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Dreigend
exp^siegevaar
bij aanleg nieuwe spoorlijnen
Bij de werkzaamheden aan de spoorlijn uitbreiding langs het Westerpark en het 
Prinseneiland ging het tot nog toe wonderwel goed. Maar Haring Arie (وه ), ge- 
pensioneerde penoze, kan ؛؛een oog meer dicht doen bij de gedachte aan wat er 
in de Tweede Wereldoorlog door hem aan explosieven in de Eilandsgracht is ge- 
dumpt. Het staat uitgebreid beschreven in zijn laatste boek ‘Haring Arie De Sar• 
kast’.

nen openbreken met behulp van een 
kleine betonschaar. Je moest voor 
twee dingen goed u؛tk؛jken: de baan- 
politie en op de palen die je passeerde. 
Hing je als tweede man te ver naar 
buiten kon het gebeuren dat je er af- 
viel. Van te voren wist je nooit wat de 
lading was, het kon mee- o f tegenval- 
len, soms waren het koolrapen of SUİ- 
kerbieten dan moest je nog opletten 
dat je bij het openschuiven van de 
deur, de hele bende niet als een lawine 
over je heen kwam. Had je pech dan 
kwam je met lege handen terug bij de 
heler, die al de hele avond koffie, en 
brood had uitgedeeld in de hoop dat 
er winst gemaakt zou worden. Het wa- 
ren van nature toch al zo’n stelletje 
hebbers die gasten. Ze deden alles uit 
berekening en dat doen ze heden ten 
dage nog, want dat ras raakt nooit uit- 
gestorven. Zo zaten we weer als van- 
ouds te kaarten bij deze snees toen er 
remmend, sissend en piepend een trein 
tot stilstand kwam en vlak bij de heler 
zijn tuin stopte.

Stalen kisten
‘We hadden tijdens dat kaarten alweer 
uitgebreid zitten fantaseren dat we één 
dezer dagen wel eens een grote klapper 
konden maken, misschien was het de- 
ze keer raak. We stormden de dijk op 
en de eerste de beste wagen werd 
opengebroken, de schuifdeur ging 
makkelijk open en wat zagen we daar, 
allemaal stalen kisten die op slot 
zaten. We riepen naar beneden: ‘Er 
zitten allemaal stalen jo ffe rs  in 
H enk ...!’ ‘Nou jongens... dan zitten 
we gebakken, want die dingen zitten 
vast vol met poen ...!’ Ik had al laten 
weten dat ze loodzwaar waren. Mis- 
schien was het wel goud of waren het 
sieraden dat ze van joden hadden af- 
genomen, of waren het zilveren gul- 
dens en rijksdaalders, want die had- 
den we van de moffen moeten ؛n  -eve؛
ren ٠٩١ er waardeloos papiergeld en 
zinken munten voor terug te krijgen. 
Wij werden op onze beurt ook hebbe- 
rig en haalden zoveel mogelijk van die 
stalen kisten uit de wagon. We zweet- 
ten als otters en werkten als beren in 
de bezeten gedachte de slag van ons le- 
ven te slaan. De snees stond onderaan 
de dijk te dansen en te schreeuwen: 
‘Zoveel mogelijk pakken, m annen...!’ 
We slaagden erin zo’n stuk o f tien van 
die kisten de wagon uit te werken 
voordat de trein zich weer langzaam in 
beweging zette. Ik kon nog net op tijd 
de deuren dicht krijgen en het gebro- 
ken slot eraan hangen.

Kwalen van 
hebberigheid
Voor de rest van de oorlog zaten we 
op fluweel en met z’n allen droegen we 
de stalen kisten die in de tuin van de 
snees stonden naar binnen. Ons kon 
niks meer gebeuren met zoveel poen in
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ln de oorlog beroofden ze treinen van 
de lading welke de moffen naar Das 
Vaterland dreigden te sturen. Met 
ploegen van minimaal vier of vijf 
man. Twee op de trein en de rest op de 
plek waar de buit de dijk af moest. 
Het was begin 1943, en Haring Arie 
woonde op de Haarlemmerhouttui- 
nen. Het huis van de ‘snees’ (heler) lag 
aan de spoordijk, en om op de spoor- 
dijken bij de treinen te komen, had je 
verder met niemand iets te maken. Al 
die goederentreinen reden daar lang- 
zaam en vaak stopten ze er om op het 
groene signaal te wachten om op te 
stomen naar het Centraal-Station. Dat 
openbreken van de goederenwagons 
deden ze met z’n tweeën, één stond 
wijdbeens op de treeplank, met ge- 
spreide armen zich vasthoudend aan 
de beugels bij de schuifdeur, de ander 
stond voor hem en kon op hem leunen 
om met vrije handen het slot te kun-

Verdwijnende schoonheid

© foto: Dirk Blij

Ondanks dertig bezwaarschriften lijkt de sloop van het schilderachtigste plekje in de Staatsliedenbuurt bijna onomkeer- 
baar. Terwijl de plannen die Stadsdeel Westerpark heeft met deze strook aan de overzijde van de Wittenkade en Wit- 
tenstraat financieel niet haalbaar zijn, dreigt onze laatste rest historie van vóór de buurt in het laatste kwart van de vorige 
eeuw buiten de stadswallen werd gebouwd, ons te worden afgenowen. Om definitief plaats te gaan ma؛؛e') voor ؛uppie-
bunkers.

Stille nacht 
in de Staats

Kerstmis in een stadsvernieuwingsbuurt met relatief veel Cnpersoonshuishou- 
dens. Kerst in een stadsdeel zonder eigen kerstboom. En waar sommigen de 
jaarwisseling moederziel alleen voor de buis gekluisterd doorbrengen. Een tele- 
visie met volop galaconcerten, kerkdiensten en herhalingen van alle ellende van 
het afgelopen jaar, in hapklare brokken overzichtelijk samengesteld. Dan klinkt 
de bel van de magnetron: de oliebollen zijn weer eens warm. Kop op, want dit 
jaar wordt het allemaal anders in de Staats- en Hugo de Grootbuurt. Neem bij- 
voorbeeld de kerstlunch in de Nassaukerk, of de Soca Parang party op derde 
kerstdag en de Hardrock-New Vearsparty met twee knalharde rockbands in 
buurthuis de Bindin؛;, !s dat iets te hard, dan is een Gregoriaanse Hoogmis met 
(veel) wierook misschien iets. De donkere dagen van kerst kunnen ook voor de 
meest eenzamen onder ons een waar feest zijn, met volop mogelijkheden voor 
interessante ontmoetingen met gelijk gestemde zielen. Gooi deze Staatskrant 
dan ook niet weg, want naast dat dit exemplaar een blijvend souvenir kan wor- 
den aan de komende feestdagen, presenteren wij ٧ hierbij het spetterende feest- 
programma, wat loopt tot en met de besloten knallende nieuwjaarsborrel voor 
het Westerparkbestuur en werknemers met sd^eelburgervader Maarten 
Voster.

is dat op deze avond sommigen spon- 
taan een waxinelichtje in jam pot op de 
^ r ia e rc h i jn in g s p la a ts  aan het Van 
Limburg Stirumplein plaatsen.
Het kerstgebeuren start op de middag 
van 24 december met een eucharistie- 
viering in de parochie van Sint Mag- 
dalena (r.k.), Spaarndammerstraat 
460. Deze mis is speciaal bedoeld voor 
ouderen en begint om 15.00 uur. Een 
traditionele nachtmis heeft er niet 
plaats in de Magdalena-kapel. Wel 
een eucomenische viering, samen met 
de protestanten. De aanvang hiervan 
is echter vervroegd en begint om
21.00 uur.
Wie behoefte heeft om zo’n echte 
hoogmis met Gregoriaanse gezangen 
en wierookwalm mee te maken, kan 
op 24 december om 23.00 uur terecht 
in de Tichelkerk (r.k.), die eigenlijk
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De zondag voor de kerst heeft er een 
kerstviering plaats in het gebouw van 
de Zuiderspeeltuin, georganiseerd 
door Prefoeroe in samenwerking met 
de stichting Surimaribo en voornoem- 
de speeltuin. Er zijn kinder-, jonge- 
ren- en ouderenprogramm a’s, dus 
voor elk wat wils. Voor deelname aan 
het programma kun je je opgeven bij 
Prefoeroe (tel. 686 17 22). Ook kun je 
meehelpen bij de voorbereiding. De 
toegang is gratis en het geheel begint 
om 14.00 uur ’s middags en loopt tot
22.00 uur.

Kerstnacht
Kerken zijn met kerst altijd goedge- 
vuld. Het traditionele begin van de 
kerstviering zijn de nachtmissen en 
diensten. De avond voor kerst komt 
men gezellig bij elkaar om gezamen- 
lijk de middernachtsdienst te bezoe- 
ken. Een nieuwe tr.aditie in onze buurt

we de woorden van Van Eek nog eens 
goed overdenken’ toen deze zag wat er 
uiteindelijk was geworden van ‘dat 
fantastisch stukje Holland’ nadat de 
Gemeente er woonblokken had laten 
bouwen. ‘Ze hebben iets unieks af'ge- 
broken om er iets voor in de plaats te 
krijgen wat je overal vindt’. Drs. Ver- 
meulen noemt die zogenaamde ‘rom- 
melige loodsen’ een zaak van ‘uiterst 
historisch belang, /eker in 7.o’n  buurt 
met een verleden als de Staatslieden- 
buurt’. Hij briest: ‘In heel Nederland 
maakt iedereen zich enorm druk om 
ieder molenfundament dat er maar 
bestaat, en hier hebben ze twee molen- 
fundamenten en die zullen ze nu even 
gaan verkankeren met hun woonblok- 
ken’.
Na meer dan een eeuw de Stadsver- 
nieuwingsdans te zijn ontsprongen 
gaat Stadsdeel Westerpark korte met- 
ten maken met Van Eck’s fantastische 
stukje Holland. Hoe Stadsdeel Wes- 
terpark de wensen van vrijwel alle be- 
trokkenen negeert en zich in alle mo- 
gelijke bochten wringt om haar zin 
door te drijven, kunt u lezen in het ar- 
tikel ‘Pappen en nathouden’ van Pito 
Dijkstra elders in deze krant. Maar 
wat dreigt er nu precies verloren te 
gaan? Een stel gammele, ouwe lood- 
sen, het aankijken niet waard? Ouwe 
troep die zo snel mogelijk moeten 
worden vervangen door juppiebun- 
kers? Zeker niet: met name dit stukje 
Staatsliedenbuurt is onverbrekelijk 
verbonden met grote namen als Vin- 
cent van Gogh en A rthur Rimbaud. 
Maar dan moeten we wel even door de 
gemoderniseerde facade van sommige 
panden door kijken, die volgens drs. 
Vermeulen ‘op betrekkelijk eenvoudi- 
ge wijze weer in hun oude staat’ te 
herstellen zouden zijn.
Vlak naast de plek waar in 6 ا9ا  de 
Nassaukerk van architect Krijgsman 
verrees woonde vroeger ing. Voor- 
ham, de aannemer die ook het paleis
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Ooit stonden hier vele molens langs 
dit laatste stuk van de Kostverloren- 
vaart, Over dit stuk liep ter hoogte 
van de tegenwoordige De W ittenstraat 
de Beltweg. Samen met de loodsen, 
vaartjés en bruggetjes zorgden zij 
voor een landschap wat destijds vele 
schilders wist te bekoren. Dit deel van 
de stad was voor de in 1873 geboren 
Jabobus van Eek in zijn jeugd nog de 
‘uitverkoren wandelplek’. Toen om- 
streeks 1887 de gemeente Amsterdam 
de Haarlemmerweg in verband met de 
stadsbebouwing aldaar van het rijk 
had gekocht, trok men de daar dood- 
lopende Kostverlorenvaart door tot 
aan de Haarlemmertrekvaart. En als 
voorbode van wat de buurt 104 jaar 
na dato op nieuw te wachten staat, 
sloopte men de molens en de daarbij- 
behorende schilderachtige loodsen. 
Van Eek schreef in zijn boek De 
Amsterdamsche Schans en de Buiten- 
singel: ‘Met weemoed zag ik hoe hier 
sloot na sloot werd gedempt en de mo- 
lens, woningen en optrekjes onder de 
slopershamer vielen, waarbij de tui- 
nen werden verwoest en ooftbomen, 
struiken en sierplanten aan verniet؛- 
ging werden prijsgegeven. Velen, ge- 
hecht aan hun bezit, konden er node 
afstand van doen. Ook verscheidene 
handwerklieden waren moeilijk te be- 
wegen hun kleine, vrije woningen met 
veelal ruime tuinen en moesgrond te 
verlaten en te verwisselen tegen de 
nieuw gebouwde bekrompen etagewo- 
ningen met hun voor- en achterkamer, 
alkoof en kleine keuken’.

Cultuurbarbarisme
Slechts één stukje van onze buurt ont- 
kwam aan de slopershamer. Enkel en 
alleen dat laatste driehoekje tussen 
W ittenstraat en Wittenkade ontliep de 
vernieling; men liet het vooralsnog 
met rust. De historicus drs. j .  Ver- 
meulen, publicist in o.a. het NRC- 
Handelsblad, Trouw en Het Parool 
zegt dat we, ‘voordat de slopershamer 
opnieuw onherstelbaar laten toeslaan.
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Badmingtontoernooi
ven door het onderstaande strookje ؛٢  
te vullen en af te geven in de sporthal 
van Hogendorpstraat 921. De in 
sehrijving sluit op 10 januari. 
Informatie over alles, hier beschreven 
hij:
Ted forritsm a
Sportbuurtwerker Staatslieden-/Hug<
de G rootbuurt ١
p /a  Hogendorp Sportcentrum
Van Hogend©rphal 921
1051 CE Amsterdam
tel.: 6 84 42 60

©٢ zondag 12 januari organiseert het 
sportbuurtwerk voor alle volwassen 
buurtbewoners een badmintontoer- 
nooi. Iedere deelnemer dient om 18.45 
uur aanwezig te zijn, en de pr؛jsu؛tre،- 
king is onmiddelij^ na afloop, om 
23 uur.
£٢ kan gekozen worden voor de wed- 
strijdklasse en de rekreatieklasse. u  
kunt uitkomen in enkel- o f dubbel- 
spel, zowel met iemand van uw eigen 
sexe als mixed. De kosten bedragen 
/  7,50 per persoon, u  kunt u inschrij-

Ik geef mij op als deelnemer aan het rekreatieve badmintontoernooi ؛٢١
het Hogendorp Sportcentrum op 12 januari.

Naam: wedstrijdklasse*
rekreatieklasse*

Voornaam: herenenkelspel*
Adres: damesenkelspel*

damesdubbel*
Postcode: herendubbel*
woonplaats: mixeddubbel*

Handtekening:

* = aankruisen welke categorie gewenst wordt.

Capsones
Over capsones gesproken: ook binn، 
de FANNIUS SCHOLTENBUUR 
rommelt het. Met moeite kon voork 
men worden dat delen van de 
Scholtenstraat zich zouden afsplits، 
in een GRAAF VAN BENTINC 
TOT CLIFFORD- en een JON1 
HEER VAN BOETZELAER TC 
BEUNINGENBUURT en met eig 

 vertegenwoordigingen in de wijkra؛
zouden komen te zitten. En dat alle 
maar omdat ze vinden dat het F Ai 
NIUS SCHOLTENCOMITÉ zic^ n 

 hard genoeg opstelt tegenover het ؛
 zag dat zetelt in de voormalige ،؛؛

.fabriek

De bewoners van de HUGO E 
GROOTBUURT moeten zich nog u 
spreken over de nieuwe naam van d 

n de buurt ten zuiden van؛،deel v 
1 Tweede Hugo de Grootstraat en 

ongenummerde Hugo de Grootpl، 
en ten noorden van de Hugo 
Grootkade. Het deel met de Der 
Hugo de Grootstraat. De bewon< 

 zijn grapjes over geheime ontsn؛
pingen in een boekenkist meer d 
zat. Vooralsnog wordt het gé 

0 REIGERSBERGENBUURT en 
geen BUURT-ZONDER-NAAM, ; 

als door een BZN-fan werd geoppe 
Alleen in de MARCANTIBUU!

doen ze nog niet mee aan deze ra؛

Klein 
Oost-Europa
Terwijl er van hogerhand allerlei po- 
gingen worden ondernomen om de 
binnen het Stadsdeel W esterpark lig- 
gende buurten to t één geheel te sme- 
den, dreigt met name de Staatslieden- 
buurt uiteen te vallen in steeds kleine- 
re eenheden. Het begon toen midden 
in de buurt ineens de FANNIUS 
SCHOLTENBUURT ontstond. Even 
later hadden we ook een NOORD- 
OOSTRUNTBUURT en een heuse 
W ITTENEILANDENW IJK. Kort- 
om, iedere straat bleek plotseling in 
een autonome eenheid te veranderen 
met bijbehorende Werk-, Stuur- en 
' Niet zonder trots kunnen

we dan ook de geboorte van weer een 
nieuwe ‘wijk’ in ons midden melden, 
want de strook tussen de De Witten- 
kade en de Nassau- en Jacob Catska- 
de, voorheen deel van die Witteneilan- 
denwijk dus, is bevallen van de 
‘buurt’ KOSTVERLOREN-NOORD. 
Het gedeelte van de Nassaukerk tot 
aan het kippebruggetje aan het einde 
van de W ittenstraat/Jac. Catskade, 
voorheen een kwart van de Witten- 
straat is van de ene op de andere dag 
niet langer Amsterdam West, Stads- 
deel Westerpark, Staatsliedenbuurt of 
de Witteneilandenwijk, maar de veel 
sjiekere micro-cosmos van Kostverlo- 
ren-Noord.

nemers steeds meer toe en brokkelt 
vertrouwen van betrokken bewot 
in de bureaucratie met de dag ver

Er wordt voortdurend op de ko؛ 
gehamerd, maar men is vergeten w 
het ook al weer over ging. Men sch 
ook vergeten te zijn dat een contr 
rend orgaan, de Gedeputeerde Stai 
wel degelijk de plannen toetst aar 
strekking van het Bestemmingsf 
Staatsliedenbuurt. En daarin staat 
om wonden, dat ‘Het handhaven 
het stedelijk milieu, waarbij een h 
dichtheid en een menging van fun، 
kenmerkend zijn, het uitgangs؟ 
vormt van het algemene beleid’. 
Dit zal des te meer voor bedrijver 
bewoners een reden zijn om bezw 
te blijven maken en alternatievei 
blijven ontwikkelen: niet tégen 
ningbouw of vóór bedrijven, n 
voor een buurt zoals die hoort te 2 
waar men woont en waar men we 

? o Dijk،؛

Geï'nteresseerden in de tekst van I 
bezwaarschriften kunnen numm 
6842927 bellen.

woners, namelijk de noodzaak van be- 
houd van bedrijvigheid in de buurt.

Wat willen we 
behouden
Het belang van functiemenging moet 
nu al voorop staan. Het bizarre doet 
zich voor dat het Stadsdeel Wester- 
park in toenemende mate van de 
noodzaak van functiemenging door- 
drongen raakt, maar tegelijkertijd het 
functioneren voor al bestaande en 
goed lopende bedrijven onmogelijk 
maakt. Hoe zullen dan nieuwe en min- 
der renderende bedrijven zich bij een 
dergelijk volstrekt tweeslachtige hou- 
ding moeten handhaven? De praktijk 
van de herhuisvesting van bewoners 
die een werkruimte hebben in een 
slooppand is daarvan een sprekend 
voorbeeld.
Deze meer inhoudelijke kanten die in- 
gaan op de vraag, wat wil je dat er in 
onze buurt gebeurt, wat voor activitei- 
ten moeten gestimuleerd worden, wat 
willen en kunnen we behouden, en op 
welke manier, worden door het Stads- 
deel stelselmatig naar de achtergrond 
geschoven. In de tussentijd neemt de 
o n z ^ r h e id  van de betrokken onder-

Pappen en nahouden:
Plannen stadsdeel 
Westerpark financieel 
niet haalhaar
De behandeling van de bezwaarschriften over de Witteneilandstrook Iaat schan- 

1 was de laatste dag dat de plan-1وو op zich wachten. Twintig maart ؛؛lan ؛§dal 
Stadsdeel Westerpark voor de Witteneilandstrook ter visie lagen. »،١، n van»؛n 

De gemeente wil daar ؛؛.t moment heeft het terrein een bedrijfshestemmin؛Op d 
woningbouw realiseren. Om dat te kunnen doen moet het Bestemmingsplan 
Staatsliedenbuurt voor dat gebied worden gew^zigd. Gewijzigd van bedrijfs- 

bestemming naar woonbestemming. En dat lijkt heel eenvoudig: het terrein 
kri}gt op de kaart gewoon numme^ AA6 in plaats van B5. Maar wat op het plat- 

te vlak zo simpel lijkt, krijgt er in de werkelijkheid een geheel andere dimensie
.bij

dongen feit gesteld: plaats maken 
voor woningbouw, en zelf een andere 
plek zoeken. Dat cen aantal van hen 
vanwege de aldus ontstane onzeker- 
heid elders een onderkomen is gaan 
zoeken, is hun nauwelijks te ver- 
wijten.
In de toelichting op de totstand- 
koming van het Bestemmingsplan 
Staatsliedenbuurt is uitdrukkelijk 
gesteld dat de bedrijfsbestemming pas 
in een andere bestemming kan worden 
omgezet als aantoonbaar geen bedrij- 
ven meer functioneren en evenmin 
nieuwe gegadigden kunnen worden 
gevonden. Men zou mogen verwach- 
ten dat bestuurders en ambtenaren die 
uitvoering aan het beleid moeten ge- 
ven, goed van dergelijke voorschriften 
op de hoogte zijn. Echter, toen enkele 
jaren geleden overheidsbezuinigingen 
een koerswijziging richting koopwo- 
ningen mogelijk maakten, werd alles 
voor de schaarse interessante kooplo- 
caties aan de kant geschoven, zelfs de 
vraag of het allemaal wel financieel 
haalbaar zou zijn. Daarover liet men 
geen twijfel bestaan, men ging maar 
door met plannen maken, plannen die 
een juridische- noch financiële basis 
hadden, maar die wel de suggestie 

 -wekten alsof het om een onomkeer ر
baar proces ging.

Het argument om op de Witteneiland- 
strook woningen te bouwen was de be- 
hoefte aan sociale woningbouw. Bij 
aanvang van de plannen werd dit 
aspect breed uitgemeten, De project- 
groep citeerde in die tijd meerdere ma- 
len het W ijkopbouworgaan, de voor- 
vechter bij uitstek van het bouwen van 
betaalbare woningen. Om het plan fi- 
nancieel haalbaar te maken zou niet 
meer dan 20% van de woningen in de 
koopsector hoeven te worden gereali- 
seerd.
Dezelfde bezuinigingen die het zoeken 
naar toplocaties hebben gestroom- 
lijnd, hebben er echter ook toe geleid 
dat de gelden voor sociale woning- 
bouw en voor het stadsvernieuwings- 
fonds de bodem van de put hebben be- 
reikt. Hier al op vooruitlopend was 
het percentage premiekoopwoningen 
bij het stedebouwkundig programma 
van eisen (februari 1991) al opgetrok- 
ken to t 50. Nu probeert het Stadsdeel 
dat percentage in een weer andere sub- 
sidieregeling onder te brengen. 
Afgezien van de vraag of daarmee het 
fiat voor de woningbouw zal worden 
verkregen, laat dit voortdurend ma- 
noeuvreren zien hoe weinig door،؛m- 
merd de hele planvorming is geweest. 
Op zich is veel te zeggen voor een ver- 
menging van verschillende inkomsten- 
groepen in een wijk, alleen zal dit een 
voortvloeisel moeten zijn van een 
principiéle discussie en niet van een 
simpele rekensom om een plan op pa- 
pier goedkoper te maken.
Er is bovendien een veel eenvoudiger 
manier om de kosten binnen de toe- 
laatbare grenzen te behouden, en dat 
is de bedrijven die willen blijven laten 
blijven! Daarmee wordt tegelijkertijd 
tegemoet gekomen aan feitelijk de be- 
langrijkste argumenten in de bezwaar- 
schriften van zowel bedrijven als be-

De dag voor die twintigste m aart wer- 
den dertig bezwaarschriften bij het 
Stadsdeel Westerpark afgegeven. Der- 
tien waren afkomstig van de bedrijven 
die op het gebied zijn gevestigd. Ze- 
ventien waren van buurtbewoners van 
wie een aantal vlakbij de betreffende 
locatie woonachtig zijn. Al eerder wa- 
ren van nog twee bedrijven bezwaar- 
schriften overhandigd. Volgens de 
procedure zoals die door het Stadsdeel 
was voorgesteld, zou twee maanden 
later een hoorzitting plaatsvinden, 
waar mensen hun bezwaren tegen de 
plannen van het Stadsdeel kunnen toe- 
lichten. Dit is overigens niet hetzelfde 
als inspraak: de hoorzitting heeft een 
juridische basis en móet door het 
Stadsdeel worden gehouden.
Het is nu eind 1991: bijna negen 
maanden na de ter visie legging. Er is 
nog steeds geen hoorzitting geweest. 
Pas nadat een aantal ondernemers in 
de Commissie Wonen van jongstleden 
oktober hun ongenoegen hierover 
hadden geuit en de wethouder inzake, 
Mirjam van Lierop, door de commis- 
sieleden op de vingers was getikt, werd 
een brief rondgestuurd. De behande- 
ling van deze bezwaren zal pas in fe- 
bruari van het volgend jaar plaatsvin- 
den vanwege geldtekort. In die brief, 
evenals in de mondelinge toelichting 
tijdens de Commissievergadering, 
werd gesuggereerd alsof de bezwaar- 
den zelf de oo:zaak waren van de ver- 
traging van bijna één jaar. Waarom?

Ondernemers 
gepasseerd
Omdat zij in het bezwaarschrift de 
vinger op de zere plek hadden gelegd, 
namelijk dat de plannen van het 
Stadsdeel voor de W itteneilandstrook 
financieel niet haalbaar zijn. Dat wa- 
ren ze in 1983 al niet, toen de discussie 
over de bestemming van het gebied 
was aangezwengeld in het kader van 
het Bestemmingsplan Staatslieden- 
buurt, en: dat zijn ze nu nog steeds 
niet. Weliswaar probeert het Stadsdeel 
met veel boekhoudkundig geschuif 
(dan weer een woning er bij, dan weer 
een woning in de vrije sector) het te- 
kort op de grondexploitatie voor de 
Centrale Stad acceptabel te maken, 
verreweg het grootste aandeel van de 
kosten wordt in beslag genomen door 
het uitplaatsen en schadeloos stellen 
van de bedrijven die daar goed func- 
tioneren. En daar zit’m nu juist de 
kneep! De hele operatie die in 1989 in 
gang is gezet door de Ambtelijke ? ٢٠- 
ject Groep S t^sliedenbuurt/F rede- 
rik Hendrikbuurt om de W itteneiland- 
strook om te zetten van bedrijven- tot 
woninglocatie, was qua argumentatie 
gebaseerd op de veronderstelling dat 
het gebied als bedrijventerrein niet 
goed zou functioneren. Dit was niet 
meer dan een veronderstelling, want 
de mensen die daar echt iets over kon- 
den zeggen, namelijk de ondernemers, 
werd niets gevraagd; zoals hun even- 
min is gevraagd o f zij wilden blijven 
danwel liever naar een andere plek 
wilden uitwijken bijvoorbeeld met het 
oog op bedrijfsexpansie. Zij werden 
volledig gepasseerd en v e r e e n ٢؟  !-
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schoonheid
op de Dam restaureerde en als christe- 
lijk straatpredikan، in en buiten de 
buurt actief was.
De schitterende waterkantzijde, waar 
de bebouwing doorloopt tot aan het 
water, is vanaf verschillende punten in 
de buurt goed zichtbaar. Het verrast 
door verscheidenheid en geringe hoog- 
te aangenaam, maar wordt nog over- 
troffen door de werkelijk schitterende 
houten huisjes aan de W ittenstraatzij- 
de. Zoal؟ de unieke honten woning 
van de gebroeders Bouwman b.v., of 
de houten huizen waaronder tegelhan- 
del Meester Smeets in gevestigd is en 
welke ooit deel uitmaakten van de 
loodsen van de molen Het Leidsche 
Wapen. Even verderop, waar nu Tul- 
leners Installatie Techniek een onder- 
komen heeft, ,؟tond ook een molen, 
De Vrede genaamd. Molens die met 
wat goede wil ter plekke zouden kun- 
nen worden hersteld. De fundamenten 
van molen De Vrede zijn nog steeds 
aanwezig. Zoiets zou de buurt, waar 
zich ooit zo’n beetje de meeste molens 
van Amsterdam bevonden, weer iets 
van haar oude karakteristiek terugge- 
ven. De historicus Vermeulen: ‘W at ze 
in Sloten of in de Hugo de G rootbuurt 
kunnen, dat kunnen ze toch hier in de 
Staats ook?’. In de Gilles van Leden- 
berchstraat hebben een aantal enthou- 
siaste mensen zich over de houtzaag- 
molen De Otter ontfermd. Zover is 
men in de Staatsliedenbuurt nog niet. 
Ondanks alle vergevorderde plannen 
zijn de meeste deskundigen het er wel 
over eens dat er niet zonder meer kan 
worden overgegaan tot herstel van dit 
gebied. Er dient vooral een uitgebreid 
bodemonderzoek te worden verricht 
op de plek waar zich tegenwoordig de 
Accuwachtloodsen bevinden. Niet al- 
leen vanwege de Accuwacht, maar 
vanwege een eerdere vestiging uit de 
vorige eeuw. Hier bevond zich ooit de 
Asloods, welke deel uit maakte van d e ' 
belt die zich over de huidige Jacob 
Catskade to t voornoemd punt uit- 
strekte. Hier werd verbrand vuilnis 
opgeslagen voor het per schip naar el- 
ders werd afgevoerd.

Besehermd stadsgezicht
Dat dit zuidelijk deel van het Witten- 
eiland nog geen beschermd stadsge- 
zicht is, noemt de historicus drs. j .  
Vermeulen ‘onbegrijpelijk’. Hij windt 
zich duidelijk op wanneer de teloor- 
gang van dit stukje Staatsliedenbuurt 
ter sprake komt; ‘Ze hebben totaal 
geen historisch besef en klooien maar 
wat aan’. Hij noemt het een ‘schande’ 
dat ze perse hier ‘woonblokken van 
gevarieerde bouwhoogte’ willen neer- 
pleuren.
‘In principe ben ik niet tegen nieuw- 
bouw, en als je ziet dat ze boel weer zo 
nodig moeten vermooibouwen. Het is 
allemaal al zo treurig, en het mag ner- 
gens meer historisch rommelig zijn. 
En zelfs als ze hun plannen weten 
door te drijven: wat komt er voor te- 
rug? Daar houd ik mijn hart voor 
vast’.
Niet alleen vanwege het zo bijzondere 
karakter, maar ook uit ‘cultuur-histo- 
risch besef zou Stadsdeel Westerpark 
met hun poten van dit stukje buurt’ af 
moeten blijven, want in het woonhuis 
van de gebroeders Bouwman verbleef 
de schilder Vincent van Gogh, terwijl 
twee huizen verder, op nummer 148, 
de bekende ‘poéte m audit’, dichter 
A rthur Rimbaud heeft geslapen. Het 
is en blijft triest dat men zoiets laat 
verdwijnen voor woonblokken.
Drs. Vermeulen: ‘Vooral als je weet 
dat dit allemaal zo onnodig is. Op de 
plek waar nu van die lelijke en vooral 
truttige sociale nieuwbouw wordt ge- 
bouwd, zouden ze bijvoorbeeld een 
schitterende 27 verdiepingen tellende 
driehoekige torenflat kunnen bouwen. 
Daar had iedereen die ze nu op dat 
stukje Witteneiland willen proppen 
een riante plaats in kunnen krijgen 
met een schitterend uitzicht op dit 
unieke stukje Nederland’.

Mohamed el-Fers
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degezondheid ١١^١

Onveiligheid op straat groot probleemBekende onderzoekers als Maurice de Hond en onderzoeksbureaus als het Ne- 
derlands Instituut ^oor Opinieonderzoek (NIPO) gebruiken meestal zo’n 1.000 
mensen voor hun werk. Met behulp van die 1.000 komen ze van alles aan de 
weet over wat âlle 15 mil؛o<?n Nederlanders vinden, bijvoorbeeld over politieke 
partijen. De GG&GD vroeg het bureau Veldkamp dit onderzoek te doen onder 
1.000 van de 26.549 inwoners van Westerpark.

noemd. Vooral het W esterpark zelf 
wordt fel bekritiseerd, vanwege de ٥١١• 
veiligheid, de vervuiling en de grote 
loslopende honden die kinderen en an- 
deren wegjagen. Het zijn vooral stille 
plekken, zoals parken, plantsoenen, 
tunnels en industrieterreinen, die eng 
worden gevonden. Dat is trouwens 
niet altijd zo. Een avondwinkel en ver- 
sehillende eafé’s worden juist geme- 
den, omdat de mensen die zich daar 
ophouden eng worden gevon ;n.

omdat ؟٢  in huis of in de auto werd in- 
gebroken. Opvallend is eehter dat 
mensen die er slachtoffer van zijn ge- 
weest zich niet echt veel onveiliger 
voelen dan mensen aan wie de ellende 
is voorbijgegaan. Misdrijven waarvan 
men zich onveilig gaat voelen zijn be- 
rovingen op straat en bedreigingen. 
Ruim een kwart van de Westerparkers 
mijdt plaatsen die ze eng vinden. Door 
de ondervraagden werden maar liefst 
142 enge plekken in de buurt ge

Een niet onaanzienlijk deel van de be- 
volking voelt zich vooral ’s avonds 
niet veilig op straat. Het zijn vooral 
lager opgeleiden, de ouderen en vrou- 
wen die zich niet veilig voelen op 
straat. Men is bang voor berovingen 
en vervelende mensen.

Bijna 60 procent van de We؛terpar-
kers heeft vorig jaar te maken gehad 
met een of meer misdrijven. Meestal 
omdat de fiets werd gestolen, anders

ren.
Een kwart heeft een hogere opleiding, 
bijna de helft alleen een lagere, de rest 
iets daartussen.
Bijna de helft heeft alleen een mini-
mum-inkomen. De rest heeft iets meer 
en maar een kleine groep heeft een 
heel hoog inkomen. De stellen, met of 
zonder kinderen, hebben de hoogste 
inkomens per huishouden. Vaker dan 
Nederlandse gezinnen, moeten Ma- 
rokkaanse, Turkse en Surinaamse 
huishoudens rondkomen van een mi- 
nimumloon. De helft van alle onder- 
vraagde Westerparkers werkt, 10 pro- 
cent is werkloos, 8 procent zit in de 
WAO. Er zijn meer Turken, Marok- 
kanen en Surinamers werkloos dan 
Nederlanders.

In de Spaarndammerbuurt (samen 
met de Zeeheldenbuurt) wonen veel 
gezinnen met kinderen, veel ouderen 
en veel W AO’ers. In de Staatslieden- 
buurt wonen veel jongeren met een 
hoge opleiding (studenten) en met lage 
inkomens, vaak alleenstaand. In de 
Frederik Hen;ir؛kbuurt (samen met de 
Centrale Markthallen) wonen veel 
werkende mensen en veel stellen. De 
inkomens zijn er hoger.

Om de groep zo te kunnen samenstel- 
len dat die in alle opzichten lijkt op de 
totale bevolking van het stadsdeel 
W esterpark, zijn 2.500 namen van 
personen uit het Bevolkingsregister 
gehaald. Er werd gekeken naar leef- 
tijd, geslacht en geboorteland. Van de 
26.549 Westerparkers is driekwart 
Nederlander, de rest is Surinamer 
(1.694), Antilliaan (221), Turk (691), 
Marokkaan (1.499), Zuid-Europeaan 
(734) of een andere buitenlander zoals 
Nigeriaan, Irakees, Canadees en Chi- 
nees (1.717). Voor het ondervragen 
van de buurtbewoners uit Turkije en 
M arokko werden en؟ uêteurs en en- 
quêtrices genomen die ook in die lan- 
den waren geboren. M arokkaanse 
vrouwen werden alleen benaderd door 
M arokkaans sprekende vrouwen. Alle 
onderzoekers hadden ook een En- 
gelstalige vragenlijst bij zich. De vra- 
genlijst was zo uitvoerig, dat het volle- 
dig doorwerken ervan meestal meer 
dan een uur tijd kostte.

Van de 1 .٠٠٠ mensen die werden on- 
dervraagd woont bijna de helft alleen, 
zonder kinderen, en 260 wonen samen 
zonder kinderen. Slechts in een kwart 
van de huishoudingen zijn er kinde-

buurtOnderzoek naar de

Duizend bewoners vertellen boekdelen

De gezondheidstoestand van mensen in het stadsdeel Westerpark is minder goed 
dan op allerlei andere plaatsen in het land. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorig 
jaar om deze tijd is gehouden. Rond 1.000 bewoners van het stadsdeel Wester- 
park werden toen uitvoerig gevraagd naar hun gezondheid.

wanneer alle inwoners van het stads- 
deel Westerpark samen zouden wor- 
den genomen. Er werden ook Marok- 
kaans, Turks en Engels sprekende on- 
dervragers ingezet. Het beantwoorden 
van de vragenlijst ء؛ه ze met de bewo- 
ners doornamen kostte minstens een 
uur tijd.

De buurtbewoner؟ die aan het onder- 
zoek meewerkten, vroegen of ze er 
ooit nog eens wat van zouden horen. 
In deze speciale editie van de buurt-' 
krant staan de belangrijkste re.sulta- 
ten. Die zeggen niet alleen wat over de 
mensen die antwoord gaven op de vra- 
gen ©ver hun gezondheid, maar over 
alle bewoners van W esterpark.

U i t  eerder onderzoek blijkt dat de ge- 
zondheid slechter is in buurten waai 
mensen n i e t  zoveel verdienen en nier 
zo lang op school hebben gezeten. De 
gemeenteraad wil dat iedere Amster- 
dammer gelijke kansen heeft op goede 
gezondheid en heeft de GG&GD ge- 
vraagd plannen te maken om het ver- 
s c h i l  i n  gezondheid tussen buurten te 
verkleinen. De Amsterdamse GG&GD 
is onderzoek gaan doen om uit te vin- 
den waarom mensen in  de ene buurt 
ongezonder zijn dan in de andere. 
Z o’n 100 enquêteurs gingen met uit- 
voerige vragenlijsten op bezoek bij 
1.000 mensen, die willekeurig uit de 
bevolkingsadministratie waren ge- 
haaid. De 1.000 buurtbewoners heb- 
ben gemiddeld dezelfde kenmerken als

Veel kinderen 
mei keei-, neus- 
en oorklachten
Bijna een kwart van alle kinderen is 
vorig jaar bij een specialist geweest 
voor een behandeling. Meestal omdat 
ze problemen hadden met keel, neus 
en oren of met hun luchtwegen. Daar- 
naast kwamen vaak botbreuken en 
aandoeningen aan ogen voor.

©  Ma r l i j n  G a ا I ٠ n. k ٠ m ء

De !nvloed van werk op gezondheid
De helft van de bevolking van stadsdeel Westerpark heeft betaald werk. Het 
grootste deel heeft plezier in het werk, 70 procent, en is tevreden met het aantal 
uren dat men werkt. Dagelijkse bezigheden, het wonen en de contacten met an- 
dere mensen in de buurt en op het werk hebben invloed op de gezondheid van 
mensen. Van de mensen die geen betaald werk hebben vindt een deel dat afschu- 
welijk. Met name WAO-«rs en werklozen hebben de meeste moeite met het feit 
dat ze niet werken. Een vijfde deel van de werklozen vindt het wel prettig om 
geen werk te hebben. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die het vreselijk vin- 
den dat ze niet (kunnen) werken ook meer psychische problemen hebben. Ook 
een groot deel van de studenten in de buurt heeft psychische prbblemen.

Het meest klagen de werkenden over het lawaai op hun werk, dat het er vuil is 
en dat het lichamelijk zwaar is. Zoals dat van invloed is op de gezondheid, is 
het hebben van boeiend werk dat ook. Dat geldt ook voor het hebben van kan- 
sen op promotie of een leukere werkplek. Ruim 40 procent van de Westerpar- 
kers denkt nog wel goede mogelijkheden te hebben om op het werk vooruit te 
komen. Een andere 40 procent ziet dat niet meer gebeuren. Onder de 45 jaar wil 
men nog wel eens van werk veranderen, maar daarboven zijn de Westerparkers 
‘honkvast’.
Van de werklozen zegt een kleine 60 procent actief op zoek te zijn naar werk, 
terwijl 14 procent wel zoekt maar niet actief. In de groep van 18 to t 24 jaar 
wordt het hardst gezocht, in die tussen 25 en 34 jaar al wat minder, terwijl men- 
sen van 35 jaar en ouder bijna niet meer zoeken, ^ v a l l e n d  is de vrij lage leeftijd 
waarop in het geheel/niet meet؛ wordt gezocht ٠ ' werk.

De GG&GD had al eens eerder infor- 
matie gekregen dat veel kinderen 
klachten hebben over hun luchtwegen. 
‘Cara-problemen’ noemen artsen dat. 
Dat is bijvoorbeeld als kinderen kort- 
ademig z؛jn  bij het buiten spelen o f bij 
het oplopen van de trap. Het uit zich 
vaak in piepen op de borst, aanvallen 
van kortademigheid met piepen, o f 
een vaak verstopte of lopende neus.

Opvallend-is dat bijna de helft van alle 
ouders vindt dat hun kinderen ‘erg 
druk’ zijn. De GG&GD denkt dat het 
kan liggen aan het gebrek aan speelge- 
legenheid voor de kinderen. Dat geldt 
zowel binnen, door vaak kleine hui- 
zen, als buiten, door het drukke ver- 
keer, de geparkeerde au to’s en het ge- 
brek aan geschikte speelruimte.

Helft Westerparkers ١٢٥ verhuizen
te ruilen. Dat stuit vaak op het pro- 
bleem om een ‘ruil-partner’ te vinden.

In W esterpark heeft men veel klachten 
over de woningen, vooral die van par- 
ticuliere verhuurders. Over het alge- 
meen reageren woningbouwverenigin- 
gen redelijk snel op klachten. Zo heeft 
eenderde van de ondervraagden vorig 
jaar last gehad van vocht o f schimmel 
in het huis, ook ؛٨  n؛euwbouwwonin- 
gen komt dit regelmatig voor. Een 
kwart had last van muizen en ratten 
Bijna de helft van de ondervraagden 
had last van tocht in de woning. Een 
andere veel gehoorde klacht is dat de 
woning te gehorig is.
Een derde van de bewoners van het 
stadsdeel vindt het huis waarin ze WO- 
nen te klein. Een kwart vindt de huur 
en bijkomende kosten te

Bijna de helft van de bewoners van 
stadsdeel Westerpark wil verhuizen. 
Nog geen kwart vindt de buurt echt 
gezond om in te leven. Ze vinden hun 
huizen te klein, te slecht onderhou- 
den, te gehorig, de buurt lawaaiig, of 
enmhinati«»« daarvan. Ruim driekwart 
van de mensen die zouden willen ver- 
huizen, w!l naar een andere buurt of 
een andere stad toe. Het zijn vooral de 
jongeren tussen 25 en 35 jaar die weg 
willen.

Vaak hebben de mensen die willen 
verhuizen daar de kans niet toe. Vol- I 

gens de dienst Herhuisvesting hebben 
ze een ‘passend’ huis en krijgen ze 
geen urgentiebewijs. Een woning in de 
vrije sector is niet te betalen. De enige 
mogelijkheid is dan nog om de woning
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De problemen die het plezier vergallen
is dan wel dat de stadsreiniging daar te 
weinig aan doet, maar een deel van de 
ondervraagden vindt ook dat de be- 
woners daar zelf de oorzaak van zijn. 
‘Men geeft niets meer om de buurt en 
zet te pas en te onpas zijn vuilnis maar 
buiten.’ إ

Naast vervuiling werden overlast van 
bepaalde mensen in de buurt, maat- 
sehappelijke problemen als werkloos- 
heid en de soeiale samenstelling van de 
buurt vaak genoemd als problemen in 
het stadsdeel W esterpark. Problemen 
die het woonplezier vergallen maar 
vaak ook een negatieve invloed heb- 
ben op de gezondheid van de bewo- 
ners.
De overlast van andere mensen komt 
meestal voort uit vernielingen 0؛  eri- 
minaliteit. M aar ook andere ergernis- 
sen kunnen overlast veroorzaken, bij- 
voorbeeld het ergeren aan bepaald ge- 
drag of bepaalde leefwijzen zonder 
dat het meteen overlast veroorzaakt. 
De vero'orzakers zijn vooral, volgens 
de ondervraagden, junks en dealers, 
buitenlanders en jongeren.

Vervuiling en stank door industrieën, 
de slechte kwaliteit van de woningen, 
overlast van junks en dealers, werk- 
loosheid en het gebrek aan groen, dat 
zijn de belangrijkste problemen die 
veel plezier in het stadsdeel Wester- 
park vergallen. De bewoners vinden 
dat de gemeente Ams،erdam, het 
stadsdeelbestuur Westerpark en de 
politie met oplossingen moeten ko- 
men.
Vervuiling is de grootste bron van er- 
gernis in het stadsdeel. Daarbij hoort 
ook de stankoverlast die de onder- 
vraagden zeggen te hebben van de 
Maggifabriek en het abattoir. Als ver- 
vuilde plekken werden vooral het ter- 
rein van de gasfabriek, het Wester- 
park, het terrein van de voormalige 
kerk tegenover het Frederik Hendrik- 
plantsoen en de Fagelstraat genoemd. 
Fuehtvervuili؟ig, door stofwolken die 
soms neerslaan in vooral de Spaarn- 
dam merbuurt, en door uitlaatgassen 
van auto’s, is een andere boosdoener.' 
Voorts zijn er de vuile straten, honde- 
poep, opengescheurde of te vroeg op 
straat gezette vuilniszakken. D e^laeht

Weinig
^ een ^ h ap sgevoel 
in Westerpark
Binnen het stadsdeel Westerpark blijk weinig gemeenschapsgevoel te bestaan. 
Ouderen hebben nog wel enige betrokkenheid bij de buurt. Jonge, hoog opgeiei- 
de buurtbewoners voelen zich er een stuk minder bij betrokken. Bijna de helft 
van de mensen die werden ondervraagd richt zich bij het leggen van contac،en 
en het ontwikkelen van activiteiten op andere buurten dan Westerpark. Dit heeft 
natuurlijk gevolgen voor het sociale en verenigingsleven in de buurt.

Bewoner heeft toeh geen invl©ed
gezonder van te worden. Aan de ande- 
re kant blijkt uit het onderzoek dat er 
wel enige bereidheid is om mee te wer- 
ken aan een verbetering van de leef- 
omstandigheden ten behoeve van de 
gezondheid. Het grootste deel van de 
bewoners ziet wel dat goede leefom- 
standigheden belangrijk zijn voor een 
goede gezondheid.

Ruim 60 procent van de Westerpar- 
kers vindt dat ze zelf niet o f nauwe- 
lijks invloed kunnen uitoefen op za- 
ken die in hun leven belangrijk zijn.

Hierdoor kan het moeilijk worden om 
de bevolking ervan te overtuigen dat 
ze zelf dingen kunnen veranderen in 
hun ٠ .% o f manier van leven om er

Vooral ‘anderen’ leven ongezond
al mee voordat ze 15 jaar waren. 
Tweederde van de rokers heeft wel 
eens een poging gedaan om ermee op 
te houden. Dat wilde niet lukken.
In Westerpark wordt gemiddeld niet 
meer alcohol gedronken dan elders in 
het land. Wel is het zo dat jongeren 
meer drinken dan ouderen. Bovendien 
geldt dat het aantal alcoholgebruikers 
stijgt naarmate opleiding en inkomen 
hoger worden. Ook valt op dat er on- 
der de alcoholgebruikers nogal wat 
(zeer) stevige drinkers zitten, die meer 
dan vier, soms meer dan zes, glazen 
per ،جل؛ا o f mèer dan tweemaal per 
week zes glazen drinken.
Wat voeding betreft wijkt Westerpark 
niet erg af van Nederland, ofschoon er 
wat minder vaak bruin brood wordt 
gegeten.

heid. Naarm ate men ouder wordt, ge- 
beurt dat steeds vaker, net als bij men- 
sen met een middelbare of een hogere 
opleiding. Minder en gezonder eten, is 
de stap die het meest wordt gezet om 
wat gezonder te leven. D aarna wordt 
er meer gesport o f beweging gezocht. 
Dan wordt er minder gerookt, o f hele- 
maal gestopt. Vervolgens minder of 
niet meer gedronken. Helemaal tot 
slot wordt aan de dokter gevraagd hoe 
er gezonder kan worden geleefd-

De helft van de Westerparkers rookt, 
eenderde heeft dat nooit gedaan. Het 
percentage rokers ligt in Westerpark 
veel hoger dan landelijk. Van de ro- 
kers is de helft zware roker, met 20 si- 
garetten per dag of meer. Ruim een 
kwart van de huidige rokers begon er

Bewoners van Westerpark vinden dat 
vooral ‘andere’ buurtbewoners onge- 
zond leven. Ruim de helft van de 
buurtbewoners vindt dat ze zelf ge- 
zond leven; ongeveer 10% zegt niet 
gezond te leven. Tegelijk vinden ze dat 
veel andere buurtbewoners ongezond 
leven: veel drinken, ongezonde voe- 
ding, druggebruik en veel roken wor- 
den daarbij het meest genoemd. Daar 
zouden de bewoners zelf wat aan moe- 
ten doen, ofschoon ook initiatieven 
worden verwacht van de gezondheids- 
zorg en de regering.

In de enquête werd ook gevraagd of 
men wel eens iets speciaals doet voor 
zijn gezondheid. Ruimschoots de helft 
van de ondervraagde mensen doet of 
laat iets, met het oog op de gezond-

Gemeenteraad 
geen verschil ١٢؛؛ 

gezondheid ؛٥

De Amsterdamse gemeenteraad wil 
niet dat er zulke grote verschillen zijn 
in de gezondheid van de bewoners van 
verschillende stadsdelen. Buurten met 
veel groen, waar mensen in grote hui- 
zen wonen, een goede opleiding heb- 
ben gehad en veel verdienen zijn stuk- 
ken gezonder dan de buurten waar 
mensen dicht op elkaar wonen, min- 
der lang op school hebben gezet en 
niet al te dik verdienen. Dat is steeds 
hetzelfde resultaat van onderzoeken 
die sinds 1 7 2 .zijn gehouden و
De raadsleden G. ter Horst en F. Mug 
dienden in 1989 een motie in, waar- 
door de gemeenteraad van Amster- 
dam geld beschikbaar stelde voor ver- 
der onderzoek naar verschillen in ge- 
zondheid tussen de stadsdelen. De 
GG<؟،GD moet voorstellen doen om 
die verschillen te verkleinen, vindt de 
gemeenteraad, £٢ moet verbetering 
komen voor de mensen met een min- 
der goede gezondheidssituatie. Men- 
sen met een goede opleiding en genoeg 
geld kunnen zichzelf meestal wel red- 
den. Het onderzoek is p؟ r stadsdeel 
opgezet. De deelraden kunnen beslis- 
singen nemen waardoor verbetering 
kan komen in situaties die de gezond- 
heid bei'nvloeden. Dat zijn er veel: het 
huis, het werk of de werkloosheid, 
verkeerslawaai, herrie op straat, de 
school en noem maar op.

De GG&GD wilde daarover een boel 
aan de weet komen. Aan de hand van 
onderzoek kan de GG&GD de komen- 
de tijd plannen maken om zulke ver- 
schillen in gezondheid in de wat verde- 
re toekomst te voorkomen. Ook wil de 
GG<&GD het stadsdeelbestuur en de 
bewoners helpen om activiteiten op te 
zetten, waarmee bepaalde gezond- 
heidsproblemen van een buurt nu al 
kunnen worden aangepakt.

Buurtbewoners sporen zelf ziektes op
Om te voorkomen dat bepaalde ziektes zich voordoen, of om ze zo vroeg op te 
sporen zodat genezing nog mogelijk is kunnen verschillende activiteiten worden 
ondernomen. Bloeddruk en lichaamsgewicht kunnen regelmatig worden gecon- 
troleerd. Vrouwen kunnen hun borsten onderzoeken in verband met borstkan- 
ker en een uitstrijkje laten maken in verband met barmoederhalskanker.

groep opgeroepen, om door hun huis- 
arts een uitstrijkje te laten maken. 
Daarmee kan de ziekte heel vroeg 
worden gevonden, zelfs als er geen 
klachten zijn, en is de kans op gene- 
zing zeer groot. Toch laten nogal wat 
vrouwen in Westerpark nooit een uit- 
strijkje maken.
De Nederlandse Kankerbestrijding 
raadt vrouwen aan om iedere maand 
zelf de borsten te onderzoeken op af- 
wijkingen die kunnen duiden op een 
voorstadium van borstkanker. Vrou- 
wen tussen 50 en 70 jaar worden iede- 
re twee jaar opgeroepen om röntgen- 
fo to’s van de borsten te laten maken. 
Dan kunnen kleine afwijkingen wor- 
den ontdekt, ook als ze niet voelbaar 
zijn. Opvallend is dat veel vrouwen 
tussen 25 en 45 jaar hun borsten regel- 
matig controleren. Daarna gaan ze dat 
minder doen, terwijl het juist meer 
zou moeten worden. De kans op 
borstkanker neemt toe n a a r m a t e  

vrouwen ouder worden, vooral boven 
de 50.

Hoge bloeddruk heeft invloed op 
hart- en vaatziekten. Meer dan de 
helft van de mensen die voor het on- 
derzoek van de GG&GD werden on- 
dervraagd had vorig jaar nog de 
bloeddruk laten meten. Vrouwen la- 
ten dat vaker doen dan mannen. Ze 
komen wat vaker bij de dokter, bij- 
voorbeeld voor de pilcontrole. 
Mensen die te zwaar zijn voor hun 
lengte ؛tebben meer kans op Jiart- en 
vaatziekten, rug- en gewrichtsklach- 
ten, suikerziekte en hoge bloeddruk. 
Ook zijn ze vaker z؛ck en gaan ze eer- 
der dood. Veel meer dan mannen con- 
troleren vrouwen hun gewicht, maar 
boven de 55 jaar zijn ze toch vaak te 
dik. Ruim de helft van de Westerpar- 
kers heeft een normaal gewicht. Men- 
sen die te dik zijn voelen zichzelf vaak 
minder gezond.
Vrouwen tusen 35 en 55 jaar hebben 
meer kans op baarmoederhalskanker. 
Elk jaar wordt dat bij 1.2س vrouwen 
in Nederland gevonden. Iedere drie 
jaar worden vrouwen in die leeftijds-

Veel last van langdurige ziekten
terpark dan in Nederland. Ook stoor- 
nissen aan de dikke darm , blaasont- 
stekingen, rugaandoeningen en huid- 
ziektes doen zich veel vaker voor. Het- 
zelfde geldt voor allergie-

Gevolg is dat de W esterparkers meer 
medicijnen slikken en vaker naar de 
dokter gaan. Vooral tegen astma en 
allergie worden recepten van de d،jk- 
ter gevraagd, net als voor slaap- en 
kalmeringsmiddelen. Het doktersbe- 
zoek is hoger dan gemiddeld in Neder- 
land, maar vergelijkbaar met andere 
buurten van grote steden.

Meer dan elders in het land hebben in- 
woners van het stadsdeel Westerpark 
last van langdurige ziekten. Dat is het 
tegenovergestelde ٢»» wat werd ver- 
wacht. De bewoners van het stadsdeel 
zijn wat jonger dan de gemiddelde Ne- 
derlander en zouden minder klachten 
moeten hebben. Gespannenheid is de 
meest voorkomende klacht. Ruim 
eenderde van de ondervraagden heeft 
er last van.

Astma, bronchitis, neus- en bijholte 
ontstekingen doen zich veel vaker, 
soms twee keer zo vaak, voor in Wes-

Niet alleen de dokter 
bepaalt w!e gezond is

clubs en verenigingen in de buurt. Is er 
speelgelegenheid in de buurt. Is het 
veilig op straat. Is er vaak herrie in de 
buurt. Is er werk, betaalt dat een beet- 
je en is het er leuk. W ordt er stevig ge- 
rookt en gedronken, o f valt het wel 
een beetje mee. Zijn er verse groenten 
en fruit, of alleen snijbonen uit blik en 
sap uit de fles. Fas daarna komt de 
vraag of men de weg weet naar de 
dokter, de tandarts en an d er^n ste l- 
lingen in de g e z o n d h e id sz o rg ^

Het is niet alleen de dokter die henaalt 
of iemand gezond is. Er zijn een boel 
kwalen en kwaaltjes waarvoor nie- 
mand naar de dokter gaat. £٢ is een 
boel hinder waar de dokter ook niks 
aan kan doen. Maar echt gezond voe- 
len, nee dat ook weer niet.

Tal van zaken blijken invloed te heb- 
ben op de gezondheid. Is het huis 
groot genoeg, lekt het o f is het er 
vochtig. Zijn de buren leuk. Zijn er



BEDANKT
Langs deze weg wil de GG en GD alle mensen bedanken die de tijd en 
m©eite hebben genomen ©m de v،agenlijst te beantwoorden. Zonder uw 
medewerking was het onderzoek nooit gelukt.
Veel van de ondervraagden lieten weten g>'nteressee؛-d te zijn in de resul- 
taten. Wanneer u na het lezen van deze krant nog meer wilt weten over 
de resultaten van de enquête kunt u bij het wijkeentcum in de van 
Hallstraat 81 of bij het wijkopbouworgaan in de Polanenstraat 174 het 
volledige onderzoeksrapport inzien.
Voor vragen over de resultaten kunt u bellen met de GG en GD (tel: 
5555.585).

Meer ruimte
kinderen ١٠٠٢

M in d e r
voor verkeer
Bewoners van het s،adsde«l Westerpark willen dat er meer speeltuinen en speel- 

m،es voor kinderen komen en meer groen. Ook willen ze maatregelen die het؛ru 
verkeer beperken en veiliger maken. En de straten moeten schoner. Dat is wat 
bewoners de Amsterdamse GG&GD voorstelden om de gezondheid van de buurt 
te verbeteren, t^dens een manifestatie waar de buurtbewoners zelf plannen kon-

,den leveren

riehten in de la van een bureau ver- 
dwijnt. Als er wat moet worden ge- 
daan kan de GG&GD dat nooit alleen. 
Bewoners, organisaties en bestuurders 
worden gevraagd met plannen te ko- 
men, om mee te werken aan een betere 
gezondheidstoestand in het stadsdeel 
W esterpark.

DUS: IEDEREEN DIE VOORSTEL- 
t.F.N HEEFT OM IETS TE VER- 
BETEREN AAN DE GEZOND- 
HEIDSTOESTAND IN HET STADS- 
DEEL WESTERFARK WORDT 
VERZOCHT DIT TE MELDEN BIJ 
HET WIJKCENTRUM IN DE VAN 
HALLSTRAAT 81 (tel. ) OF BIJ 
HET WIJKOPBOUW ORGAAN IN 
DE POLANENSTRAAT 174 (tel. ). 
OOK ALS u  NOG GEEN KANT EN 
KLARE VOORSTELLEN HEEFT 
MAAR WEL HIEROVER MEE 
W ILT PRATEN BENT u  VAN 
HARTE WELKOM.

Sporters zitten 
lekker in hun vel

© A n n e k e  W i n d h a u s e n

وج ء ه '

Om uit te zoeken wat er in Westerpark 
kan worden veranderd om de gezond- 
heid te verbeteren en hoe, zijn ؛nmid- 
dels een paar stappen gezet. Vanuit de 
GG&GD werkt een groep aan voor- 
stellen om ook bij andere beleidssecto- 
ren dan volksgezondheid aandacht te 
krijgen voor de gezondheid in de stad, 
bijvoorbeeld bij de afdelingen onder- 
wijs, ruimtelijke ordening, volkshuis- 
vesting.
In het stadsdeel zijn vertegenwoordi- 
gers van bevolking en maatschappe- 
lijke groeperingen aan tefel gaan zit- 
ten met mensen uit de gezondheids- 
zorg, de maatschappelijke dienstverle- 
ning en ambtenaren van het stadsdeel. 
Deze groep, ‘Platform  W esterpark’ 
genoemd, heeft inmiddels aangegeven 
welke problemen het eerst moeten 
worden aangepakt.
De stadsdeelraad zorgt er nu al voor 
dat bepaalde problemen worden aan- 
gepakt door gerichte projecten op te 
zetten, zoals het anti-graffiti project, 
de buurtbus, de werkgroep drugsover- 
last en dergelijke. Op basis van de re- 
sultaten van de gezondheidsenquête 
zullen nog meer initiatieven worden 
genomen om de leefbaarheid en de ge- 
zondheid in het stadsdeel te verbete- 
ren.

Het is niet de bedoeling dat het onder- 
zoek dat de GG&GD heeft laten ver-

 Rapportcijfer Westerpark؛
7,3 punten

zond dan oudere mensen en mensen 
met een minder hoge opleiding.

Uit een ander deel van dit onderzoek 
blijkt dat het met de geestelijke ge- 
zondheid in Westerpark slechter is 
gesteld dan elders in het land. Dit aan 
de hand van vragen als ‘In hoeverre 
heeft u zich de laatste tijd ongelukkig 
en neerslachtig gevoeld?’ en ‘In hoe- 
verre heeft u zich de laatste, tijd kun- 
nen concentreren op uw bezigheden?’ 
Er werd gevraagd of het onmogelijk 
was bepaalde dagelijkse dingen te 
doen. Dit soort psychische klachten 
komen voor bij maar liefst 37 procent 
van de Westerparkers. Voor Neder- 
land ligt dat op 25 procent. In Brabant 
is dat 28, in Groningen 32. In de 
Spaarndammerbuurt en de Staatslie- 
denbuurt is het percentage 38 procent, 
in de Frederik Hendrikbuurt 32.

 vragen als ‘Bent ٧ gauw kortademig?؛’
en ‘Heeft u nogal eens last van hoofd- 

pijn?’. Aan de antwoorden worden 
punten toegekend. Hoe hoger de pun- 

ten, hoe slechter de gezondheid. De 
GG&GD heeft in geen enkel onder- 

zoek in andere steden ooit gezien dat 
er zulke hoge punten werden gegeven 

betekent dat er ،وه.als in W esterpark 
jke klach-؛cl،amel؛in Westerpark veel l 

ten zijn, die mogelijk veroorzaakt 
worden door stress.
Het rapportcijfer voor de gezondheid 
is op zichzelf nog wel redelijk (een 
dikke 7), maar tegelijk duidelijk lager 
dan het gemiddelde cijfer dat voor Ne- 
derland geldt (bijna een 8). Bij het be- 

rekenen van de gezondheidsmaat 
bleek wederom dat er een verband is 
tussen leeftijd en opleiding en de ge- 

z o n d h ^ ^  Jonge mensen en mensen 
-opleiding zijn vaker ge ؛ . met

De bewoners van het stadsdeel Wes- 
terpark geven een 7,3 als gemiddeld 
rapportcijfer voor hun gezondheid. In 
Brabant is dat cijfer 7,4, in Groningen 
7,8. Het gemiddelde cijfer voor Ne- 
derland is 7,9.

In de Spaarndammerbuurt wordt een
7 als cijfer gegeven, in de Frederik 
Hendrikbuurt een 7,5 en in de Staats- 
liedenbuurt een 7,4. De Spaarndam- 
merbuurt heeft een wat lager cijfer, 
omdat er meer oudere mensen wonen. 
Naarmate mensen ouder zijn vinden 
ze zichzelf minder gezond. Van de 
buurtbewoners zijn de Surinamers het 
minst negatief over hun eigen gezond- 
heid.

Een andere maat voor de gezondheid 
is samengesteld uit de antwoorden op

doet daaraan. Het houdt de conditie 
op peil en dat bevordert de gezond- 
heid. Dat is in vergelijking met andere 
steden een hoog percentage. Naarma- 
te men ouder wordt, wordt er wel min- 
der aan sport gedaan.

De Westerparkers die tevreden zijn 
over hun vrijetijdsbesteding vinden 
ook dat ze ‘lekkerder in het vel’ zitten.

Sport speelt daarbij een belangrijke 
rol en driekwart van de Westerparkers

Onderzoek naar de gezondheid van de buurt 32 32 32,
Gemeenteraad wil geen verschil in gezondheid 33 65 33
1.000 vertellen boekdelen over 26.549 50 115 38
Niet alleen de dokter bepaalt wie gezond is 17 132 33

Rapportcijfer gezondheid Westerpark: 7,3 44 176 35
Veel last van langdurige ziekten 22 198 33
Veel kinderen hebben last van keel 22 220 31
Vooral ‘anderen’ leven ongezond 42 262 33

Buurtbewoners sporen zelf ziektes op 40 302 33
Sporters zitten lekker in hun vel 10 312 31
De invloed van werk op de gezondheid 28 340 31
Helft Westerparkers wil verhuizen 25 365 30

De problemen die het plezier vergallen 36 401 31
Onveiligheid op straat groot probleem 26 427 30
Weinig gemeenschapsgevoel in Westerpark 9 436 22
Bewoner heeft geen invloed 11447 28

Meer ruimte voor kinderen, minder voor verkeer ٠  28
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Dreigend explosiegevaar

© foto: Ab ?٢٧

mogelijk pom pen, in ieder geval mc 
het mijn huis u it...! ’
‘En wie zal dat dan moeten uitvc 
ren ...? ’, vroeg ik netjes.
‘Jullie natuurlijk ...!’
‘M aar dat durven wij n ie t...!’, riep 
we in koor en daar begon die ande 
altijd meedogenloze snees te planjer 
en te jammeren. Dikke tranen b؛gg 
den plotseling over zijn gezieht en 1 
snikte: ‘Oh jongens... laten jullie r 
nou in de steek, ik die altijd zo go 
voor jullie ben geweest...!’ N 
vriendje, je bekijkt zelf maar hoe 
van de rotzooi af kom t...!’ Als ٠' 
geslagen hond kroop die geweldena 
de kamer uit en riep: ‘Toe nou jo 
gens alstublieft... laat me niet los, 
smeek het ju llie ...!’
‘Zie zo... laat mij maar met hem 1، 
len, roepen jullie die twee luizehark' 
maar naar binnen. .■!, een kat kan 
niet op vallen, want ik z ^  hem ni 
vertellen waar ik die rotzooi ga ploi 
pem. Mocht ’ie later lastig worden 
kan ik altijd zeggen dat hij maar >١١٠ 
raden waar de rotzooi gebleven is. 
doe dat in mijn uppie, en blijven jui: 
bij die twee 'schijthuizen, maar eei 
moet hij de rekening betalen ...!’ 
regelde het zo dat we de man een bri 
fie van duizend kregen.

Explosiegevaar nu nog 
aanwezig
Haring Arie: ‘Ik heb de kisten erge 
in het water gesmeten op een pl< 
waar ik alleen maar het bestaan ٧؛ 
weet, het ligt er nog steeds, dagelij 
denderen er nog treinen langs < 
momenteel liggen er allemaal woo 
boten. De laatste tijd, dat ze met ( 
uitbreiding van het aantal sporen b 
zig zijn langs het W esterpark heb 
geen rust meer. Er gaan wel twint 
meter lange palen de grond in en 
ben als de dood dat ze op die granat( 
stuiten. Ik wil ik de plek wel aanw 
zen, het zal maar gebeuren dat die ٢، 
zooi alsnog tot ontploffing komt, ؛ 
er zo’n met mensen volgeladen tre 
passeert nog afgczicn van het feit d 
die arbeiders, de heiers mee de luc 
ingaan ...!’

Ab ? ٢٧

Haring Arie (وه )

de melik. De gekste fantasieën gaan 
door je hoofd, en dat allemaal in een 
paar minuten. De snees vroeg nog: 
‘Hebben jullie de deuren wel goed 
dichtgedaan...?’ Nou dat hadden we. 
Zijn vrouw, ook zo’n eersteklas aas- 
gier, had ineens van alles in huis, echte 
koffie, een grote ham, en ander lekke- 
re vreetschore. ‘Tast maar toe jon- 
gens... er is genoeg...!’ Ze kwijlde van 
hebberigheid. Het openmaken ging 
niet zo één, twee, drie, wat bij ons het 
vermoeden bevestigde dat er een flln- 
ke kluit poen in zou zitten. De heler 
werd intussen kwaad op zijn Moppie 
en zei: ‘Hee... ga jij nou maar naar je 
nest, want dit is geen vrouwenpeno- 
ze ...!’ Zwaar beledigd drukte ze haar 
snoet. Het was etteren met die kisten 
en wij maar hardop gissen wat erin 
zou zitten. Eindelijk kregen we de eer- 
ste open waar we zelfs een koevoet bij 
nodig hadden, en toen brak de pest- 
pleuris u it... want netjes naast en bo- 
ven elkaar lagen vijf knoerten van gra- 
naten in dat ijzeren omhulsel. ‘Jezus 
jongens... als dat stuk loopt krijgen 
we met ons allen de kogel...!’, brulde 
de snees, hij kreeg bijna een staande 
rolberoerte. Mijn gabbers en ik ston- 
den ook als verstijfd naar die dingen 
te kijken, wetende dat die snees niet 
uit zijn nek stond te lullen. Dit soort 
zaken viel onder de noemer sabotage 
en daar stond subiet de kogel op, daar 
waren in die oorlogsjaren al genoeg 
voorbeelden van geweest.

Dumpen die handel
Hele lijsten van ter dood veroordeel- 
den hadden er op aanplakbiljetten 
gestaan, alleen al het in bezit hebben 
van een revolver kon je.de kop kosten, 
laat staan een partijtje gestolen grana- 
ten. In die andere kisten zaten ook van 
die grote pitmoppen, we hebben er 
maar twee opengemaakt naar de rest 
waren we niet zo nieuwsgierig meer. 
Dat rotw ijf was ook in een nachtpon, 
ze leek wel een lampekap, weer uit der 
nest gekomen benieuwd naar de buit: 
‘٠١١... zijn dat kom kom m ers...?’. We 
stonden als een stelletje lamgeslagen 
debielen naar die linke handel te turen 
totdat die snees opeens zegt: ‘Hee jon- 
gens... we moeten die handel zo snel

rakter en wordt het alleen maar g( 
houden voor personeel, ambtenare 

 en stadsdeelraadsleden van het We؛
Dark. Hoewel dit dè gelegenhei؛ter 

zou zijn voor buurtbewoners (en hu 
familie, vrienden en kennissen uit ar 
dere buurten en landen) om onder h< 
genot van een drankje en een hapj 
onze stadsdeelburgervader en zij 

 raad enigzins vertraagd alsnog een z؛
lig uiteinde en een vruchtbaar 1992 to 
te wensen. Al met al wensen de redak 
tie van de Staatskrant en de medewe] 
kers van het W ijkopbouworgaan 

prettige dagen en een voorspoed؛
.1992

Ellen Wilschi
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Stille 
nacht in 
de Staats
Sint Antonius van ?aduakerk heet en 
zich bevind aan de Lijnbaansgracht 
47. Op Eerste én op Tweede Kerstdag 
heeft hier om 10.00 uur een plechtige 
hoogmis ‘met drie heren’ plaats.
In de Nassaukerk (Hervormd/Gere- 
formeerd), De W ittenstraat 114 viert 
men op net als in de Magdalenakapel 
op eucomenische wijze het hoogfeest 
van de Navidad (geboorte van Jezus) 
op Eerste Kerstdag. De aanvang van 
de dienst is ٥١١١ 10.00 uur en na afloop 
heeft er een kerstlunch plaats.
Voor de liefhebbers van Portugese 
misvieringen begint een half uur later 
in de (r.k.) kapel van Onze Lieve 
Vrouw van Fatima (r.k.), aan de Ja- 
cob Catskade 11 om 10.30 uur een 
hoogmis.

deren een nieuw expiriment hebben 
bedacht, om gezien het multiculturele 
karakter van de buurt nu eens een ‘an- 
der’ Nieuwjaar te vieren. Maar één 
blik in de Amsterdammer Almanak 
leert dat Islamitische Nieuwjaar (1 
muharram van het jaar 1413) valt op 
1 juli, en Rosj Hasjana, ofwel de le 
tisjree van het Joodse jaar 5753 pas op 
28 september 1992 wordt gevierd. De 
enige data die in de buurt komt van de 
nieuwjaarsviering van Stadsdeel 
W esterpark is 4 februari. Dan vieren 
de Japanners Midsno-je-sur, het begin 
van het jaar 2652.
Hoe het ook zij: Beter laat dan nooit. 
Hel م ا ءآ€'  dit feestje en besloten ka

Naast al deze christelijke vieringen is 
er tevens een meer profaan Kerstfeest 
in buurthuis De Reiger. Wil men hier- 
aan deelnemen dan moet er snel gerea- 
geerd worden. Deelname uitsluitend 
na persoonlijke aanmelding en beta- 
ling van /  25, -  in de Van Reigersber- 
genstraat 65. Om 11.00 uur begint dit 
feest met koffie en kerstbrood en 
twintig minuten later barst het muzi- 
kaal programma los. Naast het optre- 
den van de fluitiste Tineke Rothe- 
Grootveld en de zanger Herman van 
der Laag zal ook het zangkoor van het 
buurthuis zelf van zich laten horen. 
Om 15.00 uur wordt het vijf gangen 
kerstdiner opgedient. Aan het kerst- 
feest in De Reiger komt zo rond 17.00 
uur een einde.

Soca Parang Party op 
Derde Kerstdag
Echt swingen wordt het op .27 decem- 
ber (derde kerstdag) tijdens de Caribi- 
sche Soca Party met als speciale gast 
Soca Henry. Dat wordt weer Hot, 
hot, hot in buurthuis de Binding in de 
De W ittenstraat 27. Deze speciale 
kerstparty op Soca-klanken (een Cari- 
bische muzieksoort, het woord Soca is 
afkomstig van de eerste twee letters 
van de muzieksoorten SOul en CAlyp- 
so) begint om 17.00 uur en de entree is 
vijf gulden.

Oud- en Nieuw
Op oudejaarsavond is er om 19.00 uur 
een (r.k.) viering in de eerder genoem- 
de Tichelkerk. Daarna even omkleden, 
voor een waar rock & rollfeest. Oude- 
jaarsavond tien uur openen zich-de 
deuren van Buurthuis de Binding in de 
W ittenstraat 27 voor deze spectacula- 
re Hardrockparty met medewerking 
van de bands Purplex en Bare Mo- 
thers. De toegang is gratis.

Nieuwjaarsviering 
Stadsdeel
Het nieuwe jaar begint in alle rust 
voor vroege vogels. Op nieuwjaarsdag 
heeft er om 10.00 uur een plechtige 
hoogmis plaats in de Tichelkerk, ter- 
wijl de Portugese gemeente het nieuwe 
jaar om 10.30 viert in de Fatimakapel 
aan de Catskade.
De nieuwjaarsreceptie van onze stads- 
deelburgemeester had de knallende af- 
sluiter van deze zo feestelijke periode 
kunnen zijn. Eigenlijk zijn de feestda- 
gen al lang en breed voorbij als Stads- 
deel Westerpark medio januari einde- 
lijk nieuwjaar viert. Je zou kunnen 
vermoeden dat ze na eindeloos verga-

Onderzoek GG&GD
Niet bij de 
pakken
neerzitten

De resultaten van het onderzoek van de GG&GD liegen er niet om. Dit heeft 
u kunnen lezen in het artikel van de GG&GD elders in de Staatskrant. Nu is 
het n؛et zo dat alle bewoners van de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt bij 
de pakken neer gaan zitten. Aan een aantal van de in de onderzoeksresultaten 
gesignaleerde problemen wordt door buurtbewoners al hard gewerkt.
Ik zal een aantal van deze problemen de revue laten passeren en kort schetsen 
wat de aktieve buurtbewoners zelf doen om oplossingen te bedenken.

groepen aktief die het verbeteren van 
woning en woonomgeving hoog in het 
vaandel hebben staan.

Drugsoverlast
Na vele klachten van individuele 
buurtbewoners heeft het wijkcentrum 
samen met de deelraad het initiatief 
genomen to t de oprichting van de 
werkgroep tegen de drugsoverlast. Dit 
is een samenwerkingsverband tussen 
politie, woningbouwcorporaties, deel- 
raad Westerpark, Algemene Zaken 
van het stadhuis, en wijkcentrum. On- 
langs heeft de werkgroep een koördi- 
nator aan kunnen trekken die een 
meldpunt drugsoverlast gaat beman- 
nen. Een hoopvol projekt.

Al meer dan tien jaar is het Wester- 
parkoverleg bezig met de uitbreiding 
van het Westerpark. u  kunt regelma- 
tig artikelen lezen in de Staatskrant 
over de aktiviteiten van de werkgroep. 
De werkgroep Frederik Hendrlkplant- 
soen zet zich in om het plantsoen op te 
knappen en heeft voor elkaar gekre- 
gen dat er gelden in de begroting van 
de deelraad zijn opgenomen om daar 
volgend jaar reeds mee te beginnen. 
In de Noord-Oostpunt heeft een 
groengroep een totaalplan voor dat 
buurtdeel gemaakt, ook hiervoor is 
geld in de begroting opgenomen.

Soeiale veiligheid
Na een gruwelijke moord in de Mar- 
cantilaan is er (weer) een bewonersko- 
mitee opgericht met als belangrijkste 
thema de veiligheid van de woning en 
woonomgeving. Praktisch alle eisen 
van dit komitee zijn door woning- 
bouwvereninging en gemeente/deel- 
raad Ingewllllgd en uitgevoerd.
 heeft kunnen lezen dat er al heel wat ال
bewoners en bewonersgroepen aktief 
zijn rond  de them a’s wonen, woon- 
omgeving, leefbaarheid.En  indirekt 
dus ook  met het thema gezondheid. 
Wilt u  meer weten over de werkgroe- 
pen, wilt u  meedoen in een van de 
werkgroepen of  wilt u samen met an- 
dere bewoners een nieuwe werkgroep 
oprichten kom  gerust naar het ^ijk -  
centrum  om  hier over te praten.

Paul Christenhuis 
( o p b o ^ e r k e r )

Enige jaren  geleden is de werkgroep 
tegen de stankoverlast opgericht met 
als doel de stankoverlast van bedrlj- 
ven als het abattoir en Nestlé te beéin- 
digen. Dit heeft er toe geleid dat de ge- 
meente, na  sterk aandringen van de 
werkgroep, boetes is gaan opleggen 
bij het abattoir bij overtredingen van 
de hinderwetvergunning. Ook is er 
door de politie enige malen procesver- 
baal opgemaakt omdat het abattoir in 
overtreding was.
Vers van de pers zijn een aantal rap- 
porten  van een onafhankelijk  onder- 
zoeksbureau, waarin gekonkludeerd 
wordt dat, technisch gezien, aan  de 
stankoverlast van het Abattoir, Nestle 
en Numan Blikemba praktisch een 
eind gemaakt kan worden. Het is nu 
aan  de deelraad om  te beslissen of  aan  
de stankoverlast van die bedrijven 
daadwerkelijk een einde komt.
Tevens werd enige tijd  geleden de 
werkgroep Miljeuk opgericht. Een 
van de eerste resultaten van deze 
werkgroep is dat de zin ‘brug open, 
moter af’ weer geschilderd gaat wor- 
den aan  de onderkant van de brug bij 
de tweede Nassaustraat.
Ook al weer enige tijd  geleden is het 
succesvolle schoonmaakprojekt, een 
samenwerkingsverband tussen diverse 
gemeentelijke diensten, wijkcentrum  
en politie van start gegaan. Straten 
worden binnen een heel kort tijds- 
bestek gereinigd, rioolputten  worden 
schoongemaakt, bestrating hersteld, 
paaltjes rechtgezet, fiets- en auto- 
wrakken worden verwijderd.

Seherper toezieht
Naar aanleiding van het GG&GD-rap- 
port is er een nieuw element aan deze 
schoonmaakaktie toegevoegd. Aktle 
vuilniszak: Als een straat in het kader 
van de schoonmaakaktie aan  de beurt 
is zullen de bewoners geattendeerd 
worden op welke tijden zij vuilnis bui- 
ten neer mogen zetten. Daarna zal er 
een scherper toezicht van de reini- 
gingspolitie zijn.
W at de slechte kw aliteit van de wonin- 
gen betreft: Al jaren  draait er in het 
wijkcentrum  elke maandagavond tus- 
sen 19.00 en 20.00 uur en dinsdagoch- 
tend tussen 10.00 en 11.30 uur het 
huurspreekuur. Bewoners kunnen hier 
terecht die klachten hebben over de 
kwaliteit van de woningen, over de 
hoogte van de huur enz. De houders 
van het huurspreekuur wijzen de be- 
woners de weg hoe zij moeten hande- 
len om  de huur te verlagen, achterstal- 
lig onderhoud  te laten wegwerken enz.

Ook wordt er informatie gegeven en 
hulp geboden door medewerkers van 
het wijkcentrum  aan  bewoners die te 
maken krijgen met een kleine ٠٢ grote 
beurt of  partikuliere wonlngverbete- 
ring van hun woningen.
Praktisch  over de gehele Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt zijn buurt-
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Makkelijk geld krijgen
Laten we elkaar toch eens recht in de 
©gen kijken. Het is t©ch onze taak  ©٨١ 
de stoep ٧٠٠٢ de eigen deur sch©on te 
h©uden. Naar mijn idee is het niet 
juist ©m te stellen dat de gemeente 
daar voor alleen verantwoordelijk is. 
(Dit k©st ons ©©k n©g handenvol geld, 
wat we aan  veel leukere zaken zouden 
kunnen besteden). We zijn zelf verant- 
w©©rdelijk voor de stoep voor de 
deur. We moeten die verantwoorde- 
lijkheid en zeggenschap niet zomaar 
©pgeven.
Ik denk dat vele buurtbewoners zich 
onvoldoende bewust zijn van de in- 
vloed die ze kunnen uitoefenen. Onze 
stadsdeelraad heeft over het algemeen 
een open oor vo©r reacties uit de 
buurt. De stadsdeelraad publiceert 
ook regelmatig wanneer er w©rdt ver- 
gaderd en welk onderwerp er wordt 
behandeld. Onze buurt heeft 0©k een 
wijkcentrum  in de van Hallstraat op 
nummer 81. Op het wijkcentrum  wer- 
ken een aantal medewerkers aan de 
begeleiding van projekten  van buurt- 
bewoners. Voor een heleboel projek- 
ten is ook makkelijk geld te krijgen.

Idealisten
Alles bij elkaar boeken we best goede 
resultaten en krijgen we veel waarde- 
ring en respect van de deelraad. Ik ben 
ervan ©vertuigd dat u ook zaken kent 
die ٧ graag z©u willen veranderen. 
Blijf niet zitten met die zaken, daar- 
mee 1©S je niets ©p. Pr©beer een groep- 
je te v©rmen en er samen met andere 
buurtbew©ners iets aan te doen. Als je 
daarbij hulp wilt hebben kan het wijk- 
centrum  in veel gevallen professionele 
steun geven. Als we allemaal op de 
bank  blijven zitten kan ik garanderen 
dat we binnen een paar jaar in een 
ghett© leven. Nu al merk je dat de bin- 
nenstad zijn problemen doorschuif، 
naar andere stadsdelen. En als je  niet 
pr©testeert krijg je gewoon nog meer 
problemen toegeschoven. Onze buurt 
is nu al met onevenredig veel proble-

Onbekend in onze buurtOnze invloed buiten de voordeur:

Onveilige straten, 
ongure types 
en enge honden

© foto: Dirk Blij

Op dit moment zijn mensen vrijwel alleen geïnteresseerd in zichzelf en hun huis- 
 n»؛> ,’enoten. Alles buiten de voordeur wordt ervaren als ‘de straat, buiten؛؛
ruim؛،' waar we persoonlek geen invloed meer hebben. Je gebruikt de straat al- 
leen omdat he، moet. De straat is onveilig en een bron van ergernis (hondepoep, 
vuil, parkeerproblemen, ongure types, enge honden؛ het is er niet gezellig). Nee, 
de straat is niet van ons, we zitten liever thuis, op de bank voor de buis.

men opgezad€İd. We moeten samen 
knokken voor een leefbare buurt; dat 
komt niet vanzelf.
Dat er in onze buurt hier en daar nog 
positieve dingen gebeuren is te danken 
aan een klein groepje idealisten, waar- 
van sommigen een c©mplete week aan 
de buurt besteden. Dat groepje idea- 
listen heeft geen ©pv©lgers en nieuwe 
mensen blijken keer ©p keer niet te 
vinden.
Ik hoop dat u zich aangesproken voelt 
en enkele uren per maand wilt beste- 
den aan uw straat of uw buurt. Als je 
anderen de kooltjes uit het vuur laat 
halen geef je je  medezeggenschap en 
geef je ©©k je verantw©ordelijkheid 
uit handen. Daarmee vraag je dus aan 
anderen of die ٧٠٠٢ j©u willen beslis- 
sen, maar de enige die weet wat jij be- 
langrijk vindt ben je zelf. Je moet dus 
gewo©n zelf meed©en. Als ٧ ideeën 
heeft, kom  dan eens langs bij het wijk- 
centrum  in de van Hallstraat 81. De 
medewerkers zullen u graag helpen uw 
ideeën om  te zetten in een plan. Een 
plan waarbij de kans op succes het 
grootst is.

Guus van der Meulen

Vroeger toen alle؛ beter wa؛ , wa؛ de 
؛ ،raat gezellig,het was een ontmoe- 
tingsplaats, een plek waar het buiten- 
gebeuren plaat؛vond.
Over het buitengebeuren schrijf ik dit 
stukje. Ik vind dat we deze ongezellig- 
heid voor een deel over onszelf hebben 
afgeroepen. Door onze passiviteit is 
onze invloed verloren gegaan. We 
moeten de moed hebben van de bank 
af  te komen en tijd en energie te ste- 
ken in onze buurt. Als we dat aan 
am btenaren  en ‘de anderen’ overlaten 
gebeurt er niet wat wij willen.
Ik denk dat op dit moment de tijd rijp 
is om  als buurtbewoner te zeggen wat 
we willen dat er verandert en wat we 
belangrijk vinden dat blijft. Op dit 
moment zijn de kansen heel groot dat 
er naar ons geluisterd wordt. De poli- 
tiek is dichter bij de burger gekomen 
met de komst van de stadsdeelraad. 
Tevens erkent de politiek nu openlijk 
dat zij niet in staat is de problemen 
van de burger op te lossen. De al veel 
besproken sociale vernieuwing is be- 
doeld om  onder andere de buurtbewo- 
ners weer zelf verantwoordelijk te ma- 
ken voor de zaken die ons en onze 
buurt aangaan.

Grote aktiviteit bij urenuitbreiding
naar achteren gebouwd worden. 
Langs het Haarlemmerplein worden 
de oude gemetselde bogen afgebroken 
en door een betonnen viadukt ver- 
vangen.
Langs het W esterpark zal de spoor- 
baan vier meter verbreed worden. 
Daarvoor zijn ongeveer 100 bomen 
omgekapt. Vanaf het viadukt $paarn- 
dammerstraat tot bijna aan  het tun- 
neltje komt een betonnen keermuur 
met een gemetselde voorwand. Deze 
wordt in de toekomst gelukkig aan  het 
oog onttrokken  door een beplanting. 
De werkzaamheden aan de uitbreiding 
van het tunneltje zijn inmiddels be- 
gonnen. In tegenstelling tot de duide- 
lijke afspraken  met de stadsdeelraad 
wordt het heiwerk vanaf de parkzijde 
uitgevoerd. Er was afgesproken dat 
alle werkzaamheden vanaf de spoor- 
baan  zouden plaatsvinden. Het via- 
dukt over de Planciusstraat krijgt aan  
de Nassaupleinzijde een totaal ander 
uiterlijk. De gebogen ‘wangen’ van 
het oude viadukt zijn al gesloopt. Bij 
het GG<؟،GD gebouwtje heeft met het 
beeldhouwwerk van Hildo Krop in- 
takt gelaten. Aan  de andere zijde is 
het beeldhouwwerk tijdelijk ver- 
wijderd.
De uitbreiding van het viadukt wordt 
in beton uitgevoerd. Het meest opval- 
lend is de zijprofilering. Om  een ran- 
ker aanzien te krijgen zal de zijkant in 
een naar buiten bebruikte vorm  uitge- 
voerd worden. De smeedijzeren he- 
kwerken zullen op de rand  van de uit- 
breiding herplaatst worden.
Indien u  nadere inlichtingen wenst, 
kunt u op dinsdag- en vrijdagmorgen 
terecht in het inform atiekantoor van 
de Nederlandse Spoorwegen in de 
Schiemanstraat. Dit is een zijstraatje 
van de Planciusstraat. Binnenkort zal 
daar ook de ma،؛uette van de spoor- 
uitbreiding te bezichtigen zijn.

© foto: Dirk Blij

De extra sporen zullen vanaf de Hout- 
mankade naar de richting centrum  ge- 
leidelijk teruggebogen worden naar 
het oude bogen- viadukt langs de 
Haarlemmer Houttuinen. Het viadukt 
over de Plancinsstraat wordt aan  de 
zijde van het Haarlemmerplein onge- 
veer 5-6 meter verbreed. In verband 
met de geluidsoverlast wordt ook dit 
viadukt in beton uitgevoerd. Daartoe 
is het nodig in het midden van de 
straat een tussenpijler aan  te leggen. 
De fundering hiervan is reeds gereed. 
Om  voldoende straatbreedte over te 
h o u d e r s  het westelijke landhoofd  
n f g e b ^ .  en  zal het nieuwe meer

krijgen dan  de huidige bruggen. De 
heftoren  komt aan de andere zijde van 
het water te liggen.
De foto  van de m a b e tte  geeft een 
beeld van de nieuwe vorm. Duidelijk 
is te zien, dat het profiel veel ranker 
wordt, waardoor de brug enigszins op 
een bouwkraan  lijkt.
De pijler aan de Houtmankade, waar- 
op  de heftorens komen te staan, wordt 
veel breder dan de andere pijler. Hier- 
door moet de straat naar het westen 
verlegd worden. Dit heeft tot gevolg, 
dat het landhoofd  naast het ondersta- 
tion  van het G.E.B. ook verplaatst 
moet worden.................................

Langs de gehele spoorbaan  vanaf het 
Haarlemmerplein tot aan  het tunneltje 
in het Westerpark is men druk  aan  het 
werk.

Naast de twee bestaande ophaalbrug- 
gen wordt een nieuwe brug gebouwd. 
Momenteel is men bezig met de hei- 
w erkzaam heden  De omwonenden on- 
dervinden hiervan weinig geluidsover- 
last. De betonnen palen worden niet 
geheid, maar door middel van een 
schroefkonstraktie de grond  inge- 
boord. De nieuwe, acht meter brede, 
brug wordt een halve m؟ ter hoger aan- 
gelegd en zal een g e h e e '-a n d e r^ r lijk

-
ة .م ءء ا

.
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Draaiende derwisjen 
bij Mirakelspel ’و^

Geachte redaktie
brievenrubriek. Anonieme schrijfsels gaan in onie papiervernietiger.Krie- »،٠؛

orgaan van ءائه ءء؛ ven in rijmvorm sturen wij vااإل،االا،،؛،ال؛ door n»؛»r het ا o o r 
Stadsdeelkantoor Westerpark. Vertier behouden wij ons het reeht voor uw brie-

.korten ٠، ven in

W e s t e r p a r k  

volgescheten
٧٥١ spanning wa€hten we op de reac 
tie van het stadsdeelbestur  op d 

-plannen  om  het tunneltje onder he 
spoor in het Westerpark dieht te met 
selen omdat ‘die lui uit dç SPAARN  
DAMMERBUURT  ^onde^ welke so 
ciale controle dan  ook de Staatslieden 
buurt betreden en met hun honden he 
in onze buurt gelegen park volschij 
ten’.

Wethouder Ten Have:

Honden
afschieten
Teneinde de overlast door honde-uit 
werpselen in de Amsterdamse bin 
nenstad te verminderen heeft wethou 
der Ten Have alle mogelijkhedei 
overwogen, ‘tot en met het afschietei 
van honden’.
Dat uiteindelijk niet voor deze metho 
de is gekozen is niet zozeer het gevol 
van morele overwegingen alswel va 
problemen bij het verwezelijken ei 
van, aldus de wethouder die deze uit 
lai؛n؛؛en deed na de introductie va؛ 
het poepschepje.

Even eerder werd de verzamelde per 
door Ten Have voorgehouden dat d 
honden in de binnenstad niet bij d 
bomen mogen poepen, omdat ‘een on 
derzoek had uitgewezen dat bome 
daarvan  doodgaan’.
De wethouder heeft tot op heden gee 
gehoor gegeven aan ons herhaald 
verzoek dit onderzoek op tafel te leg 
gen, zodat n؛et alleen aan de dieren 
liefde, maar ook aan  de geloofwaai 
digheid van de wethouder valt t 
twijfelen. De Landelijke Werkgroe 
Hondenbezitters (ا WH) W1؛ overlast 
bestrijding, geen hondenbestrijding 
Daarom  vindt ook het CDA-voorste 
bepaalde ‘representatieve’ strate 
voor honden te verbieden, in onz 
ogen geen genade.
Afgezien van het feit dat het probleer 
juist in deze straten gering is, vinde 
wij het beperken van bewegingsvri. 
heid een bij- zonder ernstige zaak 
om dat het minder de honden dan  w< 
de begeleiders treft.

Hond-En-Bezitters
De LWH  wil dat het gemeentebestuu 
een begin maakt met een zinvolle e:
w erkbare.aanpak  van overlast di 
honden kunnen veroorzaken. D 
LWH  staat op  het standpunt dat d؛ 
kan zonder dat HondEnBezittei 
daarvan  de dupe hoeven te worden. 
Daarvoor bestaan een aantal mog، 
lijkheden zoals:
-  Het aanpassen van goten, zodat ؛ 
tussen de auto’s en de stoep een stroo  
overblijft die regen en stadsreinigin 
goed kunnen schoonmaken.
-  Per straatdeel een hondetoilet aa؛ 
leggen ter grootte en /o f  ten koste va 
een parkeerplaats.
-  Intensieve, gerichte reiniging, on 
dat een schone straat beter schooi 
blijft.
-  Door middel van een cursus aanl' 
ren van het juiste honden/bazen  g' 
drag, eventueel gesubsidieerd door ، 
ontvanger van de hondenbelastin؛ 
Daarnaast zou het verlagen van ، 
hondenbelasting, zeker voor de twe 
de en verdere honden, de nett0-0| 
brengst ervan verhogen.

Amsterdam, liet Sjeik Reza aanwezig 
te zijn geweest bij de uitvoering van de 
stoet en het spel afgelopen augustus in 
de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. 
Sjeik Reza had  erg genoten en deelde 
kort geleden de organisatoren to t hun 
grote verbazing mee met een groep 
derwisj-dansers deel te willen nemen 
aan de eerstvolgende uitvoering van 
de Mirakelstoet. Johnny  Kuiper van 
Studio Amsterdam  liet ons weten zeer 
vereerd te zijn met dit spontane aan- 

،bod, zeker nu de stoet in 1992 een 
multi-cultureel karakter zal krijgen. 
Want al voor de aanmelding van de 
derwisjen had  zich spontaan  een groep 
Qnoui’s uit Noord  Afrika aangemeld 
om  te mogen deelnemen. Er lijkt zich 
dus een waar mirakel rond  het Mira- 
kelspel te voltrekken, zeker als je weet 
dat al jaren  lang tal van organisatoren 
in verschillende landen vruchteloos 
poogden de Mevlâna-derwisjen met 
hun indrukwekkende ‘Sema-ritueel’ 
voor een optreden te strikken.

wordt begonnen als de vorst ook  over- 
dag aanhoudt. Voor een warme plek 
tijdens het werken wordt gezorgd. 
Wilt u helpen aan de ijsbaan  of  heeft 
u vragen, neem dan kontakt op met 
het Wijkcentrum, van Hallstraat 81, 
tel. 682 1133.

van de volgende overwegingen.
A. Het is in het belang van alle 
schoolkinderen (en dat zijn in ons 
stadsdeel in meerderheid migranten- 
kinderen) dat ze gedurende het hele 
schooljaar zo goed mogelijk les 
krijgen;
B. Het vertrek van een deel van de
leerlingen schept een verwarde situatie 
aan  het eind en het begin van het leer- 
jaar, wat de controle op verzuim  be- 
moeilijkt en de indruk wekt dat er 
toch niets meer gebeurt op schooi; 
c .  Sinds de invoering van de maatre- 
gel zijn de verbindingen met (met na- 
me) M arokko  en Turkije sterk verbe- 
terd;
D. Inmiddels is duidelijk dat vrijwel 
alle kinderen die nu op school zitten in 
Nederland zullen blijven, een geslaag- 
de goede schoolopleiding is van 
doorslaggevend belang voor hun kan- 
sen hier;
E. De normale vakantie van zes we- 
ken biedt een behoorlijke ruimte voor 
een bezoek;
F. In bijzondere gevallen kan altijd 
toestemming worden gegeven voor ex- 
tra  vakantie.
O f deze argumenten leiden to t een ab- 
surd, achterbaks en onrechtvaardig 
voorstel, zoals uw artikel in de vorige 
wijkkrant stelde, laat ؛k graag aan  het 
oordeel van uw lezers over.
Kort wil ik nog ingaan op de feiteüjke 
onjuistheden in het artikel. Het voor- 
stel zou heimelijk zijn voorbereid, en 
het zou alleen dit stadsdeel zijn dat dit 
voorstelt. In feite is het zo dat in een 
groot aantal stadsdelen, zonder enig 
overleg met deelraad of ouders de 
maatregel al is doorgevoerd. Door ons 
is het voorstel juist ter advisering 
voorgelegd aan  de stedelijke migran- 
ten»rganisaties en  de commissie on- 
derwijs van het stadsdeel. Het voorstel 
zou ٠٢ verzoek van commissieleden , 
w o o  en Prefoeroe zijn ingetrokken. 

. In werkelijkheid hebben commissiele- 
den, WOO en Prefoeroe vooral erop 
aangedrongen de migrantenouders in 
de gelegenheid te stellen te reageren op 
de voorstellen. Men vond het onvol- 
doende de stedelijke migrantenorgani- 
saties te horen. Vervolgens is af- 
gesproken dat dit zou gebeuren. Het 
voorstel is dus niet van de baan  (zoals 
u schrijft), maar komt t.z .t. weer te- 
rug in de commissie. 
RuiK^j^ndef'V-pB-lid  Onderwijs)

K©NYA - Voor het eerst in de meer 
dan zeven eeuwen dat ze bestaan zul- 
len de z.g. ‘Draaiende Derwisjen’, een 
mystiek religieus broederschap wat in 
de 12e eeuw in Turkije werd gevormd, 
naar buiten treden. Dit werd afgelo- 
pen week bekendgemaakt door Sjeik 
Reza Hedayat van de ‘Badry ba Me- 
vtâna Djalalu’ddin Rum؛’.

In een brief aan de organisatoren  van 
Het Amsterdams Mirakelspel, Studio

Als het vroor was er altijd  een druk  
bezochte ijsbaan aan de van Hogen- 
dorpstraat. Wie helpt ermee die ijs- 
baan terug te krijgen?
Er worden mensen gezocht voor het 
opspuiten van de baan, vegen en 
kaartjes verkopen. Met de aanleg

ook leren waar ze moeten en kunnen 
poepen. Omdat ؛آ  de bureaucratie wil- 
de vermijden, althans voor zover ؛ط  
daarvan  de schijn kon ophouden, wil- 
de ik gewoon gan beinnen uitproberen  
deels in het fractiekantoortje, want ja, 
daar kwam  toch vrijwel niemand, en 
Jawel, vijf weken lang lukte dat en 
toen kwamen ze riaar Officieel achter. 
Uit met de pret, maar de grote bood- 
schap is overgekomen. Er komt een 
klein huisje achter in het Westerpark 
ter beschikking, ooit gedacht voor de 
parkwachters. Alleen hebben de bo- 
bo’s de centrale stad nog niet zover ge- 
kregen om  dat hek eromheen te repa- 
reren. Dit ondanks nu vijf vergaderin- 
gen hierover! En ook de Hollandse 
Hondenvereniging KSA kijkt met ar- 
gusogen, en weigert een vergunning te 
verlenen voor de nota  bene officieel 
opgeleide hondentrainster Dineke 
Lasschuit. Ondanks alles blijkt de 
kaka^ademie een onverdeeld succes. 
De honden  kunnen straks met diplo- 
ma, waar ٧ en ik het goed vinden, de 
boel volschijten. Bovendien zijn de 
beesten dan  vriendelijk en aanhaal- 
baar. Dat kun je niet van iedereeen 
zeggen, toch.
Peter F. Domela N ieiw anhiiis- 
(Stadsdeelraadslid)

Migrantenkinderen
In de Staatskrant van november 1991 
stond een artikeltje over extra vakan- 
tie voor migrantenkinderen. Dit stuk- 
je is dermate onvolledig en bevat zo- 
veel onjuistheden, dat ik het niet kan 
laten erop te reageren. Het gaat over 
een voorstel van mij, als lid van het 
dagelijks bestuur van het stadsdeel 
W esterpark (portefeuille onderwijs). 
Ik stel voor om  een eind te maken aan 
een Amsterdamse regel (die formeel in 
strijd is met de leerplichtwet) dat eens 
in de drie jaar  migranten-kinderen 3 
weken extra schoolvakantie kunnen 
krijgen voor een lang bezoek aan hun 
land van herkomst. In het artikel 
wordt geen enkele van de argumenten 
die voor dit voorstel pleiten genoemd, 
dus die wil ik graag hier naar voren 
brengen. De maatregel is indertijd  in- 
gevoerd om het massale illegale ver- 
zuim enigzins in te dammen. Onlangs 
hebben de gezamenlijke Amsterdamse 
leerplichtambtenaren voorgesteld de 
extra vacantie af  te schaffen op grond

War on drugs 3
Hierbij wil ik reageren op uw artikel 
‘War on drugs in W esterpark’. Einde- 
lijk eens een nuchtere analyse van hoe 
er in onze buurt met het drugspro- 
bleem wordt omgesprongen. Zoals 
bijna alles is de oplossing waarmee 
Stadsdeel W esterpark ons confron- 
teert een ergerlijke verplaatsing en 
verergering van het probleem. De re- 
sultaten zijn nu reeds merkbaar in de 
omgeving van de Houweningenstraat 
en M arcantibuurt, terwijl er voor de 
oppasssende burger ook aan  het brug- 
hoofd  met Bos en Lommer een toena- 
me in dealerconcentratie kan worden 
waargenomen. Dezelfde verloedering 
blijkt nu ook in de Spaarndammer- 
buurt plaats te hebben, waar de politie 
afgelopen week alarm  sloeg en bij de 
gemeente om  een forse versterking be- 
delde om  de problematiek verbonden 
met druggebruik aan te kunnen. Goed 
dat de Staatskrant zich de mond  niet 
laat snoeren middels de handige ver- 
kooppraatjes van Stadsdeelvoorlich- 
ters en het gemakkelijke mentaliteitje 
van ‘als ze maar van mijn stoep zijn 
verdwenen’, u  kijkt verder dan  de 
buurt lang is, en dat is heel wat meer 
als wat er normaal gebeurt als het 
drugsprobleem  in de Fannius Schol- 
tenbuurt ter sprake komt. Ga zo 
voort.
Mevr. c .  Prins-Voormolen.

War on drugs 4
Junkies zijn a-socialen die roven en 
plunderen, liegen en bedriegen en hun 
eigen moeder verkopen voor een joet. 
Nu laat de politiek haar tanden zien en 
jaagt met arrestatieteams, paarden  en 
helicopters de verslaafden op. Terwijl 
al voor het derde jaar  de criminaliteit- 
scijfers dalen en het aantal gear- 
resteerde drugsgebruikers sinds 1988 
met ruim  32% afnam. Hulde voor de 
Staatskrant met haar helder en duide- 
lijk artikel over de gang van zaken 
rond drugsbestrijding, ^lleen  door 
objectieve berichtgeving wordt de 
angstaanjagende mythevorming rond  
gebruikers van harddrugs voorkomen. 
Gevoelens van onveiligheid worden 
maar al te gemakkelijk op minderhe- 
den als junkies gebotvierd. Blijf tegen- 
gas geven.
Boudewijn van Dijk.

Onbekend in de buurt
Mijn complimenten voor de schi،te- 
rende fotoserie ‘Onbekend in de 
buurt’ van Dirk Blij. M aar één ver- 
zoek: kunt ٧ er niet gewoon onder ver- 
melden waar de betreffende foto ^e- 
nomen is, zodat deze schitterende 
plekjes niet langer alleen bekend zijn 
bij enkele uitverkorenen. Bij voorbaat 
hartelijk dank.
A. Corbée.

?oepen in 
fractiekantoor
Middels deze wil ik u  mijn compli- 
menten niet onthouden  voor de vorm- . 
geving zoals ik die in de Laatse  Staats- 
Krant mocht ondergaan. Fantastisch, 
ik dacht even De Volkskrant in han- 
den te hebben. Ook de artikelen ver- 
toonden  een lang niet gehoorde fris- 
heid van opinie. Al ben ik het hier en 
daar niet eens met het gestelde, vroe- 
ger kon je het ook nauwelijks ergens 
mee eens zijn. Zo weinigzeggend en 
onuitgesproken  de StaatsKrant toen 
was, zo polimiserend en daarmee opi- 
nievormend is deze nu. Dank en ga 
vooral zo door. Ik maak hierbij van 
de gelegenheid gebruik u  een nieuwtje 
te berichten. Er is in het Westerpark 
een schooltje aan het opstarten, en 
met succes naar blijkt. V o o r^ n d e n  
dan, en de bedoeling is da ̂؛ ^ a a r ء 

Seetevorming
De Staatsliedenbuurt lijkt steeds ver- 
der weg te zakken in wolken van 
mystiek en semi-reiigieus gedoe. Naast 
Mariaverschijningen op het Van Lim- 
burg Stirumplein, een soefi-beweging 
in de koffiezaal van de Nassaukerk, 
het Zen-Boeddistische Iyengar Voga 
in buurthuis De Binding, Mariabeeld- 
aanbidding  in de kapel van Onze Lie- 
ve Vrouw  van Fatima aan  de Jacob 
Catskade, Meditatieavonden in Wic- 
ca, Duivelsaanbidders ؛٨  de Van Hou- 
weningenstraat en nu ook nog een eso- 
therische bibliotheek in de Rentinck- 
straat. Ais oprecht atheist betreur ik 
deze ontwikkeling ten zeerste. Ik vind 
het dan  ook meer dan  schandalig dat 
de Staatskrant aandacht aan deze de 
mensheid een rad  voor de ogen draai- 
ende sectes besteed. Ik heb er absoluut 
geen behoefte ؛؛an  om  middels uw pa- 
gina’s gei'ndoctrineerd te worden met 
de filosofieën van ene Bibi List en zou 
op  z’n minst een kritische opstelling 
van uw redactrice Désirée van Amster- 
dam  hebben verwacht aangaande toch 
wel zeer omstreden zaken als magne- 
،isme, astrologie, helderziendheid, 
handlijn- en kaartlezen. Het artikel 
lijkt wel redaktionele reklame voor 
deze zaak. En dat in een buurt waar 
mensen genoeg leven die zich aan  iede- 
re strohalm  vastgrijpen en desnoods 
voor genezing en geluk bij Bibi bin- 
nenstappen, zoals u schreef ‘voor con- 
sulten’, om  vervolgens als recept ‘ge- 
nezende stenen en meditatiekussen- 
tjes’ te krijgen aangesmeerd. Van de 
Staats' ant Thad ik een objectiever ar- 
tikel over dit soort charletans ver- 
wacht.
Walter van den Branden.

n o iih ln res
Met instemming kennis genomen met 
de vernieuwde Staatskrant, die er zo- 
wel op inhoud als op vormgeving 
enorm  op vooruit is gegaan. Echter 
één punt van kritiek: kunt u doublures 
niet voorkomen? Ik doel op  de artike- 
len op  pagina 11, welke eerder in de 
Kijk-Op-De-W ijk-krant verschenen. 
Ook al is het een advertentiepagina 
van Stadsdeel W esterpark, dan  nog 
kunnen  jullie toch reeds gepubliceerd 
materiaal weigeren? Dit doet afbreuk  
aan de verder uitstekende nieuwe 
Staatskrant en haar prachtige fotogra- 
fiën.
E r i c  B r u y n h e e r -

War on drugs ل
Misselijk dat de Staatskrant de bejaar- 
den van de Koperen Knoop als hard- 
drugdealers afschildert en de schuld in 
de schoenen probeert te schuiven van 
de verloedering van de Fannius Schol- 
tenbuurt.
Mevrouw  C .J. F. vers -

War on drugs 2
Naar aanleiding van het artikel ‘War 
on  drugs in W esterpark’ in de Staats- 
krant van november j.1. heeft het 
bestuur de behoefte de lezers mede te 
delen dat zij de werkgroep tegen de 
drugsoverlast en het drugsmeldpunt 
ondersteunt. Sterker nog, het wijkop- 
bouworgaan  is samen met de deel- 
raad, de initiatiefnemer van dit pro- 
jekt. Dat de teneur van het stuk, na 
oppervlakkige lezing, bij sommigen 
geen bijval ondervonden  heeft, is ove- 
rigens niet verwonderlijk. Het bestuur 
heeft echter op de plaatsing van arti- 
kelen geen invloed. De redaktie van de 
Staatskrant is in dit opzicht auto- 
noom. Wij hopen dat de overlast van 
drugsgebruik, koop  en verkoop, door 
de aktiviteiten van werkgroep en 
meldpunt sterk zal verminderen.
M. van Noord, voorzitter Wijkop- 
bouworgaan.

IJsbaan in de hniirt?



Alsnog
huurverhoging
weigeren
Veel huurders dienen in juni of juli 
van ell، jaar een bezwaarschrift in te- 
gen de voorgestelde huurverhoging. 
Ze doen dat om dat ze de huurprijs te 
hoog vinden of  omdat ze de onder- 
' van de woning niet
goed vinden.
Een aantal huurders betaalt de huur- 
verhoging per ا juli niet, maar stuurt 
ook géén bezwaarschrift tegen de ver- 
hoging naar de verhuurder. Wil de 
verhuurder in zo’n geval toch de huur- 
verhoging krijgen, dan moet hij de 
Huurcommissie inschakelen. Net zo- 
als hij ook de Huurcommissie moet 
inschakelen als u wel een hezwaar- 
schrift hebt ingediend tegen de verho- 
ging. Heeft uw verhuurder huurverho- 
ging per ا juli 1991 gevraagd en hebt 
u die niet betaald en ook geen be- 
zwaarschrift ؛ngediend, dan  moet uw 
verhuurder ٧۵̂ ٢ 23 september 1991 de 
Huurcommissie inschakelen- 
De verhuurder vraagt dan  aan de 
Huurcommissie om  u een rappel te 
sturen. Dit rappel is een soort herinne- 
ring van het voorstel tot huurverho- 
ging. De Huurcommissie stuurt u een 
zogenoemde rappelbriçf toe. Meestal 
stuurt de Huurcommissie deze brief in 
december van elk jaar. Wilt u de ver- 
hoging alsnog weigeren, dan moet u 
na ontvangst van de rappelbrief een 
speciaal formulier inleveren bij de 
Huurcommissie. Dit speciale formU' 
lier (no. 2.2340.2500.0) moet u binnen 
6 weken na de datering  van de brief 
van de Huurcommissie hebben ingele- 
verd.
u  kunt dit formulier krijgen bij het 
Sekretariaat van de Huurcommissie, 
Droogbak  1-a, bij de Sociale Raadslie- 
den, of bij het huurspreekuur van het 
Wijkcentrum, Van Hallstraat 81. 
Denkt u er wel aan dat u het speciale 
formulier inlevert of opstuurt naar de 
"  Droogbak  1-a, 1013
GE Amsterdam  en niet bij de verhuur 
der. Wanneer u het speciale formulier 
niet of niet op tijd  inlevert bij de 
Huurcommissie, moet ٧ de verhoging 
toch betalen, u  moet de verhoging 
dan betalen met terugwerkende kracht 
vanaf ١ juli 1991.

üiinr
spreekuur
Elke maandagavond van 19.00 tot 
20.00 uur en elke dinsdagmorgen van 
10.30 tot 12.00 uur kunt u terecht bij 
het huurspreekuur op het wijkcen- 
trum , van Hallstraat 81. Op dit 
huurspreekuur kunt u geholpen wor- 
den bij het invullen van het formulier. 
Denkt ٧ dat uw huur te hoog is of 
meent u dat het achterstallig onder- 
houd zodanig is dat huurverhoging 
niet redelijk is, kom  dan  langs op het 
huurspreekuur en haal het speciale 
formulie om  de huurverhoging per 1 
juli alsnog te weigeren. Op het 
huurspreekuur kunnen we ook voor u 
bekijken of uw huurprijs niet te hoog

'ln het algemeen geldt voor de meeste 
oude woningen in de Staatslieden- 
buurt dat huurprijsverlaging mogelijk 
is als de ‘kale’ huurprijs boven de 
/  245,1 per maand ligt. Voor oude 
woningen in de Hugo de Grootbuurt 
geldt dit in mindere mate ook. Bij 
oude woningen moet ٧ denken aan 
woningen die ouder zijn dan 75-80 
jaar. Hebt u de huurverhoging niet be- 
taald  en krijgt u geen bericht van de 
Huurcommissie dan hoeft ٧ natuur- 
lijk ook niet het speciale formulier in 
te leveren. Dat betekent dat de ver- 
huurder genoegen heeft genomen met 
het niet betalen van de huurverhoging. 
De verhuurder kan het volgend jaar 
nog een sproberen.

Medewerkers huurspreekuur

pagina ٠و
Werklozen aan 
hef werk
dankzij Groen 
Links

kenmerkt wordt door een grote in- 
stroom  van nieuwe bewoners, wil 
Groen Links hier een nieuwko- 
mersprojekt speciaal voor werklozen 
introduceren.

De nieuwkomer wordt meteen gewe- 
zen op de mogelijkheden van scholing 
en werk in het stadsdeel.

Groep Links wil in de begroting van 
het stadsdeel een bedrag van 
/  180.000,- extra vrijmaken om  de 
uitvoering van het voorstel mogelijk te 
maken. Indien het project slaagt wil 
Groen Links een beroep doen op rijks- 
subsidie en eventueel het Europees So- 
ciaal Fonds.

Groen Links beseft dat dit een ambi- 
tieus plan is, maar vindt het van be- 
lang dat ook op stadsdeel niveau een 
flinke bijdrage moet worden geleverd 
aan het terugdringen van de werkloos- 
heid. Het uitgewerkte voorstel is ver- 
krijgbaar bij het stadsdeel Wester- 
park.

Het stadsdeel Westerpark kent een 
werkloosheid van meer dan 4000 per- 
sonen. De fraktie van Groen Links in 
het Westerpark heeft ter gelegenheid 
van de behandeling van de stadsdeel- 
begroting ’92 een voorstel ingediend 
om 400 werklozen aan een baan te hel- 
pen.

Het voorstel houdt in dat er een com- 
binatie wordt gezocht van bestaande 
maatregelen zoals banenpoolplaatsen,
werkervaringsplaatsen en het jeugd-
werkgarantieplan. Bestaande buurt- 
voorzieningen worden actief ingescha- 
keld om  langdurig werklozen beter ge- 
schikt te maken voor de arbeidsmarkt. 
Nieuw is dat er een am btenaar spe- 
ciaal wordt aangetrokken  om  de werk- 
gelegenheid in het stadsdeel te bevor- 
deren. Tevens wordt gedacht aan het 
vestigen van een werkwinkel en een 
uitzendbureau  en het uitbreiden van 
de werkbemiddeling door En Route. 
En Route is een projekt, dat banen bij 
werkgevers uit het Westelijk Havenge- 
bied koppelt aan  de werklozen in het 
Westerpark.
Omdat het stadsdeel Westerpark ge-

p^^ect inensen zonder
1 werk،ا(»ا>:ث!ا

ken beginners, naaien en stoelenrie-
ten/biezen/stofferen.
Theater: Beweging: techniek en im- 
provisatie, koor, muziekworkshop be- 
ginners en gevorderden, straattheater, 
theater en spel voor gevorderden. 
Inschrijving vanaf 6 januari 1992 ma. 
t/m  vrij. van 10.00 -15.30 uur. Het 
cursusgeld moet bij inschrijving wor- 
den betaald.

Ontmoeting, kursussen, werkplaatsen 
en informatie Jac. van Lennepstraat 
305b, 1053 JH  Amsterdam, tel. 
020-618 4768.

Vanaf 6 januari 1992 start de inschrij- 
ving voor de nieuwe cursussen. De 
cursusprijzen zijn vanaf /  40,- en in- 
clusief m ateriaal

Creatief: fotografie z/w , handenar- 
beid, maskers maken, sieraden ma- 
ken, tekenen/schilderen, textielzeef- 
druk  en zeefdrukken op papier. 
Educatief: Italiaans beginners (excl. 
boeken) en sociale zekerheid.
Sport: conditiegym en zwemmen. 
Technisch: autotechniek, boekbinden 
beginners, boekdrukken, elektronika, 
fietsenmaken, loodgieten, meubelma-

f ta s is
massageeursus
In deze curcus maken we gebruik van 
Intui'tieve en klassieke massage tech- 
nieken. Iedere les staat een ander 1İ- 
chaamsdeel centraal. Bij sommige les- 
sen richten we ons meer op de hand- 
grepen (benen, rug). Bij andere lessen 
besteden we meer aandacht aan  de in- 
nerlijke houding van de masseur en 
het leren voelen van meer subtiele 
energie. 10 lessen van 2 V i uur (19.30- 
22.00 uur) op dinsdagavond vanaf 21 
jan. 1992 v o o r /  150,-, max 10 deelne- 
mers. Voor info  en aanmelding: Ineke 
H ilhorst^tel. 682 8332.
Cursus intuïtieve omwikkeling met 
speciale aandacht voor de chakra’s. In 
deze cursus wordt per les een chakra 
behandeld. We doen oefeningen zoals 
aarden, visualisaties, tekenen en het 
lezen van onze eigen energie, zodat we 
meer inzicht in onszelf k r^ e n .
Soms lezen we ook  elkaar. Er wordt 
gewerkt in een groep van ±  8 perso- 
nen, waardoor er een vertrouwde sfeer 
kan ontstaan.
10 lessen op woensdagavond van 
 uur, vanaf 29 januari ص.19.30-22
1992. Voor info  en aanmelding: 1؛اا إ

M artelaar in
keiharde
kerkbanken
Ingrijpende veranderingen in de Nas- 
saukerk wanneer de kerkbanken zul- 
len worden vervangen door stoelen, 
zoals de studiegroep heeft voorgesteld 
aan de Commissie van Beheer. Be- 
langrijkste reden: de ruimte is zo voor 
meer doeleinden te gebruiken. Niet 
zomaar wat stoelen uit de kelder van 
het huisraadprojekt, maar heuse ze- 
tels, die per stuk minstens /  200, -  
ga^n kosten. Dat wordt comfortabel 
tronen  voor het Aangezicht des He- 
ren.
Overigens: De Haarlemse Bisschop 
Bomers, die eind augustus geheel ‘in- 
cognito’ nog als een waar martelaar de 
keiharde banken van deze Nassaukerk 
onderging tijdens de uitvoering van 
het Mirakelspel, is vooralsnog niet 
van plan een kerkelijk onderzoek in te 
stellen naar de echtheid van de Maria- 
verschijningen op het Van Limburg 

‘Fas als Rome daar persé 
om zou vragen’ liet monseigneur via

Kabar Indonesia 
Indonesisch bericht

8332 682 .kbuis weten aan de N C R V ^ ^ lh o r s t ,  tel،؛zijn spre

ة ن ت ء ت ت *ئ م ح م ث ج ب
سسءع.-;»::ج.-.تتءس

®I؟!■ *
© fot©: €٥٢ Bergveld

Annemarie ten Cate is samen met Staatskrantredactrice Liesbeth van Blariknm 
vertrokken naar Indonesië. Niet zoals velen het doen voor vakantie, maar om 
zes maanden lang in Palembang, een stad op Zuid Sumatra, te werken. Ze zijn 
beiden oefentherapeut-Mensendieek en zullen proberen aldaar spastische kinde- 
ren op de been te helpen. Het komende half jaar nemen zij u mee naar dat 
mooie, verre land en houden u regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen 
van het alledaagse leven van twee buurtbewoonsters in Indonesië. In dit eerste 
deel komen de voorbereidingen en verwachtingen aan bod.

en SOMOl betaalt verder medicijnen 
en hulpmiddelen zoals corsetten, beu- 
gels en krukken. Maar ja , zo rijk is 
SOMOl nou  ook weer niet en waar ze 
het geld vandaan  moeten halen om  de 
broodnodige aangepaste schoenen te 
betalen? Tja, hier en daar en overal! 
Ook de therapeuten  dragen ons steen- 
tje bij: ze werken gratis en sparen om 
de reis en alles wat er bij komt kijken 
te bekostigen.

Voorbereidingen
Annemarie en Liesbeth hebben zich 
goed voorbereid en een Indonesische 
taalc.ursus gevolgd. Voorts hebben ze 
alles wat los en vastzit over Indonesië 
gelezen en zich terdege voorbereid op 
de ziektebeelden die ze zullen aantref- 
fen. ‘We zullen ons natuurlijk  voor 
een groot deel aanpassen aan  het kli- 
maat en de cultuur en geen minirokjes 
en kleine hemdjes in dat Islamitische 
land dragen! Hoe gemakkelijk zal dat 
gaan? Hoe groot zal de cultuurkloof 
zijn als we eenmaal aan het werk zijn 
in Palembang. In de volgende krant 
zullen we u vertellen of de werkelijk- 
heid zo heel anders is dan in onze 
fantasie’
Wilt u dit werk steunen, maak  dan 
eens wat over op de rekening van SO- 
MOI van de Rabobank  in Bergen 
t.n .v . rekeningnummer 35.85.54.810. 
Het gironummer van de Rabobank  is 
51.10.36.

W at zullen ze in Indonesië aantreffen?  
In Falembang staat een school spe- 
ciaal voor gehandicapte kinderen, de 
VPAC genaamd. Er komen kinderen 
met polio o f  spastische kinderen die in 
hun  eerste levensuren een hersenbe- 
schadiging opgelopen hebben, waar- 
door hun  spieren zo strak gespannen 
staan dat ze hun ledematen zelf moei- 
lijk of niet kunnen bewegen. De gevol- 
gen zijn vreselijk. Hoeveel geestelijk 
gezonde kinderen liggen er niet in ach- 
terafkamertjes met vergroe،ngen aan 
armen en benen? De ouders weten 
vaak niet wat ze er mee aan moeten. 
De YPAC  nu zorgt ervoor dat de k؛n- 
deren niet alleen les krijgen in lezen, 
schrijven en rekenen maar ook 
spreek-, en oefentherapie.
In Nederland is er de stichting SOMOl 
(Stichting van oefen- therapeuten- 
Mensendieck t.b.v. ontwikkelingshulp 
in Indonesië) die een hand  wil uitste- 
ken naar deze YPAC om  dit geweldige 
initiatief verder te helpen. Sinds 1988 
kunnen er steeds twee oefentherapeu- 
ten-Mensendieck voor zes of  negen 
maanden alle kennis die ze hebben op 
hun vakgebied uitwisselen met de the- 
rapeuten  aldaar. Er werken drie vaste 
therapeuten en regelmatig komen the- 
rapeuten  in opleiding op de ¥PA C  
kijken hoe daar de kinderen behan- 
deld worden. SOMOl zorgt voor het 
geld om  twee maal per maand een 
kind te laten opereren, de Indonesi- 
sche chirurg doet zo’n operatie gratis,

Toute Amsterdam  Ouest verdrong 
zich in de ART-O-TIEK  aan  het Van 
Hogendorpplein bij de opening van de 
tentoonstelling ‘Nieuwen Hollandse’. 
Er was zelf een cunstcriticus van het 
NRC-Handelsblad aanwezig die het 
‘Westerparkgevoel’ dreigde te verstie- 
ren door op  soms grievende toon  zijn 
ongezouten kritiek op jonge beelden- 
de kunstenaars die de Art-O-Tiek had 

' GHukkig schreef hij er
geen stukje 0'لءم in ^ . r a n t .

Cursuscentrum 
Van Hall
Cursuscentrum  van Hallstraat 54 or- 
ganiseert in januari weer de volgende 
cursussen:
Volledige cursus voet-reflexologie. 
Door massage van bepaalde pun^ëri ' 
op de voeten bei'nvloed je de bijbeho- 
rende delen in het lichaam  zodanig dat 
het evenwicht hersteld kan worden. 
Een totale voetenmassage staat gelijk 
aan  een diepe lichaamsmassage.
In deze cursus leer je waar de punten 
zich bevinden en welke technieken je 
kunt gehniiken-

10 lessen ٠٢ donderdagavond  van 
20.00-22.00 uur, vanaf 30 januari 
1992. Kosten /  120, -  , max. 10 deel- 
nemers. Voor info en aanmelding: 
Marijke Withagen, tel. 682 22 10.



De agenda van dag-tot-dag
Om onze lezers door de fees،dagen te 
helpen is deze Staatskrantagenda bij 
wijze van uitzondering ‘buurtover- 
schreidend’. Mededelingen voor onze 
volgende agenda dienen ui<erlijk ،wee 
weken vóór verschijningsdatum bin- 
nen te zijn (zie colofon). Deze agenda ( 
beslaat de periode van 20 december 
t/m  29 januari 1992.

Zondag 22 december
FEEST: Kerstviering g € ^g an  seerd؛
door Prefoeroe i.s.m. Surimaribo  en 
Zuiderspeeltuin. 14.00-22.00 uur in de 
Zuiderspeeltuin, Barentzplein. ^oe- 
gang gratis. Info  bij Prefoeroe, tel. 
686 17 22.

D ؟nsdag 24 deee؛ iber
RELI: Kerst-eucharistieviering voor 
ouderen. 15.00 uur in Magdalenaka- 
pel, Spaarndammerstraat 460.
RELI: Eucomenische kerstviering.
21.00 uur in Magdalenakapel, Spaarn- 
dam merstraat 460.
AMUSEMENT: Hellun’s Kerstnacht- 
fuif met Hellun Selluf als gastvrouw  
(m/v). 22.00 uur in Paradiso, Wete- 
ringsschans.
RELI: Gregoriaanse kerstnachtmis 
‘met toeters en bellen’. 23.00 uur in de 
Tichelkerk (Sint Antonius van Pa- 
dua), Lijnbaansgracht 47.

Woensdag 25 deeember 
(Eerste Kerstdag)
RELI + ETEN: Eucomenische Kerst- 
viering met feestlunch na afloop.
10.00 uur in de Nassaukerk (Her- 
vormd/Gereformeerd), De Witten- 
straat 114.
RELI: Portugese kerstmis. 10.30 uur 
in de kape؛ van Gnze Lieve Vrouw  van 
Fatima, Jacob  Catskade 11.
RELI + MUZIEK: Plechtig gezongen 
hoogmis. 10.00 uur in de Tichelkerk 
(Sint Antonius van Padua), Lijn- 
baansgracht 47.
MUZIEK  + ETEN: Kerstfeest in 
buurthuis De Reiger (alleen opgave 
en betaling van ƒ  2 5 , - )  11.00 uur in 
de Van Reigersbergenstraat 65.

Donderdag 26 deeem- 
ber (Tweede Kerstdag)
RELI: Plechtige hoogmis. 10.00 uur 
in de Tichelkerk (Sint Antonius van 
Padua), Lijnbaansgracht 47. 
THEATER: Youp van ’t Hek. 14.30 
en 20.15 uur in de Kleine Komedie.

Vrijdag 27 december 
(D^d<^Kerstdag)
^U Z IE K : s©ca Parang  Party. Caribi- 
sche Soca-kerstparty met Henk en 
‘Soca Henry’. 17.00 uur in buurthuis 
de Binding, De W ittenstraat 27,

MUZIEK: Cheb Mami (Algerije),
22.00 uur Paradiso.
MUZIEK: Dianaba Diakt (Mali),
22.30 uur Melkweg.

Dinsdag 31 december 
(Oudejaarsavond)
MUZIEK: Hardrock ه   roll-nienw- 
jaarsfeest. 22.00 uur in Buurthuis de 
Binding in de W ittenstraat 27 met me- 
dewerking van de bands Purplex en 
Bare Mothers. Toegang gratis. 
MUZIEK; Afro-Newyearsparty met 
The African All Stars met Sloopy, Les 
Charmeurs. 23.00 uur in De Melkweg 
/ 1 5 , - .

n
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Filmhuis Cavia
begeeft een jonge Duitse journaliste 
zich argeloos en in alle onschuld op 
het reporterspad  om  de romantische 
liefde te onderzoeken. In haar achter- 
hoofd  speelt ^e، vermoeden dat deze 
romantische liefde een vrouwenziekte 
is. H aar moeder had  er 0©k al zo’n 
last van.
De laatste film die in januari in fil^ -  
huis Cavia wordt vertoont is Betrayed 
van c .  Costa Gavras.ءه  woensdag 29 
januari kunt u kijken naar het verhaal 
van een FBI agente die undercover 
werkt op het Amerikaanse platteland. 
Ze dringt binnen in het milieu van 
blanke neo-nazi’s om  zo de moorde- 
naars te vinden van een radiopresenta- 
tor die in deze kringen bekend stond 
als ‘linkse praatjesm aker’.

Geen gewonden, maar wel de hele 
voorpui weggeblazen. Dat overkwam  
een bewoonster in de Van Beunin- 
genstraat toen zij een lucifer aanstak. 
Oorzaak was een zojuist aangesloten 
gastoestel. ©fficieel door een erkend 
installateur. Bij de gesoldeerde aan- 
sluiting op de gasleiding bleek echter 
een lek te zitten. Toen stak de be- 
woonster een lucifer aan  en boem. .

In Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 
52-1 (door het poortje) worden iedere 
woensdagavond om 20.30 uur bijzou- 
dere films vertoont voor de aantrekke- 
lijke toegangsprijs van maar zes gul- 
den. Het programma waarmee het 
nieuwe jaar wordt begonnen ziet er 
werkelijk schitterend uit.

©p woensdag 8 januari wordt Sex, lies 
and videotape van regiseur s. Sodcr- 
berg gedraaid. Deze film begint met 
de bekentenis van Ann  aan haar psy- 
chiater dat zij ondanks haar prille hu- 
welijk met John, geen sex meer met 
hem heeft. We zien gelijktijdig dat een 
oude schoolvriend van John  terug- 
keert in de stad om  het jonge echtpaar 
op te zoeken.
Woensdag 15 januari speelt Rocco i 
suoi Fratelli van de meester Visconti. 
Een weduwe trekt met haar zoons 
vanuit het arme zuiden van Italië naar 
Milaan. Het vinden van W f r k  lukt 
minder goed dan  gehoopt werd en nie- 
mand is voorbereid en gewapend te- 
gen de corrumperende invloed van de 
grote stad.
©p woensdag 22 januari wordt Die 
Jungfrauenmachine van regiseuze 
Monika T re u A ،  ooi: ,؛ي  In deze film'٠

€aribbean party
you. It gets down inside of  you and 
brings you o u t.”  Soca is ontstaan  in 
Trinidad  uit een kombinatie van Soul 
en Calypso en verenigt allerlei stijlen, 
ritmes en invloeden 0 .a. Salsa, Reg- 
gae, Afrikaanse muziek en Franse in- 
vloeden. Calypso kon zowel een ge- 
zongen roddelrubriek  als een gekruld 
politiek kommentaar behelsen, waar- 
bij de woorden van groot belang wa- 
ren. Soca is wat dat betreft gemoder- 
niseerd en meer internationaal; eerst 
komt de muziek en daarna ga je  op de 
sappige teksten letten.
De eerste die Soca !«et Salsa en Rum- 
ba mengde was de suksesvolle Arrow  
uit M ontserrat, welbekend van hits als 
‘H ot, H ot, H ot!’, ‘Curaça© Ta Bon’, 
‘M adame’, etc. Mighty Sparrow  is 
ook welbekend voor z؛jn  Soca-indlan 
muziek (‘Congo M an’) en Kitchener 
met ‘Sugar Bum Bum’. Afgezien van 
deze hits is Soca is nog vrij onbekend 
in Nederland, maar dat zal als het aan 
Caribbean  Prom otion  ligt niet lang 
meer duren. Welkom  iedereen, let’s 
enjoy the party op vrijdag 27 decem- 
ber, van 5 uur ’s middags to t in de 
vroege uurtjes in De Binding, Wit- 
tenstraat 27. Entree: ƒ 5 , - .

Anke van Ziel

Op vrijdag 27 december is er weer een 
caraïbisch feest in de Binding. De af- 
gelopen maanden hebben we al enkele 
zondagen kunnen genieten van caraï- 
bische muziek, een lekker hapje te 
eten, wat te drinken... n et initiatief 
hiertoe is genomen door Henk en de 
inmiddels buurtberoemde Soca Henry 
uit Trinidad, die tijdens de playbacks- 
how in het Westerpark afgelopen zo- 
mer schitterde met het Soca nummer 
“ 1 want somebody on the party” . 
Vanuit de Binding is Rob erbij betrok- 
ken en aldus vormen zij de Caribbean 
Promotion, die de party’s organiseert.

De inbreng van Soca Henry is, zijn 
naam  zegt het al: de Soca muziek. De- 
ze feestelijke muziek uit karnavalmln- 
nend Trinidad  lijkt in onze buurt bij- 
zonder aan te slaan. Getuige het suk- 
ses in bovengenoemde playbackshow, 
maar ook tijdens de cara'foische par- 
ty ’s geldt: zodra de Socamuzlek de 
Salsa, Reggea en Hiphop  afwisselt, is 
echt niemand meer te houden. Waar 
de Salsa een swingend, maar vrij strak 
ritme kent, biedt Soca met z’n dubbel- 
zinnige teksten meer vrijheid van ex- 
pressie.
^en ry : “ Soca is free music. It m o v f ^ ^

ب ■■■ ص م ' -

Woensdag 1 januari 
(Nieuwjaarsdag 1992)
RELI: Nieuwjaarshoogmis. 10.00 uur 
in de Tichelkerk (Sint Antonius van 
Padua), Lijnbaansgracht 47.
RELI: Portugese nieuwjaarsmis.
10.30 uur in de kapel van ©nzc Lieve 
Vrouw van Fatima, Jacob  Catskade 
11.

Donderdag 2 januari
THEATER: ‘De W oestijnrol’ van 
Henk  Berger en Gemma Derksen de 
Metz met Sasa Spanjerberg als joods 
meisje. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
of  6S2 02 55.

Vrijdag 3 januari
THEATER: Sasa Spanjerberg als 
joods meisje in ‘De W oestijnrol’ van 
Henk  Berger en Gemma Derksen de 
Metz. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
of 682 02 55.

Zaterdag 4 januari
THEATER: ‘De W oestijnrol’ van 
Henk Berger en Gemma Derksen de 
Metz met Sasa Spanjerberg als joods 
meisje. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
of 682 02 55.

Woensdag 8 januari
FILM: ‘Sex, lies and  videotape’, film 
van S. Soderberg. 21.00 uur in Film- 
huis Cavia, Van Hallstraat 52-1, toe-

MUZIEK: ‘Gamma in contrast’■ 
Zuidamerikaanse luistermuziek. 20-30 
uur in Het Polanentheater, Polanen- 
straat 174, tel. 682 13 11 of 682 02 55.

Donderdag 9 januari
THEATER: Japans Noh-[heater van 
Yukio Mishima door Theater Spinsel.
20.30 uur in Het Polanentheater, 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 of 
682 02 55.

Vrijdag 10 januari
SP©RT: Sluitingsdatum  inschrijving 
badmingtontoernooi (zie 12 januari). 
THEATER: Theater Spinsel met Ja- 
pans Noh-theater van ¥ukio  Mishi- 
ma. 20.30 uur in Het Polanentheater, 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 of 
682 02 55.

van M onika Treut. 21.00 uur in Film- 
huis Cavia, Van Hallstraat 52-1, toe-

Try-©ut van ‘Le C ri’ van Stichting Es- 
samba. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
©f 682 02 5.5.

Donderdag 23 januari
THEATER: Première van ‘Le Cri’ 
van Stichting Essamba. 20.30 uur in 
Het Polanentheater, Polanenstraat 
174 tel. 682 13 11 of  682 02 55.

Vrijdag 24 januari
THEATER: ‘Le C ri’ van Stichting Es- 
samba. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
of 682 02 55.

Zaterdag 25 januari
THEATER: ‘Le Cri’ van Stichting Es- 
samba. 20.30 uur in Het Polanenthea- 
ter, Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 
of 682 02 55.

Woensdag 29 januari
FILM: ‘Betrayed’, film van c .  Costa 
Gavras. 21.00 uur in Filmhuis Cavia, 
Van Hallstraat 52-1, toegang ƒ 6 , - .

Van Hallstraat 52-1, toegang ƒ 6 , - .  
MUZIEK: Try-out van het program- 
ma ‘Pueblo  Errante’ met Jiddische, 
Ladino en Spaanse muziek van Nung 
del Fue©g©. 20.30 uur in Het Pola- 
nentheater, Polanenstraat 174, tel. 
682 13 11 of 682 02 55.

Donderdag 16 januari
THEATER: Voetlicht met ‘De dame 
uit de pr©vincie’ van Edward Albee.
20.30 uur in Het Polanentheater, 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 of 
682 02 55.

Vrijdag 17 januari
THEATER: Voetlicht met ‘De dame 
uit de provincie’ van Edward Albee.
20.30 uur in Het p©lanentheater,

174, tel. 682 13 11 of
682 02 55.

Zaterdag 18 januari
THEATER: Voetlicht met ‘De dame 
uit de provincie’ van Edward Albee.
20.30 uur in Het Polanentheater, 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 of 
682 02 55.

Woensdag 22 januari
FILM: ‘Die Jungfrauenmachine, film

Zaterdag 11 januari
THEATER: Japans Noh-theater van 
Yukio Mishima door Theater Spinsel.
20.30 uur in Het Polanentheater, 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11 ©f 
682 02 55.

Zondag 12 januari
SP©RT: Badmintontoernooi ٧٥٠٢ 
v©lwassenen in de wedstrijdklasse en 
de rekreatieklasse in enkel- of  dub- 
belspel. 18.45 uur in het Van Hogen- 
dorp-sportcentrum. Van Hogendorp- 
straat 921. De inschrijving sluit op 10 
januari, deelname ƒ  7,50 per persoon.

Maandag 13 januari
W IJKRAADVERGADERING  
Staatslieden- en Hugo  de G rootbuurt.
20.00 uur in de kleine zaal van de Ko- 
peren Knoop, Van Limburg Stirum- 
straat 119. Werkgroepen moeten tij- 
dens deze vergadering kandidaten  le- 
veren voor de verkiezing van Wijk- 
raadsleden.

Woensdag 15 januari
FILM: ‘Rocco i suoi fratelli’, film van 
Visconti. 21.00 uur in Filmhuis Cavia,

Blij ه1آ1؛ :foto ©
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Bölge belediyesi

Westerpark'da sağlık
de bu konuda birşeylerin ya- 
pılmadığı.

gu anda birçok insan canla 
basla yaşanabilirlik durumun- 
da düzeltmeler yapmakla meş- 
guller. Örneğin;
Ko k u l a r a  yarattığı sıkıntıla- 
rı, park sorunlarını, uyuştu- 
rucuya karşı, hırsızlığa ve 
daha اهء، yeşillik üzerine.

Sağlığın geliştirilmesi üzeri- 
ne belirli istekleri olan her- 
kes ve sağlık sorunlarına kar- 
sı iyi fikri olan herkes semt 
merkezine gelerek bildiride 
bulunmalarını bekliyoruz.

Şimdi Ne Ola€ak?
GGenGD’in amacı bu araştırma- 
n m  sonuçlarından ^ola çıkarak 
bu Bölge Belediyesindeki sağ- 
İlk sorunlarına karşı birşey- 
ler yapmaktır.

Bunu GGenGD yalnız yapamaz.
Bu yüzden, sağlık alanında ve 
refah alanda çalışanların vede 
semt sakinlerinin yardımı ge- 
rekmektedir.
Tabiiki Bölge Belediyesi orga- 
nisazyonun da katkısı önemli- 
dir.

Bu demek değil ki henüz Bölge-

Yeşil alanların çocukların o- 
yun oynama olanaklarına ve ye- 
tişkinlerin rahatlamasında çok 
büyük önemi vardır.

Yine araştırmaya katılanlarm 
üçde biri geceleri sokağa çık- 
tıklarında kendilerini emni- 
yette hissetmediklerini söyle- 
mekte.

Geçen yarım sene de soyulan, 
tehdit edilen kişiler hala ay- 
nı kanıyı taşıdıklarını ve 
kendilerini emniyette hisset- 
mediklerini belirtmekteler.

1-a), sosyal danışmanlardan 
veya da semt merkezinde yapı- 
lan kira konuşma saatlerinden 
(Adres: van Hallstr. 81) temin 
edebilirsiniz.

Unutmayın ve dikkat edin. Bu 
özel form Droogbak 1-a, 1013 
GA Amsterdam adresinde bulunan 
Kira Komisyonuna verilecektir. 
Bunu ya kendiniz götürüp verin 
ya da aynı yere yukarıda yazı- 
İl adresle postayla gönderin.

Bu özel formu siz ya gönde^ae- 
diniz yada zamanında teslim 
etmediniz. ٠ zaman kira artı- 
şın yapıldığı tarihten ( ١ Tem- 
muz 1 9 1  itibaren istenilen (و
kira artış bedelini ödemek zo- 
rundasınız.

Her pazartesi aksam saat 19.00 
ile 20.00 arası ve her salı 
sabahı saat 10.30 ile 12.00 a- 
rası Kira Konuşma saatlerine 
(Adresi:van Hallstraat 81) ge- 
lebilirsiniz. Ve burada size 
bu özel formu doldurmanızda da 
yardımcı olunur.

Kiranın yüksek olduğunu düşü- 
nüyor veya da evin bakım duru- 
mundan dolayı bu kira yüksel- 
meşinin normal olmadığı kanı- 
smdasınız, o zaman bu özel 
formu alarak kira konuşma saat 
lerine geliniz. Çünkü siz hala 
kira yükselmesine itiraz ede- 
bilirsiniz.

Ayrıca Kira Konuşma saatlerin- 
de sizin kiranızın yüksek olup 
olmadığına da bakılır.
Genel de Staatslieden semtin- 
deki eski evler için kirayı 

ال؛؛ئاو «  olanağı vardır. Eğer 
her şeyin dışında yalnız kira 
olarak (kale huur) ayda 245 
guldenin üzerinde kiranız var 
ise o zaman bu olanak mevcut- 
tur.

Bu olanak Hugo de Groot semtin 
da bulunan eski evler için da- 
ha azdır.

Eski evler denince kastedilen 
sey bu eski evlerin 7 8 0 -  sene ك
den daha da eski olmasıdır. م-ب
Siz kira artış miktarını ödeme 
diniz ve size Kira komisyonun- 
dan bir hatırlatma gelmedi, 
tabiiki o zaman bir sey yapma- 
niza yani bu özel formu doldu- 
rup göndermenize gerek yok.
Bu da demek oluyor ki ev sahi-• 
bi bu işi öylece bırakmış. 
Yalnız seneye tekrardan kira 
yükselmesi isteyebilir.

Hala ^!٢٠
y ü c e l m e s i n e
İ t i r a z  

E d ilir  M i?
Ev sahibi Komisyonundan size 
bir (rappel) hatırlatma gönde- 
rilmesini ister.
Bu (Rappel) bir çeşit kira 
yükselmesini tekrardan size 
hatırlatma oluyor.
Genelde bu hatırlatmayı Kira 
Komisyonu her yılın aralık a- 
yı içerisinde gönderir.

Siz de hala kira yükselmesine 
itiraz etmek istiyorsunuz, o 
zaman bu (rappelbrief) hatır- 
latma mektubu elinize geçtik- 
ten sonra özel bir form doldu- 
rarak bunu Kira Komisyonuna 
vermelisiniz.

(no. 2.2340.2500٠٥) numaralı 
bu özel formu size gelen ha- 
tırlatma mektubunun tarihinden 
itibaren 6 hafta içinde Kira 
Komisyonuna doldurup teslim 

etmelisiniz.

J u  formu Kira Komisyonu sekre- 
. E r l i ğ i n d e n  (Adres: Droogbak

Bir çok kiracı hersene haziran 
ve temmuz aylarında yükselen 
kiraya itiraz bildirisi gönde- 
riyorlar.
Bunu yapmalarının nedeni ise 
ya kirayı yüksek bulmaları ya 
da evin bakım durumunu iyi 
bulmamalar ındandır.

Bazı kiracılarda kira yüksel- 
meşini 1 Temmuz dan itibaren 
ödemiyorlar ve ev sahibine de 
kira yükselmesini itiraz et- 

bildirmemektedirler. 
Tabii bu durumda Ev sahibi ki- 
ra artışını almak isteyecektir 
٠ zaman da Kira Komisyonuna 
bunu bildirmesi gerekir.
Nasıl siz bu artışa itiraz et- 
tiğinizdeki yapılması gereken 
işlem gibi.
Ev sahibi 1 Temmuz 1991 den 
itibaren kira artışını size 
bildirdi, siz bunu ödemediniz 
veya itiraz da bulunmadınız.
٥ zaman da Ev sahibi 23 Eylül
1991 den önce Kira Komisyonuna 
bunu •bildirmesi gerekir.

Bu da evin darlığından, dışarı 
da ise oyun alanlarının yeter- 
li olmayışından doğobilir. Bu 
da örneğin çocuk ve anne baba- 
lar için stres oluşturabilir.

W esterpark  
$ ak  nleri Ne Kadar؛
Sağlıklı Yaşıyor?
Yapılan araştırmaya katılan 
kişilerin yüzde ellisinden faz- 
lası sağlıklı yaşadıklarını 
söylüyorlar.

Sağlıklı yaşadığına inananlar, 
genelde de kendilerini sağlıklı 
hissedenler.
Kendi sağlığının iyi olmadığını 
söyleyen kişiler de kendilerini 
daha çabuk rahatsız bulurlar.

Birçok kişi semte yaşayan diğer 
kişilerin sağlıksız yaşadıkla- 
rını bildirmekte.

Örnek olarak da; çok içki içil- 
diğini, sağlıksız beslenildi- 
ğini, uyuşturucu ve sigara 
kullanıldığını söylemekteler.

Hemen hemen airaştırmaya katı- 
1anların yüzde ellisi sigara 
kullanıyor. Bu durum, ülkenin 
diğer yerleriyle kıyaslandı- 
ğında çok daha fazla.
^s؟elik çoğunluğu ağır sigara 
içiyor.
Ayrıca günde 20 den fazla si- 
gara kullanıyorlar.

Semtin Sağlık
٥٧٢٧^٧ ?

Kişinin yaşadığı semt ve evin 
kişi sağlığı üzerinde etkisi 
vardır.
Örneğin bir ev çok rutubetli 
ise nefes zorluğu çeken kişi- 
ler için zararlı olabilir.

Araştırmaya katılanların üçde 
birinden fazlası evlerindeki 
rutubet ve küften rahatsız ol- 
duklarını söylemektedir.
Evin küçüklüğü insan da stres 
de yaratabilir.

Araştırmaya katılanların yak- 
laşık üçde biri evlerinin kul- 
lanım açısından çok küçük ol- 
duğunu söylemekte.

Yine araştırmaya katılanların 
üçte biri semtin yaşamak için 
sağlıksız olduğunu söylemekte. 
Burda geçerli olan yine kendi- 
ni sık sık iyi hissetmeyenle- 
rin semti de sağlıksız bulma- 
larıdır.

Çevrenin sağlığa etki ettiğini 
bilen kişilerin;
Sorunlar listesinde belirtilen 
sağlığa zararı olduğunu veya 
kötü etkisi olduğunu düşündük- 
leri şeyler;

- Kirlilik (hava kirlenmesi, 
koku)

- Konut ( kötü kalitedeki)
- Belirli kişilerin yarattığı 

sıkıntı (uyuşturucu satıcıla- 
rı ve kullananlar)

- Trafik sorunu (gürültü, eg- 
soz gazı)

- Sosyal sorunlar (issizlik)

Birçok kişide çevrede çok az 
yeşilliğin b u l u n d ^ n u  söyle- 
mekte.' ٠

Bölge Belediyesi Westerpark 
sakinlerinin sağlık durumu 
Amsterdamın diğer bölgelerinde 
oturan kişilere nazaran biraz 
daha kötü.
GGenGD bu duruma yeni düzenle- 
meler getirmek istiyor.

Bunun için Semt sakinlerinin 
hangi sağlık sorunu olduğuna 
dair geçen sene bu zamanda
1.000 kişi üzerinde bir araş- 
tırma yapıldı.

Bu araştırma sonuçlarıyla çe- 
şitli kuruluşlar insiyatif a- 
lıyorlar.
Onun için önemlidir ki semtin 
sağlık durumunu düzeltmek için 
semt sakinlerinin de ' 
almaları.

Sağlıklı O lm ak  
Nedir?
Sadece doktorlar söyledi diye 
kişi hasta değildir.
Birçok şikayetlerden dolayı ve 
kendilerini iyi hissetmedikleri 
ba.ldp. doktora gitmeyen kişiler 
vardır.

Bir kişinin kendisini sağlıklı 
hissetmesi;

evinin iyi olup olmadığına, ça- 
lısıp çalışmadığına ve و س آل0ه  
gidip gitmediğine, komşuları 
ile olan ilişkilere, alkol si- 
gara içip içmediğine ve sağ- 
İlkli beslenip beslenmediği 
gibi birçok çeşitli şeylere 
bağlıdır.

W e$terpark Semt 
Sakinlerinin Sağlık  
Durumu?
1.000 ki®i ile yapılan sağlık 
araştırması ile semtin sağlık 
durumunun nasıl olduğu takri- 
ben söylenebilir.

Westerpark sakinlerinin sağlık 
durumu ortalama Hollanda gene- 

li sağlık durumundan daha kötü 
durumda.

Westerpark.sakinlerinin daha 
fazla şikayetleri var. örneğin 
yor^nluk, stresden dolayı baş 
ve mide ağrısı.
Doktorlar tarafından belirti- 
len bazı hastalıklar Hollanda 
geneline kıyasla Westerparkta 
daha sık görülüyor.
Bunlar ise; astum, kronik bron- 
şit, sinüzüt, bel rahatsızlık- 
ları, kronik deri hastalıkları- 
dır.
Çocukların da nefes zorluğu 
çektiği hakkında birçok sika- 
yetler var. Bunun yanı çok sık 
rastlanılan ise depresi ve 
stres halleridir.

Araştırma yapılan kişiler ara- 
s m d a  yüzde on yedisi depresi- 
den şikayetçi yüzde otuz beşi 
.stresdan جءه
Westerpark ülkenin diğer yer- 
lerine nazaran biraz daha kö- 
tü durumda; Ayrıcacçok da ilaç 
kullanılıyor.
Özellikle; uyku, rahatlatıcı, 
alerjiye karşı ve astım için.

Birçok aile çocuklarının çok 
hareketli olduğunu söylemekte.



٠pagina 12

coffeeshop/café

ه ء
Hele week o p e n : 10- 2 4 .0 0 uur

Vrij/Za/Zo:10-01.00uur 

VAN BOETZELAERSTRAAT

ADVERTEER ©©K IN DE STAATSKRANT, TEL 6.821.133,

U b e ï a a u e r Eén  
u k r ijg t  e r i m e !

Kodalux Dubbelprints: 
٠١٠ 2e afdruk ءأ nu

gratis
س

Kodalux Foto's

Magazijn Sportief
heeft het weer! 

Komt allen □aar de 
Kerstmarkt ٨^٧  Sportief

Vrijdagavond 2م december
Zaterdag 21 december
maandag 23 december (ook koopavond!)
dinsdag 24 december

2e Nassaustraat 34 tel. 6844820

٧١^ ^ - ^ ٢  \VA5P0TtlMATtN

ص 5 ARPHATiPARKs44-  6619956

ء ٦
s e d u c e  EN VEJZJf&ü^efA 

P öM C W A G A V O N P  KOOPAVONjP

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 684 41 02

ZIEKENFONDS
LEVERANCIER

ممءد

□E KANARIE
D IER EN SPEC IA A LZA A K  VAN LIMBURG

STIRUMSTRAAT48 
TEL. 6860813

Wij wensen ٧ prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 1992

0E KANARIE ر Donderóag koopavond

AVO NDM ARKT
GOEDKOPER DAN u  DENKT

Elke ^٧٥٨^ open, □e Wittenkade 90-96 tel. 686 4919

$TAAT$LIEDENBURT VREETZAME BUURT

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

ي0 ت زأ ه □E WIJNRANK
Al 12Vi jaar een begrip.

^اإاآ$ 1991  verlaten met اه
CavaVallformosa 
champenoise brut/demisec 

per fles 16,95م  
2 flessen 30 م,-

(686 2707 ^ (oek Bep^nkstraat ؛.Fannius Scholtenstraat 56-58 te

ARNOUD KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen ٧٥٥٢ feestjes
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b e v r a a g d :

Goede ideeën voor de Westergasfabriek

december een €^،٢̂ vergadering ge- 
pland. Vanaf dat moment ligt vast hoe 
het g€İd in 1992 in stadsdeel Wester- 
park besteed gaat worden.

Maandag 11 november 1.ز. organiseer- 
de het Dagelijks Bestuur een hoorzit- 
ting in het het stadsdeelkantoor. 
Buurtbewoners en buurtorganisaties 
hebben daar hun opmerkingen, ideeën 
en kritiek die men had op de begro- 
tingsvoorstellen naar voren gebraeht.

Meer informatie?
£٢ is een samenvatting van de begro- 
ting besehikbaar met de belangrijkse 
voorstellen voor 1992. Wilt ٧ meer 
weten over de begrotingsvoorstellen, 
de verschillende mogelijkheden om  
uw mening kenbaar te maken en de 
vergaderingen over de begroting, dan 
kunt ٧ contact opnemen met de afde- 
ling Voorlichting van stadsdeel Wes- 
terpark. Het adres is:
Haarlemmerweg 8-10 
1014 BE Amsterdam  
telefoon: 58 10 300

Wilt u de vergaderin؛؛ van de deelraad 
bijwonen?
Dat kan. De vergaderingen van de 
Stadsdeelraad zijn openbaar. Van
19.30 tot 20.00 uur is •er voor bewo- 
ners speciaal de gelegenheid de raad 
toe te spreken of  vragen te stellen.
De vergaderingen van de stadsdeel- 
raad  vinden plaats in het stadsdeel- 
kantoor Westerpark: Haarlemmerweg 
8-10, 1014 Be Amsterdam. De agenda 
en de stukken van de raadsvetgaderin- 
gen liggen ter inzage bij de afdeling 
Voorlichting van stadsdeel Wester- 
park, telefoon: 581 03 00.

Vragen over Stadsdeei 
Wes،erpark

* spreekuur op
werkdagen: 8.30-12 uur

Huurcommissie
Droogbak  la  tel. 622 02 77

• * spreekuur op
werkdagen: 9-12 uur

* telefonisch spreekuur: 13.30-16 uur 
Huursubsidie
W ibautstraat 3 tel. 665 91 7 ا
* spreekuur op werkdagen 13-16 uur 
He، dagelijks bes،uur en de medewer- 
kers van s؛adsdeel Westerpark wensen 
u prettige kerstdagen en een goed 
1992.

Huisvuil 
tijdens de 
(eestdagen
Donderdag 26 december, tweede 
kerstdag, wordt er geen huisvuil opge- 
haald. In de wijken waar het huisvuil 
normaal op donderdag  wordt opge- 
haald, wordt dit een dag later, vrijdag 
27 december.

Het huishoudboekje voor stadsdeel 
W esterpark is in de maak. De stads- 
deelraad stelt in de vergadering van 17 
december de begroting definitief vast. 
Als men niet alle punten  kan behande- 
أ 17 م:.  december is donderdag 19

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 58 
10 300. ٧ krijgt er antwoord op  al uw 
vragen of  we verwijzen u naar de 
juiste afdeling of  instantie.

Bij de informatiebalie van de afdeling 
Voorlichting kunt ٧ ook allerlei bro- 
chures krijgen over onderwerpen als 
' studiefinanciering, huur-
subsidie, onroerend goed belasting 
e.d. Loop gerust eens binnen, u  bent 
van harte welkom. Wij zijn geopend 
van 8.30 tot 17.00 uur.

stadsdeel Wes،erpark
Haarlemmerweg 8-10,
1014 BE Am sterdam  tel. 58 10 311

Voorlichting tel. 58 10 300

Voor vragen, klachten
en aanmelden van grof
vuil en voor het snel
verhelpen van klachten,
zoals: losse stoeptegels,
een gat in de weg e.d.) tel. 58 10 400

enkele gemeentelijke zaken 
Herhuisvesting
* Marcantilaan 800 tel. 58 10 800
* algemene informatie voor 

woningzoekenden tel. 680 68 06

Aan de Haarlemmerweg staan de ge- 
bouwen van de oude W'estergasfa- 
briek. Nu zit daar nog het Gemeente- 
lijke Energiebedrijf. Maar end 92وا  
verlaat het bedrijf het terrein. Het ter- 
rein wordt dan bij het Westerpark ge- 
trokken en de gebouwen krijgen een 
andere bestemming. Wat gaat er pre- 
cies met deze prachtig،‘ gebouwen ge- 
beuren? Het stadsdeel Westerpark 
zoekt een nieuwe bestemming voor het 
complex. Wellicht heeft u een goed 
idee?.

Hoe krijgt u het informatieboekje in 
uw bezit?
u  kunt het boekje afhalen op het 
stadsdeelkantoor tegen ƒ 5 , -  per 
exemplaar, u  kunt ons ook vragen het 
naar u op te  sturen. In dat geval kost 
het ƒ 10,- p e r  stuk.
Bestellen doet u door te bellen met de 
afdeling Voorlichting (tel. 58 10 300) 
en daarna een tientje te storten  op  g؛- 
ronummer 4594436 van stadsdeel 
W esterpark, onder vermelding van 
‘afdeling Voorlichting, boekje Wes- 
tergasfabriek’. Zodra  het geld bij ons 
binnen is sturen wij het boekje naar 
uw toe.

Wilt u in de gebouwen rondkijken?
Dat kan. Op zaterdag 11 januari 1992 
wordt er een kijkdag georganiseerd, 
zodat ٧ de gebouwen 0 ه أ  van binnen 
kunt zien. Er zullen dan  van 10.00 tot
13.00 uur op de hele uren rondwande- 
lingen starten  door de gebouwen en 
over het terrein.

Als ٧ wilt rondkijken  op de open dag, 
vragen we u ons dat per brief of  brief- 
kaart te laten weten. Vermeld dan  uw 
naam, adres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer, en met hoeveel per- 
sonen |] verwacht te komen. Stuur uw 
brief o f  briefkaart naar:
Stadsdeel Westerpark 
afdeling Voorlichting 
Haarlemmerweg 8-10 
1014 BE Amsterdam  
tel. 58 10 300

Op  dit adres kunt ٧ ook terecht voor
meer informatie.

Iedereen die een idee heeft voor een 
nieuw gebruik van de gebouwen roe- 
pen we op  om  daarmee te komen. Het 
is niet nodig dat u met een geheel uit- 
gewerkt plan  komt. Dat is voor een la- 
ter stadium. Veel belangrijker is uw 
idee, uw opzet van het plan. Voor de 
inzenders van de meest inspirerende 
ideeën stelt stadsdeel W esterpark een 
aantal prijzen beschikbaar. In totaal is 
er ƒ  15.000 ,-  aan  prijzengeld. Een 
werkgroep van buurtbewoners en 
ambtenaren zal rond april volgend 
jaar  alle ideeën beoordelen.

Een boekje om  uw 
gedachten te bepalen
Om  u te voorzien van de nodige gege- 
vens voor het bedenken van ideeën is 
een informatieboekje samengesteld. 
Daarin staat beschreven om  welke ge- 
bouwen het precies gaat en hoelang de 
ontwikkeling van de plannen ongeveer 
gaat duren. Het boekje is voorzien 
van duidelijke fo to’s van de ruimten. 
Ook is er een formulier in opgenomen 
-waarmee u uw idcecn aan stadsdeel 
Westerpark kenbaar kunt maken.

Stadsdeelkantoor
gesloten

Het stadsdeelkantoor is in verband 
met de feestdagen gesloten op de vol- 
gende dagen:
-  WO 25 december (le  kerstdag)
-  do  26 december (2e kerstdag)
-  vr 27 december
-  WO 1 januari (nieuwjaarsdag)

Verlopen 
paspoort 
ongeldig
Gaat u binnenkort met vakantie en is 
uw paspoort verlopen? Haal dan  een 
nieuw paspoort. Dat kunt u bij u in de 
buurt regelen, in het stadsdeelkan- 
toor. Tot nu toe was reizen met een 
verlopen paspoort in sommige landen 
geen probleem. M aar vnaf 1 april

over sloten e.d. die u zou kunnen ver- 
beteren. En hij kan ook het hang- en 
sluitwerk aanbrengen. Dat gebeurt te- 
gen materiaalkosten en een gering ver- 
goeding.

Meer informatie?
Geef een inbreker geen kans. Loop 
eens binnen bij het stadsdeelkantoor 
voor een folder of  bel het Inbraak  
?reventie Centrum  ٧٠٠٢ een afspraak: 
tel. 663 00 75.

de kwaliteit van hang- en sluitwerk en 
kunnen u allerlei handige tips geven.

Hoe werkt het?
Heeft u een minimum  inkomen tot 
/  1 .600 ,-  dan kunt ٧ gebruik maken 
van de service van het Inbraak  Pre- 
vent Centrum. ٧ belt het centrum  
voor en afspraak. Een paar dagen la- 
ter krijgt u dan bezoek door iemand 
van het service team. Die adviseert ٧

Veel huizen zijn slecht beveiligd tegen 
inbrekers. Vaak bedenkt men zich dat 
pas als er ingebroken is.

Nieuw project ter voorkoming van in- 
braken
Sinds kort is in stadsdeel W esterpark 
het Inbraak  ?reventie Project van 
start gegaan. Medewerkers die bij die 
project werken kunnen ٧ vertellen hoe 
u uw huis beter tegen inbrekers kunt 
beveiligen. Zij geven gratis advies over

Chemokar 
rijdt niet
Woensdag 25 december (eerste kerst- 
dag) en woensdag 1 januari (nieuw- 
jaarsdag) rijdt de chemokar niet door 
stadsdeel Westerpark. De chemokar 
rijdt wel op donderdag  j a n u a r i .

Voorkomen van inbraken

ld؛؛Bergv ؟٠٢ :foto ©

1992 is dat niet meer mogelijk. u  moet 
dus voortaan  altijd  met een geldig 
paspoort reizen.

Per 1 januari,1992 is het mogelijk kin- 
deren in de reisdocumenten van beide 
ouders bij te schrijven. Tot voor kort 
konden kinderen tot 12 jaar  bijge- 
schreven worden in het paspoort van 
een van de ouders. Deze leeftijdsgrens 
is verhoogd tot 16 jaar.

-"ه

* س ء ٠ ,ع,'س

■SHKSSEa



٠٠pagina 14

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 
Kwaliteit is onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL

Speciale aanbieding
boormachine

METABO
IJZERSTERK IN PRIJS EN KWALITEIT

f199,
2eNA$$AU$™AAT40 42 44 TEL. 686 01 52

PANNEKEET
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 684 86 ?١

Onze produkten, waaronder onze osseworst, 
zijn weer bekroond

Bestel vroeg ٧١٧؛
rollade
fondue
g o u r m e t
wild etc.

Een goed 1992 gewenst door Pannekeet en medewerkers

Aan je vrienden laten zien hoe 
zeeruit zag?

Maak een Polaroid foto!

Impulse Portraitاا/]لاعالأ
Beproefde direkt-klaar camera met 
nieuwe close-up lens
■ standaard ingebouwde close-up lens
■ snel en probleemloos fotograferen
■ naar keuze "normaal" of dichtbij
■ vanaf ١ 20 cm of vanaf 60 cm

Polaroid v id e^ an d en  VHS-4 ٧٧٢

Polaroid

TIJDSCHRIFTEN  FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

Waag ook eens 
een kansje

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP 

VAN HALLSTRAAT 236, TEL. 684246ا

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 686 4814

د م

LINDEMAN

OMDAT HET 
^IET 

BETER KAN

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

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

^ ٧ ook kopiëren 
v.a. 8 cent incl. BTW

BP AMSTERDAM2e Nassaustraat 36 ص•

TEL. 686 58 78NASSAUSTRAAT 39,

ءء

Spare-ribs clité met sausjes,
gepofte aardappelen salade 12,50 ر

En nog vele andere specialiteiten

LUNCH V/a 11.00 uur ETEN TOT MIO^ERNACHT
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و م ا ع ل م ه ن ب طل م ل ل و ق ا  ٢• تن

ة ي ا ك ط ا هدة ض ح ب لت ل ج د ي  عن

ل ١ >م صا ي ا ز ن م ا ل م ن ب خد ت شكا ي ب

ي مبور ) ء دكرا ا لمنق لى ا ب ( ك

ل ا حب صا ن ا ز ن م ب ل طل  لجنت من ي

م د ا لت حا في ما ١ ت ل ع ب ة ١ ت ق ب ن و  ل

ا م ا م ل ا م- ي ل ى ل م و ا ا ل ب ج  ت

ت ١ في ث و د ا ل حب م ا ل ن ي ك يرغم ن  عن

ة ي د ا ة ت د ا ي ز ل ه ا د / ا ر ك ل ىا ذ

ا ا د ن ر من ء ب ز شي و ي ول و ي ٠ آ

ل وم ك ن ١ ي ي ن ا الث ما ا من م م  عم ل

0 ة ى ا آ9م0 0 عئ ٧ ا ل ل ة0م0 وك

مدتا ا بوم •٠٥ عق ٧ ا من صياحا ء ل

م0 1ت ى ا 0 0 ل ن آ2م0 مك ك ي  ن ا ل

صل ا با تت د م ا ا ومق ل ف ا صة ل د ب ب

س ا و م ج ل ل د ز د رك م ي ا ب ح ل

ن ) ت ها ف ا ر د في ( 8ا ك  ،ه

ا ١ د م ن ومن ل ك م ك ي ل ن ا ل م ن ت

ن ا ا ص م ى ١ عدة ل ت ت ا ل ى ن ا ف  جذ ح

ها ل ل ت ر م ي م ع ك وغير ق الورا ١ ت ل  د

ا د ت ا ن ر ك ك ف ن ن إ ت م ب ا ت  د

ع ف رت ر ا م ث ب ١ من ك ج وا ل ا و ا ل ز ن م  ل

ي ا ر ال ث لد وف غ ل عن ب ل ك ل ش

ا - ن ا ت ب ك ا اهنتحه يجب و ا ل د ه ل

ى ن ن ا تم ع وا ا ت ك ع ء ل ف رت ل ا م م  ت

ا ا ب د م ا ا ومن ل د م ة ١ ومة ل ه خأ ه ل ا ب
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ن ا ث وخد ج وت ي ا ل ى ل ن ر ث

ها ا ل ث ى ب ك ن ل ك م ن ه رقفر من ت  مد

ا ا ي ز ا ١ دة ل د ن و ١ من ء ب آل و _ ولع  ب

لغا بمش ى

ل ن ع م ر ت ب ج ا ك ت ل ز ن ع ع ن ت ر ع

ض و ن ا ج ت ' ا ف ا ني ن آل ال م  ا

م ا ر س ن ل د ك ر ي م م خ ما ١ ت را ١ ن ن ك  ء ل

ن ق با ممك ب ن ا ل ن ع ل ل ل ة ١ ز م ي د ع ل

ا حي في ن خ د ل ب ت ت جر ن دا ١ ب ا  ك

ن ع ما ١ ن - في خ +اك5 *ن م ا ٠ ا

ر ا م غ ي ا ا ل م حي ف ت غرا دو س  و

ا م ت م ل ) ال ي الل ر ال ا  ن

ك ي ل ق ألكن ق طب ا ي م ن ض ن و ي ن ل  ا

ي عن ا با ون ن ع ل ل ق ا ز خديع ن ا مى ل ع  ل

ل ا — ي ا ز ى لد د ع ت ا ١ ت م رما ي ا

7 ض • ط 80 و ا 0

د زضكر لت ط في ا ا م ا ا »ل ي ر  ث د ل

م ل ول ت عن لت رسا ي إ ص ن ج ل

أن دمي ض ا >،لما دألى ٠ 'م ا
ج جمة إ ت وث ي ١ ل ت ا سجق ل ن  ل

ها شرنا ن ١ ا ل ق ي ي هدا ن ٧ م مت  ب

ي مسنزلك حب صا ن با ف ش ا ي ر ب د ث  ل ا ل

ى ا د ح آ ل ا ا ل ط دب ر ك ش ٠ ل ب  و

ن ا د ي ل م ا ١ هدم ب ب ز ي دة ل ف

ت ا م ت ١ ل بل ق م ٠ ل

Sportbuurt- 
werk 92
Het jaar ! ا!ا؛ا was voor أوو  sport- 
buurtwerk in de S،aa؛slieden- en Hugo 
de Groo،bnur، een zeer goed jaar. Ten 
eerste betekende de opening van de 
nieuwe hal een enorme uitbreiding van 
het aantal sportaktiviteiten ٢٠٠٢ 
buurtbewoners. Ook werd in samen- 
werking met elub- en buurthuizen en 
allochtone verenigingen steeds nauwer 
samengewerkt. Dit leidde tot veel ak(i- 
viteiten voor onze jeugd. Ook voor di- 
verse sportverenigingen betekende de 
nieuwe accommodatie een gouden 
greep. Door al die nieuwe aktiviteiten 
is al aangetoond dat de investering 
verantwoord was, want op ieder uur 
van de dag, van 7 uur ’s morgens tot 
elf uur ’s avonds, wordt er volop 
gesport in deze hal aan de Van Hogen- 
dorpstraat Q?1

Wanneer de feestdagen voorbij zijn,' 
moeten de meeste mensen weer wat 
ovcrgewicht verliezen. Ook dient er 
weer wat regelmaat ؛٨  de dagelijkse 
bezigheden komen. Waarom maakt u 
van sport geen vast onderdeel van uw 
bezigheden?
Eén ٠٢ twee maal per week sportief 
bezig zijn kan zoveel betekenen voor 
een mens... Het aantal mogelijkheden 
in deze buurt is enorm! Loop maar 
eens binnen in de sporthal, dan kan 
het personeel u uitgebreid informeren. 
Voor het geld hoeft ٧ het niet te laten, 
want alle inttoduktie-aktiviteiten wor- 
den door de deelraad aangeboden 
voor drie gulden per les. Kinderen mo- 
gen zelfs gratis naar binnen! Voor in- 
formatie over s؛ortaktiviteiten van 
sportverenigingen, club- en buurthui- 
zen en allochtone organisaties kunt u 
natuurlijk dagelijks terecht in de 
sporthal, maar ook in het wijkcen- 
trum aan de Van Hallstraat 81 en 
rechtstreeks bij die instellingen. Het 
vaste weekprogramma van sport- 
buurtwerk van Hogendorp-sportcen- 
trum is opgenomen in onze agenda. 
Het is niet nodig om een partner mee 
te nemen naar de lessen, er komen veel 

alleen.

—  

Verhuizen n a a r  de Werf
hand van een vragenlijst gaat ٧ samen 
bekijken wat u zelf nog kan, wat pro- 
blemen oplevert, waarom  verhuizen 
naar اا؛؛ا verzorgingshuis nodig is.

In de Commissie wordt uw situatie 
besproken en beslist of h<؛t noodzake- 
lijk is dat ٧ naar een verzorgingshuis 
verhuist. Indien de Commissie beslist 
dat u werkelijk toe bent aan een ver- 
zorgingshuis, wordt u op de wachtlijst 
voor De W erf geplaatst ٠؛  de wacht- 
lijst van een ander verzorgingshuis dat 
uw voorkeur heeft. De wachttijd ver- 
schilt per verzorgingshuis. Het is nu 
niet te zeggen hoe lang de wachttijd 
٧٥٥٢ De W erf zal zij[], u  zult wel gele- 
zen hebben, dat in De W erf eerst de 
bewoners van het bestaande verzor- 
gingshuis Slotermeeroord komen te 
wonen. Slotermeeroo>"d gaat namelijk 
dicht.

Wijkpost voor Ouderen

u  heeft in de vorige Staatskrant kun- 
nen lcz،n, dat halverwege 1992 het 
nieuwe verzorgingshui؛ De W erf aan 
de Van Reigersbergenstraat geopend 
wordt. Het wordt een mooi verzor- 
gingshuis, dat staat vast. Als u vindt, 
dat ٧ toe bent aan verhuizen naar De 
W erf of welk ander verzorgingshuis, 
dan moet ٧ het volgende doen: 
u  zult eerst een aanvraag moeten in- 
dienen bij de Commissie Advies Op- 
neming Bejaarden (CAOB). Het aan- 
vraag formulier is verkrijgbaar bij de 
CAOB zelf (tel. 5709270) of bij de 
Wijkpost ٧٥٥٢ Ouderen, Van Boetze- 
laerstraat ص (tel. 6844352). Bij de 
W ijkpost wordt u ءلهه}اهء  geholpen 
bij het ؛nvullen. Als u slecht ter heen 
bent komt een m^dewerk(؛؛t)er bij ٧ 
thuis.
Als uw aanvraag bij de CAOB binnen 
 zal een maatschappelijk werk(st)er ,؟؛
op afspraak  bij u thuis komen. Aan de

^ p o r t i e f n i e u w s
Op و januari starten we weer en knn je 
komen sporten in de van Hogendorp- 
hal van 4 tot 5 uur. Ben je een meisje 
tussen de 11 en!6  jaar, leg dan  nu je 
voetbalschoenen, basketbalshirt of  je 
volleybalbroek klaar... Nu kom  jij wél 
aan de beurt met sport! Tot 6ا  januari 
1 2  is het gratis, daarna kun je lid وو
worden van de meidenklub, voor een 
/  10, -  per half jaar  en kun je ook op 
de meidenklub op zondagmiddag in 
de Binding.
O, ja , neem schoenen met witte zolen 
mee, straatschoenen en schoenen met 
zwarte zolen kunnen niet in de hal.
De Binding, de W ittenstraat 27, (De- 
nise, tel 684 8672), J.C . Domela, 
Hembrugstraat 156a (Manon, 682 
6429).

Cursus
De nieuwe kursuskrant van de Stich- 
ting Buurtwerkplaatsen zal rond 6 ja- 
nuari verschijnen. De inschrijving is al 
gestart en een aantal kursussen loopt 
snel vol. Het aanbod  is uitgebreid met 
een aantal nieuwe kursussen op com- 
putergebied (een vervolgkursus Word- 
perfect 5.1 en een kursus voor gevor- 
derden) en een vervolgkursus zeef- 
drukken.
De BuurtW erkPlaats is gesloten tus- 
sen 23 december en 6 januari. Daar- 
vóór en daarna kan men zich behalve 
voor bovengenoemde kursussen nog 
inschrijven voor:

STARTOATUM

10 januari
13 januari
14 januari

16 januari 
31 januari 
19 februari 
24 februari 

2 maart 
1? maart

13 april 
21 april

KURSUS 
WordPerfect 5.1 
Basis
Autocad Basis 
Fotografie Basis 
Fotografie Re- 
portage
Tekenen/schilderen 
Elektro 
Autocad 3D 
Metaalbewerken 
Introductie PC 
Autocad  Fro- 
grammeren 
Keramiek

Zeefdrukken Basis nog niet bekend
Timmeren nog niet bekend
Metselen nog niet bekend
Tegelzetten nog niet bekend
Technisch tekenen nog niet bekend

Men kan ook kiezen voor zelfstandig 
gebruik van één o f  meer werkplaatsen 
zodra men in staat is zonder hulp met 
de apparatuur om  te gaan.
Men kan lid worden van de Stichting 
Buurtwerkplaatsen voor /  27,50 per 3 
maanden o f /  8 5 .-  per jaar.
Voor gedetailleerde informatie kan 
men steeds terecht op werkdagen tus- 
sen 9 en 5 uur bij de Stichting Buurt- 
werkplaatsen, Cliffordstraat 36, tel. 
6820411.

T'ai chi in 
Witte ■Tas
T ’ai chi is een oude Chinese hewe- 
gingskunst ٥٨١ de gezondheid en in- 
nerlijkc harmonie te bevorderen. Het 
leert je  ‘stil’ te staan  terwijl je in bewe- 
ging bent. Deze bewegingen hebben 
hun werking op de meridianen in ons 
lichaam  waardoor de energie gaat 
stromen. Het is zowel een fysieke als 
een mentale training en het sterkt de 
weerbaarheid. T ’ai clti kan door ieder- 
een beoefenbd worden en als het je 
spannend lijkt en je interesseert vraag 
dan  een (gratis) folder aan om neem 
deel aan een kennismakingsles ف 
/  1 0 ,-  die je tot niets verplicht. De 
lessen worden door Marianne Dames 
gegeven in de Witte Jas, De Witten- 

P iraat 7.0■ Marianne ذآ له  tien jaar do-
cent in T ’ai ehi. Ues؛>en voor beginners 
hebben op maandagmorgen van 
9.15-10.30 uur en op woensdag van 
18.00-19.15 uur plaats. Lessen voor 
gevorderden zijn er op dinsdagavond. 
Voor meer informatie en /o f  opgave 
aan  deze cursus kunt u telefnnnnum- 
mer 625 18'83 hellen-

Kraakmuseum
Naast de vliegende start van het 
Staatsarchief (zie onze vorige uitgave) 
zijn er nu ook plannen om  een heus 
Kraakmuseum  op te richten in WIC- 
CA  aan De W ittenstraat. Er hoeft 
eigenlijk helemaal niets veranderd te 
worden. Hooguit wat vitrines van ge- 
pantserd glas om  de pronkstukken te 
exposeren, zoals de stropdas van bur- 
gemeester Van Thijn, buitgemaakt tij- 
dens zijn beruchte poging een bezoek 
aan  de Staatsliedenbuurt te brengen.

Voordat de Japanners en Duitsers zich 
hier rond de wassenbeeldenafgietsels 
van aksievoerders verdringen kan de 
buurt het op iedere dinsdag en don- 
derdag nog live meemaken: waan je in 
het begin van het Punktijdperk, alsof 
Sid Vicous zo binnen kan stappen. Be- 
zoek dit uniek etablissement nog zo- 
lang iedere nieuwe bezoeker die aan- 
belt wordt behandeld alsof hij de di- 
rectenr van de CRI zelf is. De kle- 
dingsregels zijn enigzins versoepeld: 
bivakmuts is niet langer verplicht. Een 
aanrader ٧٥٥٢ de nieuwe bewoners in 
de buurt die zo’n kennismakings- 
avond georganiseerd door de geza- 
menlijke kerken niet zien zitten en 
echt een avondje a n d e r s ^  willen.

واق

De Openbare Bibliotheek in gebouw 
n de Van Uim-؛،De Koperen Knoop a 

burg Stlrumstraat wil middel» een z.g. 
aandacht ءه aanduidirigskuitstwerk 

in het oog »،؛^  v،؟«ig؛«n op haar ،ء ؛؛
springende ingang. Ën vraagt via dit 

kunstenaars in de huurt na te 
n en /of plannen te،؛denken en idee 

straat goed ءه n vaar een van؛mak 
zichbaar kunstwerk welk de herken- 

verhogen. ٠١: baarheid van de biep

bibliotheek plannen ءك r had؟Al « r d 
een aand^d ing^unstw erk  te ٦١١١ 

plaatsen. Het bleef echter bij plannen 
omdat dc afdchng culturele zaken van 
Stadsdeel W esterpark vond dat ‘daar 

gelden' voor waren. Nu blijkt ؛and®r 
er een andere bron  te kunnen worden 
aa n g eb ^ rd :  de subsidiepot voor 
kleinsehalige kuns^tofprojecten  van 
de Centrale Stad. Uit de ideeën en 
eventuele ontwerpen zal voor het uit• 

verkoren kunstwerk een aanvraag 
worden gedaan bij het fonds van de 
Centrale Stad 

in aanmerking te ٥٨١ Vöörwaarden 
komen zijn dat het ontwerp vooral 
bijdraagt aan de eigen identiteit en be- 

kenbaarheid van de bibliotheek, en 
het liefst iets is waar electrisch licht in 
verwerkt is, zodat het aanduidings- 
kunstwerk dag en nacht zichtbaar is. 
Inzendingen dienen vóór 31 januari 
a.s. binnen te zijn bij de Openbare
ه ل .,س
Van Limburg Stirumstraat 133, tel. 
682 39 86.

Natty 
Culture II
Naast het organiseren van recreatieve 
activiteiten biedt Sociaal Cultcentrum  
Natty Culture aan de W ittenstraat 113 
langdurig werkelozen scholing en be- 
middelt bij het zoeken naar een baan. 
Het centrum  aan  de W ittenstraat is 
dagelijks van 10.00-17.00 geopend en 
telefonische informatie over scholing 
etc. is te verkrijgen via telefoonnum- 
mer 684 42 27.

Colofon
Redaktie
Désirée van Amsterdam, ^٥٢ en Ineke Berg- 
veld, Liesbeth wan Blarikom, Dirk Blij, 
hamed El-Fers, Geeske Hattuma, Herman 
Kamphuis, Ab ?ruis, ©sman Türkman, 
Frank Willemsen, Jilali Zaitouni.

Redakl؛e-se£retariaat
O sje  Klapwijk (maan-, dins- en vrijdags van 
10.00-16.00 uur).

Aan di! nummer werkten verder mee
Piet Vink, M.athilde Andriessen, Guus van 
der Meulen, Annemarie ten Cate, £llen Wil- 
schut, Marianne Dames, Anke van Ziel, Vin- 
cent Tiel Graenestege, Ted Orritsma, Paul 
Christenhuis, Pito Dijkstra, Peter F. D ^ e la  
Nieuwenhuis, A. c ^ b é e , Bodew ijn  van 
Dijk, Mevr. c .  Prins-V ^rm Oen, Max van 
^٨٨٢٨ 
Advertenties
/  648, -  per pagina tot /  4 0  -per 1/16 pa ك,م
gina.

Zetwerk
Grafisch bureau Hinten, Amsterdam.

Druk
Dijkman b.v., Amsterdam.

Kopij voor de volgende Staatskrant dient 
uiterlijk twee weken vóór verschijnings- 
datum binnen te zijn. Bij voorkeur op een 
floppy (vergeet niet daarop naam en adres 
van de afzender te vermelden) in WordPer- 
fect 4.2 of 5.1 of in ASCII. De volgende 

■ krant .verschijnt op vrijdag 24 januari 1و.بوإل
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ا ف ن ه ع ط
ل ١ م ة ا مرم ل ئ ي ر ف ا ل م دا الئ را  .م

د ١ جل زة ١ ل رف ن ر ب مءمأا وا ل  وفي

ك ل ك ل الطغا ١ ن ا ى د ل ب  يضرضو ك

ن ى ا - ل ل ل *ت م ا ك را م ي ا ال ت  ل

ا ت ر ك ا ب ا ك د م ز ^١ ا ؛ ^ 

ا وفح ن ي حوا ن با ل 0 ١7 ل  من 0/

ا ١ ك ي ١ ن ل ت م جري ١ ل دا س د ا م ب ل

ق— د ا يتعرضون ت - م ي ن ا ل

ى ا تمرغوا م ل ورض ق الرها ا ام

ع وي ما وهدا ب التها ١ رتف ج إ م خ  ل

م-م. ال م ل ا ن ا ؛ ب  إل

ما ا ن ا ك د ن خ ا ا ،م ل ٠ ضب ج ب  ن

ت عي ة كي ر ي ب خل الدويئ ا من ك ء ال ١ م

ي ١ دويق ت ا ل ى عد ت م ١ عل و ن ع دو ا ل

ة - وء ١ ي مد ت ا دويت وا ل غ ي ز  — ل

مد ح ل ا ص ة ا

ف ا لمحبق ١ ت لحجا ١ [ ص كي ك ا ن د — ط

ة طعة ن ي د م ل ة ا ي ب ر غ ل ٠ ٠ ا

ر ا ت ، ك < 50 0 ن ا ض 0/ ا ك ن ا ل ي د © ل

ا ا ت ي ر جوا ا عيهم ب ه ا ان ن ت ب و خول  ي

م با ن ل و ش ى يعي ن ١ عل ل لمحوا ١ ح

ي دمدا عن م با ب كا يشعرون ن مل ب
ط ا رآ ن ل و ع مت ت ة بمحق وي د ما ا جي

د ا د ع ا ا ل ب ن قي ل د ر ع غ ن ي و ول ن ي  با د

م س ن ال ن و ع ت م ت ة بمحق ي د م جي ب

عا يمتممتمون ال ة بمحق طب د ش جي  ل

ي ا ت بما3لمأذح ١ ت ما تعرضنا ل طر من ل

ف ١ ف - ر ط ي ا ل د ر ل م د ا ي ك ل ب  لص ا م

ر لطرف ا ن ا هي حق ٠ ح ن اأ خ د  ي

ب شر ر ١ وي م خ ن ل و مل ع ست م را ا وي د خ ت ل

ي ن ص ا ن1<و ا و ي ث ف دل ر ك ك  ا

ه ١ مقابلمعة ن سكا نصف من ن ي د ح ر ١ ل غ ل

ن ببن - خ ر عدد وهدا يد ي ب عآ ك مب  بل

ا ا ب ق م ا ن سكا مع رنت ل ي ب ك ١ ق ل ب  ل

ل وعلى ر عدد ل حا ك ي ب د ا من ك م  - ل

ن ن خني شربو ر ا ي ط ة0 من كت ة ر م

ض ' ي ن
-1&J I 1 >.ل— -■ * ,o l  I- 

ل ا ن ١ ز من ي وا ل ي ا لم ت ه ل ن ك ت

ه ل ن ل م ل • إ

ل ا ن كآ دا ا ز من ة ا فح ل د و ر ب ن ل مك  ي

ر يا ن ا ا ١ على ت ك ن ١ ن ل ي د م ل م ن ن ع

ت ل ا ١ ممن ن ك ي ا ن ل م جري ا لد ع هدآ م

ت ا ح شتكون لب ا ا من ي م ك ؛ د و ر ب ن ا ل م  ل

ر ا زل ي م ك ن ل ب ك ب م زة ا ب رف ن ل ل  وا

ب ٠ م ع ن ن أ ه ن ل د ت ،ك ل كأ ا من ث م  ن ل

ن ا ي د ا ا هدا معمم اجري ل ب ت ي  ن ل

ركق ٧ فبن كا وغير صنبرة نلهم منا

ا ز١ ا ال ا ت ل ئ ث ل ا ؤ و ل و ق ب١ي

أ ق ب د ح ل
.msammi ' ٠؛ ;: •• '1ع 

y J I B E ءمحأء؛صء

يج'س
ج.ء.'،ا''ن".'هآب'ت

ر ي ا صعي ن ت ب ب ن ا وهدا كن—ل ٧ ل  ل ب

ت ب ن ٧ ن _نا ن ل ي د ل ن ال ا و معر ا ي ك ب

ل ى لمحت ا م معن ن خر ا وب ل و م  با ي

ض- ا ب •ر<م

رعا ن ب و ٠ ذ ن

ن — و ل و ؛ت م وا وا ل ح ر رهن لء ا د

ن حا — ا ا ل ن ت ها غبر ول ل ح ل

ا ١ بعض طرف من ج الرعا ا — ك ل ن ل غ م

ن ل ا ال ك ف ل ن يعر أ ط ا ب حب م ن وا ا ل ن ل ب را ا ط خد ع ا و ا ت ل ا ب م ن

ة _ حب جا ا آ ل ر ت ب ج ا على ت م ؛لم ال إ ا ج زعا ا — ي م ت را ل

ا ا ركحئ خالل ض غ ل ل ت ا ك ح و ر ل م ط ا — ل ل ل ل عية وجتط ١ ك ت طا ا م ب لت ل

ي ا ن لد و ر ي ث ما ي ي وا ل ت ن ل و فن ا ي د ث ا كما ن ب ص عد ل ك و ن ا ن إ ي ن لى م

ي ا هي يا - ت ب ل م ت ا ل ي  المراض ف
م ب م ل ا م ا ب م ح ل ء ا ي ب و ا ؛ ر م د م ل ا

ي ف ض دا ا ن م ق ل ي ن ي ا ل م م ٧ ل ن

ن و ر ب ت ع ا ١ ن ١ ي ب ل ط ت ١ ت ل ي ع ي ب ط ل

ا ٤٠٣ د الطئا ب إ ب ل ل ل ا ن  و

ل ر ب ا ن ص ا ل د م ك ل ل ل ر إ ك

ز بن — ج ع ل ا ؛ل ن ك ت ا ل ا5ال ١ من ث

نال ت و ر م ضإ ي ل ١ ني ال ج  ي—ل لل

ي ا ئ شدا م ن ١ ن ل-كا ا ما ١ ل ي د ع ل ت

ن ~ و حا و ١ رن د١ يا ف ي د ي ت ا وا ل ن ن ع ل

ا ف ا ي ف م ن ي ب ن ا م ل وا ا م الزال ب

ن ا — و وا والنا ن ن ل و ر ع ق ا ي خو ب  ف ل

م عد ش ١ و ٠ ال

لش ا يجرثاس دا بما
ل ا خ ل س ن ا م ا س ، < م ب ا ن أ ١ ا ب و ب م ى ل م ا ف ل ل رو ا ربت ط ط

ت ا م خ بعق ن ١ ن ( ا ب د ل ب ح (ه خد لل ل ا ا _ ك ل ط رمأ ل ف مرا ك ا ا ن ي م ر ل

ط ح م خ ش م ي ر م’ت ا م ب ا ن م ي ا را ١ ت ا ٠ م د خ م ت ل س حدا ا ت ق ل  ف ن

ل ل د ب م ن ف ي ي ح ت آ ١ ل ب ع ن إل

ي لمحيئ ا ة ١ ٠ لنحيا ا ن ر و ك د ل وا ل ع ي ١ في ل ى ١ ل ق ر ر ل ب ك ون ل د

ي ن ح م ط و ر ل م ل ا ) ل ك ط ل ا ئ ج ل ا س ى ل ش ء ن ا و ك س د ن ١ ل ن عن أ ك ل ب ا ت ا

دا ي م ء ودا ب جي ا م م ب ل د ؛ م ج ك س ت خ ن من ا ي ح ن م شب م و ت ح ل م ش

ل فغط لصحت ١ مملحت طرف من  يجب ب

ل على ن ا ك ي م م با ل م ال ه ش ل  ا

م ا — ن غ  ل ورجا لصمحة ا ل ورجا ن

ي ء ا ع ت ب ؛ ا ال م ل عا ا ئ طب ط ز  ا

ا ا ق ع ن طأ ل مك ب ن ١ ي ل ر ت و  هدا فى ف

ي ال وهدا عن ن ب آ م ب ق ل ب ا ا ي ي ئ  م ل

ا س أ ي ل ب جا١ مدا ن ي »الت ط ا ف ا ن م ل

ل من محت ح ل ا ل ح د ك ل ١ ،م ك ا م ل

ت ا ا لمطروح ب ط و ظب ا ن١ ل ن ث،عدد ه  ل

ر ي ب ن ا من ك ظغب و ع ن ا وغيرهم ل ي ذ  ل
ن و مل ع ل ١ من ي ن ج ي ح ة ١ ت ي ع ن و ل

و و ا ت دا رشا ١ عل ل ت ما م و م بمهي ح م ل ا

ل شا — ن ١ ك صي د ل ن 'صالم

ب لدي ا ببر لتدا ا هي ا و ا م ب

م م ل ا ا ع ي ن ل ا من مها م ل ج

ء' ث م،ت ي,
 ن لمحق ١ كتحا مثا حول لموضرع ا بمدا

خ ل ال م ء ا ر ال ن ، ل ك و ي م ل ا ي  ن

ى ٠ ا — د عل ا ا ،م ث م ل ل آ ا ك ي م  ل

ب ى ا ،س ي ا مركز ل م ي ل ك ل

ؤدكرا فيم ينكر L بكل لنا

ر ر سكن ل ٧ ال ت ا ا ف ي ز  ر دة ل

م ا ر ك ل  ♦ ا

م'ا ب ء ر ا > ل ا ى ل ا ب ن با م ا ر  ك

ي ا ٠ - ن لد و ر ك د ع ي ا ا فب ك ز رءبا ل  ل

ا ي ؛د ي ن ٠ وكرا ا ف د دم ع ك ب ل  د

ا ع ب ط ت ة 'ب جي ا ل و ك ل ى١٠آ ك ل ل  ا

ب ل ئ ا ' ى ف و ر ي ك د ت ل ا ا د م ب م ر ا ك ل  ا

ن ن العبا ا ر ك ر ١ هدا ب ي ك د ت ر ل م ي  ف

م س ح ل من ن ق ك ل كا دا فا ن ا  ذ

ا ا ك م رم ل ى م ا ا رنفر عل ي ز  ، د ل

ا م ا ي ,ف م، ال س ش -  م

ب ء ا ج ا في ن ن ن ا ي ع ب ا ي س ب و  _ق3ل

م 5م0) رت 0 م0 2ه0ة ى3 ل (ا ة ت م ن ج  ل

ك ء وكرا ا ل د ل و خ ج6 مدة دا ا س  ا

د من ع ما ١ ب ا ل الت ر ب ب ك د ت ي ١ ل ت  ل

م ت ع ب ه ت را ا لجنت ل ك هدمء ل و ا و  ل

ن ش نبغ م ود ك ب م ح م ا ال س ب ع

د را ١ لجنن عن ك ر ر ء ل و (كمعسي هي

ودة ا ج مر ا ل وا ب ن ع ا ١ ن ل ن ي ل م ل ق ر
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ف ن ا5ا صحن ن ا ا ن ئ ا م ق ي د م ن ا ل  ل

ق ا س ر ر لن ة غي د ت إ جي ب ن  ل

ي ا ن ل ي ب ئ في ٠ لنحبا ا ن غ ب د  ع

ا ١ د ر ه ما م م ب ا دا ول ب د ل ي ر  ت

ق مصلحة ح م ذ ا ال عي و م ع ا ١ ل ت م ل  ^س^ب

ة ي د ل ب ل ن ل ي ح دا ت ع ه ض و ٠ ال

ى ك ف ل ل تعر ل ا ك ك ا م م ب ا ل  ل

ي ا لمي ١ مدا في د يتعرضون ل ه  ل

ا ١ ك ا ن ل ت ث م م د أ ١ م ح ل م م ي ل ف

ك ة ا ضي ما ل ^ وفي ا ؛ ق ١^ ر ل  ا

جوا ت ه م ا با ي حوا مع ت ب 0 ل 0  اشخص0

ء ن ١٤٠٠من إ ح ال م ا د م ل وارا ي ة  لد

ق خرج ل ن ا بنتج ا ١ ك ت و م ت ل

ب ا ت را الدا وا ذ ف ا خ را ت ل ت ف ت  م

ت ا ض وفي مدم وق ب ل ك ي د  على ك

وا ن ا ن لممكا ا خم مت س ي خ ا ١ ن م ة ل ر  د

ن لا م ن ج س ح ضعية ت ا ا و ك ح ١ ن د م  ل

٠ ب

ا ت ا ؛م م ح م ل

ا ا ف ص ن ال ح ا لي ي صب شل ال صمح دا ا ف

ب ١ ل ي طب ه ل ^١ هنا الكن ا ب ^

ر س ا ١ من ك ز ا ر م ي ال ب ل م س ا ب ما ل

ن وال و سب د ي ب ا عن ي طب م ل غ ر

ن سمم ١ و ر س ا ي ر الم ب را م ست ا  •ب

ا ا دا ١ ما ا ن ا ن ال رب م د ي نع ي  ف

ة صلن د ق هدا جي ل ع ت ن با ي ك  ل

ل وبا م ع ك ل ل د را وبا ك جب  وغبر ن ل

ك ل دل ر ١ شرب مت غم ن وا ل خي د ت  ل

ى ا محكل وا خره ل ط ١ هي وهده آ م  ل

ل ٠ ي ا ك ر تا ل ى ت ا ١ عل م • ل

ف ب ى ك ن صمحة ه ا ك  س

ئ حى ع ط ا ئ  م

ن ا ق ي د ح ق ا ل ي ب ر غ ل

د 'م اأ ت ي م يا د ا-ى '٢ *ء م
ث ء الحيا ا ن ي ض 1000 ور مدك  ال

ن ك ع ج ن ا ي نت ست ط ١ ن ة ا لت ل ب ح م ل

ش ٢ ١ ء ٣ حإ ا ض ذي ١ ن  • ٠ ا

ا م د- ا م ن ا م ،ك م م ا ه ف ا ف ء ص ا

ا ر صحنها ن ب ة غب د ي ا ج أ ب ب ن  ل

ا ب ا ن خ قي ل د ن ول ك ه دل را و ض  ن

ا ع م ل ي ١ لصلبن ا ت نا ل ت عا ل  نون ي

ها ل من ت ب ١ م ع ت ص ا وجع ل  لرأ

ة ا وجع د ع م ي ١ ل ه لد سيب ة ١ ت ز ف ر ن ل

ة وصء ذ ظ ال ا ب أ م ء ال ٨ ا ٠ ١ ١ ٧ ١.

ي ا ت ف ل كتث ب ١ طرف من ت طبب ن وا ل ل

ص ا على موجودة هي ي م د ١ ل و ل
ل ي ،ء م ا مت را ة ١ م ق ي د م وا ل را م


