SAP) en tal 
van maatschappelijke organisaties heb- 
ben al laten weten dat ze dit brede initia- 
tief van harte willen ondersteunen.
Op 25 oktober از. heeft een eerste grote 
vergadering plaats gevonden, waarbij 
vertegenwoordigers van ruim 40 groepen

Naar afle id ing  van de verkiezing van 
Centrum Democraat Janmaat in deTwee- 
de Kamer en het algemeen klimaat van 
toenemend racisme in Nederland, heeft 
een aantal verontruste instellingen ^ ٥ ٠٢ - 
ganisaties in Amsterdam het initiatief ge- 
nomen tot de oprichting van een platform 
tegen racisme en fascisme. Het is de be- 
doeling dat dit platform een zo breed rao- 
gelijk maatschappelijk draagvlak krijgt؛ 
instellingen, organisaties en personen 
moeten proberen elkaar te vinden in een 
gezamenlijke strijd tegen fascisme en ra- 
cisme. Iedereen ka» op zijn eigen terrein 
(^erk, buurt, school enz.) een bijdrage le- 
veren aan versterking van solidariteit tus- 
sen Nederlanders en migranten en de
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“٨١$ je wjjn ؛١١  een kast in de kamer be- 
waart moet je dat nooit langer dan een 
half jaar doen. De tetnperatuurwisselin- 
gen zijn te groot ٧٠٠٢ de wijn, daar wordt 
ie minder van. Zo’n leuk wijnrekje naast 
de kachel is dus niet ٠٨١ wijn lang op te 
bewaren. Als de wijn in een donkere kast 
onder gelijkmatige tenipera^ur bewaard 
wordt, kun je dat 2 a 3  jaar doen, maar 
eigen^jk heb je een enigszins vochtige 
kelder nodig; dan kan het langer.
Ook in de fles rijpt de wijn nog, doordat 
er doo؛ de kurk minieme hoeveelheden 
lucht kunnen in- en uitgaan. Bij erg jonge 
wijn, die dus nauwelijks keJderbehande- 
ling heeft gehad, is het goed om hem voor 
het drinken in een karaf over te gieten, 
het zogenaamde decanteren. Dan geef je 
de wijn nog even wat lucht en kan hij nog 
wat van zijn stoffen kwijt.

Dru؛؛lu؛s
Niet alleen Frankrijk, maar ook andere 
landen maken tegenwoordig goede wij- 
nen, zoals ةآل1ةن , Spanje en Portugal. 
Soms is dat door de direkte invloed van 
de Fransen ontstaan, zoals in de Rioja, 
een streek in Noord Spanje. Dat is begon- 
nen met de komst van de druifluis- 
Arnaud: “ Eind vorige eeuw verwoestte 
de Phyloxera, de zogenaamde druifluis, 
in enkele decennia alle wijngaarden in 
Europa. Franse wijnboeren uit de streek 
van Bordeaux zijn in Spanje werk gaan 
zoeken, toen de druifluis al wel in Frank- 
rijk, maar nog niet in Spanje voorkwam. 
Het ؛ageren op fusten hebben zij daar 
toen ingevoerd.
De druifluis was een ramp. Hij tastte de 
wortel van de wijnrank aan. Er was geen 
enkel bestrijdingsmiddel voor te vinden. 
Men ontdekte toen dat de luis afkomstig 
was uit Amerika en men de wijnranken 
kon enten op Amerikaanse onderstok- 
ken, die immuun waren voor de luis. Dit 
gebeurt nog steeds overal, anders zou het 
weer mis gaan. Er zijn wel wijnboeren die 
nog een wijn uit 1860 hebben, dus van 
voor de druifluis, en beweren dat deze 
heel anders^ smaakt; de préphyloxera- 
wijn. ”
Tot slot vertelt Arnaud dat de klanten te- 
genwoordig meer op de kwaliteit van de 
wijn — van drank in het algemeen eigen- 
lijk — zijn gaan letten. Hij vindt dit, als 
slijter, ؛؛en prima ontwikkeling; de men- 
sen kopen de wijn dan niet willekeurig in 
de supermarkt, want ze hebben behoefte 
aan een goed advies van de slijter. Maar 
hij vindt het ook uit gezondheidsoverwe- 
gingen wel goed. Als motto stelt hij voor: 
mensen, drink minder, maar beter!

Judy Spook

Het verschil tussen lichte en zware wijnen 
heeft meerdere oorzaken, o p  de eerste 
plaats hangt het af van de druivensoort 
en de grondsoort of de streek van de 
wijngaard. De ene wijngaard is meer ge- 
schikt voor een zware wijn dan de ander. 
Ais de kwaliteit van de druif goed kan 
worden is het de moeite waard om er 
meer zorgaante besteden. Daarvan maakt 
men natuurlijk geen lichte wijn. De ه ه آل - 
ven brengen genoeg op om per hektare 
weinig druiven te verbouwen, wat de 
smaak van de wijn ten goede komt. Dan 
verdient zo’n wijn ook een lange kelder- 
behandeling.
Daarnaast is ook de methode om wijn te 
maken van invloed. Deze kan traditioneel 
of modern zijn. Bij de traditionele me* 
thode laat men, in tegenstelling tot de 
moderne, de schillen en steeltjes dagen- 
lang meegisten. Deze geven tanine af, een 
stof die als conserveringsmiddel werkt. 
Deze wijnen moet je dan ook niet jong 
drinken want dan proef je de tanine nog 
en smaakt de wijn bitter. Voor wijnen die 
het waard zijn om te bewaren is zo’n con- 
serveringsmiddel wel belangrijk en de ta- 
ninesmaak verdwijnt in de loop der tijd.

Gisten
Het gisten ontstaat in principe spontaan, 
al wordt de natuur wel wat bijgestuurd. 
Het is vaak ook op druiven al te zien in 
de vorm van het dunne witte waasje dat 
op de schil ligt. De temperatuur is echter 
belangrijk, dus wordt deze kunstmatig 
geregeld. Na een aantal dagen wordt het 
sap eraf gehaald en daarna laat men het 
vaak nog een keer gisten, om. de wijn 
minder zuur te laten worden.
Na de gisting wordt de wijn gelagerd, 
d.w.z. in fu؛؛ten gedaan. Deze fusten zijn 
vaak van eikenhout, wat ook aan de wijn 
te proeven is. Arnaud: “Het geeft de wijn 
smaak, ruggegraat en diepgang. Nietiede- 
re wijn heeft dat natuurlijk nodig; een 
lichte rode wijn ga je niet op een houten 
fust leggen, die moet jong en fruitig zijn. 
Door een langere kelderbetiandeling komt 
de wijn tot rust en vermengen de verschil' 
lende aroma’s zich onderling. Het fruiti- 
ge gaat er dan dus af. Wijnen uit een goed 
gebied. Bourgogne of Bordeaux bijvoor- 
beeld, zijn een lange kelderbehandeling 
waard. Deze wijnen zijn dan wat duurder 
en hebben het nodig om een tijdje be- 
waard te worden. Ook al$ een wijn al ge- 
botteld is, is het echter vaak zinnig om 
hem te laten liggen. Bij jonge en goedko- 
pe wijnen niet te lang. Zelfs de Beaujolais 
Primeur kun je rustig de heie winter laten 
liggen, die hoeft echt niet persé voor 
kerstmis op te zijn.”

iEGRAAT

schillen tussen wijnen, b.v. lichte en zwa- 
re fijnen. “ Een zware Bordeaux kan me 
nog wel eens te vermoeiend zijn” , zegt 
Arnaud, “ op zo’n moment drink ik liever 
een lichte ïtaliaanse wijn. Dat is onge- 
kompliceerd drinken. Beaujolais is ook 
licht, zeker de Beaujolais Primeur die de 
derde donderdag van november uitkomt. 
Dat klokt gemakkelijk weg.”

GROEN LINKS WE$TERPARK
Met het oog op de verkiezingen in het 
stadsdeel Westerpark (Sparndamiiier-, 
Zeehelden-, Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt), is de afdeling Groen Links 
Westerpark opgericht. In Groen Links 
Westerpark werken leden van de PSP, 
PPR, Vereniging Groen Links, Progres- 
sief Migrantenblok en Onafhankelijken 
samen. Doel is een zo sierk mogelijk 
links-radikale inbreng in de stadsdeel- 
raadpolitiek. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan het conceptver- 
kiezingsprogramma. De bedoeling is dit 
op korte termijn te bespreken met alle 
matschappelijke instellingen en belang- 
stellenden in de hnnrf.،»n- Voor inli^hïin- 
gen kunt ٧ het volgende nummer bellen: 
274733.
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TIJDSCHRIFTEN SCHRIJFWAREN STAATSLOTEN

IN ÉÉN PAKKET
week ٠٠ .٨٢

GROTE SORTERING 
KERST-EN 

NIEUWJAARSKAARTEN
GROTE SORTERING AANSTEKERS

٦ ۶  speciale prijs 4 -S O

FAX-SERVICE 
f  2,50 (inkomend) 

uitgaand plus telefoonkosten

PIET M ODDER ؛ ؛ ؛ ؛ ، -
84.12.46 :VAN HOLSTRAAT 236, TEL

:رم
%Spinozaم

ء THEATER-CAFE& RESTAURANT
De Wittenstraat No 25 tel. 847746

٧١^٧ $, VLEES EN VEGETARISCH ETENİN AMSTERDAM-WEST 
IS SPINOZA “DE BEST”رأ'

ƒ 20,50 
ƒ  23,50

ƒ  18,50 
ƒ  17,50 
ƒ  19,50 
ƒ  17,50

3.50
4.50
4.50

/

H O O F D G E R E C H T E

★ Scholfilet in
witte wijn met amandel

★ Sliptong â la meunière
★ Lasagna -  spinazie/ 

oesterzwammen
★ Groente terrine
★ Duitse biefstuk
★ Javaanse kip

N A G E R E C H T E N

★ ٢^٧  ̂ gebak
★ Citroen ijs
★ Cassis ijs

NS O E P

6,00
5,50

5.50
5.50
5.50

/
/
/

/
/
/

★ Bouillabaise
★ Vegetarische kruidensoep

B I J G E R E C H T E N

★ Tonijn quiche
★ Champignon/walnoten quiche
★ Spinazie/feta quiche

^ sch eid en , vis, vlees o f vegetarisch dineren, kan nu 
ook in Amsterdam-west bij SPINOZA, Wittenstraat 
25. Een ru$tiek café ا'اآآآ lekkere EJzasser wijnen en een 
royale keuken die haar prijs waard is. Je moet er gege- 
ten hebben. Aardige mensen en lekker dichtbij.
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$TRAATFEE$T BENTINCKSCHOOLOp woensdag ل november vierde de Ben- 
tinckschool feest om te vieren dat de Ben- 
tinckstraat opgeknapt is.
’s Morgens is er aï enige bedrijvigheid in 
de Bentinckstraat te bespeuren: de straat 
wordt geveegd en schoongespoten en uit 
de ramen van de Bentinckschool komen 
slingers en ballonnen te hangen. Om 12 
uur wordt de straat afgezet, er kan geen 
verkeer meer in. Ouders en leerkrachten 
zijn druk bezig om alles klaar te zetten 
voor het feest-
Dan is het twee uur en het feest begint. 
De Vliegende Brigade heeft een groot 
luchtkussen en vele spelletjes. Er zijn ook 
mensen van het buurthuis de Binding die 
een aantal aktiviteiten organiseren. Het 
rad van avontuur draait met vele mooie 
prijzen. Bij het simuitaan dammen is het 
druk, velen verliepen maar er zijn ook 
winnaars. Er lopen kinderen met mooie 
zelfgemaakte buttons rond en veel kinde- 
ren zijn mooi geschminkt. De kinderen 
genieten er، na dat alles smaken de poffer- 
ties en limonade wel erg lekker.

ى . Becking 
Dir. Bentinckschool

INFORMATIE-AVOND
Amsterdams Centrum Buitenlanders, 
HTIB en buurthuis De Binding organise- 
ren een informatie-avond over de komen- 
de stadsdeelraad en de verkiezingen. Het 
programma ziet er als volgt uit:

-  Opening؛
-  Inleiding;
-  Dia-voorstelling;
-  Pauze/thee-koffie
-  Toelichtirig van verschillende partijen;
-  Vragen-discussie;
-  Muziek en hapjes.

Datum: 2 december 1989 om 20.00 uur. 
Plaats: Van Beuningenplein 103 (Buurt- 
huis de Binding).

aangemoedigd door hun schoolvriendjes/ 
vriendinnetjes. Ze waren duidelijk sterker 
dan hun leeftijdsgenootjes van de Multa- 
tulischool en de Boomgaard en mochten 
ook naar de kwart-, de halve finales en de 
finale. En daar werden ze kampioen van 
Amsterdam.
In de prijzenkast van de Frederik Hen- 
drikschool staat nu dus die grote wissel- 
beker van de korfbalbond te schitteren- 
Op 16 juni 990؛ mogen deze kinderen to- 
nen of ze ook de besten zijn van heel 
Noord-Hólland. Geen van deze school- 
korfballertjes had ooit een korfbalwed- 
strijd gespeeld. Daar komt verandering 
in, sommigen zijn inmiddels lid geworden 
van Sporting West.

K0RFBALT0ERN00I
Via de Amsterdamse korfbalvereniging 
had de korfbalbond uitnodigingen ge- 
stunrd naar alle Amsterdamse scholen 
om deel te nemen aan het korfbaltoer- 
nöoi in de herfstvakantie. De Frederik 
Hendrikschool nam deel met maar liefst 3 
ploegen. De oudsten werden helaas uitge- 
schakeld in de voorronden. De ^e/6e 
groeiers deden het beter; na wedstrijden 
tegen de Boomgaard, de Waterkant en de 
Bos en Lommerschool mochten ze door 
naar de halve finales. In hun leeftijds- 
klasse eindigden ze als 4e. Een mooi re- 
sultaat.
De kleintjes, de 7- en 8 jarigen speelden 
heel leuk samen en werden ook heel leuk

aan de vrijwilligers. Wel vindt er een ge- 
degen selektie plaats en krijgen de vrijwil- 
ligers ؛؛en interne training. Want natuur- 
lijk is niet iedereen even geschikt voor het 
zware en soms moeilijke telefoonwerk. 
Bent u g^interesseerd en in de gelegenheid 
om de training te volgen die vanaf januari 
een weekend en 1 2 ف avonden per week 
kost dan kunt u verdere informatie aan- 
vragen op het kantoor van de SOS/THD 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 
Tel.: 020-167686.

EFONISCHE HULPDIENST؛SOSTE
praten met één van ■'de ongeveer honderd 
vrijwilligers over moeilijkheden waar we 
aHemaal mee te maken kunnen krijgen: 
rouw, ziekte, relatieproblemen, p.؟yehi- 
scte moeilijkheden, werk, wetkloosheid, 
verslaving, enz. Soms helpt het om er 
eens anoniem met een buitenstaander 
over te praten. Soms is het een eerste stap 
naar andere hulp.
De SOS/THD stelt geen opleidingseisen

In januari 1990 begint er bij de s o s  Tele- 
fonische Hulpdienst een training voor 
vrijwilligers; Deze training duurt 3 maan- 
den en kost één ف twee avonden per week. 
Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze 
na de training minimaal één ف twee jaar 
bij de SOS/THD vier telefoondiensten 
per maand doen.
Per jaar bellen 20.000 Amsterdammers 
de SOS/Telefonische Hulpdienst. Zij
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ى * *ةت000 بتعد

د ي ز ع ل ا ا من ل م ر ط ع وآ ١ ت ل مل رء ل'دآ با ت

ه ١ عبت لخنتعا ا د و ج و كم في ل و ا حي

مابممكن س ل

ى ى ن ط ع ات حم

ة ل ج ى م ل ت ١ ع ل ح ر ٠ ق

ح ى ١ ؟ممل ن ك ا ١ ل ت ة بعة ل ي د ل ب ل د *ل وما محرق ا ء ف ت ؛ب ل ١ حول ت معل و ص ض عن ل خ

ت ء ه ا م و ل ا صة ط م ق ع ل ب ض ١ ك ك و ر ذ ا ا أء د ر ن م م ق ع ري ة ط م ل ض أ س ك أ ا و أ ل م  ب

أبم ا خ ل ل ى أ ث لى ا ن ك ا ر % 'ذلك مبد ل م ب س و ) ط ي ض ض ء ك م د ت ا - ل ض ١« ا ٠ وخ ١̂ ر
ن و ت ه ل ب ؛ك ب ك ي ن ط ي ل ا - م ي م ل ما *دم ت ا ا ب م ه سب ب ل م ا ل ل ؤذ دأ "ب:ا ا م ن م م اب موة000 ئ

ت ث،ت ت ؛ض كلل وق ا ما ؛ل د ك ا د ح و ش, جثت يا ى و ر م أ ل ي س ا ، ب م ن ى ب ش ت ا ل9م000و ز;ي عت د د ج حل م . د ال ا م ر ء ت ح م >،ا

ى ا مصلية يق ن ك ا ا ل ت ة بعت ل ي د ل ب ل عا ل ك ك ع  ي

ا ت ل ن ١ ل ز غ ب ا ن با ن ن ال م غل ك ع ن ر أ من ي غ  ل

أ وا ة ت ك ب وهدا Öل هم ي ل خمرا م ل  محنش ق

ه مت ى ا عن ب ن ك أ ل د م ل ب آ ث ج ت ل • مملحت ترر
ى ت سجيل ك ل ت ا ١ ك و ط ة ا ت ل رب و ر ن عن ل

ك رملت دل ن با و ي ن ن ل رة ١ ل ز ك غد ة وبا ل غ ل ر ل م ل  ا

"Iح را ت غ م ئ د ع ن ل عك ئ ا هدا ت ا ا من ك ك  ن ل

م ا ر غ ل ا وا ؟ا ت ك ة ١ وهدم بق ل جرب م لت و د ن  ن

را ع ؛مر م د ومن ث عد ب ا ا سي ي ف ر ظ ت كل ل ب  ك

L ة با ي م ن ل م م ا يممه ل د و ا ال ي ر لحصول ا ي

ما د ن كرطت ا م ك ع ب ن ١ لع ي م عكات ب ل, ح م  ي

سكئى ا شلحلت ا با ل ن ع ا ا وبن ل ن  ليت ل

ت بمرض ريض فن ) را ش آ ق ه ر ا
ب دا ا شرق ش ر ا رمولوكن ٠ شت ر ك ( ?ي ت ط دل و

ا ١ _؛ ل آ م ي م ٧ ض ل ى ا ومة0 ط ١ ا00 ل ق  وب م

م ط و ا ' ا ش ص م ل ى أ7م00 ا ل 0ا  آ9م0

ط مدا من ي ر ث ل ة و ا د * خل

16

د ح م,,م,,م س س مس .•م

ما

وم في ر 1و ي ب و ن ك ي ١ ا ف ما م ل ا ط ث ا د ك ل

ج ض - ا م ت م ه خا م ور ' م ر ا ب ر م و ١ ل

ا ا م ي ا ت را ل ت ر ل ب ع ا ت ن رع ث ا ها ف ر ت  ت ل

ك دل ة ضوء تر.ب و ر ا ك ود ا ج و م س ني ال  نن

ا ا ث ن غن حت ا ب بجا ئ ل ي ن ر  *ب
ما ي ابي ١ ا د ت ل ي ا ن كآمسل م م ل و ق  ي

دا ون م جا أ ي ق ا مدم مالح ١ عدم مي ج النن  ل

ب وهدا وا ب ل عرا خى ي غ ا حدا عبور ث ل

ئ ت ا ب ن ل ا ل ب طغا ال ر ١ ل ا ن م زة ل ج ع  وال

 ر ب ١ ب سا ١ ت ٠٧ ت ركأ ١ قي با وكبلك
ن ت ١ و ر عب ا ا هدا ي ث ر ئ ل م  م غير ،•؛ي

ى ا محدودة ت ن ل ك ع ج ن ١ ي ت ن ا ت م ت ٢٢٠ ن  ل

ل ا ا س ي ان ا د ض ا م ل ا ب ا ؛ _ ن ا م ت  ر

ص١ ا ر ا م ل ك د ل ا م ل ا ب ل ت ا ر  ا

ف ر ح م م ن ا ب ال ا ى ل ا ' ع ب ء ل م ه ا د

ن ١ س م ٠ المر با ل
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ن ك ن محسنمة صا كا س ءل را ك ل ا23 الحي ل م م

د غي و ف ا ع ف ي ز و ل ت ز غا م ل ة ا د ي د ج ل ش ا ع مة الممماري،ف ت ظا إل ة 45 و 30 عاسن أ ل ا ط  . ن

ة ي ق سب أل سشنعجل؛بمن ا ي لل ر ف طا د إ ي د ج ت

ة ن دي م د .ال ع ى ،الغاص مؤالء وب ط ع م ت ي سئ آل ن هذه ا ك سا م ل هز ا ج ي ت شهور ف ر ال راي و فب

س و0 سنة ص مار ع ٠ ل و ز و ب وت س ب ح ي رت  ت
ة ن ي ن كا م إل ل ا و ص ح ي هنا .المص ض لل عن ر الراغب ي ب ك أل ال سنا ا و «أ

ن ك مأ س م ل ى محقني أ ن ب ي ت ح ع ب

.Fagelstraat سترات

ل ز منا ل د ا ص

د ي ز م ل ن ل ت م ما و ل ع م ل جوا ا ه ى ان ل  ءه1س إ
ل ا ب ق ست م إ س ة ق ن ي د م ل دا ي د ج ع ،ت ب نا ل  لمهبملحم ا
ى ن ك س ل ل هنا ،ا وم ك ن أآلربعاء ي  السماعق مابي
ج)© اورادعة . ^ (ل ه ؛٨^ ف ^ ص ؛لن و

ى محنا ه ن دال وا غ ب ل  ؛يا
AmaUastraat ا

١ _ننااك

و (17.30) ء ءأ ما  ،س
 5ؤ 5 آمحلياممرات

وا جنب  ٠ من النتفامم سوء ت
ن م إ ن ل و ر وف ورة محشروط على تت مدك  .أعالم ال

د د م ت ت ى 1ال ء ساعة إل إل

م ع ل و ر ش ء م ا ن ب ل عا ر شا م ن د م ي ج ص م  بآل
آل م د ة م ق طا ل ا

مكد ع،غاءتة ع ب د ر ش ’م

ع و ر ش م ل ب ا ن ك س ، ل ب ق م ل ب ا  جهمتعئ غي ع

ى عحي و ف و ه ش ىع ول أل ن ا ة م • لس

ح غرف ا ب  ؛3 أو 2 ،أ ؛لكم ي
ن عي حي و ى ال ل ن ؛سنة 30 إ  *غرفتي

ص عبن حي و ة 30 ع ن ر س ث ك  3 أو 2 :وأ

ف 3 قرو-ءضت  د
ة ر م د لها آ ف 4 أو 3 :1 ول «غر

أ

هر ألكم\ع اثمقة ش ىال  تعريجأء ف

 .نحلأل 375 ؛غرفتتجن لها نقف
 .نحس 440 :غرف 3 لها شفة
ن 4 لها شقة ر س 495 :ي .ن

شنا ١ فمل في رة ١لحشرات ا تلجا ء ل غي م  ل

ة وا ر ي ب ك ا ١ لى ا ل م ل ل ت ز م ل ش ا عن ل  لعي

ا دح ا ل الزبا وا ن ضرة أشما ك ا ك  ل

ا ه ل ه ب م ل ن با س م ن ل ت ك حتما ١ ك  طت

ي ن ١ صر ءالتت شرا ا مد  منزللثؤ خل دا ت لح

ك دل ا و ا ا لطرق ي ت ة ل ب ى ١ ل ف ومى ل طي ت

ل ا ز م ح مرارا ل ر نت ا عر ت - ا م ب خل ل  تن

ي ١ ء لهوا ١ ق ل ل ز ن م ل آلكل ١ قي إ تضع ال ل

ن ا بدو ن ل الزبا ١ التضع ٠ ط و ء غطا بد  

ا د ك ل ر ل ١ خل ك ز ن م ك وغير ل ل دا ا من د م ر ل ب  

ة ١ ري و ر م ب ل ج ل لمشا ا هدم وت ٠ ك  

ما ا ا د ت ا ا إ زتح ن م را لى ن ب و ا ر صنا ن ف  

ا ب ك محي ر ك زل ن ن م ك م ك ي صل ن ا ل تت  

ة7  V-' ا ت ب ي د ل ب م ل م ع ها ا رق ف ل ٦ ١ ت  

٠ عجانا وهدا
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0 2 0  -  1 2 6 6 4 1  
SARPHATlPARK.44-  629986m

KADO-VERPAKKING 
KERACILS

L A N C O M E  é t>________ __  
PARIS م ٠

Kéracils zit tijdelijk in een elegante 
zwarte doos. Daarbij treft u هءء mini 
Khohl potlood aan, plus een proef- 

verpakking F ŝprit de SoleiL Een 
verzorgende dagcrème met 

natuurlijke bruïning.
De prijs: /  28,95

ص ر  DROGIST, PARFUMERIE E^ SCHOONHEIDS SALON

.  TOM LOW IE
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 46, TELEEOON هء36او

IN TER N A TIO N A L م ا ت أل11ه
2e NASSAUSTRAAT 14 tel.

A ت؛٦٠٠ LLE TOP 50 FILM S 
R 5قه ااتا'ا ،*>■ن EST

V ID EO  PL A Y E R  25s PE R  DAG HVCL.3FILMS
18



de hele dag (alles inbegrepen). Na overleg 
met Helga Sieckmeijer kunt u ook ٧٠٠٢ 

een gedeelte reserveren. We hopen dat het 
een gezellige le Kerstdag gaat worden.

namens alle medewerkers, 
Helga Sieckme؛]er

KLEIEN VOOR VROUWEN 40+
Onze keramiekklup die elke maandag- 
middag van l^(W-J5.30plaatsvindt,heeft 
nog plaats. Keramiek is het maken van 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen (vaas, 
schaal) van klei. Wat ٧ maakt wordt ge~ 
glazuurd en gebakken, zodat er een mooi 
voorwerp mee naar huis genomen kan 
worden.
De dames die gestart zijn, zijn reuze en- 
thousiast en vinden het leuk als er mee?- 
deelneemsters bij komen. ٧٠٠٢ 1© lessen 
is het /  75, -  (materiaal inbegrepen). Als 
u er nu bijkomt zijn de kosten natuurlijk 
minder-
Tot ziens op maandagmiddag in buurt- 
huis De Reiger, van Reigersbergenstraat
65, tel.: 845676.

ken, het maken van kleding, het ontwer- 
pen van patronen, breien. K osten/ 26, -  
per maand (ex€İ. materialen). Tijd: 20.00- 
22.00 uur. Op dit moment hebben wij 
nog een paar plaatsen vrij. Heb je interes- 
se? Bel naar ’t Trefpunt en vraag naar 
Ans Termeulen, tel.: 842473. Of kom 
langs op maandag of donderdagavond 
tussen آ9.00-23.س  uur; dan treft u Wil- 
liam achter de'bar,.hij/weet er alles van.

BING0-MIDDAG
Het Ned. Instituut voor Volksontwikke- 
ling en Natuurvriendenwerk (NIVON) af- 
deling Oud West, organiseert op zondag 
17 december 1 و8و  een bingo-middag in 
het gebouw “ De Koperen Knoop’ van 
I,imburg Stirumstraat 119. £٢ zijn hon- 
derden fraaie prijzen te winnen. De op- 
brengst komt ten goede aan culturele ak- 
tiviteiten van de afdeling. Toegang gratis. 
Aanvang 13.30 uur, zaal open om 13.00 
»lir. Voor verdere informatie- J.R. v/d 
Abeele, Ant. Heinsiusstraat 2, telefoon 
844174.

14.00-17.00 ««٢:
-  muzikaal middagprogramma verzorgd 

door de veelzijdige artiest Wim Wico
17.30 uur:
-diner
ongeveer 19.30 uur:
-  einde
Als u wilt komen, moet ٧ zich zo snel mo- 
gelijk persoonlijk komen opgeven bij 
buurthuis De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat 65. u  moet meteen betalen bij 
inschrijving. De kosten zijn /  25,.— voor

HULPK0K(M/V)GEVRAAGD
Elke woensdag wordt er voor ongeveer 16 
personen een goede, gezonde maaltijd be~ 
reid. We zoeken iemand die onze kok kan 
helpen met het verzorgen van de maal- 
tijd. Je hoeft geen ervaring te hebben met 
koken. Onze kok John kan je eventüeel 
van alles hierover “ teren” .
Heb je interesse? Bel dan naar buurthuis 
De Reiger, van Reigersbergenstraat 65, 
tel.; 845676 eh vraag naar John (alleen op 
woensdag vanaf 14.00 uur) of Helga.

Iedere donderdagavond wordt er door 
Annet van Andel naai- en breiles voor 
manneri gegeven in buurthuis ’t Tref- 
punt, 3e Hugo de Grootstraat ق- Men kan 
daar leren: repareren van kledingstuk-

KERSTFEEST
Natuurlijk organiseert buurthuis De Rei- 
ger ook dit jaar weer ons 'traditionele 
Kerstfeest op le Kerstdag, maandag 25 
december. Deze dag kunt u bij ons te- 
recht van ,s morgens 10.30 tot ’s avonds
19.30 uur. Het programma ziet er als 
volgt uit:
10.30-11.00 uur:
-  ontvangst van de gasten
-  koffie met kerstbrood 
ll.(H)-13.00uur:
-  muzikaal programma verzorgd door 

het zangkoor van buurthuis De Reiger
-  optreden van solisten
-  om 12.س uur paüze en een kopje kof- 

fie met kerstkransje
13.00-14 00 ;سر

-  lunch

NEDERLANDSE LES
Buurthuis De Reiger, van Reigersbergen- 
straat 65, vraagt vrijwilligers om op dins- 
dagavond van 19.00 22.00 uur Neder- 
landse les te geven aan buitenlandse man- 
nen. Het gaat hier om hoofdzakelijk Ara- 
bisch sprekende mannen. Dit gebeurt in 
kleine groepjes. Het is niet nodig dat je 
bevoe^ be^t voor het geven van Neder- 
landse les; het is wel handig öiri de Neder- 
landse '،aal'goed te beheersen. Als je tijd 
hebt en je wilt een zinvolle bezigheid, 
kom dan langs bij ,t Trefpunt en vraag 
naar Ans Termeulen, 3e Hugo de Groot- 
straat 5, tel.: 842473.

BALLON GEVONDEN IN RUSLAND

A-U.b. terugzenden ؛،an: 
Please return ١٥: 
s.v.p. ٢̂٢٠١٥٧٢٨ ه :
Bitte zurûcksenden zu:

Winkeliers Combinatie 
Staatsliedenbuurt

Wittenstraat112

1052 BB AMSTERDAM

Nederiand/Pays-Bas

■ë

٠ ص

llöi
de winnares van de ballonnenwedstrijd ؟.ا Zinzi Hoogendijk 

____________________________van de winkeliersvereniging

NAAI-EN BREILES VOOR MANNEN
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d e  S ta a t s l i e d e n b u u r t ؛٨ Uw to o n a a n g e v e n d e  d r a n k e n - s p e c ia a l z a a k

ص DE WIJNRANK ءءي؛آ

I t Î İ S v M  Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen Vin de pays primeur ƒ5,95 ٦ ٢ ٣ 'p 

6,95 regelineen voor feestjes Vino novello juit italië ƒ ؛■vmoioog v.d. K /  wijnacademi

F / 7ةوأ a n n i u s  S c h o l t e n s t r a a t  56-5B t e l :  86 2 7  0 7  ( h o e k  Bentinckstraat) Beaujolais primeur

Tabaks• en schrijfwaren

ه  Westerveld T. Meijer 
2e Nassaustraat 36 

ا 1052 ؟ ا م  AMSTERDAM

N I E U W ! ! !

N^ ٠٠̂ kopieëren 
v.a. 8  cent ؛٨^١ .  B T W

WOL EN 
F0URNITURENSH0P
Fannius Scholtenstraat 61-63 

tel. 864908

Alles op Het gebied 
van wol en fournituren

Wij zijn uitgebreid met een 
grote collectie modestoffen

ر------------------------------------------------------------^

DIERENSPECIAALZAAK

DE KANARIE
VOOR DE FEEST DAGEN VELE 

LEUKE IDEETJES.
ZIE OOK DE GILDEKRANT.

Donderdag koopavond

هااا،سس
ء ى ه ي  STIRUIBTRAAr« ع

IIMlAtlIM، ء *
=H. DE KANARIE

COFFEESHOP

٩أثوق1 . '

COMPACT DISK
ء؛ءا

GRAMMOFOONPLATEN 
TOP 40 SINGLES 

eOEKEN EN SPEELGOED

Kom eehs kijken 
Honderden 

; goedkope C.D.’s
2e Nassaustraat 33 telefoon 840658 

open: maandag t/m zaterdag
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AMBTELIJKEDIENSTEN re informatie over het stadsdeelkantoor. 
Vanwege het instelien van de stadsdelen 
zullen een aantal ambtelijke diensten ver- 
dwijnen; óf zij gaan op in een andere af- 
deling, óf zij verdwijnen geheel, zoals de 
projectgroep en bestuurscontacten. □it 
betekent dat vanaf 1 decenrber geen 
spreekuren meer gehouden worden in de 
buurtpost. Zowel het spreekuur van de 
projeetgroep als het spreekuur van de 
voorpost verv^llert. Vanaf december kunt 
u voor uw vragen, klachten e.d. terecht 
bij de desbetreffende instanties:

buurt, de Hugo de Grootbuurt (Frederik 
Hendrikbuurt), de ^aarndam m erbuurt 
en de Zeeheldenbuurt en wordt het stads- 
deel “ Westerpark” genoemd. Het stads- 
deelkantoor komt in het Westerpark, 
Haarlemmerweg 8-10. ٧ ontvangt nog 
een krant van het Projektbureau Binnen- 
gemeentelijke Decentralisatie (BGD) en 
Bureau Voorlichting, daarin uitgebreide 
informatie gegeven wordt over de stads- 
deelraden, de verkiezingen van het be- 
stuur, de gemeentelijke diensten en nade

Zoals u wellicht al weet, worden in ja^ua- 
ri 1990 tien nieuwe stadsdelen ingesteld. 
Amsterdam bestaat dan uit zestien stads- 
delen en de binnenstad. De stadsdelen 
krijgen allemaal een eigen bestuur, eigen 
ambtenaren en een eigen kantoor in de 
buurt. De bedoeling is dat het bestuur en 
de ambtenaren een directer contact krij- 
gen met de bewoners uit de buurt, zodat 
er sneller gereageerd kan worden op vra- 
gen, klachten en wensen uit de buurt. 
Ons stadsdeel omvat de Staatslieden

22 02 77 

559 38 06 

559 43 52 

84 5Ó91 

84 5091

84 02 30 

82 1133

telefonisch spreekuur ma. t/m  WO. 14.00-16.00uur 
Politie Raampoort, Marhixstraat 148: 
dhr. Blauwhof, dhr, Lankamp 
tijdelijke maatregelen (dhr. Moolhuijzen tussen
8.00-9.30 uur en 12.30-13.30 uur) 
Reimgingspolitie, (Stadsreiniging) 
dhr. Koppens en dhr. ٧٠ Geemert 
Stadsreinigins. 2e Hugo de Grootstraat 45: dhr. 
Schaefer
So«؛aai Raadslieden, (voor vragen over uitkerin- 
gen, belastingen, formulieren, woonproblemen) 
Van Limburg Stirumstraat 119 spreekuur: maan- 
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 2.00. مو00*ا  
uur
voor degenen die overdag niet kunnen op dinsdag 
van 18-30-7-0-00 uur
Wijkopbouworgaan, Van Hallstraat 81: huur- 
spreekuur: elke maandag van 19.00-20.00 uur elke 
dinsdag van 10.( 1 uur en donde^ag van ص-1.30
16.00-17.00 uur

Als voorposffunctionaris bestuurscontacten heb ik altijd met 
veel plezier in deze buurt gewerkt. Daarvoor wil ik ٧ allen 
hartelijk bedanken.

Mieke van deri Heuvel

Bouw-en Woningtoezicht, Amaliastraat 5: klach- 
ten rond het onderhoud van de woningen, aktieve 
aanschrijvingen en subsidies spreekuur, van 15.30“
16.30 uur
Rayonhoofd: dhr. Roggeveen 86 91 80
Sectorleider: dhr. Koelmans 86 91 80
Frederik Hendrikbuurt: dhr. Pouw, dhr. Bootsma 84 57 16
Staatsliedenbuurt (tot evenzijde F. Scholtenstr.):
dhr. v/d Broek 82 69 02
dhr. Kruyt 84 57 16
Staatsliedenbuurt (vanaf onevenzijde F. Scholten-
str.): dhr. Roelvink, ١٥١٧. van Noord 864862
Dienst Openbare Werken, van Reigersber-
genstraat 4-6: klein onderhoud: kapotte stoepte-
gels؛ gaten in de weg, scheve paaltjes etc. 82 36 75
wegbeheer, aanvragen fietsenrekken, banken,
groenvoorzieningen etc. 84 27 05
Gemeentelijk Energiebedrijf, Spaklerweg 20:
str^verlichting (dhr. Vinkers en storingsdienst) 597 4046
GG & GD Ongediertebestrijding, Nieuwe Achter-
gracht 100 ^7 46 11
Hinderwet en Milieuzaken, Wibautstraag 3:
s^ëekuur van 15.30-16.30 uur 596 35 05
Huurcommissie, Droogbak la:
s^eekuur niaandag t/m  woensdag 9.00-11.00 uur

AMNESTY
SCHRIJFAVOND

De Amnesty-groep Staatsliedenbuurt ٠٢- 
ganiseert op maandag 4 december een 
schrijfavond in de bibliotheek van Lim- 
burg Stirumstraat 113 van 18.30-20.00 
uur. Voor verdere informatie over de 
schrijfavond kunt u bellen 257275. 
Gaarne tot ziens op de schrijfavond.

Amnesty-groep
Staatsliedenbuurt
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DE EERSTE WGI^WETWONINGEN
Precies 80 jaar geleden werden de eerste woningwetwoningen gebouwd.  -n؛ıs won ءرا
gen werden op 3 oktober 1909 opgeleverd in de Van Beuningenstraat 97-109. Paleisjes 
voor arbeiders werden het genoemd. De woningbouwvereniging Rochdale lie، hier als 
eerste woningen bouwen die voldeden aan de verordeningen van de woningwet van 
1901. De architekt J.E. van der Pek, zelf een fervent voorstander van de woningwet, 
ontwierp deze woningen, die de belangstelling trokken van het hele land.

‘mooie kamer’ zouden beschouwen. Om 
deze ‘verkeerde’ wijze van wonen te voor- 
komen en de bewoners hij allerhande 
probiemen terzijde te ta a n , was een op- 
zichteres aangesteld, iets dat in die tijd 
heel gehruikeiijk was.

Wennen
Op de zolder was, bij wijze van experi- 
ment, een wasgelegenheid ingerieht met 
warm^tervoorziening, zodat men de 
was niet meer in de kleine keuken hoefde 
te doen. Dit experiment was natuurlijk 
gedoemd te mislukken. De meeste bewo- 
ners bleven de was toch in de keuken 
doen en zagen het in het geheel niet zitten 
om deze iedere keer heiemaal naar zolder 
te njoetçn sjouwen.
Hoewel de nieuwe woningen voor de 
eerste bewoners natuurlijk een hele verbe- 
tering waren* voelden ze zich er toch niet 
altijd thuis. Ze waren vaak gewend om 
maar één vertrek te ؛،ebben met daarin de 
bedsteden. Nu hadden ze verschillende 
kamertjes met ieder een eigen, vaste 
funktie. Röchdale weet het grote verloop 
van de eerste jaren dan ook aan deze on- 
wennigheid. Er waren echter zo vee؛ gega- 
digden dat de woningen nooit lang leeg 
stonden-

Stoer en kleurig
Niet alleen de ^deling van de woningen 
was nieuw; ook de ğevel was strakker en 
eenvoudiger dan men gewend was. ïn het 
‘Bouwkundig Weekblad’ van 1909 wordt 
enthousiast gereageerd. Naast h e tto e re  
uiterlijk worden vooral de vrolijke kleu- 
ren gewaardeerd: rode bakseen, versierd 
met gele banden van giazuürsteen en het 
houtwerk geel en blauw geschilderd. De 
schrijver vindt echter niet alles mooi: 
“ Niet geheel begrijpelijk en enigszins sto- 
rend zijn de dubbele, vlak naast elkaar 
staande afvoerbuizen van het dakwater. 
Waar de bouwverordening voorschrijft 
dat elk perceel zijn eigen afvoerbuis moet 
hebben, heeft de architekt gemeend deze 
bepaling, streng doorgevoerd, op plasti- 
sche wijze te moeten demonstreren.” 
Enkele jaren later werden er in de Van 
Beuninge^traat en Fannius Schol- 
tenstraat nog twintig woningen bijge- 
bouwd. Hoewel ze nu, 80 jaar later, niet 
meer zo opvallend zijn, vormen ze toch 
nog steeds een mooi stukje Staatslieden- 
buurt.

Judy Spook

ontwerpen.
Dat architekten zich verdiepten in de 
volkswoningbouw was op zich al nieuw. 
Tot dan toe hadden zij zich uitsluitend 
beziggehouden met monumentale gebou- 
wen en dure villa’s.

Lof
De 28 woningen die in 1909 in de Van 
Beur^ngenstraat waren gebouwd trokken 
veel bekijks. Er was een ‘kijk-zondag’ in- 
gesteld en vanuit hei hele land kwamen de 
belangstellenden toegestroomd. Ook de 
landelijke pers be؟teedde er aandacht 
aan.
Hoewel sommigen de woningen te over- 
dadig vonden voor arbeiders, was men 
over het algemeeri toch vol lof. Hier was 
een ni؟uw woningtype neergezet voor een 
redelijke huur (van ƒ2,70 - ƒ3,40 per 
week). Er was geel alkoof meer, geen 
bedsteden, maar wei twee slaapkamers 
met vier houten ledikanten, een tien me- 
ter diepe tuin, een W.C. in het halletje met 
stromend water, enz. Over bet algemeen 
ging het om zaken die tegenwoordig vol- 
komen normaal gebonden worden, zoals 
een afs'lnitharfr voordeur voor iedere WO- 
ning in het trappenhuis. De keuken werd 
door de kranten wel wat smal genoemd. 
Er werd echter meteen aan toegevoegd 
dat dit bewust gedaan was om te voorko- 
men dat de bewoners in de keuken zou- 
den gaan wonen en de woonkamer als

De woningwet werd in 1901 aangenomen 
door het parlement. Dit was het vervolg 
op het jarenlange onderzoek naar de 
woonomstandigheden in Nederland. 
Hieruit was naar voren gekomen dat de 
slechte woningen, krotten en kelderwo- 
ningen de gezondheid en hygiëne ernstig 
in de weg stonden. Aan het eind van de 
19e eeuw waren er dan ook verschillende 
epidemieën uitgebroken. Deze situatie én 
de groeiende ontevredenheid onder de ar- 
bei'ders leidde uiteindëlijk tot de woning- 
wet. Door deze wet zouden niet alleen de 
woonnormen, zoals de o^ervlakte per 
bewoner, hoeveelheid licht, enz., sterk 
verbeterd worden, maar men kreeg hier- 
mee ook een instrument in handen om te 
kunnen onteigenen, zodat krotten 
gesloopt س ه ؛ أا  worden.

Architekt
De eerste bouwvereniging die daarna 
werd opericht was Rochdale, begonnen 
op initiatief van een koetsier en een kon* 
dukteur van de paardetram. De.woningen 
die gebouwd zouden worden waren in 
eerste instantie bedoeld voor het perso- 
neel van de tram.
Hoewel de bezwaren van de oude wonin- 
gen voor praktisch iedereen duidelijk,wa- 
ren, was een alternatief niet zómaar voor- 
hande.n De architekt Van der Pek werd 
daarom gevraagd om, in samenwerking 
met Rochdale, de nieuwe woningen te

22
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NIEUWBOUWWONINGEN FAGELSTRAAT 

Nieuwe woningen voor buurtbewoners
Bij de toewijzing van nieuwe woningen hebben stadsvernieuwingsurgenten uit 
de buurt voorrang. Daarna komen bnurtbewoners die 10 jaar zelfstandig in 
de buurt wonen en een distributiewoning aehteriaten in aanmerking. Voor 
deze laatste categorie bewoners komen in de Fagelstraat wonineen beschik- 
baar.

INSCHRIJFFORMULİER STAATSUEDEN/FAÓËLSTRAAT
1، Personalia
Naam en voorletters aanvrager

Naam en voorlegers partner (indien van toepassing) 

Adres
Telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent)
2. HuïshoudensamensteHing
Geboorteaatum hootdbewoner(s):

GeboortedJta (mee p-rt j e ide) kinderen:

3. Woonduur
de buurt9 ؛٢١ Sinds wanneer woont u zelfstandig

zelfstandig/inwonend

zelfstandig/inwonend

L.n sinds wanneer op het huidige adres?

:de buurt ؛٨ Vorige adressen

Kale huur huidige woning: f  per maand
(svp kopie laatste huurkwitantie of bankaischrijving bijvoegen).

4. Inkomen
Wat is uw bruto maandinkomen?:
{svp kopie laatste 3 loonstroken bijvoegen)

5. Voorkeur aantal kamers
1e keus: kamerwoning 
2e keus: ٠ kamerwoning

6. ٧٠٠^٧٢  verdieping/ouderen
Bent ٧ ouder dan 60 jaar; naar welke verdieping gaat uw voorkeur uit? 
□  begane grond 
ا أ 1 e verdieping

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij 
toewijzing van ص١٦  nieuwe woning zijn/haar huidige woning leeg achter te laten.

Handtekening partner:Handtekening aanvrager:

dd.

و ا أ  op: nuurgegevens en loonstroken meesfurerı

Om in aanmerking te komen voor een 
nieuwe woning moet u voldoen aan de 
volgende drie voorwaarden:
1. u  moet de laatste 10 jaar zelfst and^ in 

de Staatslieden/Frederik Hendrik- 
buurt wonen. Dit wordt nagegaan brj 
het bevolkingsregister.

2. De kale huur van uw oude woning 
moet lager zijn dan ƒ 4 7 5 ,— per 
maand.

3. tJw bruto-inkomen moet minde؛ zijn 
dan ƒ 38.000, -  per jaar.

Voldoet u aan alle drie de voorwaarden 
dan kunt u zich opgeven voor een nieuw- 
bouwwoning door het inschrijfformulier 
uit te knippen en voor 12 december İ989 
sturen aan: Herhuisvesting, afdeling 
^adsverrieu w i^ /^^s iied en b u u rt. 
Postbus 6050, 1005 EB Amsterdam. 
Hieronder kunt u zien bij welke huishou- 
densamenstelling u voor een 2-, 3- of 
4-kamerwoning in aanmerking kunt ko- 
men:
Alleenstaanden 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
De gemiddelde huren van de nieuwe ٣٠- 
ningen zijn:
2-kamerwonïng: ƒ  375,"-
3-kamerwoning: ƒ 4 4 0 ,-
4-kamerwoning: / ؟نوه 
Daarnaast moet u nog rekenen o p /  30, -  
â / 4 5 , -  aan servicekosten.
De woningen worden in februari en 
maart opgeleverd en worden in volgorde 
van leeftijd toegewezen: de oudste gega- 
digde eerst.
Inlichtingen kunt u verder krijgen ٠٢ het 
stadsvernieuwingsspreekuur, eike woenS' 
dag van 16.00 tot 17.30 ٧٧٢ in de Amalia- 
straat 5.
Het heeft geen zin om het inschrijfformu- 
lier op te sturen of op het stadsvernieu- 
vvingsspreekuur te komen, wanneer ٧ niet 
aan alle drie bovengenoemde voorwaar- 
den voldoet.
Wij wijzen erop dat voor elk volgend 
nieuwbouwproject in de buurt opnieuw 
moet worden ingeschreven,
De eerstvolgende mogelijkheid daartoe 
kunt u begin volgend jaar vinden in de 
Staatskrant.
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braken; vooral dames vanaf 18 jaar e^ 
bij de jeugdafdeling vooral jongens tus- 
sen 7 en 18 jaar. Bel even ٢٥٠٢ de juiste 
trainjngstijd en/of andere iniïch،؛ngen 
met Y. Wassenaar, tel.: 847792.

GYMNASTIEK 
VOORVROUWEN

!٥ buurthuis ’t Trefpunt IS op woensdag- 
ochtend riog plaats op de gymnastiek 
voor vrouwen. De gymnastiek wordt ge- 
geven door Rin Mounoury، Tijd: 10.00- 
uur. Kosten ƒ س.11  13,50 per maand. 
٧٠٠٢ of na de gym kunt u een lekk؟r kop- 
je koffie, of thee drinken ص onze gezellige 
soos. Heeft u interesse T)eJ dan naar ,t 
Trefpunt en vraag naar Aiis Termeulen, 
tel.: 842473. Adres 3e Hugo de Groot- 
straat 5.

KORFBAL, SPORTING WÉST 
Hogendorpstraat ٧«،؛ 

847792 :İIÜ.; Y, Wassenaar, tel

JUDO STAATSLIEDEN
trainen in de Westerparkschool 

ini؛. A. Jongsma, tel:. 84.451ي ؛

BASKETBAL B،v. AMSTERDAM
Hogendorphal ٧®؛ trainen in de 

45 35 15 :inl.: Hildo van Loon، tel

TURNEN WILSKRACHT
inL: ïiieke Hupkes, أةأ : ء2وي8 و5

؛ه  de elders op deze bladzijde staande 
sportagenda vindt ٧  ©ok het volledige 
programma van de sporthal, u  bent altijd 
welkom, mits ٧ zorgt voor zaalschoeisel, 
dat nooit buiten gebruikt is (ook niet om 
van huis naar de sporthal te komen nret 
de auto ٠[ fiets؟).
Tot ziens in de sporthal, T. Jomtsma, 
sportbuurtwerker p/a Van Hogendorp- 
hal. Van Hogendorpstraat 921, tel. 
844260.

SPORTING WEST
Het gaat goed met de Amsterdamse Korf- 
balclub sporting West, de club die on- 
langs is ontstaan door fusie van de AKC 
Landluşt met de AKC Westerkwartier. 
öp  het veld werden al belangrijke over- 
winningen geboekt. Korfbal is echter e e t  
alleen een veldsport. De veldcompêtitie 
wordt onderbroken; we gaan nu de zaal 
 om in maart weer terug te kereh naar ئ
het veld. In de zaal werd vast een voor- 
proefje van het kunnen gegeven door het 
ÖFC toernooi te winnen. ]٠، de selectie 
van Sporting West heeft onder leiding 
van de nieuwe tr̂؛ er/coach grote plan- 
nen voor het zaalseizoen. De thuiswed- 
strijden worden gespeeld in de Van Ho* 
gendorphal t/o  het veld van sportirïg 
West. Let u op de aanplakbiljetten-bij de 
winkeliers in de buurt. Tijdens de zaal- 
cbmpetitie wordt getraind in de techni- 
sche school Dominicus Savio, Jan Evert- 
senstraat/hoek Jan Tooropstraat. 
Sporting West kan nog nieuwe leden ge-

VAN HOGENDQRPHAt-
In de sporthal aan de Van Hogendorp- 
straat lopen alle aktiviteiten op het ogen- 
blik heel goed. De tennisinstuif op zater- 
dagmorgen en de badmintoninstuif op 
zondagavond zelfs boven verwachting., 
De nieuwe tennisinstuif op dinsdagmor- 
gen kan op het uur van 11 tot 12 nog wat 
mensen gebruiken die voor drie gulderi 
een uur vrij kunnen spelen. Voor rackets 
en ballen wordt gezorgd;
Ook op de konditietraining op donder- 
dagavond van 21 tot 23 uur gunnen Peter 
enik nog deelnemers gebruiken. Hoe ziet 
zo'n konditietraining آألء!ا ? De konditie- 
training begint zodra het materiaal is op- 
gesteld, dus om pak weg tien oVer negen. 
De konditietraining bestaat uit veel loop- 
werk en oefeningen voor lenigheid, 
kracht en uithoudingsvermogen. Om vijf 
over tien wordt gëindigd met allerlei 
stretch-oefeningen om stijfheid de vol- 
gende dagen te voorkomen. Daarna gaat 
een groep mensen verder met extra oefe- 
ningen, gericht op buikspieren of ander 
speciaal programma, terwijl: een andere 
groep mensen onder leiding volleybal- 
oefeningen doet. Om ongeveer half elf 
wordt er vrij gesport. Er wordt meestal 
een spannende Wedstrijd volleybal 
gespeeld, terwijl vanaf vijf över tien (ein- 
de gezamenlijke konditietraining) er ook 
al badminton, tafeltennis e.d. gespeeld 
wordt. Aantrekkelijk programma, vindt 
٧ niet? En dat alles voor maar drie gulden 
per keer.

TREEPUNT, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel: 84 24 73 DE BINDING, De Wittenstraat 27, ،8672 84 ه1ت
ma jazz-ballet 19.30-20.30 ma sporten 10-14 jarigen 15.15-16.45

badminton 20.45-21.45 akrobatiek 17.30-19.00
badminton 22.00-23.00 badminton 20.00-21.00

di konditietrainen vrouwen 19.30-20.30 dl sporten bovenbouwers 15.15-16.45
konditietrainen vrouwen 20.45-21.45 yoga 17.30-18.30

wo gymnastiek 10.00-11.00 wo gymnastiek buitenlandse vrouwen 09.30-10.30
do konditietrainen vrouwen 19.30-20.30 jazz-ballet vrouwen ï i . 00-12.00

konditietrainen vrouwen 20.45-21.45 do jazz-ballet 6-9 jaar 15.30-16.30
badminton ' ، 22.00-23.00 jazz-ballet 12-16 jaar 16.30-17.30

vr sporten 4-12 jaar 15.15-16.45
DE REIGER, Van Reigersbergenstraat 65, tel: 84 5676
di gymnastiek 50 + 10.00-11.00 62 412» enplein 103, tel؛؟n؛DE BINDING, Van ^ n
١٢٠ yoga (3 groepen) 18.30-22.45 ma konditietrainen vrouwen
do volksdansen 09.30-11.00 (in de Westerparkschool) 17.15-18.15

karate 19.30-20.30
:l،؛VAN HOGENDO^PHAL, Van Hogendorpstra^ 921, t aerobic 21.00-22.00

ص»  *ft di yoga 14.00-15.00
،١؛ voetbal 15 t/m  18 jaar 17.00-19.00 konditietrainen gemengd

wo sportintuifهةااعز 14.00-16.00 (in de Westerparkschool) 20.00-21.00
do sportinstüif volwassenen 21.M-23.00 wo jazz-ballet 20.00-21.30
٢٢ voetbal 12-15 jaar 16.30-17.30 do judo 6-12 jaar 16.00-17.00

tennisinstuif vanaf 18 jaar 09.30-12.30 vr yoga voor ouderen 13.00-14.00
zo voetbaltraining volwassenen (inschrijven) 

badminton
19.00-21.00
21.00-23.00

darten ^0.00-24.00


