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$TEDEOUWKUNDIG PLAN GDH-TERREIN
gen wat dichter bij de straat gebouwd worden. 
Dit gegeven is in het plan gekombineerd met 
het feit dat de Hugo de Grootstraat veel 
smaller is dan de in het verlengde liggende Jan 
van Galenstraat, waardoor de overgang van de 
ene naar de andere straat nogal abrupt is. In 
het plan is daarom de kantoorruimte aan de 
kant van het Hugo de Grootplein even dicht 
aan de straat gebouwd als de huizen daar. Aan 
de kant van de brug naar de Jan van Galen- 
straat is de kantoorruimte veel smaller. De 
overgang van de ene naar de andere straat 
wordt zo door de kantoorruimtes geleidelijk 
gemaakt. De woningen boven de kantoorruim- 
ten liggen, zoals voorgeschreven, meer naar 
achter, op dezelfde hoogte als de woningen 
van de Marcantilaan. Tussen de kantoren en 
onder de wonigen door zijn enkele poorten 
gepland, die toegang bieden tot het gebied er- 
achter.

Haken
De ‘torens’ op het GDH-terrein worden onge- 
veer hetzelfde als die van het Werfterrein. De 
gebogen woningstroken van het Werfterrein 
lopen op het GDH-terrein over in ‘haken’. Lu- 
cien Lafour vertelde dit gedaan te hebben om 
aansluiting te geven aan de oude stadsstruk- 
tuur. In de omgeving van het GDH-terrein zijn 
alle oude woningen in blokken gebouwd. De 
haken vormen een overgang van deze blokken 
naar de stroken op het Werfterrein. Aan de 
binnenzijde van de haken komen speelplek- 
ken.

Haven
De stroken en haken zijn zo geplaatst dat de 3e

'̂a de dia-presentatie en het verhaal van o.a. 
de architek، werd het stedebouwkundig plan 
voor het GDH-terrein aan de Van Rei؛؛ersber- 
genstraat op een inspraakavond goedgekeurd 
door de buurtbewoners. Als nu ook de komen- 
de Deelraad haar instemming geeft — en waar- 
om niet — kunnen de woningen ontworpen 
worden. Halverwege 1 ا9و  zal de bouw dan 
kunnen beginnen.

Veel bezwaren leverde de inspraakavond van 
15 maart niet op. Er kwamen wel enkele op- 
merkingen, maar over het algemeen was er veel 
waardering voor het stedebouwkundig plan 
van het GDH-terrein. Het ontwerpteam dat dit 
plan maakte, bestond uit het architektenbu- 
reau Lafour & Wijk, woningbouwvereniging 
Zomers Buiten, de afdeling Wonen ه  Werken 
van het stadsdeel Westerpark en enkele buurt- 
bewoners. Dit team had al ervaring opgedaan 
bij het plan voor het aangrenzende Werfter- 
rein aan de Van Reigersbergenstraat, waarvan 
de woningen momenteel in aanbouw zijn. Het 
GDH-terrein zal in opzet nauw aansluiten bij 
het Werfterrein. Architekt Lucien Lafour 
lichtte aan de hand van enkele dia’s en een ma- 
quette het plan toe voor de (slechts) 25 be- 
langstellende buurtbewoners die aanwezig wa- 
ren.
Enkele aspekten daarvan zijn (zie foto):

Overgang
Langs de 2e Hugo de Grootstraat komt een 
strook woningen met op de begane grond en 
eerste verdieping kantoorruimte. Door de ge- 
luidsoverlast van deze straat mogen woningen 
niet direkt aan de straat grenzen. Voor kanto- 
ren zijn de bepalingen minder streng, die mo-

‘Als je niksb^w t 
heb je meer ^tzicht

Architekt Lucien Lafour bespreekt het plan voor het GDH-terrein aan de hand van de 
maquette.

zeker nadelen zitten aan hoogbouw, hiervoor 
toch is gekozen in het ontwerpteam, omdat de- 
ze torens door de ligging aan de brede water- 
wegen hier zeker niet zullen misstaan. Een an- 
der bezwaar kwam van de direkt omwonen- 
den, die hun uitzicht zagen verminderen in de 
toekomst. ‘Als je niks bouwt, heb je meer uit- 
zicht’ gaf de architekt toe. Hij liet echter aan 
de hand van bezonningsschema’s zien dat er 
met de omwonenden rekening is gehouden en 
zij niet of nauwelijks minder zon zullen krij- 
gen door deze nieuwbouw.
Toen het plan voor het Werfterrein aan de 
buurt werd gepresenteerd, werd er aan het eind 
van de avond geapplaudiseerd. Hoewel dit 
huldebetoon, tot teleurstelling van het ont- 
werpteam, op deze inspraakavond achterwege 
bleef, denk ik niet dat de waardering minder 
.s؛

Judy Spook

Hugo de Grootstraat doorloopt op het GDH- 
terrein. Waar deze straat op het water uitkomt 
moet een insteekhaventje komen, enigszins 
verscholen achter bomen.

Zicht
De woningen op de beide terreinen worden 
niet allemaal in één lijn aan de Van Reigersber- 
genstraat gebouwd. Deze straat wordt aan bei- 
de uiteinden iets breder. Aan de kant van de 
Hugo de Grootkade mondt de straat ‘breed’ 
uit op het grote wateroppervlak. Aan de kant 
van de 2e Hugo de Grootstraat wordt de 
nieuwbouw ook iets verder naar achteren ge- 
plaatst om van hieruit enigszins zicht te krijgen 
in de Gilles Van Ledenberghstraat, wat tot nu 
toe onmogelijk is.

Applaus
De opmerkingen die na afloop van de ،oelieh- 
ting werde» gemaakt betroffen o.a. de torens 
(te hoog). Door een bewoner uit het ontwerp- 
team werd er echter op gewezen dat, hoewel er

'؛ص

De 2e Hugo de Grootstraat in de maquette, gezien ا،سماا/ء  de Jan van Galenstraat.
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ظ ؛ ز  de toewijzing van nieuwe woningen hebben stadsvernieuwingsurgenten uit de 
buurt voorrang. Daarna komen buurtbewoners die 10 ز aar zelfstandig in de buurt 
wonen en een distributiewoning achterlaten in aanmerking. Voor deze laatste eate- 
gorie bewoners komen op het Werfterrein aan de Van Reigersbergenstraat woningen 
beschikbaar. Inschrijving via onderstaand formulier dat u in moet zenden voor 17 
april. Inschrijvers die na deze datum nog een inschrijfformulier in sturen worden 
op een reservelijst geplaatst.

Huishoudens met 3 kinderen: 5 kamer؟
De gemiddelde huren van de nieuwe woningen 
zijn:
^kamerwoning: /  410, -
3-kamerwoning: /  480, -
4-kamerwoning: /  530, -
5-kamerwoning: /  550 ,-
Daarnaast moet u nog rekenen op ƒ  30, -  â 
/  45, -  aan servi€،؛kosten voor de laagbouw en 
/  50, -  60 / - ,ف   voor de hoogbouw.
De woningen worden in juni tot en met sep- 
tember opgeleverd en worden in volgorde van 
leeftijd toegewezen: de oudste gegadigde eerst. 
Inliehtingen kunt u verder krijgen op het 
stadsvernieuwingsspreekuur, elke donderdag 
van 17.00 tot 18.30 uur in de Van Reigersber- 
genstraat 2. (spreekkamer 11)
Het heeft geen zin om het insehrijfformulier 
op te sturen of op het stadsvernieuwings- 
spreekuur te komen, wanneer u niet aan alle 
drie bovengenoemde voorwaarden voldoet. 
Wij wijzen erop dat voor elk volgend nieuw- 
bouwproject in de buurt opnieuw moet wor- 
den ingeschreven.
De eerstvolgende mogelijkheid daartoe kunt u 
eind van het jaar vinden in de Staatskrant.

©m in aanmerking te komen voor een nieuwe 
woning moet u voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden:
1. u  moet de laatste 10 jaar zelfstandig in de 

Staatslieden/Frederik Hendrikbuurt WO- 

nen. Dit wordt nagegaan bij het bevolkings- 
register.

2. De kale huur van uw oude woning moet la- 
ger zijn dan /  475, -  per maand.

3. Uw bruto-inkomen moet minder z؛jn dan 
ƒ  3 8 .0 0 0 ,-p e r jaar.

Voldoet u aan alle drie de voorwaarden dan 
kunt u zich opgeven voor een nieuwbouwwo- 
ning door het inschrijfformulier uit te knippen 
en voor 17 april 1990 sturen aan: Herhu؛s- 
vesting, afdeling Sdsvenieuw ing/Staatslie- 
denbuurt. Postbus 6050, 1005 EB Amsterdam. 
Hieronder kunt u zien bij welke huishoudensa- 
menstelling u voor een 2-, 3-, 4- of 5-kamer- 
woning in aanmerking kunt komen: 
Alleenstaanden tot 30 jaar: 2 kamers 
Alleenstaanden vanaf 30 jaar: 2 of 3 kamers. 
Paar: 3 kamers
Huishoudens met ا kind: 3 of 4 kamers 
Huishoudens met 2 kinderen: 4 kamers

Nieuwe woningen voor btwrtbewonere

N U W O U W O N IN G E N  WERFTERREIN
INSCHRIJFFORMULIER STAATSLIEDEN/WERFTERREIN
1. Personalia
Naam en voorietters aanvrager____________________________________________
Naam € ٨  voorletter$ partner (indien ٨^٧  toepassing)___________________________
Adres__________________________________________________________________
Telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent)___________________________
2. Huishdensam enstelling
Geboortedatum hoofdbewoner(s):___________________________________________

Geboortedata (meeverhuizende) kinderen:

3. Woonduur
Sinds wanneer woont u zelfstandig in de buurt?________________________________________________
En sinds wanneer op het huidige adres?_______________________
Vorige adressen in de buurt:
 1 zelfstandig/inwonend
 2 zelfstandig/inwonend

per maandKale huur huidige woning: f  
(svp kopie laatste huurkwitantie of bankafschrijving bijvoegen).
4. Inkomen
Wat is uw bruto maandinkomen?:
(svp kopie laatste 3 loonstroken bijvoegen)

6. Voorkeur laagbouw/hoogbouw
□  liefst woning in laagbouw
□  liefst woning in de hoogbouw

5. Voorkeur aantal kamers
1e keus: _ _  kamerwoning 
2e keus: kamerwoning
7. Voorkeur verdieping/ouderen
Bent ٧  ouder dan 60 jaar; naar welke verdieping gaat uw voorkeur uit?
□  begane grond in de laagbouw
□  1e verdieping in de laagbouw
□  
©ndergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en bij toewijzing 
van een nieuwe woning zijn/haar huidige woning leeg achter te laten.

Handtekening partner:Handtekening aanvrager:

dd.
Let op: huurgegevens en loonstroken meesturen.

GROEN LINKS

De stadsdeelraad is gek©zen. N□ gaat het er om 

Groen Links politiek inhoud te geven.
Iedereen die daar, op wat voor manier ook, aan 

mee wil werken, kan bellen met 
Groen Links Westerpark, tel. 84 ?3 49

صتآ ة ل ة ء ش ة أ آ ة

Advertenties
Per ١ januari: f  648, -  per hele pagina ١٠، f  40,50 per 
1/16 pagina

٥٢٧١٠
Dijkman

14*000 exemplaren

Staatskrant is een uitgave van het Wijkcentrum Hu- 
go de Grrot-/Staatsliedenbuurt en wordt maandelijks 
huis-aan-huis verspreid. Klachten over de bezcrging? 
Bel dan 821133.
Kranten zijn verkrijgbaar op de redaktie-adressen.

Alle toto's zijn gemaakr door ٥٠٢ Bergveld, tenzij 
anders vermeld.

K0L0F0N
Redaktle
Ineke Bergveld, Cor Bergveld, ،losje Klapwijk (redac- 
tiesecretarlaat). Maarten Moens, Annemarieke OI- 
denhave, □lek van Puften, Judy Spook

Medewerkers aan dit nummer
Osman Turkman, Jllall Zaitouni

Redaktle-adres
van Hallstraat 81, telefoon 821133
van Reigersbergenstraat 65, telefoon 845676

Kopij

$ta؛t؛ngsdatam 13 april 
Krant komt uit 27 april

TEL.: 865878NASSAUSTRAAT 39,

d e

Spare-rlbs elité met sausjes, 
gepofte aardappel eri saiade ................................... /  12,50
Iedere woensdag mosselavond.
Inc. saiade, sausjes en maisbrood pp. 14,50 ر

ETEN TOT MIDDERNACHTLUNCH v/a 11.00 uur

ء
إلةأحء؛ة

وص0أة

؛تبجءيجي،نححظ
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ARTOTHEEK OPENT HAAR DEUREN
resseerden gehouden. Drie ف viermaal per jaar 
verschijnt er een bulletin waarin het program- 
ma van de artoteek wordt toegelicht en alge- 
mene informatie over beeldende kunst wordt 
opgenomen.
Partikulieren kunnen tegen een laag tarief een 
of meerdere kunstwerken mee naar huis ne- 
men. f)e minimum leentermijn bedraagt drie 
maanden, de maximale periode voor het lenen 
van een kunstwerk is een jaar. To، 1 september 
1990 kost een abonnement ƒ 1 5 , - ,  daarna 
wordt het verhoogd tot /  30, - .  Door het ko- 
pen van een kado-bon die bij iedere artoteek in 
Amsterdam kan worden ingewisseld, is het 
mogelijk iemand met een originele gift te ver- 
rassen.
Artoteek Westerpark biedt bewoners van de 
westelijke stadsdelen van Amsterdam de >١١٥- 
gelijkheid kunst te lenen en zich te informeren 
over beeldende kunst door middel van ten- 
toonstellingen, dokumentatie, speciale projek- 
ten. Gelegen in een zeer aktieve buurt waar 
veel culturele manifestaties georganiseerd wor- 
den, kunst-in-opdracht werd gerealiseerd en 
ateliers gelegen zijn, weet de artoteek zich 
gei'nspireerd om uit te groeien tot een volwaar- 
dig kunstcentrum met een eigen karakter. 
Artoteek, Westerpark, Van Hogendorpplein 
104, 1051 AX Amsterdam, tel.: 811013. 
©peningstijden: 
di en WO 14-21 uur 
v re n z a  12-17 uur.

Vanaf 20 april a.s. kan het publiek bij artoteek 
Westerpark terecht om kunst te lenen en te be- 
kijken. Om iedereen in de gelegenheid te stel- 
len kennis te maken met dit nieuwe kunstcen- 
trum, zal de artoteek op vrijdag 20, zaterdag 
21 èn zondag 22 april van 12-17 uur geopend 
zijn. Hierna worden de openingstijden: dins- 
dag en woensdag van 14-21 uur; vrijdag en za- 
terda؛؛ van 12-17 uur. In het najaar volgt een 
feestelijke opening met een officieel karakter.

In 1986 besloot de Gemeente Amsterdam tot 
het oprichten van een vijfde artoteek. Arto- 
teek Westerpark, de (voorlopig) laatste arto- 
teek, kon gerealiseerd worden dankzij het ؛٨؛ - 
tiatief van enkele enthousiaste mensen uit de 
buurt. Binnen de renovateplannen voor het 
Van Hogendorpplein werd ruimte voor een 
kunstcentrum gecreëerd. Het gebouw is gele- 
gen op de begane grond waardoor het goed 
zichtbaar en toegankelijk is. Via bus, tram of 
auto is het gemakkelijk te bereiken.
De artoteekru؛mt(؛ bestaat uit drie gedeeltes, 
waardoor de verschillende aktiviteiten naast 
elkaar kunnen plaatsvinden. Behalve een 
kunstuitleen met een eigen uitgebreide koliek- 
tie van hedendaagse (Amsterdamse) beeldende 
kunst, organiseert de artoteek ،entoonstellin- 
gen met het werk van een of meerdere kunste- 
naars of rondom een bepaald thema. ٥٠١ be- 
langstelling voor kunst te stimuleren worden er 
projekten met scholen en lezingen voor geïnte-

STAATSARTOTHEEK
bleek dat betrokkenheid en vertrouwen juist 
iets was wat men niet wilde. Elke invloed van- 
uit de buurt paste niet in het elitaire streven 
van de heer Beeren, direkteur $tedel؛jk Mu- 
seum.
Vanwege deze gang van zaken hebben de 
buurtorganisaties en kültürele ' zich
gedistantieerd van de artoteek en weigeren alle 
samenwerking.

Het is nu maart 1990. Het hoofd artoteek is 
met ingang van december 1989 pas benoemd; 
de artoteek staat inmiddels al sinds september 
leeg en zal voor mei zeker niet open zijn. De 
ruim 8 ton die tot nu toe niet is uitgegeven 
voor de artoteek, worden beheerd door het 
Stedelijk Museum. De inrichtingskosten zullen 
deels van het budget van 1990 betaald worden, 
dus wat is er met de rest van het geld gebeurd?

werkgroep was er tevens een uitstekende kan- 
didaat naar voren getreden met 11 jaar leiding- 
gevende ervaring binnen de Amsterdamse ar- 
toteekwereld.
Een grote betrokkenheid bij het buurtgebeu- 
ren en vertrouwen van de buurtorganisaties 
stond garant voor een optimaal funktioneren 
van de artoteek en de ervaring garandeerde een 
uiterst snelle start. Deze mening werd gedeeld

Vanaf 1981 tot en met 1986 hebben bewoners 
en kunstenaars van de Staatsliedenbuurt door 
middel van manifestaties, tentoonstellingen en 
politieke lobby ervoor gezorgd dat de politiek 
ervan overtuigd raakte dat deze buurt bij uit- 
stek geschikt was om een artoteek goed te kun- 
nen laten funktioneren. Na een perfekte voor- 
bereiding van de artoteekwerkgroep werd in 
1986 het besluit tot een artoteek genomen; de

jt؛melktoetje van het stedelijk ofwel: hoe raakt een buurt haar artotheek kw
Elke kommunikatie met het Stedelijk Museum 
hierover was tot nu toe niet mogelijk. Dit be- 
vestigt ons idee dat het Museum nooit van plan 
is geweest haar opdracht, van de Gemeente- 
raad, serieus uit te voeren.
De artoteek leefde sterk in de Staatslieden- 
buurt en door al het gedraai en de ongeloof- 
waardige vertragingen heeft het Stedelijk er- 
voor gezorgd dat er nu iets gaat komen dat to- 
taal ge'isoleerd is en gewantrouwd wordt.

Voorheen Werkgroep Artoteek

Kon het Stedelijk dit goed gebruiken om haar 
eigen tekorten te dekken?
Bij de sollicitatieprocedure werd de door de 
buurt beoogde kandidaat op een grove manier 
het bos in gestuurd met medewerking van een 
tenauwernood benoemde en niét gehinderd 
door enige kennis van zaken, beleidsambte- 
naar van de toekomstige stadsdeelraad Wes- 
terpark. In tegenstelling tot de tekst van de ad- 
vertentie voor het hoofd artoteek, waarin be- 
trokkenheid met de buurt een vereiste was,

door het hoofd Algemene Zaken van het Ste- 
delijk Museum, de heer Bongers. Hij kreeg 
van de afdeling Kunstzaken de opdracht voor- 
bereidingen te treffen voor de start, zoals in- 
richting en werving van personeel. Met Rottér- 
damse bluf vertelde hij de artoteekwerkgroep 
dat in januari 1989 het hoofd artoteek be- 
noemd zou worden die dan de openstelling van 
de artoteek in september van dat jaar kon 
voorbereiden.

bouwplannen waren rond, de huur was onge- 
woon laag en er was reeds voor een omvangrij- 
ke kollektie gezorgd. Met ingang van het be- 
grotingsjaar 1987 werd er 271.ا؛هه gulden per 
jaar gereserveerd.
In september 1989 zou de artoteek open kun- 
nen en het budget van 1988 zou worden aange- 
wend voor de inrichting. Voor het budget van 
1987, dat nog niet gebruikt was, werd een plan 
gemaakt om de kollektie aan te vullen met 
meer recente kunstwerken. Vanuit de artoteek-

STAATSLIEDENBUURT KRIJGT HEUSE BOEKHANDEL
De nieuwe schappen in de winkel in de Van 
Limburg Stirumstraat zijn vooral gevuld met 
tweedehands boeken en tijdschriften. Maar 
dat gaat veranderen. Wenskaarten en aktüele 
tijdschriften worden al langer verkocht, de be- 
doeling is om het nu te verdienen geld te gaan 
investeren in de aanschaf van nieuwe boeken; 
Konsalik-romans, maar ook volksedities van 
de hand van Battus.
De zaak loopt goed in het nieuwe pand, alleen 
de handel in sexboekies stagneert. Vroeger in 
de volle, donkere winkel in de Van Hogen- 
dorpstraat kon je ongekontroleerd je keuze 
maken, zondar dat je buurman je direkt in de 
gaten had. In de nieuwe, goed verlichte en 
overzichtelijke zaak kun je dat bijna niet meer 
ongemerkt doen.
Veldhuisen had overigens makkelijk aan kun- 
nen sluiten bij een grote boekwinkelketen, 
maar daar voelde hij niet veel voor. Dan zou 
hij verplicht zijn een vast assortiment boeken 
en tijdschriften te verkopen en daar heeft hij, 
zoals dat een eigenzinnige ondernemer be- 
taamt, vooralsnog geen zin in.

Dick van ?utten

De familie Veldhuisen zit nog maar twee gene- 
raties in de boeken. Kees Veldhuisen, de huidi- 
ge eigenaar, behoort eigenlijk tot de derde ge- 
neratie want de oom van zijn vader had al een 
boekhandel op de Lindengracht. Die moet zijn 
vader hebben doen laten warmlopen voor de 
boekenverkoop, want op een zeker moment 
begon vader Veldhuisen boeken en vooral tijd- 
schriften te verkopen in zijn garage in Sloter- 
meer. Hij werkte toentertijd bij de PTT maar 
kreeg zoveel aardigheid in het verkopen, dat 
hij bij de post alleen nog maar het hoognodige 
bijverdiende. Met een wat voorzichtig credo 
‘zekerheid is alles’, begon hij op aanraden van 
zijn oom zijn waar op de markt te verkopen. 
Dat liep zo goed, dat hij op gegeven moment 
besloot een winkeltje te huren op het Van Ho- 
gendorpplein. In 1972 verhuisde hij naar de 
Van Hogendorpstraat waarna de zaak na tien 
jaar werd overgenomen door zoon Kees.
Kees had eigenlijk gekozen voor het bloemen- 
vak maar na de verplichte schoolstage hield hij 
het snijden en schikken voor gezien. Hij ging 
zijn vader achterna en ruilde de bloemen voor 
boeken, ©ok hij staat nog op de markt met 
vooral tijdsschriften. Roddelbladen doen het 
daar het best, ‘die verkopen altijd wel’.

Boekhandels zijn dun gezaaid In Hugo de Groot- en Staatsliedenbuurt. ءه  de Nassaukade, recht 
tegenover de Raampoort zit boekhandel Reijndorp maar die is wegens ziekte alleen ’s middags 
open. Iets dlehter bij de Staatsliedenbuurt in de Frederik Hendrikstraat, vlak bij het plantsoen, 
zit in een souterrain een ander boekhandeltje dat voornamelijk tweedehands boeken verkoopt
— en bovendien nog verruilt. Een groot nadeel is dat de boeken veelal achter elkaar in de kast 
staan, iets wat het uitzoeken aanzienlijk bemoeilijkt. Een aanwinst is de recente verhuizing van 
Boektiek Veldhuisen van de Van Hogendorpstraat naar een nieuw pand in de Van Limburg Sti- 
rumstraat.

f i i l ■
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ب ١ ت ك ي ل ي ا ف ب ح ٠ ل

م وجودا ن ا س ت ك ع جودة ا ل مو ن في ل ك ا س را ن ب ب ت ل ث ا ا ك ن ب ز ا ١٠ ل ن ء ت
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ر عدد ن ا مو ي ب ن من ك ا ي ا ك ط لم م ١ ا هدا ل 1ل ل ول ظ ن ن ن ١ ن  تكو

ي ١ النقطت ١ مجعل هي ما اليعرفون  لت

وم ما تن ة ا ب ب ن ك ع دا ل ي ررنا ول  ق

ا م ت ب و ن ا ن ي ز طمحين رة ب ما ا ل عن ل ج ا

١^١١^ ^١^١^

وم ة ١ بميا تق ب ت ك ع ب ل جان ف ب ي ل  ت

ب ١ ت ك م ل ك ي ول ل ي  ٠ ا

ا ا ت ا ن ن ي د ب ل ت ك ك ر د ا ا ل لالتلخا ك ن م  ج ل

ي ١ ش لد م ها ن ١ ملخل ٧ ب ل م ع ه في ي ع  ن

ل من نرجوا الكن وا ن ١ ء البا ا ك غ ط  م

ب ا هدم كت ل ل ب د ١ يخول عمها رجا ١ ن ي  ل

ر ن يا ال ي ة ا هدم ا ت ب ش ل

ي ا ت ن ل ع ف ت ب ت ا ٧ كت من ا وا ر ل ب ك ا ر ل ن ي د ة ا جهزت ١ ل ب ون ر ت ك ي ض ا الت وا ل

ي ا ا لد ر ت هم وح ي ي حوا عدد ف ؤا0م000 ل ل من ل ج حا ١ ا م ا عن نظق ل ك ل ت م هدم ت م

ا ت جا ي ك ^ ب ، ا /ص ٠ ١^ ن ة ا في خر ا ب ك ب ن ك ع  ٠ ل

د رش،وع ا ي ا جد م لد ت ا ي ي ت خ ا ا م ر

ذ للما ا من ب ا ت و ى ا ي ل لت م ح ب ن م د د م ل س ن . ا م ب ا ي ا ا

ب د من ع ب ا ئ ك ت ا "ل ب ز ك ن ١ ر ا' ل م ' ب'الت ك د ح م س "ل

ل ا ك ب ؛ ك ل ة ا د جدي ش ا ٠ ل مل دا ر م ت م س ي ام م دل

ما ف م ك ا سرو ا ن ب ن ى لث،حوا م ب ا م ب 2000 ل -ى ر ١ ص 'د ا و  ؟د

ل ه ل ا ء ح . ت ل ا ى ف يد د ج ب ا ن ى ن خ مي ح م إ ز ل ال " س ا د

ر ت !ط د ب ك ك ب س ض ل ك ل س ا ا م س - ب ط و ة د ط ل ا ج ات م س ا

ن| ^١١١٧١۶ م ض ى ب مسد ك ل ب "ص ا ا ا ذ م ل م ال ' ن م

ضيع نجا ا الكن عا ت ي طب ت ١ ف ن  ل

ة ضي ما ل ا ا ن د ن س ف د ا نن د ع ى ١ ل لد

ص ٧ ، ، ب م ح د حهم م ع ق ث ئ
ط ١ ن ل ل ا ال ن ب ا بمفر لى م ت ك ى ا ل ت عد .المدينة ل س هؤالء وب آلسشة تعطى ‘النا ا

ك يكنال يال ت ل ا و ن م ا م د ا ل،نلمؤآل ١٠٢^ ج ح مء ضيم ب د » ر ض س
ر ل ومدا جدا مايمأ نمن ي ت ئ ن ت سك نمسمال م-ن >جديذ م ك تجنى ادمي ا

ي ا ت ن ل ك م ما ي ها ن ١ ل ر وف ا ١٧ ت ك . (Reigersbergenstraat 'ود
ن م ا ض ص ىئس م ل ض لنا

ن ١ مكتب ة ١ اليحترمون كما ل ع طبي ل

ض ض ' ح م آ ب س' د ي ث سس
ل ث ا ع ل ة ا حد ا ب غ م و ي دا ول جد ب م أ (Frederik Hendrik او ن ف م ث ب ،ممتقل

م ال ك ط ل م س ج ت س م ب ء“ه. > ه ش
ض ر ا تتع ن ت ب ن ش ك ا ١ د ن ف ن د م ى ا ن س 475 ل ى ن ر ف ه ،ك

ت ا ئ , ح م ل ال ل م ل ال ش ل ي ط د م ح م م ض ب س ح م ا و م ل م ة < ا ر م م
س 38.000 - ح ن

ها ه ١ ب ب ت ك م ة ا ل زي ك ر م ة ١ ل ود ج ر م ل

م م م م ئ < ر ح م م م ةءق ج ق ' ق خ
ت ظ ف س ، ث ل ل ا د ن ال إ ب م ، ممهمإ>ال غبر م :ب

ا ن وشما ر م ط ها ا ت ي • ر

ف ا لتقد

ف ا مة سيا ن با معروف هو كما د ئ ت ل

ض ل ال ا ب س و ت ال ب ا ) ل ك ل ب  ت

دا ى م من ا ي ن عزا ن ب م ني د ت ا م ع ت ك  ل

ر فيق كا غير ي ف و ت ل ل ظ ا ك ا ال ي  ت ن

ة ا رب طل ل وعلى ل ب ب ط ا م ا ل ل ن ل ك ص  ن

د جرا ا2ه لي حوا على  ت ومطبوعا وعجلك ل

ى ا ل الن ا ا ا ض م ح ن ب وا 80 عن ف ب  ل

ى دا ف ا المكأ ا عدم م م ي ما (ت ن ة ل ي د

ك ل ب ف ا ك ق ئ ت ا ل ع ب ن ا موطني يمض ن ع ت ك ل

ر خ ا في كا غب ٠ ل

ف ا ك لجدب ا ل  •

ف ن كي مك م ي ك وا ن ا ل لكتمب ا ماهي تعرف  

ة ا د جدي ي ا ل ا يرغبون لت ي ب ا ا ن ن زب ٠ ء ل  

ا ا غ ض ن دا نلل ل ش م ا ا ط ث ا غ ن ي ا ت ل ت ل  

ا تجري ن ن ي ن ب ي ب ا ا و ن ب ز ل ٠ ل ف حو ختل م  

ع ١ ف وا ك ل ل ب ل من مدا نالض ك ق ورا ١ ط  

L ق ا وي عن ي ١ ل ت ن ل ك م ك ي ا تسى ن ا ل ه ب ن  

ع هو ب ا م ت ك ع وا ل ق وا ع ي ا ل ب لد ج يع

ما ن ا ب و ب ز ت ا و ا ل خدل ي ا ل ت ح ل تطر

ا ن ي ل ا ا طرف من ع ن ب ز ن ل س ت ن هدا خ ك ع  ي

ا ن خد ل ب ا حول مت عا ممرة نآ كع ل

ي ١ ن لد جو حت ما ي ا ا ل ن ب ز دا ل م و *

ت ب ن ل ا ف ب ط ال شا س1ل ل

أ ظ ( با ى ١ لق و دا ل ا م ن ة م دي ع ثا شب ك ث، ل

ي ا م ١٠٠٧ يمكن ال ل ا سهأ س

ا زيا ت دا عن ب ا ١ م ن حي ا ؛ض ن  ل

ة وا ئ ب ي ١ ل ت ش ل عي م ت ب ي وا ف ت ا ل ه  ل

ت ت ال ع ك ل ب رة ك ش ة وغير مبا ر خ  مبأ

ا د ي ل ا ب ع ع ر ى ١ ل ي وف ل ت ع ا ك وا  ن

ب ا ك ي ا ل ما لت ه ل غا عل ن  لحي ا نق ب

م د ا لت حا وفي ن ل ك ا ت ن ي د  هدم ل

ب ت ك ل ا ا ن ئ ا ت ف ح ب نب ى ع و حت  ول

ا ا عتل عوءنتئ ب ب ت ك ت ل لمرسئ ا للن

ة كي ر ي والت بءالد ز جل الن يوجد دا

ر عدد ي ب ا فى متما ك ن ت ب ت ك  طول م

ت ١ ن ى ا ل ب جا ل ا ١ ن ت و بس وص ت ط

و واشرطة ي د ي ض ١ ف ما ل ك ل ل ب  دور ك

ر ي ب ة ١ في ك ي ب ر ت ظل ١ نا وا ل ن ا ف

ر ن ١ م ي س ا ف د ل ا ه م ي ا ل و ب ر ت ل

ر ما ين غا لى ا وطوره ون ل ن با ك طل ت مت

م- ل ا ن ا •ك

ما د د عن ل ١ت ]ب م ع وا 7 ل ت ت من  مف

ا ن م ك ظ ن ت ن ث ل ع١ ك م م ب س ا ت ل ١ك غ ط  ل

دا وهكدا ر النشطة ا ت ب طو  ن ١ لى ١ ت

ى ا وصلت م ل ي ظ ن ا ظ Lw* ١ ت ت ك  ي ا مب ل

ا ١ س ا ء م ت بك ن م ي ١ وى ١ هوالندي م ل

م ظي ن ا ت I<■»>■» ١ وت ئ ة ت ي ١ في ت  هي ل

آ شمن من ر جنا ب ي ا دممحوي ١ م ن لد رل  ال

ن ي ت ب ث ت ل نمرحبا به م ك ا ب ن ت ر ث

ت في ء محزا ا ب م ا ش ٠ ل

ن ك ا ص م ح ة م د ي د ث ج ا ر ك ل ن ل ا ك م ع م م ب م ل

أل إ البطاقة م م ؛ب ل
(S taatslieden/W erfterrein)

ودة ج مو هذا وال ر ب و ش من ل ها ذللئ ومحعد .ا مال ر  إ
ل ل 17 ي ي ر ب ق ) 1990 ا طان ه الب و - ر م ل  ا
د ع خ ب ري ا ت ل ا ا ذ ل ه ج ي ت حة ف ه الل ط سا ح  (إ
ى :الخالي العنوان إل

Herhuisvesting
afd. SV/Staatsliedenbiiurt
Postbus 6050
1005 EB Amsterdam

ي ر ف و ط ل م ؛اآلني ا ك ن ك م ع ي ال إلط  يدب على ا
ف ر غ ي ال م الذ ك ن ك م د ي غا إلت و 4 ،3 ،2 ،ا  ا

ف 5 :غر
ن ي ه ى ب ة 30 إل ن :ش س  •م

ص ر 30 الوح؛؛دين ث ك أ و ة و 2 :ش  .نحرف 3 ا
.غرف 3 :عزوجين

سرة د أ ول ها و 3 :ا ل ف ٠ ا  .غر
الد د لها أسمري و  .محرف 4 ؛أ
الد 3 ه ؛اسر و ف 5 :أ .غر

ي الكراء أثمغة ر ف ه ش ا ل ئ ق  :ت
ن لها قفء س 410 :غرفتي  مح
ه ها ف ف 3 ل س 480 :غر مح

س 530 :نحرف 4 لها ؛شق  م ' .ن
ن 550 :غرف $ ه شقة س ٦٠ .ن

إلظافة محمصاريف .؛نحس 45 و 30 عابين ا

ن شه ك ا س ل ر مابين تجهز ا ه شهر يونيو ق  ل
ر ع ٠ ١ 990 يناي ز و ب لت ب ح رتي  .المش ت

ي هنا عن ر محراغب ي ك أل ال ا و أ ا .ش

د ي ز م ل ت عن ل ما و ل ع م ل وا1 ا هب ى ذ ل  ساعة إ
س؛تإتبال م إ د ف ي د ج ة ت ن ي د م ل ة ،ا ح صل م  ب

ى ن ك س ل ل هذا .ا س هموم ك مي خ ن ال  السامة مابي
ا ~ م ا غ ل 7ر ا .0 ساد<مة (ا0 ف وال ص  والن

(30.lS) ذا >مسءمعاءآ ه  ،محنتترم ءمك،نب و
ض غن :ب المرجود سر خر ت راي .2 سترا

(2 gersbergenstraat®؛Van R .) 
ا و ب ن ج و ت م ،س م غا ن ن ل ن ا م م ك ل ظ  أ ف

م ل ل ن إ و ر وف ى تت ط عل و شر حدكورة م .اعاله م
م فالمرجوا ك ؤوا ان ش مل ه الن ا ط ك ي م م  أن ر
وا ص و -ض إلى ال مإ س إل  ا

ل ك ع عن مشروع ل ر ي الجديد ،عبنا شا  بعع
أ ط ة oب ل غ ت ا .م ذ ه م ل ك م ز ل آل ي ة م ئ طا ج ل  ا

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

أ محي ب ري ع ي ت ر ف خ ة آ ن ٠ ١ 990 ه
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gebruikt. Als hij maar op een goede manier 
wordt ؛ngericht.
Bij de inrichting van straten ^o e t meer reke- 
ning worden gehouden met de wensen en be- 
langen van kinderen. Dat is waar het op de na- 
tionale straatspeeldag om gaat. Die boodschap 
is ondermeer bestemd voor de Nederlandse ge- 
meentebesturen. Want de gemeenten zijn ver- 
antwoordelijk voor de inrichting van de open- 
bare ruimte en bepalen voor een belangrijk 
deel hoe de woonomgeving er uit ziet. Op de 
nationale straatspeeldag kunnen we de ge- 
meente laten zien, op welke punten de bespeel- 
haarheid van de straat moet worden verbeterd.

Wie kunnen meedoen?
Bewonersgroepen, buurthuizen, scholen, 
speeltuinverenigingen en andere organisaties 
die:
• vinden dat kinderen meer ruimte moeten 

krijgen om veilig op straat te spelen, en
• een flinke groep kinderen op de been kunnen 

krijgen
worden van harte uitgenodigd om aan de 
straatspeeldag deel te nemen.
Ook wanneer het “ s^elruimteprobleem”  in 
uw buurt niet zo groot is, kunt meedoen, u  
ondersteunt daarmee de acties in andere ge- 
meenten en hebt op 13 juni in elk geval een leu- 
ke dag!

Hoe kunt u meedoen?
u kunt zich opgeven door de bon op te sturen 
aan Stop de Kindermoord. Eerste Nas- 
saustraat 5, 1052 BD Amsterdam, of te bel- 
len: 020-826322. Dit nummer kunt u ook 
draaien als ٧ eerst meer informatie wilt.

• een actiehandleiding met tips voor het orga- 
niseren van een straatspeeldag in uw eigen 
gemeente;

• invulformulieren waarmee u een overzicht 
van speelknelpunten kunt maken;

• een boek met ideeën voor straatspelletjes;
• een straatspeeldag-affiche.
Het actiepakket is vanaf januari 1990 beschik- 
haar
Verder maakt Stop de Kindermoord nog een 
speciale Straats^elkrant. Die wordt in mei 
aan de deelnemende groepen toegestuurd.

E!ke woonstraat een speelstraat
De straat is een belangrijk speelgebied voor 
kinderen Maar ze raken er steeds meer in de 
verdrukking. Woonstraten zijn vaak onveilig 
omdat er te hard gereden wordt. Rijdende en 
geparkeerd staande auto’s nemen ook steeds 
meer ruimte in beslag, zodat er voor kinderen 
nauwelijks een plekje over blijft. Toch hebben 
zij net zo veel recht om de straat te gebruiken 
als andere mensen.
Natuurlijk zijn er aparte speelplaatsen aange- 
legd, met klimrekken en andere voorzienin- 
gen. Die speelplaatsen zijn leuk en nuttig, 
maar ze kunnen de straat als speelterrein maar 
gedeeltelijk vervangen.
Het is niet zo dat kinderen pas beginnen met 
spelen als ze op een speelplaats zijn aangeko- 
men. Kinderen spelen overal. Op de stoep, 
dicht bij huis. Onderweg van huis naar school. 
Onderweg naar de speeltuin.
Daarom zou elke w onstraat ■geschikt moeten 
zijn als speelstraat. Dat is ook heel goed moge- 
lijk, zonder dat de andere gebruikers van de 
straat onredelijk worden belemmerd. De straat 
kan voor een heleboel dingen tegelijk worden

١؛ 13 ٧ ٨ : STRAATSPEELDAG!

STOP HET FOUT PARKEREN
door onze emoties zouden laten leiden, zouden 
wij dan ook autodieven willen aansporen deze 
buurt eens wat vaker op te zoeken (als ze ten- 
minste de gestolen waar buiten de buurt zou- 
den doorverkopen). En meer van dit soort ak- 
tiviteiten.
De S.F.P. wil echter vooralsnog de ‘fatsoen- 
lijke’ weg bewandelen. We hadden in februari 
een gesprek met ambtenaren en politici, waar- 
bij zij hebben beloofd een plan op te stellen 
voor te treffen maatregelen in de straten en 
wegen van de buurt (zoals extra paaltjes en 
parkeerbanden). Dit plan is inmiddels, in con- 
cept, aan ons voorgelegd, en stelt teleur! Het 
is onduidelijk wat er nu precies waar en wan- 
neer gaat gebeuren.
Moeten wij, moet ن, nog langer gaan wachten 
tot er iets gebeurt? Wij denken dat niet. Vindt 
u fout — of dubbel — geparkeerde auto’s een 
groot probleem in uw straat, of in uw omge- 
ving? Mobiliseer dan uw buren en doe er wat 
aan! Heeft u daarbij de steun of de kennis no- 
dig van de s.F.F. groep, of sterker nog, wilt u 
zich aansluiten bij onze initaitiefgroep, dan

Bel even n aar:‘Stop Fout Parkeren’, p /a  wijk- 
centrum, tel.: 821133 of 829231 (vraag naar 
Dick).

gemeente een overzicht aanbieden van speel- 
knelpunten in hun buurt, met het verzoek om 
die knelpunten op te lossen. De plaatselijke 
pers zal worden uitgenodigd om de straatspeel- 
dag bij te wonen en er een flink stuk over in de 
krant te schrijven.

Voorbereiding
Groepen die aan de straatspeeldag meedoen, 
krijgen van Stop de Kindermoord een actie- 
pakket toegestuurd. Dit pakket bevat onder

Op 13 juni 1990 worden de rollen omgedraaid! 
eleldlng van mensen van buurthui؛ ؛ -Onder be 

zen, seholen, bewonersgroepen, speeltuinver- 
en en dergelijke zullen kinderen overal؛؛n؛؛؛؛en 

in het land “demonstratief” op straat gaan 
spelen. Voor één dag worden woonstraten af- 

gesloten voor het verkeer en maken we er eehte 
speelstraten van. Bijvoorbeeld door overal op 
straat spelletjes te organiseren. Of door kinde- 
ren met dozen en andere spullen hun eigen kin- 
derstraat te laten bouwen.
Deelnemende groepen kunnen op 13 juni hun

Wist ٧ dat van de 70.000 foutparkeerders per 
dag in Amsterdam er in 1989 slechts gemiddeld 
275 een bon kregen? Met de schamele negen 
sleepwagens van de Dienst Farkeer Beheer 
konden maar 100 auto’s per dag worden weg- 
gesleept. Het optreden tegen foutgeparkeerde 
auto’s, het geven van bonnen en het wegslepen 
gebeurt voornamelijk in de binnenstad en af 
en toe op de doorgaande routes in de omlig- 
gende wijken. In woonstraten worden al hele- 
maal geen bonnen uitgedeeld! De politie zegt 
alleen te willen optreden als de gemeente, 
d.w.z. stadsdeelwerken “ ook iets doet” . 
Stadsdeelwerken zegt dat ze maar een “ be- 
perkt budget”  hebben. De Dienst Farkeer Be- 
heer wil niet wegslepen als er niet voor wordt 
betaald.

Stop het fout parkeren
Naar aanleiding van een enquete jl. december, 
zijn een aantal buurtbewoners bij elkaar geko- 
men om wat te gaan doen aan de auto overlast 
in hun straten en omgeving. We zijn ons de 
Stop Fout Farkeerg؛-oep (S.F.F.) gaan noe- 
men. Als eerste hebben we de knelpunten in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt ge،nven- 
tariseerd. Natuurlijk, het grote knelpunt in de 
buurt is het groeiend autobezit. Als wij ons

BON ٠٠
Ja, wij willen meedoen aan de nationale straatspeeldag ه  
op 13 juni 1990 en ontvangen graag bet gratis actiepakket. ه

Organistatie:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:............................................................. Plaats: ....................

Telefoonnummer: ............................................................................

Stop de Kindermoord, le Nassaustraat 5, 1052 BD Amsterdam

VIDEO  INTERNATIONAL
2e NASSAUSTRAAT 14, tel. 844395 VIDEO ?LAYER/ 25,- PER DAG INCL. 3 FILMS

A L L E  TOP  50  FIL M S  7—  R E S t Ö —  p e r  d a g

ل آ آ س ج م ا ا.ا \ ' م ء سمه

5ARPHAT1PARK44-  6 2 9 9 8 6

ء ٦

X؛؛SBRyice £N VQ 

KOOPAVONP س0س ء س س
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Sportief NOG MEER
EN2e Nassaustraat 34 

tel. 844820

STEEDS PERFECTER
De Wittenstraat 25 

847746/861430

Sfeervol dineren 
Specialiteiten uit de 
Hollandse keuken 
V.a. ƒ 9,50 tot ƒ 23,50
geopend van woensdag t/m zaterdag v.a. 18.00 ٧٧٢  
(lunches en diners voor groepen van te voren bespreken)

café -restaurant

Spinoza, centrum voor podiumkunst en muziek

Tabak$- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

EUWH! NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW

Nu ook kopiëren 
v.a. 8 cent incl. BTW

1052 BP AMSTERDAM2e Nassaustraat 36

VAN LIMBURG 
STIRUMSTRAAT48 

TEL. 860813

DIERENSPECIAALZAAK

DEKANARIE
,٨؛

OOK TUINVIJVERS
DIERENËILDE enbenodigdheden
DE KANARIE إ Donderdag koopavond

COM?A€T DISK
TOP 40 SINGLES 

TOP 100C.D.’S 

DOEKEN

٨^٧  klassiek tot pop 
Honderden 

goedkope C.D.’$

SPEELGOED
Nassaustraat 33 telefoon 840658 
open: maandag t/m zaterdag

2e Nassaustraat 37 
tel. 842577drogisterij

HERMAN BLIK
•  als aanvulling op de dagelijkse maaltijden
٠ voor mensen die een druk en gespannen leven leiden
•  voor vegetariërs

٠٠٠٢ ٠  betere prestaties in de sport
•  tijdens de zwangerschap
•  tijdens de menopauze
•  bij zware lichamelijke en geestelijke inspanningen (stress)
•  voor sneller herstel na ziekte
٠ bij lusteloosheid en grote vermoeidheid 
٠ als ondersteuning bij het afslanken
•  voor een betere weerstand

wuWERKEN'SNACHTS GEWOONV00RU DOOR

VANDAAG GEBRACHT, 
MORGEN KLAAR.

FOTO SPIEKERMAN ب  
2e Nassaustraat 38, tel. 86 01 37

٠ ٠
KODAK SELECT SNEIPR1NT. KWALITEITEN SNELHÜDGAAN HANDIN HAND.

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 844102

ZIEKENFONDS
LEVERANCIER

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

Elke avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

٢ ر ١ س

ر

g m p J i l L J O E N
WEG'

DAN 'N STAATSLOT ٠GEEN MOOIER

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL: 84.12.46
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..بمص

بم.تيائءوضإل؟س د إ
ء

ح م ع اا

De slooppanden aan de Haarlemmerweg.

STADSDEELINFORMATIE
Op 2 april 1990 wordt het kantoor van het stadsdeel Westerpark in gebruik genomen. De
ambtenaren verhuizen in de week van 2 t/m  6 april. Door de verhuizing zijn de sectoren van
het stadsdeel in deze week moeilijk te bereiken. Wij vragen hiervoor uw begrip. De ambtena-
ren van Stadsdeelwerken, namelijk van Reiniging en Beheer Openbare Ruimte, blijven in de
2e Hugo de Grootstraat 45. Met ingang van 9 april kunt u met al uw vragen, klachten en wen-
sen terecht in het stadsdeelkantoor, Haarlemmerweg 8, tel. 5810.311.

STADSDEEL WESTERPARK
Haarlemmerweg 8, 1051 KN Amsterdam tel. 5810.311

Stadsdeelsecretaris tel. 5810.344
secretariaat stadsdeel tel. 5810.341

Voorlichting tel. 5810.300
Vegunningen tel. 5810.350
Stadsdeelwerken
Staf en secretariaat tel. 5810.358
2e Hugo de Grootstraat 45:
* Klachten Reiniging tel. 84.50.91
٠ Klachten Wegen en Groen (8.00-17.00 uur) tel. 84.39.51
Wonen en werken
* Hoofd en secretariaat tel. 5810.381 t/m  383

Bob van der Zande
* Bouw- en Woningtoezicht inspecteurs tel. 5810.370 t/m  379

Piet Roggeveen
* Grondzaken tel. 5810.390 t/m  396

Herman Zwartjes
* Ruimtelijke Ordening tel. 5810.385 t/m  388

Dick de Waal
* Volkshuisvesting tel. 5810.450 t/m  453

Rian Peeters
Welzijn
٠ Welzijnsbeleid tel. 5810.400 t/m  405
* Onderwijs tel. 5810.408 t/m  414

ENKEEE GEMEENTELIJKE ZAKEN

Bevolking^giter/burgerlijke stand
* paspoorten -  Herengracht 531-537 tel. 551.90916/9017
٠ alle andere zaken -  Stadhuis, Amstel 1 tel. 551.9911
Herhuisvesting -  van Reigersbergenstraat 2 tel. 5814.814
* spreekuur op werkdagen van 8.30-12.00 uur
* stadsverrieuwingsspreekuur op donderdag van 17.00-18.30 uur
Huurcommissie -  Droogbak la tel. ?.?. 02 77

* spreekuur op werkdagen van 9.00-11.00 uur
Huursubsidie -  Wibautstraat 3 tel. 596.4341
* spreekuur op werkdagen van -12.00 uur en 13.00-16.00 uur

BELANGRIJKE ADRESSEN
Wijkopbouworgaan - Polanenstraat 174 tel. 82.97.73
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
Wijkopbouworgaan - Van Hallstraat 81 tel. 82.11.33
Staatslieden- en Hugo de Grootbuur

DIA-PRESENTATIE

lagen. In de onderste laag zijn twee bedrijfs- 
en/of h©re€a؟estig؛ngen, de bergingen en de 
ingang van de parkeergarage gepland. Daar 
boven komen vier woonlagen met elk vijf WO- 

ningen welke met een lift bereikbaar zijn. Deze 
woningen zijn $peciaal voor oudere en minder 
valide mensen. Deze woningen zijn bereikbaar 
via een galerij aan de achterzijde. De balkons 
liggen aan de Van Limburg St؛rums،raatz؛jde 
en zijn geheel inpandig. Bij het ontwerpen van 
deze woningen is ook de Bouwgroep Ouderen 
betrokken geweest. De parkeergarage biedt 
plaats aan 34 auto’s. De garage komt gedeelte- 
lijk op het binnenterrein te liggen. Het dak 
wordt als terras ingericht en is toegankelijk 
voor de bewoners.

Piet Vink

foto: Gemeentelijke Archiefdienst

OPMERKELIJK BOUWPROJEKT

ren van bijvoorbeeld de Van Boetzelaerstraat 
en de Fannius Scholtenstraat. Dat is het pro- 
bleem van de maker van zo’n serie. £٢ man- 
keert wel eens een goede prentbriefkaart. Hij 
wil dan ook een dringend beroep doen op zijn 
vroegere buurtbewoners (van 1925 tot 1957 in 
de Bentinckstraat en in de Van Hogendorp- 
straat gewoond) indien zij nog oude prent- 
briefkaarten bezitten, hem daarmee te plezie- 
ren zodat de diapresentatie nog meer diepte 
gaat krijgen. Het gaat dus om prentbriefkaar- 
ten van de Staatslieden- en de Hugo de Groot- 
buurt. Indien u wat heeft stelt u zich dan in 
verbinding met Karei Witmond, telefoon: 
136397.

Naar aanleiding van de oproep in de Staats- 
krant nr. 2 d.d. 23 februari 1990 om de lezing 
bij te wonen over het onderwerp: “ Dia’s van 
toen” , in de Koperen Knoop (4 maart) waren 
er 85 personen aanwezig. £٢ werd intens ge- 
luisterd en gekeken en vele aanwezigen voel- 
den zich nauw betrokken bij hetgeen geboden 
werd. Vooral de dia’s van de oude beelden tus- 
sen 1900 en 1920 waren in trek. Zo’n diaserie 
komt tot s.tand door dia’s te maken van oude 
prentbriefkaarten. Daarna wordt een dia ge- 
maakt van hoe het nu is, daarbij wordt dan het 
een en ander verteld (opgediept uit “ Ons Am- 
sterdam” ). Na afloop was men zeer opgetogen 
over de presentatie, doch wel vroegen enkele 
van de aanwezigen waarom er geen dia’s wa-

tegrond van de woningen is bijzonder goed 
doordacht en biedt de toekomstige bewoner 
veel mogelijkheden. Ook voor de bovenste 
verdieping is een bijzonder interessante vorm 
bedacht. Hier komen drie duo-woningen. De- 
ze zijn bestemd voor twee alleenstaanden, die 
elk een eigen woon/slaapkamer krijgen en de 
keuken, het sanitair en het balkon samen de- 
len. Voor deze vorm van wonen zal ongetwij- 
feld veel belangstelling bestaan. Aan de Van 
Limburg Stirumstraat is een geheel andere 
oplossing bedacht. Hier komen ook vijf bouw-

grond iets omhoog getild worden, zodat ook 
de bewoners van deze woningen niet de gehele 
dag naar voorbij suizende auto’s behoeven te 
kijken. Het bezonningsprobleem werd opge- 
lost door woonkamer en keuken achter elkaar 
te leggen met een open wand ertussen.
Als men vanuit het trappenhuis de woning bin- 
nen komt, staat men in een schuin toelopende 
hal, waarn de woon-, de slaapkamers, de bad- 
kamer en de W .C . liggen. Om de keuken te be- 
reiken moet men via de woonkamer lopen. 
Door deze indeling is er slechts weinig gang- 
ruimte nodig en kunnen de vertrekken royale 
afmetingen krijgen. Aan een flexibele indeling 
is bijzonder veel aandacht besteed. Zo is in de 
betonwand tussen de woonkamer en de ؟،aap- 
kamer een grote opening aangebracht, welke 
met een wegneembare wand gevuld wordt. Zo 
kan men van twee kamers één kamer maken. 
Dit is eveneens het geval met de berging naast 
de keuken, welke naar believen bij de k e u k e n  

getrokken kan worden, zodat dit een ruime 
eetkeuken kan worden. Bij de vierkamer- 
woningen is ook de tussenwand tussen twee 
slaapkamers verwijderbaar. De woonkamers 
hebben aan de voorzijde een schuin toelopen- 
de erker, waardoor een prachtig uitzicht ont- 
staat. Tevens kan men vanuit de erker zien wie 
er voor de deur staat als er gebeld wordt. 
Daarmee wordt de veiligheid gediend.
Aan de zonnige achterzijde van de woningen 
ligt voor de keuken een ruim balkon. De plat-

In de buurt kijkt men niet meer verwonderd 
als een nieuwbouwprojekt gebouwd wordt. 
Men ؛ء  er aan gewend geraakt. In de Staats- 
kran؛ wordt er meestal geen of weinig aan- 
daeh، aan besteed.ه !، jaar zal de bouw begin- 
nen van het projekt ‘De Trekvaert’, d a t 'اماا1ا  
wel een bijzonder karakter heeft.

Vanaf juni zullen de huidige woningen aan de 
Van Limburg Stirumstraat no. 2 tot 14 en de 
om de hoek liggende woningen aan de Haar- 
lemmerweg, de no’s 95 tot 117 gesloopt wor- 
den. Na het bouwrijp maken van het terrein 
zal de bouw van het nieuwe komplex na de zo- 
mervakantie kunnen starten.
Het projekt omvat 11 woningen met tweè ka- 
mers, 23 met drie kamers, 11 met vier kamers, 
drie HA'f-jes en drie duo-woningen, alsmede 
enkele bedrijfsruimten en een parkeergarage. 
Het ontwerp is van architektenburo Jef Rein- 
tjes, dat in nauwe samenwerking met de ge- 
meentelijke diensten en enkele bewoners de te- 
keningen heeft gemaakt.
Voor de woningen aan de Haarlemmerweg 
stuitte men op twee problemen. Het eerste be- 
trof de geluidshinder van het drukke verkeer 
en het tweede was het feit dat de mooie uit- 
zichtkant niet aan de zonzijde ligt. Voor het te- 
gengaan van de verkeershinder bestaan er mo- 
menteel goede voorzieningen. Doordat onder 
de woningen een half-ondergrondse parkeer- 
garage en de bergingen liggen, kon de begane
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AR؛DE KiTAP yük harfli, özel konuları ول -  
leyen Türk, Arap ve İngiliz 
kitapları var. Tabiiki bu ki- 
baplardan bazıları kendi kü- 
tüphanemizde devlaaı bulunmak- 
tadır. Aynı zamanda plak, CD, 
video filimleri bu şube kol- 
leksiyonunda bulunmakta. Ben 
video filmlerinin bulunmasın- 
dan yana değilim. Bence eğiti- 
ci filmlerin kütüphanede bu- 
lunması gerekir, sinema filim- 
leri videotheeklerdèn kirala- 
nabilir. Ve daha ucuzdur."

Yazarlan askşami 
"7 yıl önce, ben buraya ^eni 
işe başlamıştım ve her yıl Ç O - 
cuk kitapları haftası düzenle- 
meye başladık. 1 yıl sonra ya- 
zarlar akşamı düzenlemeye baş- 
ladık. Başladığımızda Jules 
Deelder gelmişti. Ve kütüphane 
dolup taşmıştı. Daha sonraları 
Kees van Kooten'la bir akşam 
düzenlendi ve devam edeceğiz. 
Bu yazar akşamlarinın önemi 
semt de olan varlığımızı be- 
lirtmek oluyor. Şubat ayında 
yazar Marian Berk ve Maria ter 
Staats ve Van 't Reve ile bir 
akşam düzenlemek istiyoruz. 
Aynı zamanda 'Zaal Honderd' ve 
'Cavia' ile zevkle işbirliği 
yapıyoruz. Ularla dedektif 
yazarları ile bir akşam düzen- 
lemek istiyoruz.
Bu gibi faaliyetler için büt- 
çemiz kısıtlı ama mümkün. Ço-■ 
cuk kitapları haftasının yanı 
sıra gençler bölümünde de bir- 
çok faaliyetler düzenleniyor. 
Bu faaliyetlerin ve çalışmala- 
rmın yanısıra kütüphanede se- 
giler düzenliyoruz, ineğin 4,
5 Mayıs, Semti ilgilendiren 
konularda örneğin F. Scholten 
komitesi hakkında veya Wester- 
park da bulunan heykel. 
Amacımız semt de aktif olmak. 
Çünkü, değişik insanlar ilginç 
konularla ilgileniyoruz, 
ökunduğunuz gibi görülecek, 
yapılacak ve okunacak çok şey 
var. Hepside 1 yaşından 18 ya- 
şma kadar ücretsiz.

Annemarieke Oldenhave

Bu kiralara ayrıca ayda 50, 
60, gulden arasında servis 
gideri eklenir.

Konutlar aralık ve ocak ayları 
arasında teslim edilecektir, 
yeni konutlar kiracıların yaş 
sırasına göre verilir; yani 
yaşlılara önmcelik tanınır.

Bilgi almak için her perşembe 
saat 16.00-17.30 arası Van 
Reigersbergenstraat 2 (loket 
11) adresindeki konuşma saat- 
ine gelebilirsiniz.

Eger yukarıda belirtilen ko- 
şullarm üçünü de yerine ge- 
tirmiyorsanız formülü gönder- 
menizin veya konuşma saatine 
gelmenizin bir yararı yoktur. 
Ayrıca bundan sonraki her ye- 
ni-konut projesi için yeniden 
başvurmanız gerekir. Bundan 
sonraki ilk proje ile ilgili 
bilgiyi ekim yıl sonunda 
Staatskrant'ta bulabilirsiniz.

2 < —

hangi kitaplara veya hangi ko- 
nulara ilgi duyduğunu tesbit 
edebilirsin. Belirli bir kitap 
ve konu hakkında çok istek ge- 
lirse tabiiki birşeyler yapmak 
gerekiyor. Kütüphanede bulun- 
ması gereken temel kitapların 
yanısıra istek üzerine kitap 
satin alınır. Bu çocuk kitap- 
ları içinde geçerlidir. Bulu- 
nan kitapların yanısıra semt- 
sa^nlerinin istediği kitapla- 
rın bulunması önemlirdir. 
örneğin geçen dönemde modern 
mimarlık hakkında çok istek 
vardı ve bizde yeterli kitap 
bulunmuyordu fakat yenilerini 
aldık ve eklendi. Kendimizin 
yanısıra semtsakinleri hangi 
kitapları istediğini söylemesi 
bizim için çok önemli. Bu kü-

tüphanede bulunmayan kitapları 
başka yerden temin edebiliriz. 
Hangi kitapların alınması ge- 
rektiğini merkez kütüphanede 
bulunan uzman görevliler tav- 
siye ediyor. Tabiiki biz ken- 
dimizde çok kitap okuyoruz."

"Kütüphanenin şubelerinde do- 
laşan bir 'şube kolleksiyonu- 
nuz' var. Bu kitaplar da her 
kütüphanede 6 ay kalıyor. Bu 
kitaplar arasında örneğin bü-

Eger yukarıdaki üç koşulu da 
yerine getiriyorsanız, yeni 
bir konut için başvurabilir- 
siniz. Bunun için "De Witten- 
straat hoek le Nassaustraat" 
başvuru Formülünü doldurup, 17 
nisan 1 و8و  tarihine kadar şu 
adrese gönderiniz: 
Herhuisvesting, afdeling 
Stadsvernieuwing/ Staatslie- 
denbuurt, postbus 6050, 1005 
EB Amsterdam.

Aşağıda kaç odalı bir konuta 
hak kazanabileceğinizi göre- 
bilirsiniz:

Tek kişi (30 yaşina 
kadar)...'............
Tek kişi (30 yaşindan 
itibaren)............
Çocuksuz aile........
1 çocuklu aile.......
2 çocuklu aile.......
3 çocuklu aile.......

Evlerin ortalama karaları;
2 odalı evler........../ 410,-
3 odalı e v l e r . 480,-
4 odalı evler........../ 530,-
5 odalı evler........../ 550,-

tane kitap ödünç kitap alabi- 
leceğini, evinde başka kitap- 
ların bulunup bulunmadığını 
anında görebileceğiz. aynı 
zamanda bilgi sayarla diğer 
kütüphanelerle bağlantımız 
olacak. Bu durumda istenen 
kitabın bizde olmadığında ne- 
reden alabileceklerini söyle- 
yebileceğiz. Çünkü .şimdi bu 
işlem telefon ile yapilmakta 
ve bizim çok zamanımızı almak- 
tadır."
"Her yerde olduğu gibi kütüp- 
hanede de kısıtlamalar var. Bu 
demektir ki bütçenin azaltıl- 
ması, daha az imkanların olma- 
sı ve çalışan kişilerin azal- 
ması, önemli kısıtlamalardan 
bir tanesi kütüphaneye gelen 
dergilerin 120'den 80'e düşme-

si. Bütün kütüphenlere değişik 
konuları içeren belirli paket 
verilecek. Bu durumda seçim 
hakkın yok. Yine de istediğin 
belirli dergi ve gazetelerden 
birkaçtanesini seçme hakkın 
var."
İnsanların kütüphanede hangi 
kitapları istediğini nasıl 
bilebiliyorsunuz?
"ödünç verdiğin kitaplardan. 
Bir dönem sonrası kitap kart- 
larını incelersen insanların

yeni yapılan evelerin dağlı- 
tımında şehir yenilemesi ne- 
deniyle taşınmak zorunda ka- 
lan semt sakinlerine öncelik 
tanınır. Daha sonra en az 10 
seneden beri o semtte oturan 
kişilere sıra gelir. Bu son 
gruba giren semt sakinleri, 
Van Reigersbergenstraat'ta 
tferfterrein'de yapılan evler 
için başvurabilirler.

yeni konutlara yazılabilmeniz 
için aşağıdaki üç koşulu ye- 
rine getirmeniz gerekmekte- 
dir:

l.Son 10 sene kesintisiz ve 
asil kiracı olarak "staats- 
lieden/Frederik Hendrik" 
semtinde oturuyor olmalı- 
siniz. Bu durum Nüfus Dai- 
resi'nin kayıtlarından kon- 
trol edilecektir- 

2. Simdi oturduğunuz konutun 
çıplak kirası, ayda 475,- 
guldenden daha az olmalı-

Senelik brüt geliriniz 
38.000,- guldenden az ol- 
malıdır.

SEMT
Van Limburg Stirumstr'da bulu- 
nan Kütüphane şüphesiz herkes 
tarafından biliniyor. Ne yazık 
ki 2300 üyesi var, bu da semt 
sakinlerinin % 10'u demek. Bu- 
rada ne gibi kitapların bulun- 
duğunu ve hangi faaliyetlerin 
düzenlendiğini çok kişi belki 
de bilmemektedir. Bunu tahmin 
ettiğimiz için gidip kütüpha- 
neyi gezdik ve gördük.

"Bizde bebeklerin ağzına ala- 
bileceği kitaplarda bulunmak- 
tadır, tabiiki geri getirmeden 
yıkanması gerekiyor."
Jan Tesselaar, bizlere anlatı- 

؟٥^٠  Kendisi herkese hitap e- 
den yaklaşık 25.000 kitap bu- 
lunan kütüphanenin müdürü.
"Biz her hafta ortalama 40 ye- 
ni kitap alıyoruz. Hangi ki- 
tapların alınması gerektiğine 
kendimiz karar veriyoruz. Her 
hafta yeni kitapları ve tek- 
rardan basılan kitapları be- 
lirten bir liste geliyor. Bu 
me؟kes kütüphanede bulunan 
kitaplara aramızdan biri gidip 
inceliyor ve istediğimiz ki- 
tapları alıyor."

Bu demektir ki siz bir yılda 
2000 yeni kitap alıyorsunuz.
Bu kadar kitabı ne yapıyorsu- 
nuz?
"Biz başkalrına vermiyoruz, 
o n l a r  g e n e l d e  k e n d i l i ğ i n d e n  
kayboluyor, gerçen sene aldı- 
ğımız yeni kitaplar sayısında 
kitap kayboldu. Geri getiril- 
meyen kitap çok büyük bir S O - 
run. Kütüphanede bulunması 
gereken bir sürü kitap var, 
bunların yerine yenisi alınma- 
sı gerektiği için yeni çikan 
kitapları almak mümkün olmu- 
yor. Bu durum kütüphanenin za- 
rarına oluyor. Bence insanlar 
kütüphaneyi ve çevre kirlenme- 
sini pek önemsemiyorlar. Bu 
bence insanların kötü olduğun- 
dan değilde, kolay ve tembel 
olduklarından ileri geliyor.
Bu soruna iyi çözüm bulmak çok 
zor. ?rinsengracht da bulunan 
merkez kütüphanede sıkı bir 
kontrol var fakat bizler bura- 
sını daha kolay bir hale ge- 
tirmek istiyoruz. Diğer yönden 
de bir çok kitabın kaybolması 
sıkı kontrola ihtiyaç olduğunu 
gösteriyor. Ben gördüğüm zaman 
birşey söylüyorum ama kitap 
hırsızlığı yapılıyor diye her- 
kesin kontrol edilmesine kar- 
şıyım. önemli bir sorun olduğu 
için belki bir kaç kişi araş- 
tırma yapsa bir netice alına- 
bilir fakat bu görevi yapacak 
zaman ve kişi yok."
Belkide bu görevlerin masraf- 
ları aynı kaybolan kitapların 
miktarını bulacaktır.
"Bence insanların halka ait 
araçları yani herkesin okuya- 
bileceği kitapları kütüphaneye 
geri getirmemesi çok kötü. 
Burda bir sorumlukuk söz knnu- 
sudur."
"Biz bu yıl bilgi sayar siste- 
miyle çalışacağız. ه  zaman 
ödünç alınan kitaplar daha iyi 
kontrol edilebilir ve böylece 3. 
hırsızlığı engelleyebiliriz.
Bu bilgi sayarda kişilerin kaç

KIRALEK YENİ KONUTLAR

2 oda..

2-3 oda 
oda ن. 
3-4 oda 
..4 oda 
..5 oda
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ALLEMAAL OP ^E FIET$
Kleuters scheuren hier al «!et een {؛ets over de trottoirs, maar toch kan lang niet iedere volwasse- 
ne in Nederland fietsen. In andere landen is fietsen niet zo vanzelfsprekend, dus degenen die hier 
niet zijn ؛؛eboren hebben het dan ook vaak niet geleerd, ©mdat fietsen in dit land echter niet al- 
leen heel prettig, maar in vele gevallen zelfs noodzakelijk is, kan het knap lastig zijn als je het 
niet beheerst. Enkele jaren geleden is daarom in Amsterdam in het kader van de ‘Ongeorgani- 
seerdc Sportbeoefening voor Etnische Minderheden’ een fietscursus opgezet. Sinds kort draait 
er ook één in de Van Hogendorphal, waar vrouwen, met vallen en opstaan, trachten de macht 
over het stuur te krijgen.

ben je blij da، je het als klein kind al hebt ge- 
leerd. Als volwassene is het beduidend m©eilij- 
ker. Je herkent wel de pr©blemen: Het opstap- 
pen — je voeten alletwee van de g™nd durven 
halen — is eigenlijk doodeng. Hard fietsen 
probeer je te vemijden, maar langzaam fietsen 
is voor beginners veel te moeilijk, ©ok het 
remmen lijkt voor gevorderden te zijn. Veel 
vrouwen sprongen toeh liever gewoon van de 
fiets af. Of ze deden van sehrik niets en reden 
dan tegen elkaar of tegen de muur aan. Ernsti- 
ge beschadigingen leverden deze noodoplos- 
singen gelukkig niet op.
Over een paar weken zullen ze naar buiten 
gaan waar er weer allerlei andere problemen 
op de loer liggen, maar aan de wil om het te le- 
ren z'al het niet liggen.
Omdat de behoefte hier in de buurt groot is, is 
Ted Jorritsma van plan om volgend seizoen 
een nieuwe cursus te beginnen, zodat meer 
aspirant fietsers aan bod kunnen komen. Nog 
even en we zitten echt allemaal op de-fiets.

Judy Spook

-  vrijdag 13 april:
ه19.3  uur: in de Nassaukerk: gedenken van 

Jezus’ lijden en sterven 
(ds. P. Irik)

-  zaterdag 14 april:
21.30 uur: in de Magdalenakapel: paaswake 

en doop (mevr. M. Reinders)
-  zondag 15 april:
9.00: paasontbijt in de Nassaukerk.

10.00: gezamenlijke paasviering in de 
Nassaukerk (pater Denkers en ds. 
P. Irik).

komst. Plaats: de Wijkpost voor Oude- 
ren. Van Boetzelaerstraat ص .
Aan de hand van dia’s gaan we op de 
thema-middag kijken naar situaties in 
huis die de kans op verwondingen vergro- 
ten en welke concrete maatregelen u kunt 
nemen; we laten u dan gelijk een aantal 
handige hulpmiddelen zien die u kunt ge- 
bruiken in het huishouden. Wist u dat u 
een vergoeding kunt krijgen voor een 
groot aantal aanpassingen in uw woning 
(bijvoorbeeld handgrepen in het toilet en 
douche)? u bent van harte welkom. De 
toegang is gratis. Koffie/thee ook. Wie 
slecht ter been is, kan met de Buurtbus 
komen. Inlichtingen hierover ز؛ط de Wijk- 
post: 844352.

worden de rollen omgedraaid. Er zijn dan ook 
twee begeleidsters. De kond؛t؛e[ra؛n؛ng, vaak 
op (Westerse) muziek ziet er flitsend uit. Het 
tempo ligt vrij hoog, terwijl er ondertussen 
verschillende meegekomen peuters tussendoor 
hobbelen of enthousiast meedoen. Het zag er 
ontzettend gezellig uit; de zuigflessen verspreid 
tussen de zich rekkende en strekkende vrou- 
wen, maar aan het lesgeven worden wel hoge 
eisen gesteld op deze manier. Daarbij komt 
nog dat lang niet alle deelneemsters goed Ne- 
derlands spreken, wat door onderlinge vertaal- 
hulp wordt opgelost. Een voordeel van dit 
soort lessen is dat er veel gewoon kan worden 
voorgedaan.
Aan de andere kant van de zaal wordt onder- 
tussen gefietst. Het niveau is heel verschillend. 
De ene is net toe aan het fietsen met maar één 
hand aan het stuur, terwijl de ander oefent om 
goed op te stappen. Als je zo staat te kijken

het Joodse volk uit hun slavenbes[aan in Egyp- 
te. Een oud verhaal maar juist in deze tijd toch 
heel erg herkenbaar.

Kees ©ooris

Vieringen in de “Goede week” :
-  donderdag 12 april:
15.00 uur: paasdienst voor oudere buu^geno- 

ten in d؟ ,Magdalena kapel 
(pater Denkers)

19.30 uur: in het Magdalenhuis: Herdenking 
van Jezus’ laatste avondmaal 
(mevr. L. Dercksen)

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe 
ouder u wordt, hoe meer van die “ kleine 
hoekjes”  er in uw woning komen. Met 
jandere woorden, hoe groter risieo u loopt 
om te vallen, om u te branden en dergelij- 

ike. Dat wordt bewezen door de ongeval- 
len-statistieken: elk jaar verongelukken 
1.500 ouderen in en om het h»is en zo’n
20.000 ouderen belanden in het zieken- 
،mis door ongelukken in en om het huis.

Ongelukken in huis
Kunt u ongelukken voorkomen? Niet he- 
lemaal natuurlijk, u kunt wel een aantal 
voorzorgsmaatregelen treffen. Over die 
risico’s en voorzorg organiseert de Wijk- 
post voor Ouderen op donderdag 5 april 
van 2 uur tot half 4 een informatie-bijeen-

Fietsles
In februari zijn ze begonnen. Eerst werd de les 
beperkt tot konditietrainen, wat veel vrouwen 
al eerder hadden gedaan. Na een aantal lessen, 
toen de deelneemsters elkaar kenden en ver- 
trouwd waren met de sporthal, kwamen de 
fietsen eraan te pas. De cursus bestaat uit onge- 
veer 10 lessen binnen in de hal en daarna wordt 
er buiten door de buurt gefietst. Tegelijkertijd 
wordt er ook theorie gegeven over de verkeersre-

Toen ik aanwezig was, was het de derde fiets- 
lés. De helft van de groep doet konditietrai- 
ning, de andere helft fietst. Halverwege de les

VIERINGEN ROND PASEN
Pasen is niet toevallig een feest dat valt in het 
voorjaar: na de dood toch weer nieuw leven. 
In de kerk wordt pasen nogal uitgebreid ge- 
vierd. In de 40-dagen rijd (vasten-tijd) en de 
“ goede week” wordt bewust naar pasen ،oege- 
leefd. De strijd van Jezus tegen onrecht, tegen 
de (religieuze) machthebbers wordt zijn dood. 
Maar dan dat ongelooflijke ط  het bijbelse ver- 
haal: hij staat weer op uit de dood. We weten 
niet meer precies hoe letterlijk we dat moeten 
nemen. Maar het inspireert wel: wij moeten de 
herinnering levend houden aan hen die streden 
voor een meer rechtvaardige wereld, die op- 
kwamen voor de verdrukten, zoals aartsbis- 
schop Romero, in 1980 in El Salvador ver- 
moord. Een andere gebeurtenis die met pasen 
in verband wordt gebracht is de uittocht van

KENNISMAKINGSGROEP
Dit voorjaar start er weer een kennismakings- 
groep, georganiseerd door de werkgroep Kerk 
ه  Buurt. Het doel van een kennismakings- 
groep is om kennis te maken met elkaar, de 
buurt en •de kerk. In praktijk blijkt dan bijna 
alles mogelijk. De groep is in principe bedoeld 
voor nieuwkomers in de buurt, maar een ieder 
die zin heeft om nieuwe mensen te leren ken- 
nen of wat meer wil weten van (bijvoorbeeld 
een ander stuk van) de buurt of de kerk, is har- 
telijk welkom. De eerste avond is op maandag 
9 april om 20.س uur in De Schakel, De Wit- 
tenstraat 109 hs. Informatie en opgave bij 
Martin de Jong (tel.: 163403) of Jannet van 
der Spek (tel.: 123894). Tot ziens!

Zo’n vijfentwintig vrouwen van verschillende 
nationaliteiten komen iedere woensdagoch- 
tend in de Van Hogendorphal om te leren fiet- 
sen. De meesten hebben voor deze cursus nog 
nooit gefietst, een enkeling heeft het vroeger, 
bijvoorbeeld in Turkije, wel eens gedaan, 
maar dat is te lang geleden om nu zomaar weer 
de straat op te durven.
Ze fietsen op vouwfietsen waarvan het zadel 
voorlopig veilig op de laagste stand staat en 
waarvan de trappers en remmen met stukjes 
rubber zijn afgeplakt. Dit laatste is nodig om- 
dat de parketvloer van de sporthal niet tegen 
scherpe voorwerpen is bestand en de fietsen 
nogal eens op de grond vallen.
Er zijn maar negen fietsen voorhanden. Dat is 
veel te weinig, maar er Is geen geld om nieuwe 
aan te schaffen. Deze negen zijn het eigendom 
van de gemeente en ze rouleren over de ver- 
schillende wijken waar de cursus wordt gege- 
ven. De fietsen hebben veel te verduren. Ze 
slaan door valpartijen met een klap tegen de 
grond en ze worden noodgedwongen bewaard 
in een te klein schuurtje. Er mankeert dan ook 
vaak wat aan: de rem hangt los of de ketting 
loopt aan. Wekelijks moeten ze weer gerepa- 
reerd worden.

Belangstelling
De cursus hier in de buurt is begonnen naar 
aanleiding van de vraag van een aantal vrou- 
wen die aan konditietraining deden in De Bin- 
ding. Die training hield op en er werd gezocht 
naar een mogelijkheid om het ergens anders 
voort te zetten. Bovendien, lieten de deel- 
neemsters weten, wilden ze wel leren fietsen. 
Zo kwamen ze in kontakt met Ted Jorritsma 
dé spörtïïuurtwerker. Hij onderzocht de moge- 
lijkheden voor subsidie om een lerares aan te 
trekken en fietsen te krijgen. Omdat er op ste- 
delijk niveau een consulent bestond voor ‘On- 
georganiseerde Sportbeoefening voor Etnische 
Minderheden’, die dit soort cursussen al eerder 
in andere buurten had verzorgd, was alles snel 
geregeld. Nadat er in de Staatskrant een op- 
roep in verschillende talen was gedaan, was de 
groep vrouwen ook snel gegroeid. Ted Jor- 
ritsma vertelde wel verbaasd te zijn over de 
grote belangstelling, omdat hij juist begrepen 
had dat deze cursus in ander? buurten een af- 
lopende zaak was.

AMSTERDAM FJETST

Op zaterdag 9 juni a.s. wordt er een grote 
fietsdemonstratie gehouden. Vertrekpunt is 
De Dam. Tijd: 13.00 uur. De demonstratie 
wordt georganiseerd door Amsterdam Fietst. 
Deze actiegroep bestaat o.a. uit leden van Mi- 
lieudefensie. Stop de Kindermoord en de 
ENFB. Door middel van deze demonstratie 
vragen wij aandacht voor de onveiliger wor- 
dende verkeerssituatie in de stad en het onge- 
zonde leefmilieu. Door toename van het »١١*»- 
verkeer wordt het lopen en fietsen in de stad 
steeds riskanter en is vaak onaangenaam van- 
wege alle autodampen. Er wordt aetiegevoerd 
voor: uitbreiding openbaar vervoer, uitbrei- 
ding fietspaden en verbreding troittoirs, op 
termijn een (personen-)autovrije binnenstad. 
Wij zijn tegen: de aanleg van een 2e Coentun- 
nel (dit bevordert ons inziens het aantal ver- 
keersopstoppingen in de stad), een 4-baans Y- 
boulevard. Voor nadere informatie kunt u bel- 
len tel.: 189360.

Namens Amsterdam Fietst, Annette Silljé

FIETSLE$IN DE SPORTHAL

foto: Judy Spook

THEMAMIDDAG VOOR OUDEREN



Uw toonaangevende danken-speciaalzaak  in de Staatsliedenbuurt

Fannius Scholtenstraat 56-58 te). 8627  07 (hoek Bentinkstraat)

StretchExercising
Spanning en stress

De stijfheid van ons lichaam kan worden te- 
gengegaan door regelmatig te ؛■tretehen. Alle 
dieren behouden hun souplesse door zich da- 
gelijks uit te rekken. Ze doen dat spontaan 
wanneer ze daar behoefte aan hebben. Wij 
kunnen ons afvragen waarom we het toeh zo 
ver laten komen dat ons lichaam stijf en pijn- 
lijk wordt. Regelmatig stretchen verlost je 
van stress, zowel mentaal als fysiek.

MONDAY’S 18.00-20.30 ’s MAANDAGS 
Instituut voor Dramatische Vorming 
N.Z. Voorburgwal 292, Amsterdam 

(Tram 1,2, of 5)
WEDN£SDAY’S ل1س-13.س  ’s WOENSDAGS

The € l؛fford Studio (bel, kleine ruimte) 
Gliffordstraat 83, Amsterdam 

(Bus 18 of tram 10) 
SATERDAY’S ش.ال-ا3.س  ’s ZATERDAGS 

Van Beuningenstraat 54 D, Amsterdam 
(Tram 10)

PRICES
There is a cost of ƒ  60, -  per month. For pri- 
vate massage or private strech lessons there is 
a cost o f f ؛3  , -  per hour.

PRIJZEN
De lessen kosten ƒ  6 0 ,-  per maand. Voor 
privé-massage of privé-lessen wordt /  3 5 ,-  
per uur gerekend.

tel. 020-868967

DE WIJNRANK
Campanard

Rouge et blanc v.d.p. de LAude
Prettige volle rode en 

frisse smaakvolle blanke wijn

per ties 5,95 ء
2 v o o r M 1, -  6 v o o r f 30, -

م0 ه ئ

ARNAI D KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen voor feestjes

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 
Kwaliteit is onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

METABO MAKITA

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 864814

د
LINDEMAN

OMDATHET 
NIET 

BETER KAN

? A N N E K E E T ه 
V . L IM B U R G  S T IR U M S T R A A T  42 TEL 848671

Kippebout f  6,50
brterlam m etjes

paaspaté speciaal

Prettige Paasdagen

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
voorheen Staallas

2e Nassaustraat 40-42-44

Nu ook verhuur van:
boormachines, betonboormachines, nietmachines, 

accu-schroefgereedschap, haakse simpers, hand 
en electrische schHHrmachines.

Tevens:
ijzer en aluminium, plaatmateriaal en profielen. 
Alles gezaagd, geknipt en geboord op de door u 

gewenste maat! Alles in onze nieuwe winkel.

zaterdag ل? maart 1990 ٧!® 10.00 - 15.00 uur 
woensdag 21 maart 1990 van 14.00 -18.00  uur 

raterdag 21 april 1990 van 10.00 - 15.00 uur

INSCHRIJVINGEN
ذ  van Galenstraat 3 1 ___________________________ Telefoon 841075

Fred. Hendrikplantsoen 7A _________________________Telefoon 843582
Sara Burgerhartstraat 3 _____________________________ Telefoon 841932

STIPPEL JE KOERS UIT 

0P HET ف م س # س

MAVO 
HAVO

Speciale inschrijvin§sdagen

Polaroid
p ro fite e r  nu !

5 -te r u g
م  geldig t/m 15 ١̂٢٦٦  1990

FOTO SPIEKERMAN
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Foto-expositie C aro ls  van Soest
De Amst،؛[-damse fotograaf Carolus van Soest 
exposeert reportagewerk uit Tsjechoslowa- 
kijke en Roemenië in de ©penbare Bibliotheek 
Staatsliedenbuurt tot half april. De foto’s, ge- 
maakt tijdens de woelige decembermaand van 
1989, geven een sfeervol beeld van het Praag in 
de ban van Vaclav Havel en de Roemeense, 
stad Arad vlak na de val van dictator €eau- 
cescu. Te zien tijdens de openingstijdens van 
de Bibliotheek.

foto: Carolus van Soest

p/stuk  (max. 2 p/persoon) kunnen tijdens de 
openingstijden in de Bibliotheek, Van ٧٥١- 
burg Stirumstraat 133, worden aangeschaft 
(dat geld zal ten goede komen aan het stichten 
van een bibliotheek in een 3e wereldland).

A^t-MIUTARISTIESCAFE
Coke, de witte stofwolk
Spreker : Ultimatum 
Video
Datum : 26 april 
Aanvang: 20.15
Plaats : Zaal ١٠٠, De Wittenstraat 100 
Into : tel. 798870, op dinsdag- en woens- 

dag middag

FILMHUIS CAVIA
Vandaar dat wij kozen voor de film The Na- 
ked Gun van Jules Dassin uit 1948. Deze film 
vertelt op realistiese wijze het waar gebeurde 
verhaal over de moord ©٢ een jong meisje en 
de daaropvolgende jacht naar de dader. De 
film is op lokatie in New York opgenomen en 
met name de slotscene bij Williamsburg Bridge 
zal de kijker niet licht vergeten, ©scars voor 
fotografie en montage.
In de jaren 60 lieten veel Franse regisseurs zich 
inspireren door de Film Noir. Met name regis- 
seurs die in het genre Nouvelle Vague films 
maakten, grepen vaak terug op het pessimis- 
me, de erotiek en de ingehouden spanning uit 
de Film Noir. Melville maakte in 1967 Le Sa- 
mourai, waarin Alain Delon schittert als nooit 
tevoren en ook nooit meer sinds.
De film heeft nauwelijks dialoog en toont de 
huurmoordenaar Jeff Costello (Alain Delon) 
die steeds meer in de fuik gevangen raakt, in 
de pogingen zich een alibi te verschaffen. Le 
Samourai is een klassieke gangsterfilm die het 
hoogtepunt vormt van de specialist in het gen- 
re: J.P. Melville.
De 3e film van de avond is een moderne va- 
riant op het thema uit 1982. Les Fantomes du 
Chapelier is een film van Claude Chabrol, 
naar een verhaal van Simenon. Een hoedema- 
ker heeft zijn verlamde vrouw vermoord en 
brengt daarna ook haar vriendinnen om. Zijn 
status als dorpsnotabele plaatst hem boven el- 
ke verdenking. Chabrol maakte er een soort 
‘fantastiese vertelling’ van, eerder dan een ech- 
te thriller. Hij geeft met de film sarcasties kri- 
tiek op de bourgeois respectabiliteit. De ac- 
teursprestaties zijn bovendien briljant.
Het programma:
20.00 THE NAKED GUN 

regie: j .  Dassin
22.00 LE SAMOURAI 

regie: J.P. Melville
24.00 LES FANTOMES DU CHAPELIER 

regie: C. Chabrol

PROGRAMMA CAVIA
4 april
El Sur, regie: V. Erice 1983 
11 april
Black rain, regie: Shohei Imamura 1989 
13 en 14 april 
Film Noir 
18 april
L’avventura, regie: M. Antonioni I960 
25 april
Anne Trister, regie: L. Pool 1985

FILM N^R: 13 en 14 april
©p 13 en 14 april vertoom CAVIA drie films 
die alle drie de titel ‘Film noir’ verdienen, hoe- 
wel eigenlijk alleen Naked City officieel tot het 
genre behoort. De term Film Noir werd in de 
veertiger jaren door de Franse filmkritici gei'n- 
troduceerd als aanduiding voor een bepaald 
type film met een sombere toon en een cyniese, 
pessimistiese teneur. Met name werden er de 
Hollywood films uit de jaren 40 en 50 mee be- 
doelt, waarin helden en schurken als cyniese 
gedesillusioneerde mensen worden afgebeeld. 
Vaak eindigen de films niet uitgesproken ‘goed 
of slecht’ en is het onderscheid tussen ‘goed en 
kwaad’ niet even duidelijk.
Humphry Bogart heeft aan het genre zijn ster- 
status te danken, maar zorgde er helaas ook 
voor dat later veel films zonder hem minder 
bekend werden, daar waar deze minstens zo 
goed waren.

In december 1989 werd de president van Pana- 
ma, Noriëga, middels een militaire interventie 
gevangen genomen. Deze interventie was be- 
doeld om een zgn. notoire cocainehandelaar te 
arresteren. In maart 1990 werd bekendge- 
maakt dat zijn proces moest worden uitgesteld 
wegens gebrek aan bewijs. De beschuldiging 
van handel in cocai'ne lijkt dan ook meer een 
breekijzer om een wat minder lastig persoon in 
Panama aan de macht te brengen. Dat dit ten- 
koste gaat van veel (Panamese) mensenlevens 
en een schending van de souvereiniteit van een 
land lijkt voor de Amerikaanse regering van 
minder belang.
President Bush maakte •begin 1990 bekend dat 
er meer geld voor de bestrijding van drugs vrij- 
gemaakt zal worden. Tegelijk werden door 
CIA de kontra’s gefinancierd met aan de 
drugshandel verdiende dollars. De oorlogsver- 
klaring aan de drugsbaronnen is blijkbaar niet 
zo totaal als men het doet voorkomen.
©nder de titel: “ Coke de Witte Stofwolk”  wil 
het Anti-Militaristies Café de politieke en mili- 
taire belangen achter de cocai'nehandel en de 
“ heilige oorlog”  hiertegen belichten. Hierbij 
zullen twee punten naar voren worden ge- 
haald:
-  De strijd tegen de drugs als dekmantel voor 

kontra-guerilla in coca-producerende lan- 
den als Peru en Colombia, en als dekman- 
tel in de strijd tegen onwelgevallige regimes 
zoals in Panama.

-  De financiering van bovengenoemde cam- 
pagnes met geld dat aan de drugshandel 
verdient wordt.

Voor de Bibliotheekdag 1990 op zaterdag 21 
april heeft de ©penbare Bibliotheek Staatslie- 
denbuurt een niet onaardige komb؛nat؛e van 
schrijvers weten te arrangeren, ©p die dag zal 
’s middags om 2 uur in de Bibliotheek de 
schrijfster Yvonne Kroonenberg, bekend van 
“ Alle mannen willen maar één ding” en “ Vol- 
maakte benen” , maar vooral van de bestseller 
“ Alles went behalve een vent” , de auteur 
A.F.Th. van der Heijden aan een vergaand in- 
terview onderwerpen.
A.F.Th. van der Heijden, uit Brabant afkom- 
yig, debuteerde in 1978 onder het pseudoniem 
Patrizio Canapon؛ met de verhalenbundel 
“ Een gondel in de Herengracht” . Inmiddels 
onder eigen naam schreef hij de roman-trilogie 
“ De tandeloze tijd” , die over het arbeidersmi- 
lieu en de arbeiderswijk in Eindhoven waar 
Philips koning was, gaat en waarvan o.a. “ De 
gevarendriehoek” deel uitmaakt. Voor dat 
boek ontving Van der Heijden zowel de Multa- 
tuliprijs als de Bocdewijkprijs.
Zijn nieuwste roman “ De advokaat van de ha- 
nen’, is gebaseerd op de gebeurtenissen rond 
de dood van Hans Kok. Dat boek is dan net 
(niet) verschenen.
Kaarten tegen reserveringskosten van 2,50

SPINOZA
Lal© en Miertha Diaz.
In Spinoza is er elke vrijdag een Salon de Tan- 
go. De avonden beginnen om 22.30 en duren tot 
in de kleine uurtjes.
Komende maanden zijn er live optredens van 
diverse grootheden te verwachten zoals, Carel 
Kraajenhof, Juan Tages en Nanette Curie. Te- 
vens ligt het in onze bedoeling te beginnen met 
vaste items, o.a. een vaste jazz-avond, klassiek 
en cabaret. Als u meer wilt weten van wat er bij 
ons te doen is kunt u even bellen of kom even 
langs als we open zijn, tel. 847746 of 861430. 
Wittenstraat 25

DE BUURT OP TV

Vanaf eind maart wordt wekelijks “ stadskronkels” op de televisie gebracht. Het is een 
documentaire in 5 delen over de Staatsliedenbuurt, gemaakt door Romano Baldi. Het 
persbericht vermeldt:
De Staatsliedenbuurt, betiteld als de moeilijkste buurt van de stad, is veelal een uniek 
samenlevings-kruispunt van krakers, studenten, allochtonen, illegalen en oudere Amster- 
dammers die echt aan deze buurt verknocht zijn. Een buurt die zich altijd door de politiek 
in de steek gelaten heeft gevoeld, en misschien is het ook beter zo; de buurt heeft op allerlei 
nivo’s zijn eigen alternatieve circuits opgebouwd. Het resultaat: misschien de laatste 
Amsterdamse buurt met een echt eigen karakter. Een buurt voor mensen die vechten voor 
een leefbaar klimaat, verteld door de mensen zelf: geen ghetto dus, misschien wel het 
laatste dorp in hartje Amsterdam. Aan het woord: een winkelier die alles verkoopt, een 
vroedvrouw, een alternatieve geneeskundige, een “ ervaringsdeskundige” , de “ oma”  van 
de krakers, de oudste schoenmaker van het land, en vele vele anderen.
Een défilé van mensen met een eigen karakter en, vooral, een eigen buurt: de ~ 
buurt.

De eerste uitzending was op 29 maart. De volgende zullen plaatsvinden op 5 april, 12 april, 
19 april en 26 april. Allemaal op Nederland 3, aanvang 18.15 uur.

أ; ا ء |م ؛»م«

YVonne Kroonenburg w e lt A.F.Th. van der Heijden aan de tand

Expositie van Tony Ross
In april zijn er originele aquarellen te zien van 
het boek “ De wedstrijd”  van de Engelse 
schrijver-tekenaar Tony Ross.
Tony Ross die pas tamelijk laat met het maken 
van kinderboeken begon, maakt zowel de tekst 
als de illustraties van zijn boeken.
In 1981 werd zijn boek “ Joris de bonestaak” 
bekroond met een zilveren penseel. Tony Ross 
baseert zijn verhalen vaak op oude volksverha- 
len• en sprookjes, maar verwerkt daar eigen- 
tijdse elementen in. Hij maakt zijn aquarellen 
soms in brutale kleuren vol vaart en humor, 
met duidelijke trip-invloeden.
In april de zeer originele illustraties van deze 
Engelse kunstenaar dicht bij huis te zien: in de 
Bibliotheek, Van Limburg Stirumstraat 133.foto: Studio Steye Raviez
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MIIIEUGOEP
Op zaterdag ل? februari hebben wij een inza- 
melingsactie gehouden van Klein-Chemisch 
Afval. K.C.A. is (huishoudelijke) afval dat, 
hetzij door verbranding, luchtverontreiniging 
veroorzaakt (bijvoorbeeld: PVC - dioxine - 
koeien - melk), ofwel door het te storten, de 
bodem en het grondwater verontreiningen. 
Daarom horen zeer milieugevaarlijke stoffen 
niet thuis in de vuilniszak en behoren ze ̂؛ a r t  
ingezameld te worden. \
Amsterdam heeft e€hter nog maar één €hemo- 
car in dienst die in de hele stad het K.C.A. 
moet ophalen. Deze chemocar kan op a؛'roep 
besteld worden, maar omdat in onze buurt de 
Stadsdeelraad nog niet funktioneert, doet nie- 
mand dat. De aktie beoogde naast het inzame- 
len van afval, tevens bekendheid te geven aan 
dit probleem en aan onze (zopas opgerichte) 
groep; met de mogelijkheid om zich aan te 
sluiten.
Het moest allemaal in korte tijd georganiseerd 
worden en we waren maar met ons tweeën (op 
de dag zelf met drie). We konden zodoende 
niet veel tijd en middelen besteden aan publici- 
teit vooraf.
Het was guur weer, die zaterdag! Toch was de 
aktie een klein succes. Met het afval dat werd 
ingeleverd kon ± driekwart bakfiets worden 
gevuld. Daarnaast hebben we aan 300 voorbij- 
gangers een folder uitgereikt. De meesten rea- 
geerde daar positief op. Men vroeg bijvoor- 
beeld of wij er nu iedere week ■zouden staan. 
Het voorstel van een chemocar voor de buurt 
werd enthousiast onthaald. Voor de handteke- 
ningenaktie, die door de “ Amsterdamse Mi- 
lieutoer” was georganiseerd en door ons was 
overgenomen, hebben we ongeveer evenzovele 
formulieren uitgedeeld. Drieëntwintig hand- 
tekeningen kregen we direkt terug, en verder 
kunnen er nog velen ingestuurd worden 
(d.w.z. naar Milieucentrum Amsterdam).
De milieugroep is momenteel non-aktief we- 
gens gebrek aan tijd en mensen die aktief wil- 
len zijn. u kunt dit euvel verhelpen door even 
te bellen naar:
Milieugroep, p/a: Wijkcentrum, tel.: 821133 
of 829231 (vraag naar Dick)

SPREEKUREN

Wist u dat er verschillend،؛ spreekuren op het 
wijkcentrum zijn?

Huurspreekuur
Op maandag van 19.00-20.00 uur en op dins- 
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het 
huurspreekuur. u  kunt hier terecht als u vra- 
gen heeft ovër de hoogte van de huur, huurver- 
hoging weigeren, huurverlaging aanvragen, de 
hoogte van het watergeld, en allerlei andere 
vragen over huren en wonen.

S p reek^ r Bouwkundig Medewerkster
Op dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur houdt onze 
bouwkundig medewerkster spreekuur, u  kunt 
bij haar terecht voor vragen op technisch ge- 
bied bij een partikuliere woningverbetering en 
de kleine en grote opknapbeurt.
Wij staan voor u klaar, de spreekuurhouders. 
Van Hallstraat 81.

NAAILES
Maak je eigen kleren en ga gekleed volgens de 
laatste mode in deze dure tijd. Dat kan met de- 
ze kursus, onder deskundige begeleiding ert in 
een gezellige en hardwerkende groep. Elke 
woensdagavond van 18.30 tot 21.30 uur. 
?laats: De Binding, Van Beuningenplein 103, 
tel.: 841262. Kosten: /3 0 ,  -  per 5 lessen.

Open School
Sinds 2 jaar bestaat de Open School voor Vol- 
wassenen in deze wijk. z؛j verzorgt lessen aan 
volwassenen die weinig naar school zijn ge- 
weest. Zo zijn er kursussen voor mensen die 
nog moeite hebben met lezen, schrijven of re- 
kenen. Maar er zijn ook kursussen voor men- 
sen die hun Nederlands willen ophalen. Bui- 
tenlandse mensen die Nederlands, Turks of 
Arabisch willen leren kunnen ook bij de Open 
School terecht. Er zijn groepen voor alleen 
mannen, alleen vrouwen en er zijn ook groe- 
pen waar mannen en vrouwen samen les krij-

De lessen worden in verschillende hnurthuizen 
in Oud-West gegeven, overdag en ’s avonds. 
Voor de meeste groepen overdag is er kinder- 
opvang. Wanneer ٧ meer wilt weten over de 
Open School kunt u het volgende telefoon- 
nummer bellen: 224508.

ENGELSE LES
Voor wie zin heeft zijn/haar Engels bij te ؟pij- 
keren: we converseren, lezen en doen iets aan 
grammatica. Leerzaam, praktiseh en gezellig. 
Als u enige kennis van de Engelse taal heeft, is 
dit misschien uw kursus. Elke dinsdagochtend, 
van 10.00 tot 11.30 uur, in Buurthuis De 
Binding, Van Beuningenplein 103. Kosten: 
/  50, -  per 10 lessen. Informatie en aanmel- 
den: tel.: 737755 of 841262.

PEUTERSPEELZAAL
De peuterspeelzaal in de Beminc^basissschool 
heeft weer plaats voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. De peuterspeelzaal is open van: maandag 
t/m  vrijdag van 8.30 uur tot 11.45 uur. Er zijn 
vele speelmogelijkheden. Er is een poppen- 
hoek, een leeshoek, de kinderen kunnen fiet- 
sen, puzzelen, bouwen, plakken, tekenen en 
noem maar op. We hebben ook een mooie bui- 
tenplaats met zandbak. De kinderen kunnen 
van 2 tot 5 dagen per week komen. Kom eens 
langs bij: De Bentickbasisschool - Bentinck- 
straat 78 of bel 840200 en vraag naar Ellen.

BUITEN 
TEKENEN EN SCHILDEREN

Op woensdag 2 mei a.s. start de kursus “ Bui- 
ten tekenen en schilderen” . Mooie plekken in 
de omgeving, met name in onze stadsparken, 
zullen nader onder de loep worden genomen: 
met gebruik van houtskool en/of verf. De 
kursus duurt tot 27 juni. Tijd: iedere woens- 
dagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten: 
/ 6 5 , ~  exclusief materiaal. Aanmelden bij 
Buurthuis De Reiger, Van Reigersbergenstraat 
65, tel.: 845676.

KIJK 0P DE WIJK
Zaterdag 17 maart vond de manifestatie ‘Kijk 
op de W ijk’ plaats in en rond het Stadsdeel- 

kantoor in het Westerpark. Het touwtrekken 
gang, //،?٧٠ van de politieke partijen was al in 

van de Sportbuurt- ء'،امح؛>و/ maar onder strakke 
werkers. De markt, de optredens en het terras 

meer. Het zou toch zonde zijn ٠٠٢» smaakten 
als hier vlak voor het kantoor parkeerplaatsen

?kwamen

Warme gebakken vis,ص uit de pan. 

SpeeiaJiteit

HOLLANDSE HARING 

vers sehoMgemaakt

^ ٧ ook op maandag open.

van Hallstraat brug Kostverlorenkade, tel. 841858

WOL EN F0URNITURENSH0P
Fannius S c h o l t e n s t r a a t  61-63 tel. 864908

Wij houden grote opruiming 
met !linke kortingen

een ٧٠٠٢ o.a witte glanskatoen genoeg 
, - .15 nu voor slechts f ؛٢٧؛

VAN BOETZELAERSTRAAT31 TEL.8225 48 ELKE DAG 12.00 24.00


