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kunt. Aan de voorkant is er meestal een Frans 
balk©n om li.cht en lucht binnen te laten. Een 
extra kwaliteit (behalve de twee balk©ns) is 
toegevoegd door in de meeste gevallen de mo- 
gelijkheid te bieden een munr tussen twee ka- 
mers weg te halen, waardoor de kamers 
vergroot kunnen worden.

Winkels
٧٥٥٢ de Van Limburg Stirumstraat geldt dat 
het pand waar voorheen Zeeman in zat net als 
de rest van de straat een winkelgalerij wordt. 
Hier is de bouw aangepast aan de al bestaande 
nieuwbouw, ©p het Van L؛mburg Stirumplein 
komen de winkels ook weer terug, ©mdat het 
plein in het centrum van de buurt ligt en je van 
verre dit pand al kan zien staan is geprobeerd 
hier iets bijzonders van te maken. £٢ is gezocht 
naar aansluiting op het gebouw van de Begeer- 
te, op de andere oudbouw die er nog staat en 
naar een antwoord op het postkantoor (ook 
wel badhuis genoemd).

Conclusie
De bewoners van de Fannius Scholtenbuurt 
zijn niet voor niets verschillende malen bijeen 
geweest om te praten over de toekomst van 
hun buurt. ه ء  wensen die daar geuit zijn, zijn 
meegenomen naar het ontwerpteam en enkele 
buurtbewoners hebben daar stevig aan vastge- 
houden. Het resultaat is dat de anderen in het

Geschiedenis van hot ontwerpteam

DE ZEEMANEN

team naar hen hebben geluisterd en dat er nu 
hopelijk iets verwezenlijkt wordt wat iedereen 
graag wilde. M aar we zijn er nog niet, er is al- 
weer een nieuw ontwerptem gestart. Nu voor 
Malefeit en de Gebroeders Bever (Ma-Bever 
genaamd), dat betreft de panden aan de Van 
Limburg Stirumstraat؛ Van Limburg Stirum- 
plein (waar Voortjes en de Schoenmaker zit- 
ten) en het blok aan de Van der H oopstraat, 
Fannius Scholtenstraat, JM Kemperstraat. 
©ok in dit team zitten weer bewoners en leden 
van het FSC om gebruik te maken van het 
recht op inspraak en de belangen van de buurt- 
bewoners te behartigen.D it is het laatste ont- 
werpteam voor ons deel van de buurt, want 
dan is het afgelopen met de sloop en moeten 
we gaan werken aan behoud en herstel van de 
rest om te voorkomen dat we onze buurt straks 
niet eens meer herkennen. Wilt u meer infor- 
matie over het ontwerpteam of over het FSC 
vraag dat dan aan het Wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, tel.: 6821133.

Fannius Scholten Comité

keergarages ter beschikking worden gesteld.

Architectuur
Aan de buitenkant zien de gevels er rustig uit, 
het uiterlijk sluit aan op de oudbouw die er- 
naast o f er tegenover staat. Als je door de 
straat loopt geeft het geen storend beeld, van 
binnen zijn de woningen mooi, groot en prak- 
tisch maar de buitenkant hoort toch bij de 
buurt, ©mdat ook de woningen aangepast zijn 
aan de eisen van deze tijd is er per woning 
meer oppervlakte nodig dan dat er nu in een 
oudbouwwoning is. De huidige bouwdiepte is 
meestal niet meer dan tien meter. Als je die 
tien meter wilt behouden, omdat je ook in je 
nieuwe huis niet aan de achterkant in de keu- 
l:en van de buurman wilt kijken, moet de op- 
pervlakte dus uit de breedte komen. De nieuwe 
woningen zijn heel breed opgezet, waardoor er 
veel ramen zijn in een brede kamer, in tegen- 
stelling to t de andere nieuwbouw waar de tien 
meter bouwdiepte niet is aangehouden. Er is 
een groot balkon aan de achterkant waar je de 
was, de vuilniszak en nog veel meer kwijt

net zo goed in Amersfoort-W est, Groningen- 
Noord o f Almere- Buiten kunnen staan. Er is 
geen enkele relatie tot de rest van de buurt en 
ze zijn allemaal verschillend. Het pakket van 
eisen zal er voor zorgen dat de drie projecten 
een samenhang hebben, dat ze aansluiten op 
de oudbouw en dat het karakter van de hmirt 
erin terug komt. In het pakket van eisen wer- 
den onder andere karakteristieke zaken opge- 
nomen: schuine daken, dakkapellen, Franse 
balkons, bakstenen (rood en geel), schuine 
hoeken, ruime binnenterreinen en rustige ge- 
veis. Tevens werd vastgelegd wat er niet moest 
komen: grote uitstekende balkons aan de 
straatkant, plastic platen o f badkamertegels 
aan de gevel, kunststofraamkozijnen en gale- 
rijen. Verder moest ervoor worden gezorgd 
dat de levendig- en bedrijvigheid weer terug 
kwam. Nadat al discussierend overeenstem- 
ming was bereikt over de eisen, verliep het ont- 
werpen van de projecten zeer voorspoedig 
ondanks de grote tijdsdruk. Zeer positief was 
de opstelling van de architecten, die goed 
luisterden naar de wensen van de bewoners en 
deze ondanks langdurig tegensputteren van 
ambtenaren, toch hebben uitgewerkt tot goede 
nlannen.

Hoe ziet het er straks uit?
Alle panden hebben vier lagen met twee-, drie- 
en vierkamerwoningen en één laag HAT- 
eenheden. In de panden met schuine daken zit- 
ten de H A T's in de kap. En in de Fannius 
Scholtenstraat komt de bedrijvigheid weer te- 
rug. ٠٢  beide hoeken komen hoge lege wonin- 
gen en daartussen woon/werkwoningen. Een 
hoge lege woning is een woning op de begane 
grond die meer verdiepingshoogte heeft dan 
normaal zodat deze ook gebruikt kan worden 
voor een klein bedrijfje. W oon/werk wonin- 
gen zitten ook op de begane grond maar deze 
hebben een extra kamer aan de voorkant met 
een groter raam , waar ook een klein bedrijfje 
aan huis gevestigd kan worden. Het is de be- 
doeling dat in beide soorten schone bedrijfjes 
komen en geen koffieshops. In de Van Beunin- 
genstraat komt een parkeergarage. Dit is waar- 
schijnlijk de laatste in onze buurt, omdat het 
beleid van de stadsdeelraad erop gericht is dat 
er geen gemeenschapsgelden meer voor par-

DE CHINEZEN
A lsءز öp dit ■ اآراا،اءا ■، (lour h e ،1 ه(اا ، van de 
Staatsliedenbuurt, da، Fannius ؛؛،'buitenbuurt 
١٢٥٢١١( genoemd, loopt begrijp ءر direct waar- 
om behoud en herstel ا،اا belangrijkste onder- 
werp ٢٠٠٢ het Fannins Schölteneomité is. De 
buurt zit vqJ met gaten, maar daar komen weer 
1 اس؛ااا ؛ n en d؛e zullen er hnpclijk anders uit- 
zien dan de gebruikelijke nieuwbouw in de rest 
van de buurt en trouwens in heel Nederland. 
Het is heel jammer dat juist heel ' 
ke panden nu zijn afgebroken, vooral ؛■et pand 
aan het Van Limburg stirumplein.

Om te voorkomen dat ook op de nieuwe open 
plekken huizen worden gebouwd die geen en- 
kele aansluiting hebben met de rest van de 
buurt zijn enkele leden van het Fannius Schol- 
tencomité (FSC) deel gaan nemen aan het ont- 
werpteam Chinees 1 (Van Limburg Stirum- 
plein), Chinees II (Fannius Scholtenstraat) en 
Zeeman (Van Limburg Stirumstraat). Het co- 
mité heeft ook aparte avonden belegd voor de 
andere buurtbewoners, die deelnamen aan het 
ontwerpteam. Er werd hen verteld hoe de pro- 
cedures zijn, hoe je gebruik kan maken van je 
recht op inspraak en welke zaken bij een ont- 
werp belangrijk zijn om op te letten.

star»
De start van het ontwerpteam v/as nogal moei- 
zaam. In het begin was dat nog onder leiding 
van de Ambtelijke Projectgroep (AFG). De
APG was van mening dat het nodig was om 
een meervoudige-studie-opdracht aan archi- 
teeten uit te schrijven om te zien of bepaalde 
architecten nieuwe ideeën konden aandragen. 
De bewoners uit het team waren van mening 
dat dit niet nodig was, omdat er genoeg rea- 
listische ؛deeën waren om het beter dan voor- 
heen te doen. Toch werd de opdracht aan drie 
architecten gegeven. Het resultaat was, zoals 
verwacht, teleurstellend: alle ontwerpen wer- 
den afgekeurd. Dit betekende een verspilling 
van /  50.000, -  en een tijdsverlies van een 
h a l f ja a r

Eisen
Alsnog werd overgegaan op de normale proce- 
dure, drie architectenbureau’s werden uitge- 
nodigd om te vertellen hoe zij dachten de 
projecten te realiseren en om te laten zien wat 
voor werk ze reeds elders hadden afgeleverd. 
Door het team werd bureau Marge uit Rotter- 
dam, dat onder andere al in de Dapperbuurt 
had gebouwd, uitgekozen. Toen was er nog 
nauwelijks tijd over om de rest van de proce- 
dure te volgen er werd besloten dit in versneld 
tempo uit te voeren. Dit betekende vooral voor 
de bewoners een grote belasting er werd elke 
twee weken vergaderd en er moest veel mate- 
riaal in korte tijd worden bestudeerd en 
besproken. Voordat de ontwerpfase echt ging 
starten werden de pakketten met richtlijnen 
van de wningbouwverenigingen, AFG en 
andere gemeentelijke instellingen door de be- 
woners en leden van het FSC van commentaar 
voorzien op basis van het pakket van wensen 
dat ooit door de buurt was vastgesteld. Na 
lang onderhandelen resulteerde dit in een pak- 
ket van keiharde eisen dat gevolgd moest wor- 
den door de architecten en het team. Het was 
nooit eerder voorgekomen dat er zo’n volledig 
pakket van eisen op de tafel van een ontwerp- 
team lag. Langzamerhand raakten ook de an- 
dere deelnemers (APG was ondertussen Stads- 
deel geworden) overtuigd van de noodzaak 
voor het hanteren van deze strikte regels, o.a. 
omdat ook zij niet tevreden waren over de tot 
nog toe gerealiseerde nieuwbouw in de buurt. 
Deze nieuwbouw sluit immers in het geheel 
niet aan bij het karakter van de buurt en zou
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RUM A SH O P
Vandaag je eigen mode voor morgen 

Dames- en herenmode 
tegen betaalbare prijzen.

IEDERE MAAND EEN NIEUWE 
COLLECTIE!!!

Van Hogendorpstraat 46, tel 6860140
hoek Van Limburg Sti^mstraat

ه

VRIJWILLIGERS METEEN 
AAW/WAO-UITKERING

gerswerk doet, heeft namelijk niets te maken 
met uw arbeidsongeschiktheid o f uitkering.

١٧̂^٢  gaat het om
W aar het wel om gaat, ؛s uw gezondheidstoe- 
stand. He، kan zo zijn dat uw gezondheidstoe- 
stand is verheterd omdat u vrijwilligerswerk 
doet. Ook kunt u vrijwilligerswerk gaan doen, 
omdat u zich beter voelt. Is dat het geval, dan 
bent ٧ verplicht te melden dat uw gezond- 
heidstoestand is verbeterd, u  wordt dan ‘her- 
schat’. Dat betekent dat de OMD bekijkt of 
UW arbeidsongeschiktheidspercentage nog 
overeenkomt me، de ؛ء؛ارااءا؛ء  situatie.

Tot slot
Het verrichten van vrijwilligerswerk is dus 
geen aanleiding u op CS roepen voor een herbe- 
oordeling. Wel kan tijdens de periodieke her- 
beoordeling ter sprake komen dat u vrijwil- 
ligerswerk verrich t.ا؛ه is echter nooit op zich- 
zelf aanleiding om tot herschatting — opnieuw 
uw percentage arbeidsongeschiktheid vaststel- 
len — over te gaan.
Met vragen kunt u altijd tereeht bij de be- 
drijfsvereniging, het GAK of de GMD. Ook 
kunt ٧ bellen naar het Voorlichtingscentrum 
Sociale Verzekering, 020-6560095 tussen 9 en 
12 11111•

t aan،؛rk nu wel o ï ni*؛rsw»؛Moet ik vr^w!llig 
een ١٧؛؛ ?melden ؛١١ ^ het GAK of de 

ng heeft en vrijwilligers-؛AAW/WAO-uitker 
dóCrt, kómt Vóór deze vraag te اهءج werk 

niet, in be- ءاا،؛،ال■ :antwoord is ا،اا .il؛،؛،st 
paalde gevallen wel! Het GAK, waarbij de 

n aange$loten,*؛[ en؛؛in؛؛b«^ijfcvereni ؛meest 
et »I-□وه ؛، erop ءا، ,volgt Qüdroiaande regels 

Ie bedrijfsverenigingen dezelfde regels hebben.

٨١،٠١٠١،٠٨ Wel
Slechts in een aantal gevallen bent u verplicht 

vrij- ٧ te melden aan het GAK of de GMD dat 
moet dit melden ٧ .willigerswerk verricht 

ng؛tker؛wanneer u naast uw ^ W /W A O - u 
ook een Werkloosheidsuitkering hebt. De 
Werkloosheidswet kent namelijk strengere re- 

als ه0آا.eels ten aanaien van vrijwilligerswerk 
wordt bemiddeld voor ander werk of als het ٧  

GAK o f de GMD u begeleidt naar eigen of 
een meldingsplicht. ٧ passend werk, heeft

Niet melden
In alle andere gevallen hoeft u niet te melden 
dat u vrijwilligerswerk doet. Wanneer u een 

volledige AAW اة؛ال /W AO-uitkering hebt en 
op enige wijze bemiddeld wordt voor werk, 
hoeft u het GAK o f de GMD niet in te lichten 

-vrijwilli ٧ over uw doen en laten. Het feit dat

الد » GROENTEN-FRUn

OMDAT HET LEVENSMIDDELEN
NIET

BETER KAN Van □mburg Sti^mstraat 44 Tel. 686 4814

VAN BOETZELAERSTRAAT31 TEL. 822548 ELKE DAG 12.00-24.00

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
e□ gebakken vis 
Kwaliteit is onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

PANNEKEET ص
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 684 86 ? ١ ئءءوثآ

Heerlijke eigengemaakte rookworst 
Kippebouten 500 gram f  3.45

Runderlappen heerlijk ٠٨١ te sudderen 

of voor in de hachee 500 gram f6,45.

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
2e Nassaustraat 40-42-44 Tel. 6860152

BOSCH ALTIJD 

AANBIEDINGEN
boormachine ....................... f  109,' 
schuurmachine ................. f  109,■ 
decoupeerzaag .................. f  109,'

METAB0 500 WATT 

KL0PB00RMACHINE

240,-

links ٠« rechtsd raaiend 
«  ٨١٨١ boorhouder 
variospeed, Aktieprijs

٧٠٢٢١٠٢ natuurlijk ijzerplaat, desgewenst geknipt en gezet.

IJZERWAREN-GEREEDSCHAPPEN-SLOTEN
TUINARTIKELEN-VERFWAREN-SANITAIR

SPINOZA
D E  W IT T E N S T R A A T  2 5  A M S T E R D A M -W E S T  T E ^ . 6 8 4  7 7  4 6

Spinoza ,  cent rum voor pod ium kuns t  en muziek

SPECIALITEITEN UIT DE 
OUDHOLLANDSEKEUKEN

Van “Peren op Vleesketel” tot 
“Gebrusselde paling aan boord” 

30  unieke Hollandse gerechten 
van f  7 , -  tot f  27,50

SFEERVOL DINEREN!
Geopend: van woensdag t/m 

zaterdag va. 18.00 ٧٧٢ 
reserveren 684  77  46

Simone (kokkin)
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afgelopen ؛Niet alle kunstwerken, die we d 
■١٠ voor de ااا>ا[*،ا,hebben besproken اا'االاراالااا 

zers van ،!،• Staatskrant bekend zijn. Dit kan 
komen omdat je nooit bij ‘de kop van Jut’ 

basisschool niet van b in n e n ءه ,bent geweest 
beeldje hebt ءا،ا؛ءال over het 0؛ ezien؛; hebt 

we nu bespreken ؛beeld da ،ء،ا.heen gekeken 
zal iedereen wel opgevallen zijn. Hc< is de 

 poort‘’ ٠٣ het kruispunt van de Van 1؛ااااء[؛ا-
genstraat, de Van Boetzelaerstraat en de Fan- 

nius Scholtenstraat. Deze 8 meter hoge blauwe 
boog werd in 1988 gemaakt door Dicky Brand.
De ‘hemelpoort’ van de Staatsliedenbuurt.

“In Amsterdam hebben veel poorten ge- 
Staan. Zij markeerden de ،oegang tot de stad 
en controleerden wat naar binnen en buiten 
ging. Doordat de stad zich u itle id d e , verioren 
de poorten hun funktie en werden afgebroken. 
Dc M uidcrpoort en de Haarlemmerpoort ble-

ven staan.”
“Deze poort staat midden in de wijk. Het 

biedt een doorgang maar je kan er makkelijk 
langs lopen. Het heeft dus niet de funktie van 

een toegangspoort.”
“In het verleden werden er ook poorten ge- 

bruik als triomfboog: bv. ter nagedachtenis 
aan de overwinningen van de keizer van Ro- 
me. Is deze boog geplaatst ter ere van een

staatsman?”
“Dat zal zeker niet de bedoeling zijn ge- 

weest. Het is een kunstwerk in de vorm van
een poort.”

“W at je ziet, zonder iets te interpreteren, 
zijn twee pilaren die bovenaan in een boog uit- 

komen en zo een doorkijk vormen.”
“Het beeld is, als markering, goed zichtbaar 

op grote afstand. Door de strakke e.envoudige 
vorm is het duidelijk herkenbaar.” 

bij die blauwe“ ؛:“Een wegwijzer in de buur

boog moet je linksaf.”
"D e vorm van dit beeld zegt veel over de

buurt. De Staatsliedenbuurt kenmerkt zich 
door hoge huizenrijen tegenover elkaar. Die 
hoogte en de smalle doorgang vindt je •ook in 
deze poo rt.”

“ Ja, ja ; het beeld heeft met de architektuur 
te maken, maar in hoeverre met de mensen die 
er wonen?”

“ Hoe bedoel je? Mensen leven tussen de ar-
^hitpktimr ”

“ Het kunstwerk is zo immens hoog, dat je 
als kijker wordt gereduceerd to t een dwerg.” 

“ Er bestaan gelukkig verschillende vormen 
van beeldende kunst. Soms is het klein en in- 
tiem en past goed in een parkje of op een bin- 
nenplaats. Deze keer is het beeld groot en 
m onum entaal.”

“ Van veraf maakt de poort een imposante 
indruk. Het ؟؛ groot en heeft een aantrekktngs- 
kracht. Sta je eenmaal bij het beeld, dan valt 
er niet veel meer te beleven. Je kijkt naar twee 
pilaren midden op het tro tto ir.”

“ Door die eenvoudige rechte pilaren gaat al- 
le aandacht naar boven toe, dat is de kracht 
van dit beeld. Extra toevoegingen aan de on- 
derkant zouden alleen maar afleiden.”

“ Het stalen beeld is in een blauwe kleur 
gespoten. Er wordt de laatste jaren veel kleur 
gebruikt in de huizenbouw om de buitenkant 
wat op te vrolijken.”

“ Het staat hier wat vreemd; een modern 
beeld tussen de oudbouw, kleur tegenover eer- 
lijke bakstenen.”

“ Hoe zou deze poort er over 20 jaar bij 
staan? Dan zijn de oude huizen vervangen 
door nieuwbouw en valt het beeld niet meer op 
tussen zoveel kleur.”

Hannie van den Ber^h 
Karin Hackfoort

fo to : Cor Bergveld

.........

ممحآجم.ت

schrift aan de centrale stad en aan Gedeputeer- 
de Staten gestuurd te hebben. Stadsdeelraad 
en bewoners staan eensgezind in hun streven 
tegen de onnodige aantasting van het park. De 
strijd zal niet gemakkelijk zijn. De Spoorwe- 
gen zijn een machtig lichaam, waar het heel 
moeilijk tegen vechten is. Alleen als de gehele 
buurt als één m an/vrouw zich tegen de plan- 
nen blijft verzetten, kunnen we het park be- 
houden. Het is een ongelijke strijd. Een strijd 
van buurtbewoners zonder veel macht tegen B 
en w  met een heleboel macht. Wij mogen ech- 
ter eisen dat B en w  hun macht, die hen uitein- 
delijk door ons gegeven is, op de juiste manier 
te gebruiken. Het Westerpark mag niet verlo- 
ren gaan!

? ie t Vink

EENSGEZIND VOOR BEHOUD VAN WESTERPARK
den handtekeningen zijh geplaatst. De veront- 
waardiging is enorm. Als een gesloten biok 
stelt de buurt zich op tegen de plannen van het 
Gemeentebestuur.
In de Staatskrant van de vorige maand is ge- 
schreven dat de hoop dat de stadsdeelraad 
voor de buurt zou opkomen, niet uitgekomen 
is. Dit is gelukkig niet waar gebleken. B en w 
hebben inderdaad de deelraad niet op de hoog- 
te gesteld van hun plannen. De deelraad heeft 
niet geweten wat er aan de hand was. M aar nu 
de werkelijke gegevens via de buurtwerkgroep 
bekend zijn geworden, scharen zij zich achter 
onze aktie voor het behoud van het park. In 
een persbericht delen zij mee een bezwaar-

SCHOONMAAKAKTIES STRATEN
mei de Van Limburg Stirumstraat en van de 
brug bij De W ittekade tot het Van Limburg 
Stirumplein, het Van Limburg Stirumplein en 
de Van der H oopstraat van het Van Limburg 
Stirumplein to t de Van Hallstraat. Op woens- 
dag و juni de Gillis van Ledenberchstraat, 
Zaagmolenstraat en de Eerste Kostverlorenka-
de to t de Kostverlorenstraat.
De bewoners van die straten zullen een week 
voor de aktie bericht krijgen van de stadsdeel- 
raad en de politie zal van te voren automobi- 
listen attenderen op de aktie door middel van 
een bericht onder ruitenwissers van geparkeer- 
de au to’s.

?au l Christenhuis

Vorig jaar zijn er een aantal grote schoon- 
maakakties geweest in de Frederik H endrik-؛ 
straat, Van Oldenbarneveldtstraat en -plein, 
De W ittenkade (even zijde) en een deel van de 
Nassaukade. De straten zijn niet alleen ge- 
veegd en schoongespoten, maar er zijn ook 
putten schoongemaakt, fiets- en autowrakken 
verwijderd, gaten in het wegdek en trottoir ge- 
repareerd en verkeersborden recht gezet. Veel 
bewoners reageerden positief op deze akties, 
op enkele autobezitters na, waarvoor geduren- 
de de akties parkeerverboden golden. In dit 
voorjaar zijn de volgende straten aan de beurt: 
©p woensdag 3 april de Eerste en Tweede Nas- 
saustraat en De W ittenstraat. Op woensdag 8

HUISWERKBEGELEIDINGSPROJECT
klassen worden nog vrijwillgers gevraagd. Zij 
die het leuk vinden om met tieners te werken 
en in het bezit zijn van een een HAVO-diplo- 
ma, o f een vwo, MBO, HBO volgen, worden 
dringend verzocht te reageren. De huiswerk- 
klassen zijn actief van maandag t/m  donder- 
dag. Voor informatie en aanmeldingen kunt u 
zich wenden tot: Anthonie de Bruine (coördi- 
nator) tel.: 020-6224668.

Het sociaal-cultureelwerk in de stad Am.ster- 
dam, dat plaatsvindt in buurthuizen en jonge- 
rencentra, biedt aan bewoners van wijken een 
aanbod van recreatieve en educatieve activitei- 
ten. Eén van die activiteiten is de huiswerkbe- 
geleiding voor tieners en jongeren. De jon- 
gerencentra ‘Dutch Clutch’ (centrum-oost) en 
‘Reinilda’ (centrum-west) zijn in m aart gestart 
met een huiswerkklas. Voor deze huiswerk-

groep heeft bij Gedeputeerde Staten een be- 
zwaarschrift ingediend. Tevens is een advo- 
kaat ingeschakeld om juridische bijstand te 
verlenen. B en w  hebben de Gemeenteraad een 
rad voor de ogen gedraaid. In hun toelichting 
staat dat slechts 6 grote bomen gesnoeid moe- 
ten worden, terwijl in werkelijkheid honder- 
den bomen radikaal omgehakt zullen worden. 
B en w  hebben geschreven dat zij de beste 
oplossing gekozen hebben met de minste aan- 
tasting van het park door het toepassen van 
ccn betonnen randplaat. Allemaal leugens! De 
randplaat heeft maar een lengte van 175 meter, 
terwijl voor de overige 225 meter een zandaan- 
vulling van 10 meter breed wordt toegepast. 
De buurtewerkgroep is nu een handtekenin- 
genaktie gestart. Het is hartverwarmend om te 
zien hoe de buurt gereageerd heeft. Honder-,

De werkelijke plannen van de Spoorwegen zijn 
nu bekend geworden. Langs een groot deel van 
het Westerpark wordt de spoordijk met een 
zandaanvulling 10 meter verbreed. Honderden 
bomen zullen moeten sneuvelen. Van de ten- 
nisvelden wordt een deel opgeslokt door 
spoordijkverbreding. Je moet je eens voorstel- 
len dat over een paar maanden zware vracht- 
auto’s met zand dwars door het park ons 
rekreatiegebied gaan vernielen. Een werkelijke 
ramp dreigt te geschieden. Het is ongelooflijk 
< اها ٠٠ « w e th o u d e r  van Groen Links op een 
dergelijke wijze het park gaat vernielen. Dit 
mag niet gebeuren!
De werkgroep Westerparkoverleg heeft enkele 
weken geleden alle bomen die omgehakt zullen 
worden, met kalkstrepen gemerkt. Nu kan 
iedereen zien wat er gaat gebeuren. De werk
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reldberoemde man van de cementroffels in 
beeldenpark Oosterbeek Arnhem, reageerde 
enthousiast over het z.g. ‘douchekop-project’, 
dat op het Van Limburg Stirumplein zal ver- 
rijzen. Binnenkort buigt de gemeenteraad z؛€h 
hierover. Plannen over een (bomvrij) art-ob- 
ject op de Mariaverschijningsplaats op het- 
zelfde plein, aangeboden door de Franse kun- 
M ؛ه tenaar Jean Philippe؟ artino, werd door 
het comité-generaal OLVrouw ter Staats ‘als 
een kind met badwater weggespoeld’. Officiële 
kunst lijkt hier geen poot aan de grond te krïj- 
gen. Bij openingen in het artotheekje aan het 
Van Hogendorpplein tref je weinig kunste- 
naars uit de buurt, terwijl met name de Staats- 
liedenbuurt nogal wat internationale kunste- 
naars onder haar bewoners telt. Zoals de 
befaamde Portugese sehilderes Maya, de niet 
minder beroemde Frans/Nederlandse art-foto- 
graaf Pierre Michel. Zo zouden we nog wel een 
kolom kunnen vullen en dan nog zouden we 
artiesten en kunstenaars vergeten, ©nze buurt 
bruist op onafhankelijke wijze van de Kunst.

Bernard Visser van de afdeling voorlichting 
van ons Stadsdeel: ‘We willen het meest cleane 
stadsdeel van Amsterdam worden’. Stadsdeel- 
raadvoorzitter M aarten Voster haalde zich de 
woede van de graffity-artiesten van heel Am- 
sterdam op de nek, door in waterafstotende 
overall en gewapend met hoge drukspuit het 
startsein van de actie te geven.

Fabrice Hünd
Mensen denken soms dat ze voor echte kunst 
naar een museum of artotheek moeten. Niet in 
onze buurt. Neem de beschilderde schuttingen 
van Fabrice H،؛nd. Jawel, dezelfde Fabrice 
Hünd die in eigen stad o.a. in het Stedelijk, de 
Nieuwe Kerk en Bijenkorf exposeerde, □e 
man die uit Arti et Amicitea werd gesmeten in 
opdracht van de heer Weiman. Puur om dat hij 
het niet laten kan beschilderde hij de oersaaie 
schuttingen om bouwputten aan de Van Lim- 
burg Stirum- en Van der Hoopstraat. Hünds 
werk kun je kopen bij de Nicolai Galery in Co- 
lumbus, ©hio, in de Verenigde Staten o f be-

DE GESCHIEDENIS VAN 
ONZE BUURT

meest pessimistische reak- »١١ Een van '.هاا؛ء1،ءل  ‘Kunst ؛n de buurt? Dat is to،h een du()d؛،؛؛burenا
ties op mijn mededeling dat deze aflevering van de geschiedenis van onze buurt daarover zou 

niet over dat artotheekje schrijven?'. Dat zou maar één facet van de ها1ا gaan. Of: •Je gء a a t 
mensen weten dat zowel Keith Haring als Vincent van ؛؛kunst zijn: de beeldende kunst. Weini 

h hier actief zijn geweest, ©f dat Lucebert aan de Nassaukade het levenslicht zag. Kunst in؛؛Go 
de buurt is ook muziek: dat Danny de Munck hier is geboren en dat de wereldberoemde chancon- 
nier Jaeques Brei in onze buurt heeft staan schelden en tieren. En dat de populairste muziekgroep 
die Nederland ooit gehad heeft, de groep Doe Maar, nadat ze uit elkaar waren gegaan, nog één- 
maal samen hebben gespeeld op het Van Limburg Stirumplein. ‘Ja, maar dat heet kleinkunst, 
ook heel aardig’. Wie ben ik om te oordelen of Brei ku^-met-een-kleine-k en Van Gogh met 

-de grote-K-van- Kw§st moet worden geschreven. We gooien ze allemaal op één hoop: René Fro 
er en zijn vader Bolle Jan in de Tweede Nassaustraat, Vineent van Gogh in De Wittenstraat,؛؛ 

.Keith Haring op De Koperen Knoop en Fabriee Hünd overal in de buurt

Fabrice H ünd stijgt op ٧٠٠٢ eigen werk (foto Dirk Blij).

Op speciaal verzoek dan ook even een korte 
vermelding van beroemde artiesten in onze 
buurt, ©anny de Munck dus, maar ook de on- 
der de liefhebbers van het ‘p ik a n te ’ (schuine) 
lied, de razendpopulaire zanger Bolle Jan 
(daar was een meisje uit Naarden, die wilde 
een grote behaarde...), die een eigen café had 
op de hoek De Witten- Tweede Nassaustraat. 
©p de plek waar nu Dirk van den Broek zijn 
supermarkt heeft werd ook Bolle Jan ’s zoon, 
de bekende zanger René Froger geboren. Ver- 
der komen ook de bekende macramé- en 
naaldkunstenares Neeltje van Veenhoven en 
glossy modellenfotograaf Hannus Sieveking

hier vandaan. Ik bedoel maar. Tenslotte klopt 
de Spaarndammerbuurt zich ook voortdurend 
op de borst omdat Christine Deutekom in de 
Nova Zeblastraat het levenslicht zag. Jammer 
dat mevrouw Deutekom ‘voor geen geld ter 
wereld’ meer terug wil naar dat kousenwin- 
keltje in de Spaarndammerbuurt. We hebben 
het dan ook niet verder over deze ‘Moord en 
brand’-buurt. Deutekom ten spijt heeft er in 
onze buurt een nog vele malen beroemdere 
zanger staan tieren en schelden. De wereldbe- 
kende chansonier Jaques Brei in de Staatslie- 

•denbuurt! Nee, hij gaf er geen soirée. Hij 
stond met een lekke band langs de Haarlem- 
merweg.

Mohamed el-Fers
Yolanda Hoekema

zichtigen in de Amsterdamse Stopera. Maar 
alleen in de Staatsliedenbuurt hangt het om zo 
maar. Net als Keith Haring kan hij zich nau- 
welijks bedwingen wanneer hij in zijn omge- 
ving met een saaie, egale muur of schutting 
wordt geconfronteerd. De in 1961 in de Van 
der H oopstraat geboren en in de J.M . Kempe- 
naerstraat opgegroeide graffity-artiest heeft 
duidelijk plezier in het schilderen. Toen café 
De Nachtegaal door de politie werd dichtge- 
timmerd, liet Hünd ’eerst de omgeving op me 
in w e r k e n ’-
Fabrice: ‘Ja , toen ؛k begon met schilderen, 
kreeg ik wel reakties als “ Junk, of hippie, rot

op” . M aar toen het werk vorderde kwamen er 
leukere reakties. Werd ؛k uitgenodigd voor 
koffie o f voor maaltijden. Ik kreeg vooral 
reakties van bejaarden. Heel afwisselend von- 
den ze het o f een schandalige bende of mooi. 
Waarom ik het doe? Nederland is veel te grijs, 
er zijn hier wel duizend soorten grijs’. Fabrice 
was de afgelopen maand voortdurend in het 
nieuws met zijn Art in the arches-project: 
Zestig van de dichtgemetselde poorten onder 
het spoor aan de Haarlemmerhouttuinen zijn 
over een kilometer lengte ‘net als het tapijt van 
Bayeux’ beschilderd door deze kunstenaar.

Straatkunst
De geschiedenis van Kunst in De Buurt, ©m- 
dat het ons een museum ontbeert, betreft het 
vooral straatkunst. Claus ©ldenburg, de we-

ken. ©verigens werd het gebouw daarna weer 
hersteld en ging het voor hetzelfde bedrag weer 
van de hand.
Het kunstwerk dat Haring op de muur van De 
Koperen Knoop produceerde, zou de geschie- 
denis in gaan als het allerlaatste g r a f f i t y - w e r k  

van deze te jong gestorven artiest. Afgelopen 
maand waren de Amerikaanse kunstfotogra- 
fen Robért w. Rosenthal en Eddy Warren in 
Amsterdam. Zij fotograferen over de hele we- 
reld al het muurwerk dat van Keith Haring te 
achterhalen is. Zijn disign op de Chinese Muur 
en de muren van het Kremlin, het Vaticaans 
Museum, alles staat in het december a.s. in

Amerika verschijnend boek.

Weggepoetst
Rosenthal: ‘Ja, jammer dat ze zijn kunstwerk 
op die muur hier in Amsterdam West (op de 
muur van De Koperen Knoop) hebben wegge- 
poetst. Nu hebben we alleen maar die zwart- 
wit-foto van Newsweek’. Rosenthal benadrukt 
dat er elders in de buurt schitterende v o o rh e e l-  
den van Grafitty-art te vinden waren. Litge- 
breid fotografeerde hij de schuttingen die door 
Fabrice Hünd waren vervrolijkt. Lang leven is 
deze kunst-uiting niet beschoren, want Stads- 
deel W 'e s te rp a rk  startte begin maart een zoge- 
naamd Grafitty-project. Niet om deze kunst- 
vorm te beschermen, maar om uitingen van 
aankomend talent, zonder onderscheid of ar- 
tistieke criteria, van de muren te verwijderen.

M aar laten ١١١̂ bij het begin beginnen. Voor- 
dat de buurt ontstond werd ons gebied veelvul- 
dig door genreschilders op het canvas vastge- 
legd. Met al die slootjes en molens en zware 
luchten was wat nu Staatslieden- en Hugo de 
G rootbuurt heet een ideaal onderwerp voor 
een oer Hollands schilderij. Daarna leende de 
nieuwgebouwde buurt zich minder als onder- 
werp. Hoewel sommige mensen lyrisch worden 
over het laatste stukje De W ittenstraat, de 
restjes van vóór de bouw van de buurt aan het 
einde van de vorige eeuw. Het zou to t aan het 
eind van de tachtiger jaren duren voor men 
zich begon te realiseren welk een historisch 
schitterend stukje stadsgezicht zich aan het 
einde van De W ittenstraat bevindt. Iets wat 
overal elders al verdwenen is en wat met name 
door de afwisseling met de rest van de buurt 
deze zo leefbaar m aakt. Jammer dat die foeile- 
lijke Nassaukerk in dit historisch geheel zo uit 
de toon valt. Terecht beschouwt men dit stukje 
straat minstens zo specifiek als die trap- en 
halsgeveltjes binnen de grachtengordel. Wist u 
bijvoorbeeld dat de bekende dichter Arthur 
Rimboud in het houten huis op nummer 148 
(naast Tegelhandel Smeets) heeft verbleven? 
O f dat even verderop, in het schitterende 
woonhuis van de gebroeders Bouwman, ooit 
een bekend kunstenaars-etablissement was ge- 
vestigd, waar ook Vincent van Gogh moet 
hebben gezeten?
W at zou het prachtig zijn, wanneer, met een 
beetje goeie wil en enthousiasme, dit unieke 
stukje Amsterdam weer in haar oude glorie 
zou worden hersteld, inplaats van dit vol te 
proppen met nog meer van die karakterloze 
nieuwbouw, zoals aan gene zijde van De Wit- 
tenkade is verrezen.

Keith Haring
Wist u dat De Koperen Knoop één dag lang 
over miljoenen beschikte, zonder dat het be- 
«tınır zich hiervan bewust was? Dat zat zo: 
Toen de bekende A m e r ik a a n s e  schilder Keith 
Haring een paar jaar geleden door het Stede- 
lijk Museum werd uitgenodigd, vroeg een fó- 
tograaf van Newsweek hem om voor de came- 
ra zijn verleden als graffity-artiest te recon- 
strueren. Er volgde een problematische rit 
door de stad, omdat alle geschikte plekken al 
versierd waren met spuitbusart. Keith werkte 
uitsluitend op maagdelijke muren en reageerde 
enthousiast toen hij de kraakheldere gevel van 
De Koperen Knoop in de Van Limburg Sti- 
rum straat zag. Geïnspireerd joeg hij één van 
zijn beste werken op de muur.
Nu is Keith Haring gestorven en een van de 
duurste kunstenaars uit de tweede helft van 
deze eeuw geworden. Een muurtje waarop 
jeugdwerk van de Amerikaan, werd door re s-  
taurateurs van het Paul G e tty -m u s e u m  met 
chirurgische preciesie afgebroken en vormt nu 
een van de topwerken in wat de meest poeneri- 
ge kunstverzameling in de wereld heet. Om het 
muurtje in eigendom te verkrijgen moest er 
wel een veertien verdiepingen tellend gebouw 
worden gekocht, dat eigendom was van de 
Diana Ross Ltd.
‘Een schijntje, in vergelijking met de werkelij- 
ke waarde van het werk. Zo’n gebouw zet je zo 
weer neer, maar Keith Haring heeft maar één 
keer in zijn leven zo’n allesomvattend werk ge- 
m aakt, waarin al zijn latere stijlen al sluime- 
rend aanwezig zijn’, was het commentaar van 
museumdirecteur op de kritiek dat men er in 
totaal zo’n 23 miljoen dollar voor over had om 
een ‘original H aring’-muurtje op de kop te tik-

s ™gal arti allemaal؛ Jt
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COSMETICA

سمسثة:

„بمدمحمنفي

NIEUWS٧١٢ STADSDEEL WESTERPARK
-De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt vor 

jaar samen me، de Staatslie- ٢٠٢؛؛؛ sinds ٨١*،٨ 
adsdeel:.؟، Grootbuurt één ه  den- en Hugo ء

WESTERPARK. Stadsdeel Westerpark heeft 
eigen bestuur, de stadsdeelraad. De raad 

n over allerlei zaken die voor؟ng؛ss؛neemt b،sl
bewóners van WESTERPARK van belang ءه 

wanneer de ء rubriek kunt uس  zijn. ١« <ءءءا 1
stadsdeelraad vergadert en welke besluiten er 

rden genomen. Maar ook andere zaken kó->؛w 
 men aan bod zvais bijvoorbeeld informal؛؛

bouwplannen, werkzaamheden aan de ه« ءء
w, ا»اا»؛إاهصويهإااال^ة,.'،{؛، ،g

een nieuwe ٢٠٠٢ Een naam 
sporthal

-taal een prach؛ Aan de Van Hogendorpstraat 
voor الأ ؛؛لل nieuwe inloophal waar de bل u u rt ءج؛ا 

heeft geknokt. Zaterdag 6 april a.$. wordt de 
geopend. اءءلءا؛؛ه !nieuwe sportha 

Een nieuwe sporlhal verdient een klinkende
naam
Maar die prachtige hal heeft nog geen naam. 

 Daarom ïs er een prijsvraag uitgeschreven. ،ء-
die CC"I goed idee heeft voor een naam ااجحآ؛؛ه 

voor deze hal kan zijn öf haar idee insturen. 
De beste inzender wordt beloond met een ka-

,100 / dobon van 
u doen? ،(٠١٠ Wat 
dee vóór 1 april naar: Stadsdeel؛ Zendt UW 

Westerpark. afdeling Voorlichting, antwoord- 
nummer 10418, 1000 RA Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig. Tijdens de opening 

,zal de prijswinnaar worden bekendgemaakt

Vragen over Stadsdeel Westerpark?
In het ©verzieht hieronder kunt ٧ zien waar ٧ 
voor de belangrijkste ?ak،n in het stadsdeel 
moet zijn. Weet ٧ niet waar u met uw vraag, 
opmerking o f هال؛(ا »  naar toe moet, belt ٧ dan 
met de afdeling Voorliehting, telefoon 
5810.300. u  krijg، آء antwoord op al uw vra- 
§en en we verwijzen u naar de juiste afdeling 
o f instantie. Bij de informatiebalie van de af- 
deling Voorlichting kunt u ook allerlei brochu- 
res krijgen over onderwerpen als huisvesting, 
studiefinanciering, 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.

De ؛؟ukken en de agenda’s van de vergaderin- 
gen liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor 
bij de afdeling Voorlichting

Spreekuur b،>ttw- en woningtoe- 
zicht
Op het stadsdeelkantoor is een afdeling van 
Bouw- en Woningtoezicht die bevoegdheden 
heeft over het gebied stadsdeel W esterpark. u  
kunt bij deze afdeling terecht voor onder ande- 
re: klachten over achterstallig onderhoud aan 
woningen van particuliere eigenaars, het ؛nd؛e- 
nen van bouwaanvragen, subsidie-aanvragen 
voor particuliere woningverbetering en andere 
informatie. De inspecteurs van Bouw- en Wo- 
ningtoezicht hebben elke werkdag spreekuur 
van 0ت.قا tot 16.30 uur. u  kunt eventueel زال- 
dens het spreekuur bellen voor een afspraak 
op een andere tijd. Telefoon: 810. ؟311 .

Westerpark start met ehemo-ear
Je staat er niet elke dag bij stil, maar in ons da- 
gelijks afval zitten heel wat stoffen die slecht 
zijn voor ons milieu. Zoals bijvoorbeeld rest- 
jes verf, oude medicijnen of oude batterijen. 
Dit soort afval is schadelijk voor het milieu 
omdat er stoffen in zitten die de natuur niet 
kan afbreken. Daarom is het beter schadelijk 
afval apart te houden en weg te brengen. Maar 
waar moet u met die troep naartoe?

Chemisch afval naar de chemo-car
Vanaf woensdag 3 april komt de chemo-car 
naar stadsdeel W esterpark. Dat is een speciaal 
soort vuilniswagen waar u met al uw chemisch 
afval terecht kunt. De chemo-car stopt voor- 
taan iedere woensdag op een aantal vaste hal- 
teplaatsen in de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt. Zo kunt u straks uw restjes verf, oude 
batterijen en andere schadelijke stoffen dicht 
bij u in de buurt kwijt.
Met haltepalen wordt de plek aangegeven waar 
de chemo-car stopt. Binnenkort krijgt u thuis 
bericht over waar de chemo-car in de buurt zal 
staan en op welke uren u er terecht kunt.

Andere inzamelpunten voor chemisch afval
Kleine hoeveelheden m؛l؛eu-schadel؛jke stof- 
fen kunt ٧ ook ؛nleveren bij het depot van de 
Reiniging aan de 2e Hugo de G rootstraat 45. 
Maar ook winkeliers in het stadsdeel werken 
mee. Een deel van uw chemisch afval zoals bij- 
voorbeeld lege batterijen, kunt u bij 23 winkels 
in de buurt inleveren. Veel mensen in Wester- 
park doen dit al.
Hieronder staan de winkeliers genoemd in de 
Staatsliedenbuurt die met het inzamelen van 
klein chemisch afval meedoen.

tel. ؟١٨٦» »!
tel. 5810.300

Stadsdeel Westerpark
H arlem m erw eg 8-10, 
1014 BE Amsterdam 
Voorliehting

Vergaderingen van de stad؟deel- 
raad
Dinsdag 2 april Dinsdag 7 mei
٧ kunt de vergaderingen van de raad bijwo- 
nen, want deze zijn openbaar. De raadsverga- 
deringen beginnen om 0د.وا uur. Van ا؛ا .و آ  
tot 20.00 uur is het voor bewoners mogelijk de 
raad toe te spreken en vragen te stellen.

Vergaderingen commissies
Commissie ^،adsdeelwerken, verkeer en [I،ilieu

wo 3 april
Commissie Algemene Zaken, Personeli ه  Or- 
ganisatie di 9 april
Commissie Financ^n wo 10 april
Commissie Economie en Werk wo 17 april 
Commissie Welzijn en Onderwijs di 23 april 
Commissie Wonen wo 24 april
De commissievergaderingen beginnen telkens 
om 20.00 uur. Van 20.00 tot 20.30 uur is het 
voor bewoners mogelijk om de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen die niet op de 
agenda staan.
De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam.

Reiniging
(voor vragen, klachten en 
aanmelden van grof vuil) tel. 0.91 ء84.ئ  

Wegen en groen 
(voor het snel verhelpen van klachten, 
zoals: losse stoeptegels, een gat in 
de w؟g e.d.) tel. 684.39.53

Enkele gemeentelijke zaken 
Herhuisvesting - van Reigersbergenstraat 2

tel. 5814.814
* algemene informatie voor 

woningzoekenden tel. 680.68.06
* spreekuur op werkdagen;

8.30-12.00 uur
* Spreekuur op donderdagavond:

17.00-19.00 uur
* stadsvemieuwingsspreekuur op 

donderdag van 7.00-18.30 uur
Huureommissie - Droogbak la  tel. 622.02.77 
+ spreekuur op werkdagen:

9.00-11.00 uur
Huursubsidie - w ibautstraat 3 tel. 665.91.71 
+ spreekuur op werkdagen:

13.00-16.00 uur

naar stadsdeel Westerpark.

l i l l i k  

Vanaf woensdag 3 april kom t de chemo-car
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Autncentri[m Frederik Hendrik 
Fred. Hendrikstraat 127-156 
inzamelen: oude accu’s

Drogisterij-Farfumerie Tom Lowie
Van Limburg Stirumstraat 46
inzamelen: batterijen, kwikthermometers, be-
strijdingsmiddelen

R. Zijlstra 
2e Nassaustraat 44
inzamelen: batterijen, verfresten, oplosmidde- 
len
Cap؛-Lux 
Nassaukade 361
inzamelen: batterijen, ontwikkelaar, fixeer

Oude batterijen kunt ٧ bij onderstaande win- 
keliers inleveren.
Foto Spiekerman 
2e Nassaustraat 38

Prins Radio/TV
Van Limburg Stirumplein 7
Sportief
2e Nassaustraat 34 
All Sound
Van Limburg Stirumstraat 111

Intertronic 
Haarlemmerweg 527

Supermarkt Dirk van den Broek 
2e Nassaustraat 23 
Cor van Schie 
2e Hugo de G rootstraat 26 
Voor meer informatie over het afgeven van 

١ milieu-schadelijk afval kunt u de afdeling Rei- 
niging ook bellen, telefoon: 6845091.
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brigade kan een onderhoudscontract worden 
gesloten. Vieze muren worden schoongemaakt 
en daarna van een coatinglaag voorzien, zodat 
nieuwe graffity veel makkelijker en ook goed- 
koper verwijderd kan worden. Muren die een- 
maal van een coating-laag zijn voorzien kun- 
nen binnen 24 uur worden schoongemaakt. 
Ook particulieren kunnen een onderhoudscon- 
tract met de anti-graffity brigade afsluiten.

Voorlichting stadsdeel W esterpark

door langdurig werklozen en een bstsr onder- 
houd van de buurt.
Het project biedt aan vier langdurig werklozen 
een baan. H alf april gaan zij in Westerpark 
aan de slag. Tot die tijd krijgen zij een oplei- 
ding bij het Centrum Vakopleiding Volwasse- 
nen to t anti-graffity medewerker. De anti- 
graffity brigade zal in eerste instantie met na- 
me overheidsgebouwen en woningen van wo- 
ningbouwverenigingen aanpakken. Met de

Aanpak §raffity

Met het schoonspuiten van een bekladde muur 
gaf de stadsdeelvoorzitter van W esterpark, 
M aarten Voster, op maandag 25 februari het 
officiële startschot voor het anti-graffity pro- 
ject in het stadsdeel. Het project heeft een 
tweeledig doel: het opdoen van werkervaring
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ningskaart aanschaffen. Hiermee kunt u ook 
gebruik maken van de k r a c ^ t r ^  mte؛ngsru؛
in het B ^ iu s -S ^ r tc e n tru m .  Wel dient ver- 
meld te worden, dat het gebruik maken van 
deze trainingsm gelijkheid  geheel voor eigen 
risico gebeurt. De kaart kunt u in ءه sporthal 
kopen op vertoon van een legitimatiebewijs; u 
dient ook een reeente pasfoto  af  te geven. Het 
is mogelijk, dat de krachtrainingsruim te  inci- 
denteel wegens instruktie of verhuur voer 
kaarthouders gesloten is; dat zal dan  in de ha؛ 
op het mededelingenbord ruim  van tevoren 
aangeplakt worden.
In de openingsweek wordt op dinsdag 9 april 
om  19.30 uur een gratis demonstratie gegeven 
van aero-fitness, verzorgd voor alle belangstel- 
lenden; de kach train ingsru im te  is dan  in vol- 
Ie glorie te beziehtigen.
De prijzen voor 1991 zijn als volgt: 
drie kwart jaar  /  117,25
half jaar  /  94,50
een kwart jaar /  64,50
m aandkaart ƒ  37,50
(eventuele prijswijzigingen door het deelraads- 
bestuur voorbehouden).
Vanaf het nieuwe seizoen (vanaf de derde 
week in september) komen er wekelijks 
instruktie-uren  a / 3 , -  per persoon per keer. 
Onder leiding kan krachtsport gedaan worden. 
Het omgaan met het materiaal, de trainings- 
opbouw  en -techniek, verantwoorde schema’s 
e.d. worden daarbij behandeld. In de eerste 
Staatskrant na de zomer zult u bij het sport- 
buurtprogram m a deze instructiemogelijkhe- 
den aantreffen.
Krachtsportrooster vanaf 15 april dagelijks 
van 7.15 tot 23 uur.

en<}orp Bredius؛؛Ho
open  open 
open  dicht 
dicht open

datum
15 april tot 1 juli 
juli to ا t 22 juli 
22 juli tot 19 augustus
19 augustus to t jan. 1992 open open 
Informatie en opgeven bij: Ted Jorritsma, 
de sportbuurtwerker.

donderdag 11 april
21.00-23.00 uur konditietraining. volwasse-

nen. Een pittige training met 
spierversterkende oefenin- 
gen, stretching en loopwerk, 
gegeven door gediplomeerde 
sportleiders.

zaterdag 13 april
09.30-10.30 ٧٧٢ tennisles volwassenen-
10.30-11.30 ٧٧٢ tennisles volwassenen.
11.30-12.30 uur tennisles volwassenen.

Ook  ٧٠٠٢ deze lessen geldt, 
dat zij gegeven worden door 
gediplomeerde sportleiders.

zondag 14 april
21.00-23.00 uur badmintoninstuif en -toer-

nooi. ٧  kunt komen om  vrij 
te spelen (voor materiaal en 
medespelers wordt gezorgd), 
óf om  mee te doen met het 
toernooi.

Informatie over dit programma en alle an- 
dere gemelde zaken op deze sportbladzij-
den bij:
Ted Jorritsma,
sportbuurtwerker Staa(slieden-/Hugo de 
Grootbuurt
p /a  Hog^orp-Sportcentrum,
Van Hogendorpstraat 921,
1051 CE Amsterdam 
tel. 6844260 (hal) 
tel. 5810311 (kantoor).

KRACHTTRAINING
In de nieuwe buurtsporthal is een krachttra؛- 
ningsruimte. Daarin bevindt zich de nieuwste
kac^ tra in ingsappara tuu r  van Schnell. Het is
mogelijk om  daar vanaf maandag 15 april 
iedere dag  van 07.15 uur to t 23.00 uur indivi- 
dueel te trainen, u  moet dan  een krachttrai-

GROOT FEESTPROGRAMMA GRATIS

jart, balspelen.)
19.30-21.30 uur Sporting West korfbal-demo 

 en wedstrijd. ٧ kunt kenn->؛؛
maken met korfbal op hoog 

 niveau en tevens met korft؛،؛}
voor beginners.

21.30-23.00 uur drill-tennis (les met tenniska- 
(.non  çn video

dinsdag و april
09.30-10.30 uur

10.30-11.30 uur

19.30.20.30 uur

20.30-21.30 uur
21.30-23.00 uur

tennisles volwassenen 1
Rackets en ballen zijn aanwe-

tennisles volwassenen 2.
Ook hierbij is materiaal en 
bevoegde leiding aanwezig, 
les aero-fitness 1. (met mu- 
ziek en k r^ ttra in in g s-a p p a-  
ratuur)
les a^ro-fitness 2. (Idem) 
Oosterse vechtsporten, (pe- 
cak silat, kendo en nan- 
chuko-do). Specialisten ver- 
zorgen demonstraties en in- 
troduktietr^ningen.

woensdag 10 april
10.00-12.00 uur konditietraining  voor buiten-

lansde vrouwen.
14.00-18.00 uur Jeugdvoetbaltoernooi in bei-

de hallen. (و t/m  12 en 13 
t/m  16 jaar). Teams kunnen 
zich opgeven in de hal op 
woensdagmiddag bij sportlei- 
der Hennie de Kok.

19.30-21.30 uur Xenon volleybal demo, trai- 
ning en wedstrijd. Neem 
sportkleding mee; na deze de- 
monstratie wil je  zeker ook 
meedoen.

 Op /at،-rda؛؛ april is heteindelijk zover 6: ءه
n-"؛ .porthal voor buurtbewoners, de zgn؟ 

geopend. Deze ،؛ءء$ءا1؛از louphal", wordt 
921 aan de Van Hvgendvrp$traat !؛،؛، sporthal 

en zal voornamelijk worden gebruikt door 
n de؛ buurtbewoners. Om iedere buurtbewoner 

gelegenheid te stellen kennis te maken met zijn 
of haar nieuwe sporthal en de aktiviteiten, is er 
een feestprogramma van acht dagen gemaakt. 
De toegang tot alle hierna genoemde aktivitei-

,ten zijn gratis

Openingsprogramma inloophal

Gratis openingsprogramma voar alle buurtbe- 
woners:

Kinderprogramma (van s tot 
1 ع ر  aar). Er komt een clown, 
het luchtkasteel, een waar- 
zegster en nog veel meer! 
officiële opening en receptie. 
(٧٥٥٢ genodigden) 
groot feest met live-band. ءل 
hoeft dus niet van ؛por، te 
houden!!

Omnitöernoöi in beide hal- 
len. (voetbalfinales, volley- 
bal, schaken, darts) Iedereen 
kan meedoen; je  moet je  wel 
met je ploeg opgeven voór 4 
april in de sporthal!!

sport en spelen voor 55 +  -ers 
(bowls, darts, tafeltennis, bil-

zaterdag 6 april
15.00-17.00 uur

17.00-19.00 uur

21.00-01.00 uur

zondag 7 april
16,00-23.00 uur

maandag 8 april
11.00-13.00 uur

SPOOT EN ؛ EIDING GEVEN
ln de sportwereld is een schrijnend tekort aan vrijwilligers, die leiding willen geven aan deelne- 
mers van sportaktiviteiten. Niet alleen sportverenigingen hebben behoefte aan deze mensen, ook 
in^ellingen en organisaties, die sport in hun programma hebben, kamp،'n met dit probleem. 
Daarom wordt er in april gestart met kursussen Recreatie Sportleider A (RSLa). Deze opleiding 
voor vrijwillig sportkader is een officiële opleiding van het Ministerie WVC in samenwerking met 
de overkoepelende ^rtorganisaties, afgesloten met een door het ministerie erkend officieel exa- 
men.

CENTRALE TAEKW0N-D0 TRAINING
dam. Hoewel deze training  in eerste instantie is 
bedoeld voor bovengenoemde instructeurs en 
hun  leerlingen, zijn geinteresseerden welkom 
om  te komen toekijken. Natuurlijk  is de toe- 
gang gratis. Degene die hier in de buurt 
Taekwon-do willen trainen, kunnen iedere za- 
terdag  van 11.س uur tot 12.00 uur, trainen  in 
de Marcanti College, zaal c. Jan  van Ga- 
lenstraat 31. Teakwon-do is en /elfverdedi- 
gingssport die zowel door dames als heren 
beoefend kunnen worden. Voor verdere infor- 
matie tel.: 020-6864465-6136071-6907064. 
" Teakwon-do the Korean way ٠/  selfdefen-

ءء”.

sportaspect, de wedstrijdvorm, te zien daar 
TKD een dem nstratiesport was op de م1لجل - 
pische Spelen. De training  staat onder leiding 
van de in New York wonende Koreaanse 
grootmeester Hur Heung Taek 8e dan. H.H . 
Teak is geen onbekende voor Nederland want 
van 1973 to t 1986 gaf hij les in onder andere 
Amsterdam. Voor deze Centrale Training 
komt Meester Hur speciaal uit New York. 
Zijn leerlingen uit deze periode zijn inmiddels 
zelf instructeurs en geven les in diverse sport- 
scholen en verenigingen in en rond  Amster

Datum:
dinsdag 23 april
19.30-22.30 uur (^lochtonen-kursus) 
woensdag 9 april
19.30-22.30 uur (algemene cursus in Zuid). 
Informatie en opgeven bij: Ted Jorritsma. 
De sportbuurtwerker.

fo to : Cor Bergveld

Zaterdag 30 maart vindt er een u n i e k e  

Teakwon-do training plaats in dc Br،diu؛ 
Sporthal, Zaanstraat 335, van 12.00 uur tot
15.00 uur.

TKD  is een Koreaanse vechtkunst die geken- 
merkt wordt door een grote verscheidenheid 
aan  effectieve been- en handtechnieken. Sinds 
de laatste Olympische Spelen is TKD geen on- 
bekend fenomeen meer. Wie herinnert zich
niet de openingsceremonie met de spectacula؛-
re TKD demonstratie. Overigens was ook  het

Duur:
De kursus duurt 80 uur, verdeeld over 26 bij- 
eenkomsten van 2  -uur en 2 korte praktijk ت/ا
weekends (vrijdagavond/zaterdagmiddag). 
Daarnaast vindt een stage plaats van minimaal 
25 uur, waarin kennis wordt gemaakt met de 
verschillende werkvelden in de recreatiesport 
en ervaring wordt opgedaan met het leiding ge- 
٧«•" aan  aktiviteiten-

Korte inhoud:
In de opleiding leer je  op een goede wijze lei- 
ding geven. Vlot organiseren en een duidelijke 
speluitleg horen o.a. hierbij. Verder uiteraard  
veel spelaktiviteiten, kleine en grote spelen, or- 
ganisatievormen, bewegingsspelen, spelen in 
de zaal, buitenspelen (bos en strand), etc. Ook 
leer je zoveel mogelijk ongevallen te voorko- 
men en, als die toch optreden, wat je eraan 
kunt doen.

Bestemd voor:
Iedereen vanaf 17 jaar kan  aan deze opleiding 
deelnemen. Een specifieke vooropleiding is 
niet nodig.

Examen:
De opleiding wordt met een theoretisch en 
praktisch  examen afgerond. Aan dit examen is 
een door het ministerie van WVC erkend di- 
ploma verbonden.

Kosten:
De kosten voor deelname bedragen ƒ 275. — . 
Dit bedrag is incl. cursusboek en de 2 praktijk- 
weekends.

?laats:
-  in de nieuwe buurt-sporthal. Van Hogen- 

dorpstraat 921 (allochtonen) en
-  in de ' '  Andreas Schelfhout- 

straat 54 (Zuid).
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VAN DE INLOOPHAL

wensen over: het uitbreiden van het sport- 
buurtwerk, het vervangen van de muur voor 
een spijlenhek en het inrichten van het terrein 
٠٨١ de hal. Gelukkig stelt de deelraad eind ’90 
hiervoor budget besehikbaar. De oplevering 
was op 25 februari en de opening is op 6 april. 
We hebben er dan  een schitterende sporthal 
voor de buurt bij met behalve de grote sport- 
zaal: een kompleet ingerichte ktaehtt[-a؛n؛ngs- 
ruimte, een multifunktionele ruimte, een in- 
loopruimte en een nieuwe kantine tussen de 
beide hallen in.
We zijn hier een heleboel mensen dankbaar 
voor. Mensen die ons, al dan niet vanuit hun 
werk, gesteund en geadviseerd hebben. Zonder 
hen zou het ons nooit gelukt zijn.

Joke Sedney 
Werkgroep Sport

Activiteitenoverzicht inloophal
Van Hogendorpstraat 921 

Tot 30 april 99ا■

Tennisles volwassenen 
Sportspreekuur 
Sportinstuif voor jeugd 
van 4 t/m  12 jr. 
Sportspreekuur 
s ^ i t i e t r a in in g  volw.
Voetbal voor jeugd van 
10 t/m  14 jaar 
Tennisles volwassenen
T e n n is le s  v o lw a sse n e n  
T e n n is le s  v o lw a sse n e n  

Voetbalkompetitie vol- 
wassenen
Badminton volwassenen

di: 10.30-12.30 uur 
wo: 12.30-13.30 uur

14.00-16.00 uur

do: 19.30-20.30 uur
21.00-23.00 uur 

vr: 15.3 ا-م7.س  uur

za: 09.30-10.30 uur
10.30-11.30 uur
11.30-12.30 uur
19.00-21.00 uurzo:

21.00-23.00 uur

Informatie bij Ted Jorritsma 
Sportbuurtwerker

daar 1؟ ،dat nu nodig? Wie betaalt dat? En wa ؟؛ buurtbewoners? Waaroni ٠٠٢¥ Ëen sporthal 
ik proberen een antwoord te geven. Toen ik als sport- ١١١١ n? Op deze vragen،؛؛d ءا voor mij 

o de Grootbuurt kwam werken in 1987, was een groep men-؛؛n -/llu)؛l؛£،n de ^taatsl؛ huurtwerker 
$en uit de buurt al bezig met de plannen voor die sporthal. Zij noemen zich de Werkgroep Sport, 

gebruiken ٠، ek dat de sporthal aan de Van Hogendorpstraat bijna nooit،؛ Di« vond het al jaren
,door buurtbewoners «٠؟

In maart ’82 is de eerste aanvraag  gedaan voor 
sportbuurtwerk  in de Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt. Sportbuurtwerk  rieht zich op re- 
kreatieve sportbeoefening d.m .v. het organise- 
ren van sportinstuiven voor buurtbewoners. 
Tot die tijd waren er slechts 2 instuiven voor 
kinderen in de Van Hogendorphal. Na vele 
brieven en gesprekken kwam er in september 
’83 één instuif voor volwassenen bij op  don- 
derdagavond van 21.00 to t 23.00 ٧٧٢. Het jaar  
daarna werd die, zonder overleg met de buurt, 
weer geschrapt door de gemeente. Na vele pro- 
testen kregen we deze instuif in september ’85 
weer terug. M aar verder kwamen we niet. Dit 
had een oorzaak: de Van Hogendorphal, de 
oudste sporthal van Amsterdam, bestond toen 
al zo’n 20 jaar en werd sinds jaar  en dag voor- 
namelijk gebruikt door de georganiseerde 
sport (sportverenigingen). En omdat alle ande- 
re sporthallen in Amsterdam  ook  al mudjevol 
zaten, zou er voorlopig geen ruimte komen 
voor sportverenigingen om  door te schuiven 
naar andere hallen t.b.v. het sportbuurtwerk 
in onze buurt. En de ruimte die er op langere 
termijn  zou komen, zou toch mondjesmaat 
zijn. Toen werd het idee van een inloophal ge- 
boren. De Stokerij in de Jordaan  diende ons 
hierbij tot voorbeeld. In februari ’86 diende de 
werkgroep sport z’n eerste aanvraag hiervoor 
in bij de gemeente. Er was toen een mogelijk- 
heid om  de inloophal via een z.g. terugploegre- 
geling te realiseren. Vanaf april dat jaar  is het 
overleg van de ambtenaren met de werkgroep 
sport gestart. Intussen kwam in september ’86 
de langgewenste sportbuurtwerker (toen ?eter 
Lageman) en kreeg de buurt er op zondag- 
avond 4 uren in de hal bij.
In april ’87 blijkt, na een jaar  lang plannen 
maken en overleggen, dat de bouw  via de te- 
rugploegregeling niet mogeiijk is. M aar we ge- 
ven het niet op en medio ’87 wordt de inloop- 
hal opgevoerd op  de suppletoire begroting van 
het Stadsvernieuwingsfonds. Alles wijst er op 
dat het ,t wel zal halen tot er binnen de 
P.v.d.A . een konflikt hierover ontstaat. Wal- 
ter Etty  dreigt zelfs af  te treden als het geld 
naar de inloophal gaat en niet naar zijn ram- 
penkas (lees Stopera). M aar in oktober ’87 re- 
serveert B ء  w 2,2 miljoen voor de bouw  van 
de inloophal en begin ’88 gaat de gemeente- 
raad  akkoord. Inmiddels is in september ’87 
Ted Jorritsm a in de plaats van Peter Lageman 
gekomen.
In april ’88 dient de werkgroep sport een ver- 
zoek om  uitbreiding van de uren sportbuurt- 
werk in bij de gemeente. Dit wordt helaas 
afgewezen. Intussen verloopt het overleg over 
de inloophal niet zonder strubbelingen, maar 
op 23 mei ’90 is het zover! De eerste paal 
wordt geslagen; een gedenkwaardige dag voor 
de werkgroep sport. Toch bleven er nog enkele

beheer, het onderhoud, ds aangeboden aktivi- 
teiten en de salarissen van de werknemers. De- 
ze aktiviteiten zijn voor kinderen gratis en 
voor volwassenen kosten ze drie gulden per 
persoon!
Daarnaast zal de hal gebruikt gaan worden 
door buurtorganisaties en buurtgebonden  
sportverenigingen, ©ok deze aktiviteiten zul- 
len “ laagdrempelig”  zijn. Wanneer wat plaats 
vindt, wordt beslist in de gebruikersraad. In de 
gebruikersraad zitten vertegenwoordigers van 
alle gebruikers, die in gezamenlijkheid een 
bespelingsrooster voor een jaar  vaststellen. 
Daarvoor is een statuut opgesteld met regels 
enzo.
In de volgende Staatskrant zal ik het volledige 
bespelingsschema zetten voor de buurthal, ook 
wel inloophal genoemd. Daarin zal hopelijk ie- 
dereen wel iets vinden wat hij of zij aantrekke- 
lijk vindt om  te doen! Voor vragen of  sug- 
gesties ben ik natuurlijk  altijd  beschikbaar. 
De aktiviteiten, die op het onderstaande roos- 
ter vermeld staan, zijn bedoeld voor alle 
buurtbewoners. De lessen worden gegeven 
door leraren met een beroepsopleiding, dus: 
kwaliteit verzekerd!
Ook voor het geld hoeft u het niet te laten; 
voor volwassenen bedragen de kosten drie gul- 
den per keer, terwijl kinderen onder de 18 jaar 
gratis kunnen deelnemen aan de aktiviteiten. 
Denkt ٧ eraan om  zaalschoenen mee te nemen 
naar de hal?

Eigenlijk alleen als je lid was van een sport- 
vereniging die uren in die hal mocht, kon je 
mazzel hebben. Dat hield dus in dat je  wed- 
strijdsporter moest zijn om  op een normale 
tijd te mogen sporten in de Van Hogendorp- 
hal. Er waren in de hal een paar uur beschik- 
baar voor “ ongebonden sportbeoefening door 
buurtbewoners” , en daar moest de buurt het 
maar mee doen. De uren, waarop gesport kon 
worden, waren niet de meest gewenste uren. 
Dat sprak vanzelf, omdat de sportverenigin- 
gen natuurlijk  van oudsher de beste uren ge- 
bruikten. Immers, ongeorganiseerde sportbe- 
oefening was nog niet in trek  toen de Van 
Hogendorphal 25 jaar  geleden zijn deuren 
opende!
Er is toen  gekeken, wie er allemaal van een 
buurthal gebruik zouden willen maken, als die 
er ooit zou komen. Al gauw bleek, dat er veel 
belangstelling voor bestond, zodat er gezocht 
kon worden naar geld en een locatie.
De plek was gauw gevonden; achter de be- 
staande hal bevond zich een groot grasveld, 
dat slechts zo nu en dan  gebruikt werd. De 
strijd voor financiën heeft wat meer voeten in 
de aarde gehad. Hierover kunt u in het stukje 
van Joke Sedney van de Werkgroep Sport 
meer lezen.
Wat zijn nu  de feiten? De nieuwe sporthal 
komt in beheer bij het stadsdeel W esterpark, 
dat in die hal een aantal aktiviteiten aan  buurt- 
bewoners zal gaan aanbieden. De stadsdeel- 
raad betaalt dus uit overheidsgelden voor het

de korfballers van Sporting West zo blij zijn is 
geen wonder, want to t nu toe waren wij ver- 
oordeeld om  in oktober, als het zaal؛eiz©en 
startte, voor de training uit te wijken van onze 
eigen mo؟ ie accommodatie naar een gym- 
nastieklokaal van een school. Z o’n gymlokaal, 
hoe mooi ook, is voor korfbaltraining  totaal 
ongeschikt; voor schottraining is de zaal mee- 
stal te laag en voor looptraining  is de gymzaal 
te klein. Nu we dus in de sporthal zullen kun- 
nen trainen, notabene de sporthal recht tegen- 
over ons eigen veld, verwachten we het resul- 
taat op de scorelijsten van het volgende zaal- 
seizoen te kunnen zien. Voortaan zullen onze 
trainers niet alleen de veld- maar ook de zaal- 
training kunnen ondersteunen met tijdens de 
wedstrijden gemaakte videobeelden. En voor- 
taan  zullen we ook na  de zaalttaining  even ge- 
zellig kunnen zitten in een fraaie nieuwe kan- 
tine, u begrijpt nu  waarom  wij zo graag ge- 
bruik maken van de nieuwe accommodatie. 
Daarom  nemen wij ook deel aan  de feestelijk- 
heden rond  de opening van de hal. Op zondag 
7  april 1991, tijdens de pauze in het omnitoer- 
nooi, om  19.00 uur precies zult u onze aller- 
jongste korfballertjes aan het werk kunnen 
zien. Het zijn jongens en meisjes van 7 en 8 
jaar, van wie sommigen nu een jaar  korfballen 
en u zult een aantal aankomende talenten kun- 
nen ontdekken. Na deze wedstrijd zult u zeker 
uitkijken  naar een demonstratiewedstrijd op 
top-niveau. Kom  dan  op maandagavond  8 
april om  19.30 uur naar de nieuwe hal, dan 
kunt u getuige zijn van de wedstrijd Sporting 
West 1 tegen Amsterdam  All Stars 0.1.V. 
scheidsrechter Henk Rietel. u zult bij de Am- 
sterdam  All Stars spelers ontdekken  met klin- 
kende namen, want Amsterdam  heeft tenslotte 
3 hoofdklasseclubs. Zij zullen tonen  dat korf- 
bal snel, attraktief en spectaculair kan zijn. 
Misschien hebt u na  de demonstratie wel het 
idee: dat kan  ik ook! Zorg daarom  dat u sport- 
schoenen bij u heeft! u kunt dan  even mee- 
doen.

Als door de demonstratie van de jongste jeugd 
en het beste seniorenteam  uw interesse gewekt 
is voor korfbal bij Sporting West, loop dan ٠٢ 
dinsdagavond even ons veld op, tegenover de 
sporthal, dan traint gedurende de avond een 
groot deel van de teams en is het in ons club- 
huis een gezellige drukte. Tot ziens in de sport- 
hal, namens Sporting West Promotions, 
Yvonne Wassenaar, tel. 6847792.

SPORTING WEST

Korfbalvereniging Sporting West wenst alle 
sportieve inwoners van stadsdeel Westerpark 
van harte geluk met de schitterende uitbreiding 
van de Van Hogendorphal.

Uiteindelijk blijkt de inspanning van zoveel 
buurtbewoners geen verspilde energie te zijn 
geweest. Hoewel het nog lang onduidelijk was 
hoe groot het budget zou zijn, overtreft de uit- 
voering van de hal onze stoutste dromen. Dat

t
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TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

ZIJ HEEFT HAAR 

SMAAK BIJ 
ONS GEKOCHT.

EN HAAR

FAVORIETE

BLAD!
Ook ٧٥٥٢ postzegels 
abonnementen en 
strippenkaarten.

NU ٠٠*
TELEFOONKAARTEN

DIERENSPECIAALZAAK VAN LIMBURG
STIRUMSTRAATM

ب ى  , TEL. 6860813
□E KANARIE

NU DE TIJDVOOR 
MOOIE ZANGKANARIES

D©nderdag koopavondDE KANARIE

TEL. 686 58782e NASSAUSTRAAT 39,

iedere woensdag mosselavond, inci.
salade, sausjesااء maisbrood . . . . . . . . . . . . . .  p.p ./14 ,5ö
Spare-iibs ما1؛ءا  met sausjes,
gepofte aardappel en salade  ƒ  12,50

ETEN TOT M^DERNACHTLUNCH v/a 11.00 ٧٧٢

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer
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TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL. 6841246

Nu ook kopiëren
v.a. 8cent ا س ا - B T W

1052 BP AMSTERDAMNassaustraat 36

KODAK SELECT. KWALITEIT,

Foto Spiekeman 
Nassaustraat 38 

telefoon 6860137

afdruk 10x15 voor 15 cent

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

Elke avond open, □e Wittenkade 90-96 tel. 6864919

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 68441 2م

Z I EKENFONDS

L E V E RA N C I E R

STIPPEL JE KOERS UIT

ص ، ؛ م

٠ ٠

OPEN DAKEN

MAVO
HAVO
LBO

Speciale inschrijvingsdag
zaterdag 20 april 1991 van 10.00-15.00 uur

- Telefoon 6841075 
-Telefoon 684 35 82

INSCHRIJVINGEN
Jan van Galenstraat 31 _ _ _ _ _  

Frederik Hendrikstraat 7a
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nis, waarvan het Koranvers ’Soerad  Al Q adr’ 
(XCVII) is gewijd wordt in de moskeeën 
herdacht. Volgens de traditie opent de hemel 
zich ommiddernacht en iedereen  die op dat 
moment naar de hemel kijkt heeft het recht 
een  wens te doen.

De vastenperiode is een  belangrijke sociale 
gebeurtenis en wordt door de meerderheid  
van de Moslimmigranten streng gerespec- 
teerd. D oor onbekendheid  met de achter- 
gronden en ebruiken؛؛   van de Ram ada؟  lokt 
de vastenperiode soms negatieve reacties in 
Nederland uit. Moslims hebben  in deze perio- 
de een ander levensritme en gebruiken dan 
hun Nederlandse omgeving. Dit kan leiden 
to t spanningen op het werk, aangezien de 
meeste Nederlandse bedrijven hun werktij- 
den niet aanpassen voor Moslimarbeiders. £٢ 
wordt weinig rekening gehouden met het 
veranderde levenspatroon tijdens de Rama- 
dan, zoals dat in Islamitische landen het geval 
is. Het is dan ook  van wezenlijk belang dat 
ook Nederlanders kennis nemen van de vas- 
tenpraktijk  en het hoe en waarom  van de 
Ramadan.
Voor de M arokkanen  in Nederland  is de 
Ramadan een belangrijke gelegenheid om 
hun verbondenheid  met het geloof, maar ook 
met het land van herkomst en haar tradities te 
benadrukken. De vastenperiode is een tijd 
van onderlinge solidariteit en bewustzijn van 
de gemeenschappelijke identiteit.

RAMADAN IN AMSTERDAM
plaats. Dit gebeurde in de  heiligste der 
nachten, ’Leilat Al Q adr’, de nacht van de 
lotsbestemming. De exacte datum  van deze 
nacht staat niet vast, m aar valt in de laatste 10 
dagen van de vastenmaand. Deze gebeurte-

de ware Islam  te onderwijzen. Voor zonsop- 
gang wordt nog een  korte maaltijd, de ’shoor’ 
genuttigd.
Volgens de Koran en de traditie vond tijdens 
de Ramadan  de openbaring  van de Koran

In de naam van God,

vasten, zoals was voorgeschreven aan hen ؛ء is voorgeschreven ٠٠«ر//،،ءء !Jullie die geloven 
er voor jullie waren. Misschien zullen jullie godvrezend zijn voor een bepaald aantal ءءه 

dagen. Maar als iemand van jullie ziek is o f  op reis, dan een aantal andere dagen, 
wel toe in staat zijn (maar het niet doen) hebben als vervangende plicht een ٠٢، En zij die 

behoeftige te spijzigen, maar als iemand uit zichzelfiets goed doet, is dat beter voor hem en 
ook beter voorjullie , als jullie dal maar weten. ?٤ datjullie vasten 

de ٧٠٠٢ de koran werd neergezonden als een leidraad ،،،،»'»٣ De maand Ramadan is het 
mensen en als duidelijke bewijzen van de leidraad voor de mensen en het reddende

.onderscheidingsmiddel
reis, ما/  ١٧?،'( van jullie aanwezig is in de maand die moet erin vasten en uls iemand ziek is ،ا،

maken en niet moeilijk. ءء dan een uantal andere dagen, God wenst het jullie gemakkelijk 
,vol en verheerlijkt God. Misschien zullen jullie dank betuigen ءا،ل، Maakt het aantal 

de zwarte draad te »»٧ en drink totdat voorjullie in de morgenschemering de witte draad ؛ءء
onderscheiden is.

Vast dan volledig tot aan de أر،،، .،(/

.Ramadan voorschriften zoals ze staan in de Soerat

KLACHTEN OVER SLECHTE WONING
tenbrief naar Bouw en Woningtoezicht, stads- 
deel W esterpark, Haarlemmerweg 8-10 te stu- 
ren, en Bouw en Woningtoezicht te vragen de 
klachten te komen inspekteren.
Voor gratis informatie en advies kunt u terecht 
in het Wijkcentrum  van de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt, Van Hallstraat 81, op 
maandagavond  van 19.00 tot 20.00 uur en op 
dinsdagochtend van 10.00 to t 11.00 uur.

Namens de medewerkers van het 
huurspreekuur, Paul Christenhuis

-  lekkage in de woning;
-  slechte schoorsteen;
-  scheve vloeren;
-  slechte deuren of  raamkozijnen;
-  slecht balkon;
-  slecht buitenschilderwerk;
-  slecht sanitair.
De kleine werkzaamheden binnenshuis (zoals 
schilderen, behangen, vervangen van stopkon- 
takten) moet u zelf doen.
Het is ook  verstandig een kopie van de klach-

ASSISTENTIE GEVRAAGD
nen  in  een  dergelijk  geval via  een  pieper  
iem and  w aarschuw en  die  de  helpende  
h an d  k©mt bieden . In  de  w eekenden  ver- 
rich ten  een  aa n ta l  vrijw illigers  d it w erk. 
H et is een  d an k b a re  ta a k .  M a ar  er is één  
nadeel aan  v erbonden : als je  dienst doet, 
m ag  je  de  b u u rt  niet v erla ten . A nders  zou  
er teveel tijd  verstrijk en . D aa ro m  m oet 
het w erk  over m eerdere  m ensen  verdeeld  
w orden . M om enteel z ijn  er  te  weinig. 
D aa ro m  zoeken  wij m ensen , w elke  één- 
m aal  p er  vier w eken  op  een  za te rd ag  o f  
een  zondag  willen  m eehelpen . W ilt u  m eer 
in fo rm a tie  over  d it w erk , v raag t ٧ d an  
n a a r  ? ie t  V ink, te le fo o n  overdag  6821133 
o f  ’s avonds  6822664.

In  onze  b u u rt  w onen  tam elijk  veel ou d ere  
m ensen. De m eeste  k u n n en  zich  nog  aar-  
dig  redden  in  hun  eigen  w oning. M a ar  het 
sp reekw oord  zegt niet v o o r  niets; O uder-  
dom  k o m t m et gebreken . M en  w o rd t  een  
beetje  vergeetach tig . H et zijn  v aak  kleine  
dingen: je  sleutels  vergeten , d enken  d a t 
het k o ffie -ap p a raa t  stu k  is en  d a n  verge- 
ten  hebben  de  stekker  in  het sto p c o n ta c t  
te  steken , een  d o k te r  nod ig  hebben  en  d an  
in  de  zenuw en  het te le fo o n n u m m er  niet 
k u n n en  vinden , in  huis  stru ike len  over  een  
m a tje  en  d an  niet m eer  ku n n en  o p s ta an  
enz. A llem aal op  zich  o n b e lan g rijk e  za- 
ken, w aar  een  kleine  han d re ik in g  w onde-  
ren  kan  doen .
D e  bew oners  van  de  K operen  K n o o p  kun-

De huurverhoging komt'er weer aan. Eind mei 
krijgen de meeste Amsterdammers bericht dat 
o p  juli de huur wordt verhoogd. Dit jaar zal ا
de huurverhoging dankzij de CD A /PvdA  re- 
gering gemiddeld tweemaal hoger uitvallen als 
in de vorige jaren; in de meeste gevallen 5,5%. 
Betaalt u nu bijvoorbeeld /  250, -  aan  huur, 
dan vraagt de huisbaas een huurverhoging van 
/  13,75! De huisbaas mag dat vragen. Maar 
als u klachten heeft over ،?٨؛  onderhoud van 
uw woning h e e f  u het recht om deze verho- 
ging ؛ء  weigeren, u  moet dan wel optijd  uw 
huisbaas laten weten dat er klachten zijn. An- 
ders kan de huisbaas zeggen, dat u eerder had 
moeten klagen.
"  zegt de Huurcommissie (die uitein-
delijk het besluit neemt of  de huurverhoging 
wel of niet plaatsvindt) dat de huurverhoging 
toch betaald moet worden omdat er niet op 
tijd  geklaagd is over de onde'rhoudsklachten. 
Vandaar dat u nu een brief naar uw huisbaas 
of makelaar dient te sturen met een opsom- 
ming van de klachten. Het liefst voor 1 mei. 
Bewaar een kopie van uw brief aan  de huis- 
baas. Wanneer u helemaal zeker van uw zaak 
wilt zijn, kunt u de brief aangetekend verstu- 
ren. Bij het huurspreekuur in het Wijkcentrum  
aan  de Van Hallstraat 81 kunt ٧ een vnorheeld 
van een klachtenbrief krijgen.
Alle grotere reparaties zijn voor rekening van 
de eigenaar, zoals bijv.:
-  schimmel op muren of plafonds;
— scheuren, of  loszittende stenen, stucwerk, 

tegels of  trapleuning;

De Ramadan  is een  periode van delen en 
onderlinge solidariteit tussen Moslims. De 
Marokkaanse gemeensehap in Nederland  Wil 
d،؛؛؛،؛ periode in harmonie met haar omgeving 
beleven. Door middel van deze voorlichting 
beoogt de Stichting M arokkaanse Raad  meer 
begrip te kweken tussen de Nederlandse en 
M arokkaanse inwoners van Amsterdam. De 
Islam  kalender telt 12 maanden  van ieder 29 
of 30 dagen. De negende maand  is de jaarlijk- 
se Ram adan, de vastenmaand, ö p  de Christe- 
lijke kalender val، de Ramadan  ieder jaar  11 
dagen eerder, dit jaar  van 17 maart tot 16

Het vasten begint bij zonsopgang en eindigt 
met zonsondergang. Tijdens de vastenperiode 
moeten  Moslims zich onthouden  van eten, 
drinken ؟11 ءسمءف1ء   gemeenschap. ة0لال،،ا؛ءو
Moslims ر ءي الآآا ءتاا ] in deze periode ook ا  geen 
medic^nen. l ie ten؟va ؛  tijdens de Ramadan  ؟؛ 
verplicht voor alle gelovigen vanaf de puber- 
tijd, met uitzondering  van zieken, zwangere 
of menstruerende vrouwen en  reizigers. Gelo- 
vigen die om  een van deze redenen  niet aan 
de verplichtingen van de ramadan  kunnen  
Völdöen halen het aantal dagen vasten in de 
loop van het jaar  in. Oudere en zieke mensen 
die te zwak zijn om  aan deze geloofsverplich- 
ting te voldoen kunnen  het vasten vervangen 
door een  gift, ter hoogte van de prijs van het 
voedsel voor een  behoeftig  medemens.
Het doel van het vasten is de gelijkheid tussen 
armen  en rijken  in de praktijk  te brengen, de
honger van de behoeftige te begrijpen. De 
Ramadan  is een periode van onderlinge hulp 
en solidariteit tu؛،؛؛en de gelovigen, arm  en 
rijk. Daarnaast is de Ramadan  een tijd  van 
bevestiging van het geloof en bewustzijn van 
de alomtegenwoordigheid  van God. Hoewel 
de Ramadan  een van de meest gerespecteerde 
geloofstradities van de Islam  is, zijn niet alle 
gelovigen zich even sterk  bewust van de 
werkelijke betekenis en  achtergronden  ervan. 
Sinds geruime tijd  is de Ramadan in plaats 
van een maand van gebed, meditatie en 
oefening van wilskracht, voor sommigen een 
maand  van nachtelijke overconsumptie ge- 
worden.
H et vasten  wordt verbroken  bij zonsonder- 
gang, gewoonlijk door het nuttigen  van dadels 
en warme melk zoals de Profeet dat heeft 
aanbevolen. Na het avondgebed  wordt een  
maaltijd  gebruikt, de ’ftour’, waarvan de 
’harira’, een  volle soep, het belangrijkste 
hestanddeel is. Behalve de harira worden 
gedroogde vruchten, harde eieren, dadels en 
’chabakija’, honinggebakjes geserveerd. Na 
de ftour wordt gewoonlijk thee, melk of 
koffie met melk gedronken.
De hoofdmaaltijd, ’lhacha’,wordt ongeveer 
twee uur later gebruikt na het laatste gebed. 
Hierbij worden de beste gerechten  uit de 
Marokkaanse keuken  geserveerd. Tijdens de 
Ramadan  wordt vaak na deze hoofdmaaltijd  
een bezoek aan de moskee gebracht. De 
gelovigen komen  alleen bijeen  voor het ge- 
bed, ’tarawith’, waarbij verzen uit de Koran 
worden  gereciteerd. Befaamde predikers 
trekken  langs de moskeeën  om  de gelovigen

Grote sortering plafond
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EVİNİZ İLE İLGİLİ ŞTLERINIZI ş b ild ir in

Pazartesi akşamları 19.00 ile
20.00 arası ve salı sabahlarıda
10.00 ile 11.^0 arası gidebilir- 
siniz.
Kira konuşma saati çalışan pers©- 
nelleri adına Paul Cristenhuis

2 yılda Amsterdam da oturması, oku- 
ması veya çalışması veya bunlar 
ile eşit tutulacak şeylere sahip 
olması gerekiyor (Bunun içeriğini 
Amsterdam da bir^onut isimli bro- 
şürde okuyabilirsiniz).
Bu broşüröeri konut dairelerinden 
temin edebilirsiniz.

Konut dairelerinin bu konutla il- 
gili kuralları ise;
Konutun size uygun olması gereki-
yor.(Yani aile sayısından fazla 
olmaması gerkiyor).
- Kirası 150 gulden den az olan 
konutlar için ev sahipleri kira- 
cilar için izin başvurusunu yapma- 
ları gerekir.
- Önceden evde bulunan en yüksek 
gelirli kişinin gelirine göre 
hareket ediliyordu.
Yeni yönetmeliğe göre bundan evde 
tüm geliri olan kişilerin gelirle- 
rine bakılarak hareket edilecek. 
(Yani bütün gelirlerin toplamına 
bakılacak).
Gelir sınırıda yılda Konut burosu 
tarafından yaklaşık 44.000 guldene 
yükseltildi.
Yeni olan ise; Gelir sınırı 150 
gulden- 500 gulden arasında olan 
kiralık evlerin hepsi için geçerli 
olması. (Şeçilmeye ait olan evler) 
Bu da hastalık sigortası için ge- 
çerli olan sınır 52.300 guldendir.
- Yeni evlerin verilmesinde daha 
da basit kurallar yürürlüğe girmiş 
tir. Evlerin verilmesinde 5 ana 
maddeyer almaktadır:
* $emtte oturan şehir yenilenmesin 
den yararlananlar.
* Gelir sınırından aşağı geliri 
olan 10 yıl semtte oturan ve ucuz 
bir evden çıkanlar.
* Diğer semtlerde oturan fakat 
şehir yenilenmesinden yararlanan- 
lar.
* Gelir sınırından düşük geliri 
olan ve ucuz ev bırakan sakinler.
* Diğer şekilde olan, ve geliri 
gelir sınırından düşük olanlar.

- 1990 ekiminden itibaren konut 
bürosu ev verme işlemlerini dü- 
zeltti.
Çalışma sistemi bu yöneltmelimle 
kararlaştırıldı ٠
Böylelikle ev arayanlar daha çok 
dikkate alınarak şeçme ve beğenme 
hakkı yükseltildi.
Ev arayanlar sırası geldiğinde 
bekleme süresi uzatılmadan 3 
tane teklif alıyorlar ev için.

Ayrıca bu konut yapım kontrol büro- 
sundan şikayetlerinizi gelip kont- 
ء1  .etmesini de isteyebilirsiniz ه
Oaha geniş bilgi almak veya danış 
mak (ücretsizdir) istiyorsanız. 
Staatslieden ve Hugo de Grootbuurt 
semt merkezine (Van Hallstr.81)

Amsterdam büyük bir olasılıkla ١ 
Haziran 1991 tarihinden itibaren 
yeni konut yönetmeliği uygulaya- 
çaktır.
En önemli değişiklik önerileri ise;
- Kira sınırı yükseltilecek, 475 
guldenden 500 guldene.
En az kira ise 150 gulden.
- 150 gulden ile 500 gulden arası 
bir ev hakkına sahip olmak için 
kişinin, en az 1ة yaşında olup

rak Konut bürosuna yazılıp yazıla- 
cayacağınız da belirtilmektedir.
Bu broşür ücretsiz olup tüm konut 
büro şubelerinden temin edebilir- 
siniz.
Ayrıca Türkçe, arapça ve İngiliz- 
ce çevrileride bulunmaktadır.

Bu kampanya esnasında park yasa- 
ğı konulduğu için bir kaçaraba 
sahibinin dışında çoğu semt saki- 
ni bu kampanyayı çok olumlu buldu- 
lar.
Bu ilkbahar mevsiminde de aşağıda 
belirtilen sokaklar sırada:
3 Nisan çarşamba günü Eerste en 
Tweede Nassaustraat ve de witten 
straat.
8 Nisan çarşamba günü, van Limburg 
Stirumstraat, köprünün ordan wit- 
tenkadenın yanından Limburg stirum 
plein'a kadar. Van Limburg $tirum 
plein ve van der Hoopstraat van 
Limburg stirumplein dan van Hall 
straat'a kadar.
5 Haziran çarşamba günü, de Gillis 
van ledenberchstr, Zaagmolenstr. 
ve de Eerste Kostverlorenkade dan 
kostverlorenstraat'a kadar.
Bu sokaklarda oturan semt sakinle- 
ri bir hafta önceden bölge beledi- 
yesi tarafından bir bildiri ile 
haberdar edilecektir. Ve Polis de 
bu kampanya ile ilgili araba sakin- 
lerini park edilmiş arabalrının 
sileceklerinin altına bildiriler 
koyarak ayrıca haberdar edecektir.

Paul Chrıstenhuis

Örneğin؛
- Duvarveya tavanda oluşan küfler,
- Konutdaki su sızıntıları
- Bakımsız ve kötü ' baca
- Eğri zemin
- Kötü durumda olan kapı va Cam 
çerçeveleri

- Kötü durumda olan balkon
- Kötü durumda olan ه ا و  boyalar
- Kötü durumda olan Mutfak demir- 
basları gibi.

Ev içindeki küçük işler ise (boya, 
duvar kağıdı, prizlerin değişimi 
gibi) kendiniz tarafından yapılma- 
sı gerekiyor.

Ayrıca şikayetlerinizi bildiren 
mektubun bir kopyasınıda Konut ya- 
pim ve kontrol bürosuna da gönder- 
meniz akıllıca olur.

konut değişme ve ayrıca yeni kira 
konutlarının satın alımı ve kira- 
lanması.
Burada açıkça en iyi şekilde nasıl 
bir ev bulacağınız ve hangi Bele- 
diye kurallarına dikkat etmeniz 
gerektiği anlatılmaktadır.
Başkaca, sizin acil ev arayan ola-

yapılmıştı.
Sokaklar yalnız süpürülüp yıkanma- 
'dl, kuyular temizlendi, yoldaki 
çukurluklar ve kaldırım taşları 
tamir edildi, trafik işaretleri 
düzgün dikildi.

Kira yükselme zaçıanı yine yiklaştı. 
Mayıs ayinin sonunda çoğu Amster- 
d anlı 1 Temmuzdan itibaren kiranın 
yükseleceğine dair haber alacaktır.
Bu sene kira yükselmesi CDA ve 
FvdA partilerinin yönettiği hükü- 
met sayesinde yaklaşık olarak geç- 
mı ق yıllara nazaran 2 katı olacak- 
tlî، Buda 1ءآاءج alanda % 5,5 olacak. 
Örné؛؛ini 250 gulden kira ödüyorsu—

٠ zaman ،V sahibi sizden 13 
gulden 75 cent kira yükselmesi 
isteyecek،ir.
Ev sahibi bunu sorabilir, fakat
sizin evinizin bakımı üzerine 
şikayetleriniz var ise o zaman bu 
kira yükselmesini red etme hakkı-
nızda vardır.
Yalnız zamanında ev sahibinizi bu 
şikayetler üzerine haberdar etme-
niz gerekiyor.
Yoksa ev sahibi şikayetin zamanın— 
da indisine bildirilmesi gerekti- 
.ini söylerek kabul etmeyebilir؛؛

Kira komisyonu düzenli olarak (So- 
nucdâ kira yükselmesinin ödenip 
ödenmeyeceğini karar veren) kira 
yükselmesinin zamanında " 
rin bildirilmedigi için ödenmesi 
gerektiğini "
Bu yüzden, siz şimdiden en son
1 Mayıs da önce şikayetlerinizi 
belirten bir mektubu ev sahibinize 
gönderiniz.

Ve gönderdiğiniz mektubun bir kop- 
yasını yaparak saklayınız.
Veya da gönderdiğiniz mektupdan 
daha da emin olmak istiyorsanız 
iadeli ve tahahütlü olarak gönde- 
riniz.
Semt Merkezi Van Hallstr. 81 adre- 
sinde yapılan kira konuşma saatle- 
rinden şikayetmektubunun örneğini 
temin edebilirsiniz.

Belediye Konut Bürosu ev arayanlar 
için yeni bir broşür çıkarttı. 
Broşürün adı ise; "Amsterdam da 
bir konut".
Bağımsız oturmak için Amsterdamda
ev arayan herkes içindir.
Çeşitli olanaklar açık olarak sı- 
rava konuldu: kira, satın alma,

Geçen sene bir kaç defa olmak üze- 
re Frederik Hendrikstr, van 01den- 
baarneveldstr. ve plein da, wıt- 
tenkade (Tek numaralı kısmı) ve 
Nassaukade nın bir kısım sokak- 
larda büyük temizlik kampanyası

YENÎKONUT¥ÖNETMEll6l

Adresi stadsd،el Westerpark,
1g10-8؛ (Bouw en voni ء م Büyük bütün tamirleri ev sahibi !*!؟ء

.. ... ödemesi gerekir: toezicht; r

YENİ BROŞÜR AMSTERDAM DA BİR KONUT

SOKAKLARDAKİ BÜYÜKTEMIZLIK 
KAMPANYASI TEKRARDAN BAŞLATILIYOR

٠10
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gaanbaar gemaakt en er komen geen nieuwe 
parkeerplaatsen bij.
Oorspronkelijk was het de betloeling al eerder 

parkeerinaa^egeien te؛-met het nemen van ant 
be£innen, maar naar aanleiding van klachten 
uit de bnurt is besloten de maatregelen ter dis- 

deelwer؛ -cussie te stellen in de Commissie s،ad 
ken van 9 januari jl. Toch heeft de stadsdeel- 
raad niet gekozen voor extra parkeerplaatsen. 

mt de raa,d؛؟enten no^  ls belangrijkste argui؟
dat het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen 
desastreus is voor de fraaie bomenrij langs het 
water en het feit dat'de  noodzaak van aanleg 
extra parkeerplaatsen in dit gedeelte van de 

s aangetoond؛ . buurt niet 
1991 Amsterdam, 7 maart 

Voorlichting stadsdeel Westerpark 
5810.303 :telefoon

FLOP
De redactie van de Staatskrant stelt het op 
prijs, dat indien mogelijk, copij wordt in§ele- 
verd op  een f l© p p ^ i؛>kette. Deze diskette 
moet er wel een  zijn van 5 1/4 inch. De tekst 
moet er dan bij voorkeur in W ord ?erfect 4.2 
op  staan. Indien toch een andere tekstverwer- 
ker wordt gebruikt, dit er even bij zeggen. 
Ook  geen opmaakeodes gebruiken (b.v. vet, 
onderstrepen, eentreren, groot, klein enz) en 
de diskette verder leeg laten. Graag  hebben- 
we er ook een uitdraai van de tekst die er op 
moet staan bij. De diskette wordt uiteraard  na 
gebruik door ons teruggestuurd. Overigens 
blijft eopij die niet op  een  floppy wordt 
aangeleverd natuurlijk  ook  nog steeds van 
hartft welkom.De redactie.

Zienderogen 
een optimaal 

gezichtsvermogen؛
م

ض ض

HAPPY EYES 
een weldaad VOO؛• Uw ogen

W anneer u last heeft van branderige ©f vermoeide Ogen, 
of als uw ogen droog  aanvoelen, kan H appy  £yes de 
aanm aak  bevorderen van de stof die van belang is voor 
uw gezichtsvermogen.
Een tablet heeft bijna  onmiddellijk effect en dit kan  wel 
24 uur duren. H appy  Eyes is zowel voor als na  intensief

ooggebruik te 
gebruiken. Happy 

Eyes is speciaal 
geschikt voor 

beroepsgroepen 
die veel van hun 

ogen vergen, 
zoals chauffeurs, 

typistes, beeld 
schermwerkers, als 

ook voor mensen die veel 
TV kijken of last hebben 

van slecht nachtzicht. 
Happy Eyes is een 100% 

natuurlijk  voedings-supple- 
ment. De tabletten  zijn gem aakt uit Zweedse bosbessen, 
die een hoog  gehalte aan anthocyanosiden bevatten. 
Deze anthocyanosiden  hebben een positieve invloed op 
het gezichtsvermogen. Verkrijgbaar bij drogist, apothe- 
ker en reformhuis. Voor verkoopadresssen: telefoon 
03417-61500.

SCAN-VITA Benelux b.v.
Heeft ٨٠٢٢ ٧٠٠٢ «١٧  gezondheid

- DROGIST. PARFUMERIE EN 
\fm\ SCHOONHEIDSSALON 
mm س LIMBURG STIRUMSTRAAT 46 

TELEFOON 684 36 91

TOM LOWIE

ACTIEGROEP

KIND EN OMGEVING

w e s t e r p a r k

Atiparkeeraaatregelen 
Nassaukade

٥٠١ een eind te maken aan het illegaal parke- 
ren langs de Nassaukade tussen de Rotterdam- 
merbrug en de Zaagpoortbrug (bij het Mar- 
nixplcin) wordt binnenkort een groenstrook 
aangelegd. Dit heeft de stadsdeelraad in de 
vergadering van dinsdag و maart jl. besloten. 
Het voetpad langs de kade wordt opnieuw  be-

Westerpark bij spooruitbreiding 
sparen

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Wester- 
park vindt dat bij de uitbreiding van 4 naar 6 
sporen tussen Amsterdam  CS en de Zaanstraat 
alle mogelijkheden moeten worden onderzocht 
om het verlies van bomen in het Westerpark 
zoveel mogelijk te beperken.
Het bestuur schrijft in een bezwaarschrift aan 
de centrale stad en de provineie dat to t nu toe 
onvoldoende is aangetoond dat de grens van 
het feitelijke ؛>poorareaal niet nog verder naar 
het noorden  kan worden opgeschoven. 
Volgens het dagelijks bestuur is technisch on- 
derzoek nodig naar het verkleinen van de 
boogstralen, zodat het hele spoorwegtracé een 
aantal meters noordelijker komt te liggen. En 
verder moet gekeken worden of de berm  van 
het tracé ter hoogte van het park  met 1 ف 1 ٧؛  
meter kan  worden v e rsm a ld .

Amsterdam, 12 m aart 1991 
Voorlichting stadsdeel Westerpark 

te le fo o n :  5810.303

Welzijn en Onderwijs en aan de أ؛صصس؛؟,ء rd  aan  Stadsdeel W esterpark1؟' w؟للبا Ondersta^nde 
en 30.1.'91 ter kennisname voorgelegd. وت commissie Wonen voor de v ^ a d e r in se n  op

Geachte dames en heren.

Hierbij wensen wij u in kennis ie stellen van een aantal ongenoegens omtrent de speelvoorzienin- 
gen in en om de Staatsliedenbuurt. Helaas is het ons opgevallen dat de omvang en het onderhoud 

de speelvoorzieningen, met name in de Van Hogendorpstraat, op de Van Boelzelaerstraat »٢٠ 
en in het Westerpark onvoldoende en buitengewoonslecht is. Er wordt niet schoon gemaakt (ge- 

Hogendorpstraat at sinds ٧٠٢١ vaarlijke glasscherven van flessen liggen op het speelplein in de 
sinds drie weken gevaarlijk s tu k;! /٠ nieuwjaarsdag!; de glijbaan in de Van Boetzelaerstraat is 

sinds de herfst verzakt en daardoor voor /٠ de glijbaan in het Westerpark is ٧٠٠٢ en hel zand
de kleintje gevaarlijk.).'

onderhoudsbeleid in deze buurt (als ءاااء؛ال de zoveelste tirade tegen het «٠٢ Ons gaat het er niet 
we bedoelen) maar om het leefklimaat /٧٠، betere’ dus rijkere buurten, w eetje' ٢١٠٥٢ ءه je  k ijk t 

kinderen in onze toch al desolate buurt. De uitbreiding van het Westerpark hebben we erg ٧٠٠٢ 
begroet. A ءل'،رئ،«ا؛آ ls  je  ervan uitgaat dat er een wisselwerking tussen kinderen en hun omgeving 

kleine ٧٠٠٢ stadskinderen welkom. Helaas schijnt het park er niet meer ٢٠٠٢ is elk extra groen 
bazen. We ،،»٨ groot toilet voor loslopende honden met »ءءmaar m eer »,زاءen grote mensen t e 

te zijn ... ? ءءآ.محره}،/ء dat park »٧٠ beseft wat het voor onze kinderen betekent /»٠ niet ،?،،?»١٧ 
eens överde  aspecten van volksgezondheid gehad. Zoals u be- ءم ،«ءء» En dan hebben wij het 

hondepoep wetenschap- »ءkinderen راه hersenvliesontsteking ،?»ءء«ءkend zal zijn is het verband 
het helaas nog ،?»٧ pelijk  aangetoond. En dat die honden zonder moeite over de te lage hekken 

steeds enige “bescherm de”  speelterrein in het Westerpark springen, moge u bekend zijn ... 
ontstaan; maar ء، Het m oge u duidelijk zijn da t deze brief aan u uiteraard gedeeltelijk uit ergernis 

Om hun psy- ■،?».م?،ء«/مح?<م » uit bezorgdheid. En wel bezorgdheid oءءءا welzijn van ة m ه  meer «و
chologische en fysieke gezondheid. Want hoe zo» u aan een dreumes uitleggen dat hij daar ،?،/« 

 mag spelen waar het erg vies is, »ء daar '،«ءء ٠٧٠٠٢ het gevaarlijk is, en daar niet omdat het ء?،مء-/
،?-٢ gereedschap stuk is? Z ij/h ij zal wel het verbod op zich begrijpen maar de daarachterliggende

den kan z ٧.«?،/؛؛، ij/h ij nog helemaal niet 
leef)omgeving bestaat. H et gaat om) ء» wissetwerking tussen kind ،?،?» ٢،? uit dat »»٢٧،? Wij gaan 

al is het minimaal — rechten. Recht om beschermd te ٠٠٨ — onze kinderen! Ook zij hebben 
moeten wij dan maar met ٠٠٠٢ .spelen ؛ء recht om ء «ءء» .(V ه. worden (voor loslopende honden 

٧٠٠٢ hoe moeten deze dan respect ء» .zorgen. Want uit kinderen worden jongeren ٧٠٠٢ z ’n allen 
hun kleine wreld heeft ge- ٧٠٠٢ hun omgeving opbrengen als die (leef)omgeving nimmer respect

toond?
hebben gegeven en dat ؛ء heren, wij hopen u m et deze brief een denkaanzet ء» Geachte dames 

hun wensen, aan de opheffing ء» u, ook als de vertegenwoordigers van deze "kleine” mensen 
-٠٨ kleine-mensen-wereld in ءءءه de verbetering van »٠٠ van bovengenoemde klachten ،?« verder

werken. ///،?»١٧ ze buurt zult

omgeving ء» KIND

Warme gebakken vis, zo uit de pan.

Specialiteit

HOLLANDSE HARING 

¥ers schoongemaakt
^٧ ook op maandag open.

van Halistraat brug Kostverloren kade, tel. 6841858

ا5ء ء  C O M P A C T  D I S C
TOP 40 SINGLES

 TOP 100C.D.’؟

BOEKEN 

SPEELGOED

pop ؛٠؛ Van
Honderden 

goedkopeC.D.’s

^e Nassaustraat 33 telefoon 68406 6$ 
open: maandag t/m zaterdag

Uw toonaagevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

DE WIJNRANK
Al 12Vi jaar een begrip.

ROSSO CONERO1989
Een temperamentvolle rode Italiaan, 

van/ 11,95 voor ƒ  9,95 
In Frankrijk kochten we voordelig 

CHATEAU BONNEAU-LIVRAN 
a.c. Ht ^edoc 1986 cru Bourgois 

Speciale prijs/ 14,95

محمآءء
ARNOUD KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezogen 

regelingen voor feestjes

^ ٧ of nooit

korting 
'١٢٦ kadobonnen

Polaroid Impulse FF
D e m ee$t ve rk o c h te  U tra m o d e rn e . d ire k t-k la a r 
ca m e ra  m e t a u to m a tis c h e  b e lich tin g s re g e lin g  
en p o p -u p  e lec trone n flitse r, w a a rd o o r  ٧  a ltijd  
sne l € ٨  p ro b le e m lo o s  kun t fo to g ^ fe r ş n  
vanaf 120 cm.

٧̂ 99.

Fannius Scholtenstraat 56-58 tel. 686 27 07 (hoek Bentinkstraat)

FotoSpiekerman 
^e Nassaustraat 38 
telefoon 6860137

Polaroid



29 maart 1991٠ .
Staatskrant, 6e jaargang no. 3

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN

Tekenkursus
Tijd: vrijdag van 10.00 uur to t 12.00 uur. 
Kosten: /  65, -  ٧٢١٥٢ 8 lessen, exclusief mate- 
riaal. Start: bij voldoende aanmeldingen 19 
april. Plaats: buurthuis De Binding, De w  -f؛
tenstraat 2?, tel.: 6848672. Inschrijvingen-, 
voor 12 april in buurthuis De Binding. Meer 
informatie over de kursus bij Nieoline Grötze- 
bauch.

Grimeerkursus
Tijd: maandagavond  20.00 uur to t 21.30 uur. 
Start: bij voldoende aanmeldingen 8 april. 
Kosten: /  100, -  ٧٠٠٢ 10 lessen, inclusief ma- 
teriaal. Plaats: buurthuis De Binding, De Wit- 
tenstraat 27, tel.: 6848672. Inschrijvingen: 
voor 3 april in buurthuis De Binding. Meer in- 
formatie bij Nieoline Grötzebauch.

Gymnastiekles voor vrouwen
Tijd: vrijdag van 13.30 to t 14.15 uur. Start: 1 
maart. Kosten: /  20, -  voor 10 lessen. Plaats: 
buurthuis De Binding, De W ittenstraat 27, 
tel.: 6848672. Kinderopvang aanwezig. In- 
schriivineen• bij Evelien in het buurthuis.

Iyengar-yoga
Tijd: dinsdag van 17.30 to t 18.30 uur. Kosten: 
ƒ 4 5 , — voor 10 lessen. Door: Marloes Gies. 
Plaats: buurthuis De Binding, De W ittenstraat 
27, tel.: 6848672. Inschrijvingen: op dinsdag 
tijdens de les.

Yoga voor vrouwen vanaf vijfendertig jaar
Tijd: vrijdag van 14.30 to t 15.30 uur. Kosten: 
ƒ  40, -  voor 10 lessen. Door: Marion  Dons. 
Plaats: buurthuis De Binding, De Wittenstraat 
27, tel.: 6848672.

KLAVERJASSEN

Klaverjasclub “ Landlust”  kan no^ nieu- 
we leden gebruiken. We hebben een gezel- 
lige club, en er wordt niet met het mes op 
tafel gespeeld. We kaarten ©p maandag- 
avond in de Koperen Knoop in de Van 
Limburg Stirumstraat 119. Voor meer in- 
lichtingen kunt ٧ zich wenden tot de be- 
heerder van de Koperen Knoop, tel.: 
6821133.

BURENHULP
Er zijn nog altijd oudere buurtbewoners 
die de weg naar de vrijwillige Burenhulp  
niet weten te vinden. Heeft ٧ niemand 
die:
٠ boodschappen kan halen,
* ٧ kan vergezellen naar het ziekenhuis,
* u mee uit wandelen o f  uit winkelen 

neemt,
* een gezellig praatje komt maken. 
Aarzelt u dan niet om  voor een enkel 
keertje o f  voor een tijdje een beroep op de 
vrijwilligers van Burenhulp Westerpark te 
doen. Ze willen u graag helepen.
De Burenhulp houdt telefoniseh spreek- 
uur op maandag, woensdag en vrijdag 
van 11 uur tot 1 uur; telefoon  6844352.

0KI-D0-Y0GA
Reetifieatie
Helaas is in het vorige nummer bij plaatsing 
van  dit stukje het adres weggevallen.

Lessen
W o.avond  van 8.30-10. u. gemengd. 
Zwangerschapsles in overleg.

Kosten
Zwangerschapsyoga ƒ 8 , -  per les of ƒ 6 4 , -  
per 10 lessen. Gemengde les ƒ  12, -  per les of 
ƒ  1 0 0 ,-  per 10 lessen.

Plaats
De W ittenstraat 1, tel.: 6869057.

Kursus aquareleren
Tijd: donderdag  19.30-21.30 uur. Kosten; 
ƒ  70, -  voor 10 lessen, exclusief materiaal. 
$tart: bij voldoende aanmeldingen 11 april. 
Plaats: buurthuis De Binding, De Wittenstraat 
27, tel. 6848672. Inschrijvingen: in buurthuis 
De Binding voor 5 april. Meer informatie over 
deze kursus bij Nieoline Grötzebauch.

Kursus Marokkaans voor Nederlandstaligen
Tijd: woensdag van 19.00 tot 20.15 uur. Start: 
bij voldoende aanmeldingen 10 april. Kosten: 
ƒ 6 5 , -  voor 10 lessen. Plaats: buurthuis De 
Binding, De W ittenstraat 27, tel.: 6848672. In- 
sehrijvingen: voor 8 april in buurthuis De Bin- 
ding. Meer informatie over de kursus bij 
Nieoline Grötzebauch.

Sehllderkursus
Tijd: maandagavond 19.30-21.00 uur, woens- 
dagochtend 9.45-11.15 uur. Kosten: ƒ 6 0 , -  
voor 10 lessen, inclusief materiaal. Start: bij 
voldoende aanmeldingen op  maandag  15 april 
en woensdag 19 april. Plaats: buurthuis De 
Binding, De W ittenstraat 27, tel.: 6848672. In- 
schrijvingen: voor 1© april bij het buurthuis. 
Meer informatie over de kursus bij Nieoline 
Grötzebauch of Susanne Gerardts.

kampvuur e.d. Er ؟؛ leiding aanwezig, die ook 
de aktiviteiten organiseert. Van 13 juli t/m  18 
augustus.

Primitief/aktief
Voor 13 t/m  15 jarigen een soort “ overlevings- 
week” , kamperen  en leren omgaan met kom- 
pas. Een primitieve week voor akiieve jonge- 
ren!

Theaterweek
Zelf theater maken, sminken en grimeren, va- 
riété, plankenkoorts, applaus proeven. En ... 
slapen in tenten. ٧٠٠٢ 15 t /m  18 jarigen.

Aan deelnemers van wie de ouders krap bij kas 
zitten kan uit een speciaal fonds financiële on- 
dersteuning worden vericcnd .^ccr  informatie 
vindt ٧ in de folder Jongerenkampeerva- 
kanties, die u telefonisch aanvraagt via 
05771-1556. Schriftelijk kan ook  bij: Zon en 
Vrijheid Jeugdsekretaris, Postbus 268, 
8070 AG  Nunspeei.

Judolessen voor kinderen
Tijd: donderdag  van 16.00 to t 17.00 uur. 
Kosten: ƒ 3 , - p e r  les. Voor: jongens en meis- 
jes van 5 t/m  12 jaar. Plaats: buurthuis De 
Binding, De W ittenstraat 27, tel.: 6848672.

van maandag t /m  vrijdag van 18.00-19.00 uur 
en zaterdag van 1 1 1 2 . 0  uur, Van der س-
H oopstraat 47.

KOK GEZOCHT

Buurthuis De Reiger zoekt een kok om  voor 
onze eetgroep op woensdag te koken. Het is de 
bedoeling dat er een goede gezonde maaltijd  

' wordt. De groep bestaat uit onge- 
veer 15 personen. Vooraf wordt er gezamen- 
lijk een kopje thee gedronken en om  18.00 uur 
gaat men aan  tafel. We zoeken een enthousiast 
iemand die zowel de inkoop  doet als het herei- 
den van de maaltijd. Je kan ingewerkt worden. 
De kok die op dit moment voor onze eetgroep 
kookt is bereid om  één en ander over te dra- 
gen. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. 
Heb je interesse? Bel naar buurthuis De Rei- 
ger, tel. 6845676 en vraag naar Helga Sieck- 
meijer.

woensdag 10 april
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 52'.
20.30 uur. Amarcorrt. van Pederico Fellini 
1974. Toegang ƒ 6 , - .

vrijdag 12 april
Filmhuis Cavia- Van Hallstraat 52 '.
Filmnacht.

woensdag 17 april
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat و أ ' .
20.30 uur. A dry  white season, van Euzhan 
1'alcy 1989. Toegang ƒ . — ,ة 

woensdag 24 april
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 5 2 '.
20.30 uur. Scandal, van Michael Caton-Jones 
1989. Toegang ƒ  6 , - .

Onder het motto  kamperen in je vakantie or- 
ganiseert Zon en Vrijheid vakantieweken voor 
kinderen en jo k e re n .  Doel daarbij is jongeren 
met verschillende achtergronden samen in de 
natuur een leuke vakantie te laten doorbren- 
gen. Deze weken worden op  niet-commerciële 
basis georganiseerd op kampeercentrum  “ De 
Paasheuvel”  in Vierhouten, en “ De Holen- 
berg”  in Schayk. Voor deze zomer staan de 
volgende aktiviteiten op het programma:

Kinderdorpen
Kinderen van 8 t/m  12 jaar  kunnen kiezen in 
de periode van 31 juli-17 augustus, ui، 5 we- 
ken: Indianenweek, Toneelweek, Zeven dagen 
om de wereldweek, Circus/Muziekweek, Te- 
rug in de Tijdweek. Geheel verzorgde weken in 
een tentenkamp-

Jeugdcamping
Voor jongeren van 13 t/m  15 jaar  die zelfstan- 
dig willen kamperen, maar niet alleen. Kampe- 
ren in eigen tent en eigen potje koken, maar 
met elkaar de omgeving verkennen, sporten,

Computerkursus voor Marokkaanse meisjes
Tijd: woensdag van 14.س to t 16.00 uur. 
Kosten: ƒ  1 0 ,-  voor 10 lessen. Plaats: buurt- 
huis De Binding, De W ittenstraat 27. Meer in- 
formatie bij Denise Biergans of Nieoline Gröt- 
zebaueh.

Heb je  tijdelijk een touw  & blok, bakfiets, 
boormachine, (parket)-schuurmachine, be- 
hangafstomer of  wat voor gereedschap dan 
ook  nodig, wordt dan  voor ƒ  2,50 (met legiti- 
matie) lid van gereedschapsuitleen de Blauwe 
Duim  en huur wat je nodig hebt. Het spaart je 
het kopen van een apparaat uit, met alle finan- 
ciële kopzorgen van dien. De Blauwe Duim  is 
geen commerciële instelling, de prijzen worden 
zo betaalbaar mogelijk gehouden.
Er werken momenteel ongeveer 10 mensen, al- 
len op vrijwillige basis. In verband met het ver- 
trek  van een aantal medewerk(؟t)ers kunnen 
we er nog een aantal mensen bij gebruiken. 
Werken in de Blauwe Duim  betekent minimaal 
éénmaal per week met z’n tweeën in de uitleen 
staan  en een deel van het onderhoud  van het 

' ' voor je  rekening nemen. Daar- 
naast wordt éénmaal per maand vergaderd. 
We vinden het belangrijk dat iedereen evenveel 
te zeggen heeft, van bazen of  bonzen mag geen 
sprake zijn. Ben je  gei'nteresseerd, kom  dan  
langs op onze openingstijden. We zijn open

zaterdag 30 m aart
P olanentheater. P olanenstraa t 174.
20.30 uur. stobbelaar met l aw5 ؛. Een familie- 
voorstelling over de beperkingen van medele- 
ven en zelfstandigheid. Van de stichting Pan. 
T o e g a n g /  1 2 ,5 0 / /1 0 ,- .

zondag 31 m aart
Kindertheater، Polanenstraat 174.
15.00 uur. Stichting D3 met “ Ga je  mee schel- 
pen zoeken langs de zee” . Leeftijd 4 t/m  10 
jaar. Toegang ƒ  5 ،- / C J P  /  3,50, volw. 
ƒ  7,50.

maandag 1 april
Bibliotheek. Van Limbur،؛ Stirumstraat 119.
Opening foto-expositie Ton van Rijn t/m  22 
april tijdens openingsuren bibliotheek-

woensdag 3 april
Filmhuis Cavia. Van Hallstraat 5 2 '.
20.30 uur. Where the green ants dream, van 
Werner Herzog 1984. Toegang ƒ  6 ,  .

zaterdag 6 april
In loophal. Van H ogendorpstraa t 921.
Opening nieuwe inloophal.

maandag 8 april
De K operen  K noop. Van  Lim bur؛؛ Stiruin- 
straat 119.
20.00 uur. Wijkraadsvergadering.

TELEFONISCHE

HULPDIENST
De SOS Telefonische Hulpdienst stelt zich ten 
doel: “ Aan  ieder die zich in moeilijkheden 
en /o f  een krisissituatie bevindt de mogeliik- 
heid te bieden ogenblikkelijk telefonisch een 
gesprekspartner te bereiken om  samen naar 
een mogelijke oplossing te zoeken of  om  steun 
te geven” .
Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij:
-  minimaal 21 jaar zijn;
-  na de training  tenminste één jaar  bij de Te- 

lefonische Hulpdienst blijven en in dat jaar 
tenminste 48 diensten doen; wisselende 
diensten willen en kunnen doen, ook  soms 
’s nachts en in de weekends:

-  de vaardigheid bezitten te kunnen luisteren 
en een gesprek te voeren, of  deze vaardig- 
heid te ontwikkelen in de door de Telefoni- 
sehe Hulpdienst aangeboden trainingen;

-  kritisch kunnen staan ten opzichte van ei- 
gen funktioneren; niet dermate met zichzelf 
en eigen problemen bezig te zijn dat dit een 
belemmering vormt voor het werken aan  de 
telefoon;

-  opleidingsnivo is niet zo belangrijk, als wel 
' het vermogen om  te relati- 
veren en een goede dosis humor!

Bel voor informatie, tijdens kantooruren 
6167686.

FOTO-EOSITIE

Van 1 to t en met 22 april exposeert Ton van 
Rijn zijn fotosequences in de bibliotheek in de 
Kopçrçn Knoop. Fotosequenc«؟ zijn geregi- 
streerde en /o f  geënsceneerde fotografische 
beelden, die in volgorde een beeldverhaal vor- 
men. Ton  van Rijn fotografeert sinds ±zes 
jaar en de laatste jaren  uitsluitend in zw art/ 
wit. Hij heeft geen professionele opleiding, 
maar heeft wel tal van cursussen en workshops 
gevolgd. Zijn  voorkeur gaat uit naar experi- 
mentele fotografie; hij laat zich inspireren 
door de fotografen  Duane Michals en Michel 
Szule Krzyzanowski.

KAMPEREN IN JE VAKANTIE

ACTIVITEITEN VOORKINDEREN

GEREEDSCHAPSU1TLEEN


