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KOUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

kijk je alleen m aat naar de kreet van de ٧ ٧ ٥ . 
Buitenlanders zouden Nederlandse taalles 
moeten volgen om in aanmerking te komen 
voor een uitkering. Dat is gewoon krankjo- 
rum. Een uitkering is iets waarop iedereen 
recht heeft. £ ٢ mankeert veel meer aan het les- 
aanbod. £ ٢ zijn wel taalprojecten m aar tege- 
lijkertijd ook lange wachttijden om daaraan te 
kunnen meedoen. Bovendien zijn er geen g©e- 
de leraren.’

Langzamerhand is het interview veranderd 
in een discussie, mede doordat de fotograaf en 
Mohamed El-Fers, de andere man achter 
Migranten-TV, zich hij het onderwerp zo be- 
trokken voelen dat ze hun mond niet kunnen 
houden. M aar het fantoom Sociale Vernieu- 
wing is opgelost nu duidelijk is geworden 
waarvoor beide vernieuwers persoonlijk staan. 
M ustapha’s aanpak staat loodrecht op die van 
Renée. Hij begint bij de mensen die hij zelf op- 
zoékt in bars, trams, huizen. Hij luistert naar 
ze, hoort hun klachten en probeert die, het 
liefst samen met hen, om te zetten in ideeën. 
Eigenlijk kan hij zo in de ?vdA -n؛euwe stijl, 
maar nee, daarvoor is hij te muzikaal.

Renée gaat niet de straat op, z؛j werkt meer 
van achter haar bureau: ‘Je kunt er gewoon 
niet aan beginnen om allemaal loslopende 
buurtbewoners op straat steeds te gaan aan- 
spreken.’ Ze voelt zich dan ook g؟ en apostel 
die een boodschap komt brengen.

Laten we voor één keer nog eens een verge- 
lijking met het bedrijfsleven maken, dat doen 
we tegenwoordig zo graag. Een buurt is •eigen- 
lijk niets anders dan haar avondwinkel. Naast 
de produkten die ze verkoopt, zijn het alleen 
mensen achter de kassa die je er. steeds laten te- 
rugkomen.

Dick van Putten

Overheidsbemoeienis mag dan tegenwoordig K؛،t meer erg populair zijn, onder voorwaarde da! 
h f t » ؛اء  tt veel kost moet enige zorg gehandhaafd blijven. I)at is tenminste de opvatting van de 
Partij van de Arbeid. Zij zag in dat het huidige soeiaal-cultureel werk zijn doel miste. Een ogen- 
schijnlijk nieuwe aanpak, ontslaan in de oude wijken van Rotterdam, kreeg de naam vernieu- 
wend te zijn. Waarschijnlijk kwam hierdoor een reclamebureau op het goede idee het fenomeen 
tot Soeiale Vernieuwing te bestempelen. Immers de behoefte aan een nieuw fundament voor de 
PvdA is groot in een tijd waarin het socialisme wereldwijd failliet wordt verklaard. Toen het Ka- 
binet Lubbers II anderhalf jaar geleden viel over een dubbeltjeskwestie kwam de vondst Sociale 
Vernieuwing als een godsgeschenk. Ze moest hiermee weer de gewone man/vrouw vinden die 
vroeger de partij maakte tot wat ze w a s ه. ،  Partij ging onderuit, bij gemeente- <؟n deelraadver- 
kiezingen nog meer dan bij de landelijk،;. Het waren uitslagen die het beeld van een partij met 
haar ziel onder haar arm alleen maar versterkten. Het huzarenstuk Sociale Vernieuwing is in dit 
opzicht niet meer dan een doekje voor het rode bloeden.

nieuwing zou schuilen in de snelheid waarmee 
nieuwe ideeën gerealiseerd zouden kunnen 
worden. Marginalen-TV kwam te laat, de be- 
schikbare Sociale Vernieuwingsgelden waren 
al vergeven aan talloze sprokkelprojectjes die 
rieken naar ouderdom.

Werklozenmoeras
Veel geld uit de gemeentelijke pot Sociale Ver- 
nieuwing zou volgens M ustapha gaan naar 
fraudebestrijding bij de sociale dienst en het 
installeren van stadswachten, daar zou de 
prioriteit worden gelegd. En wat te denken van 
het banenpoolplan van wethouder Ada Wilde- 
kamp waar waarschijnlijk alle wachters uit be- 
kostigd worden. Let wel, uitsluitend de bege-

zich de Nederlandse taal heeft eigen gemaakt. 
Hij moet de Nederlandse volksgeest goed ken- 
nen want zelfs uitdrukkingen en gezegdes be- 
heerst hij.
Bij officiële gelegenheden stelt hij z'؛ch het 
liefst voor als een manusje-van-alles. ‘Aan de 
ene kant ben je degene die het karretje mee- 
trekt van het wijkcentrum en aan de andere 
kant moet je rapporteren bij de deelraad.’ Het 
klinkt als een beklag.

©ok Renée beheerst haar taal. ‘Ik benader 
het heel pragmatisch. Je kunt zeggen dat die 
hele Sociale Vernieuwing een afkoopsom is 
waar je principieel niet aan mee wilt doen. Zelf 
zeg ؛k dat je beter één vogel in de hand kunt 
hebben dan tien in de lucht. Laten we dan 
maar proberen met het geld dat er is, zo leuk 
mogelijk iets te doen.’ Het is moeilijk erachter 
te komen wat ze onder leuk verstaat. Eindelijk 
komt ze over de b r u g ,  maar vertelt alleen nog 
maar wat ze niet leuk vindt. Het parkwacht- 
project in het W esterpark, een soort stads- 
wacht in een park, ziet ze niet erg zitten. ‘Als 
zij (de parkwachters-red.) prullenbakken le- 
gen, dan pikken ze het werk weg van de plant- 
soenendienst.’

M ustapha wil het bekende vooroordeel weg- 
nemen, al zou hij zijn aangesteld om alleen de 
belangen van buitenlanders te behartigen. ‘De 
meesten denken dat ؛k hier voor de Turken zit. 
Vernieuwing geldt voor iedereen, dus niet spe- 
ciaal voor buitenlanders. Ik zou hier willen 
zeggen: kijk langer dan dat je neus lang is. Be- 
nader mij niet met het idee dat ؛آ  er voor de 
Turken zou zijn .’

Eigenlijk gaat zijn hart uit naar de muziek. 
Hij is bezig met het opzetten van een muziek- 
project. Daarbij moeten mensen uit verschil- 
lende culturen elkaar op het podium van het 
Polanentheater gaan ontmoeten. Hij ziet zich- 
zelf als een wereldburger die door middel van 
muziek (‘een taal die wereldwijd is’) in staat is 
met iedereen in contact te komen, zelfs met

De centrale stad heeft voor dit jaar 160 mil- 
joen gereserveerd voor Sociale Vernieuwing. 
Hievan heeft het stadsdeel W esterpark op haar 
beurt zes ton voor deze post begroot. In ver- 
houding met het bedrag dat de centrale stad te 
besteden heeft een schamel sommetje; een fooi 
waarmee twee tot driehonderd deelraden hun 
tuintjes een jaar lang zouden kunnen aanhar-

Twee Projectmedewerkers Sociale Vernieu- 
wing (verder sociaal vernieuwers) zijn bij de 
wijkcentra van Staatslieden-/Hugo de Groot- 
buurt en ^a rn dam m er-/Z eehe ldenbuurt 
sinds het afgelopen najaar in dienst. Voor in 
totaal veertig loonuren krijgen beide centra 
hiervoor de nodige gelden van het stadsdeel 
Westerpark. Vijf ochtenden in de week werkt 
Renée van Vlaardingen op het wijkcentrum in 
de Van Hallstraat, voor zover ze niet op het 
stadsdeelkantoor vergadert met de aanverwan- 
te coördinatiegroep. De resterende zestien uur 
zijn voor M ustapha Sida؛؛, die dat veel te wei- 
nig vindt, want: ‘ik kom tijd te kort voor het 
praten met mensen in de buu rt.’ Een dubbelin- 
terview met twee niet van scepcis gespeende . ؟ه - 
ciaal vernieuwers.

De term Sociale Vernieuwing hangt gedurende 
het hele interview als een moloch in de lucht. 
Stukje voor stukje wordt duidelijk wat het 
voor de nieuwe generatie opbouwwerkers per- 
soonlijk betekent. Voor Renée kon dat nooit 
zo.veel zijn want: ‘voordat ik hier werkte heb 
؛ط  me nooit echt beziggehouden met dit feno- 

meen. Ik werk hier pas sinds september, dus 
pas sinds september denk ik hierover na. Mus- 
tapha sluit zich in eerste instantie aan bij de al- 
gemene discussie, hij zoekt het in de sfeer van 
de deregulering: ‘de filosofie erachter is de de- 
mocratisering van het Amsterdamse bestuur- 
stelsel. Renée hierop aansluitend: ‘Alle regels 
zijn zo ingewikkeld, iedereen wordt er knetter- 
gek van. Deregulering betekent minder regels,

S^iale vernieuwing Staat$liedenbuurt
leiding van hen, want een loon verdienen ze 
niet. Het zijn allen langdurig werklozen die let- 
terlijk de rotzooi op straat van de werkenden 
mogen opruimen. En dan hebben we het nog 
niet eens over de i؛nmaterië؛e, de gee$tel^ke 
kant van de Sociale Vernieuwing. Die moet na- 
melijk werklozen ook weer een kans op de ar- 
beidsmarkt geven. M aar mensen zonder be- 
taald werk, zelf ver in de verdrukking geraakt, 
de opdracht geven diezelfde verdrukking weg 
te harken, weg te poetsen is zoiets als jezelf 
aan je eigen haren uit het moeras trekken.

Uitbreiding van de ؛essen Nederlandse taal 
die nu in buurthuizen gegeven worden moeten 
ook uit het Sociaal Vernieuwingsfonds komen. 
Mustapha: ‘de taallessen worden opgelegd, al

Marokkaanse zwerfjongeren waarvan menig 
hulpverlener al grijze haren heeft gekregen.

M ustapha is echt op zijn praatstoel gaan zit- 
ten. Hij kan niet nalaten reclame te maken 
voor een nog jong initiatief, Marginalen-TV, 
waarvan hij een van de energieke bedenkers ؛؛• 
Voor veel mensen houdt de wereld op hij het 
glas van hun ramen en dat van hun beeldbuis. 
Juist tot deze doelgroepen wil de zender in 
oprichting zich gaan richten, maar hiervoor 
moeten er eerst subisidiegelden op tafel ko- 
men. Die komen nu uit de sluitpost Vrij Beslis- 
bare Middelen van het stadsdeel Westerpark. 
Terwijl het plan perfect past in de gedachte 
van Sociale Vernieuwing kon het niet hieruit 
worden bekostigd. De kracht van Sociale Ver

alleen daar heb ik nog weinig van gem erkt’.
M ustapha wordt specifieker; ‘Sociale Ver- 

nieuwing is voor mij de mensen betrekken bij 
allerlei aktiviteiten in de buurt en ze daar ook 
voor verantwoordelijk laten voelen.’ Renée: 
‘In zijn algemeenheid is het zo dat met de 
komst van Sociale Vernieuwing iedereen (be- 
leidsbepalende ambtenaren; red.) denkt dat er 
eindelijk weer eens geld is, zodat men alle oude
plannen uit de kast haalt en onder de noemer 
Sociale Vernieuwing wil gaan uit voeren. Het is 
wel sociaal, maar niet vernieuwend.’

M ustapha, Berber van origine, kwam op ze- 
venjarige leeftijd naar Nederland, groeide op 
in Brabant en woom sinds ’88 in de Spaarn- 
dammerbuurt. Het is opvallend hoe goed hij
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WOONRUIMTEVERGUNNING 
EN ONTRUIMING

voorheen om het aantal woningen waarvoor 
een woonruimtevergunning nodig is, gedaald 

door wijziging van de regels en de GDH ؟؛ 
dringend verlegen zit om woningen voor de ei- 
gen kandidaten. De vorige huurder van de WO- 

- ,150/ ning betaalde misschien minder dan 
huur per maand. Dat wist de GDH niet. Lukt 

om deze betalingen te bewijzen dan zal bij- »،؛١ 
atie volgen. De woning is niet؛j،l legali،؛na al 

ig؛)pa$send voor u. Het is een vierkamerw©n 
volgens de GDH. In werkelijkheid is het een 

e wel passend is voor u.؛driekamerwoning d 
Soms is het zinvol de bezwaarschriftenproce- 

dure te voeren zodat u wat extra tijd hebt om 
andere woonruimte te zoeken.
Beslist de burgemeester afwijzend op uw be- 

zwaarsehrift, dan kunt u, nog in beroep bij de 
30 afdeling Rechtspraak. De beroepstermijn is 

dagen. De gemeente laat u niet op de woning 
zitten tijdens de beroepsprocedure die wel \Vi 

ontruiming voorkomen ٧ t؛(jaar kan duren. w 
dat moet u schorsing vragen bij de voorzitter 
van de afdeling Rechtspraak. Schorst deze 
rechter de beslissing van de burgemeester dan 
kunt u tijdens de beroepsprocedure op de WO-

ning blijven.
Mag u uiteindelijk op de woning blijven dan 
kan de eigenaar soms nog roet in het eten gooi- 
en. u  heeft namelijk ook van hem toestem- 
ming nodig om de woning te kunnen bewonen, 

die toestemming niet dan kan de ver- ٧ Hebt 
huurder proberen u te ontruimen. Daarvoor 
heeft hij wel een vonnis van de rechter nodig. 
De verhuurder kan u nooit tegen uw eigen wil 
zelf op straat ratten-

I؛، n f o r m a l
meer informatie kunt u terecht bij het ٧٠٠٢ 

Buro voor Rechtshulp of bij een advocaat. Het 
is verstandig om in een zo vroeg mogelijk sta- 
dium advies in te winnen over uw positie. 

Buro voor Rechtshulp

titels zijn: De geest moet waaien, Langzame 
wals en Door de weken heen. Steeds meer spe- 
len de boeken zich niet a f in  het verleden, maar 
in het heden en observeert hij de hedendaagse 
tijd.
Deze avond zal Johnny van Doorn voorlezen 
uit eigen werk en zal er gelegenheid zijn tot het 
stellen van vragen/diskussie. En dat zal op ab- 
soluut Van Doorniaanse wijze gaan, waarbij 
het immer indrukwekkende stemgeluid een 
grote rol zal spelen. Degenen die deze eigen- 
tijdse happening mee willen maken, kunnen 
tijdens de openingsuren van de Bibliotheek 
kaarten verkrijgen â /  2,50 (max. 2 p/per- 
soon).

maanden duurt voor op het bezwaarschrift is 
beslist. Na indiening van het bezwaarschrift 
schrijft de afdeling Handhaving van de GDH 
een commentaar op uw bezwaarschrift. Ver- 
volgens wordt u opgeroepen voor een hoorzit- 
ting, u kunt dan uw verhaal nog een؟ toeiieh- 
ten bij drie ambtenaren van de gemeentesecre- 
tarie. Bij de zitting is ook een vcrtegenwoordi- 
ger van de GDH aanwezig. Vóór de zitting 
kunt u het dossier inzien. Daarin kunt u infor- 
matie vinden over de hele procedure binnen de 
GDH. Ook is de reactie van de GDH op uw 
bezwaarschrift daarin te vinden, u kunt op de 
zitting dan weer reageren op de mening van de 
GDH.
Na de hoorzitting maken de drie ambtenaren 
van de gemeentesecretarie een advies voor de 
burgemeester, die dat bijna altijd overneemt. 
De beslissing wordt u toegestuurd.
Of het zin heeft om bezwaar te maken, hangt 
van de situatie waarin u verkeert te maken. 
Het kan zijn dat de GDH uitgegaan is van de 
verkeerde informatie, o f van inmiddels achter- 
haalde informatie. Nieuwe feiten o f omstan- 
digheden kunnen uw positie versterken maar 
ook verzwakken. Dat kan b.v. om gewijzigde 
persoonlijke omstandigheden gaan. Misschien 
heeft de GDH de geldende regels niet juist toe- 
gepast. Die zijn niet altijd even duidelijk. Bij- 
zondere sociale omstandigheden leiden soms 
ook tot legalisatie door de gemeente. In een 
aantal gevallen wordt niet ontruimd omdat de 
woning echt niet toe te wijzen is aan een kandi- 
daat van de GDH. Dat komt minder voor dan

dium met gedichten. Simon Vinkenoog pre- 
senteerde hem in 1966 in Carré als “ onze 
meest moderne geluidsdichter” . Hij had zich 
eerder al in de belangstelling gewerkt bij hap- 
penings van Provo op het Spui. Van Doorn is 
sterk verwant met de Amerikaanse beat-gene- 
ratie. Vanaf begin jaren ’70 verrichtte hij jour- 
nalistiek werk voor Haagse Post, Hollands 
Diep en Avenue. En hij trad her en der in het 
land op met het voor de TV bedoelde Heren- 
leed (met Cherry Duyns en Armando). Even- 
eens heeft hij in de theaters gestaan met zijn 
eigen show: Door de weken heen. Sinds de pu- 
blikatie van Mijn kleine hersentjes (1972) geldt 
Johnny van Doorn als prozaschrijver. Andere

genaar en bij de bewoner. Meestal komt er een 
medewerker van de buitendienst van de GDH 
bij u langs om informatie te verkrijgen over u, 
de wijze waarop ٧ op de woning bent gekomen 
en ءه  staat van de woning. Treft de buiten- 
dienst u niet aan dan laat men een kaartje aeh- 
ter met het verzoek te bellen voor een af- 
spraak. De buitendienst maakt vervolgens een 
rapport op. Dat wordt naar de afdeling Hand- 
having van de GDH gestuurd, die bekijkt wat 
er moet gebeuren.
Meent de afdeling Handhaving dat ٧ ontruimd 
dient te worden, dan gaat ٥٢ een verzoek naar 
het stadhuis om een ontruiming؛>b؛؛vel uit te 
vaardigen. Formeel beslist de burgemeester 
hierover maar in de praktijk volgt hij het ad- 
vies van de GDH. Een am btenaar van de GDH 
plakt vervolgens %et persoonlijk door de bur- 
gemeester getekende ontruimingsbevel aan en 
gooit een exemplaar in de brievenbus.
Tegen het ontruimingsbevel kan bezwaar ge- 
maak^ worden bij de burgemeester. Daarvoor 
 een termijn van 30 dagen beschikbaar. De ؟؛
termijn begint te lopen na aanplakking van het 
bevel. Maakt u van de mogelijkheid gebruik 
om een bezwaarsehrift in te dienen dan mag u 
bijna altijd op de woning blijven wonen tot op 
het bezwaarschrift door de burgemeester is 
beslist. De ontruimingsdatum op het bezwaar- 
schrift is dan niet van belang.

Bezwaarschrift
Z o’n be^aarschriftenprocedure kost al gauw 
enkele maanden. De ervaring is dat het 3-6

©p woensdagavond 13 februari a.s. om 20.30 
uur treedt Johnny van Doorn op in de Biblio- 
theek aan de Van Limburg Stirumstraat. Dit 
،er gelegenheid van de geautomatiseerde her- 
opening van de Bibliotheek.
En wie zou bij zo’n technische mijlpaal beter 
het woord kunnen voeren dan Johnny van 
Doorn, de chronit^ueur van de afgelopen 25 
jaar, die met computers wel raad schijnt te we-

Van Doorn vestigde zich na met zijn zgn. 
“ Electric Acts”  reeds te zijn opgevallen in zijn 
geboorteplaats Arnhem, in 1962 al in Amster- 
dam. Zijn literaire debuut maakte hij in 1965 
als Johnny-the-selfkicker in het tijdschrift Po-

In Amsterdam hebt ١١ voor hunrwonin^n met 
huurprijs onder de ƒ ااءع 4 7 5 , -  een woon- 
ruimt،Y،rgui،itiitg nodig. In Amsterdam Zuid- 
Oost (behalve nriemond) heht u geen woon- 
ruimtevergunrting nodig. Voor nieuwe wonin- 
gen l؛gt de grens waarbeneden een woonruim- 
tevergunning nodig ؟؛ op ƒ  650, — . E،rt woon- 
ru^tevergunning is de schriftelijke toestem- 
ming van de gemeente om een woning In ge- 
bruik te nemen. De vergunning dient door ver- 
huurder en huurder nangevraagd te worden bij 
de Gemeentelijke Diens، Herhuisvesting 
(GDH).

٧  komt in aanmerking voor een woonruimte- 
vergunning wanneer u voldoet aan de voor- 
waarden die de GDH hanteert. De voorwaar- 
den zijn vastgesteld in de woonruimteverorde- 
ning, die vastgesteld is door de gemeenteraad.

Urgentiebewijs
Van de vrijkomende woningen wordt de helft 
toegewezen door de GDH aan kandidaten die 
bovenaan de wachtlijsten staan. Deze kandi- 
daten hebben een urgentiebewijs gekregen en 
zijn na verloop van (lange) tijd aan de beurt 
voor een toewijzing van een woning door de 
GDH. De andere helft van de woningen mag 
de eigenaar zelf toewijzen aan eigen kandida- 
ten als die een urgentiebewijs hebben of aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
-  twee jaar wonen, werken (tenminste de 

helft van een normale werkweek) of stude- 
ren (aan een erkende dagopleiding) in 
Amsterdam;

-  ouder zijn dan 18 jaar.

Heeft de kandidaat van eigenaar een urgentie- 
bewijs van 2Vi jaar o f meer dan wordt een 
woonruimtevergunning afgegeven als voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden؛
-  de woning is niet te groot;
-  de woonruimtevergunning wordt aange- 

vraagd tegelijkertijd met de verplichte leeg- 
melding van de woning door de eigenaar;

-  de kandidaat zit nog niet op de woning

()ntrttimen
Zit u al op een woning zonder woonruimtever- 
gunning dan kan dat to t ernstige problemen 
leiden. De gemeente heeft de bevoegdheid u te 
ontruimen en de leeggekomen woning vervol- 
gens toe te wijzen aan een eigen kandidaat die 
bovenaan de wachtlijsten staat. Gok al hebt u 
toestemming gekregen van de eigenaar om de 
woning te betrekken, kan de gemeente ٧ ont- 
ruimen. Dat gebeurt met de regelmaat van de 
klok.
Wanneer de GDH ontdekt dat iemand zonder 
woonruimtevergunning op een woning zit, 
vraagt de GDH om nadere informatie bij de ei-
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gekleurd ٧^١٦ ’heeft Els van Horst ‘mannetjes 
metaal gemonteerd. We gaan, tussen de kunst- 

werkjes van de kinderen, op zoek naar deze
'mannetjes.'

“Hier, in het trappenhuis, de eerste; een fi- 
guur die jongleert met gekleurde schijven.” 

“Het zijn vrolijke kleuren: roze, rood- 
eer op؛،، groen, geel. He، beeld valt bijna niet 

tussen de grote hoeveelheid tekeningen.”
“Ik verbaas me erover da، dit beeld blijft 

naar bene- ١?، hangen. Ik heb het idee dat het 
den komt duikelen.”

“Doordat het met zijn voeten aan de muur 
is bevestigd, krijg je een evenwichtsstoornis. 

t de muur en de؛uur komt golvend u؛؛؛’) De 
sehijven dwarrelen uit het plafond.”

"Kijk daar in de gang: twee ‘mannetjes’ die 
een balk vasthouden. Zou daar de gymzaal

ziin?‘•
op ’؛“Zo duiken her en der meer ‘n،anuetje 

en mengen zich spelenderwijs onder de kinde-
ren.”

“Deze figuren zijn een stuk kleiner. Ze zijn 
net als de anderen ook uit een plaat metaal ge- 

eenvou- ؟؛ zaagd en in één kleur gespoten. Het 
dig en toch heel fantasierijk.”

"Kinderen werken vaak met die platte vor- 
men. Kijk maar naar de papieren knipsels aan

de m uur.”
“Als je om je heen kijk، kun je inderdaad

overal ‘mannetjes’ in zien.”
“Heb je die figuren opgemerkt met een spie- 

gel in hun handen? Zij weerspiegelen de passe- 
rende kinderen en onderwijzers. Door deze 
weerspiegeling krijgt het beeld kleur en leven-

digheid.”
“Zo worden de kinderen op verschillende 

manier bij al deze ‘mannetjes’ betrokken. Al- 
leen zijn de figuren zo hoog bevestigd dat ze er 
niet aan kunnen komen. Dus toch kunst om

naar te kijken.”

tschoo]/Het Rood-؛Jacob de W
borstje
Buiten op het schoolplein ontwierp Wouter de 
Baat het beeld ‘Vlieg op’. Het werk bestaat uit 
negen palen, waar houten plateau’s op zijn be- 
vestigd. De palen staan in een vierkant en rei- 
ken zo’n drie meter de lucht in. De negen 
plateau’s zijn onder verschillende hoeken op 
de palen gemonteerd, waardoor er een golving 
ontstaat. Het kunstwerk staat gedeeltelijk op

lleen op؛، de huurt vind je niet ؛٠١ Beelden 
bijzonder goed uit in d-، $٥٠١ kwam ١)؛■ .straat 

« tijd van het jaar. We zijn terug gegaan naar 
ها،اا plaats in de اهرم!اءة-  onze kindertijd ،١١ ■ااا

ة en de Jacob ءه ء س ا؛ا ا اس » ء banken van dا e 
een kun- ؛؛Bentinckschool vroe ،١! .W its،h©©l 
ontwer- ٠، n het gebouw؛ beeld ء  stenaar om ،ه

pen. De Jacab de Witsebool koos voor een 
kunstwerk op het schoolplein. Bestaat er een 

beelden en de belevingswe- «  relatie tussen ١١٠؛
reld *“ " kinderen?

De Bentinckschool
schoolgebouw !،؛، Op verschillende plaatsen in

fo to : Cor Bergveld

speelobjekten. Toch wordt er wel mee ge- 
speeld. Het heuveltje en de opstelling van de 
palen bieden ,؟pelmo§ehjkheden voor de wat 
oudere kinderen; tikkertje en skating.”

“ Ja, kinderen spelen met alles, al lijkt het 
werk niet bedoeld als speelobjekt.”

“ De maker heeft eerder een beeld willen 
ontwerpen in relatie tot de architektuur van 
het schoolgebouw. Kijk maar naar de monu- 
mentale afmetingen en de kleur blauw die te- 
rugkomt in het gebouw. De plateau’s geven 
een speelse reaktie op de strakke vormge- 
ving.”

Hannie van den Bergh 
Karin H ackfoort

een heuveltje.
“ Het beeld staat op een centraal pun؛ en 

geeft door de overkapping een zekere bescher- 
ming op dit schoolplein.”

“ Nou ja , als het regent word je toch mooi 
nat van het water dat tussen de plateau’s door 
sijpelt.”

“ Zo letterlijk bedoel ؛k het ook niet.” 
“ Goed, misschien heeft de kunstenaar het 

thema bescherming willen verbeelden. Maar 
waarom gebruikt hij dan van die logge, kleur- 
loze ‘lantaarnpalen’ om de blauwe plateau’,؟ te 
laten ‘vliegen’. Ze nodigen zelfs niet uit om 
mee te spelen.”

“ Dat hoeft toch ook niet. £ ٢ staan al genoeg

NIEUWE HUUROVEREENKOMSTEN EEN TE HOGE HUUR?
dan moet de verhuurder de teveel betaalde 
huur terugbetalen.
Wanneer u niet binnen drie maanden het for- 
mulier hebt ingediend bij de huurcommissie, is 
dat nog geen ramp. u kunt ook nog de gewone 
huurverlagingsprocedure beginnen. Het resul- 
taat van deze procedure is wat ongunstiger 
voor de huurder. De nieuwe huurprijs die de 
huurcommissie dan vaststelt, valt ongeveer 
10% hoger uit dan in hiervoor beschreven pro- 
cedure. Bovendien is er dan geen terugwerken- 
de kracht to t het begin van de huurovereen- 
komst, maar gaat de lagere huur pas in nadat 
u de huurverlaging hebt aangevraagd.
Het bovenstaande geldt ook voor kamers. £ ٢ 
moet wel een ander puntensteisel gebruikt 
worden. Dat vindt u in de folder “ Huur en 
verhuur van kamers” . Deze folder is »ok van 
het Ministerie van VROM.
Voor nieuwbouwwoningen die met overheids- 
subsidie zijn gebouwd en woningen die met 
overheidssubsidie ingrijpend zijn verbeterd, 
geldt het bovenstaande niet. De minister stelt 
de huurprijs van zo’n woning vast en de eerste 
vijf jaar na het gereedkomen van de woning 
geldt er een verplichte huurverhoging. .

Wanneer u meer informatie wenst over dit on- 
derwerp, of over andere onderwerpen over 
wonen en huren, kunt ٧ terecht bij het 
huurspreekuur dat elke maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur en dinsdagochtend van 

ا0س  tot 12.00 uur gehouden wordt in het 
W ijkcentrum aan de Van Hallstraat 81.

Medewerkers huurspreekuur

worden uitgegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ©rdening en 
Milieubeheer (VROM). u kunt deze folder 
krijgen bij het wijkcentrum of de huurcom- 
missie.
In deze folders is een puntensteisel opgenomen 
waarmee het puntental van de woning uitgere- 
kend kan worden. Voor 11 aspecten krijgt een 
woning punten of aftrekpunten. De belang- 
rijkste aspecten zijn oppervlakte van de ver- 
trekken, verwarming, isolatie, sanitair, buiten- 
ruimtes, woonvorm, woonomgeving, ouder- 
dom van de woning. Wanneer u het puntental 
uitgerekend heeft, kunt u met de tabel in de 
folder zien wat de maxi-
maal redelijke huur is. Voor de meeste oude 
woningen in de Staatsliedenbuurt is de maxi- 
maal redelijke huurprijs ongeveer / 2 2 ,ك - .  
Dit geldt in mindere mate ook voor de Hugo 
de firnnthiiurt-
De huurcommissie kijkt niet alleen naar het 
puntental van de woning, maar ook naar de 
onderhoudstoestand van de woning. Wanneer 
de onderhoudstoestand niet goed is, kan de 
' een lagere huur vaststellen dan
de maximaal redelijke huur.
Na de uitspraak van de huurcommissie kunnen 
de huurder o f de verhuurder als ze het niet 
eens zijn met die uitspraak naar de kanton- 
rechter. Dat moet gebeuren binnen twee maan- 
den na verzending van de uitspraak van de 
huurcommissie. De uitspraak van de kanton- 
rechter komt dan in de plaats van die van de 
huurcommissie. De uitspraak geldt met terug- 
werkende kracht vanaf de ingangsdatum van 
de huurovereenkomst. Krijgt de huurder gelijk

van de mondelinge of schriftelijke huurover- 
eenkomst tot de huurcommissie wenden. 
Daarvoor moet een speciaal formulier ge- 
bruikt worden. Dit formulier (nr. 2.2317.2 ك00ر  
is te krijgen bij het wijkcentrum of de huur- 
commissie. Voor het in behandeling nemen 
van uw verzoek om de huurprijs te toetsen 
moet u /  25, -  betalen aan de huurcommissie. 
De huurcommissie is gevestigd aan Droogbak 
1-a. Openingstijden: maandag t/m  woensdag 
van 9.00 tot 11.30 uur. Adres wijkcentrum: 
Van Hallstraat 81.
Welke huur maximaal gevraagd mag worden is 
uit te rekenen. Daarvoor hebt u de folder 
“ Huurprijzen van woonruimte”  of de folder 
“ Huuraanpassingen”  nodig. Deze folders

de Wittenkade 109 hs. Het idee is om acht 
tweewekelijkse bijeenkomsten te houden. Op 
de eerste avond maken we afspraken over de 
volgende data en de ؛nhoud van de bijeen- 
komsten. Eigen suggesties en ideeën zijn uiter- 
aard dan van harte welkom.
Als je interesse hebt, kom dan in ieder geval 
die eerste keer kijken. Je kunt verdere infor- 
matie krijgen en je alvast aanmelden bij:
-  Menno van Oei, le Atjeshstraat 107-1, tel. 

930728
-  Marcel van Tricht, Begijnhof 31, tel. 

209417
-  M artin de Jong, Columbusplein 18-11, te؛. 

163403
-  Leontien Dercksen, (di. en do. 1 4 3 0 . س1ئ -  

uur), de Wittenkade 109 hs. tel. 847820.

Bent ٧ net k(،men wonen in de Staatslieden- of 
Hugo de Grootbuurt? Betaalt u meer dan 
± ة22  gulden huur? Dan is het verstandig om 
eens na te gaan of u niet teveel huur betaalt. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe dat moet. Wij, 
de medewerkers van het huurspreekuur van 
het wijkeentrum, zijn graag bereid u daarbij te 
helpen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor 
een woning vragen verhuurders regelmatig een 
te hoge huur. u kunt daar na het sluiten van 
de huurovereenkomst toch nog wat aandoen. 
De huurder kan de huurprijs laten toetsen 
door de huurcommissie. De huurder moet zich 
wei binnen drie maanden na de ingangsdatum

Nog onbekend met de buurt waarin je woont? 
Op zoek naar wat meer kennissen en buurtge- 
noten? Nieuwsgierig naar wat mensen zoal be- 
zighoudt? Voor jongeren (tussen zeg maar 20 
en 35 jaar) uit de Hugo de Groot- en Staatslie- 
den- o f Spaarndammer/Zeeheldenbuurt orga- 
niseert het kerk-en-buurt-werk van de Nassau- 
kerk en de Magdalenaparochie opnieuw een 
‘kennismakingsgroep’. Het doel hiervan? Je 
leert de buurt en z’n culturele, commereiële■ 
dienstverlenende en kerkelijke eigenaardighe- 
den bctcr kennen: je ontmoet buurt- en leef■ 
tijdsgenoten, die je anders nooit had leren 
kennen; je praat over een aantal levensbe- 
schouwelijke zaken eens wat dieper door.
De kennismakingsgroep start op dinsdag 5 fe- 
bruari 1991 om 20.س  uur in de “ De Schakel” ,

ONBEKENDEN NIEUWSGIERIG
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PANNEKEET
V. LIMBURG STIRUM STRAAT 42 TEL. ، .١

٧٠١.  specialiteiten en vlugklaar maaltijden 
Orze fijne worsten en vleeswaren vele malen bekroond

Runderlappen heerlijk٠٨٦ te $udderen 
of voor in de hachee 500 gram f6,45.

Warme gebakken vis, zo uit de pan. 

Specialiteit

HOLLANDSE HARING

vers schoongemaakt
^ ٧ ook op maandag open.

van Hallstraat brug Kostverlorenkade, tel. 841858

ءءءا  C O M P A C T  D I S C
TOP 40 SINGLES

TOP 100 C-□-’;

BOEKEN

SPEELGOED

Vanktassiektotpop 
Honderden 

goedkope C.DJS

Nassaustraat 33 telefoon 840658 
open: maandag t/m zaterdag

STIPPEL IE KOERS UIT

OPEN DAGEN

MAVO
HAVO
LBO

Maandag 28 januari Jan van Galenstr. 31 19.30 uur. 

Donderdag 21 februari Fred. Hendrikplts. 7A 19.30 uur. 

Zaterdag 23 maart Fred. Hendrikplts. 7A 10-12 uur.

Jan van Galenstr. 31 13-15 uur.

INSCHRIJVIN G EN
-Telefoon 841075 
.Telefoon 843582

Jan van Galenstraat 31 _  
Fred. Hendrikplantsoen 7A

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSI/yrEN SCHRIJFWAREN

(forowown 
م م ئ و ئ ج ئ أ ئ م ، ؛ ء

HIJ HEEFT ZIJN 
SMAAK BIJ 
ONS GEKOCHT. 

EN ZIJN 
FAVORIETE 
BLAD!
Hij heeft زاة^ eigen smaak. 
Weet wat hij ١٠».
L eest naast de krant 
opinie-bladen en af en toe 
Iets over auto's.
^ij ia ٠٨«  klant.
Hij koopt bij ٠٨؛؛  zijn 
sigaren en zijn tijds<;hriften.

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL: 84. 12.46

DE KANARIE
D IER EN SP EC IA A LZA A K  VANUMBURG

STIRUMSTRAAT 48 
TEL. 860813

NU TIJD VOOR EEN 
MOOIE ZANGKANARIE 

v .a . r 3 0 ,-
□EKANARIE Donderdag koopavond

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

E U W Ü !  N I E U W ! ! !  N I E U W ! ! !  N I E U V l

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

ê Nassaustraat 36 1052 BP AMSTERDAM

GROENTEN - FRUIT 

LEVENSMIDDELEN
٨^٧  Limburg Stirumstraat 44 ^€١. 864814

د
LINDEMAN

OMDAT HET 
NIET 

BETER KAN

4
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WERKGROEP MILJEUK 
BRENGT EEN BETER MILIEU IN DE BUURT

voor zes ه ء  supermarkt ؛؛١  kom dan rits ook ge- 
woon wat van de plank.”  “ Het is beslist geen 
d؛s،uss؛egroepje voor ideologisehe haarklove- 
rijen” , vult Dick aan. "D at is ook beslist niet 
de bedoeling, ؛ le t is veel praktischer. We heb- 
ben ons in de loop der tijd allerlei dingen aan- 
gewend die $lecht voor het milieu blijken te 
zijn. Maar die kun je niet zomaar van de ene 
dag op de andere afschaffen. Je kunt bijvoor- 
beeld niet zomaar de auto afschaffen. Dat zou 

' niet erg redelijk zijn. Je moet proberen stapje 
voor stapje veranderingen te bewerkstelligen. 
M aar dat betekent wel dat je actief moet zijn. 
Het zou al mooi zijn als mensen pogingen zou- 
den ondernemen om informatie te krijgen over 
de wijze waarop ze aan een schoner milieu 
kunnen bijdragen.”
Dat is ook de boodschap die Miljeuk wil uit- 
dragen op de informatie-avond die op 4 fe- 
bruari wordt gehouden. Iedereen die vragen 
heeft of ideeën heeft over het milieu, of op een 
of andere manier wil bijdragen aan een beter 
milieu is welkom. “ W at mij betreft kan het al- 
le kanten op” , verklaart Dick Grob. “ Als er 
mensen zijn die gewoon iets willen leren over 
het milieu dan zetten we een cursus in elkaar. 
O f als er behoefte aan is dan beginnen we een 
milieuwinkel, zoals ze die in Den Haag ook al 
hebben. Maar dan moeten we eerst meer men- 
sen kennen die zin hebben om daarmee aan de 
slag te gaan; we hebben meer leden nodig” .

Iedereen uit de Staatsliedenbuurt die begaan is 
met het milieu, die vragen, plannen o f sug- 
gesties heeft is vanaf 20.00 uur van harte wel- 
kom op de informatie-avond die Miljeuk op 
maandag 4 februari a.s. in de kleine zaal van 
de Koperen Knoop.

Frank Willemsen

■ D e M a g h e b  

in M o k u m ,
Noord-A frikaanse kunstenaars 
in Nederland
o p e n i n g :  v r i j da g ا 8  و و ظ ا م ال ة آ ؛أ € , I 8 . 00

p e r i o d e : ة   f e b r u a r i  t / m  2 m a a r t ا  و و ا

r t o t e ^ £ S t ، r p a r k

■  u i t l e e n  v a n  h e d e n d a a g s e  b e e l d e n d e  
k u n s t  v a n  k u n s t e n a a r s  u  t؛
A m s t e r d a m ,  l e t t e r d a m  e n  D e n  H a a g

■  t e n t o o s t e l l i n g e n
■  e d u c a t i e v e  a c t i v i t e i t e n

V a n  H o g e n d o r p p l e i n  I 0 4 ,  I 0 5 I  D A  A m s t e r d a m

t e l e f o o n :  0 2 0 - 8 I I 0 I 3
o p e n i n g s t i j d e n :  d ؛ e n w o ! 4 - 2 l  ٧٧٢

v r e n z a l 2 - l 7 u u r

Kunstenaar Bouchaib Dihaj heeft zijn atelier 
in de Fagelstraat. De schilderijen die hij daar 
maakte, zijn binnenkort te zien in Artoteek 
W esterpark. In de maand februari doet de ar- 
toteek namelijk mee aan  de ‘Maghreb in Mo- 
kum ’, een manifestatie georganiseerd door de 
Stichting Fromotie Noordafrikaanse Cultuur- 
promotie. Diverse culturele instellingen laten u 
kennis maken met de rijke Noordafrikaanse 
cultuur. De Artoteek presenteert dan het werk 
van kunstenaars die afk^nstig  zijn uit Marok- 
ko, maar in Nederland wonen en werken. Bou- 
chaib Dihaj is er een van. Daarnaast kunt u de 
schilderijen van Latif Aabdaoui en de beelden 
van Abderrahim  Chawki bewonderen. Het is 
inmiddels een goede gewoonte geworden van 
de Artoteek  orn de opening van een tentoon- 
stelling een feestelijk tintje te geven. Dat ge- 
beurt op  8 februari om  18.00 uur. De expositie 
duurt t/m  2 maart
Artoteek Westerpark, Van Hogendorpplein 
104, tel. 811م ل ل . Openingstijden: di. en WO. 
14-21 uur, ٧٢. en za 12-17 uur.

jeuk, “ Je hoeft geen kennis over het milieu te 
bezitten. We willen zelfs in eerste instantie een 
cursus over het milieu opzetten, om de drem- 
pel laag te maken en om  mensen kennis te la- 
ten opdoen” . Dick vult aan: “ We willen ook 
graag weten, waar de buurtbewoners zich nu 
mee bezig houden als het om  milieuproblemen 
gaat. W aar maken ze zich de meeste zorgen 
om? Als we dat weten kunnen we een soort 
‘hitlijst’ van milieuproblemen samenstellen en 
daar vervolgens onze activiteiten op richten. 
Dan kun je  mensen vragen zich bezig te hou- 
den met de verschillende problemen. Om  een 
voorbeeld te geven: de Stadsdeelraad wil ge- 
scheiden afvalinzameling en een chemokar in- 
voeren. Als dat een keer zover is lijkt het mij 
goed dat er een groep is die dat beleid kritisch 
volgt en die suggesties doet over de praktische 
uitvoering. M aar het is ook  mogelijk dat er 
buurtbewoners zijn die met de winkeliers wil- 
len gaan praten  over vervuilende produkten  in 
hun winkels of die zich inwerken in de proble- 
matiek rond  de vervuiling van het W esterpark. 
Het behoren bewonersinitiatieven te zijn. Het 
gaat om  buurtbewoners die voor hun milieube- 
lang opkomen. Miljeuk is een belangen- 
groep.”  Dick legt uit dat hij in het kader van 
zijn stage de werkgroep Miljeuk wil opzetten 
en begeleiden totdat de groep zelfstandig voort 
kan. “ Mijn naam  moet pas achter in je verhaal 
genoemd worden” , zegt hij. “ Het zijn de 
buurtbewoners die Miljeuk moeten dragen” .

Milieubewustzijn
Dick Grob  erkent dat het moeilijk is om  buurt- 
bewoners daadwerkelijk te betrekken  bij Mil- 
jeuk. £ ٢ zijn wel blijken van interesse, maar 
bijna niemand zet deze interesse ook om  in ac- 
tiviteiten. “ De problematiek is moeilijk op 
zo’n wijze te brengen dat mensen zich direct 
aangesproken voelen. Mensen maken zich zor- 
gen over het milieu, maar het bewustzijn is nog 
niet zo groot. Daar bedoel ik mee dat veel 
mensen nog niet beseffen dat er in hun dage- 
lijks leven veel dingen direct met het milieu te 
maken hebben, zoals bijvoorbeeld de onnodig 
in plastic verpakte winkelprodukten. Het is 
mijn  ervaring dat hoe meer je met het milieu 
bezig bent, hoe dieper gewoon het besef wordt 
dat al die dingen samenhangen.”

Geen ideologische laarkloverijen
Dick en Brett benadrukken echter dat mensen 
die lid willen worden van de werkgroep niet 
bang hoeven te zijn dat ze voortdurend  door 
andere leden van de groep gewezen worden op 
hun milieufouten. “ Ik maak  ook regelmatig 
fouten” , zegt Brett. “ Kijk, als ik om  twee

DUIKPR0JECT 

V00RJONGEREN

Dit projekt is opgezet i.s.m . het Arbeidsburo 
en het d u i^ d r ij^ q u a -D iv in g /p ro d a s ia .  Het 
projekt duurt 4 maanden en leidt naar een be- 
roepsopleiding toe. Het projekt is bedoeld 
voor werkloze jongeren van 17 tot 25 jaar  met 
minimaal een LTS opleidingsnivo. Na je  aan- 
melding wordt je  uitgenodigd voor een selectie 
gesprek. Het projekt begint in februari; op 
maandagavond zwemmen we in het Marnix- 
bad, waar je  vertrouwd wordt gemaakt met de 
apparatuur. Op dinsdagmiddag worden er the- 
orielessen gegeven. Verder zijn er de kursussen 
sollicitatie en sociale vaardigheden plus een 
aantal excursies. Met Finksteren gaan we een 
week naar Frankrijk. In deze week volg je  de 
opleiding voor het eerste ster brevet sport dui- 
ken. Het projekt is er op  gericht een aantal 
jongeren op de beroepsopleiding te krijgen. 
Deze opleiding duurt 12 weken en wordt be- 
taald  door het Arbeidsburo. Als je slaagt ben 
je bevoegd tot het doen van alle voorkomende 
duikwerkzaamheden tot een diepte van 50 me- 
ter in zowel binnenwater als in zee en ben je  ge- 
garandeerd van een baan. Voor meer infor- 
matie en aanmeldingen bel naar De Binding, 
810281 of het Reinhildahuis, 221I7I.

ners die op een of  andere manier willen werken 
aan een beter milieu, tereeht bij de Milieu- 
groep Staatsliedenbuurt, sinds kort omgc- 
doopt in Werkgroep Miljeuk. Miljeuk is nog 
٧٢٧ onbekend in de buurt. Diek Grob, sta- 
giair-opbouwwerker bij het wijkcentrum  en de 
organisator achter Miljeuk, w؛I daarin  veran- 
dering brengen: op 4 februari a.s. organiseert 
Miljeuk een informatie-avond  over “ Milieu in 
de buurt؛’. Reden genoeg dus om  met Dick en 
twee bij Miljeuk betrokken  buurtbewoners te 
praten  over dit thema.

Geen zware toestanden
De Werkgroep Miljeuk bestaat eigenlijk al 
vanaf januari 1990. Het is een initiatief onder 
de paraplu  van het wijkcentrum. Dick Grob: 
“ De naam  ‘Miljeuk’ heb ik bedacht om  er niet

zo’n zwaarmoedige toestand  van te maken. 
Aan de ene kant wil ik er mee tot uitdrukking 
brengen dat je  de kriebels krijgt van al die ern- 
stige informatie die je  hoort over je  eigen leef- 
omgeving, en aan  de andere kant dat je han- 
den jeuken om  aan de slag te gaan” .
De werkgroep wil het scala aan  milieu- 
acitiviteiten in de buurt vergroten. Met de na- 
druk  op ‘activiteiten’. Waarom? Dick Grob: 
“ Kijk, er bestaan allerlei groepen die direct, of 
zijdelings, betrokken  zijn bij het milieu, zoals 
de werkgroep Stankoverlast en het Wester- 
parkoverleg. Daarnaast zijn er al vrij profes- 
sionele actiegroepen bezig. Ik ben bang dat een 
hele hoop mensen denken: ‘Zij zijn er al mee 
bezig, wat kan ik er nou verder aan doen’! 
Miljeuk wil laten zien dat iedereen wat kan 
doen aan het milieu” .

H؛،l؛js، van milieuproblemen
Miljeuk telt op dit moment slechts vier actieve 
leden, die vrij weinig kunnen doen omdat ze te 
weinig tijd  hebben naast hun werkzaamheden. 
Volgens Grob verkeert de werkgroep nog in 
een voorbereidende fase. Hij is op dit moment 
bezig om  op grotere schaal buurtbewoners te 
betrekken bij Miljeuk: daarvoor heeft hij bij- 
voorbeeld de Nassaukerk en de Magdalenapa- 
rochie ingeschakeld. Miljeuk heeft echter nog 
geen vastomlijnde plannen. En dat kan ook 
niet: “ We willen het milieu op allerlei gebieden 
aanpakken. We willen het werkterrein zo 
breed mogelijk houden” , verklaart Dick 
Grob. M aar wat wordt er dan  van de leden 
verwacht? “ Dat men zich ervoor inzet” , zegt 
Brett Banninck, buurtbewoner en lid van Mil-

 Wie regelmatig de krant leest «n de nieuws- هء
actualiteitenrubrieken up radio en televisie 

an zijn da، sinds enkele،؛؛،zal het niet unt ,ع  ¥م1ا
e'r؛<' berichten ،؛jaren een verontrustende reel 

de aantasting van ons ntilieu de wereld zijn In• 
mij die ؛ا gezonden. En, zoals zovelen, trek 

eigen- اءn aan. De gedachte dat het n u،؛rieht،؛b 
om ergens op de aar- 1؟ elijk؛؛lijk niet meer ino 

de een plek te vinden waar niet op een of 
andere wijze de gevolgen van menselijk hande- 

len het milieu bedreigen, is af en toe op z’n 
zachtst gezegd benauwend. Af en toe, want het 
Is "" de godsganse dag te treuren over 
de teloorgang van het milieu: als de kwaliteit 
van het leven niet direct wordt aangetast, als 
het om een geleidelijke, vrijwel onzichtbare 
ontwikkeling gaat, dan voelen mensen zich 

,minder snel betrokken

We zijn het gewoon gaan vinden dat het in een 
stad stinkt naar uitlaatgassen. En als we in het 
bos wandelen dan is het er nog steeds best 
groen. Natuurlijk, iedereen weet wel dat het 
milieu achteruitgaat. En iedereen heeft daar- 
voor zo zijn oplossingen: ‘de automobilisten’ 
moeten hun auto’s laten staan, ‘het bedrijfsle- 
ven’ moet milieuvriendelijker produceren, ‘de 
overheid’ moet strenger optreden. In discus- 
sies over maatregelen ter bescherming van het 
milieu zijn het meestal deze en andere naam- 
en gezichtsloze groeperingen die het gedaan 
hebben. Slechts bij weinigen leeft echter het in- 
zicht dat het vermogen om  het milieu te verbe- 
teren berust bij henzelf. Wie zieh zorgen 
maakt over het broeikas-effect moet minder 
energie verspillen. Wie zich stoort aan  de ver- 
pakkingsdrift van de levensmiddelenprodu- 
centen moet zijn best doen zoveel mogelijk 
onverpakte, ٠٢ milieuvriendelijk verpakte le- 
vensmiddelen te kopen.

Eenzame strijd
Maar dat is makkelijker gezegd dan  gedaan. 
De milieubewuste consument voert een eenza- 
me strijd. Hem  of haar ontbreekt vaak de ken- 
nis om  een milieubewuste keuze te kunnen 
maken, een effect is niet direct zichtbaar en 
zijn of haar dagelijks leven wordt een stuk 
la؟tiger. Daarom  is het noodzakelijk dat men- 
sen gezamenlijk proberen om, waar dat moge- 
lijk is, door hun  gedrag bij te dragen aan  een 
verbetering van het milieu.

Miljeuk
In de Staatsliedenbuurt kunnen buurtbewo



25 j^uari 191وStaatskrant, 6e jaargang no.

ret ediyorlar kahve , çay içerek 
konuşuyoruz.
Eğer ben ,Filah'da bu kişilerle 
tanışmasaydım,.onlar ile nasıl t 
tanışır beraber olabilirdim ki.

Beraberce yiyelim;

,Filah' tabiiki, sadece yemekler- 
den gelen $elirler ile idare 1'fidil- 
miyor.
Kiliselerden bağışlar geliyor, 
semtmerkezi yazışma ve ' 
işlerini yapıyor ve CPN ise küçük 
bir kira ile yeri kiralamıştır.
Bunun paralelinde Filah (tutucu) 
kiliseler ile diğer ayrı g؛؛rüslü 
kurumların ve semt sakinlerinin 
bir arada çalıştığı örnek bir 
yerdir.
Elisabeth; 'Burası herkesin bir- 
araya gelerek beraberce yemek ye- 
diği normal bir yerdir.
Buda bizce yeterlidir.

Eetğroep Filah

YEMEK GRUBU FİLAH
gönüllü olara(c çalışmaktadır. 
Buraya çok değişik insanlar géii- 
yor oldukça zor kişiler ve bunla- 
r m  bazılarına ser، davranmakta 
gerekiyor, örneğin؛ alkol alanlar, 
sinirli insanlar, hap kullananlar 
gibi.
Bunlara ragmen Filah’ın tüm cali- 
sanları bu isin eok hoşlarına git- 
tigini söylemektedirler.

Elisabeth; Bu semte ilk taşındı- 
ğımda bana Filah'da böyle bir a- 
maçla görev alıp alamıyacağımı 
soruldu.
Çok güzel yanı ise, bu sekild£ 
birçok kişiyle tanışıyorsun, S O -  

kakta yürüdüğünde birçok tanıdık 
yüzler ile karşılaşıyorsun.
٥ zaman bende sanki köyde yaşanı- 
yormuş gibi bir his yaratıyor. 
Bazen de evsiz kişiler beni ziya-

Bazıları için bu çok kullanışlı 
bir sey, peşin ödeyerek 10 yemek 
yeme hakkına sahip olmuş oluyorlar 
böylelikle o parayı gidip örneğin 
alkole vermiyorlar.

Köyde gibi:
Bazen herşey istenildiği gibi git“
miyor.

Yemek salonuna kuralları açıkça 
belirten yazılar asılmıştır. Bu- 
rada kavga edilmez ve alkol içil- 
me 2-

Filah'ın yönetim üyeleri bazen 
işlerini yapajnalarının oldukça 
zor olduğunu kabul etmektedirler.

ل0ثءزو  Ben İnsanlar ile cok iyi 
anlaşabilirim.
Kendisi yaklaşık ha£tada ١٠ saat

uluslararası yemek grubu Fİlah 
(Arapça; re£ah ،mlamında) misa- 
firlerini kendine has özelliği 
ile Van der Hoop sakağı üzerinde- 
ki gösterişsiz bir binada ağırla- 
maktadır.

Her pazartesi ve perşembe akşam* 
ع1 ء  saat 16.00 ile 20.00 arası ا
ziyaretçiler yavaş yavaş gelirler 
"gazete okumak, kahve, çay içmek 
için ve altı bucuktan itibarende 
yemek yemek için".

اءبا
fo to : Cor Bergveld

$٧ HATTINIZI DONA VE CEREYANA KARŞI KORUYUNUZ
Donmuş su hattı. Belediye su işle- 
ri tarafından yapılmaz. Dondan 
su hattı bozulmuş veya donu erite- 
mediniz o zaman bir su tesisatçı- 
sı veya su" tesisat firması ile 
görüşünüz.
akıtıp bir avuç dolusu tuzu tuva- 
let oturağının içine atınız. Bu 
yapılan işlemler donmayı engeller.
Çeşme veya borudaki kalan son 
damla sularında bo؟aldığından 
emin olmak için tekrardan ana ve- 
ya ara v^ayı açarak suların taz- 
zikle çıkmasını sağlayın ve sula- 
r m  tamamen aktığına emin olduğu- 
nuzda da vanayı tekrardan kapayı- 
nız.
Su hattını tekrardan açmanız ge- 
rektiğinde önce vanayı açınız da- 
ha sonra da birer birer tüm mus- 
lukları sırayla açarak su hattın 
nın içinde kalmış olan hava Ç1- 
kartınız.
Donmuş$٧ hattı:
Bütün önlemlere rağmen su hattınız 
donmuş olabilir. Genelde bunu su- 
yun çeşmeden almayışından anlaya- 
bilirsiniz, ve su hattınızda sağ- 
lam ise bu donu kendiniz çözebi- 
lirsiniz.
Vanayı az bir şekilde açınız ve 
çeşmeyi de açık bırakınız. Su bo- 
rusunu saç kurutma makinası veya 
sıcak suyla ısıtılmış havlu ile 
ısıtabilirsiniz. önce çeşmeden 
başlayarak yavaş yavaş donmuş kıs- 
ma giderek çeşmeden suyun akmasını 
sağlayabilirsiniz.

patarak içindeki bütün sularııî bo- 
şaltılmasını sağlayınız.

Kalorifer:

Kaloriferli evlerin dona karşı ko- 
runması çok daha kolaydır.
Evde olmadığınız kısa dönemlerde 

■- • • • düşük ayarda yaka- 
rak önlem a l a b i l i r s i n i z -  
Eger uzun süre için evden ayrıla- 
cak iseniz ve kaloriferide kapat- 
manız söz konusu ise o zaman su 
vanasını kapatarak boruların için- 
deki tüm suların akmasını sağlayı- 
nız.
Su hattının kapatılması ve boşal-

Tılma$ı;
Günümüzde bir çok evler iyi izole 
edilmesine rağmen ısıtılmamış bir 
ev yine de dışarısı gibi aşırı 
soğuk olabilir.
Aşırı soğuklarda, sobanın bir ge- 
ce dahi yanmamasından su hatları- 
nız donma yapabilir.
Vananın kapatılması ve içindeki 
suların boşaltılması donmayı en- 
geller.
Öncelikle ana veya ara vanayı ka- 
patınız. Daha sonra bütün çeşme- 
leri açınız ki borularda kalan 
sular boşalsın.
Şohben ve su kazanları içinde kul- 
lanım belgesindeki açıklamalara 
göre hareket ediniz.
Daha sonra ise tuvalet suyunu da

Bozuk suhattı, soğuk ev, suyun
" "  ve donmuş su hat-

tı hiç de iyi bir şey değil.
Hala Amsterdam da kalorifersiz 
birçok eski ev bulunmaktadır.
Aşırı donların nasıl tehlike oluş- 
turduğunu, su hatlarının donmasını 
ve bu tür durumlarda nasıl önlem 
alınması gerektiğini sîzlere bele- 
diye su işleri anlatıyor;

En önemlisi:
En büyük tehlike, vana■ veya su 
sayacının cereyan yapan yerde ol- 
masıdır. ٥ yüzden ana veya ara 
vananın cereyan yapan yerde olup 
olmadığını kontrol ediniz. Ve ha- 
vanın geldiği açık yerleri iyice 
kapatınız. Yalnız ana veya ara 
vananın kolay ulaşılabilir yerde 
olamsı çok önemlidir.
Eger cereyan yapmasını önleyemedi- 
iseniz o zaman özel olarak hazır 
satılan izoleyi alarak bununla 
izole yapabilirseniz. Ayrıca Ana 
veya aravana ile su sayacını da 
iyi bir şekilde kuru yünlü kumaş 
ile kapatabilirsiniz.

Aşırı donma 0راوالها zaman:
Soba veya kalorifer yandığı 
sürece evin içindeki su hattının 
donma olasılığı çok azdır.
Don olduğu zamanlar uzun
ب» ذ  soba sönük kalmış ise evin
içindeki su hattı donabilir.
Bu durumda önceden su hattını ka-

Bu salon bir retarant görünümünün 
ه ل ء ا ه ه ه  daha cok geniş bir ev • 
odasını andırır. Yaklaşık 2© kişi- 
liktir.
Filah'ın gönüllüleri tarafından 
kullanılan mutfak ise oldukça kü- 
çüktür;
Yemekler normal ev Ocaklarında 
yapılmaktadır. Yine de Filah'ın 
ahcıları her seferinde başarılı 
bir şekilde misafirlerine lezzet- 
li yemekler sunmaktadırlar.

6 Yıl önce Staatslieden semtinde 
tanınan Ricus Dullaert tarafından 
Nassau kilisesinde görevli iken 
uluslararası yemek grubu Filah’ı 
kurdu.
Amacı ise yalnız yaşayan yabancı 
erkekler içindi. Bu arada Filah 
birkaç gönüllü tarafından yöneti- 
lirken daha değişik gruplarıda 
çetaaeye başladı.
Bu grublar; Semtte oturanlardan, 
ekonomik durumları iyi olmayan, 
birlikte çeşitli kişiler ile ye- 
mek yemesinden hoşlanan ve günün 
ilk sıcak yemeğini Filah’da yiye- 
bilen kişilerden oluşmaktadır.

Hayirseverlik değil
Filah'ın yönetim üyeleri; Jellie, 
Elisabeth ve Jo^e'ye göre yemek 
grubu bir ihtiyacı gidermektedir.
Jellie; Onlar burda ucuz bir şekil- 
de sıcak yemek yiyorlar, biz bura- 
da birçokeşlerinden ayrılmış ve 
yemek yapmasını bilmeyen erkekler 
ile karşılaşıyoruz, bunun yanısıra 
Birçok evsiz barksız insanlar ile; 
Fakat Filah bir hayırsever kurum 
değildir, yani hayırseverlik yok.

Elisabeth; Biz bu isi hayırsever- 
likten dolayı değil, fakat sosyal 
duygudan dolayı yapıyoruz.
Biz sosyal alanda ki görevi yerine 
getıyoruz.
Semtimizde birçok yalnız olan in- 
san var burda birbirleriyle karşı- 
laşıp tanışmaktadırlar.
Burası insanların birbirlerini L" 
bulabilceği bir yer olduğunun dü- 
şüncesindeyim.

Yemek Kartı:
ء 5" ن هل ط " ل ع  yönetim üyesi sırayla
yemek yapmakta veya da hazırlanma- 
sını sağlamaktadırlar.
Yemekler genelde; tatlı, kahve, 
çay ve ana yemekten oluşmaktadır.
Menüler ahçılar tarafından düzen- 
lenmektedir.
Bir misafir yemek için 3 gulden 
ödemektedir.
Yanında yeterli parası olmayan 
kişiler veresiye yiyebilirler fa- 
kat borcu yükselip ödemeyen kişi- 
ler borcunu ödemeden tekkrardan 
yemek yiyemez.
Devamlı müşteriler 25 guldene 10 
yemeklik yemek kartı alabilir. 
Josje: Tabiki o zaman o kişi 10 
sıcak yemek yiyeceğinden emin ol- 
muş oluyor.
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NIEUWBOUW OP 3 BEDRIJFSTERREINEN

Over enkele ]aren  kom t er nieuwbouw  op  <!e bedrijfsterreinen  W itteneiland- 
strook, de Porschestrip  en het W estelijk  Industrie Centrum  (W IC). De drie 
terreinen  liggen tegenover elkaar, rond de splitsing  van  de K ostverlorenvaart en 
de K attensloot. O p  de W itteneilandstrook  en de Por،schestr؛p komen  voornam e- 
lijk  woningen. De bestem m ing van het W IC-،errein  staat nog niet vast.

Piet Koster

٥؛ ، Masterplan is alleen bed©e؛d om te voor- 
komen dat bij ontwikkeling van de dr؛e be- 
drijfsterreinen apart, een onsamenhangend en 
ongewenst beeld ontstaat. Het Masterplan 
houdt zich niet bezig met de precieze inrichting 
van de drie terreinen. ¥ragen  als: hoeveel par- 
keerruimte k©mt er op ieder terrein, hoeveel 
openbaar groen, hoe gaan  de huizen er precies 
uitzien e.d. komen niet aan de orde. Deze vra- 
gen worden pas in de loop van ل99ل  uitgewerkt 
in zogenaamde stedebouwkundige plannen.

ه ؛ ا  betekent dat rond  de kruising v a n  de K o s t-  
v e r lo re n v a a r t  en de Kattensloot de drie be- 
drijfsterreinen vrij komen en min of meer ge- 
lijktijdig opnieuw  worden ،ngericht. Een unie- 
ke kans om, voor deze markante plek in het 
stadsdeel, te proberen de plannen voor de drie 
terreinen op  elkaar en de omgeving af  te stem- 
men.

De uitgangspunten die hiervoor inmiddels zijn 
opgesteld, staan in het zogenaamde Master- 
plan.

W IC-terrein is bekend dat de eigenaar het plan 
heeft de bedrijfsgebouwen die er nu staan de 
komende jaren te vervangen door nieuwbouw.

Halverwege dit jaar wordt begonnen met het 
maken van concrete plannen voor elk van de 
terreinen apart. Momenteel is het stadsdeel be- 
zig met het opstellen van een zogenaamd 
’M asterplan’. Daarin staan richtlijnen die er 
voor moeten zorgen dat de plannen die straks 
voor elk terrein apart worden gemaakt, met el- 
kaar en met de omgeving harm oniden.
In de openbare vergadering van de Commissie 
Wonen op 27 februari a.s. zal het stadsdeel- 
bestuur het ’M asterplan’ bespreken.

Waarom een Masterplan?
Rond de kruising van de Kostverlorenvaart en 
de Kattensloot liggen drie bedrijfsterreinen 
(zie kaart 1):
-  d،> Witteneilandstrook, in het zuiden van 

het Witteneiland,
-  de Porsches،rip, in het noorden van de Fre- 

derik Hendrikbuurt en
-  het W estelijk  Industrie Centrum  (W IC- 

terrein) in het zuiden van de l^annius Schol- 
tenbuurt.

Er bestaan plannen om  over drie a vier jaar te 
beginnen met de bouw  van nieuwe woningen 
op de W itteneilandstrook en de Porschestrip. 
Burgemeester en W ethouders van Amsterdam  
hebben hiertoe eind 1989 besloten. Van het 

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

De tekst op pagina’s 7, 8 en 9 is geschreven 
door ambtenaren van de Stadsdeelraad Wes- 
terpark. Kaart 1: buurtkaart met daarop aangegeven de drie bedrijfsterreinen, waar binnen enkelejaren  nieuwbouw  komt.
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met rechtsboven het w .I . e . -terrein en schuin daaronder de Porsche-strip en Witteneilandstrook /٢،<»» van de مءا/ ا،،ث'ءأم،
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Industrieterrein aan het eind van de Wittenstraat.

Over de huidige situatie

Het gebied g ez ien هااهاا/ءمح ٧٠ « Hallstraat in noordelijke richting, met op de voorgrond de bebouwing ه 
het Expeditiecentrum van ،ءا  PTT.

bleem, voor voetgangers en fietsers betekent 
dat soms dat een omweg moet worden ge- 
m aakt. Het r^lati^v^ isolement kan ook een 
positieve kant hebben, doordat er een eigen 
sfeer bestaat en er een betrekkelijke rust 
heerst.

Wat zijn de gevolgen voor
sers. ©m de openbare kade zo (sociaal)veil؛g 
mogelijk te maken, is het belangrijk dat er aan 
deze kade gewoond gaat worden. £ ٢ moet 
worden bekeken of  de kade auto-vrij gehou- 
den kan worden.

De Witteneilandstrook:
De uitgangspunten hebben vooral betrekking 
op het zuidelijk deel van het Witteneiland. 
Hier moet de inrichting een contrast vormen 
met de “ twee overkanten”  en wordt het ei- 
landkarakter beschermd. Hier komen geen 
wanden maar woonblokjes, met veel open en

bomenrij, speel/zit-gelegenheid en ruimte voor 
voetgangers en fietsers. £ ٢ moet nog nader 
worden onderzocht of  de kade auto-vrij kan 
worden gehouden.

Het WIC-terrein:
Hier wordt ook gestreefd naar een min of  meer 
gesloten gevelwand in dezelfde hoogte als de 
omgeving. Tussen deze wand en het water 
komt een openbare kade, die de De Wittenka- 
de en de ¥ an  Hallstraat verbindt. Op deze ka- 
de komt een enkele bomenrij, speel/zit-gele- 
genheid en ruimte voor voetgangers en fiet-

©m een beeld te geven van de gevolgen van het 
Masterplan  zijn kaart 2 en kaart 3 gemaakt: 
kaart 2 geeft globaal de situatie aan  zoals die 
nu  is, en kaart 3 geeft globaal de nieuwe s؛tua- 
tie volgens het Masterplan aan.

De Porschestrip:
£ ٢ wordt gestreefd naar een min of meer geslo- 
ten gevelwand in vijf verdiepingen, zoals dat 
elders aan  de Jacob  Catskade te zien is. Tussen 
deze wand en het water komt een openbare ka- 
de, die de Jacob  Catskade en de le  Kostverlo- 
renkade verbindt, ©p de kade komt een enkele

Bestaande bebouwing l {.rt 2: ruimtelijk beeld van de drie bedrijfsterreinen, zoals in de huidige situatie؛،؛،K

Bij de Porschestrip en de W itteneilandstrook 
loopt de bebouwing door to t aan  het water. £ ٢ 
is geen kade. ©p het WIC-terrein is wel een ka- 
de aanwezig, maar die kade ligt op particuliere 
grond  en is daardoor niet voor iedereen toe- 
gankelijk. Door deze situatie zijn de drie ter- 
reinen ondoordringbare eilanden in de buurt. 
Dit beeld wordt nog versterkt door het feit dat 
de drie terreinen van elkaar worden gescheiden 
door water: de Kostverlorenvaart en de Kat- 
tensloot.

De gebouwen op de drie terreinen zijn veelal 
lager dan de woningen in de omgeving: maxi- 
maal 10 meter in 1 of 2 bouwlagen. Hierdoor 
hebben de hoger gelegen verdiepingen in de 
bestaande omringende woningbouw  verre uit- 
zichten.

De drie terreinen zijn vanaf verschillende pun- 
ten in de buurt goed zichtbaar. Door de huidi- 
ge, lage en onopvallende bebouwing valt dit op 
het ogenblik niet zo op.

In tegenstelling tot de overige woonblokken in 
de buurt zijn die aan  de Fagelstraat (Por- 
schestrip) en Van Hallstraat (WIC-terrein) 
maar half af. De toenmalige planners gingen 
er kennelijk van uit dat de blokken konden 
worden afgemaakt als de bedrijfsbebouwing 
aan  het water zou verdwijnen. Het gevolg is 
dat op sommige plaatsen de achterkant van 
woningen aan de straat zichtbaar is.

In  de buurt ontbreekt het aan  duidelijke routes 
voor voetgangers en fietsers: in noord-oostelij- 
ke richting en vooral in noord- zuidelijke rich- 
ting bestaat er geen doorgaande route, ©p de 
oevers van de K o s^ rlo ^ v a a r t/K a tte n s lo o t  
zou een dergelijke route kunnen komen naar 
het W esterpark, hoewel de richting van de rou- 
te niet de meest logische is. Een dergelijke rou- 
te kruist de winkelvoorziening aan  de 2e Nas- 
saustraat/V an  Limburg Stirumstraat in het 
centrum.

Vooral in de Fannius Scholtenbuurt en op  het 
W itteneiland ontbreekt het aan  speel- en zit- 
ruimte. Bij de ontwikkeling van drie bedrijfs- 
terreinen kan  hiermee rekening worden gehou-

Vooral in relatie met het aanwezige water zijn 
fraaie oplossingen mogelijk.

De zuidpunt van het Witteneiland (bij het kip- 
pebruggetje) vormt een min of  meer besloten 
gebied. Voor het autoverkeer is dat geen pro-

8
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Inhoud ٢١̂١  het masterplan
ekken؛ ,p؛t/spee؛moet ruimte komen voor z 

wandelmogelijkheden e.d. Vooral de zuidzijde 
van de W itteneilandstrook is door zijn beslo- 

,ten karakter hiervoor erg geschikt

2
Om de verkeers$truktuur in de huurt voor 
voetgangers en fietsers te verbeteren zal langs 
de nieuwe kades op de Porsche-strip en het 
WIC-terrein voldoende ruimte moeten komen 
voor fietsers en voetgangers. De nieuwe kades 
bunnen onderdeel worden van een langzaam- 

,verkeer route door het stadsdeel

Deze hebben betrekking op het beeld van de 
nieuwbouw en op de kwaliteit van de woon- 
omgeving. In het kort komen de uitgangspun- 
ten op het volgende neer:

Het eerste uitgangspunt heeft te maken met de 
kwaliteit van de woonomgeving. Voorop staat 
dat alle kades van de drie terreinen voor ieder- 
een toegankelijk worden. Op deze manier wor- 
den de drie terreinen eeht onderdeel van de 
buurt waarin ze liggen. W aar mogelijk worden 
de kades autovrij. Langs de nieuwe kades

Het Masterplan is een globaal plan. £ ٢ staan 
grove richtlijnen in die betrekking hebben op 
de samenhang tussen de drie terreinen, èn de 
relatie van de drie terreinen met de buurt. Het 
Masterplan is een leidraad voor de plangroe- 
pen die zich bezig gaan houden met de verdere 
ontwikkeling van de drie terreinen apart.
Bij de verdere uitwerking van de plannen staat 
voorop dat de nieuwbouw  op elk terrein zo 
goed mogelijk past in zijn eigen omgeving.

Zes uitgangspunten
Het Masterplan bestaat uit 6 uitgangspunten.

al plaatsgemaakt ء/ءءأم ٧٠٠٢

Het kippebruggetje over ءه  Kostverlorenvaart 20U samen met de س ء  van het W.I.C.■terrein een voet-fietsverbinding kunnen vormen tussen 
Witteneiland ء« Kostverlorenstraat.

3
Op het huidige WIC-terrein wordt alleen ge- 
werkt, ’s Avonds is het er verlaten. In zo’n ge- 
val is een openbare kade sociaal onveilig. Bij 
nieuwbouw op het terrein wordt daarom  ge- 
pleit om  aan  de openbare kade woningen te 
bouwen.

4
Gaat over het beeld van de nieuwbouw; dit 
beeld accentueert de “ uitwaaiering”  van de
Kostverlorenvaart ( ؛٨  Kostverlorenvaart en 
Kattensloot) door aan de buitenzijden van de 
twee vaarten gevelwanden te maken. Deze ge- 
velwanden “ begeleiden”  tevens de verbeterde 
verkeersstruktuur door de buurt (zie 2). Op het 
Witteneiland komen op deze plek juist losse 
gebouwen met veel ruimte en groen er om  
heen.
Op die manier wordt de “ stedelijkheid”  op de 
Porsche-strip en het WIC-terrein benadrukt, 
en ontstaan  er mogelijkheden om  de half-open 
blokken aan  de Fagelstraat en Van Hallstraat 
min of meer gesloten te maken, waardoor aan- 
sluiting bij de omgeving verzekerd is. In  kon- 
trast hiermee wordt voor het zuidelijk deel van 
het Witteneiland juist een “ eiland-karakter”  
benadrukt.

5
Ter versterking van het beeld zal bij nieuw- 
bouw  zoveel mogelijk dezelfde bouwhoogte 
worden aangehouden als in de directe omge- 
ving (ongeveer 13 meter). Op het zuidelijk deel 
van de W itteneilandstrook wordt juist in 
bouwhoogte gevarieerd. In een uitzonderings- 
geval zal daar ook hoger mogen worden ge- 
bouwd dan  13 meter.

6
Ter versterking van het beeld komt aan  de ka- 
des langs de Porschestrip en het WIC-terrein 
een enkelvoudige bomenrij, zoals in de omge- 
ving. In contrast hiermee, komt op het zuide- 
lijk deel van de W itteneilandstrook  een losse 
beplantingsopzet.

verschülende terreinen?
tee, de werkgroep Wonen van de Frederik 
Hendrikbuurt, het Witteneiland Comitee en de 
Kamer van Koophandel en individuele be-
langstellenden.

H oew el he، M asterplan  in grote lijnen 
partners gedragen؛؛-door  de meeste overie 

wordt, is niet op  alle punten  overeenstem- 
bereikt. Vooral over de toekom stige ؛؛n!İn 

!nrichting  van  het W IC- terrein zijn  er 
,verschillen  van  m ening

woordigd is.
Begin 1994 kan dan de nieuwbouw  starten op 
de Porschestrip en begin 199و op  de Witten- 
eilandstrook.
Zolang duidelijkheid omtrent toekomstige be- 
stemmingen op  het WIC- terrein ombreekt, 
valt hier over tijdsstippen nog niets te zeggen.

©verieg
Het Masterplan is op  initiatief van het stads- 
deel ontwikkeld in regelmatig overleg n^et het 
W ijkopbouworgaan, vertegenwoordigers van 
het WIC-terrein, het Pannius Scholten Comi-

groene ruimte er tussen. De woonblokjes mo- 
gen variëren in bouwhoogte. De groene bui- 
tenruimte wordt vooral geschikt om  te wande- 
len, zitten en spelen.

Planning
Naar verwachting wordt het Masterplan  door 
de Stadsdeelraad in februari 1991 vastgesteld. 
In de tweede helft van dit jaar wordt begonnen 
met het maken van s^edebouwkundige plannen 
voor de Porschestrip en de Witteneiland- 
strook. Voor elk stedebouwkundig plan komt 
een plangroep, waarin ook de buurt vertegen-

Kaart 3: ruimtelijk beeld van de drie bedrijfsterreinen, na nieuwbouw  volgens het Masterplan. Bestaande bebouwing 1 _j

min of meer 
gesloten gevelwand 

ca. 13 m. hoog

ه

openbare kade met 
enkele bomenrij en extra 

ruimte voor fietsers 
en voetgangers

losse gebouwen met 
verschiilende bouwhoogten en 

veel ruimte tussen de gebouwen

openbaar groen met 
park-achtige inrichting
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NIEUWS UIT STADSDEEL WESTERPARK

ه ت . م ة م
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ما|ا ب ت messing wit ^مت
chrome zwart ete. 
met en zonder verlichting 
4zomerstanden + 1 winterstand 

e uitvoeringen en kleuren٧لe in

GrAAtblllirt ال ءه ^ Deه؛  Staatsliedenbuurt, d e 
en ٢٨٢٠١١«؛  Spaarndam m er- en  Zeeheldenbuurt 

sinds vorig  jaar  één  stadsdeel: W E ST E R• 
P A R K . Stadsdeel W E ST E R PA R K  heeft een 
eigen  bestuur, de  stadsdeelraad. D ie  neemt 
beslissingen  over  allerlei zaken  die  voor  de be- 

 woners van WESTERPARK van belang .ءزأء
In deze rubriek kunt u leien wanneer de deel• 

besluiten  er genom en ؛raad vergadert en welk 
aan ا؛ا « ا ا  worden. Maar ٧٧١، andere *aken ءا

-bijvoorbeeld  inform atie  over  huis م؛اا؛، bvd 
inform atie  van ■ا؛ااا؛ياا؛م]]!اابا]اا,; اا><)ا»اإعاال؛ء,؛ 

veel m eer. إ؛اااا de sociaal raadslieden  en

Milieu spreekuur
Vanaf ] december 1990 houdt de Milieudienst 
van de gemeente Amsterdam  iedere maandag 

spreekuur in het stads- ٧٧٢ van 9.30 töt 11.00 
deelkantoor W esterpark.

u terecht? ا«،اعvragen ااء،ء^ Met
ank- en geluidsover-؛] over ،؛١٠٠٢ ALs u vragen 

preekuur komen.؟lieu؛kunt u naar het m ؛las 
zich ٧ Ook met vragen over milieuregels waar 

ergens een winkel of be- ٧ aan moet houden als 
en؛؛er terecht. Of vra ٧ )drijf wilt beginnen kun 

over bodemverontreiniging. De heer Mendez 
da Costa van de Milieudienst zal uw vragen 
proberen te beantwoorden.

Meer informatie
٥p komen§.؟Als u meer wilt weten kunt u lan 

9.30 het milieuspreekuur, iedere maandag van 
:tot 11.00 uur. Bellen kan ook. Telefoon

.5810.300

Spreekuur Bouw- en Wonin§toe- 
zieht
Op het stadsdeelkantoor is een afdeling van 
Bouw- en Woningtoezicht waar u onder ande- 

re terecht kunt voor vragen en klachten over 
achterstallig onderhoud  aan woningen van 
particuliere eigenaars, het indienen van bouw- 
aanvragen, subsidie-aanvragen voor particu- 

liere woningverbetering en andere informatie

De inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht 
hebben elke werkdag spreekuur van 15.30 tot 

0 uur. u kunt tijdens het spreekuur ook16.ت 
bellen voor een afspraak  op  een andere tijd.

.5810.311 :Telefoon

Waar naartoe, met klein ehemiseh
afval?
Dagelijks gaan we om met stoffen die schade- 
lijk zijn voor het milieu, zoals verf en oplos- 
middelen, bestrijdingsmiddelen en batterijen. 
Voor ons milieu is het belangrijk dat u deze 
stoffen na gebruik niet in de gewone huisvuil- 
zak doet of door de gootsteen spoelt. Anders 
brengen ze vroeg o f  laat ernstige schade toe 
aan onze bodem, water en lucht.

W a a r  in le v e r e n?
Restjes verf en oplosmiddelen, oude batterijen 
en allerlei andere stoffen die schadelijk zijn 
voor ons milieu kunt u afleveren op het vol- 
gende adres: afdeling Reiniging stadsdeel Wes- 

.45 terpark, 2e Hugo de G rootstraat 
maandag t/m  vrijdag 7.00-16.00 uur 

11.30 uur-7.صء zaterdag

Ook bij een aantal winkeliers bij u in de buurt 
kunt u uw klein chemisch afval inleveren. Het 

:gaat om  de volgende adressen

2e Nassaustraat 4و  
te(. 844820

-  Autocentrum  Frederik Hendrik 
F re d .  H e n d rik s tra a t  127-156 
inzamelen: oude accu’s

— Drogisterij-Farfumerie Tom  Lowie 
Van Limburg Stirumstraat 46 
inzamelen: batterijen, kwikthermometers, 
bestrijdingsmiddelen

-  R. Zijlstra
2e Nassaustraat 44
inzamelen: batterijen, verfresten, oplos- 
middelen

— Cap؛-Lux
Nassaukade 361
inzamelen: batterijen, ontwikkelaar, fixeer

Oude batterijen kunt u bij de onderstaande
winkeliers inleveren.

— Prins Radio/TV
Van Limburg Stirumplein 7

— Sportief
2e Naussaustraat 34

— All Sound
Van Limburg Stirumstraat 111

-  Foto  Spiekerman 
2e Nassaustraat 38

-  Intertronic
Haarlemmerweg 527

-  Supermarkt Dirk van den Broek 
2e Nassaustraat 23

-  Cor van Schie
2e Hugo de Grootstraat 26

Voor meer informatie over het afgeven van 
milieu-schadelijk afval knnt u de afdeling Rei- 
niging ook bellen, telefoon: 84.50.91.

ح,. ... س ، س م س

fo to : Cor Bergveld
Vragen over Stadsdeel Westerpark
In het overzicht hieronder kunt u zien waar u voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. Weet u niet waar u met uw vraag, opmerking of  klacht naar toe moet, belt u dan  
met de afdeling Voorlichting, telefoon 5810.300. u krijgt er antwoord  op al uw vragen en 
we verwijzen ٧ naar de juiste afdeling o f  instantie. Bij de informatiebalie van de afdeling 
Voorlichting kunt u ook allerlei brochures krijgen over onderwerpen als huisvesting, studiefi- 
nanciering, huursubsidie, onroerend goed belasting e.d. Loop  gerust eens binnen, u bent van 
harte welkom. Wij zijn geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

to t 20.00 uur is het voor bewoners mogelijk de 
raad  toe te spreken en vragen te stellen.
De stukken en de agenda’s van de raadsverga- 
deringen liggen ter inzage in het stadsdeelkan- 
toor W esterpark bij de afdeling Voorlichting, 
Haarlemmerweg 8-10, tel. 5810.3س .

Vergaderingen  eom m issies  jan u ari/ 
februari 1991
Commissie Welzijn en Onderwijs

di 29 januari
Commissie Wonen WO 30 januari
Commissie Stadsdeelwerken/Verkeer & Milieu

WO 6 februari
Commissie Algemene Zaken/Fersoneel en Or- 
ganisatie di 12 februari
Commissie Financiën WO 13 februari
٢٨١٢١١١١« ^  Economie en Werk

WO 20 fehrnari 
Commissie Welzijn en Onderwijs

di 26 februari
^ m m iss ie  Wonen WO 27 februari

De commissievergaderingen beginnen telkens 
om  20.00 uur. Van 20.00 to t 20.30 uur is het 
voor bewoners mogelijk om de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen die niet op de 
agenda staan.
De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam. 
De stukken en de agenda’s van de vergaderin- 
gen liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor 
bij de afdeling Voorlichting.

Stadsdeel Westerpark
Haarlemmerweg 8 - 0 ا ,
1014 BE Amsterdam  tel. 5810-311
Voorlichting tel. 5810.300
Reiniging 

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

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

Enkele gemeentelijke zaken
Herhuisvesting -
van Reigersbergenstraat 2 tel. 5814.814
* algemene informatie voor 

woningzoekenden tel. 806.806
٠ spreekuur op werkdagen:

30-12.00 uur 
٠ spreekuur op donderdagavond:

17.00-19.00 uur
* adsvernieuw ingsspreekuur op 

donderdag  van 7.00-18.30 uur
Huurcommissie - Droogbak la  tel. 22.02.77 
٠ spreekuur op werkdagen:

9.00-11.00 uur
Huursubsidie - W ihaiitstraat 3 tel. 6659-171 
٠ spreekuur op  werkdagen:

13.00-16.00 uur

Overzicht vergaderdata •
Dinsdag 5 februari 
Dinsdag 5 m aart
u kunt de vergaderingen van de raad  bijwo- 
nen, want deze zijn openbaar. De ' 
deringen beginnen om  19.30 uur. Van 19.30

10
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BEELDENSTORMEN
ROND HET VAN LIMBURG STIRUMPLEIN

ا- Wie had dat ا؛هه kunnen هء^هاءج. De ^ا،؛،؛أ
liedenbuurt, koploper vart alle Amsterdam•« 

buurten bij de ontkerkelijking van  Nederland 
na d، Tw eede  W ereldoorlog, zou  aan  het eind 
van de jaren taehtig internationale faam ver- 

werven als MariaY،rs،hijnirtg$oord. In deze 
van Artze buurt ااامحء،ه،ء؛،ع£ aflevering van de 

«.٠١١١١١٢ en ongelaof in de سم  gaat het over ءة1ا
Met af en t»e een blik naar hnitpn•

of Hugo de G root- -هتا ة  Lang voordat £هها،لة؛اا
weg die vا؟أل ia ؛؛d ١٧^٤ ,n gebouwd؟d؟ ،buurt w 

gehucht Polanen  (nu Halfweg) naar Haarlem 
bisdom ءآ  liep, de verbindingsweg tussen 1ا

Haarlem  en Amsterdam. Rond 1330 werd Am- 
parochie en kreeg een ا<ت ه س ء*جا ا sterdam /ا  een 

kerk; de Sinterklaaskerk tussen de.O u- ٤٤١١£، 
derzijds Voorburgwal en de W arm oesstraat. 
Op het gebied waar nu onze buurt ligt, bevond 

en؛,terplaat̂؛<zich een van de belangrijkste pl 
op weg naar de Mirakelkapel ؛voor de pelerini 

15 aan  de Kalverstraat, alwaar op dinsdag 
maart 1345 ter hoogte van herenmodezaak 
H IJ het saeramentsmirakel ZÖU hebben plaats- 

gevonden. Een doodzieke man ontvangt de 
eommunie en braakt deze vervolgens uit. Het 
braaksel wordt in het vuur gegooid. De vol- 

vrouw  het vuur op, en الز؛ق gende ochtend port 
o wonder, de ongeschonden hostie zweeft bo- 
ven de vlammen. Er volgen nog tal van won- 

derbaarlijke gebeurtenissen. Het was mede 
door het wonder met de hostie en de daarmee 
gepaard gaande toestroming van gelovigen, 
dat Amsterdam  van een onbeduidende n e d e r- 

zetting aan het water uitgroeide tot een stad 
van betekenis. In die dagen telde je pas mee als 
stad wanneer je een belangrijk relikwie bezat 
of als een mirakel binnen de muren had plaats- 
gevonden. Amsterdam  heeft er zijn keizers- 
kroon boven het stadswapen aan te danken. 

aan nadat deze؛l؛m؛©ekregen van Keizer Max 
een suksesvolle bedevaart had gemaakt naar 
de Kalverstraat. Onder de vele processies wel- 
ke er in de stad werden gehouden, groeide die 
van het Mirakel van de Hostie uit to t een 
schier internationaal evenement. Er werd zelfs 
een nieuwe weg gebouwd om  de enorme toe- 

loop via de dorpen Sloten (welk gebied ook de 
huidige Staatsliedenbuurt bevatte) en Ams،el- 

veen te stroomlijnen. Op het gebied buiten de 
Haarlemmerpoort verrezen rond maart uit- 
spanningen om  de pelgrims uit Holland te la- 
ven. Het is hier dat de vaak losbandige pel- 
grims, voor wie de bedevaart de enige moge- 
lijkheid to t vakantie was, in 1460 to t ernstig- 
heid werden gemaand door de franciscaan Jo- 

han Brugman, Deze pater kon zo praten  dat 
we aan hem  het Oudhollandse gezegde ‘lullen 
als Brugman’ hebben te danken. De prediker 
kwam via Haarlem  naar de stad en moet ter 
hoogte van de Staatsliedenbuurt volledig uit 
zijn bol zijn gegaan vanwege alles wat niet in 
overeenstemming was met de regels uit Rome. 
Het wulpse karakter van het gebied buiten de 
Haarlemmerpoort beschreven wij al uitgebreid 
in een voorafgaand deel van deze serie.

Hagepreken
ang zijn ook de Hagepreken welke in؛Van be 

juni 1566 werden gehouden op het gebied van 
ons Stadsdeel en die de voorloper zijn van de 
beeldenstorm  van 23 augustus van dat ja a r. 
Kort daarop  hadden de Calvinisten het voor 
het zeggen en werd het stemmig zwart de over- 
heersende kleur. Uiteraard pasten zulke on- 

christelijke en zedeloze praktijken  als welke 
buiten de stadspoorten werden gebezigd, niet 
in de Calvinistenkraam. Het volk, dat naar het 
idee van de Calvinistische predikanten eeu- 
wenlang vergiftigd was geweest met het Room- 
se bijgeloof, afgoderij en het bovendien niet zo 
nauw namen waar het de christelijke zeden be- 
trof, moest deze zonden worden afgeleerd. Zo- 

als bekend een onmogelijke opdracht, want wat 
zij ©ok probeerden, oude feesten en gebrui- 
ken, ’smaekende naer het pausdom ', bleven 
voortwoekeren. Amsterdammers vierden het 
feest van de heilige bissehop Nicolaas, van Sint 
M aarten, de Driekoningen en Hartjesdag, ook 
al bezwoer de dominee dat ze daardoor recht- 
streeks in de hel zouden landen. Om de zoveel 

-tijd  hadden er opruim-akties plaats in het ge

zich met het fenomeen bezig. Zelfs in kringen 
waar je dit absoluut niet voor mogelijk had ge- 
houden wordt enthousiast gereageerd. In  een 
brief van 5 november jl. vroeg Stadsdeelraad- 
voorzitter Maarten Voster (PvdA) zich af of 
de voorstellen van het Com؛[e-©eneraal Onze 
Lieve Vrouw  ter Staats om  ‘rond  de plek waar 
de hemel de aarde raakte’ een beschermend 
hekwerk te plaatsen wel ‘Maria-waardig’ zou- 
den zijn. Onze stadsdeelburgemeester: ‘Nee, 
dat is het geenszins en daarom  hebben wij 
besloten het hele Van Limburg Stirumplein 
aan te pakken. Op, dit moment wordt de om- 
sierende bebouwing tussen Van Limburg Sti- 
rumplein en Van der H oopstraat verwijderd. 
Een andere gevelwand zal ook nog vallen. En 
dan, te H arer tijd, zal het hele plein heringe- 
richt worden’ (einde citaat).

Mohamed el-Fers 
¥olanda  Hoekema
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gen in de nacht van  6 op 7 januari jl. een 
fraaie sculptuur op de plek. Vanuit een Madu- 
rodam-uitgave van de heuvel van Golgotha 
rees een hand  op ware grootte, welke een ruw- 
houten kruis omklemde. Een lang leven was 
dit M ariaverschijt^gsm onum entje niet be- 
schoren. Binnen een week vernietigden vanda- 
len niet alleen de sculptuur, maar molden ook 
de beschermende omheining rond  deze voor 
velen zo heilige plek. Op dit moment ligt de 
verschijningsplek er troosteloos bij. W at niets 
afdoet aan het feit dat er mensen van heinde en 
verre toestrom en  om  deze plek op het Van 
Limburg Stirumplein te bezoeken. Er zijn zelfs 
plannen een hotel te bouwen in wat een paar 
jaar  geleden gold als de beruchtste van alle 
buurten, waar volgens Panoram a  in café De 
Rioolrat een uitzendbureau voor relschoppers 
was gevestigd en zelfs de politie alleen maar in 
gesloten colonneformatie doorheen durfde te

tholieken hebben geen eigen bedehuis in de 
buurt. De Staatsliedenbuurt valt officieel on- 
der de Maria Magdalenaparochie, genoemd 
naar de patrones van de eosmetica-industrie. 
Oorspronkelijk  stond er een in 1889 gebouwde 
kerk van architect Kuypers, in haar beste tij- 
den bezet door een pastoor en vier kapelaans. 
Achtenzeventig jaar  later werd de kerk ge- 
sloopt. De Magdalenaparochie verhuisde naar 
een zaal die doordeweeks gebruikt werd voor 
bruiloften en partijen. De plek waar de kerk 
stond werd op 2 september 1972 definitief ont- 
heiligd toen  op deze plaats een plantsoen werd 
geopend, vernoemd naar de antichrist (en 
voormalige dominee) Ferdinand Domela Nieu- 
wenhuis. De Magdalenaparochie vierde vorig 
jaar  haar lM -jarig  bestaan, waarbij pastoor 
Abraham  Denkers zich vertwijfeld afvroeg 
‘wat er eigenlijk te vieren valt’. Willen de 
Roomsen ter kerke, dan  kan dat niet in de

racen. Van het ene uiterste in het andere. Het 
Italiaanse tijdschrift Le Nuove had er een ver- 
klaring voor: Maria verschijnt bij voorkeur op 
die plekken waar je haar het minste verwacht. 
Van krakersghetto to t M ariaoord. v ijf  jaar  
geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat 
bissehop Gijsen een bezoek zou brengen aan  
het Van Limburg Stirumplein. Dit gebeuren 
haalde de kolommen van zowel Het Parool als 
van krakersorgaan De Grachtenkrant. De Ma- 
riafan  uit Roermond kon ongestoord neer- 
knielen. De versehijningen van  wat Onze Lieve 
Vrouw ter Staats wordt genoemd, zouden vol- 
gens insiders voor een geweldige economische 
injectie in het Stadsdeel kunnen zorgen. Er 
bestaat zelfs een tijdschrift, geheel gewijd aan  
het fenomeen in onze buurt: de M ariaK ode-  
Ook onderzoekers van de afdeling antropolo- 
gie van de universiteit van Amsterdam  houden

Staatslieden- of Hugo de G. ةإلا؛ال- rootbuurt 
zonderd katholieke Portugezen. Die hebben de 
aan  de Jacob  Catskade gelegen voormalige 
Russische Orthodoxe Paus Johanneskapel 

Onze Lieve ؛؛overgenomen en heringewijd al 
Vrouwe van Fatima-kapel. Genaamd naar de 
W riavers^ ijn ingen  in het Portugese dorp  Fa- 

e Wereldoorlog؛<،tima, welke daar rond  de Eer 
zouden  hebben p la a tsg e h a d.

Ook onze buurt heeft een eigen Mariaheilig- 
dom. Op de plek waar Maria tussen 1986 en 

٨٦burg Sti-,1989 1؛ veertien keer op het Van 
rumplein zou zijn neergedaald werd op zondag 

13 augustus een met glas afgeschermde tegel 
onthuld met de teksï ‘Hier verschynt Zy’. 

Nadat leden van de aktiegroep Maria-de- 
Buurt-uit het glas van de tegel met een moker 

-in diggelen hadden geslagen, plaatsten  gelovi

bied van onze buurt, waar zieh tal van onbeta- 
meliika e t^ l i s m e n te n  hadden gevestigd.

In 1958 stond de Sta^lierienhuurt met 6 1 0  ام
ontkerkelijking bovenaan de hitlijst van hei- 
dense wijken in Mokum. En daarmee in de he- 
le BeNeLux. O f het er mee te maken heeft is 
niet duidelijk, maar een jaar later concludeer- 
de een ambtelijk rapport dat de bewoners van 
de Staatsliedenbuurt een bijzonder laag I.Q. 
hadden. Anno 1991 telt onze buurt offieieel 
een christelijke kerk en een moskee- In decem- 
ber jl. maakte een stadsdeelraadslid gewag 
van ‘minstens twintig illegale moskeeën in de 
Staatsliedenbuurt'. Ook de katholieken had- 
den tot voor kort een illegale kapel, alwaar 
Onze Lieve Vrouw ter Staats werd aanbeden. 
Het gekraakte pand, waarin deze kapel op zol- 
der was gevestigd, is inmiddels gesloopt. Ka-

إ

Dirk Blij :م؛م/

•؛؛؛؛$؛ 'أ ٠
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ل ا مجموعت ق ن)ف ال د

ئ ١ مي مدم ا ت ن ١ و ا ل ا ث  توجد لدي ١ ل

م ي عا ا سمى ا مجعوعأ ن ي ١ لميت ل ى لت ه  ت

إ)ب ب ن من ت ر ي ي ت ل ا و ) غ ا ب ف  • العر

ا ا كما ي ب ل و خي عل ف ست ة بطريقة ت دي ما

ض دفي حيان ١ ب ت ا م درا د دا س م ا و ا ل  ل

و ت ا ي ط ا ي خت ل ة مما ٠٧ ا ر ا ل عن عي ز غ  عا م

ن ئ ط ثي يوجد لي د )ل ا عرب د ر (ت ه

س ذ السلت ا م ا م سل ا ي ا د ن ك م ا

عة من لخعبس وا ما ن و ا ال ي ب عأ ا ما ما  ل

ي١١̂ اي ق0م00 و ١٤٠٠٥ د م ل م  ثمم ت

ف ل لعدكورة ا النثطة ا زواع و ا فيو ط ما تت

رة كث  آ محرا و ا حامي ١ محموم خرس اجل من ب

مد ١ جراث جودة ا ل مو ا ل ن د ى ١ عن م غا ل و ت ت ا8ي

س ا و ح لدي ا ل رن م بت ب • ص ا ل

ق مدم ن ١ ع ب النا مغزل غرف من لمرفق ت

ي ى عاد ل ا س ي ل إ مطعم و ح ص م ح ى ت ء عل ه

د ب ش ا ن ب ز خ ا ما ١ ل ب ط ي ا ل د ر ل ل م م ي

ح مطوعين ث ا ن و ا ) ك كد ي ت ل ب ن  م

ك ومع ل ن د ا م المور ١ ف ح ى داتمما ت ن عل ح ا

ودا ا • ٢ي
د ن ت غ م وا ن ت م س مف د ١ ام ي ى ل ك ي تمد ر الل ب

ف ١ و معر ن م في ل د ل ي س ا ت ط س ر و ي ب

د ع عا ما جئ ىا ا ناسوكرك ر كنيسة لدى ع

ي ا ني ؛الموعود م ك ل وه ا كبل س م ي ،ل ه ال

م ل ك ت إ ن ي ش لت م وا ة ن ي ر ب ص ب ل  ا

ح ) ل م ما ( ت ن ك ف ا ح عد و ن ن ا ل م ك  ا

ر ١تب لخا ١ ل لرجا ١ غي ما متزوجين ل  ب آل

دا ر ط ا ئ ا م ر غ ا ا ل ب ن ل ٠ ن د  ي

ر نا من كبي حتل ن وا عير لجعا ا م عي طو ع ١٠ ل

ن لدهث ١ لمي ١ -ن و ب ك ي ل ل ل شا ك ا ا ك ي  ل

بأ ني د ا ا ح ا لجو ا لى ١ * ي ر ي ا ل مدوذر لت
٠ ندح مجموعة

̂.و ■ L* I—* *

ل ا صب و ق د ا ت ج ي ؛ل ة وا جيل د ب  يومي ل
م وا ست ر ي وا ا ل ل ب في ء محا ١ ص تي ل ش

ا فالح ل ك هنا ن ب و ب ا وا ت ع ة إ م م ط ن  ال

ي ا إ تغرم لت ح مجموعة ب ل تحا فل و د ا تن ي  ل

ى ا جبل ل ا ن ب ك ن ا ل خ د ل  رخميمرجدأ ثمالح عن

ا ا غلب وا ث زب م ٠ ل ش ١ ل لرجا ١ م ب غ ل ل م  ل

ن ١ دي طبخ ا يعرنون ال ل ع ا مدا ب Uw ل مي  ل

ا ا ن ب ز ع ا د منا ٠ ل وا ى ن ض م من ا ن ي  ب

ن ا ي د ر ت ن ١ ل دب ن ال ل ملكو الكن مييء اي ي

ب ر غ ل ى ا م ن ا د ر ت س م م ا ق و م ( ر

د عمل ورشة توجد م ل ب ا عي ش و م ب دهاج ب @وق جآأةا ج  أ

هدة يمكن شا ت م حا و ى الل ت ل ا ا ه ج ت ن ك ي ى هنا ل ن ب ت ت م ل ب ا ري م الق ش العمال ب ة ا ي ن ف ل  ا
Artoteek Westerpark. م مآن مدا س ل ت ا س ال ة ا ي ن ف ل ك Artoteek ا ر شا  شهر خالل سي

ر راي ى فب رة ن ه ظا ن او الت هرجا ى ال غن ى ال ه الذ م غل ن سة ت س ؤ ع م جي ش ة ت ي رت ة وت ر ا ف ل ح  شما
ا ب ت ري ن ت ،ا ن تح وا ب عن ر غ ى ال م ن ا د ر ت س  . "Maghreb ؛٢٦ Mokum" ا

ل و حا ف ست ختل ت م ة المؤسسا ي ن ا ت ث ل م ان ا ك رف ع رآ ت صا ة بالح ي ن غ ل ل ا ما ش ا ل ي ق ري ن  .ا
م و ق >سي - ■ • العمال « ة ا ي ن غ ل م Artoteek ا ي د ق ت ة اعمال ب ن ا غن ل ة ا رب غا ن ال ذي ل ن ا و كن س  ي

ن و غل شت ء وي دا ولن ه ن ب ذي م من وال ه ب جملت عي ش و ها ب .ج ل
ى ب ال مكنكم ،ذللثم جان دة ي ه شا ت م وما ف ل طي ى ل ت عبداو وتا ح من ى عبد و وت ش م حي ر ل  .ا

د ح ت مب م ح ا ا ت ت ن ش ا م ر عا ة ال ن ب ص ة ب ي خل ة ح د ة عا د ي ا ج ه ب س ت ك م ا م م ل ت عما ال ة ا ي ن ن ل A ا r t o t e e k. 
ث حد سي ك و م ذل و ر ي ي را ب ن عة على و سا . 18.00 ال

م و د ى سي ف ر ع ل ى ا ل ة ا س2 غاي ر ^ ما

ت مالح ممحمريأ ج ا إ ل ي ر ب ي ل ما عدا ل و ق  ت

د ا ي زا ا ؛ل ا ١ بعث لي ئ م ن ا م ف ه ل ا ب عم ل

ط ٧ ر ن ب ت ع ل ،ن م ى ع ع ا ع ئ ع س ا ل ولي م ع ب

م ٧١̂ محمي ن ا ك م را ف و م1ي ظ ل ل ا  ت

ا دا ع  سخون لدبمأ ١ لحي ا ن ١٤٠ مجن رف ل

م خ ل ا - ل لم ا ي ن

ب ا محنا ١ ن ١ مكت م ا ل ض ن ١ هم ل دي يطبخون ل

ن و ا و مل ع إ علي ي خ من د ا طب ك ي ل ل ب د

م ظ ل و ي ١ ن ط ما ٠ ل

طبخ ا *ا ا م كل ي ١ بمننمع ل و ل ي ك ك د بل  د

خ ا صب طبا م لدي ا م ل ن  ص ا نوع ني ي

خ١ ب ل م ح ي د ك ل ل م ١ت و ب ى ل م م ص ١ ون

ت 3 ا د ي ظ م ١ ن و ي م عن ها ا ل ن ل ك د ي  ،عن

ا ر ١ م د غ ش ل م ل ن ١ ل ب ك آ ق إ ب طل ي ا ل  ل

م لدرا ١ عن بحمل ا يق ا ا ومدا مب د س ب عا ل  ل

ا ن٧ ى ال من ك من د ن ن ب ع ل ١ ث ى ألك ت ١ ف ئ و  ل

ي مدا ش ن إ بمن م البم ص ١ ل ما دا '  'ن

ن و د ل عنا ب ا ا عا ١ ب ب ز ن ل ن ا ث ي د ن ل و ل ك أ ي

ر ا ر م ن إ ك م س م م ل ا ن م س ر ا

ة د ة 25 وتمنع مرات ١٥ ل د  امحم وملم ط

ن ١ ه ح ا ا لجعفر طريق ن ب ز  • ء ل

ب»ا د ل ا س ا •ح

ل ن ٧ صحيح غير هدا ك ل ح ا ا ١ في واف ن  , ف ل

ا وتا— د د لدي وا خلي ل ج ا ت ن و خ  ني م

ط ئ ، م ل ا ى ف ت ل س ل ا ت ا غ ط ل ل ا ك ر

ا ي ك ش ٠ ا م ن ي ح ا ت ن ا عن ت ن ي ر ط ط ع ل  ا

ل كنلهمغوعق ر ا شرب مت خ ك غير و ا ل  دل

ي دمعا ل مدا ن با اليعت س ل ي U- ا  ل ١ ض ل

ل ا ك ما ع م ل ا ا ل ن ف نعرف ن ع نتصرف كي  ع

ا ن من ث ا ت ن وا زب ع ا فا تمرورة ١ ب ت ل ن م ع ن

ل ا ك د ر د ط م ، ل ك ط ل ا و ا م ب ال ج ا ش

ا مدا لى ا فق لخا با ن ئ ا د تعرف ي ح ا و د  ك

د ء ى ا ا عم >> اي ىءل ت زب ن ٠ ل ي د ل ا
ن و ل ع ع ت س ت ا ي ا ر د خ ع ن ل م ب و ر ع ر ا ب م غ  وك ل

ك متعممعن ١ دل خ ١ ل ما هدا ل ا م ون رل م  ي

ن ي و ل ٠ ظذح ت

ء ا ما ا د ه ا ل ز ل بميت ل و ا تئ عثدعا ب ب

ا طمح لمي ا عدا ني كن—؛ءت إ م ن
*ا ل ل ر ة هى م د ع ئ ا م ي غ ل دا م ل ي م ١ ب ع ل

ا ^ ا أ سم م ال م ا ج ا ن ا د ك ي ر ت د ا ؛

ف ا ن لتعر ق ا *وهدم محدثا ا بعفر ي غ ري ط ل

ت كا ل طريفة حسن ا هي لمها ل و وم عدثمما لل

ها ما ا طب ن ن صمف ر ا س ا ت ما ب ن ن ك م ي ت ف

ا نما ٧ صغيرة تريق غ م ا ئ بغوا تمر م  ل

م ل ي ا ئ ت ل ع ا بمذبمياب ت ل ش وفي (ف ب

ن ا ي ح ن ل ن ا و ت آ ا ب ع ي ن ا ع م ل ر ن م ش ل م ل  ي

ن و ١ ب و ٣ ب ر و ا ؛ت ك غب ل * د

ره ومدا ج ض ة ١ ت د ج را ل ج ت ل ي  عي ب

ل ث ل وا ما خ رجإ لن ندح لمعموس ي

* ı r — « L J Iç J — -f t l j

ح محموعق ش ال فل ما بم وم ٧١ ل محمدا تق
م وسما لععل ١ ا نما ا ل ن ل ت ت ت دا ع ما  

W أ ا ي أ د ري سن ف ش و ل را الدا ا م  

عثا وا ه ة ا ت ل ع س ا ي ة وا ل ي ن ي د ل ل مت  

ى نغا ا ق ل ت ق من ديت ما ت عدا مسا ن ين  

ض ١ كنا يعوم لمي ١ ومركز لرطنيت ١ل  

ق إ س ت ل وا ل م ب ا ا بي دى ا ل م ل ا

ي ١ ع و ثي و ل يمب ن د م ر ث ي ج أ ا ١ ت ن أ ل ع  

ة ج ل ١ هدا نتي م ع ئ صعح ١ ل شر ل فانح م ث م

ت حي ٠ لمي ا في ئ ط لعد
ل فعرعبا د و ١ رغبت ل عن بك ري ز ١ ي ر ك

٠ ط

Artoteek Westerpark 
van Hogendorpplein 104

ف ت ها ل 8:ا 1 1 0 1 3

ب ا ي ب ي إ ا ع ي ن ء ي ة ١ م د و ر ب م وا ل س ر ٠ د

ت وتا ح1 ا ددا ء : الن الثا ث ء ال ربعا ^ ن وا  م

م ط م ل 4 <ا س00. ل ا  21.00 ا

ة ع م ج ل ت ا مب ل  من وا

ة ع ط م ل ى 12.00 ا ل 17.00 ا

□e Maghreb 
in Mokum

ة ن ا ن ل ن ا م ا ش ي ت ي ر ل  ا
ى ا ن د ن ل و ه

النتتاح جمة : ا ر و ال راي ا ئب و و ه أ ه ة ء ال  أ8.ا
١ 991 مارس 2 الى غبرابر و ض : ؛اك

ف ٠ غنانة ومنحوتات لوحات ط ن ا ال كني ما ل
م ا د ر ح ا م • ب دا د دت ددنماخ د

ض ٠ ر ا ث  م

تربوية انشطة ٠

van Hogendorpplein 104  
1051 DA A m sterdam

ف ت ها ل ^ا 1م1: م1 ^ ه  يم

ت رتا ح ا ا ت ت ن ال : ا

مو الثالثاء ط ب م ة ض ا س  2 ١ الى 1 4 ا
ت الجمعة أ 7 الى 1 2 الماعة من والب

ما آلبممممماا1ع رة ٠ ل ش ة م د و ر ل ي ا ل ا ن ز ن م  خفا ل

ر خما ا ١ تمري عن تجئ نا ت مب  لمم ا عالبيس جمود ٠ ل

ما ا ل ا في ء ل ز ن م ك غير و ا ل ل م د ل ا مي مد ك ط  ل

ي ا ما يتعرضون و ا توجد لت آ ا ن كا— ل م  زل ل

ث ا م دي ن ق في ل ا ا مدبن د ر ما ٧ م ش ت الزا ن  من ل

ن ا و د م ي ا ل د د ل ج و م ت ل مخا ف ن ز و د ا ب ن خ ت م

إ ز ك ر ي م را ا ) ا غ ل ن ا ل ن ر ي ن ن مي  هي ،ومد ( ر

ا ا ن م ل ل ي ا ز ت ض ل ب تتعر ي ما ا ع ل في ٠ ل م  ن

ا ا ت م ا * ل د م ت ال ص وا رك ا ت ي ا ء م ٠ ل

ف ن كي مك ب ي جن ٠ ت محدا ١ من ل»نوع ا هدا ت

ن عدو ا ا ر ا ل كبي ي ل م زا ء ٧ ١ ل ء وب ال ا ذ

ب هو ر م ح ا ت ا ي ر ل ل خ ل ا دا ز ن م ط وبا ل ظ ب ل ر  ق

ب ي ء ع ا م ل ا ا د ي ب ب و ج ك ي ي ن ا نبت مرا عل ك ما  ال

ي ١ ا توجد لت م ما ا عالببب ف ب نت كا د وا ٠ ل  ت

ا ا ي ر ك في ح ل ل ن ١ ت ك ما ب ال م ك ب ن ا ا ع ف ن ب ء ل  ع

ا طريقت ي با ت ك م د ١ ما ١ ن ن ل ك م ن  يم هدا من ت

ف الث،كدلك يمكن غلي ب ا ت ي ع زا وا ل مب  ن ل

ل بوسا ي صوفية ت ك ى ل ق ب ة دا ت ئ ال ف ب و م ي ح  ت

ح ا ريا صربةمن ١ ل د لموا ا لم ٠ ف

لجهوؤ ا لت ت ى—و*

ل ما طول شتن ا ١ ت خن م ى ما طول لمركزية ١ ت ل يبق

د لخطر ١ عي شتغل لمم د ا ما ١ ب ا ا ت ن خ م  مدة ت ل

ة ويل ب ا ن فا ط ج الب ع جمد ل ك ون مه وفي مدا في د

ف عليلئك يجب لت لما ا هدم طي  من لعلمجبيب ا ت

ج ا و تل ٠ ل

l y j  L ) I ş j - S j j  t w 1 ... : U  I ل)

ا ا ١ ت ب س ا ل ن م ل ا ل د ل ي ز د د ل م ر  ي

ا م ا ١ ف ر ت م ا ل ل رن  يمكن ومجن ني

ما تجناسمعآلبيماا ت ء ل ول م  في ن ٧ ي

ت ل ر حا ة خ د ع ر ل ي ك إ_مةن ة ف  ل

ا ١ تضع ن ١ ن خ م ما ١ درجة دى ١ على ت ل

ر ١ لت ط قي ف ل بمص لملمريل ١ د ك<د ل

٧ ١

ر عدد ق منا ن ١ رغم ب ا ا من ي م  زل ل

ق ا ئ ي م د ضدا ل ر ب  ( لجرتوز ا } اي ل

ا ١ هده نتعرض ن ا لعمكن ١ من م  زل ل

د و م ج ل ل ك ل ب ك ك ل د ى و  ف كا دا ا لت حا ف

ت ن ا ا ا ك ن خ م ا ل رث ي ذ - هدا علت ت ول

أ ك ل ا ش لنس ك ل س ن ا

ا ا ي ل من ب طا حت ج ط ا ٢٠̂^ ا م ل

ل ك ك دل ما و د ك

ل ا ،١ ف ب ث و ج ا ا عل م ي ا ٠ ل ت ر ن ل  وم

ق ح ١ بع ن ل ف ا ا ك ي ن ي ب ر ن ا ت ل دب و ج و م ل

ل ا ني ز ن م ي ل ك ل يخرج ل ما ا ك  ء ل
م لموجود ١ ب ك ف بل ك ط ا و  ما ١ .م لعر

عد من ا ا غلش ١ يجب ب ي ن ي وب ر  من ت ل

د ي د ة ا هى وهدم ج ل سي و ة ا ل د حي و ل

م ل ا س ك ل د ط م ي ت ت ل ي١ ص1ا د  ل

ا من كل ب ت دا U ع ش ا - ن ا ت د ر  ا

صنممل ما ا ت د من ء ل ي د ب ج ح ك ي ب  ن ١ عل

ل ن ١ م ي ا ن ح ا وال ا يل ب ا ف و ب ل ع  ل

د ومن لرثمممي ١ ع ج ١ ب ب ا ش م الب ع  ل

ص ا د من حد وا ال م م ١ ب - م أ تخرج ل

ريا ا ب ا خل دا لموجودة ا 7- ل ع ب ب إ م  ل

ة ١ _«البإد——لع ١ مد ج و م ٠ ل

ل رغم ي ١ ت ٧٠ممتنما ا ك ن ا ل ن ر ك ^١^ ب
ى هدا يحصل ود ا ب جم س ال ا ا ع م ىء ل م ف هد

ي ن ا س ن ا ى ى ي ب ج ؛ ت ل م س ال ا و ا

ح ا ت ت ا ن إ ن ب ب و ر ا ل ا ت ي ل حا ن ن ن ا و خ  ت

ل ب ١ ك ضي عل ن ل ق ي ري ن ط و غ ر و ا سخن سي  غي

ك ب لكي دل ج ا تنه و تل ٠ تدوب و ا ل
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OVERLAST VAN DEALERS eerder optreden en wij staan sterker bij de 
rechter.

Niet onoplosbaar
Tot $ ١٥؛  konstateren de vertegenwoordigers 
van Patrimonium  en Roehdale dat het voor de 
mensen die overlast hebben van een dealer een 
zeer zware en soms lange periode is, maar aan 
die periode kan een eind komen, want de pro- 
blemen zijn niet onoplosbaar, De bewoners 
moeten niet bij de pakken neer gaan zitten, 
maar blijv؟n schrijven, schrijven en schrijven 
en ervoor zorgen da، de buren ook schrijven. 
Dan ontstaat er een dik dossier waarmee de
woningb©uwverenigingen uit de voeten kun-
nen.

Paul Christenhuis

over dit onderw erp. Als het u hoog  zit, of  
het allemaal m aar overdreven  vindt, kom t 
u dan  naar  deze them am iddag  op  donder- 
da31 ؛؛ januari van 2 (twee) uur tot half 4 
(vier), in ءه W ijkpost voor  O uderen, Van  
Boetzelaerstraat 49.
We nodigen  een am btenaar van het Stad؛,- 
deel W esterpark  uit om  te  vertellen waar 
w in k e lie r s  zich aan  te houden  hebben  en u 
kunt direet uw  klachten  overbrengen. 
Ook  de winkeliersvereniging is uitgeno- 
،!igd als belangenbehartiger van de winke- 
liers in het stadsdeel W esterpark  en  na- 
tuurlijk  is de O uderen  A dviesraad  aanwe- 
zig, om dat een onbegaanbare  stoep  tegen 
het ouderenbelang  ingaat.
Zien we u ook?  De toegang  is gratis, kof- 
fie en thee ook. Inlichtingen  W ijkpost 
voor Ouderen, 844352.

nogal lang, het duurt wel een h alfjaar  voordat 
de rechter een vonnis velt. Dat maakt bewo- 
ners soms moedeloos. Majo Piersma bena- 
drukt nogmaals dat het echter van groot 
belang is dat klachten gemeld blijven worden; 
de informatie moet recent zijn en blijven. Mar- 
cel Suitela vertelt dat er wel een snellere proce- 
dure is, namelijk het kort geding, maar dan 
moet de overlast wel zeer ernstig zijn en er har- 
de bewijzen ^ijn. Dan kan het in een maand of 
twee bekeken zijn. In december had Patrimo- 
nium nog zo’n geval, de politie moest in korte 
tijd  meer dan tien keer optreden, dan heb je 
veel bewijslast.
A rjan  Deutekom  stelt dat goede kontakten  
tussen de politie en de woningbouwverenigin- 
gen zeer essentieel zijn; de politie kan soms

Gezellig winkelen, ontspannen  je  bood- 
schappen  doen, kan  dat nog? O f  stijgt het 
bloed u naar het hoofd  al؟ u door een win- 
kelstraat loopt; in plaats van  op  uw ge- 
m ak  te wandelen, etalage؛؛ te bekijken, 
moet u zieh een weg zoeken  langs recla- 
m e-borden  en de uitstallingen  van  de win- 
kels. De doorgang  is zo  versm ald, dat ٧ 
zich om  de haverklap  moet inhouden  om  
tegem oetkom ende  voetgangers die alle- 
m aal sterker en kwieker zijn  voorrang  te 
geven. Even niet opletten, en ... u valt. 
Misschien heeft u al eens zo ’n  winkelier 
hierop  aangesproken, misschien verbijt u 
zich stilletjes, om dat u denkt er toch  niets 
aan  te kunnen  doen.

Thema-middag
Voor de W ijkpost voor Ouderen  reden  ge- 
noeg  om  een them am iddag  te  houden

laneriik ؛٤  dat bij zeer ernstige overlast een 
dossier gemaakt moet worden. En een dossier 
kan belangrijk zijn. Hie، kom  ik later nog op 
terug. Spoedig na binnenkomst van de brief 
gaan de vertegenwoordigers op huisbezoek bij 
de klager om  de situatie ter plekke te beoorde- 
len. Arjan  Deutekom  stelt hierbij dat er zeer 
vertrouwelijk met de informatie en de naam  
van de klager wordt omgegaan. D aarna bezoe- 
ken zij ook degene die de overlast veroorzaakt 
en proberen ze door middel van een gesprek de 
overlast weg te nemen. Zijn  ze niet bereikbaar, 
dan wordt er een brief gestuurd. In de meeste 
gevallen haalt een gesprek niets uit bij de men- 
sen die zeer ernstige overlast veroorzaken. Dan 
is het nodig dat de rechter het huurkontrakt 
gaat ontbinden.

Dossier
En daarvoor is het dossier nodig. Een dossier 
moet bestaan uit meerdere brieven van meer- 
dere personen. M ajo Piersma zegt dat al؛, de 
overlast beperkt blijft tot één etage, de WO- 
ningbouwvereniging bij de rechter niet zo veel 
kan bereiken. De overlast moet heel erg zijn, 
immers iemand z’n huis uitzetten is niet niks. 
Als de woningbouwvereniging stappen onder- 
neemt houdt zij de klager op de hoogte. Alle 
drie de vertegenwoordigers benadrukken dat 
de omwonenden als ze klachten hebben nroe- 
ten blijven schrijven, liever twee keer in de 
week dan één keer in de week, het dossier moet 
dik worden. Tegelijkertijd moet de klager de 
politie laten komen en de politie vragen een 
rapport van de situatie te sehrijven. Als het tot 
een zitting'kom t is het verhaal van de politie 
ook belangrijk.

Gerechtei^ke procedure
O verigens  duurt een gerechtelijke procedure

Regelmatig komen er mensen in het wijkcen- 
trutn  met klachten over het dealen en gebrui- 
ken van hard-drugs in het pand waar zij 
wonen. Dit heeft nogal wat overlast tot gevolg; 
veel aanloop overdag maar ook ’؟ nacht؛ , hard 
praten, er worden ؛ teentjes tegen ramen ge- 
gooid die soms aan diggelen gaan, er wordt 
verkeerd aangebeld, vechtpartijtjes enzovoort. 
Het gebeurt regelmatig dat d e^e ^g e b ru ik e rs  
geen gas- en elektriciteitsaansluiting (meer) 
hebben, waardoor «٢ soms hout gestookt 
wordt en er kaarsen op de vloer geplaatst wor- 
den. De andere bewoners hebben last van het 
lawaai, zijn bang voor brand  en eventueel ge- 
weid of agressief gedrag. Ik ken het geval van 
een mevrouw die al meer dan  een halfjaar  niet 
meer in haar woning slaapt, m aar elders lo- 
geert, vanwege het lawaai 's nachts. De bewo- 
ners klagen ر؛ط politie en huiseigenaren, maar 
vaak verandert er niet zo veel. O f toch wel?

Woningbouwverenigingen
Ik sprak met een aantal vertegenwoordigers 
van woningbouwverenigingen (de vertegen- 
woord]ger van Zomers Buiten, [م  W oudstra, 
was helaas wegens ziekte niet aanwezig. Hij is 
het eens met de opmerkingen die gemaakt zijn 
door z’n kollega’s en stelde dat de procedure 
bij Zomers Buiten؛ niet afwijkt van de hier be- 
schreven procedure.) die een groot deel van de 
woningen in de Staatslieden- en Hugo de 
G rootbuurt beheren. Centrale vraag was ‘Wat 
kunnen bewoners en woningbouwverenigingen 
aan ernstige overlast van dealers doen?’ 
Zowel Majo Piersma van Rochdale en A rjan  
Deutekom  en Marcel Suitela van Patrimonium  
(rayon west) benadrukken  dat de klachten 
over dergelijke ernstige overlast schriftelijk 
doorgegeven moeten worden aan de woning- 
bouwverenigingen. Schriftelijk, omdat het be-

THEMAMIDDAG VOOR OUDEREN:

SOCIALE VERNIEUWING:
DE EERSTE RESULTATEN IN ZICHT

STASVERNIEIJWINGSGEBIEDEN (BOS)
Beëindiging
Voor ondernemers die 55+  zijn, of gedeelte- 
lijk arbeidsongeschikt, is er een soort “ VUT” - 
regeling, de IOAZ  (Wet Inkomensvoorziening 
Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
gewezen Zelfstandigen). Het komt wel voor 
dat ondérnemers zowel binnen de regeling van 
de IOAZ vallen en aanspraak  kunnen m a k e n  

op de BOS-beëindiging. Het is goed om  te we- 
ten dat de IOAZ  en de BOS elkaar niet “ bij- 
ten” ; u verspeelt in beide gevallen geen van 
beide rechten. Sterker nog ze vullen elkaar 
aan.

! n f n r m a f ie
Wilt u meer informatie over de BOS (of de 
IOAZ), dan  kunt u het Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf Amsterdam  bellen en 
vragen naarde  heer M oorman, tel. 020-385666. 
u  kunt ook langskomen. Het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf Amsterdam  is ge- 
vestigd in het Gebouw van de Kamer van 
"  De R u y te rk ad e  5, Amsterdam.

te komen als zij geconfronteerd worden met 
renovatie van het bedrijfspand  door de huis- 
baas, o f  als de ondernemer, door stadsvernieu- 
wingsmaatregelen in de nabije omgeving, te 
maken krijgt met winstdaling-

Bedrijven
Ook voor niet-detailhandel is er de mogelijk- 
heid van de BOS. De hierboven genoemde >١١٠• 
gelijkheden voor winkels gaan  ook  op  voor 
niet-detailhandel. Het belangrijkste toetsings- 
criterium  voor de honorering van een ver- 
bouwings-, verplaatsings- of beëindiging aan- 
vraag, is de hinderlijkheid van het bedrijf. 
heeft overigens niets met de hinderwet van 
doen. Wil een bedrijf verbouwen dan zal het 
bedrijf op de plek waar zij gevestigd is “ ge- 
wenst”  moeten zijn en geen “ hinder”  moeten 

' Wil een bedrijf verplaatsen of 
beëindigen dan  zal stadsdeel Westerpark enig 
voordeel moeten hebben bij die verplaatsing/ 
beëindiging. Hiervan is sprake als een hinder- 
lijk bedrijf op  een hiervoor ongeschikte plek 
verdwijnt.

buurt v e rb e terd .
-  extra Nederlandse taalles voor migranten: 

veel migranten willen Nederlands leren, 
maar de wachtlijsten zijn lang. Daarom  
wordt er geld uitgetrokken om  meer lessen 
te kunnen geven.

-  een buurtconcierge voor ouderen die voor- 
zieningen aanbrengt in woningen, zoals 
handgrepen in de douche, hallofoon. Daar- 
door kunnen ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen.

Meer informatie over sociale vernieuwing kunt 
u krijg؟ n bij:
Wijkcentrum  Staatslieden- en Hugo de Groot- 
buurt, Renée van Vlaardingen, van Hall- 
straat 81, 1051 HA  Amsterdam, tel. 821133. 
W ijkopbouworgaan  Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt, M ustapha Sidal؛, Polanen- 
straat 174, 1013 w c  Amsterdam, tel. 829773.

ONDERNEMERS IN
Nog te weinig ondernemers in de Staatslieden- 
buurt kennen de BO$-subsid؛e. De BOS is een 
subsidie voor ondernemers in stad sv ern ieu -  
wingsgebieden. De BOS-subsidie is eigenlijk 
een verzamelnaam  van allerlei versch illende  
subsidiemogelijkheden ondergebraeht in één 
regeling. Zo kunnen ondernemers die in een 
Het-winkelstraat gevestigd zijn een beroep 
doen op een bijdrage in de verplaatsing naar 
een >^kelstraat/eoneentratie, of als zij willen 
beëindigen, een beroep doen op de beëindi- 
gingsregeling. Ondernemers die in een win- 
kelstraat gevestigd zijn kunnen, als zij moder- 
niseringsplannen hebben ten aanzien van de
bedrijfsruimte, een beroep doen op de verbou- 
wingsregeling.

Renovatie en winstdaling
De hierboven genoemde mogelijkheden uit de 
BOS houden een tegemoetkoming in als de on- 
dernemer uit vrije wil besluit to t het beëindi- 
gen, verplaatsen o f  verbouwen. In de BOS 
komen ook een aantal voorzieningen voor die 
het mogelijk maakt om  ondernemers tegemoet

Sinds de term  sociale vernieuwing voor het 
eerst werd gelanceerd zijn er heel wat woorden 
gewijd aan  dit nieuwe fenomeen. Termen als 
“ individueel maatwerk”  en “ banenpools”  
zijn hierbij leidende begrippen geworden. De 
beide wijkcentra in het stadsdeel vonden dat 
sociale vernieuwing niet mocht verzanden in 
een papieren discussie. Daarom  hielden zij af- 
gelopen zomer drie thema-avonden waar men- 
sen en instellingen uit de buurt konden ver- 
tellen wat sociale vernieuwing volgens hen 
moet inhouden.
Dit leverde zoveel goede ideeën op, dat de 
stadsdeelraad besloot twee projectmedewer- 
kers sociale vernieuwing aan  te stellen bij de 
beide wijkcentra. Dat is positief in vergelijking 
met veel andere deelraden. Meestal worden 
plannen overwegend door ambtenaren  uitge- 
werkt.
Door deze aanpak  kunnen de eerste 13 projec- 
ten al snel'starten, in januari. Natuurlijk  is 
daar geld voor nodig. Uit het sociale vernieu- 
wingsfonds wordt /  235.000 gulden beschik- 
baar gesteld. Het dagelijks bestuur van de 
stadsdeelraad wil daar uit eigen portemonnee 
/  343.000 bijleggen.
De projecten richten zich op meer werkgele- 
genheid voor langdurig werklozen. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van de zgn. bnane- 
pool. In de banenpool zitten Amsterdammers 
die langer dan  drie jaar  werkloos zijn, hun  
leeftijd is 27 jaar  o f  ouder. De banenpoolers 
zijn in dienst bij bureau Maatwerk en worden 
tegen een inleenvergoeding uit؛؛eleet،،l aan de 
instelling waar ze gaan werken. De instelling is 
verplicht scholing en begeleiding te geven, zo- 
dat de kans van de werkloze ook  in de toe- 
komst werk kan krijgen groter wordt.
De banenpoolers worden ondermeer ingezet 
voor verbetering van de woonomgeving. Ver- 
der wil men een extra steuntje in de rug geven 
aan  buurtbewoners die een slechte maatschap- 
pelijke positie hebben, zoals ouderen en mi- 
granten. Een paar voorbeelden van projecten 
die in januari starten zijn:
-  graffityproject: werkloze jongeren worden 

ingezet om  woningen en gebouwen in het 
stadsdeel Westerpark vrij te maken van 
graffity. De jongeren doen werkervaring 
٠٢ , bovendien wordt het onderhoud  aan de

,een van de projecten ١؟ Graffity
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ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
2e Nassaustraat 40-42-44 Tel. 860152

BOSCH ALTIJD 
AANBIEDINGEN

boormachine /  109,*“
schuurmachine ................ f 109,—
decoupeerzaag f ١٠$ ,-

METABO 500 WATT 
KLOPBOORMACHINE

linksen rechtsdraaiend
13 mm boorhouder
variospeed. Aktieprijs f 249 ,-

Verder natuurlijk ijzerplaat, desgewenst geknipt en gezet.

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN-SLOTEN 
TUINARTIKELEN-VERFWAREN-SANITAIR

RUMASHOP
Vandaag ءز eigen mode voor morgen 

Dames- en herenmode 
tegen betaalbare prijzen.

IEDERE MAAND EEN NIEUWE 
COLLECTIE!!!

Van Hogendorpstraat 46, tel. 86 ه14ه
hoek Van Limburg Stirumstraat

De Wittenstraat 25 
847746/861430

H et wintermenu is uit. 
Verrassende specialiteiten!!

Tot groot verdriet van velen
is “ Dorrius’ verdwenen
wij proberen daar wat aan te doen

IE KLASSIEKE HOLLANDSE KEUKEN

Van woensdag t/m zaterdag 
vanaf 18.00 uur 
sfeerve؛ dineren

Reserveren: 847746

café  -restaurant

$!mone (kokkin)

Spinoza ,  cen t rum  voor  podium kuns t  en  muziek

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN ٧ DENKT

Elke avond open De Wittenkade 90-96 tel. 864919

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de S ta a ts lied e n b □ ^

DE WIJNRANK
A l MVi jaar een begrip.

Wij willen deze maand de 
kelder opruimen en hebben 

daarom aantrekkelijke 
aanbiedingen met leuke 

en ook interessante wijnen!!

ARNOUD KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen  voor feestjes
Fannius Scholtenstraat 56-58 tol. 862707 (hoek Bentinkstraat)

TEL.: 865878NASSAUSTRAAT 39,

ص ء

iedere woensdag mosselavond, incl.
salade, sausjes en maisbrood . . . . . . . . . . . . . .  P.P. /  14,50
Spare-ribs elite met sausjes,
gepofte aardappel en salade ......... .. .. .. .. .. ../ ل ث م م

ETEN TOT MIDDERNACHTا ال Nء H v/a 11.00 uur

A N

0JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 
Kwaliteit is onze r e c la m e

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

KODAK SE[ECT.KWAUTEIT,

^oto Spiekerman 

2e Nassaustraat 38

telefoon 860137

KODAK SELECT DUBBELPRINT.
|^ »TTCW«3T«i*tfTC0MW»H* \\ 1

2e afdruk 10x15 voor 15 cent

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 844102

Z I E K E N F O N D S
L E ¥ E A N ^ I E ^

ن د س

ىءص جءو ح م ح م ه0و إ ج ء ج  -SARPHATıPARK.44- 6 2 99 8 6

ء ٦
s e c i c e ع  أل  y e R j K & ü f i t e ı A  

PöMPfefcp/fóAvoNi? hoopAvonp
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I)e Wittenstraat 27, ،848672 .اء 
Van Beuningenplein 103, tel. 841262

Om  de medezeggenschap van de vrijwilligers, 
medewerkers en deelnemers binnen de organi- 
satie van het buurtcentrum  te waarborgen 
worden er enthousiaste mensen gezocht voor 
de akkommodatieraad.
Een akkommodatieraad  bestaat uit minimaal 
personen. Leden van die raad و  hebben be- 
voegdheden omtrent ruimterooster, program- 
ma, huisregels, budget en openstelling ge- 
bouw. De [aken van 'de  akom m odatieraad  
liggen op het gebied van informatieverschaf- 
fing, barbeheer, onderlinge c،>n[ac[en van ٧٢؛ ]- 
willigers en toezicht op het funktioneren  van 
het buurthuis en uitvoering van het vastgestel- 
de beleid. Een en ander funktioneert onder lei- 
ding van de huiskoördinator. Een akkommo- 
datieraad  heeft een belangrijke funktie te ver- 
vullen en zal een wezenlijk onderdeel vormen 
in het demokratisch funktioneren van het 
buurtcentrum.

Men kan zitting nemen in de akkommodatie- 
raad  indien
-  men vrijwilliger is in De Binding
-  men deelnemer is van activiteiten (dus ook 

ouders van kinderen of tieners)
-  geïnteresseerden, die uit belangstelling een 

bijdrage willen leveren aan  de - • • • • •  
van het buurtcentrum.

Belangstellenden die meer informatie willen of 
zitting willen nemen in de ' '  
kunnen contact opnemen met Henk Bleyen- 
daal (huisko،Jrdinator De Binding). Telefoon 
848672.

YOGA

Yoga met rustige ontspanning؛؛- en ademha- 
lingsoefeningen; u komt er relax( vandaan. 
Het versterkt geheugen en koncentratievermo- 
gen. We besteden aandacht aan uw ongemak- 
ken. Rug-, nek-, en schouderpijnen worden 
door de oefeningen opgelost. En te oud bent u 
nooit. 55 + en 65 + zijn zéér welkom. We heb- 
ben 2 maal les. Elke dinsdag van 14.0 ه5،.ص - ا  
uur.
En met ingang van 1 februari start weer de les 
op vrijdag van 13.00-14.00 uur. Deze les op 
vrijdag start dan met een proefles (kost 
ƒ 4 , - ) .  Voor beide lessen bent u welkom. 
Kosten: /  40, — per 10 lessen. Plaats: De Bin- 
ding, Van Beuningenplein 103, tel.: 841262.

B00TDAGT0CHTEN 

ZONNEBLOEM

ln  mei organiseert De Zonnebloem  weer de 
jaarlijkse dagboottochten  voor langdurig zie- 
ken en hulpbehoevende ouderen. Per dag kun- 
nen ca. 200 gasten deelnemen aan een boot- 
tocht- vanuit het Amsterdamse bos n a a r  de 
Westeinder plassen en naar de Kagerplas. 
Kosten: /  40, — per persoon  incl. vervoer van 
huis naar de aanlegplaats. Tijdens de tocht 
wordt er een lunch geserveerd. Mocht u be- 
langstelling hebben dan  kunt u zich opgeven 
bij de W ijkpost voor Guderen, Van Boetze- 
laerstraat 49. Tel.: 844352.

DE AKK0M0DATIERAAD
De Binding is een buurtcentrum  waarbinnen 
beroepskrachten, vrijwilligers, specialisten en 
medewerkers zorgdragen voor ontspannende 
en leerzame activiteiten. De activiteiten wor- 
den georganiseerd voor alle buurtbewoners in 
de Staatslieden -en Hugo de Grootbuur( 
(stadsdeel Westerpark).
Op dit moment zijn er in De Binding a^tivitei- 
ten voor de jeugd, volwassenen en de buiten- 
landse buurtbewoners. De ruimte wordt ge- 
bruikt door jongeren (muzieklokaal), peuters 
(repelsteeltje) en kinderen, (naschoolse op- 
vang). Bij De Binding dragen beroepskrachten 
de verantwoordelijkheid voor de activiteiten, 
ruimtegebruik, de financieén, barbeheer, con- 
tacten met de buurt etc..

TEKENCURSUS

In buurthuis De Binding start in januari 1991 
een tekencursus. In deze cursus werken wij 
met verschillende materialen en behandelen we 
verschillende aspecten van tekenen. Als uit- 
gangspunt maken wij gebruik van de “ B. 
Ed^ards-m ethode”  en van het boek “ Dra- 
wing on the Right side of The Brain” , van de- 
zelfde Edwards. Deze cursus is zowel voor 
beginners bestemd als voor mensen die al een 
tijd met tekenen bezig zijn. Tijd: op woens- 
dagavond van 19.00-21.00 uur en op vrijdag- 
ochtend van 10.00-12.00 uur. Start: woensdag 
16 januari, vrijdag 18 januari. Plaats: buurt- 
huis De Binding, De W ittenstraat 27, tel. 
848672. Kosten: /  8 0 ,-  voor 10 lessen, inclu- 
sief materiaal. Inschrijvingen en meer infor- 
matie bij Nicoline Grötzebauch, De Binding, 
tel. 848672.

TURKS 

VOOR BEGINNERS

In februari willen we starten met een kursus 
Turks voor beginners. De Turkse taal is een 
moeilijke taal voor Nederlanders. Maar met 
een goede lesmethode en een goede leraar kunt 
u deze taal ook leren spreken en lezen. De les 
is één maal per week. Gp maandagavond van
19.30 tot 21.30 uur in De Binding, Van Beu- 
ningenplein 103. Kosten ƒ  6 5 ,-  per 10 lessen. 
Start maandag 4 februari. Inlichtingen bij De 
Binding, telefoon 841262. Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk.

NAAILES

Maak je eigen kleding in deze dure tijd. Ge- 
kleed volgens de laatste mode? Dat kan met 
deze kursus. Patroontekenen, patroon  lezen, 
zelf ontwerpen en de mooiste kleren maken. 
Dat alles kunt u leren in een gezellige ،es onder 
deskundige leiding. Plaats: De Binding, Van 
Beuningenplein 103. Kosten: / 7 0 ,  -  per 10 
lessen. Elke woensdagavond van 19.30-21.30 
uur. Aanmelden op tel. nr. 841262.

worden gegeven in de Witte Jas, Wittenstraat 
29 (zie folder op deurraam  aldaar), op maan- 
dag, dinsdag en woensdag, zowel ’؛، morgens 
al ؟ ’؟  avonds, zowel voor beginnners als gevor- 
derden. De kosten zijn /  10, -  voor een les 
van 75 min. Voor meer in fo rm a tie  en /o f  fol- 
der bel tel.no. 251883.

HET NEDERLANDSE 

RODE KRUIS

Bij de Wijkpost voor Guderen ligt er een va- 
kamie^ogrammaboekje ter inzage van het 
Rode Kruis. Het Rode Kruis organiseert voor 
chronisch zieke en gehandieapte mensen een 
vakantie. Hier zijn kosten aan verbonden. Een 
selec؛ie(eam bepaalt op medische en /o f  sociale 
gronden wie er voor een vakantie in aanmer- 
king kömt. Er zijn altijd meer aanmeldingen 
dan beschikbare plaatsen, aanmelden geeft 
dus geen zekerheid van plaatsing. Voor meer 
informatie; Wijkpost voor Ouderen, Van 
Boe(zelaerstrat 49. Tel.: 844352.

BURENHULP ZOEKT 

VRIJWILLIGERS

Welke jongere en oudere buurtgenoten  willen 
wat doen voor hun  oudere buurtgenoten? Een 
aantal ouderen is slecht ter been en kan  de 
deur niet uit of  alleen met begeleiding. Als fa- 
milie en bekenden geen hulp kunnen geven, wil 
Burenhulp Westerpark helpen. Gm  wat voor 
hulp kan het gaan?
-  boodschappen halen
-  recepten wegbrengen
-  begeleiden naar het ziekenhuis
-  gezelligheidsbezoek.
De hulp kan eenmalig zijn of regelmatig, bijv. 
een keer per week. Wie mee wil werken, kan 
contact opnemen met de Wijkpost voor Gude- 
ren, Van Boetzelaerstraat 49; tel. 844352.

STANK
Ondank و ؟ءاا  beloftes van de gemeente vcroor- 
zaakt het slachthuis nog steeds veel STANK- 
Q VERLAST! Veel buurtbewoners hebben 
daar la؛، van. Er bestaan telefoonnummers 
waar u uw klacht kwijt kunt. Ook voor de 
stank van Maggi en andere bedrijven.
Dag en naeht en in het w eekend: 
de Gemeente؛ tel. 9 ق2 و4ت  
de P ro v in c ie  : tel. 023-310200  
(vraag om een bevestiging)
Ook bij de politie kunt u terecht; tel. 222222. 
Als deze binnen twee uur niet geweest is bel 
dan  de heer Blauwhof van bureau  Raampoort: 
tel. 5593806.
Denk niet: het helpt toch niet. Juist als we alle- 
maal bellen is er veel meer kans dat er wat aan 
gedaan wordt.
Sinds enige tijd  is er een buur t wer k ؛ ،[“؛؛ ؛ :؛™ )( en 
s[ankoverlas[- Door toedoen van de werk- 
groep heeft de gemeente eindelijk besloten 
boetes te gaan opleggen aan  het slachthuis bij 
Overtreding van de hinderwet. Dit betekent 
o.a. boetes bij stank. Een gunstige ontwikke-

Meer informatie over de werkgroep; bel he، 
wijkcentrum: tel. 821.133.

T‘AI CHI WITTE JAS

T ’ai elti is een oude Chinese bewegingskunst 
om  gezondheid en innerlijke harmonie te be- 
vorderen. Door t ’ai cl،i te beoefenen draag je 
zelf je steentje bij aan  je  innerlijke rust, ont- 
spanning, een goede gezondheid en beweging. 
Het ieert je “ stil”  te staan  terwijl je in bewe- 
ging bent. Dus niet meer doorrennen! T ’ai chi 
vindt zijn oorsprong  in de krijgskunst, maar 
ziet eruit als een langzame dans. Het kan  door 
iedereen beoefend worden. De lessen worden 
gegeven door Marianne Dames (doeent sinds 
’81). Heb je  belangstelling of ben je nieuwsgie- 
rig, probeer dan  een kennismakingsles. Ze

Buurthuizen

Van Reigersbergenstraat 65, lel. 845676 
Derde Hugo de Grootstraat 5, tel. 842473

bellen met Kees Broers: 01726-11670 of  het 
buurthuis: 845676. Natuurlijk  kun je altijd  een 
kennismakingsles volgen waarna je beslist of 
je wel of niet blijft.

NAAI-EN BREILES

In buurthuis ’t Trefpunt zijn er op de naai- en 
breiles voor mannen weer enkele plaatsen  vrij. 
De kosten zijn /  26, -  per maand. Opgeven 
bij buurthuis ’t Trefpunt, derde Hugo de 
Grootstraat 5, tel.: 842473.

MANNENWERK

Buurthuis De Reiger wil gaan starten met man- 
nenwerk. Mannenwerk is een pakket aktivitei- 
ten speciaal voor mannen. Sleutelwoorden 
zijn; reereatie, educatie en beiangenbehar[؛- 
ging. we zoeken daarom  mannen die het leuk 
vinden om  hiermee aan  de slag te gaan. Verde- 
re informatie is te krijgen bij M arjan  Bakker, 
buurthuis De Reiger, tel. 845676;

KALLIGRAFIE

In buurthuis ’t Tref'pun[ start op  vrijdag 25 ja- 
nuari een kursus Kalligrafie, van 9.30 to t 11.30 
uur. In buurthuis De Reiger start dezelfde kur- 
sus op dinsdagavond 12 februari van 20.س  tot
22.00 uur. De kosten bedragen ƒ 7 5 , — voor 10 
lessen incl. pennenset, papier en oefenmate- 
riaal. Opgeven bij buurthuis De Reiger, Van 
Reigersbergenstraat 65, tel. 845676.

KURSUS ¥0GA

De yoga die gegeven wordt is hatha yoga. We 
hebben 3 groepen, waarop  zowel beginner^ واه  
gevorderden zich in kunnen schrijven. Plaats: 
buurthuis De Reiger, Van Rigersbergenstraat 
65. Kosten: ƒ  26, -  per maand. Tijden: Groep 
I: 17.M-18.15 uur. Groep II: 18.30-19.45 uur, 
Groep III: 20.21.15-س  uur. Neem gemakkclij- 
ke kleding en een handdoek, slaapzak of 
kleedje mee. Voor eventuele informatie kun je

VAN BOETZELAERSTRAAT31 TEL.8225 48 ELKEDAG 12.00 24.00
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Drowning by numbers.

F ^ M H U IS  CAVIA
The romance of book and sword
Met ‘The romance o f  book and sword’ ver- 
filmde de Hongkongse An Hui de meest popu- 
laire Kung Fu-roman in Hongkong en China. 
Het werd een spectaculair avonturenepos, 
waarin de regissseuse de stijlkenmerken van 
het genre op superieure wijze hanteerde. Haar 
enscenering van massascenes en landschappen 
is een lust voor het oog, haar stilering van de 
gevechtsscenes m unt uit door elegantie en per- 
fectie, en in de vaardigheid waarmee ze politie- 
ke intriges, moreel besef en romantiek ver- 
weeft, evenaart ze de intrigerende visie op 
macht en verzet van haar literaire bron; Kam 
Yung.
Het is een drie uur durend  epos dat bestaat uit 
twee delen, eigenlijk zijn het twee afzonderlij- 
ke films. Het verhaal speelt in het China van 

. de 18e eeuw, ten tijde van de Qing-keizer Qian 
Long.
Het eerste deel beschrijft de positie en de men- 
taliteit van het Rode Bloem-genootschap (een 
geheim genootschap dat zich verzet tegen de 
overheersing van de Ming-dynastie) en zijn lei- 
der; Chen Jiuoluo. Heldhaftigheid, politiek 
inzicht, intelligentie en schoonheid karakteri- 
seren hun handelen. Ook geven zij steun aan 
en worden gesteund door andere groepen die 
onder de overheersing door de Qing-keizers lij- 
den, zoals de Uighuren-stam, die vervolgd 
wordt omdat ze moslims zijn.
Het tweede deel gaat over de invloed van indi- 
viduele mensen op de geschiedenis. Als men 
ervan uitgaat, dat de geschiedenis wordt gedo- 
mineerd dor een niets ontziende machtsstrijd, 
welke betekenis heeft dat het moreel besef van 
de enkeling? An Hui blijkt bepaald niet opti- 
mistisch. Aan eigenliefde en romantische lief- 
de kent zij aanmerkelijk meer invloed toe.

ئ  vous salue Marie
Deze vrije bewerking van de M aria boodschap 
speelt in het heden. Maria is de dochter van 
een garage houder. Deze omzetting zal door de 
een als boeiend worden ervaren en door de an- 
der als schokkend, maar dat is nog geen reden 
voor de bespottelijke en kleingeestige ؛ntole- 
rantie. Godard  heeft weliswaar de regels van 
de traditionele vertelwijze geschonden in zijn 
zowel betwistbare als betwiste poging to t spiri- 
tualisme, maar z؛jn  film heeft zijn plaats zeker 
verdiend.

POLANENTHEATER

Mevrouw van Leeuwen heeft zo haar eigen 
mening over het besluit van onze academisch 
gevormde vrouw  met baan. Deze volmaakt 
geëmancipeerde vrouw  met een onvruchtbare 
echtgenoot, besluit om  haar wens to t het heb- 
ben van kinderen alsnog in vervulling te laten 
gaan. Regie: Bettina Garcia. Spel: Renilde 
Duif, Annelies Stinesen, Lydia Mooy en Tru- 
dy Netto. Zie agenda.

Geachte bezoekers.
Grote veranderingen het koihende jaar in 
CAVIA.
Vanaf januari ا و و ا  draait Cavia op de woens- 
dagavond niet meer twee voorstellingen maar 
nog slechts één voorstelling. Die begint om
20.30 uur. H alf negen dus, vergeet het niet en 
zegt het voort. Misschien een achteruitgang in 
de service zul je denken, m aar daar staat dan 
weer tegenover dat de films vooraf gegaan zul- 
len worden door korte voorfilms. Het pro- 
gramma daarvan  moet een verrassing blijven. 
M aar we verwachten dat het een mooie aan- 
vulling wordt op het hoofdprogramma, 
programma.
We hopen dat de veranderingen niet te veel on- 
gemak zullen veroorzaken en wensen jullie in 
grote getale veel plezier.

Drowning by numbers
Dit is een film met een ingebouwde teller van 
1 tot 100, over drie vrouwen; een grootmoe- 
der, haar dochter en haar kleindochter. De 
drie zijn zo solidair met elkaar dat ze drie 
moorden begaan volgens een en hetzelfde prin- 
cipe. Geen van drieën waren de vrouwen tevre- 
den met hun  mannen. De vrouwen in deze 
zwarte komedie vertrouwen erop dat hun mis- 
daden niet uit zullen komen omdat ze mede- 
werking hebben van een lijkschouwer die op 
alle drie verliefd is. De lijkschouwer laat zich 
overhalen om  elk sterfgeval aan een ongeluk 
toe te schrijven. Maar er waren getuigen.... 
De lijkschouwer heeft een zoontje dat net als 
hij gek is op spelletjes. Ze weten alles en ieder- 
een over te halen mee te doen met hun  vreemde 
spelletjes over sex en dood — metaforisch ge- 
zien dan. De lijkschouwer doet wat hij kan  om  
uit de situatie waarin hij de vrouwen heeft ge- 
manoeuvreerd emotioneel en sexueel voordeel 
te behalen, m aar de vrouwen zijn minstens zo 
slim als hij zelf.
Het verhaal speelt zich af  in het herfstige land- 
schap van Suffolk. Voordat de winter invalt, 
als de teller de 100 nadert, vinden de hoofdper- 
sonen een oplossing voor hun moeilijkheden 
op  een manier die steun geeft aan de stelling 
dat de goeden niet worden beloond, de slech- 
ten zelden gestraft en de onschuldigen altijd  de 
dupe zijn. En vooral dat een Samenzwering 
van Vrouwen niet te verslaan is. W at de num- 
mering betreft: Greenaway laat natuurlijk  niet 
een eenvoudige teller in de film meelopen. Hij 
verstopt de cijfers op  de vreemdste plekken in 
de film: 1 bijvoorbeeld staat op een boom, 76 
en 77 staan  op  de huid van koeien, 22 ver- 
schijnt op de omslag van het boek “ Catch 
22” . Greenaway heeft dit ‘service aan  het pu- 
bliek’ genoemd. Het is bovendien een uitnodi- 
ging aan  het publiek om  in ieder geval dit 
spelletje met Greenaway mee te spelen.

ي  ^'anaf heden kunnen vergaderingen, evene-^ 
^menten, voorstellingen e.d. geplaatst wor-؛  
^den in de agenda. De data dient u dan voor ف
★ de sluitingsdatum aan de redaktie van de^  
ب  Staatskrant door ،،  geven. ٠

؛ ،•★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■ ٠؛

zaterdag 9 februari
P olanentheater. Polanenstraat 174,

20.30 ٧٧٢. De W aantheaterpr^dukties met
ه‘‘ ء  ontmoeting” . Toegang ƒ  12,50// 1 0 ,- .

zondag 10 februari
Kindertheater. Polanenstraat 174.
15.00 uur. Mimetheater Kolijk met “ Lot, de 
binnendringer” . Vanaf 6 jaar. Toegang kinde- 
ren ƒ  5 ,- /m e t  C JP  ƒ  3 , - ,  volw. /  7,50.

maandag 11 februari 
De Koperen Knoop. Van Limburg Stirum- 
straat 119.
20.00 uur. Wijkraadsvergadering.

dinsdag 12 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Theater van het hoongelach met 
“ Trommelen” , een stuk van Bertold Brecht. 
Toegang /  12,50// 1 0 ,- .

woensdag 13 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Theater van het hoongelach met 
“ Trommelen” , een stuk van Bertold Brecht. 
Toegang /  1 2 ,50 // 10, - .
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52.
20.30 uur. The romance of book and sword 
van A. Hui, 1987. Toegang ƒ 6 , -

donderdag 14 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Theater van het hoongelach met 
“ Trommelen” , een stuk van •Bertold Brecht. 
Toegang /  12,50// 10, — .

vrijdag 15 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Toneelgroep Uit de Kunst met “ De 
Kaukasisch krijtkring” , een stuk van Bertold 
Brecht. Toegang /  12,50// 1 0 ,- .

zaterdag 16 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Toneelgroep Uit de Kunst met “ De 
Kaukasische krijtkring” , een stuk van Bertold 
Brecht. Toegang /  12,50// 10, -  .

zondag 17 februari
Kindertheater. Polanenstraat 174.
15.00 uur. Wim Akkermans met “ Het verhaal 
van G raaf M obbekont” . Vanaf 6 jaar. Toe- 
gang kinderen ƒ  5 , - /m et C JP  ƒ  3 , - ,  volw. 
ƒ 7 ,50 .

dinsdag 19 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.45 uur. Teletheater, literaire ontmoetingen 
in ’t café. Toegang gratis.

woensdag 20 februari
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52.
20.30 uur. Je vous salue marie van T-ï. Go- 
dard, 1984. Toegang ƒ 6 , - .

donderdag 21 februari
Mareanticollege. Frederik Hendrikplantsoen

10.00-12.00 uur. Open dag.

Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Toneelgroep Frog met “ Bedrog” , 
van H. Pinter. Toegang ƒ  12,50// 10, — .

zondag 27 januari
Polanentheater. Polanenstraat 174
15.00 uur. Marionettentheater "D e  Japanse 
nachtegaal” . Voor kinderen van 7 t/m  II jaar. 
Toegang kinderen ƒ  5 , - /m et JA P  /  3,50.

maandag 28 januari
Mareanticollege. Jan van Galenstraat 31.
19.30 uur. Open dag.

woensdag 30 januari
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52.
20.30 uur. Candy Mountain van R. Wurlitzer 
en R. Frank, 1987. T o e g a n g / 6 , - .

donderdag 31 januari
W ijk p o s t  v o o r  O u d e ren .  Van Boetzelaer- 
straat 49
14.00 uur. Thema-middag voor ouderen over 
wildgroei reclame-borden. Toegang, koffie en 
thee gratis.
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Kweerstand (muziektheater) met: 
“ Mevrouw  van Leeuwen” . Toegang ƒ  12,50/ 
1 0 ,- .

vrijdag 1 februari
Filmh»is Cavia. Van Hallstraat 52.
س.21  uur. Ballet M ecan^ue, De Buitengewo- 
ne avonturen  van Mr. West in het land der 
Bolsjewieken, E ntr’act. Drie zwijgende films 
uit de jaren  ’20 met live-muziek van de groep 
EVA. Toegang ƒ 6 , - .
Polanentheater. Polanenstraat 174■
21.30 uur. Vonk op vrijdag, poëzie in het Po- 
lanentheater gepresenteerd door Cor Vonk. 
Toegang ƒ 1 0 , - / /  7,50.

zaterdag 2 februari
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52.
21.00 ٧٧٢. Voor programma zie vrijdag 1 fe- 
bruari.

zondag 3 februari
Kindertheater. Polanenstraat 174.
15.00 uur. De Rare Kiek met “ de dans om 
Tantes stoel” . Vanaf 4 jaar. Toegang kinderen 
ƒ  5, -  /m et C JP  ƒ 3 , - ,  volw. ƒ  7,50.

maandag 4 februari
De Koperen Knoop. Van Limburg Stirum- 
straat 119.
20.00 uur. Informatie-avond Miljeuk. Toe- 
gang gratis.

dinsdag 5 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.45 uur. Teletheater, literaire ontmoetingen 
in ’t café. Toegang gratis.

woensdag 6 februari
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52.
20.30 uur. Drowning by numbers van P. 
Greenaway, 1988. Toegang ƒ  6, -  .

donderdag 7 februari
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. De Waantheaterprodukties met
“ De ontmoeting” . Toegang ƒ  12,50// 1 0 , - .

vrijdag 8 februari
Artoteek Westerpark. Van Hogendorpplein 104
18.00 uur. Opening te n to o n s te llg  “ De 
Maghreb in M okum” . Voor meer informatie 
zie elders in deze krant.
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. De W aantheaterprodukties met 
“ De ontmoeting” . Toegang ƒ  12,50// 10, - .
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