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Een schroevedraaier die je ¥©©٢ één gulden 
hebt gekocht kun je echter wel h©uden, want 
die is natuurlijk nooit echt goed geweest, dus 
daar hebben we niks aan. Het is echt belang- 
rijk om, ik zal niet zeggen je beste gereed- 
schap, maar toch wel kwalitatief goed gereed- 
schap in te leveren. Je moet ook niet vergeten 
dat het een hard leven tegemoet gaat: het 
wordt heel intensief gebruikt en vaak ook voor 
dingen waar het oorspronkelijk niet voor be- 
doeld was.’

Hoe komen jullie buiten de inzamelingsakties 
om ٠٠« gereedschap?
’Blijkbaar zijn we erg bekend, want het wordt 
hier gewoon wekelijks binnen gebracht. Als je 
onze werkplaats ziet lijkt het dan ook of we heel 
veel hebben, maar dat is toch niet zo. Het gaat

BRENG EEN HAMER NAAR DE SLAGER
Het “ Festival of Tools” van Gered Gereedschap

Wereld ondersteunen, maar in feite onderstee 
nen we een hele grote groep niet. Blijkbaar we- 
ten vrouwenkollektieven de weg naar ons niet 
te vinden of hebben we het voor hen juiste ge- 
reedschap niet. We gaan daarom nu proberen 
kontakt te leggen met deze vrouwen. Het ge- 
volg zou echter kunnen zijn dat we diskussie 
krijgen over wat er nou eigenlijk onder gereed- 
schap moet worden verstaan. Als bijvoorbeeld 
zou blijken dat vrouwen gaarkeukens hebben
— in Latijns Amerika is dat zo, dat weten we

foto: Hans GlimmerveenEen deel van het magazijn met gereedschap
iedere keer in grote aantallen tegelijk weg, dus 
we hebben een grote voorraad nodig. Normaal 
krijgen we dus druppelgewijs gereedschap bin- 
nen. Dat is prettig, maar tijdens zo’n inzame- 
lingsaktie kun je in één keer een grote 
hoeveelheid krijgen, we worden ook weer bij 
een groter publiek bekend en we kunnen vragen 
om specifiek gereedschap waar we veel behoefte 
aan hebben. Dat doen we nu ook. £ ٢ komen bij 
verschillende winkeliers en instellingen bakken 
te staan en daarbij vermelden we dan ook wat 
we graag willen hebben.’

W at ا ا ه ، ، ه  het ’Festival ٠/  Tools’precies in? 
,Begin september hebben we in vier buurten 
van Amsterdam bij verschillende winkeliers en 
instellingen bakken geplaatst waar het gereed- 
schap in verzameld moet worden. In de Staats- 
liedenbuurt kregen we hele positieve reakties 
van de winkeliers. We hebben het aan een aan- 
tal gevraagd en de medewerking was zo groot 
dat we al heel snel genoeg inzamelingspunten 
hadden. Andere winkeliers, bij wie we geen 
kist neerzetten willen ook pamfletten uitdelen 
aan de klanten of een affiche ophangen; heel 
leuk allpmaal
Op zaterdag 29 september gaan we dan met 
boten door de buurten. We beginnen in de Jor- 
daan en gaan daarna naar de Staatslieden- 
buurt. Om kwart voor twaalf leggen we aan op 
de hoek van de Wittenkade en de 2e Nassau- 
straat £ ٢ is muziek en theater en de-winkeliers 
komen dan hun, hopenlijk volle, kisten bren- 
gen. Daarna gaan we verder naar andere buur- 
ten en om 3 uur begint op de Noordermarkt 
het festival. £ ٢ komt daar een terras met hap- 
jes en drankjes, muziek en theater dat ■tot 10 
uur zal duren. £ ٢ wordt een demonstratie ge- 
geven van het opknapppen van oud gereed- 
schap en je kunt er ook je eigen gereedschap 
opknappen. Ik hoop dat het druk wordt’.

Judy Spook

— en ze hebben een kollektief en kunnen met 
de gaarkeukens ekonomischs onafhankelijk 
blijven, dus voldoen aan onze voorwaarden, is 
dan een pan of een lepel ook gereedschap? 
Dergelijk gereedschap hebben we nu helemaal 
niet en wat valt eraan op te knappen? Het zou 
dus nogal wat veranderingen tot gevolg kun- 
nen hebben.’

Mag het gereedschap ، ؛٠؛  je  inlevert kapot 
zijn?
’Ja, dat is geen probleem, er is aan gereed- 
schap veel meer op te knappen dan je zou den- 
ken als het maar van goed materiaal is ge- 
maakt Als een schroevedraaier verroest is 
kunnen we die weer schoonmaken, daar heb- 
ben we tegenwoordig zelfs een machine voor. 
£en zaag mag bijvoorbeeld ook best bot zijn 
of een paar tanden missen. De zaagrand wordt 
er dan hier in de werkplaats afgesneden en met 
een machine worden er nieuwe tandjes ingezet. 
Als de zaag op zich kwaliteit heeft kan dat.

garanderen, maar weten wij veel hoe het daar 
is? We horen gelukkig toch regelmatig iets en 
meestal is dat ook wel kritiek, maar tot onze 
grote opluchting niet zoveel. Van het verzon- 
den gereedschap is toch zo’n 90% goed. Hoe- 
wel ook die overige 10% goed moet zijn, is dit 
toch niet iets om verontrust over te zijn.’

Aan ١٧٠؛   voor soort bedrijven sturen jullie ge- 
reedschap?
’Dat is heel verschillend, het kunnen land- 
bouw- of metaalbewerkingsbedrijven zijn,
meubelmakerswerkplaatsen, enz. £ ٢ zijn bij-
voorbeeld ook rondrijdende reparatiewerk- 
plaatsen, auto’s dus, die in een groot gebied 
reparaties verrichten. Aan de gezondheidszorg 
kunnen we eigenlijk niet zoveel leveren, maar 
laatst hadden we een aanvraag van een zieken- 
huis. Dat had twee ziekenwagens voor een ؛m- 
mens groot gebied, maar niet genoeg geld of 
gereedschap om die wagens ook te onderhou- 
den. En ze moeten natuurlijk wel blijven rij- 
den. We hebben dus garagegereedschap ge- 
stuurd. We sturen trouwens altijd komplete 
sets op. Dus ook extra gereedschap om het 
eigenlijke gereedschap te repareren. Dat extra 
gereedschap kan natuurlijk ook weer kapot 
gaan, maar ja er is een grens. We hebben o.a. 
om deze reden dan ook voornamelijk handge- 
reedschap. £lektrisch gereedschap is veel 
kwetsbaarder dan handgereedschap en als het 
stuk is heb je er meestal meteen helemaal niets 
meer aan. We hebben wel boormachines en 
naaimachines. Nog een nadeel is dat ze moei- 
lijker te repareren zijn, ook in onze werkplaats 
geeft dat problemen. We hebben dan ook drin- 
gend behoefte aan iemand die naaimachines 
kan repareren. Dat geldt trouwens voor zowel 
hand- al؟ elektrische naaimachines.’

Hoe komen jullie ٠٠« de adressen ٧٠« die be- 
drijven?
’Dé aanvragen komen bij ons vanzelf binnen, 
wij gaan er zelf niet achteraan. Nederlandse 
vrijwilligers in Afrika, Azië of Latijns Ameri- 
ka kennen ons meestal wel. Als ze zien dat er 
schreeuwend behoefte is aan goed gereed- 
schap, en daar hoef je over het algemeen echt 
geen expert voor te zijn, dan geven ze vaak de 
tip dat wij dat kunnen leveren. ٧٠٠٢ een klein 
deel zijn we ook gewoon door mond-op- 
mond-reklame bekend.
Dat we zelf niet op zoek gaan naar aanvragers 
heeft echter als konsekwentie dat het gereed- 
schap bijna uitsluitend naar mannen gaat. We 
hebben als doel dat we mensen in de Derde

Za؛؛،n. vijlen, nijptangen en ander ؛؛ereed- 
sehap dat u niet meer gebruikt kunt u tot 29 
september niet alleen kwijt زاه allerlei winkels, 
maar ook bij bijvoorbeeld ،!et gezondheids- 
centrum. De stichting Gered Gereedschap 
houdt deze maand namelijk in o.a. de Staats- 
liedenbuurt een inzamelingsaktie en tijdens het 
’Festival of Tools’, op 29 september wordt al 
het verzamelde gereedschap op feestelijke wij- 
ze weer opgehaald. Daarna wordt het uitge- 
zocht, opgeknapt en naar bedrijfjes in de 
Derde Wereld verzonden.

Gered Gereedschap is een landelijke organisa- 
tie die oud of niet meer gebruikt gereedschap 
inzamelt en opknapt ten behoeve van klein- 
schalige bedrijfjes in de Derde Wereld, met het 
doel de ekonomische zelfstandigheid te bevor- 
deren of te handhaven. De stichting is opge- 
richt naar een voorbeeld van een dergelijke 
organisatie in £ngeland en bestaat inmiddels 
hier al zo’n zéven jaar. £ ٢ werken bijna alleen 
vrijwillig(st)ers; alleen de baan van Madeleine 
Maurick, voorlichtster, is betaald. Met haar 
spraken we over Gered Gereedschap en het ko- 
mende ’Festival of Tools’.

Gered gereedschap in gebruik

Madeleine Maurick foto: Hans Glimmerveen
Wat ؛ء  Gered Gereedschap voor organisatie? 
Madeleine Maurick: ’Gered Gereedschap heeft 
in Nederland ongeveer 50 plaatselijke groepen, 
die het gereedschap inzamelen en er zijn 20 
werkplaatsen waar het allemaal opgeknapt 
wordt. De groepen zijn in principe zelfstandig, 
alleen de aanvragen voor gereedschap vanuit 
de Derde Wereld worden allemaal hier in 
Amsterdam door een speciaal daarvoor opge- 
zette commissie behandeld. We hebben name- 
lijk een aantal kriteria op grond waarvan 
mensen gereedschap kunnen krijgen, dus dat 
kun je beter centraal regelen. Die kriteria zijn 
vrij simpel: We sturen alleen gereedschap aan 
kleine bedrijfjes met een demokratische struk- 
tuur — voor zover je dat van hieruit kunt be- 
oordelen — en deze moeten door een koliek- 
tief geleid worden. Eénpersoonsbedrijfjes, 
hoewel die op zich evenveel recht hebben op 
gereedschap, hebben we om praktische rede- 
nen uitgesloten.
We leveren al het gereedschap gratis, maar we 
vragen dan wel om op de hoogte gehouden te 
worden hoe het gaat, door middel van verha- 
len, foto’s en dergelijke. Daar komt niet altijd 
wat van terecht, want het is natuurlijk niet in 
hun belang. ٧٥٥٢ ons is het heel belangrijk, 
want we staan borg voor kwalitatief goed ge- 
reedschap. Dat kunnen we echter voor hier wel
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paar avonden ^€٢ maand. Degene die beide 
werkzaamheden wil doen ' we al$
een lot uit de loterij.
Heb je belangstelling? Bel het Wijkcentrum, 
tel. 821133.

ZIN OM TE ZINGEN

Klein koor in oprichting heeft plaats voor 
enthousiaste zangers (m/v) om te werken aan 
een klinkend repertoire van oude tot moderne 
muziek, van klassiek tofpopulair. Op maan- 
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Als je be- 
langstelling hebt kun je bellen naar 865865 of 
827594.

HELP
ه ء  redaktie van de Staatskrant zoekt nieuwe 
medewerk(st)ers. Iedereen die de Staatslieden- 
of Hugo de Grootbuurt goed kent, of dat zou 
willen bereiken en die ook nog kan schrijven, 
is van harte welkom.
Naast schrijvers(sters) hebben we ook drin- 
gend behoeft aan mensen die willen meewer- 
ken aan de opmaak van de krant (het ’knip- en 
plakwerk’). Dit is gezellig werk, je doet gratis 
ervaring op op grafisch gebied en het kost een

Aankomend lerares geef، les of bijles Wis- 
kunde. Telefoon: 880054.
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de bezorging? ٥٧٠٢ huis-aan-huis verspreid. Klachten
.821133 Bel dan

.Kranten zijn verkrijgbaar op de redaktie-adressen

Redaktie
Ineke Bergveld, ٥٠٢ Bergveld, Hans Glimmerveen, 
Jesje Klapwijk (redactiesecretariaat). Maarten 
Moens, ٥؛ء k van Putten, س ما  s^ o k

M edew erkers aan dit
Osman Türkman, ،Jilali ^altouni

Redaktie-adres
van Hallstraat 81, telefoon 821133
van Reigersbergenstraat 65, teletoon 845676

Kopij

Sluitingsdatum 5 oktober 
Krant komt uit 19 oktober
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OPEN DAG WERFTERREIN

KINDERSPULLETJESMARKT

er bij de kassa nog leesbaar af te halen

-  Alles netjes in een doos en daarop uw 
naam, adres, postcode, tel.nr., bank- ofgi- 
ronummer en of uw niet verkochte spullen 
wel of niet naar de stichting “ Mensen in 
Nood” mogen.

-  Dit inleveren op vrijdag 5 oktober van

-  Uw niet verkochte spullen kunt ٧ alleen op 
maandagmiddag 8 oktober weer ophalen 
tussen 14.00 en 15.00 uur. Wat dan niet op- 
gehaald is, wordt daarna meteen wegge- 
bracht.

-  Van het door u verdiende bedrag, houden 
wij ± 5% in voor de organisatie.

-  Voor eventueel zoekgeraakte spullen zijn 
wij niet verantwoordelijk.

We hopen dat het weer een succes wordt, dan
kunnen we het op 18 maart 1991 weer doen.
Tot ziens ٠٢ maandag 8 oktober.

Trudi Verweij, tel. 828388 
Ineke Hupkes, tel. 120895

Voor de 24e keer beginnen we weer aan een 
kinderspulletjesmarkt. Voor veel mensen uit 
onze buurt met kinderen in de leeftijd van 0-16 
jaar een goed moment om te bekijken wat gé- 
kocht en vérkocht k a n  worden.

u kunt kinderkleren, speelgoed, babyartike- 
len, fietsstoeltjes enz., voor leuke lage prijzen 
komen kopen op maandag 8 oktober van 
9.30-11.00 uur in buurthuis ’t Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5. '•
Als ٧ ook iets wilt verkopen, voer dan zorgvul- 
dig de onderstaande spelregels uit, dat be- 
spaart ons erg veel tijd.
-  Alleen sehone, mooie en hele kinderspullen 

(0-16 jaar).
Geen verwassen of vormloze kleding en 
geen zomergoed. Gezien de enorme hoe- 
veelheid, zullen we erg kritisch zijn.

-  Op ieder artikel 1 prijskaartje:
-  met uw naam
- de prijs (zo laag moge^jk)
-  eventueel de maat
-  stevig bevestigen, maar zodanig dat het

nieuwbouw ،ءا«ه  Op vrijdag 5 oktober is er vanafl5.00 ،،،،٢ een ,,Open Dag” in ؛،ء nog niet ،ممااا
de ,,Open ،*١٧٠٢ Reigersbergenstraat. Om 18.00 uur »٧٠ op het voormalig Werfterrein aan de 

.Dag” afgesloten met hapjes/drankjes in een tent op het Werfterrein. Iedereen is van harte welkom
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GEZONDHEID IN STADSDEEL WESTERPARK

HARDE AKTIE TEGEN DRUGSOVERUST

Gezondheid is een groot goed. Wanneer in een onderzoek gevraagd word، wat mensen belangrijk 
vinden, antwoorden de meesten: “een goede gezondheid is het allerbelangrijkste in het leven” . 
Maar niet iedereen heeft dezel؛de kansen op een goede gezondheid. Uit onderzoek is gebleken 
dat er grote verschillen bestaan in gezondheidstoestand tussen de buurten van Amsterdam. Ge- 
meten aan de hand van cijfers over sterfte, ziekenhuisopnames en arbeidsongeschiktheid werd 
vastgesteld dat de gezondheidstoestand onder andere in de Jordaan/Spaarndammerbuurt en in 
de 19e-eeuwse Gordel West (Oud-West) veel minder goed was dan in Amsterdam als totaal (zie 
ook het plaatje).
 -hetzelfde onderzoek bleek ook dat buurten die een lager inkomens- en opleidingsniveau heb ا؛آل
ben, ook minder goede gezondheidstoestand hebben. Oftewel: hoe lager de gemiddelde oplei- 
dings- en inkomenspositie van de bewoners, des te hoger de sterfte (en des te hoger het aantal 
ziekenhuisopnamen en arbeidsongeschikten).

over een bepaald pand klachten binnen ko- 
men, des te sneller stijgt het pand op de hitpa- 
rade. Inspecteur Rep: ‘En dan kunnen ze zeker 
de nodige belangstelling van de politie ver- 
wachten, die bereid is als er bijvoorbeeld een 
kort geding wordt gevoerd tegen de dealers, 
hun steentje bij te dragen’.
Stadsdeel Westerpark is nauw betrokken bij 
het overleg en een inmiddels opgerichte werk- 
groep heeft aangekondigd korte metten te ma- 
ken met de bij de drugshandel horende over- 
lastverschijnselen. De Werkgroep Drugsover- 
last is geen ambtenarenwerkgroep die één keer 
per jaar over drugs vergadert, maar een aktief 
samenwerkingsverband tussen stadhuis, poli- 
tie, woningbouwcorporaties, stadsdeelraad en 
diverse andere instellingen. In juni zijn er af- 
spraken gemaakt om met wettige middelen 
drugsoverlast in te dammen. Volgens inspec- 
teur Rep zal er een soort Zeedijk-beleid wor- 
den gevoerd in de Staatsliedenbuurt en zijn er 
dagelijks tussen de zes en acht agenten in de 
weer om dit keiharde beleid te verwezenlijken, 
m aa r: ‘we moeten het toch vooral hebben van 
mensen uit de buurt, die daadwerkelijk over- 
last hebben.
Dankzij een door de stadsdeelraad genomen
‘voorbereidingsbesluit’ kunnen verbouwingen 
en veranderingen in het gebruik van panden 
streng in de hand worden gehouden en dealers 
van de ene op de andere dag hun stek kwijtra- 
ken. Bepaalde horeca-vestigingen in de buurt 
hebben al kennis gemaakt met de strikte nale- 
ving van de aan hen verstrekte vergunningen. 
In een brief aan de bewoners van door drugs- 
overlast geplaagde gebieden in de buurt liet de 
voorzitter van de stadsdeelraad, Maarten c. 
¥oster, weten dat in dit bijzondere geval zelfs 
anonieme klachten politie-inzet tot gevolg kan 
hebben.
Buurtbewoners worden door hem opgeroepen 
om direct melding te doen bij een speciaal poli- 
tienummer: 5592834. Daar treft ٧ de mensen 
van de afdeling informatie, die de klachten op- 
nemen en doorspelen naar de wijkteamleiding, 
waar wordt besloten wanneer en hoe er zal 
worden opgetreden. Wilt ٧ meer over de werk- 
groep Drugsoverlast weten, dan kunt ٧ zich di- 
reet wenden tot Bea Visser, in het Stadsdeel- 
kantoor te bereiken onder nummer 5810412. 
Schriftelijke klachten, ook anoniem, naar afd. 
Harddrugs van politiebureau Raampoort, 
Marnixstraat 148.

M.e.F.

duurdere drinkwater.
-  Helpen een kursus ’milieu in huis en buurt’ 

op te zetten. Hiervoor zoeken wij mensen 
die hierover zelf ook graag meer willen we-

-  Eigen onderwerpen die kunnen gaan van 
hondepoep tot het bijhouden van gegevens 
over het milieu -de lucht, bodem en het 
water- in deze buurten.

Diegene wiens handen beginnen te (mil)jeuken 
kunnen zich aanmelden tijdens de eerste alge- 
mene bijeenkomst die wordt gehouden op: 

wueasdag 3 oktober
20.00 uur 

Wijkcentrum 
Van Hallstraat 81, tel.821133 

Het liefst krijg ik bericht als u besluit om te 
komen, u kunt zich natuurlijk ook aanmelden 
zonder op de bijeenkomst te komen.
Namens de Miljeukgroep,
Dick (ma./di. tel.821133).

Het ziet er naar uit dat de Staatsliedenbuurt 
binnen niet al te lange tijd verlost zal zijn van 
de overlastverschijnselen die met de drugshan- 
del gepaard gaan. En dat terwijl er volgens de 
politie vanuit de Staatsliedenbuurt nauwelijks 
klachten binnenkomen op het bureau Raam- 
poort.
Volgens stadsdeelraadvoorzitter Maarten c. 
Voster doen de bewoners nauwelijks aangifte 
‘omdat men er van uitgaat dat de politie toch 
niets kan ondernemen’. Een veelgehoorde 
klacht in de buurt is dat je toch niet naar bu- 
reau Raampoort belt, omdat bekend is dat op 
voornoemde politiepost agenten als bijver- 
dienste zelf een flinke vinger in de drugspap 
hebben en dat er zelfs arrestaties zijn verricht 
onder dealende agenten. De politiedealers zijn 
overigens geschorst en bureau Raampoort wil 
maar al te graag haar geschonden blazoen 
rechtstrijken.
Inspecteu؛ Rep van de wijkteamleiding bureau 
Raampoort zegt: ‘Ja, daar zitten we mee, dat 
verhaal hoor je wel vaker, maar dat moet je 
niet het hele bureau Raampoort aansmeren. 
Wij kunnen alleen maar wat doen als we goede 
informatie binnenkrijgen. Die wordt absoluut 
vertrouwelijk behandeld’.
Het is niet het dealen van drugs dat op de 
eerste plaats voor overlast zorgt, maar het 
ronduit asociale gedrag van de dames en heren 
junkies, die menen middels geschreeuw en veel 
lawaai hele straten te moeten laten weten weer 
behoefte te hebben aan snuif of shot. Ook 
huisdealers die menen het zich te kunnen per- 
mitteren ’s nachts de bel af te zetten, zodat 
hun klanten middels stenengegooi tegen ruiten 
en bijkomstig geloei duidelijk moeten maken 
dat ze er staan, houden mensen uit hun slaap 
en zorgen voor onnodige irritatie. Het pro- 
bleem ligt dan ook in de eerste plaats bij de 
verkopers van drugs. Als die er niet voor kun- 
nen zorgen dat hun klanten zich op straat 
enigszins ‘cool’ gedragen, ziet het er slecht 
voor ze uit.
Het moet voor de dealers een kleine moeite 
zijn om hun patiënten een engiszins aangepast 
gedrag af te dwingen. Bijvoorbeeld door her- 
riemakers er op te wijzen dat deze door al dit 
lawaai hun handel in gevaar brengen. Want 
bureau Raampoort houdt een soort hitparade 
bij, een top 1© van de drugspanden waar de 
meeste klachten over binnen komen. Deze ge- 
selecteerde panden komen het eerst in aanmer- 
king om aangepakt te worden. Hoe vaker er

De aktiegroep Miljeuk heeft dringend vrijwilli- 
gers nodig. De groep is opgericht door buurt- 
bewoners die in de buurt zelf stapje voor 
stapje het milieu in en rond hun huis willen 
verbeteren. Door tijdgebrek moesten echter 
enige leden afzeggen. De groep zoekt daarom 
naar vrijwilligers die iets willen doen aan:
-  Vuil op straat en de overvloed aan (recla- 

me)papier
-  De auto-overlast; bedenken van redelijke 

oplossingen voor de stank-, lawaai-, ruim- 
te- en veiligheidsproblemen.

-  Verwerking van het huisvuil; wij willen 
meer mogelijkheden om zelf compost te 
verwerken, nog makkelijker bereikbare in- 
zamelingspunten voor ons chemisch afval 
(batterijen, olie, verfresten, t.v’s, T .L .’s).

-  Meer mogelijkheden om zelf het afval te 
scheiden.

-  Zuiniger of hergebruik van het steeds

heidsen؟ uête wordt door het toeval bepaald. 
Alle bewoners van het stadsdeel hebben even- 
veel kans om in de steekproef van 2.س  pers©- 
nen terecht te komen.
Zij krijgen eerst een brief van de directeur van 
de GG en GD waarin uitgelegd wordt wat pre- 
cies de bedoeling is. Daarna zullen zij worden

benaderd door een enquêteur van Bureau 
Veldkamp voor de eigenlijke enquête. Alle 
mensen die meedoen aan de enquête zullen een 
attentie ontvangen. Wij hopen dat iedereen die 
het gevraagd wordt aan de enquête mee wil 
doen. Het is in het belang van uw eigen ge- 
zondheid en die van uw buurtbewoners.

Als iemand vragen heeft over het onderzoek 
van de GG en GD kan men bellen naar tel.nr. 
5555585 (Joke van Wieringen of Rascha Tho- 
mas).

STANK
Ondanks alle beloftes van de gemeente veroor- 
zaakt het slachthuis nog steeds veel STANK- 
OVERLAST!
Veel buurtbewoners hebben daar last van.
Er bestaan telefoonnummers waar u uw klach- 
ten kwijt kunt.
Ook voor de stank van Maggi en andere be- 
drijven.

Dag en nacht en in het weekend: 
de Gemeente: tel. 932942 
de ?rovincie : tel. 023-3 ا02س  
(vraag om een bevestiging)
Ook bij de ?olitie kunt u terecht: tel. 222222. 
Als deze binnen twee uur niet geweest is bel 
dan de heer Blauwhof van bureau Raam- 
poort: tel. 5593806.

Denk niet: het helpt toch niet. Juist als we alle- 
maal bellen is er veel meer kans dat er wat aan 
gedaan wordt.
Sinds enige tijd is er een buurtwerkgroep tegen 

' Door toedoen van de werk-
groep heeft de gemeente eindelijk besloten 
boetes te gaan opleggen aan het slachthuis bij 
overtreding van de hinderwet. Dit betekent 
o.a. boetes bij stank. Een gunstige ontwikke- 
ling.

Dus bel bij stank!!
Meer informatie over de werkgroep?
Bel het wijkcentrum: tel. 821133.

Het gemeentebestuur van Amsterdam vindt 
dat iedere inwoner van de stad gelijke kansen 
moet hebben op een goede gezondheid. Het 
gemeentebestuur heeft daarom aan de GG en 
GD gevraagd voorstellen te doen om de be- 
staande gezondheidsverschillen te verkleinen 
dan wel op te heffen.

Wat kan de GG en GD doen?
Op de eerste plaats wil de ٠ ٠  en GD precies 
weten welke de problemen zijn die invloed 
hebben op de gezondheid. De GG en GD heeft 
ervoor gekozen om daar binnen de stadsdelen 
onderzoek naar te doen. We starten met het 
stadsdeel Westerpark. Immers, de buurten die 
tezamen het stadsdeel Westerpark vormen 
hadden volgens het onderzoek een minder goe- 
de gezondheidstoestand. Aan de hand van 
bestaande gegevens over het stadsdeel werd 
een overzicht gemaakt van de bevolkingsop- 
bouw, de sociale-economische situatie (werk/- 
werkloosheid, opleiding, inkomen), de ge- 
zondheidstoestand enz. Verder hebben we 
gesprekken gevoerd met mensen die in de 
buurt wonen of werken en de buurt goed ken- 
nen. Zij hebben veel informatie gegeven over 
problemen in de buurt die de gezondheid nade- 
lig kunnen beinvloeden.
Wij willen nu graag van de bewoners van het 
stadsdeel zelf horen hoe het met hun gezond- 
heid is gesteld en welke opvattingen zij hebben 
over zaken die verbeterd kunnen worden. 
Wanneer we over gezondheid praten bedoelen 
we niet alleen of iemand volgens de dokter ge- 
zond is maar vooral of iemand zich zelf ge- 
zond voelt.
Daarnaast willen we graag antwoord op de 
vraag wat door de gemeente of door de stads- 
deelraad moet worden gedaan, wat door de 
werkers in de gezondheidszorg moet worden 
gedaan en wat de mensen in de buurt zelf kun- 
nen en willen doen om de gezondheidstoestand 
in de buurt te verbeteren. Het geheel moet dui- 
delijke adviezen opleveren over de nodige 

' We denken daarbij niet alleen 
aan maatregelen op het gebied van de gezond- 
heidszorg maar ook bijvoorbeeld aan verbete- 
ringen in de woonomgeving. Het is daarom 
nodig om een groot aantal buurtbewoners te 
vragen naar hun mening over veel verschillen- 
de ؛؛aken die allemaal te maken hebben met ge- 
zondheid en welzijn. We noemen bijvoorbeeld 
de woon- en werksituatie, de sociale contacten 
in de buurt, dingen als roken, drinken, voe- 
ding, medicijngebruik, vrijetijdsbesteding 
maar ook bekendheid met de gezondheids- 
zorg. Wie we benaderen voor deze gezond-

MILJEUK-0PR0EP

وه  gezondheidssituatie in verschillende delen van de stad
(v*rg«ll|k«nd Buurt Ondarzoak Am«t«rdam II 1977-1983)
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وم في را ة ي وب ء م ن ا ك ̂  د

ع ب ب ل ق و م س ن ل١د ا ذ ا ت ت ك ا دل و

ي ا ر دا في م ف ) ل ري ما ت ت(ك ون  ب

ق ١ هدا سيختوى و ب بجا ل  البممام ن

عا على ل محكا ا ك وغير ب ل ل  من د

ا ا ر ل ل ن ا ن ي د حتجون ل ال ا ب ي

ن ١ ل طفا ي د ل را ل ت م محا ١ وح ت  ر

ن ما ي ا سنة ١٤ و 0 ب ب ح ر ع  ف

وم را 8 ي ب و ت ا ا ك د ن  عق ٧ ١ عن ٠ ب

ى ا 9م30 دا ١ ١ •ص ل ف لمي ا ر ب ري  ت

ت ون وا ا ب عن  وت خرا دو ميخو ث ن ل

ت ٠ ؤ سهرا

ر وة ا ١ <ر ف ظ و ) ل ل ن د ي د ن ج ب

ا ا ن ن ن عل ل ن ك ا الص ا يممه عن ل  ن ب

ر و ك د ل ا ) ل ا غ الط ا ي ت و ب اعالم ر د  ل

ال كت ما ١ ن ١ ل طغا ل ي د ل ل غ ل ل ب سا ١ ت

ن رهم ب ن ع وا ن وا رب ا وا ت من  الد ا م ي

ا ١ ن ن م ل هي ح ب ا ا ك ل ١ م ي ن د  ل ا عن ل

ى ا 9*00 ئ ٧ ا ما ا 1مة00 ية غا ل

ن دا ا ا ك ك ل ن م ط ر ل ا س ن عن ق تي غ  س

ا ئ ي ن ف عك ه ي ل ي ج ت ك ط في ل غ ا م  الن

ا ا ف ت ى ا ر الن غ ما يق غا ل ل ب ر ي »س

ذ ب ت ن ن م جما فع ن المر ١ ب عك  الت ا ل ي

أ ء ال ا ن ب ب ا م د ؛ ا ي ب ا ص ل ا  ا200 م

د 1مؤ00 عق ٧ وا ت م ي ة ١ عن و د سي كي*ك ل

م ^ ط ئ ت ح م ط ك ء ح ن ل

ج ١ رغم ع ي ا د ل ا ا محلديت عطت ا لد د ر م ط

ا ٧ ك م ١ دح لردا ١ حول ن ل ي ؛يمت ل مي لت

ا ١ ( ر لبعلوا ١ ر لمجزرة ١ نتيجة م  ور ل

م للحي ر ي ا يكن ل غب ئ ا هدا في ت وف ع ل

ب ن ك ا ا م س م ا ل د ا ا ت ع ق ت ل ي ن و  ٠ ن

د و د ى ح د ا ض ف ال و م ال و د ق ل ى ا ل ا ل د ن ل و ♦ ه

ر ب ك د ب لالجا ت ا ١ ن غ ن ل عي دا في ن ن ول د بمغت ه م عن ل و خ ى ا ب دا ل ن ول ت ٠ ه ي ى ١ ب ش صر ل النا ن كا دا ا ل ينت

ت قا ا ١ ذلنب ا ١ ن - م آو—١—١ من يم ر دردا غا د ا والدك ا تزوج دا ١ لتحا لجي ال ن دا ي ب ع ت ت ب ن ب ك ل سلحت طرف من ل

ج ال الدا ط1الد ء ا ت ض ن ي م ل ل ا م ١ 21 ممرب ي و ل ب ئ ١ ي ع متهم ظ ا ،مخ الولى ١ ف زي و ن ١ ت ا ك ا ا د ت د بعت ل ل ب ل ئ ل ب

ل ا ط د "ا لى ١ *(لن ضع نونيت قا بمنة توحيد ر طا ١ في مك م ئا ا مالتية ت غ ب م رب ك ؛ى وي ل ش لة لما ا ت ي بم ب ي ب دا ا ل

أ ١ ر ى ب ل ا ١ يت غل دا ت ح ل ش ' دي ع مم 4ءال ا ل ي ى ١ ا-رجوع ا عل م ل ه ل ل ن ؛ل ١٠ لجي عدا ا ب ن كا ك ا ني ي ر ا ويع د د و ا ب عن

ن م ذ ; د ن ئ >للب ت الوالد ما الدا ١ ر م دا ا ل زوا ا ت ك من عع ج ل ل ع ن ١ص نا ا ؛م التا ١ رمحت ي ب خري ه يج ب ب ن ا عل طل دت غيا ي

ا ا ن د بلت ل ي د م ت ل ا ا و ا ل د ت ثمة ل م حي ن ك ع ن ا ب ش ت ض ١ شركة من فنق لموا وا ل رك

ج ا ص ا ا على وا ز ب ل ا ا رخمة طل ت ذ ٠ مت ل ل ب لخا ا شرطت ط ب ق  دة شيا ت

م دا ا ا ا دا ا ت ز ن ح ل ع م ب ق في ي

دا ن ول د نوميت ئا غير بمغت ه . .٠ عن

ء ا ءي ال ا ن ا ك - ن رة ١ ال و س د ل م ر ،ل ز ج ل  ،-ا

وا الزا را ا ،هد من يشتكون ل حأ ل ة ا ن م ري ك  ل

ما ا م رنا ا خمموا ا ولمع ف ل ا ١ ت ت ت ل ي  ل

ل ك د من ل ب ر ن با ل ألتما ا ي ي ي ن ع م ا ل العر ب

ك دل أل و م • را ونما ل

ت ١ ي د ل ب ل

م  ا

س ي ل و ب ل  ا

و د ا ا ح ت ال ا

 قوو 9ا+2

02ث_ 510 00

ن ١ ي د ل ت ال ل و ف عما ت ؤ سنت 21 رهم ا خر ب

ن متزدجين غبر يكونوا ن ا و س ب ى ا د ل
٠الخرم-

ا ا نوا كا دا ا ت و ف ت ال ك د ال ر رمم ما د و ت ك  ا

ت دا 21/ ض ي ن غب د ت حي و ة ا ت ر ن ك ك ع طرد ي ل دللئي ن ا من ك دا من لزوجي ن ول  ه

ك م ن ا الن ا ل د ق ا ا مت محا ١ رمحت 'طلب ت م

ت إ دا ا ر ف ت ى ا ن ئ ا ل ن ت ١ ل مقبل ن ل و ك ٠ أ ؛

د ك وفي خرت آ ق ل ط ١ ت ن لت ل ألوالدك اليعك

م ا و د ق ى ا ل دا ل ن ول د ا ش • مة القا ا جل ا ض ه و م ج خر ا د النرا مئ الثا ا رخمت ل  ؛ل

د ق د الوالد ا عق ئا ا رخمت ف ع د ١ ب و م ج ا ل م ن ي نح ١ ي ا فرور م ب د ب ب ن ١ م طل ي ا ي ب جن ل

د ي د ق ا طعت مقا من ج حديق ه ا ل ي ب ر غ ٠ ل

ن U- ءي ن ا د ا و س خ مي و رت و لمجلس وا موظف س لي حوا على تحتوي ون خرا دو س

ذ دار ل ت ن ر < ن سبم د مل ؛ زا ت و ر د ب ي ا ب م لد ا ت ي خت ك من رم ا ف ر ي ا ن 1ط م ل

ا ا م مم م يب ط ا ن م ء ضرا ال 9ا ي 0 ل ا د

ة ا ء الحيا با مت ظ ف ط ر د ك د ع ي ل ت ل ب ا ا ا ا ب د ا خ ا ت ر ا ر ك وغير ت ك ل  ٠ د

أ ا بعثاهلعت تسعى ئ ي د م ر ا ل ن ب بيت ل والد

* (j I ^  \ s ^  ^  ""Ij ^  ^

ن ا ب ك خ ت وا دا ا ل ها فئ  ا غركت علي

ص ١ ٠ ل

د ي ل ا  موف بلتو ب

ما رجوا ك ن ن ا ب ك ن ر م غك ل ١ هدر ن إ الت م م  ل

د غير ي ل عف ى ١ م ب ك ع ن ل أ ما ن د ل عن ص  نت

ا ن ل ن ك ي ل و ئ ع ل ا ش ١ من يصبح ب م  ن ١ ل

وا ر غي م موا ي غ ن ت وا وا خل م يت ز ا و ل

ا م ل صدا لجة ل ك م ل ما ا ا ك ن ن ا ا ف ط

ط لحي ١ ن سكا من لجنق م را ا هدم ربت ل حم ل  ت

ا ١ م ي ر ك ي وا ل ا عطت ا لد ت ج ن ا مهعة ن ي ش

ة ن م ة ١ ا ي د ل ب ب صبحت ١ ل ن ديت ا ضواعر .ت

ي ا ت لشركا ١ عن ب ل ي ردا ١ في ت دح ل
ة ١ م ري ك ل ل ت ل ر لمحلوا ١ م م مع خ \ ج ما و ٠ ل

دا ا م ط ل ريق الدا ا ق الورا وا و

ل ش ب ن ن ا ل ت ١ هدم تكو طع مقا  لحي ١ في ل

ن ن كا ل ا اليعك و م  ريئ الدا ١ ق الورا ا عن ل

ل غ ا و ا ز جوا م ب ى ا ل_كنى ا ؛د د خرم ا ل

ق ١ ش ^ ا الددا ^ ن ١^ ع آ طريق ال ي د ل ب ل  ا

ة ا زي رك م ش ل ا ا د د ن ن ء ب ن 2 ن و ب ل ما ا ي يل  ق

ن عك ك ي ل ا ل و م رأ ١ الوراق ١ عن ن و ك د ع د ل عن

ا دة س ا م ل ا ل ا ^ و م ب ل ي ع ف

ة ا ي د ل ب جود ا لمركزيق ا ل مو ل ب ،ل ي خ  ١ ا

د زي م ل عا ١ ش ول و ععل وا ا ت ل مل م ت ت  ب

ن ا و مئ ة ا ل ي ن د م ما ا ل و ل ف م58ا0 ث1ت

ي ١ مقاطعة ت ى ل م ت ب ن ب ك با ف ا ر وا ب عن ن ل

ا ١ ت ي ل ر ها ) ل مي ع خ رل ن ٠ 10 ى في عل ت ١ رفيق ١ ت ا م ط م د ١ ل ةعقرال طي

ي الوراق ١ ت ل ن ا عك ك ي ا ل م ن . ل و مم ل ة ١ هدم من ا ب ب خن م في ل ا د ر ه م ا ا م ن ا ل ب ح ر ت

ل في ت ٠١^١٠^١١̂ يوم ك ، ال ا  ش

و9*1و د و د ح ى ل ك 10م1ا ا ن ت ه نا ي ر م  ت

ق ١ لرياضة ا قي دنب ب ا ٧ ل ن جنبيا ا ٠ ل ن ال

ك دل ز ١ في و مرك ي ١ ل ف ا ي ر د ا ل و ج و ل

ا ني ا هوخن فن ئ ق ر ت - رب د 21 ت ن

٠

ت ١ حلم مقا ي ما هي ل ل ٠ ي

ى ١ دة شها — ن ك ل ١ من ل ي ج ي ا ل ت د م  ل

ا د لجواز - ئ ا ر بد غ ل ا

ي ١ للجوء ا ز جوا - ا ب ل

ا و خ ا ١ ر ي ش دة وشما ئ ل ة ١ ح ر ب ع  ل

ك وغير ل • ريق الدا ا ق الورا ا من د

ا دا ق الورا ١ قي با ما ا وث ق ل ي ا ن ت البم<ن ل

ك ل ١ ل و خ يا ل ت ا هدم فى عن طع مئا ن ل عك ي

'٠

وا من ما عن ى ١ن م ل ن و ئ عير ت خ ا ر خ

ى ل ن ا ا وا ن ع د ١ ل جدي ظ ل م ي ر ت ي  ض ف

ي 259 د ل ل ا ن د مك ق ١ ي ا ر مم س  س

1— 7-6 م ترا م ما ا بي و 0 ا ي دا ١ أ م  ومة ل

ما دقا وا ا ت ق ر ما ١ م دا ف ل ى ت ف سنبق  كي

ت كن م ما ل عن ،عل ب ل عا ١ ن ا م ت س  ا

ل ا ك شا ن عا و ا ل س ب ا ا ب د دأ ومت ل ب سن

ر 18 يوم ي ب ع ٠ مي لجا ١ مت

■

و أ ٦!ن ءا'٠ ء ا ■
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BUURTWERKPLAATS VIERT LUSTRUM

kursusprogramma aan waarvoor een professi- 
oneel docentenkorps beschikbaar is.
Ondanks de veranderingen is gezien de be- 
langstelling, de in 1985 ontwikkelde formule 
van een buurtwerkplaats succesvol gebleken. 
Ieder jaar weer maken rond de 450 mensen ge- 
bruik van de werkplaatsen en stromen ca. 80 
van hen door naar een vervolgopleiding ٠٢ di- 
rekt naar een baan.
In 1988 bleek het noodzakelijk het gebouw 
verder aan te passen. Financiële dekking voor 
het verbouwingsplan werd gezocht bij partiku- 
liere fondsen. Dat die steun gevonden werd 
mag gezien worden als een bewijs dat ook de 
bestuurders van deze organisaties de aktivitei- 
ten van de Buurtwerkplaats zinvol vinden. Dit 
heeft zeer motiverend gewerkt op de beheer- 
der/coördinator (de enige veel te zwaar belaste 
beroepskracht) en de vele vrijwilligers, zonder 
wie de Buurtwerkplaats nooit had kunnen uit- 
groeien tot wat zij nu is:
-  een organisatie met een zeer hoog percenta- 

ge door- en uitstroom;
-  een etnisch zeer variërende groep die als ge- 

hriiker of kursist van de diverse hieronder 
genoemde werkplaatsen gebruik maakt;

-  een centraal punt waar eenieder zich in ei- 
gen tempo op de volgende vakgebieden kan 
oriënteren:
Houtwerk Metaal 
Metselen Lassen
Computer Elektrotechn؛e^E lektron؛ka 
Video Fotografie 
Zeefdruk Tekenen/Schilderen 
Keramiek Naaien

Telefonische inlichtingen over gebruik en kur- 
sussen van de Stichting Buurtwerkplaatsen zijn 
te verkrijgen bij Anton Bot, telefoon 
020-820411. De Buurtwerkplaats is gevestigd in 
de Cliffordstraat 36 (bereikbaar met tram  10 en 
bus 18, halte Van Hallstraat). Hier kan ook de 
kursuskrant worden afgehaald.

daarom in 1988 omgezet in een stichting. Ver- ■ 
der bleek dat naast de mensen die zelfstandig 
in de werkplaatsen kwamen werken ook veel 
gebruikers van de werkplaatsen juist behoefte 
hadden aan oriënterende kursussen.
Vanaf 1987 biedt de Buurtwerkplaats daarom 
twee maal per jaar tegen lage prijzen een eigen

de diverse werkplaatsen werd steun gevonden 
bij o.a. een aantal part؛kul؛ere fondsen. Voor 
de aanpassing van het gebouw werd financiële 
dekking gevonden in het stadsvernieuwings- 
fonds. In april 1986 kon de Vereniging de 
werkplaatsen voor de leden openstellen. 
Besloten werd om de noodzakelijke aanpassin- 
gen van het gebouw in eigen beheer uit te voe- 
ren. Een groep vrijwilligers en vrijwilligsters 
van de Buurtwerkplaats vormde een bouw- 
team en heeft deze klus in de loop van 1986 
met veel enthousiasme en doorzettingsvermo- 
gen uitgevoerd.
Veel tijd en energie moest in de eerste jaren na 
de oprichting besteed worden aan pogingen tot 
het verkrijgen van de voor het voortbestaan 
noodzakelijke subsidie. In eerste instantie was 
immers alleen startsubsidie toegekend. In 1988 
lukte het tenslotte om een strukturele siihsi- 
diënt voor de exploitatiekosten te vinden in de 
gemeentelijke afdeling Jeugdzaken en Volks- 
ontwikkeling. Vanaf 1990, na de instelling van 
de stadsdelen, zullen de exploitatiekosten van 
de Buurtwerkplaats gedekt worden door het 
stadsdeel Westerpark.
In de loop van de 5 jaar dat de Buurtwerk- 
plaats nu draait is er veel veranderd. Zo bleek 
het ambitieus gestarte projekt Werk/Scholing 
in de gekozen vorm niet realiseerbaar, en 
moest daarom gestopt worden. De vereni- 
gingsvorm bleek minder geschikt en werd

De Stichting Buurtwerkplaatsen vierde haar 
eerste lustrum op vrijdag 14 september. De 
feestelijkheden stonden open voor iedereen 
binnen en buiten de buurt. Bovendien konden 
tussen 2 en 4 uur alle werkplaatsen bezocht 
worden door belangstellenden.
In het kort de voorgeschiedenis: op 27 septem- 
ber 1985 werd de Vereniging Buurtwerkplaats 
Oud-West opgericht met het doel ‘hen die daar 
behoefte aan hebben’ faciliteiten van techni- 
sche en edukatieve aard aan te bieden. Daarbij 
werd gedacht aan een gebouw met diverse 
goed ingerichte werkplaatsen waarvan de 
drempel om er aan het werk te gaan zo laag 
mogelijk diende te liggen en waar mensen op 
eigen initiatief en in een zelf gekozen tempo 
aan hun ontwikkeling konden werken. Naast 
deze technische faciliteiten werd ook gedacht 
aan het aanbieden van edukatieve faciliteiten 
en begeleiding bij het uitstippelen van indivi- 
duele leerroutes richting arbeidsmarkt of ver- 
volgopleiding. De Vereniging bestond uit een 
groep buurtbewoners en beroepskrachten van 
verschillende buurtinstellingen, verenigd in de 
zogenaamde inititiatiefgroep, die bovenge- 
noemde ideeën voor een buurtwerkplaats wil- 
de realiseren.
De Gemeente zorgde in 1986 voor huisvesting 
in de voormalige Van Bosseschool in de Clif- 
fordstraat en zei subsidie toe voor de exploita- 
tiekosten voor 1 jaar. Voor de inrichting van

NIEUWE HUURWEREENKGMST EN EEN TE HOGE HUUR?
Het bovenstaande geldt ook voor kamers. Er 
moet wel een ander puntenstelsel gebruikt 
worden. Dat vindt u in de folder “ Huur en 
verhuur van kamers” . Deze folder is ook van 
het Ministerie van VROM.
Voor nieuwbouwwoningen die met overheids- 
subsidie zijn gebouwd en woningen die met 
overheidssubsidie ingrijpend zijn verbeterd, 
geldt het bovenstaande niet. De minister stelt 
de huurprijs van zo’n woning vast en de eerste 
vijf jaar na het gereedkomen van de woning 
geldt er een verplichte huurverhoging.

Wanneer u meer informa[؛e wenst over dit on- 
derwerp, kunt ٧  terecht bij het huurspreekuur 
dat elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 
٧ ٧ ٢  en dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
gehouden wordt in het Wijkcentrum aan de 
Van Hallstraat 81. Als ٧ in de Hugo de Groot- 
buurt woont, kunt u ook naar het spreekuur in 
Buurthuis de Reiger, Van Reigersbergenstraat 
65. Dit spreekuur wordt gehouden op donder- 
dagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Medewerkers huurspreekuur

5

de onderhoudstoestand niet goed is, kan de 
huurcommissie een lagere huur vaststellen dan 
de maximaal redelijke huur.
Na de uitspraak van de huurcommissie kunnen 
de huurder of de verhuurder als ze het niet 
eens zijn met die uitspraak naar de kanton- 
rechter. Dat moet gebeuren binnen twee maan- 
den na verzending van de uitspraak van de 
huurcommissie. De uitspraak van de kanton- 
rechter komt dan in de plaats van die van de 
huurcommissie. De uitspraak geldt met terug- 
werkende kracht vanaf de ingangsdatum van 
de huurovereenkomst. Krijgt de huurder gelijk 
dan moet de verhuurder de teveel betaalde 
huur terugbetalen.
Wanneer u niet binnen drie maanden het for- 
mulier hebt ingediend bij de huurcommissie, is 
dat nog geen ramp. u kunt ook nog de gewone
huurverlagingsprocedure beginnen. Het resul-
taat van deze procedure is wat ongunstiger 
٧٠٠٢ de huurder. De nieuwe huurprijs die de 
' dan vaststeld, valt ongeveer
10°7o‘؛«s،؛ru it  dan in hiervoor beschreven pro- 
cedure. Bovendien is er dan geen terugwerken- 
de kracht tot het begin van de huurovereen- 
komst, maar gaat de lagere huur pas in nadat 
u de huurverlaging hebt aangevraagd.

•

Welke huur maximaal gevraagd mag worden is 
uit te rekenen. Daarvoor hebt u de folder 
“ Huurprijzen van woonruimte” of de folder
“ Huuraanpassingen”  nodig. Deze folders
worden uitgegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). u kunt deze folder 
krijgen bij het wijkcentrum of de huurcom- 
missie.
In deze folders is een puntenstelsel opgenomen 
waarmee het puntental van de woning uitgere- 
kend kan worden. Voor 11 aspecten krijgt een 
woning punten of aftrekpunten. De belang- 
rijkste aspecten zijn oppervlakte van de ver- 
trekken, verwarming, isolatie, sanitair, buiten- 
ruimtes, woonvorm, woonomgeving, ouder- 
dom van de woning. Wanneer u het puntental 
uitgerekend heeft, kunt u met de tabel in de 
folder “ H u ^ a a ^ s s in g e n ”  zien wat de maxi- 
maal redelijke huur is. Voor de meeste oude 
woningen in ه ء  Staatsliedenbuurt is de maxi- 
maal redelijke huurprijs ongeveer ƒ  2 2 5 ,- .  
Dit geldt in mindere mate ook voor de Hugo 
de Grootbuurt.
De huurcommissie kijkt niet alleen naar het 
puntental van de woning, maar ook naar de 
onderhoudstoestand van de woning. Wanneer

•

Bent u net komen wonen in de Staatslieden- of 
Hugo de Grootbuurt? Betaalt u meer dan 
±225 gulden huur? Dan is het verstandig om 
eens na te gaan ه { u niet teveel huur betaalt. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe dat moet. Wij, 
de medewerkers van het huurspreekuur van 
het wijkcentrum, zijn graag tereid u daarbij te 
helpen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor 
een woning vragen verhuurders regelmatig een 
te hoge huur. u kunt daar na het sluiten van
de huurovereenkomst toch nog wat aan doen.
De huurder kan de huurprijs laten toetsen 
door d e ' De huurder moet zich
wel binnen drie maanden na de ingangsdatum 
van de mondelinge of schriftelijke huurover- 
eenkomst tot de huurcommissie wenden. 
Daarvoor moet een speciaal formulier ge- 
bruikt worden. Dit formulier (nr. 2.2317.25رس 
 -rij$en bij het wijkcentrum of de huur؛te l !؛؛
commissie. Voor het in behandeling nemen 
van uw verzoek om de huurprijs te toetsen 
moet u /  25, -  betalen. De huurcommissie is 
gevestigd aan Droogbak 1-a. Openingstijden: 
maandag t/m  woensdag van 9.00 tot 11.30 
uur. Adres wijkcentrum: Van Hallstraat 81.
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WOL EN FOURNITURENSHOP
Fannius Scholtenstraat 61-63 tel. 864908

Wij houden grote opruiming 
met flinke kortingen

oen genoeg voor een؛o.a witte glanska 
, - .15 s  f؛slech ٧٠٠٢ trui nu

Nassaustraat 37 tel. 842577drogisterij

HERMAN BLIK
DOE UW VOORDEEL MET ONZE LAGE PRIJZEN

f3,95 300 ٨٦؛
3.95 f 300 ٨٦؛

3.95 300 ml f
3.95 350 ml f

Uiercrème 
Uierzalf 
Witte vaseline 
Rozenglycerine

2,25□iverse soorten shampoo

Zonnebrandmelk 500 ml f 5,95 
After Sun 500 ml f 5,50
□ouche en badschuim500 ml f 2,50
Hand- en bodymelk f 3,00 
Crèmespoeling 500 ml f 2,/5

Tabak$- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

E U W Ü !  N I E U W ! ! !  N I E U W ! ! !  N I E U W

Nu ook kopiëren 
v.a. 8 cent ؛nel. BTW

1052 BP AMSTERDAM2e Nassaustraat 36

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATS FOTEN SCHRIJFWAREN

HIJ HEEFT ZIJN 
SMAAK BIJ 
ONS GEKOCHT. 

EN ZIJN 
FAVORIETE 
BLAD!
Hij heeft zijn eigen smaak. 
Weet wat hij wil.
Leest naast ،١٠ krant 
opinie-bladen en af en toe 
iets over auto’s.
Hij is onze klant.
Hij koopt bij ons zijn 
sigaren en zijn tijdschriften.

.Sfaatskrant, 5e jaargang noد

fluنا%

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL: 84.12.46

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
2e Nassaustraat 40-42-44 Tel. 860152

FLEXA:
Alle kleden  op voorraad 
Couleur locale tegen bodemprijzen

BEVEILIGING:
pensloten Zeiss Ikon, Nemef 
plaatsen y.a. ƒ  6 5 -  incl. slot

SANITAIR:
Alle soldeer- en knelfittingen in voorraad 
Koperen pijp (Kiwa Keur)
12 mm ..... /  3,95 pmtr.
15 mm ..... /  4,95 pmtr.
22 mm ..... /  7,50 pmtr.

VERLICHTING:
TL arm. 40 watt kompleet...../ 21,90
plafonnierv.a.........................../  17,50
TL arm. Prisma kompleet.... /  37,50

Hekwerk, tralies, gaas, 
desgewenst op maat geknipt, gezaagd en gelast. 
Eiektrisch- en handgereedsehap: 
METABO, MAKITA, altijd BOSCH aanbiedingen.

COMPACT DISC ا ء ء ء
Van klassiek tot pop ، TOP 40 SINGLES 

Honderden 
goedkope C.D.’s

T O P in n cD '!

BOEKEN

S P E E L G 0 E D

TEL.: 8658782e NASSAUSTRAAT 39,

iedere woensdag mosselavond, ؛اءاا .
salade sausjes en maisbrood . . . . . . . . . . . . . .  p .p ./1 4 ,5 0
Spare-ribs elite met sausjes,
gepofte aardappel en salade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  12,50

ETEN TCT MIDDERNACHTLUNCH v/a 11. مم ٧٧٢

Warme gebakken vis, zo uit de pan. 

Speeialiteit

HOLLANDSE HARING 

vers schoongemaakt

^٧ ook op maandag open.

van Hallstraat والئ Kostverlorenkade, tel. 841858

ء٠٠
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LIEDERLIJKE LIEFDESFEESTEN

Hartjesdag in de Warmoesstraat: Vrouwen dragen broeken en mannen hebben rokken aan. 
Schilderij van Johan Braakensiek uit 1926. foto: Gemeentelijke archiefdienst

door, maar via een omweg van Leidsestraat, 
Leidsebosje en Bu؛،ens؛ngel, de latere Nassau- 
kade. Op de Haarlemmerdijk en straat is er, 
ook ٧٠٥٢ ander rollend materiaal, geen door- 
komen aan. De sterke groei van het aantal 
aanrijdingen en vechtpartijen met dronken 
hartjesjagers doet burgemeester en wethouders 
in 1842 en de aangrenzende jarer، alle rij- 
tuigverkeer op Haarlemmerdijk en Haarlem- 
merstraat verbieden. Die derde maandag in 
^ugustus was onze Haarlemmerweg van na- 
middag tot de daaropvolgende ochtend ‘vol 
hartjesjagende mensen en snorwagens’'. (Snor- 
wagens waren rijtuigen die geen vaste dienst- 
regeling kenden en onderweg ook andere 
passagiers oppikken.)

Hartjesjagen
In het dorp Sloterdijk werd op Hartjesdag ker- 
mis gehouden, maar eigenlijk was het gebied 
vanaf het tegenwoordige Westerpark tot het 
dijkdorp een grote kermis. De Sloterdijkse 
kermis gold van alle Hartjesdagkermissen als 
de ruigste. Waarvan vooral de Haarlemmer- 
dijkers en fordanezen de schuld kregen. Heer 
Kalff, initiator van de Staatsliedenbuurt, mop- 
perde in het jaar dat hij zijn plannen voor onze 
buurt ontvouwde dat het volk wel een ruwe 
manier van pleziermaken had en dit volk Hart- 
jesdag vierde ‘om een vrijbrief te hebben voor 
ongebondenheid, waarvoor men in Amster- 
dam waarschijnlijk zijn kans minder schoon 
ziet.’ Alle kroegen langs de Haarlemmerweg 
staken deze dag de vlag uit. Troepen meisjes 
probeerde op deze dag een vrijer te versieren. 
In het wit gekleed, met bloemenkransen op het 
hoofd en bloemenslingers ©!١١ de schouders 
trokken zij er zingend op ■uit: ‘Hartjes jagen,

In de vorige aflevering lazen we da، de 
Haarlemmerweg een naam hoog had te 
houden wat feestvieren hetrof- Een keer 
per jaar was er hier een drukte die we het 
best kunnen vergelijken met de taferelen 
in de binnenstad tijdens koninginnedag. 
Dan was het ‘Hertjesdag’, een verdwenen 
oudhollands feest, gevierd op de maandag 
na het feest van M a r ia  H e m e lv a a r i .  Om- 
dat officieel alle katholieke feestdage^ 
waren afgeschaft, viel Hartjesdag op de 
derde maandag van augustus, !n de mees- 
te gevallen toch nog de oorspronkelijke, 
‘Roomse’ datum van het feest.

Hertjesdag was volgens sommigen van oor- 
sprong een oud Germaans feest. De naam her- 
innerde aan Hcrtusdag, en Hertus was de 
Germaanse godin van de aarde. Zeker is dat 
het een middeleeuws Haarlems feest was. Op 
die dag mochten de vazallen van de graaf en de 
burgers van de stad de vrije jacht uitoefenen in 
de bossen, landerijen, duinen en andere buiten 
de stadswallen liggende plaatsen. Een voor- 
recht waarvan vooral lieden uit de lagere stan- 
den gebruik maakten, die anders als stropers 
zouden worden terechtgesteld als zij met een İ1- 
legaal geschoten hert de stadspoort wilden pas- 
seren.
In het Oudnederlands was ‘hert’ hetzelfde als 
‘hart’, en al spoedig werd het jagen op wild 
vervangen door het jagen op het hart. Hertjes- 
dag werd het liefdesfeest Hartjesdag, waarop, 
als je het goed wilde vieren, je op een hart 
diende te jagen. Het feest werd snel populair 
buiten Haarlem. Zeker bij de Amsterdam- 
mers. Massaal trok men er op deze dag op uit.

De geschiedenis van de Staatsliedenburt (رو
de Tweede Wereldoorlog wordt Hartjesdag 
verboden en sindsdien is dit feest ook niet 
meer gevierd.

Mohamed el Fers 
Yolanda Hoekema

parkeren en de overlast die daardoor ontstaat. 
(Dit is de aanleiding geweest voor de Werk- 
groep Wonen F.H. om zich met deze proble- 
matiek te gaan bezighouden. Dat is natuurlijk 
makkelijker gezegd dan gedaan, maar wij heb- 
ben onze schouders eronder gezet. Vanuit de 
Werkgroep Wonen F.H. is een aanzet gegeven 
tot het openen van een discussie middels het 
door een van onze leden geschreven “ discus- 
siestuk parkeren” .
Op dit ogenblik hebben alle actieve buurtgroe- 
pen in ons stadsdeel het stuk toegestuurd ge- 
kregen met de vraag dit in hun eigen groep te 

' bespreken. Het ligt in onze bedoeling om sa- 
men met deze buurtgroepen een goed voorstel 
in te dienen bij de Stadsdeelraad waarop een 
p a rk ee rb e le id  lean worden ontwikkeld.
Indien ٧ zelf suggesties of ideeën heeft omtrent 
deze problematiek dan bent u welkom bij de 
eerstvolgende vergadering; meer informatie 
hierover kunt u opvragen bij de Werkgroep 
Wonen F.H. of het W.O.O. Dick Grob, tele- 
foonnummer: 821133.
Werkgroep Wonen Frederik Hendrik, contact- 
persoon: Emilie Luckhardt, F. "  • •• 
6 6 ',te l.n r. 842796.

den de berichten over het Hartjesjagen steeds 
uitvoeriger: uit alle herbergen klinkt schor 
dronkemansgezang en het aanhoudend stam- 
pen van danslustigen. Naarmate de negentien- 
de eeuw vorderde, werd dit ‘zedeloos en ruwe 
vermaak’ op Hartjesdag met steeds meer af- 
keuring bekeken door de (fatsoenlijke) burge- 
nj.

In de jaren dertig van deze eeuw bestaat Hart- 
jesdag vooral uit herrie trappen en heeft de 
riering zich verplaatst naar de Dapperbuurt. 
Alles wat brandbaar is, tot aan afgedankte 
doodskisten van de Oude Oosterbegraafplaats, 
wordt daar aangesleept voor grote vuren, die 
vaak tot aan de dakranden oplaaiden. Tijdens

(bestrating), groenvoorziening, voorlichting, 
onze stadsdeelwethouder Wonen/Werken en 
onze Werkgroep durven wij te zeggen dat de 
actie een succes was. Als buurtbewoners was 
onze kennis van de buurt/straat en de proble- 
men aldaar in het overleg van groot belang. 
Gezien het succes van de actie in de F. Hen- 
drikstraat is besproken welke straten voor een 
dergelijke actie in aanmerking komen. Wij 
hebben veel klachten gekregen uit de Van Ol- 
denbarneveldtstraat en de Nassaukade en heb- 
ben dit naar voren gebracht. Daar de afdeling 
reiniging er voorstander van was de Van Ol- 
denbarneveldtstraat eerst aan te pakken is in ‘ 
onderling overleg met alle betrokkenen beslo- 
ten dat deze straat de volgende voor een op- 
schoningsactie zal zijn.
De betrokken bewoners zullen hierover mid- 
dels een brief gei'nformeerd worden. Wij zijn 
er als Werkgroep Wonen F.H. van overtuigd 
dat dergelijke actie’s meer woonplezier geven 
in onze buurt.

Parkeerproblematiek
Het woonplezier in de buurt wordt ons inziens 
danig verstoord door de problemen rond het

soor den stal en door den wagen’ was hun hit.
Jarenlang was het de zaak van kastelein Over- 
weg op Rosendael buiten de Haarlemmerpoort 
het beginpunt van de Ha^jesdagparade over 
de Haarlemmerweg. Vanaf de zomer van 1830 
trekt hij ook als het geen Hartjesdag is veel 
klanten met zijn attractie schieten op levend 
wild. Elke zondag na kerktijd wist hij een an- 
der doel te organiseren: tot tijgers, ijsberen en 
arenden. Wie geen schietgerij bezat, kon dat 
ter plekke huren. Bij de uitspanning Rosendael 
hoorde tevens een kegelbaan en zwemfac؛l؛tei- 
ten.

Herrie trappen
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw wor-

Zoals u heeft kunnen lezen in het A m ste rd am s  
Stadsblad en de Echo, of kunnen horen op Ra- 
dio Noord-Holland Studio Amsterdam is er een 
opschoningsactie in de Frederik Hendrikstraat 
geweest. Deze opschoning hield in dat;
-  de straten ook op de voor de reiniging 

slecht bereikbare plaatsen grondig schoon- 
gemaakt zijn.

-  fietswrakken en autowrakken zijn verwij- 
derd.

-  de afwateringsputten schoongemaakt zijn.
-  de hoogst noodzakelijke reparaties aan het 

wegdek zijn uitgevoerd.
Verder zijn ook de bomen gesnoeid en is het 
vuil in de beplantingen opgeruimd. Deze actie 
was een initiatief van politieburo Raampoort 
en Stadsdeelwerken, afdeling reiniging. Wij 
hoorden over deze actie toen wij met klachten 
uit de buurt betreffende autowrakken naar po- 
litiebur© Raampoort gingen en hebben toen 
het Stadsdeel te kennen gegeven dat wij hier- 
over mee wilden praten. Dit heeft geresulteerd 
in het aanzitten van de Werkgroep Wonen 
F.H. in alle vergaderingen betreffende deze 
opschoning. Mede door de inzet van de afde- 
ling Reiniging, de politie, stadsdeelwerken

Kochelhok
Langs de Haarlemmertrekvaart werd op deze 
dag een ware kermis opgebouwd. ‘Vreeslyk, 
wat een drokte langs de Haarlemmerweg. Het 
wemelt van beider sexe, van groot en klein, 
glad en ruig, oud en jong, braaf en slecht, fijn 
en grof, alles moet Hartjesjagen. Deez’dag 
bleef geen grootje (grootmoeder) aan ’t spin- 
newiel. Hartjesdag, gewenschte dag van 
vreugd voor de kasteleins, de nachthuizen, de 
' '  de kochelhokken, de sluipstegen
en gangen, alles juicht in glorie’, zo schreef 
een pamflettist in 1820. Twee jaar later lezen 
we: ‘Hartjesdag, vreugdedag voor stille knip- 
pen, ' poffertjes- en plaatkoek-
kramen, augurkjeswagens, dobbel- en r؛jfe- 
laars’. (Ter verduidelijking: rijfelen is gokken 
en knip- of kochelhok is een bordeel.) Lang- 
zaam rukte Hartjesdag op van de Haarlem- 
merweg naar de nab؛jl؛ggende gebieden buiten 
de stad sm n ren -
De overheid probeerde de viering in de bin- 
nenstad te ontmoedigen en begin augustus 
1823 maakt de Commissaris van het Marktwe- 
zen in advertenties bekend, dat op de derde 
maandag van de maand op de openbare weg 
geen kramen, tenten of andere vermakelijkhe- 
den zouden worden geduld. Gevolg was dat 
het nog drukker werd op de Haarlemmerweg. 
Voor de stad lijkt deze maatregel sukses af te 
werpen, want ؛wee jaar later wordt er gemeld 
dat H artjesdag‘tamelijk wel was afgelopen’, 
met slechts 28 arrestaties wegens het baldadig 
afsteken van vuurwerk. En in 1825: ‘Er heb- 
ben gene de minste ongeregeldheden plaatsge- 
had en de vrolijkheden zijn tot in de morgen- 
stond voortgezet; het baldadig afschieten van 
vuurwerken (zoo hinderlijk aan de stille wan- 
delaar) was zeer gering’. Nogal wiedes, want 
de uitbundige viering, kraampjes, tenten en 
andere vermakelijkheden vonden nu plaats 
langs de Haarlemmerweg. De Hartjesdagdruk- 
te concentreerde zich via de Haarlemmerpoort 
naar het buitengebied van de tegenwoordige 
Staatsliedenbuurt.
ال م € druk  het daar  kon jn؛7   blijk t duidelijk  uit
een advertentie van de Amsterdamse Omnibus 
Onderneming Jonker ه  Co: de lijn Dam- 
Haarlemmerpoort vice versa wordt maandag 
17 augustus 1840 na drie uur ’s middags ge- 
staakt. Alleen de twee ritten die aansluiting ge- 
ven op de twee treinen naar Haarlem, gaan

WERKEN AAN WOONPLEZIER 
IN DE FREDERIK

٠
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STADSDEEL  WESTERPARK
Haarlemmerweg  8-10,
1014 BE Am sterdam  tel. 5810.31

KUNSTTRAJECT III
Op 22, 23 en 24 september s(ellen de kunstenaars van de atelierpanden in de Tweede Nas- 
saustraat en de Tasmanstraa، hun ateliers voor de derde keer open voor ،٠٠، publiek.
De ' tonen in hun ateliers werken die zij in de afgelopen jaren hebben gemaakt.
Dit is een bijzondere gelegenheid om kennis te maken met zowel kunst als kunstenaars. 
De manier waarop een atelier is ingericht zegt iets over de kunstenaar en dat zegt ook iets 
over het werk.

De lokaties
In het voormalige scho^ebouw  aan de Tweede Nassaustraat 8 exposeren zeventien deel- 
nemers, waaronder beeldhouwers en schilders. Daarnaast is er werk te zien van twee 
gastexposanten; een keramiste en een fotografe. In het pand aan de Tasmanstraat 1؛ , een 
kleiner gebouw, openen zes schilders en twee keramisten de deur van hun atelier.

Thema-tentoonsteHing
Behalve de open ateliers is ook een t^ a te n ،© o n s te ، l؛ng georganiseerd. Aan de deelne- 
mers en enkele gastexposanten is gevraagd werk te maken op het thema Ka©s. We hebben 
dit Oud-griekse begrip nader omschreven als chaos en ordening. Waarom een thema? Het 
geeft eenheid in de verscheidenheid.

De lokaties
De tentoonstelling vindt plaats op twee lokaties, te weten: Het Stadsdeelkantoor Wester- 
park en de Artoteek Westerpark. De Artoteek staat midden in een geheel nieuw gebouwd 
deel van de Staatsliedenbuurt en is nog maar pas geopend. (Van Hogendorpplein 104). 
Het Stadsdeelkantoor staat tussen de Staatsliedenbuurt en de Spaarndammerbuurt ؛٢١٠  aan 
de rand van het Westerpark. Het gebouw is geheel gerenoveerd en eveneens nog maar kort 
in gebruik. Het werk wordt tentoongesteld in de fraaie raadszaal.

Boot
Op zaterdag en zondag vaart er bovendien een boot over het Westerkanaal en de Singel- 
gracht. Deze waterweg vormt een direkte verbinding tussen de Tasmanstraat (ingang Nova 
Zemblastraat) en de Tweede N a ssa u s tra a t.

Data en openingstijden
Kunsttraject III wordt gehouden op zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 september 
1990. De ateliers en de ،hema-tentoonstelling zijn op die dagen geopend van 13 tot 18 uur.

Stichting Kunsttraject
De Stichting Kunsttraject heeft als doel het organiseren van kunstmanifestaties. Het 
bestuur bestaat uit beeldende kunstenaars; de voorzitter is een jurist.
In fo rm a tie  020-880016.

Stadsdeel Westerpark
٠ algemene informatie voor woningzoeken- 

den tel. 806.806
٠ spreekuur op werkdagen: 8.30-12.٠٠ uur 
٠ spreekuur op donderdagavond: 17.00-

19.00 uur
٠ stadsvernieuwingsspreekuur op donder- 

dag van 7 . 8 . 3 0 س ا-  uur

Huurcommissie - Droogbak la
tel. 22 - 02-77

٠ spreekuur op werkdagen: 9. س11.س -  uur

Huursubsidie - Wibautstraat 3
tel- 6659.171

٠ spreekuur op werkdagen: 13.00-16.00 uur

Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam
tel. 5810.311

Voorlichting tel. 5810.3س
Reiniging

(voor vragen, klachten en aanmelden 
van grof vuil) tel. 84.50.91

Wegen en Groen 
(voor het snel verhelpen van klachten, 
zoals: losse stoeptegels, een gat in de weg 
e.d.) tel. 84.39.53

Enkele gemeentelijke zaken
Herhuisvesting - van Reigersbergenstraat 2

tel. 5814.814

De Staatsliedenbuurt, de Hugo de Grootbuurt 
en Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt vormen 
sinds 1 ja^ari 1990 één stadsdeel: Wester- 
park. Sinds 1 januari werken ruim 200 ambte- 
naren in de wijk. En op 21 maart j.l. heeft u 
als inwoner van stadsdeel Westerpark voor een 
eigen bestuur gekozen, de stadsdeelraad. De 
raad neemt beslissingen over allerlei zaken die 
voor de bewoners van Westerpark van belang 
zijn. In deze rubriek kunt ٧ lezen wanneer de 
deelraad vergadert en welke besluiten er geno- 
men worden. Maar ook andere zaken komen 
aan bod zoals bijvoorbeeld informatie over 
huisvuilinzameling, bouwplannen, informatie 
van de sociaal raadslieden en nog veel meer.

Tegemoetkoming studiekosten van- 
af 21 jaar, ook voor ٧?
u bent van plan weer te gaan studeren? Bij- 
voorbeeld om de kans op een baan te vergro- 
ten? Dan kunt u een bijdrage in de studie- 
kosten aanvragen via de regeling Tegemóet- 
koming Studiekosten, u  kunt zo’n bijdrage 
aanvragen als ٧ 21 jaar of ouder bent en niet 
in aanmerking komt voor een gewone studie- 
beurs.
Vanaf I januari 1991 verandert de regeling Te- 
gemoetkoming Studiekosten. Voor het studie- 
jaar 1990-1991 geldt een overgangsregeling, 
zodat u toch een tegemoetkoming voor het he- 
le studiejaar kunt'krijgen.

Wilt u meer weten?
Gp het stadsdeelkantoor ligt de folder voor ٧ 
klaar waarin precies wordt uitgelegd wanneer 
u voor een bijdrage in aanmerking kom، en 
wat er gaat veranderen. Haal de folder even 
of bel naar de afdeling Voorlichting, tel.
5810.300, dan sturen we u de folder toe.

Waar naartoe, met klein chemisch 
a fva l?
Dagelijks gaan we om met stoffen die schade- 
lijk zijn voor het milieu, zoals verf en oplos

middelen, bestrijdingsmiddelen en batterijen. 
Voor ons milieu is het belangrijk dat u deze 
stoffen na gebruik niet in de gewone huisvuil- 
zak doet of door de gootsteen spoelt. Anders 
brengen ze vroeg of laat ernstige schade toe 
aan onze bodem, water en lucht.
Restjes verf en oplosmiddelen, oude batterijen 
en allerlei andere stoffen die schadelijk zijn 
voor ons milieu kunt u afleveren op het vol- 
gende adres:
afdeling Reiniging stadsdeel Westerpark,
2e Hugo de Grootstraat 45. 
maandag t/m  vrijdag: 7.00-16.00 uur 
zaterdag: 7.11.30-س  uur
Voor meer informatie over het afgeven van 
milieu-schadelijk afval kunt u de afdeling Rei- 
niging ook bellen, telefoon 845091.

Bevolkingsregister
Tot voor kort moest u voor zaken als een uit- 
treksel uit het bevolkingsregister of het aan- 
vragen van een paspoort naar het Stadhuis of 
naar de Dienst voor het Bevolkingsregister aan 
de Herengracht. Sinds 2 juli kunt ٧ dit soort 
zaken bij u in de buurt regelen in het stadsdeel- 
kantoor Westerpark aan de Haarlemmerweg 
8-10 u kunt er ondermeer terecht voor:
-  uittreksels bevolkingsregister en burger- 

lijke stand,
-  paspoort of toeristenkaart (geen spoedge- 

vallen, vreemdelingenpas of vluchtelingen-

-  rijbewijs en verklaring omtrent gedrag
-  huwelijksvoltrekking
-  Pas 65 en vele andere handelingen.

Voor zaken die niet op het stadsdeelkantoor 
worden verricht, kunt u terecht bij de Dienst 
Bevolkingsregister aan de Herengracht 531-537 
of het stadhuis, Amstel 1.
Als u nog vragen heeft kunt u bellen met de af- 
deling Burgerzaken op het stadsdeelkantoor 
Westerpark, tel. 5810315. De afdeling Burger- 
zaken is op maandag tot en met vrijdag ge- 
opend van 8.30 uur tot 15.س  uur.

Vergaderingen van de stadsdeetoad najaar 1990

Commissie Welzijn en ©nderwijs
WO 31 oktober

De commissievergaderingen beginnen telkens 
om 20.00 uur. Van 20.00 tot 20.30 uur is het 
voor bewoners mogelijk om de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen die niet op de 
agenda staan.
De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam. 
De stukken en de agenda van de vergaderingen 
liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor bij de 
afdeling Voorlichting.

Vragen over stadsdeel Westerpark?
In het overzicht hieronder kunt u zien waar u 
voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. Weet u niet waar u met uw vraag, 
opmerking of klacht naar toe moet, belt u 
dan met de afdeling Voorlichting, telefoon
5810.300. u krijgt er antwoord op al uw vra- 
gen en we verwijzen u naar de juiste afdeling 
٨٢ instantie.
Bij de informatiebalie van de afdeling Voor- 
lichting kunt u ook allerlei brochures krijgen 
over onderwerpen als huisvesting, studiefinan- 
ciering, huursubsidie, onroerend goed belas- 
ting e.d. Loop gerust eens binnen, u bent van 
harte welkom. Wij zijn geopend van 8.30 tot
17.00 uur.

Overzicht vergaderdata
Dinsdag 9 oktober 
Dinsdag 6 november 
Dinsdag II december
u kunt de vergaderingen van de raad bijwo- 
nen, want deze zijn openbaar. De raadsverga- 
deringen beginnen om 20.00 uur. Van 20.00 
tot 20.30 uur is het voor bewoners mogelijk de 
raad toe te spreken en vragen te stellen.
De stukken en de agenda’s van de raadsverga- 
deringen liggen ter inzage in het stadsdeelkan- 
toor Westerpark bij de afdeling Voorlichting, 
Haarlemmerweg 8-10, tel. 5810.300.

Vergaderingen van commissies
September
Commissie Wonen WO september
Commissie Stadsdeelwerken/Verkeer ه  Milieu

do 27 september
Oktober
Commissie Stadsdeelwerken/Verkeer ه  Milieu

WO 10 oktober
Commissie Algemene Zaken/Personeel en Or- 
ganisatie di 16 oktober
Commissie Financiën WO 17 oktober
Commissie Stadsdeelwerken di 24 oktober 
Commissie Wonen WO 24 oktober
Commissie Economie en Werken

di 30 oktober

De kunstenaars

Het nieuwe kantoor van stadsdeel Westerpark ٠٠« de Haarlemmerweg 8-10. De vergaderingen 
van de stadsdeelraad ١٧٠٢̂ ?« in de raadzaal van dit gebouw gehouden..

fo to : Hans Jongsma
8
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FILMHUIS CAVIA
weer twee av©nden georganiseerd ٢١٦̂ ، minder 
bekende films; zaterdag 6 okt. is de Avond van 
het Nederlands talent met daarin een keuze uit 
drie afstudeerfilms van de Nederlandse filma- 
eademie, en zondag 7 okt. is er een bijzondere 
Jazzavond. Zondagochtend is er het traditione- 
le filmontbijt waarbij The Kid van Chaplin 
wordt vertoond. Alle films zullen vooraf ge- 
gaan worden door een voorprogramma.

Na het sueees van vorig jaar heeft filmhuis Ca- 
via besloten om ©ok dit jaar weer het 
zoen min of meer te openen met een festival- 

»eek. Het pr©gramma bevat naast h©©g،epun- 
ten uit de filmgesehiedenis als The Ten Com- 

k een keuze uit de©© جمه $ mandments en Straw 
The Right Thing, ه© reeente filmsuccessen als 

s©ns.؛Het Rode Korenveld en Dangerous Lia 
Naast deze kassuccessen hebben we ©©k dit jaar

STAATSFI؛MFESTIVA؛

Jazzspektakel; met om 20.00: Jazz on a sum- 
mersday en ©m 22.00: Harlem variety, v©©raf- 
gegaan d©©r een voorprogramma met jazz- 
cartoons.

Do the right thing, S. Lee, 1989, 19.30 en 
22.00.

De tien geboden, C.B. de Mille, 1956, 20.00. 8 0ا ا .:
Dangerous liaisons, s. Frears, 1989, 19.30 en 
22.00.

Straw؛dogs, s. Peckinpah, 1971, 19.30 en 
22.00.

Het rod؛e k©renveld, z . Yimou, 1987, 19.30 en 
22. 00.

De avond van het Nederlands talent; een keuze 
uit recente afstudeerfilms van de Nederlandse 
filmakademie, 19.30 en 22.00.

7 0ا،ا:.
Zondagochtendontbijt met vervolgens een 
aantal korte Chaplin films, 12.00.

uitlokt. Hij is de kontaktpers©©n tussen de ver- 
schillende v©rmen van activisme die zich op 
straat ©ph©uden. Uiteindelijk k©mt het t©t de 
onvermijdelijke uitbarsting. De hysterie lijkt 
iedereen te bevangen.

PROGRAMMA

September 0وا و
5: Raiders of the lost Ark - Spielberg 

12: Irezumi - Takabayashi 
19: La nuit de v aren n es  - Sc©la 
26: A hora da estrala - Amaral

Oktober 1موو
17: Secret wedding - Agressi 
24: Mississippi burning - Parker 
31: Salaam Bombay - Miranair

aanvang: 19.30 en 22.س  uur 
entree: ƒ  5 , - .

FILMHUIS CAVIA

van Hallstraat 52 ', Amsterdam

SPINOZA
٠ Tan؛؛o Dansworkshop, 0.1.٧. Lalo en Mirtha 
Diaz (Buenos Aires)
El^e dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 
19.00  ■nir
Aanmelding: Joli Bakker, tel. 6682870  (13-18 
uur)

٠ Flamengodanslessen, ©.l.v. Cindy Beghtel 
£lke d©nderdag vanaf 17.00  uur. 
Aanmelding: Cindy, tel. 085-435567

٠ Tango salon, elke vr؛jdagav©nd!
Vanaf 18.00  uur sfeervol dineren 
Vanaf 23 .00  uur tangodansen

* 12 oktober: I.!■ister- en Dansconcert met het
fameus ensemble ’Sexteto Canyenge’. Zang: 
Fabian Russo 
A an v an g  2 2 س.  uur

Spinoza
De Wittenstraat 25 
tel. 861430/847746

Do the right thing
s. Lee 1989
In de film wordt het verhaal van M©©  -e ver̂؛
teld. Hij is een jongen met een g©ed hart die ver- 
der niet ة ا  te veel zin heeft ©m te deugen. Hij 
werkt bij de pizzeria van de Italiaan Sal en sust 
de ruzies die diens ©p zwarten scheldende z©©n

Dangerous liaisons
s. Frears
De film speelt zich af in de 18e eeuw in Frank- 
rijk. De rijke adel verdreef de verveling met 
het sublimeren van de strijd tussen de sexen. 
Markiezin de Merteuil (Glenn Cl©se) en Vİ- 
c©mte de Valm©nt (John Malkovich) zijn aan 
elkaar gewaagd ©p dit gebied. De inzet voor 
elk nieuw ^erleidingsspel wordt steeds hoger 
en is tenslotte de markiezin zelf. Wanneer Val- 
mont de kuise Madame de Tourvel (Michelle 
Pfeiffer) verleidt en ontmaagdt, is zijn bel©- 
ning de fysieke ©vergave van de meesteresse in 
de ver©veringskunst zelf. z© luidt althans de 
afspraak, maar in alle eeuwen kent het spel der 
liefde meer slachtoffers dan overwinnaars.

The ten commandments
C.B. De Mille 1956
Dit is een van de omvangrijkste en spektaku- 
lairste films uit de filmgeschiedenis. Het leven 
van bijbelfiguur M©ze$ w©rdt gev©lgd vanaf 
het biezen mandje in de Nijl. We zien hem ©p- 
groeien, in slavernij geraken en de Israëlieten 
uit Egypte voeren. De d©©rt©cht door de Rode 
Zee en het schrijven van de Tien Geboden op 
de stenen tafelen zijn ©nvergetelijke h©©gte- 
punten.

ة م ي * ء ء م ء رم ء ا
Cfiarfes Chaplin e n  Jack ie  C o o g an  in THE KID

Het rode korenveld
Zhang Yim©u 1988
Dit debuut van deze Chinese regisseur werd in 
Berlijn bekr©©nd met de Gouden Beer. Het is 
een imposant spektakel, met 0©gverblindende 
beelden en r©©dgetinte kleuren. Het verhaal 
speelt zich af in de jaren dertig, met de Japan- 
se inval in China ©p de achtergr©nd, met veel 
humor en veel drama.
Meer willen we over deze must voor de film- 
liefhebber in de vooraankondiging niet kwijt, 
behalve dan dat de film in een speciale gro©t- 
beeld-uitv©ering vert©©nd zal w©rden ©p onze 
slotavond.

Zondagochtendontbijt
Ook dit jaar weer het traditionele ' 
tend©ntbijt waarv©©r tevoren ingetekend kan 
worden. Na het ontbijt, ©m 13.30 wordt THE 
KID van Charlie Chaplin gedraaid. THE KID 
is Chaplins eerste echte lange film en mengt 
slapstick en sentiment in een combinatie die 
aan kracht wint als de zwerver een wees van de 
straat opvoedt. Deze p؛achtige film lanceerde 
Jackie C©©gan als kinderster.

Jazzavond
Met in tegenstelling t©t alle andere av©nden dit 
maal een dubbelprogramma. Om 20.00 JAZZ 
ON A SUMMERDAY. Het filmverslag van 
het Newport Jazz Festival van 1958 met o.a. 
Thel©nius Monk, Gerry Mulligan, Dinah Was- 
hington Big Maybelle, Chuck Berry en Louis 
Amstrong en ©m 22.00 HARLEM VARIETY. 
Een kompilatie van Jazz, Rap, tapdance- 
nummers met o.a. Big J©e Turner, Li©nel 
Hampton, Nat King Cole, Martha Davis, alles 
aan elkaar gepraat d©©r de ceremoniemeester 
van het Apollotheater Willy Bryan.

Straw dogs
1971 Sam Peckinpah 

-STRAW DOGS is een van de meest controver 
geweldfilms. Dustin ^ f f m a n  speelt een ة1؛؛*، 

' wiskundige wiens pacifisme tot 
het uiterste beproefd wordt nadat hij met zijn 
Britse vr©uw in een afgelegen Engels d©rpje is

,gaan wonen

omtrent haar overleden moeder, haar vader en 
haar pleegmoeder.
De h©©fdfihn van die avond blijft nog even 
een verrassing.

TENTOONSTELLING IN BIBLIOTHEEK
ber a.s. om 15.00 uur zal verricht worden door 
Arpad Szell, eigenhandig geïmporteerd uit Bu- 
dapest. En er zal d©©r middel van muziek en 
Hongaarse drankjes een absoluut Hongaarse 
sfeer w©rden gecreëerd. Dit alles is gereal؛- 
seerd door unieke samenwerking tussen uw 
Biep en Staatsverlangen, u weet wel, die ver- 
eniging die zoveel cultuur in haar verlangen 
stopt. Zaterdag 22 september om 15.00 in de 
Bibli©theek dus, Van Limburg Stirumstraa، 
133. Toegang uiteraard gratis, maar wel ko- 
men dan. Peter Domela Nieuwenhuis

Allegr© Barbaro, de titel van een muziekstuk 
van Bela Bartók, is de naam van een tentoon- 
stelling van recente Hongaarse affiches en 
posters die op zaterdag 22 september geopend 
zal worden. Deze affiches hebben vooral poli- 
، ءإ1؛ء  thema’s als onderwerp, maar daarnaast 
ook meer algemeen menselijke. Opvallend aan 
alle getoonde werkstukken is de grote ©rigina- 
liteit waarop de verschillende thema’s verbeeld 
zijn. Bovendien zijn ze van een artistiek zeer 
h©©g niveau, dat wil zeggen: ze zien er uitste- 
kend uit. De ©pening op zaterdag 22 septem-

De avond van het 
Nederiands talent

Deze av©nd staat in het teken van recente af- 
studeerfilms van de Nederlandse filmacade- 
mie. Deze avond zulle» er drie films vertoond 
worden: HOOGVLIEGER van Eric van Goe- 
deren.
Op de dag dat Emiel 10 jaar wordt verschanst 
hij zich in zijn bo©mhut, waar hij zijn verjaar- 
dag hoopt te ontlopen. Dat pikken zijn ouders 
niet en zij brengen al hun geschut in stelling 
om hem naar beneden te krijgen. Door hun ra- 
zernij verblind, realiseren z؛j zich pas wat ze 
ع س  het doen z؛jn  al؟ het al te laat is.
A’JER van Robert v©gtlânder.
Een jonge vrouw gaat met haar Nederlandse 
vriend samenwonen. Zij w©rdt zich steeds 
meer bewust van haar Indische verleden, ©n- 
der invloed van ‘de Stille Kracht’, G©ena Goe- 
na. Zij k©mt tot opzienbarende ontdekkingen

٠و
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AKTIVITEITENVAN
De buurthuizen in de Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt zijn weer gestart met hun 
aktiviteiten. ه ء  de bovengenoemde adressen kunt u gratis een u؛tgebre؛d programma- 
overzicht afhalen met alle informatie over de elubs en aktiviteiten.
De buurthuizen zijn er voor iedereen: voor jong en oud, voor vrouwen en mannen, voor Ne- 
derlandse en buitenlands? hnnr<hewoners- Dus 00  ̂voor u.
De buurthuizen kunnen slechts bestaan door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Ér 
zijn nog steeds nieuwe vrijwilligere nodig voor allerlei soort werkzaamheden. Door vrijwil!؛- 
gerswerk te doen, kunt u uw tijd nuttig besteden en maakt u gezellige kontakten, 
!ets voor ٧?
Hieronder volgt een overzicht van die klubs waar ٠٢ dit moment nog nieuwe deelnemers ge- 
plaatst kunnen worden.

DE BUURTHUIZEN
K U R S U S A S TO ^G IE

Staatskrant, 5e jaargang ٨٠. 7

paalde mensen makkelijker een conflict hebt 
dan met anderen. Hoe de invloed van je ه ا ت - 
ders is op je leven. Weten of je makkelijke of 
drukke tijden tegemoet gaat. Specialist: Jose 
Hoogakker. Tijd: woensdagavond 20.00-22.00 
uur. Start: woensdag 3 oktober. Duur: 10 we- 
ken. ?rijs: /  8 5 ,-  (inclusief cursusmateriaal). 
Opgeven: voor 28 september bij buurthuis De 
Reiger, tel. 845676.

Astrologie leren betekent het leren berekenen, 
tekenen en uitleggen van een horoscoop. Het 
berekenen en tekenen is makkelijk; het verkla- 
ren ervan is wat moeilijker.

Wat k،!n je met een horoscoop?
Je reacties op je omgeving beter leren begrij- 
pen. De behoeften van je partner en/of kinde- 
ren sneller onderkennen. Waarom je met be-

niets moet, want de kinderen moeten al zoveel 
op school.
Hoewel de groep momenteel vol is en er een 
wachtlijst is, kunt u op vrijdag tussen 13.00-
14.30 uur altijd terecht in buurthuis het Tref- 
punt, tel. 848473 voor verdere informatie 
of voor opgave. Het inschrijfgeld bedraagt 
/  15, -  en u kunt maximaal een Vi jaar van te 
voren uw kind inschrijven.

Mirjam de Jong, Floortje Bams

BARVRIJWILLIG(ST)ER

Buurthuis ’t Trefpunt zoekt een enthousiaste 
vrouw of man die op vrijwillige basis ا  maal 
per week achter de bar van onze buurtsoos wil 
werken. Taken zijn: ontva؟ gst van bezoekers, 
koffie en drankjes schenken, zorg dragen voor 
openstelling van gebouw voor diverse klubs. 
Wij denken aan iemand die vlot en vriendelijk 
onze soosbezoekers/sters op kan vangen en 
bedienen. Iemand die in samenwerking met de 
andere barvrijwilliger een avond kan runnen. 
Heb je interesse, bel of kom even langs in 
buurthuis ’t Trefpunt, tel. 824273.

NA-SCH00LSE OPVANG

Een elke dag terugkerende activiteit in het 
buurthuis is de na-schoolse-opvang. Deze op- 
vang is bestemd voor kinderen uit de buurt die 
op een van de volgende scholen zitten: De Wa- 
terkant, dr. Rijk Kramer en de Frederik Hen- 
drikschool. We richten ons op de kinderen van 
4 t/m  8 jaar.
Wanneer de kinderen om 3 uur uit school ko- 
men, worden ze door de 2 vaste leidsters opge- 
haald en gaan ze mee naar het buurthuis. Hier 
is dan de mogelijkheid voor de kinderen om te 
doen waar ze zin in hebben. “ Alles”  mag,

JAZZBALLET

Het Trefpunt start bij voldoende deelname een 
beginnerskursus jazzballet op de maandag- 
avond van 18.15-15. وا  uur. De lessen worden 
gegeven door j .  Smit, kosten zijn /  1 5 ,-  per 
maand. Heeft ٧ interesse bel dan naar het 
Trefpunt, tel. 842473.

Buurthuizen

TEKENEN EN SCHAPEREN

ء. 845676  Van Reigersbergenstraat 65,،ا
842473 ،.Derde Hugo de Grootstraat 5, te

Op 12 september is de kursus tekenen en schil- spraak met de . . . -
deren gestart in buurthuis De Reiger. De kur- De kosten van de kursus bedragen/  32,50 per
sus loopt het hele jaar door, iedere woensdag- maand exclusief materiaal. De kursus wordt
avond van 19.30 tot 21.30 uur. Onderwerpen, gegeven in Buurthuis De Reiger, 
technieken e.d. worden vastgesteld in samen-
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BUURTHUIS DE BINDING,

DE WITTENSTRAAT 27,tel.: 84.86.72

vrijdag: 15.00-17.00 uur
meidenklup voor meiden van 10-12 jaar. Kost
/  1,00 per keer. Start 7 september.
¥erder zoeken wij voor het kinderwerk en- 
thousiaste vrijwilligers. Vooral mensen die 
kreatieve ideeën hebben, het lei)k vinden om 
met kinderen te koken en/of te sporten. Heb 
je belangstelling, bel dan naar ’t Trefpunt, tel. 
842473 en vraag naar Karin.

LESGEVERS NEDERLANDSE LES

Buurthuis de Reiger zoekt met spoed ervaren 
lesgevers/lesgeefsters die Nederlandse les wil- 
len geven aan mannen (internationale groep). 
Op dinsdagavond van 19-22 uur. Voor infor- 
matie/opgeven kunt u kontakt opnemen met 
Ans Termeulen, tel. 842473 (maandag t/m  
donderdag).

KURSUS W G A

Op woensdag 5 september is de yoga gestart 
van Kees Broers in buurthuis de Reiger. De 
yoga die gegeven wordt is Hatha Yoga. We 
hebben 4 groepen, waarop zowel beginners als 
gevorderden.kunnen inschrijven.
Tijden:
Groep I: 17.15-18.30 uur
Groep II: 18.45-20.00 uur
Groep III: 20.15-21.30 uur
Groep IV: 2I.45-23.M uur
Neem gemakkelijke kleding en een handdoek,
slaapzak of kleedje mee. Voor eventuele infor-
matie kun je bellen met Kees Broers: 01726-
11670 of het buurthuis; 845676. Natuurlijk
kun je altijd een kennismakingsles volgen
waarna je beslist of je wel of niet blijft.

KINDERAKTIVITEJTEN

dinsdag: 15.15-17.M  uur
tekenkursus voor kinderen 8-12 jaar. 8 X voor
/ س,30   incl. materiaal. Start 18 september.
woensdag: 14.00-16.00 uur
instuif voor kinderen van 4-12 jaar. Kost
ƒ  0,50. Uitstapjes /  1,00. Start 5 september.
woensdag: 14.30-15.30 uur
kinderballet voor kinderen van 6-8 jaar. Kost
/ س35   per 10 lessen.
woensdag: 15.30-16.30 uur
kinderballet voor kinderen van 3-5 jaar. Kost
/ س35   per 10 lessen. Start 19 september.
donderdag: 15.7. م٥٠ -م ا  uur
kookklup voor kinderen van 6-9 jaar. Kost
ƒ  1,00 per keer. Start 6 september.

KALLIGRAFIEKURSUS

In buurthuis ’t Trefpunt start bij voldoende 
deelname op vrijdag 21 september een kursus 
kalligrafie. De kursus bestaat uit 10 lessen van 
2 uur elk op de vrijdagmorgen van 9.30 uur tot
11.30 uur. De kosten zijn /7 5 ,  —. Dit bedrag 
is inklusief basispennenset, papier en oefen- 
materiaal. Heeft ٧ interesse bel dan ’t Tref- 
punt, tel. 842473.

NAAILESSEN

In buurthuis ’t Trefpunt is nog plaats op de 
avondnaailes op dinsdagavond en woensdag- 
avond van 19.30-21.30 uur, kosten/  26, -  per 
maand. Ook op de donderdagochtend van 
9.30-11.30 uur en de donderdagmiddag van 
13. س15.س -  uur zijn nog plaatsen vrij. Kosten 
zijn hiervoor ƒ  2 6 ,-  per maand. Tel. 842473.

WEERENOVER
kennismaken, voor u elkaar adressen en va- 
kantieperiodes doorgeeft. Onderling maakt u 
dan afspraken, z© kun؛ u met een gerust ge- 
voel op vakantie. Het kan ook handig zijn om 
iemand in de buurt te kennen voor als u een 
weekendje weg gaat.
Over ه  Weer, te vinden in de Amsterdamse 
Hartenstraat, is de grootste en best lopende 
ruilcentrale in Nederland. Gelukkig begint 
dienstenr؛؛il ingeburgerd te raken. Steeds meer 
mensen ontmoeten anderen via de diensten- 
ruilcentrale en profiteren van eikaars diensten. 
Elke dinsdag- en donderdagmiddag kunt u bij 
Over ه  Weer vrijblijvend de mappen met ge- 
vraagde en aangeboden diensten doorblade- 
ren. Vraag naar de vakantiemap!
Over & Weer, Hartenstraat 16, 1016 CB Am- 
sterdam, ،el. 020-380492.

Als u op vakantie gaat, wie past dan op uw 
huis, uw planten, uw kat en uw hond?
Bij dienstenruilcentrale Over ه  Weer staan 
mensen ingeschreven die tijdens uw afwezig- 
heid uw planten water geven, uw huisdieren 
voeren of uitlaten, ٠٢ misschien tijdelijk in uw 
huis wonen. Zij vragen daarvoor geen geld, 
maar een wederdienst. Meestal is dat dezelfde 
dienst: vakantieoppas. Maar Over ه  Weer be- 
middelt onvoorstelbaar veel verschillende 
diensten, van muziekles tot kledingreparatie, 
van kinderoppas tot computerles en van klus- 
jes in huis tot horoscoop trekken.
Iedereen kan zich bij Over & Weer voor een 
tientje laten inschrijven. Over ه  Weer zorgt er- 
voor dat persoonlijke gegevens van deelnemers 
niet zomaar iedereen onder ogen komen. ٧  
kunt eerst met een deelnemer bij u in de buurt
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STUDIEFINANCIERING
kinderennetto inkomen achteruit als ze 

onder de IS hebben.
Een voorbeeld: Zit je moeder in de bijstand, 
dan gaat haar uitkering meer dan /  300 per 
maand omlaag als het jongste kind 18 wordt. 
Als je nog thuiswoont, is het de bedoeling dat 
je kostgeld aan je ouders betaalt. In de studie- 
financiering is dan een bedrag van /  425 inbe- 
grepen voor de kosten van levensonderhoud 
(eten, drinken, bijdrage in de woonkosten, 
kleding, zakgeld, enz.); als je ouders voor je 
zorgen, zal je het grootste deel van dat bedrag 
aan hen moeten afstaan. En dat kan alleen als 
je ook aanvullende financiering krijgt. Als je 
toch beslist geen schuld wilt hebben, kun je de 
rentedragende lening die je ontvangt apart zet- 
ten. Als je die terugbetaalt binnen een jaar na 
het einde van je studie, hoef je er geen rente 
over te betalen.
Soms geeft het aanvragen van aanvullende fi- 
nanciering problemen, omdat een van de O U -  

ders niet wil meewerken (bijvoorbeeld zijn 
inkomen niet wil opgeven of niks wil betalen). 
Of dat de verblijfplaats van een van de ouders 
niet te achterhalen is, of dat je geen officiële 
vader hebt. In die gevallen is soms een beroep 
op de zogenaamde “ hardheidsclausule” mo- 
gelijk. Je moet in ieder geval toch de inko- 
mensformulieren (Om en Ov) van allebei de 
ouders opsturen, anders wordt de aanvraag 
niet verder behandeld. Voor hulp bij het be- 
roep op de hardheidsclausule of andere pro- 
blemen met jouw studiefinanciering kun je 
terecht bij de Sociaal Raadslieden of bij het 
Steunpunt Studiefinanciering.
Sociaal Raadsman, Van Limburg Stirumstraat 
119, 1051 BA Amsterdam. Tel. 020-840230/ 
846061.

Als je boven de 18 bent en je gaat naar school 
of je studeert, krijg je in de meeste gevallen 
studiefinanciering op grond van de WSF-18 + . 
Je ontvangt dan altijd een basisbeurs van 
/  292 (als je nog thuis woont) o f /  620 (als je 
uitwonend bent). Maar daarnaast kun je ook 
aanvullende financiering aanvragen. Het be- 
drag kan variëren van /  360 tot /  464, afhan- 
kelijk van de onderwijssoort.
Of je voor die aanvullende financiering in aan- 
merking komt, hangt af van het inkomen van 
jouw ouders; als je vader en/of moeder een be- 
hooriijk inkomen heeft, wordt een “ ouderlijke 
bijdrage”  van de aanvullende financiering af- 
getrokken (of jouw ouders die ook betalen is 
een andere vraag!).
Soms willen studenten geen aanvullende finan- 
ciering aanvragen omdat ze bang zijn voor een 
hoog oplopende studieschuld. We raden je 
echter aan toch altijd aanvullende financiering 
aan te vragen. Want slechts een gedeelte van 
de aanvullende financiering bestaat uit een 
rentedragende lening; een ander deel is aanvul- 
lende beurs, en dat is een gift. In het lager be- 
roepsonderwijs, de MAVO en de eerste 4 
klassen van HAVO en v w o  is de aanvullende 
financiering zelfs 100% beurs, zodat je hele- 
maal geen schuld opbouwt. Hoe hoger het on- 
derwijsniveau is hoe lager de beurs. Maar ook 
voor het universitaire onderwijs bestaat toch 
nog altijd /  172 van de aanvullende financie- 
ring uit een beurs! Als je geen aanvullende fi- 
nanciering aanvraagt loop je dus ook die 
aanvullende beurs mis! Verder zal het vaak erg 
moeilijk zijn om rond te komen van alleen de 
basisbeurs, als je ouder(s) een laag inkomen 
hebben. Je ouders krijgen immers geen kinder- 
bijslag meer voor je en gaan meestal ook in

zelf genezen, zowel lichamelijk als geestelijk, 
wat ik als een geheel zie. Dat is ook vaak aan- 
leiding voor mensen om met oki-do-yoga te 
beginnen. Ze voelen zich lichamelijk of geeste- 
lijk niet goed. Iedereen kan in principe met 
oki-do-yoga beginnen. In de praktijk zijn het 
vaak vrouwen, maar dit jaar start er ook een 
gemengde groep op woensdagavond. Juist 
voor zwangere vrouwen vind ik oki-do-yoga 
van groot belang. Zwangere vrouwen zakken 
vaak weg in een soort lichamelijke apathie. 
Voelen zich alleen maar buik. Terwijl je veel 
meer kunt dan je denkt als je zwanger bent. 
(Een citaat uit haar nieuwe folder: “ Oki-do- 
yoga voor zwangeren is voor mij zwanger zijn 
en merken dat je veel meer kunt en sterker 
bent dan je denkt. ٥٠٠٢ o.a. een goede bek- 
kenstand en ontspannen schouders worden je 
zwangerschap en bevalling een stuk makkelij- 
ker. Het is de bedoeling dat je zo vroeg moge- 
lijk in de zwangerschap komt en dat je na de 
bevalling door gaat, om zowel psychiese als 1İ- 
chamelijk redenen. Slappe buikspieren, je al- 
leen voelen, 1000 kleine vraagjes hebben” .) 
Ook het eten van het juiste voedsel ziet Micke 
van Eyndhoven als een onderdeel van ok؛-do- 
yoga. Waarbij het haar vooral gaat om bewust 
eten. Dat eten wat je zelf kunt hanteren, jezelf 
leren beheersen. Eten heeft een zeer grote in- 
vloed op je hele gestel en verkeerd eten kan o.a. 
tot moeheid of rugklachten leiden. Waarbij ze 
als voorbeeld de slechte werking van (te veel) 
koffie noemt.

Tot slot benadrukt Mieke nog eens dat oki-do- 
yoga heel nuchter is, niet zweverig, en dat een 
ieder het op zijn/haar eigen manier kan doen. 
Kortom: als je last hebt van zogenaamde ‘vage 
klachten’, zoals moeheid, darmklachten, 
hoofdpijn, etc., of van iets concreets als pijn

0KI-D0-Y0GA
Al enige keren had ؛١ ، die eurieuze advertentie 
in de Staatskrant zien opduiken: “Oki-do- 
yoga is het lichamelijk en geestelijk meer 
weerstand krijgen door middel van stille, be- 
wegende en kraehtoefeningen. Hierdoor werkt 
oki-do-yoga ءه  het loslaten van spanningen en 
kan uiteindelijk een genezende werking heb- 
ben.” Wat dat wel mocht beduiden? Tijd voor 
een verhelderend gesprek met Mieke van 
Eyndhoven, de oki-do-yoga-lerares.

Wat is oki-do-yoga?
Fysiek is het een aantal oefeningen, een meng- 
sel van de (Chinese) Zen-yoga en wat meneer 
Oki uit Japan daar aan heeft toegevoegd. Hij 
heeft het een beetje meer hedendaags gemaakt 
(Massahero Oki is inmiddels overleden.) Oki 
heeft zijn yoga onder andere meer beweeglijk 
gemaakt. Veel mensen hebben bij yoga het 
idee dat je op je rug op de grond ligt en alleen 
maar adem haalt, maar oki-do-yoga kent veel 
meer bewegingsoefeningen en dingen die de 
deelnemers samen doen. Het is ook veel speel- 
ser, met ‘spelletjes’ die in feite krachtoefenin- 
gen zijn. Hierbij gaat het niet om de pure 
spierkracht, maar om waar je je kracht van- 
daan haalt. En dat is niet vanuit je armen of 
henen .maar vanuit je centrum ت 

Wat is een 'stille oefening’?
Hierbij gaat het om wat ze in de hatha-yoga 
‘asana’s’ (posities) noemen. Jezelf in een inge- 
wikkelde houding manouvreren, waarbij je 
een strekkende beweging maakt met een ge- 
deelte van je lichaam, dat je als het ware iso- 
leert van de rest van je lichaam. Je spant dus

VAARDIGHEDEN V00R
ALLEENSTAANDE OUDERS

koffie en thee. Meer informatie is te verkrijgen 
bij Wieka Luttmer, tel.: 881944 en op de

l ^ r m a t i e - a v n n d :
donderdag II oktober, 20.00 (gratis) buurt- 
huis Verzet, Hembrugstraat 156 (Spaarndam- 
merbuurt), 1013 x c  Amsterdam. 
Aanmelding:
-  telefonisch: Joger de Jong, tel.: 829773 

(overdag), Wieka Luttmer, tel.: 881944 
(’s avonds)

-  schriftelijk: onderstaande strook invullen 
en opsturen naar Wieka Luttmer, Wormer- 
veerstraat 32, 1013 SL Amsterdam

Organisatie: Sociaal Medische Werkgroep van 
het Wijkopbouworgaan van de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt.

Hierbij geef ik mij op voor de kursus Vaardig- 
heden voor alleenstaande ouders

Naam؛
Adres:
Tel.:

ik kom:
□  alleen
□  met partner

Soms gaat het opvoeden van kinderen van een 
leien dakje, maar er zijn ook perioden dat je 
als vader of moeder met je handen in het haar 
zit. Je zou hem of haar dan wel achter het be- 
hang willen plakken.
Je kan het honderd keer tegen Karin zeggen, 
maar nooit zal ze een keer uit zichzelf haar 
rommel opruimen en je wordt gek van het eeu- 
wige geruzie van Ronnie en Freddie. 
Opvoeden is een vak apart, maar aan ouders 
wordt geen kans gegeven om zich te scholen. 
Dat is anders bij de bloemenkweker in Aals- 
meer; bloemenkweken is ook een vak apart en 
de kweker voelt zich vakbekwaam door diplo- 
ma’s en handboeken. Maar anders dan bloe- 
men spreken kinderen vaak tegen of ze lopen 
weg als je ze roept. Kinderen grootbrengen is 
minstens zo ingewikkeld als bloemen kweken. 
Daarom start op donderdag 25 oktober in 
buurthuis Verzet de kursus Vaardigheden voor 
Ouders, geleid door twee pedagogen.
Daarin kun je leren hoe je de sfeer in huis kunt 
verbeteren, hoe je zo met je kind kunt praten 
dat het naar je luistert en ook rekening houdt 
met jouw behoeftes, hoe je kind zelfstandiger 
kan worden (ook eens zelf aan z’n.gymbroek 
denkt), meer zelfvertrouwen kan krijgen en 
storende gewoontes (steeds haar broertje pla- 
gen) af kan leren en hoe je konflikten op kunt 
lossen zonder autoritair of slap te zijn.
De kursus is bedoeld voor ouders van kin d eren  
van 4 tot en met 12 jaar, wordt ’s ochtens of

ik heb voorkeur voor:
□  ochtend
□  avond
□  maakt niet uit

in de (onder)rug, of als je je gewoon te stijf 
vindt, en jezelf als een last met je meedraagt, 
start dan nu met een cursus oki-do-yoga!

Lessen
Dinsdagochtend van 09.30-10.30 uur. Start 11' 
september. Zwangerschaps-yoga in de Roos, 
Vondelstraat 35-37. Dinsdagavond van 20.30-
21.30 uur. Start 25 september. Zwanger- 
schaps-yoga. Woensdagavond van 20.30-21.30 
uur. Start 19 september. Gemengd.
De avonden zijn in de De Wittenstraat I. Van 
15 t/m  19 oktober geen lessen. Informatie en 
opgave bij Mieke, tel. 869057/881140. Kosten: 
Zwangerschaps-yoga ƒ 8 , -  per les of  ƒ 6 4 , -  
per 10 lessen. Gemengde les ƒ  12, — per les of 
ƒ  100,— per 10 lessen.

Maarten Moens

één deel van je lichaam aan terwijl je de rest 
van je lichaam leert ontspannen-

Wat is een bewegende oefening?
Iets wat je met zijn tweeën doet. Bijvoorbeeld 
in spreidzit zitten tegenover elkaar en dan een 
draaiende beweging maken met je bovenli- 
chaam. Dit is een goede oefening voor de rug, 
de binnenbeenspieren en het bekken. Door het 
samen te doen (ook een essentie van ok؛-do- 
yoga) heb je steun aan elkaar. Zo kun je ook 
je zwakke plekken ontdekken en deze even- 
tueel sterker te maken. Krachtoefeningen zijn 
om je eigen grenzen te ontdekken. Ze zijn heel 
speels, maar kosten inspanning en doorzet- 
tingsvermogen. Je kunt leren je grenzen te ver- 
leggen, zowel geestelijk als lichamelijk.

Wie doen oki-do-yoga?
De essentie van oki-do-yoga is ‘genezing’. Je-

SOCIALE
VERNIEUWING

’s avonds gegeven, telt acht bijeenkomsten en 
kost tonaal ƒ  15, -  /ƒ  30, -  /ƒ  50, — (naar 
draagkracht), inklusief schriftelijk materiaal.

Vernieuwing werkzaam in het WijkOpbouw- 
Orgaan Staatsliedenbuurt (Van Hallstraat 81, 
tel. 821133). Het is Renée van Vlaardingen, die 
aardrijkskunde studeerde aan de üniversite؛، 
en verder werkzaam is bij het Flatform  van 
Democratische Organisaties voor Buitenlandse 
Arbeiders. Iedereen met vragen en ideeën over 
Sociale Vernieuwing kan op werkdagen tussen 
9 en 13 uur terecht in de tuinkamer van het 
WijkOpbouwOrgaan Staatsliedenbuurt.

M.e.F.

Er is geld voor de Sociale Vernieuwing. Er 
wordt gefluisterd dat er niet minder dan
270.000 gulden te verdelen is. De afgelopen 
tijd heeft de Stadsdeelraad Westerpark een 
aa n ta l  projecten bedacht, die binnen deze cate- 
gorie in aanmerking kunnen komen voor sub- 
sidie. Zo zullen we in de komende tijd wel 
meer horen over de ‘Inloopsporthal’ en het 
‘Vrouwennetwerk voor M a ro k k a a n se  en T u rk -  
se dames’. De eerste stap in deze was het aan- 
stellen van een projectmedewerkster Sociale

ض
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VRIJDAGNACHT 
21 SEPTEMBER

NAZOMERNACHTLOOP

20.00 uur KINDERLOOP T/M  14 JAAR
24.00 uur KWART MARATH©N VOLWASSENEN

SPEKTAKEL
vanaf 19.00 uur LUCHTKASTEEL, VLIEGENDE BRIGADE 
21.00 uur VUURVREETSTER
21.30 uur DANSDEMONSTRATIE
22.30 uur OPENLUCHT BIOSCOOP

vanaf 01.س  uur STEELBAND AND ... SWINGEN!!!

DE NACHT VAN HET
WESTERPARK

SPORT VOOR BUURTBEWONERS
buurtbewoners. De lessen worden gegeven 
،loor leraren met een beroepsopleiding, dus 
kwaliteit verzekerd!
٠٠١، voor het geld hoeft u het niet te laten; 
voor volwassenen bedragen de kosten drie gul- 
den per keer, terwijl kinderen onder 18 jaar 
gratis kunnen deeln€men aan de aktiviteiten. 
Denkt u eraan om zaalsehoenen mee te nemen 
naar de hal?

Het sportbuurtwerk begint na een lange, luie 
vakantie weer vol goede voornemens aan het 
nieuwe seizoen in de Van Hogendorphal. Deze 
sporthal staat in de Van Hogendorpstraat op 
nummer 921.
Door weer regelmatig te gaan sporten, voelt ٧ 
zieh fitter en krijgt ٧ gegarandeerd meer ener-

ف  aktiviteiten, die op het hieronder staande 
rooster vermeld staan, zijn bedoeld voor alle

PROGRAMMA VAN HOGENDORPHAL

van 24 september t/m  30 december 1990

vr; 15.30-17.00 uur Voetbal voor jeugd 
van 10 t/m  14 jaar 

za: 09.30-10.30 uur Tennisles volwassenen
10.30-11.30 uur Tennisles volwassenen
11.30-12.30 uur Tennisles volwassenen 

zo: 19.00-21.00 ٧٧٢ Badminton volwas-
senen (tot 21 okt.)

س-19.21.00  uur Voetbalkompetitie
volw. (vanaf 21 okt.)

س-21.23.00  uur Badminton volwas-
senen

di: 09.15-10.15 uur Konditietraining bui- 
tenlandse vrouwen 

10.30-12.30 uur Tennisles volwassenen 
س17.8.45 ل-  uur Sport voor meiden 

wo: 12.30-13.30 uur Sportspreekuur
س-14.16.00  uur Sportinstuif ٧٠٠٢

jeugd van 4 t/m  12 jr. 
do: 19.30-20.30 uur Sportspreekuur

21.00-23.00 uur Konditietraining vol-
wassenen

GNBEKENDEN NIEUWSGIERIG?
gierig hoe mensen hier hun (religieuze) plek 
proberen te vinden?
Vanuit het krk-en-buurtwerk van de Nassau- 
kerk en de Magdalenaparochie wordt er weer 
een kennismakingsgroep voor jongeren van 
20-35 jaar uit de Hugo de Groot-, Staatslie- 
den- en S ^  -rndammer-/Zeeheldenbuurt ge؛
organiseerd. Het doel is drieërlei: kenn ism a-  
ken met andere buurtbewoners, kennismaken 
met de leuke, handige en eigenaardige plekjes 
in de Hugo de Groot-, Staatslieden- en 
Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt, bezoeken 
van verschillende plaatsen waar men aan reli- 
gie probeer، vorm te geven. Aldoende probe- 
ren we onze eigen ideeën en ervaringen om- 
trent religie uit te wisselen.
De opzet van deze groep is ©!١١ vanaf maandag 
8 oktober 1990 om de twee weken bij elkaar te 
komen. In het totaal denken we aan 10 bijeen- 
komsten. Op deze eerste avond, die om 20.00 
u. in de Schakel, de Wittenkade 109hs, begint, 
maken we afspraken over de volgende data en 
de gewenste avonden.
Nog te onbekend naar je zin met mensen in de 
buurt, de buurten en benieuwd hoe mensen in 
deze buurten met hun inspiratie omgaan, geef 
je dan op of informeer eerst bij Martin de 
Jong, Columbusplein 18-2, lel 163403 of bij 
Leontine Derksen, spreekuur dinsdag en don- 
derdag tussen 14.00 en 15.30 uur in “ de Scha- 
kei” , de Wittenkade 109hs, tel. 847820.

Onbekend in de buurt en nieuwsgierig naar an- 
dere onbekenden? Nieuwsgierig naar de eigen- 
aardigheden van deze buurt/buurten? Nieuws-

TAO.MEDİTATIE

Maandag 1 oktober 18.00-19.30 □□٢
Magdalenahuis
Spaarndammerstraat 9 
1013 SR Amsterdam
T A O -M ed ita tie  staat voor transformatie. Het 
 s een hulpmiddel om meer te kijken naar dat؛
deel van jezelf dat geen lichamelijke grenzen 
kent, je vermogen om na te denken. Transfor- 
matie staat voor: verder gaan dan je lichaam, 
.vorm ءؤ
Denk je dat je een mens bent die iets spiritueels 
ervaart, dan zul je dat zien en ervaren. Als je 
denkt dat je een spiritueel wezen bent dat iets 
menselijks ervaart, dan zul je diezelfde werke- 
lijkheid anders ervaren.
Bereid je voor op een avontuurlijke tocht.
In mei 1990 zijn we gestart met deze nieuwe 
meditatiegroep.
Nu, na de zomervakantie, willen we verder 
gaan en iedereen die belangstelling heeft uitno- 
digen mee te doen.
Heb je belangstelling maar ben je verhinderd 
op die dag, bel dan naar het spreekuur van 
Kerk en Buurt dinsdags en donderdags van 
14.00-15.30, telefoon 847820.

treedt een v u u rv ree ts te r  op en zal Martin Mens 
enige acts van zijn straattheater opvoeren. De 
dansdemonstratie wordt heel bijzonder. Vele 
eigentijdse, multikulturele dansen worden aan 
den volke getoond.
De vrijdagavond wordt besloten met een open- 
luchtbioscoop. De nacht begint met de kwart 
marathon. Daarna is het tijd voor The Swining 
Steelband en dat betekent swingen tot in de 
kleine uurtjes. Drinken en hapjes zijn te ver- 
krijgen.
De organisatoren rekenen op een zwoele nazo- 
meravond en niet op een herfststorm. Wat 
voor weer het ook wordt, het programma gaat 
door. Tenzij windkracht 8 of meer de tent 
dreigt weg te blazen of dat door bliksem- 
schichten de nacht te sterk verlicht wordt. 
P.S. D؛t evenement was eerder gepland op 22 

juni maar moest toen helaas door “ mid- 
zomerstormen” worden uitgesteld.

namens de organisatoren 
Cok Oostveen

Dit jaar wordt voor de vijfde maal de Kwart 
Marathon georganiseerd door de werkgroep 
sport uit de Staatsliedenbuurt. Om dit lustrum 
extra luister bij te zetten hebben wij er een 
avond plus nacht durend spektakel van ge- 
maakt. Dit betekent dat naast de werkgroep 
sport veel andere buurtorganisaties bij de or- 
ganisatie ervan betrokken zijn. Wij noemen er 
enkele: Stadsdeel Westerpark, sportbuurtwerk 
Staatslieden- en Spaarndammerbuurt, winke- 
liers. Zaal 100, Cavia, Prefoeroe. Kortom, het 
blijkt maar weer dat het Stadsdeel Westerpark 
bruist van kreativiteit en alrtiviteit■■
De kinderloop (tot 14 jaar) is 2 km lang en 
start om 20 uur. De prijsuitreiking wordt ver- 
zorgd door de zeer bekende clown en gooche- 
laar en ook ex-buurtbewoner BERR¥ MER- 
L1N. De volwassenen moeten ruim 10 km, een 
kwart marathon, afleggen. Zij starten om mid- 
dernacht precies.
Het spektakel rond dit sportieve gebeuren be- 
looft iets moois en afwisselends te worden. 
Reeds genoemd is Berry Merlin. Daarnaast

FESTIVAL OF TOOLS

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Festival of Tools, zaterdag 29 september 
Theaterboottocht 10-15 ni»r-
De theaterboot komt samen met de fanfare van de eerste liefdesnacht uw gereedschap op- 
halen. Theater Tender is bij de aanlegplaats: een verrassing die u niet zult willen missen. 
Aanlegplaats:
11.45-12.30 uur: Brug Wittenkade/2e Nassaustraat.
Vanaf 15س  uur een groots feestprogramma op de Noordermarkt.
-  Kinderprogramma
-  Spektakulair schermduel
-  Gebroeders Flint zingen voor u
-  Gevarieerde demonstratie van gereedschapsherstel
-  Vele verrassingen.
Van 17-22 uur muzikale optredens met o.a.
-  Saxofonist Hans Dulfer
-  Rock ه  Rollgroep Weekend Warriors
-  Cassanova (Andes muziek)
-  Acrobatische toeren met Lady Komédie
-  Syreens (Girlbeat)
-  De Rijbaan (Jazz/blues)
De Stichting Gered Gereedschap, Pesthuislaan 23 (W.G.-plein) Amsterdam.
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