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DE MAGIËR VAN DE NASSAUSTRAAT
Heeft het feit da، mensen zelf zijn gaan foto- 
graferen de winkel niet vee؛ schade ،oege- 
bracht? “ Het is eigenlijk een wonder dat wij 
na taehtig jaar nog bestaan, omdat de hele 
portretfót؛)grafie natuurlijk bijna verdwenen 
is. We hadden er op dat moment mee kunnen 
stoppen, maar we hebben in plaats daarvan ge- 
probeerd de fotohandel van de grond te krij- 
gen. Dat is gelukt. W ant de meeste mensen die 
hier vroeger woonden kwamen eens in de zo- 
veel jaar voor een pasfoto, en dat was dat. 
Daarvoor in de plaats zijn jonge stellen geko- 
men, die verre reizen maken en dan meteen 
tien rolletjes volsehieten.”
Maar in de toekomst zal ook dat veranderen. 
Mevrouw Spiekerman: “ Het systeem van fo- 
tograferen, een filmpje halen, dit volschieten

architektenteam gekozen” .
W aar Spiekerman zich kwaad om kan maken 
is de verloedering van het milieu. Hij is actief 
geweest in een milieugroep die probeert de 
buurt schoner te krijgen en heeft daartoe on- 
der andere gesprekken gevoerd met wethouder 
en burgemeester. “ De mentaliteit van de men- 
sen is veranderd. Alle graffiti op de muren, de 
troep op straat, het is mijn Amsterdam niet 
meer” . Bij de tijd en energie die de heer Spie- 
kerman in de afgelopen jaren in de buurt heeft 
gestoken moet ook worden gerekend de tijd 
die zijn vrouw heeft gestoken in de winkel en 
de kinderen; zonder haar had hij dit nooit 
kunnen doen. “ M aar zijn talent ligt daar ook 
veel meer. Ik voel me in de winkel heel goed 
thuis” .

٠٠٠٢ Pie Nieuwboer en Cor Bergveld

“ Vroeger” , zeg، meneer Spiekerman, “ was de etalage van de winkel dé manier om ،e weten te 
komen wat er allemaal in de buurt gebeurde op het sociale vlak. Want alle foto’s van bruidsparen 
en portretfoto’s van trotse families met kinderen werden daarin tentoongesteld. Zo kwam je nog 
eens ergens achter. Nu laten de mensen geen portretfoto’s meer mak«،], maar fotograferen zelf 
des te meer.” Een portret van een dit jaar 80 geworden winkel en de veranderingen die er in de 
buurt plaatsvonden.

jaar bestond. Dat zakte in de zestiger jaren al- 
lemaal in elkaar” .
De band met de buurt is voor de familie Spie- 
kerman pas heel laat gekomen. De meeste 
klanten kwamen in het begin uit de Admira- 
lenbuurt, en ook nog wel uit West-Friesland, 
waar ze uit de oorlog nog veel mensen kenden. 
Pas toen er kinderen kwamen werd de binding

Tachtig jaar Foto Spiekerman inde buurt

>•-٠٠٠٠٠. 'م

en naar de fotograaf brengen, dat heeft zijn 
langste tijd gehad. W at daarvoor in de plaats 
komt is beeldregistratie. Je hebt nu al cam era’s 
met chips, waarop het beeld wordt vastgelegd. 
Dat beeld kun je dan op een monitor vertonen. 
Deze ontwikkeling heeft zijn goede kanten, 
omdat de huidige methode enorm veel papier 
kost en de chemicaliën die voor het ontwikke- 
len en afdrukken van de fo to’s worden ge- 
bruikt heel slecht zijn voor het milieu.”

Tot slot: De heer Spiekerman is nu 62 jaar, en 
is nog lang niet van plan met de winkel te stop- 
pen. Ook mevrouw Spiekerman vindt de buurt 
heel gezellig: “ Als je hier in een winkel komt 
wordt je nog door ge'i'nteresseerd personeel ge- 
holpen. Je voelt gewoon dat die mensen er 
voor jou zijn. Ze staan voor wat ze verkopen 
en voor hun vak. In andere buurten is dat wel 
anders.”  De Staatskrant اءههال dat ze nog veel 
plezierige jaren in de buurt doorbrengen.

De winkeliersvereniging houdt zich bezig met 
het begeleiden van de stadsvernieuwing op het 
gebied van winkelconcentratie en het organise- 
ren van aeties en b rad e rie^ . Spiekerman zelf 
spant zich voornamelijk in voor de activiteiten 
op het gebied van de stadsvernieuwing. Daar- 
toe voert hij regelmatig overleg met de stads- 
deelraad. De vereniging probeert ook nieuwe 
winkels in de buurt te krijgen. “ M aar de buurt 
heeft een slecht imago, en dat is mijns inziens 
niet terecht. Een bijkomend probleem is dat 
alle buurtbewoners wel veel winkels in de 
buurt willen, maar als het er op aankom t daar 
alleen komen voor een vergeten boodschap. 
Mensen gaan bijvoorbeeld liever naar de 
W astora om een camera te kopen omdat ze 
denken dat die daar goedkoper is. M aar uitleg 
krijgen ze er niet bij: ze verknoeien eerst twee 
rolletjes, komen dan bij mij en zien dat die- 
zelfde camera hier nog een tientje goedkoper is
o o k ” .

sterker. Spiekerman: “ Toen ik nog trouwre- 
portages deed moest dat allemaal dezelfde dag 
nog klaar en was het vaak pas laat in de avond 
dal ؛١ ، thuis kwam. Het wegvallen van de re- 
portages had één goede kant: ik had meer tijd 
voor andere dingen. Ik heb tien jaar in het 
kerkbestuur van het pastoraal centrum Jor- 
daan gezeten, waarvan vier jaar als voorzitter. 
D aarna ben ik me in de buurt gaan verdiepen 
en voorzitter van de wikeliersvereniging ge- 
worden, en dat ben ik nog steeds. Ook zit ik 
met veel plezier in het buurtcomité Witten- 
eiland. Bij de niet 'bouw op de plek van de 
“ Brandpanden” 1ا ، ه  ik nog de eerste paal 
geslagen.”
Trots is de heer Spiekerman op het ontwerp- 
team voor het nieuwe project in zijn straat: 
“ Nog nooit is op het W itteneiland, en mis- 
schien wel in de hele Staatsliedenbuurt, een 
project door een vrouwelijke architekt ge- 
bouwd, en hier hebben we voor een vrouwelijk

Foto j .  v.d. Berg heette toen de zaak, naar een 
oom van Theo Spiekerman die zich in 1911 in 
de 2e Nassaustraat 38 vestigde. Als kind kwam 
meneer Spiekerman er al op zijn vrije woens- 
dagmiddag, hielp een beetje in de zaak en 
kreeg zo de liefde voor het vak. Alleen op don- 
derdagmiddag mocht hij nooit komen, want 
dan was het bruidsparenmiddag. Dan werden 
niet alleen bruidsparen uit de Staatslieden- 
buurt vereeuwigd, maar uit heel Amsterdam, 
en dan vooral van katholieke huize. W ant v.d. 
Berg was vooral een katholieke fotograaf, en 
Spiekerman heeft, toen hij na de dood van zijn 
oom samen met zijn tante de zaak voortzette, 
deze traditie voortgezet.

Eerste communie
Bruidsreportages waren, en zijn nog steeds, de 
specialiteit van meneer Spiekerman. M aar ook 
kinderen die hun eerste heilige communie de- 
den werden door hem gefotografeerd. In 1945 
kwam hij bij zijn oom en tante in de winkel. 
Tot 1944 zat hij nog gewoon op de middelbare 
school, maar na de hongerwinter, die hij in 
West-Friesland doorbracht, besloot hij bij zijn 
oom te gaan werken. In de winkel werden al- 
leen portretfoto’s gemaakt: “ Voor pasfoto’s 
werd je door mijn oom naar de Kalverstraat 
gestuurd, m aar Heno. Pasfoto’s hoorden ei- 
genlijk niet in een fotozaak.” Een fotograaf, 
dat was vroeger iets magisch. “ Als kind vond 
ik het hier reuze spannend, het had iets ge- 
heimzinnigs.” Na het overlijden van zijn oom 
haalde Spiekerman zijn vakdiploma’s. “ Ik 
had toen ook wel ergens anders kunnen gaan 
werken, in een museum bijvoorbeeld, dat had 
ik ook wel İ€uk gevonden. Maar wat had mijn 
tante dan moeten doen? Die moest toch ook 
leven. Veel mensen vonden toen dat ik mijn 
tante niet mijn hele verdere leven op mijn nek 
kon nemen. Maar ik vond toch eigenlijk dat ik 
daar moest blijven. Van hen had ik toch het 
vak geleerd.”

Samenwonen
De bruidsreportages vormden een groot deel 
van zijn werk, dat vond hij ook erg leuk om te 
doen. Eén ding zat hem tegen: veel fotografen 
betaalden de autobedrijven, die meestal bij een 
huwelijk als eerste gebeld werden om het ver- 
voer te regelen, een bedrag aan geld om hun 
naam te noemen voor de fo to’s. Spiekerman 
heeft altijd geweigerd daaraan mee te doen: 
“ Ik vond dat iets minderwaardigs, ik deed dat 
niet. Ik wist dat ik mooie fo to’s maakte, 
grootbeeld, zes b؛j zes. Bijna niemand deed

Toe!i tante v.d Berg er mee stopte volgde me- 
vrouw Spiekerman de cursus fotohandelaar en 
ging ook in de zaak werken. “ Ik wilde wel eens 
wat anders dan alleen luiers wassen en kinde- 
ren verschonen, en ook wel weer eens wat le- 
ren .”  Eind zestiger jaren nam het aantal 
huwelijken drastisch af, steeds meer mensen 
gingen samenwonen. Ook in de katholieke 
kerk werd bijna niet meer getrouwd en het 
aantal eerste communies werd steeds minder. 
“ Vroeger deden per jaar 150 kinderen in één 
parochie hun eerste communie, nu zijn dat er 
misschien drie. En er moesten fo to’s komen 
als de bisschop in de kerk kwam, of een 
priester een jubileum vierde, o f de kerk zoveel
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INGEZONDEN BRIEF
Goede en waarde heer El-Fers

Uw sprankelend stukje journalistiek heeft het 
 wijkblad aanzienlijk opgefleurd, ondanks ءه

onwaarheden erin. Wat mij echter tegen de 
borst stuitte was het volgende: dat u de 
Nassaukerk lelijk noemde. Dat zegt het nodige 
over uw smaak én kennis van de buurtarchitek- 

u he( klokgebeier hebt verhinderd is ،٠ ٠ !tuur 
tot daar aan toe (u plaagt er vooral weerlege 

dat u de ke tk س  ،ا،،ءمح buurtgenoten mee) م،،
lelijk noemt — nee, dat slaat alles, en pleit niet 
voor uw godsvrucht. Ik  raad u aan zich 

geschiedenis van ءا، onverwijld te verdiepen in 
Godshuis. Met overigens hartelijke س هم م ، ' ء

groet
ds. M. Reinders 

Gremdaat 'ا'

KLAVERJASSERS
Klaverjasclub De Reiger heeft nog plaats voor 

eden. Wij klaverjassen elke dinsdag-؛ enkele 
16.00 uur. ©ok in de zomer--13.س middag van 

maanden kaarten wij gewoon door. Komt u 
eens langs om te kijken of onze gezellige club 
ook iets voor u is. De kosten zijn /  2,50 per

.m aand

Kolofon
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^ ٥٢ Bergveld, Ineke Bergveld, Maarten Moens, Lies- 
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een uitgave van net Wijkcentrum hu- ة، Staatskrant 
go de Groot-/$taatsliedentjuurt en wordt maandeli|k$ 
huis-aan-huis verspreid. Klachten over de bezorging?

.ds redaktie-adressen ٥٠ Kranten zijn verkrijgbaar

SURIDIEREGEUNG EVENEMENTEN

DAGTOCHTEN
Donderdag 27 juni: Grote Betuwetocht
Een tocht langs de ontelbare vruchtbomen van 
de Betuwe. Verscholen in de “ Bongerd”  lig- 
gen de frisgeschilderde boerenhofsteden en 
vormen met hun groen, wit en zwart een fraai 
kontrast met hun omgeving. Kosten: /  39, -  
p.p. inkl. koffie met gebak en een warme 
lunch.
Aanwezig: 08.00 uur 
Vertrek: 08.30 uur 
Thrıiskomsf 18.00 uur

Donderdag 15 aug.: De “ Ooypoldertocht”
Via een mooie route rijden we naar dit onge- 
repte natuurgebied, ©ngeveer 500 van alle in 
ons land voorkomende bloemen- en planten- 
soorten groeien in deze streek. Kosten: /  39, -  
p.p. inkl. koffie met gebak, warme lunch en 
rondrit met gids.
Aanwezig: 08ص  uur 
Vertrek: 08.30 uur 
Thuiskomst: 18.ه ل  uur

Donderdag 29 aug.: De grote jubileumtocht
Een trip over de Veluwe met zijn prachtige 
boswegen, mooie vergezichten en rustieke hei- 
delandschappen. ©ok rijden we natuurlijk 
door de fraaie Veluwe-dorpen. Kosten: 
/  5 0 , -  p.p. inkl. koffie met gebak, koffietafel 
en diner.
Aanwezig: 08.00 uur 
Vertrek: 08.30 uur 
Thuiskomst: 20.30 uur

©ok dit jaar organiseert buurthuis de Reiger 
weer een aantal mooie dagtochten, u  kunt zich 
persoonlijk inschrijven bij de receptie van 
buurthuis de Reiger, Van Reigerhergen؛؛traa، 
65. ال  betaalt de kosten van de dagtocht die ٧ 
boekt direkt bij inschrijving. Geen telefoni- 
sche of schriftelijk؛  aanmeldingen. Mocht ٧ 
op de door u besproken dagtocht niet meekttn- 
nen, kunnen wij helaas niet het gehele bedrag 
terugbetalen. ١٧٧ kunnen de helft van het 
door u betaalde bedrag terug betalen. Wij 
moeten wel enkele dagen voor de desbetreffen- 
de dagtocht uw afbericht binnen hebben. An- 
ders zijn wij genoodzaakt het gehele bedrag te 
behouden. Een uitstapje kan alleen doorgaan 
met minimaal 30 personen. Zijn er minder 
mensen kan de dagtocht niet doorgaan. Hier- 
over krijgt u tijdig bericht en natuurlijk uw 
geld terug. Als u een dieet heeft, geeft u dit wel 
door bij inschrijving, dan kunnen wij er reke- 
ning mee houden. N.B. in de maand juli kunt 
u zich alleen op dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur inschrijven-

Donderdag 6 juni: V e s؛ i n stocht؛؛
Het enige dat we verklappen is, dat het gaat 
om een tocht langs prachtige wegen en gezelli- 
ge restaurants. De rest blijft een verrassing!!! 
Kosten: /  39, — p.p. inkl. koffie met gebak en 
een warme lunch.
Aanwezig: 08.00 uur 
Verrrek: 08.30 uur 
Thuiskomst: 18.س  uur

In ieder geval moeten de volgende zaken aan 
de orde komen:
-  W at is het doel van de activiteit?
-  Voor wie wordt de activiteit georganiseerd? 

Hoeveel mensen verwacht ٧?
-  Hoeveel kost de activiteit en welke in-
-  Hoeveel ءةل،ءالل:ل  verwacht u?
-  En een aantal praktische zaken, zoals bij- 

voorbeeld de datum en de plaats waar de 
aetiviteit wordt gehouden.

In de subsidieregeling kunt u lezen wat er pre- 
ء؛ء $ in de aanvraag moet staan. De regeling is 

gratis verkrijgbaar b؛j de afdeling Voorlichting 
van stadsdeel Westernark. telefoon 5810.300.

De behandeling van uw aanvraag
٧ ٣  aanvraag wordt behandeld door een van 
de wijkwethouders. Die bekijkt o f uw aan- 
vraag aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet 
het geval dan neemt hij/zij contact met u op. 
Daarna wordt uw aanvraag besproken in een 
Commissie van Advies. Na 6 weken krijgt u 
berieht van de wijkwethouder o f u wel of geen
subsidie krijgt voor uw activiteit-

Meer informatie?
In de subsidieregeling staat precies genoemd 
wat de voorwaarden zijn om subsidie te krij- 
gen en wat u in de subsidieaanvraag moet zet-

٥٠  regeling ligt voor u klaar bij de afdeling 
Voorlichting in het stadsdeelkantoor Wester- 
park, Haarlemmerweg 8-10. Het kantoor is 
iedere werkdag geopend tussen 9.00 en 17.00 
uur.
u  kunt de subsidieregeling ook telefonisch 
aanvragen bij de afdeling Voorlichting, tele- 
foon: 5810.300.

s, instellingen en andere؛»Voor buurtorgan!s»t 
die met ideeën ؛actieve )،roepen buurtbewoner 

rondlouen voor een buurtfeest, «venement of 
een andere activiteit besta»، de mogelijkheid 
om hiervoor subsidie aan te vragen.

Om wat voor soort activiteiten 
gaat het?

bij- ؛سف< evenementen ،؛«؛li؛،nm>؛<؛ He، gaat om 
voorbeeld manifestaties, buurtfeesten, brade- 

activiteiten. !،؛rieën en andere culture

Hoeveel geld is er beschikbaar?
Voor 1991 is een bedrag v a n /  100.000, -  voor 
dit soort evenementen besehikbaat. Voor een 

maximaal /  5.000, -  subsidie ٧ activiteit kunt
aanvragen.

Wit‘ kunnen subsidie aanvragen?
In principe kan iedereen in stadsdeel Wester- 

zo'n actjvi- ٧٥٠٢ park een subsidie aanvragen 
teit. Bijvoorbeeld een aantal bewoners uit een 
straat, een bestaande bewonersgroep, een 
buurtorganisatie of een wel^insinstelling-

De voorwaarden
De activiteit rïioct vooral gericht zijn op bewo- 

ners in de wijk. En bij de organisatie ervan 
moeten vrijwilligers uit de buurt meewerken. 
Naast het geld van het stadsdeel moet gepro- 

beerd worden om geld via andere bronnen 
kunt hierbij ال .voor de activiteit te krijgen 

denken aan geld uit fondsen of bijvoorbeeld 
sponsering. De subsidieregeling is niet bedoeld 

aetiviteiten die al op een andere manier ٧٠٠٢ 
voor een deel door stadsdeel Westerpark wor-

den betaald

KLEURRIJK VOETBALFESTIJN WESTERPARK
dit festival de mensen wat dichter bij elkaar te 
brengen, vooral de mensen uit de buurt. Een 
loffelijk streven!
Dus, leer uw naaste beter kennen en k©m op I, 
2, 8 of 9 juni naar het terrein van SDZ! Dit ter- 
rein is gelegen aan de Transformatorweg 10 in 
Amsterdam West, vlakbij het Sloterdijk- 
station. Bus 22 brengt ٧ hier in volle vaart 
heen. Het festijn gaat van start om 10.00 uur 
’s ochtends en loopt ten einde om 20.س  uur ’s 
avonds. Vanwege het geld hoeft u niet thuis te 
blijven. De entree is gratis en alles wat er aan- 
geboden wordt is goed betaalbaar, aldus de ٠٢-
ganisatoren.
Voor bedrijven en organisaties bestaat de mo- 
gelijkheid om een stand te huren, o f zich met 
een voetbalteam in te schrijven.

Wilt u meer weten over Het Kleurrijk Voetbal 
Festijn, dan kunt u bellen met Natty Culture 
(020-6844227) of Prefoeroe (020-6861722).

Zin om een feestelijk balletje te trappen?
In het eerste en tweede weekend van juni (1, 2, 
8 en 9) wordt er door Prefoeroe en Natty Cul- 
ture een spetterend, kleurrijk voetbalfestijn 
georganiseerd in Stadsdeel W esterpark. Voor 
het festijn wordt het terrein van de voetbalve- 
reniging ‘Samenspel Doet Zegenvieren’ omge- 
toverd to t een feest-oord, waar diverse act؛- 
viteiten plaatsvinden op het gebied van sport, 
cultuur, educatie en voorlichting. Men kan er 
genieten van muziek, dans, diverse culturcle 
gerechten, hapjes en drankjes. De openings- 
en afsluitingsdag worden bovendien opge- 
luisterd met muziek van diverse bekende mu- 
ziekgroepen. Welke dat zullen zijn blijft 
vooralsnog een verrassing.
Prefoeroe en Natty Culture zijn beide ge- 
vestigd in deze buurt. Prefoeroe als jongeren- 
organisatie en Natty Culture als sociaal 
culturele organisatie voor allochtonen. Het is 
de bedoeling van de initiatiefnemers om door

)ffeeshop/café“■

Hele week open:10-24.00 uur
V r i j / Z a / Z o : 1 0 - 0 1 . 0 0  uur 

VAN BOETZELAERSTRAAT  31

02
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THEATER VAN WERELDFORMAAT IN HETWESTERPARK
Footsbarn Theatre brengt ‘A Midsummer Night’s Dream’

fo to :  Dirk Blij.Westerpark ،?٨؛ de tent in ٧٠٠٢ ”Alle uitvoerende en organiserende deelnemers van het “Footsbarn Theater

mogelijk op de dinsdagen. Voor meer infor- 
matie: 6812121 (Peter Domela Nieuwenhuis).

Geeske H attum a

Voorverkoop: AUB Ticketshop, Leidseplein 
Alle VVV-kantoren 
Stadsdeel Westerpark 

Voor scholen zijn er speciale arrangementen

BI3UIOQ jajad smquawnaiN ها،،ءاه0 دواول smquaMnajN هها،،واء اول3دء Sjni)U3Mna؛N هها،،ءاء دواور

٥
ه

٠٥

ف
٥

2,50 KORTING .؛١
inlevering van deze bon on،vangen buurtbewoners ƒ  2,50 korting ز؛إا 

op een kaartje voor de voorstelling ‘A Midsummer Nights !)ream’
van het Footsbarn Theatre٠o. س ر

Nieuwenhuis Peter Domela Nieuwenhuis Peter Domela Nieuwenhuis Peter Domela Nieuwenhuis

speelt ’s nachts in een donker woud, waar 
elfjes en kabouters wonen. Er gebeuren won- 
derlijke dingen. Een eenvoudige handwerker 
verandert er in een ezel als gevolg van de tover- 
kunsten van een duivels elfje. De Elfenkoning 
sprenkelt zijn vrouw toverdruppels in de ogen 
omdat ze niet genoeg meer van hem houdt. Nu 
zal zij hartstochtelijk verliefd worden op het 
eerste wezen dat ze aanschouwt, wanneer ze 
ontwaakt. Maar het ؛s niet de koning die ze als 
eerste in de ogen kijkt...

Tot en met donderdag 3؛  juni, behalve op 
maandag en dinsdag. Aanvang: 20.1و precies! 
Prijs: /  25,00, /  17,50 met C JP , 65+ en 
Stadspas, to t 15 jaar /  12,50.

Misschien & اأءء ١١ ءه  grote tent al zien staan in 
hel Westerpark? 13 ٦ ٨٠هء اءس  juni kun! ١) hier 
getuige zijn van een wel heel bijzonder spekta- 

إءا ا1اء  ‘Footsbarn t l• ، ، ( ،؛ ’ brengt de 1اااما،-  
die ‘A Midsummer Night’s Dream’ van 

̂ا1ذاا  Shakespeare. Een sprookje vol zAtter- 
uij؟ u, in؟ ( (overfeeen, tovertrucks en live■ 
muziek.

Footsbarn Theatre is geen doorsnee ،hea- 
tergçzelsçhap. ءه ء ء  van oorsprong صا1ءل ءج  
groep werd in 1 7 0 و  opgericht. In het begin van 
de jaren ’80 nam het gezelschap de lijfspreuk 
van Shakespeare ‘All the World 's a stage' zeer 
letterlijk en het begon een wereldtournee. Ge- 
huisvest in tenten en caravans gaven ze de af- 
gelopen jaren voorstellingen in zeventien 
verschillende landen waaronder: Portugal- 13 ا - 
1 ؛ة , Frankrijk, Nederland, Amerika, Rusland 
en Australië. Footsbarn Theatre bouwt voort 
op de idealen van de jaren zestig, De groep 
kent geen leider, alles wordt gezamenlijk 
beslist. Iedereen is gelijkwaardig, hetgeen tot 
uitdrukking wordt gebracht in hetzelfde salaris 
voor iedereen, ongeaeht de funktie binnen de 
groep. “ Dat is de enige manier waarop wij wil- 
len werker]. En het lukt. W at ons bindt ؟؛ onze 
liefde voor het theater.” '

Sinds 12 april is de groep in Nederland voor 
een tournee. He، was de bedoeling begin mei 
weer verder te trekken. Toen bleek dat er een 
aantal optredens uitvielen, sprong Peter Do- 
mela Nieuwenhuis (Staatsbelangen) er gretig 
op in. In een tijdsbestek van twee weken regel- 
de hij een vergunning voor de tent in het 
W esterpark en heeft hij het geheel financieel 
rond gekregen. Hij is er trots op een theater- 
groep van wereldformaat in deze buurt te kun- 
nen presenteren. En terecht!

HUISWERKGROEP VAN START
zonder begeleiding. Als je klaar bent, kun je 
naar huis gaan of nog even wat lezen als je wilt 
wachten op je vriendje of vriendinnetje. Je 
kunt lx  of 2x per week komen. We maken af- 
spraken over hoe jij gebruik wilt maken van de 
huiswerkgroep.

Voor wie, waar en wanneer
Voor alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit 
de Spaarndammer-, Zeehelden-, Staatslieden- 
en Hugo de G rootbuurt. De huiswerkgroep is 
er voor jongens en meisjes, voor snelle en min- 
der snelle huiswerkmakers en voor ‘goede’ en 
‘zwakke’ leerlingen. In Jongerencentrum ‘DO- 
M ELA’, Hembrugstraat 156, 1013 x c  Am- 
sterdam. Het centrum staat naast hinirthnis 
‘VERZET’. Het huiswerklokaal vind je op de 
eerste verdieping. Dinsdagmiddag van half 
vier tot half zes. Donderdagmiddag van half 
vier tot half zes.

Hoe geef !١٤ mij op
Je kunt langskomen of bellen en vragen naar: 
Brahim Fattah of Ans Rodenburg, Hembrug- 
stra؟،t 156, tel. 020-6826429. De tijden dat we 
e rz ^ n :
Dinsdagmiddag van 13. س18.س -  uur
Woensdagmiddag van 13. س16.س -  uur
Donderdagmiddag van 13. س18.س -  uur 
Je kunt vanaf 14 mei ook langskomen op de 
huiswerkgroep. We maken dan afspraken en 
schrijven je in.

met leeftijdgenoten aan je huiswerk o f je 
proefwerk. In de groep zijn huiswerkbegelei- 
ders om je te helpen als je ؛ets niet begrijpt of 
als je overhoort wilt worden. We hebben 
woordenboeken, een atlas, een rekenmachine 
en ook een typemachine. Je neemt zelf je boe- 
ken, je schriften en je agenda mee.

Wat kan ؛٨  de huiswerkgroep
Je kunt er met al je schoolvragen terecht. Je 
kunt er twee uur aan je huiswerk werken of al- 
leen langs komen voor een huiswerkprobleem. 
Je kunt er samenwerken of zelfstandig mét of

Nog een paar maanden en dan begint de grote 
vakantie. Dat betekent vaak veel huiswerk ma- 
ken en proefwerken leren. Er nog hard tegen- 
aan om goede cijfers te halen, want overgâan 
wil je wel. M aar als je thuiskomt, heb je niet 
altijd z؛n om aan je huiswerk te beginnen. Het 
kan thuis te druk zijn o f juist te stil. Misschien 
begrijp je niet alles wat op school uitgelegd is 
of m؛s je iemand, die jou kan helpen en over- 
horen. Daarom is er een huiswerkgroep-

Een huiswerkgroep
In een huiswerkgroep werk je alleen o f samen

Shakespeare
Footsbarn Theatre speelt vaak stukken van 
Shakespeare. Hun speelstijl sluit goed aan bij 
de werken van deze schrijver. Het theater dat 
Footsbarn maakt is bedoeld voor iedereen, 
voor mensen die weinig vertrouwd zijn met to- 
neel, maar ook voor de echte kenners, zoals 
Shakespeare zijn toneelstukken schreef voor 
hooggeplaatsten en eenvoudige boeren, bur- 
gers en buitenlui.

Wervelende show
A Midsummer Night’s Dream werd voor het 
eerst opgevoerd in 1595 in Londen. Een ouder- 
wets stuk, dus? Welnee, Shakespeare schreef 
over onderwerpen die ook de moderne mens 
boeien (haat, liefde, wraak, erotiek). Zeker 
geen stoffige kost. Met een paar kleine aanpas- 
singen weet het Footsbarn Theatre er een wer- 
velende show van te maken. ‘Tussen de 
gekreukelde lappen, de blaren op de grond en 
de mollige boom in het bos wordt 2'A uur lang 
ononderbroken gesprongen, gevallen, gezon- 
gen, gemusiceerd, gedansd en gespeeld — in 
sehilderachtige todden, bonte harlekijn- 
kostuums en exotische maskers’, schreef Henk 
van Gelder in het NRC van 13 april naar aan- 
leiding van dezelfde voorstelling in de Meer- 
vaart-

A Midsummer Night’s Dream is een sprook- 
jesachtige komedie, die zieh grotendeels af-

STOP DE KINDERMOORD
bestuursvergadering en in overeenstem- 
ming met de eigen interesse.

٧٠« de penningmeester verwachten wij boven- 
dien:
-  inzicht in de financiële administratie van 

een kleine organisatie of de bereidheid zich 
in deze materie te verdiepen

-  de bereidheid om regelmatig overleg te voe- 
ren met de financieel medewerkster

-  vermogen om samen te werken.
Voor meer informatie kunt u kontakt opne- 
men met €arla  Peverelli (bestuurslid) 
020-664554 o f met Louis Postman (coördina- 
tor) 020-6826322. Als u belangstelling heeft 
voor deze vakature kunt ٧ zich aanmelden bij 
Stop de le Nassaustraat 5, 1052
BD Amsterdam, 020-6826322.

•

De Stichting zoekt

Enkele bestuursleden
waaronder een penningmeester (V/M)

Van de kandidaat wordt verwacht:
-  affiniteit met de doelstelling van de Stich-

-  bereidheid om ongeveer 10 avonden per 
jaar de bestuursvergaderingen bij te wonen

-  bereidheid om van tijd tot tijd een taak op 
zich te nemen, voortvloeiende uit de٠

De Stichting Stop de Kindermoord ijvert voor 
veilig en vriendelijk verkeer. Ons uitgangspunt 
is dat het verkeer aan de mensen moet worden 
aangepast en niet andersom. De openbare 
ruimte moet zo worden ingerieht dat de kwets- 
bare weggebruikers, zoals kinderen, gehandi- 
capten, fietsers en ouderen veilig kunnen 
verkeren. In het hele land ondersteunen we 
buurtgroepen bij hun akties. Ook vragen we 
aandacht voor onze i d e e ë n  ، J 0 0 r  middel van 
publikaties en akties. Stop de Kindermoord 
wordt gesubsidieerd door het Ministerie van 
Verkeer en W aterstaat en daarnaast ontvangen 
wij donaties. Op ons bureau werken naast vrij- 
willigers zeven part-time medewerk(st)ers en 
een dienstweigeraar. Het bestuur bestaat mo- 
menteel uit 5 vrijwilligers.
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KİRA ARTIRMASINI REDDETMEK göndermelisiniz. Bu formülü Semt- 
merkezinden isteyebilirsiniz.

Konuşma saa؛ler؛:

Semtmerkézi, Van Hallstraat ^١; 
Pazartesi akşamları saat 19.00 - 
20.00 arası,
Salı sabahları saat ١٥.00 - ١١.30ء 
Perşembe günleri saat 16.00-17.00 
(sadece 13,20,27 haziran ve 4 te- 
mmuz tarihlerinde arktır) .
Semtevi ءه Reiger, Van Reigers- 
bergstraat 65 ;
Perşembe günleri saat 14.00 -15.00 
arası. ( sadece 13,20,27 haziran 
ve 4 temmuz tarihlerinde acıktır).

öp'de ayırmak ve ayrı bir؛؛ diğer 
yere atmak çok daha saglılıklıdır.

" Chemo-car" olarak adlandırılan 
kimyasal çöp arabası her çarşamba 
günleri Westerpark bölgesinde hiz-

.metinizdedir

için hazırlanan " Ev masrafları " 
gazetesinde Puan sistemi açıklan- 
makta. Bu gazete haziran ayında 
dağıtılacaktır. Bu gazeteyi posta 
kutunuzda bulamadığınız durumda
Semtmerkezindende elde edebilir- 
siniz.
Evinizin puanlarını hesapladıktan 
sonra kira konuşma saatine başvur- 
duşunuzda evinizin kac yasında 
©ldugunu, çevre için kaç puan ver- 
ildiğini ve ne kadar kira ödeme- ' 
niz gerektigini öğrenebilirsiniz.

Reddetmek؛
Kira artısını kabul etmediğiniz 
zaman özel bir formül doldurup

Pp-fe fazla dikkatimizi çekmiyor fa- 
kat sündelik atışımız çöp arasın- 
da çevremizi kirleten ve zararlı 
olan birçok çeşit kimyasal madde- 
ler bulunmaktadır. Onegin boya, 
ilaç artıları ve kulanılmış pil.
Bu kimyasal artıklardan oluşan 
çöpü çevreye zararlı olduğu için

yüksek kira ödemektedir. Genelde 
Staatslieden ve Hugo de Groot sem- 
tinde bulunan kalorifersiz eski ev- 
ler için kira azami ise ayda f245>- 
( £٧ parası hariç ). Kira ücretiniz 
 -den çok yüksekse artırma -,ء 245
yı reddetedebilir ve dahada dünüre— 
bilirsiniz.

Sizin ne kadar kira ödemeniz ger— 
cigini evin durumuna göre verilen 
puanları hesaplamak gerekiyor.
MUG ve ASW tarafından ووا yılı آ

Kimyasal maddeleri eritmek için 
yapılan bu cöp arabası bölgede 
daha önceden, belirlenmiş durakla-a 
ra uğrayarak kimyasal çöp topla- 
yacaktır.
Sizde bu olanaktan yararlanabilir 
ve çarşamba günleri çöp artıklar- 
mızı "chemo-car" arabasına vere- 
bilirsiniz.
Chemo-car arabasının durakları ve 
saatleri:
2e Hugo de Grootstraat,parfümeri 
dükkanın karو و saat ما .و00 - مه.
Van Hallstraat, postanenin yanı, 
saat 9.45 - 10.2و .
Van Limburg Strirumplein, posta- 
nin yanı, saat 10.30 - 11.30 arası.

Kimyasal çöpü verebileceğiniz di- 
ger olanak :
Başka zaman veya az miktarda olan 
kimyasal artıkları 2e Hugo de 
Grootstraat 45 adresine götürebi- 
** Tabiki semtde bulanan
bir çok dükkanlarada teslim ede- 
bilirsiniz. u؛un zamandan beri bu- 
nu yapan semtsakinleride vardır.

Mayıs ayında ev sahibiniz 1 ،£»٧!! 
1991 tarihinden ihtibaren kiranı- 
2in artaca؛؛ını bildiren bir م ،ب م، ا ؛ ا  
gönderecektir. Bu yılın artış ora- 
nı %5,5. Fakat kirası ucuz olan ev- 
ler için bu ه % 7,و ̂ء ه  veya 7, و,و ' 
kadar yükselebilir، Kİra artırma- 
şını İkki nedenle reddetedebîlîr— 
siniz؛ eviniz bakisiz veya kanunen 
belirlenmiş puan sistemine göre 
sdedieiniz kira çok yüksekse.

ihmal «dilen ve bak،msız evîer:

و ^ س ء  -bakımsız olduğundan dola هئ
yı kira artırmasını reddetmek ءآ - 
ciyorsanız şikayetlerinizi daha 
önceden ev sahibini bildirmelisi- 
niz. Eger şimdiye kadar bildirme- 
diyseniz en yakın zaman içersinde 
ev sahibinize şikayetlerimizi bil- 
diren bir mektup yazarak yapılma- 
sını isteyin- Göndereceğiniz mek- 
tubun bir fotokooisini saklayın. 
Semtmerkezinden böyle bir örnek 
mektup elde edilebiliair veya ya- 
rdım isteyebilirsiniz.
Ev sahibinin bakımından sorumlu 
olduğu onarımlar; Akan çatı, 
rutubet, dıs ve merdivenlerin bö- 
yası, yırtılmi5 veya çatlamış ta- 
fan , taban ve duvarlar, çürük 
pencere çerçeveler ve kapılar, kı- 
rılmıs mutfak tezgahı ve lavabo, 
kırık fayans ve eski elekterik ka- 
bloları, balkon V.S. .
Bazı evler için Belediye önceden 
mecbur onarım yapılması gerektig- 
ini kararlaştırılıştır. Bu durumda- 
da kira artışını reddetdebilirsin— 
İ Z .  Belediyenin sizin evin içinde 
böyle bir karar alıp almadığını 
semtmerkezinde yaçılan kira konuş- 
ma saatini başvurarak öğrenebilir- 
siniz.
Kânunen puan sistemine göre kira 
artırması:
Birçok kiracı bilincinde olmadan

WESTERPARKDA ‘CHEMO-CAR’ HİZMETİNE BAŞLYOR
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KLAVERJASSEN

Klaverjasclub “ Landlust”  kan nog nieu- 
we leden gebruiken. We hebben een gezel- 
lige club, en er wordt niet met het mes op 
tafel gespeeld. We kaarten op maandag- 
avond in de Koperen Knoop in de Van 
Limburg Stirumstraat 119. Voor meer in- 
lichtingen kunt u 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 u niemand 
die:

* boodschappen kan halen,
* u kan vergezellen naar het ziekenhuis,
* ٧ mee uit wandelen of uit winkelen 

neemt,
* een gezellig praatje komt maken. 
Aarzelt ٧ dan niet om voor een enkel 
keertje of voor een tijdje een beroep op de 
vrijwilligers van Burenhulp Westerpark te 
doen. Ze willen ٧ graag helepen.
De Burenhulp houdt telefoniseh spreek- 
uur op maandag, woensdag en vr^dag 
van 11 uur tot 1 uur; telefoon 6844352.

DAMES
u  zingt ook zo graag?! 
doe dan niet zo traag 
kom en zing met ons mee 
dat stemt u blij en tevree.
Elke woensdagochtend van 10.15 tot 12.15 uur 
komt het zangkoor dames 55+  bij elkaar in 
buurthuis de Reiger. We zingen van lieht klas- 
siek to t musical. Komt u gerust eens langs om 
te kijken. ح  kosten zijn /  12,50 per maand.

ONTHULLING KUNSTWERK ٦ TREFPUNT

buurthuis Het Trefpunt in ،،»٢ Lies Verdenius, aan de gevel ؛،٠٠٢ Op vrijdag 24 m eij.l. werd op feestelijke wijze het nieuwe kunstwerk, gemaakt 
de 3e Hugo de Grootstraat onthuld. fo to :  D irk Blij
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DE GROOTSTE BOEKENKAST 
)N DE BUURT

De au^mati^ring van de openbare bibliotheek aan de Van Limburg Stirumstraat is 
laatste Amsterdamse openbare bibliothe- ءه één ^an ،؛،؛sinds kor، voltooid. Zij is daarm 

ken die het oude vertrouwde kaartjessysteem verruilt voor beeldscherm en streepjesco- 
de. Een mooie aanleiding om eens te praten met Jan Tesselaar, het hoofd van de
bibliotheek. Een gesprek over boeken, activiteiten, automatisering en leesgedrag

Jan Tesselaar wijst de ingang van de ء?،'اه aan. fo to : Dirk Blij

5 mei organiseren we altijd iets. Een aantal ja- 
ren is bijvoorbeeld Ida Vos gekomen. Die weet 
natuurlijk uit eigen ervaring wat de oorlog is. 
Die heeft een hele boeiende, de kinderen erbij 
betrekkende manier van vertellen.’*

Automatisering
Sinds januari van dit jaar is, zoals gezegd, de 
bibliotheek in de Staatsliedenbuurt geautoma- 
tiseerd. De automatisering, onderdeel van de 
automatisering van de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, was een heidens karwei. Iedere 
b©ekt؛tel m©e؟t in de computer worden inge- 
voerd en het bijbehorende boek moest worden 
voorzien van een streepjescode. De medewer- 
kers van de bibliotheek zijn er zoet mee ge- 
weest van augustus vorig jaar tot halverwege 
januari van dit jaar. De automatisering van de 
bibliotheek heeft de opzoekmogelijkheden 
vergroot en de hanteerbaarheid van de admi- 
nistratie vergemakkelijkt. De computer is ver- 
bonden met de Centrale Bibliotheek. “ We 
kunnen van heel Amsterdam zien waar een 
boek is, o f het aanwezig is of uitgeleend, wan- 
neer ze terugkomen, wanneer ze terug hadden 
moeten zijn” . Een nadeel van dit systeem is 
dat de bibliotheekmedewerkers op drukke da- 
gen soms minutenlang moeten wachten op ver- 
werking van onze opdrachten door de centrale 
computer.

Servieemogelijkheden
M aar als het systeem goed werkt, bespaart het 
de medewerkers een hoop (saai) werk. Tesse- 
laar: “ Je hebt zoveel servieemogelijkheden, je 
administratie is preciezer, je kunt effic^nter 
werken. De herinneringen die we moeten ver- 
sturen als mensen te laat zijn komen er zo uit- 
rollen. Dat maakt de beschikbaarheid van 
boeken voor andere mensen veel groter. En 
dat is belangrijk. Bovendien kunnen ook de le- 
ners zelf gebruik maken van de opzoekmoge- 
lijkheden van de computer: voor de vol- 
wassenen zijn er twee terminals, voor de kin- 
deren is er één.”  Door de automatisering 
hoopt Tesselaar ook het aantal vermiste boe- 
ken terug te kunnen dringen: “ Het was de 
laatste jaren een soort regel dat we even veel 
boeken kwijtraakten per jaar als dat we aan- 
schaften. Daar hopen we nu toch een beetje 
onderuit te komen. We hadden een veel grote- 
re collectie-uitbreiding kunnen hebben.”  Als 
er inderdaad meer boeken op tijd ingeleverd 
worden dan heeft dat ook een nadeel. De boe- 
tes die de bibliotheek berekent maken deel uit 
van het budget. Ze zijn in de begroting opge- 
nomen. M aar Tesselaar heeft daar geen moeite 
mee: “ We willen onze boeken zo vaak moge- 
lijk kunnen uitlenen. Dat is het belangrijkste. 
Daar gaat het om .”

Frank Willemsen
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B E V R f J D I N G S F O N D S

KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA 
AMSTERDAM
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hanen, waarin hij de zaak Hans Kok laat 
meespelen. Dat maakte het heel interessant 
voor mensen uit de buurt om er op a f  te ko- 
m en.”

Streekromans
De activiteiten die de bibliotheek organiseert 
houden meer in dan alleen het uitnodigen van 
schrijvers. In de bibliotheek wordt bijvoor- 
beeld regelmatig geéxposeerd door fotografen 
en beeldend kunstenaars. Toch ligt de nadruk 
op activiteiten die op een of andere wijze in 
verband staan met ‘sehrijven’, en vooral ‘lite- 
rair schrijven’. Zijn er dan geen andere activi- 
teiten denkbaar, waar misschien een groter 
publiek op af kan komen? Per slot van reke- 
ning is het de bedoeling van P.R.-activiteiten 
om de relaties tussen de bibliotheek en de ver- 
schillende doelgroepen in stand te houden en 
tebevorderen. “ Daar hebben we natuurlijk wel 
aan gedacht” , zegt Jan Tesselaar. “ We heb- 
ben zelfs een keer een treekrom an-schrijver 
uitgenodigd. M aar dat bleek absoluut niet aan 
te slaan. De mensen die die streekromans lezen 
hebben helemaal geen vragen, die hebben 
blijkbaar helemaal geen behoefte ٠٥؛  in 
gesprek te gaan met zo’n schrijver of 
schrijfster. Toch vragen we ons de laatste tijd 
af o f we niet ©ok andere dingen moeten orga- 
niseren, anders moeten werven, meer gericht 
op etnische minderheden bijvo©rbeeld, waar- 
bij je er ook niet alleen bent met het organise- 
ren van een avond met een schrijver.”

Jeugdafdeiing
De bibliotheek probeert haar p©،entiële klan- 
ten al zo jong mogelijk vertrouwd te maken 
met het bibliotheekbezoek. Jan Tesselaar: 
“ We hebben een heel actieve jeugdafdeling. 
We organiseren bijvoorbeeld klassebezoeken. 
Dat zijn introduct؛ebez©eken waarbij kinderen 
uitgelegd wordt hoe de bibliotheek werkt, hoe 
je dingen op moet zoeken. Dat kun je al doen 
met hele kleine kinderen. Daarnaast organise- 
ren we het klassikaal ruilen. En dan hebben we 
natuurlijk de kinderboekenweek. Meestal k؛e- 
zen we dan een bepaalde leeftijdsgroep waar 
we ons speciaal op richten. We nodigen schrij- 
vers uit, laten een theatergroep optreden, or- 
ganiseren films. Dat soort dingen, ©ok op 4 en

vragen die er zijn. Na literaire program m a’s 
als dat van Van Dis zien we de vraag naar de 
besproken boeken sterk toenemen. We vinden 
het heel belangrijk dat mensen kenbaar maken 
wat ze graag aangevuld zouden zien.”

Literatuurminnend publiek
De boeken die de meeste belangstelling genie- 
ten zijn, zoals overal in het land, de avontu- 
ren- en streekromans. M aar ook literatuur 
loopt heel goed. “ Daar is een echt publiek 
voor in de buurt” , zegt Tesselaar, “ er zijn hier 
veel mensen in de buurt die in literatuur ge'tnte- 
resseerd zijn.”  De activiteiten die de biblio- 
theek organiseert lijken dan ©©k vooral gericht 
op dit literatuurminnende publiek. “ Jules 
Deelder was, een jaar o f acht geleden, tijdens 
de Staatsliedengreep, de eerste schrijver die we 
uitnodigden” , zegt Jan Tesselaar. “ We waren 
volkomen overrompeld door de enorme be- 
langstelling. Het was eeht stampvol. De men- 
sen stonden op de gang om er maar niets van 
te missen.”

?eter van straaten
Dat was het begin. 0©k nu de Staatslieden- 
greep niet meer bestaat organiseert de biblio- 
theek nog ieder jaar in september een activiteit 
met o f rond een schrijver. En natuurlijk in de 
boekenweek. Ach, eigenlijk grijpen Jan Tesse- 
laar en zijn medewerkers bijna élke aanleiding 
aan om een activiteit met o f rond een schrijver 
te organiseren (mits hun budget dat toestaat). 
Zo was ook de heropening van de bibliotheek 
na de automatisering reden voor een feestje. In 
eerste instantie zou Johny van Doorn de 
feestelijkheden vorm geven. Van Doorn over- 
leed echter voordat het zover was. Daar©m las 
op woensdag 8 mei jl. Peter van Straaten, on- 
der grote belangstelling uit de buurt, ٧٠٠٢ uit 
eigen werk

Hans Kok
De keuze van schrijvers is niet altijd willekeu- 
rig. Jan Tesselaar: “ De bibli©theekdag vorig 
jaar hebben we gevierd met A .F .Th. van der 
Heijden, die door ¥vonne Kr©©nenberg gein- 
terviewd werd. Deze keuze had duidelijk te 
maken met de buurt: Van der Heijden was 
toen bezig met zijn roman Advocaat van de

De bibliotheek in de Staatsliedenbuurt, die in 
haar huidige vorm bestaat ,؟inds 21 januari 
1978, heeft abonnementen op een groot aantal 
tijd s^ rifte n  en kranten، een kleine verzame- 
ling videobanden, langspeelplaten en cd’s, een 
kleuterhoek met prentenboeken en bijbehoren- 
de غ ء ا ا ا ا س ه م ب ء آ  (itt vijf talen) en kasten vol 
boeken natuurlijk. De bibliotheek bezit een 

ءء1ءا«ءا  van ongeveer 22.000 boeken: 14.000 
voor volwassenen en «.(«» voor de jeugd. Dat 
is voor Amsterdamse begrippen een kleine col- 
lectle. Het totale aantal uitleningen per jaar 
ligt tets onder 0.000 ءه ؟ . “ Voor het aantal 1؟ -
zer؛ dat we hebben ؟؛ dat een vrij normaal cij- 
f؟ r " ,  zegt Jan Te؟؛؛ l aa،,  “ maar het aantal 
lezers dat we hebben ؟؛, uitgedrukt als een per- 
centage van de buurt bevolking, heel laag. Dat 
ligt ver onder het landelijk gemiddelde. Er zijn 
veel mensen die zich niet genoeg realiseren wat 
we ze te bieden hebben. We hebben hier een 
kleine groep lezers die heel actief is, die ook 
makkelijk op de fiets springt om een boek bij 
de Cent؛ale Bibliotheek te halen, lezers die 
precies weten wat ze hier kunnen halen en wat 
niet. Vervolgens komt er een tijdje niets en dan 
zit je eigenlijk al bij de groep ‘lijs tle« rs’: die 
komen hier omdat ze dat m©eten■''

Begane grond
Het is Tesselaar niet duidelijk waarom de bi- 
bliotheek zo weinig lezers trekt. “ Dat is iets 
wat eigenlijk eens onderz©cht moest worden. 
Het ligt in méér wijken van Amsterdam heel 
laag. Er is niet zo’n duidelijk beeld van. Een 
oorzaak zou kunnen zijn dat er een vrij grote 
groep is die helemaal geen gebruik maakt van 
de bibliotheek omdat ze er niet mee vertrouwd 
is gemaakt, omdat ze niet op het idee k©mt. 
M aar ja , waar dât dan weer aan ligt?”  Een an- 
dere o©rzaak is m©gelijk de ligging van de bi- 
bliotheek: “ Ik zou hem  om  te beginnen naar 
de begane grond laten zakken” , zegt Jan Tes- 
selaar. “ Dat is echt een hartewens. Dan ben je 
tenminste zichtbaar als bibliotheek. Dan kun 
je o©k meer dingen d©en. Dan heb je een soort 
verbinding met buiten. Nu zijn we niet te zien. 
We horen wel eens van mensen die hier al jaren 
door de Van Limburg Stirumstraat rijden en 
die nooit hebben gezien dat er een bibliotheek 
zit.”

Wijdverbreide overtuiging
Bibliotheken proberen mensen steeds aan het 
lezen te krijgen, terwijl ze geen winstoogmerk 
hebben — zoals een boekhandel bijvoorbeeld. 
Kennelijk bestaat er een wijdverbreide overtui- 
ging dat lezen goed of belangrijk is voor rnen- 
sen. M aar waarom zouden mensen eigenlijk 
moeten lezen? Jan Tesselaar: “ N ou dat is ei- 
genlijk heel duidelijk. Er zijn een paar rede- 
nen. Ten eerste denk ik dat het lezen van 
boeken je leven kan verrijken, dat boeken 
mensen iets te bieden kunnen hebben. Dat 
vind ik heel belangrijk. Dingen, gebeurtenis- 
sen, die in je eigen denken of in je bestaan een 
rol spelen kun je ineens duidelijker zien. Je 
hebt wel eens van die boeken die je leest en 
waarbij je denkt: ‘ه  ja! Zo had ik het precies 
kunnen opschrijven’. Boeken kunnen iets bij- 
dragen aan je leven. Een andere reden om boe- 
ken te lezen is meer praktisch: er staat 
inform atie in die mensen om de een o f andere 
reden nodig hebben.”

Vrouwenboeken
De bibliotheek bepaalt zelf haar aank©opbe- 
leid. Jan Tesselaar: “ Bij de aanschaf van ons 
materiaal hanteren we een aantal richtlijnen. 
In de eerste plaats is het heel belangrijk dat je 
je buurt kent, dat je regelmatig in ‘de uitleen’ 
werkt, zodat je ziet wat er zo’n beetje omgaat 
in de buurt. Je moet de vraag kennen. Die is 
niet overal hetzelfde. Zo heeft er hier heel lang 
een accent gelegen op de collectie vrouwenboe- 
ken: zowel sociologie als psychologie als vr©u- 
wenromans waren in trek. Nieuwe boeken op 
dat gebied kochten we altijd. En dat doen we 
eigenlijk nog steeds. In de tweede plaats hou- 
den we natuurlijk de recensies bij. Er zijn boe- 
ken die moet je echt hebben, zoals nieuwe 
literaire romans. Die kopen we dus altijd. 
Daarnaast moet je inspelen op de specifieke
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SPINOZA
DE WITTENSTRAAT 25 AMSTERDAM-WEST TEL. 684 77 46

SPECIALITEITEN UIT DE 
OUDHOLLANDSEKEUKEN

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

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

S F E E R ^ L  □ ■ ^ E R E ^ !

Geopend: van woensdag t/m 
zaterdag va. 18.00 uur 
reserveren 684 7746Simone (tokkin)

Spinoza, centrum voor podiumkunst en muziek

s tijve  en gevo elig e  g ew rich ten }

SOMS ZIT GELUK IN LtN KLEIN DOOSJE
Chien Pu Wan geeft ٧ de mogelijkheid ٥٨٦ zonder pijn door het leven te 
gaan. Om ٧ zonder stijve en gevoelige gewrichten voort te bewegen. 

Chien Pu Wan is in China en Japan al jarenlang geregistreerd als een 
erkend geneesmiddel. Chien Pu Wan bestaat uit 20 krachtige, 

werkzame kruiden, die al meer dan 2000 jaar hun werking hebben 
bewezen. Chien Pu Wan stimuleert de werking van lever, m ilt en nieren 

en het bevordert de afbraak van urinezuur.

't%ienPullHm ه ه غ
• geeft weer soepele gewrichten
• herstelt h^t evenwicht
• SPONSOR INTERNATIONAAL 

RHEUMAONDERZOEK

capsules ا 20
(let op het kwaliteitszegel)

• l^/onatuurprodukt
• zuivert het bloed 
٠ stimuleert milt, lever en nieren
• bevordert de afbraak ٨^٧  urinezuur
• geeft weer elastische spieren

GROTE POT 49,55
VERKR I|C iBAAR  BIJ:

ر ءي , d r o g is t ,  p a r fu m e r ie  e ^  s c h o o n h e id s  s a lo n

m  TOM LOWIE
VAN LIMBURQ STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 843691

Overtuig uzelf, net zoals zo  velen 
voor ،١. Ondervindt ع س  den ll|ve 
dat geluk som s  In een  klein, 
blauw  doosje zit.....

,Documentatie op aanvraag aanwezig * Vragen? Bel de informatielijn: 04242-84976 ٠

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

ZIJ HEEFT HAAR 
SMAAK BIJ 
ONS GEKOCHT. 

EN H AAR 
FAVORIETE 
BLAD!

٧٥٥٢ ٠٥١٢  postzegels
abonnementen en 
strippenkaarten. 

N□ ٥٠^ 
TELEFOONKAARTEN

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

٧٨^  HALLSTRAAT 236, TEL. 6841246

HOORAPPARATEN A. JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterciam telefoon 684 41 02

ZIEKENFONDS

LEVERANCIER

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

Elke a v ^ d  Open, De Wittenkade 90-96 tel. 6864919

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

^ U L S T g A ^ S I J ^ E R H A ^ D E M

SPECIALE AANBIEDING!!
BOSCH vlakschuurmachine . . . . . . . . . . . .  f  1 1 9 ,-
BOSCH decoupeerzaag ................... f  119 ,-
Haakse slijper................................ f  99,-

Accu boor/schroefmachines in alle soorten en prijzen
2e NASSAUSTRAAT 42 TEL. 662 01 6و
METABO ©٨ MAKITA

Altijd aktie prijzen
METABO 

500 watt elektronisch regelbare 
klopboormachine ^□s ook 

schroeven links en rechtsdraaiend
2e NASSAUSTRAAT 44 TEL. 686 01 62

C تومحا O M P A C T  D IS C
TOP 40 SINGLES

TOP 100C.D/S 

R O E K E N  

SPEELGOE□

)fan klassiek tot pop 
Mondenlen 

goedkope C.D.9S

2e Nassaustraat 33 telefoon 684 0668 
open: maandag t/m zaterdag

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Me^er

'EUWÜ! NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW

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

2e Nassaustraat 36 1052 BP AMSTERDAM

Warme gebakken vis, zo uit de pan.

^ c i a l i t e i t

HOLLANDSE HARING

vers schoongemaakt
Nu ٥٠١؛ op maandag open.

٨٧̂  Hallstraat brug Kostverloren kade, tel. 6841858

٠
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MEER TOEKOMST 
VOOR JONGEREN IN DE WIJK

OKATIE BRAM&SAAR؛ OPENING
kontakten kunnen worden اءج  -en on لء̂ج
derhouden. Dat het eethuis een succes is 
kwam naar voren in een kunstig rijm uit 
het gastenboek van het eethuis, voorgele- 
zen door mevrouw L .J. Corzilius-Jansen. 
De vrijwill؛£ers hadden zelf ook nog iets 
in petto voor het eethuis: twee wisse؛- 
lijsten met een prachtige fotocollectie van 
het oude (Van Limburg Stirumstraat) on- 
derkomen. Deze werden symbolisch kado 
§edaan aan mevrouw Hellie van Vrees- 
wijk. De opening werd door wethouder 
M aarten Voster afgesloten, waarbij hij 
het welslagen van het oude eethuis nog 
eens onderstreepte en het nieuwe een 
geslaagde voortzetting daarvan toe- 
wenste.
Ge'i'nteresseerden van boven de 55 jaar die 
willen mee-eten bij eethuis Bram & Saar 
kunnen zich opgeven tussen 1.00 ا en
12.00 uur op telefoonnummer 6845712. 
Dit uiterlijk een dag van te voren. Het eet- 
huis is geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen لل3ه .  en 14.00 uur. Een 
maaltijd kost /  6,50.

Desiree van Amsterdam

werd duidelijk ،oen er enkele maanden geleden 
zelfs helicopters van de Rijkspolitie ter on- 
dersteuning werden ingeschakeld hij de uit- 
sehakeling van een drugshol in de himrt-

“ Daar weet ؛ا ، niets van”
De beslissing om het zo ^ c ta c u la ir  aan te 
pakken kwam van het hoofd van bureau 
Raam poort, Arno Julsing. Deze politieaktie, 
welke de pagina’s van vrijwel alle dagbladen 
haalde, was een direkt gevolg van het aktieve 
samenwerkingsverband tussen Stadhuis (de 
eigenlijke verantwoordelijke voor het falend 
drugsbeleid en het opjagen van de junks iar 
onze buurt), haar verlengstuk Stadsdeelraad 
W esterpark, politiedistrikt 8 (‘eof'feeshop’ 
Raam poort, zelf meerdere malen in het nieuws 
vanwege de betrokkenheid van agenten van dit 
bureau in de internationale drugshandel), WO- 

ning few vere^g ingen , en verschillende ande-
re instellingen als winkeliersverenigingen en 
w ijto ^o u w o rg aan  Staatsliedenbuurt.
Dit alles werkt natuurlijk alleen wanneer om- 
wonende en de eigenaar van het betrokken 
drugspand bereid zijn de gerechtelijke proce- 
dures te starten om zo’n dealer aan te klagen 
wegens verstoring van het woongenot. Maar 
ook de zogenaamde straatdealers worden in de 
gaten gehouden, hoewel Raam poorthoofd Jul- 
sing weinig wil loslaten over de gebruikte tak- 
tiek. Als ik hem vraag over de infiltratie in de 
drugscene antwoordt hij diplomatiek dat ‘dat 
een zaak is welke op hoog niveau wordt gere- 
geld’ en zulks niet valt onder de competentie 
van bureau Raam poort, kortom  ‘daar weet ik 
niets van’.

Mohammed El-Fers

M aandag 13 m ei اه 14،.ااا«  uur was het zo- 
ver: het nieuwe pand  van  Eethuis 55 +  
Brani ء  Saar zou  worden  1'eouend.

Het keurige nieuwe onderkomen in de 
Groen van Prinstererstraat 45, dat voor 
de gelegenheid was, versierd met slingers 
cn balonncn, maakte een feestelijke in- 
druk. Binnen was het een gezellige drukte 
van gasten die net een maaltijd hadden ge- 
noten, van vrijwilligers en van andere ge- 
nodigden. Om 14.30 ging mevr. G. 
Waage, van de gezamenlijke wijkposten, 
van start met de officiële opening.
Na een korte levensschets van Bram ه  
Saar (“ geboren” op 16-09-1987, uit de 
geestelijke ouders P.S.C. en de w^k- 
posten), zette zij samen met mevrouw 
Hellie van Vreeswijk, coördinatrice van 
de Wijkpost voor Guderen, de vrijwilli- 
gers in het zonnetje. Allen kregen een 
mooie ruiker voor geleverde diensten ge- 
durende de afgelopen drie en een half 
jaar. Vooral door hun inzet kan Bram & 
Saar zijn waar het voor staat: een gezellig 
eethuis voor 55-plussers waar een kwalita- 
tief goede maaltijd gegeten kan worden en

fouten van burgemeester Van Thijn toen deze 
destijds de Zeedijk liet schoonvegen. Dat bleek 
op de allereerste plaats geen oplossing, maar 
een verplaatsing van de problematiek naar het 
oostelijk en westelijk deel van de stad. De Zee- 
dijk schoon betekende dat de Hugo de Groot- 
en Staatsliedenbuurt volliepen met handelaren 
in wit en bruin spul. Van de ene op de andere 
dag kon je een dealer naast je hebben wonen 
en was het dag en nacht een komen en gaan 
van verslaafden, geschreeuw en lawaai.
Hoofd van de sector Welzijn Westerpark, Ge- 
rard Eijkelenboom onderkent de problematiek 
van het verplaatsen van de problematiek naar 
anderen buurten. ‘Natuurlijk, van het Cen- 
traal Station en omgeving had er een verschui- 
ving naar met name onze buurt plaats. H et is 
dan ook een kwestie van het wankele even- 
wicht te vinden tussen aanvaardbaar en onaan- 
vaardbaar overlast binnen de normen. Het is 
dus een zaak van meer o f minder erg. We zijn 
op dit moment niet ontevreden met het in 
eerste instantie in de gaten houden van ver- 
daehte strukturen. Verder is het een erg nuch- 
tere aanpak, binnen de wettelijke mogelijk- 
heden die ons ter beschikking staan om een 
einde te maken aan onaanvaardbare overlast’. 
Het ging hierin ook om de nogal angstige be- 
woners die last hadden van drugshandel te mo- 
tiveren daar iets aan te doen, meent WOO- 
Staatsliedenbuurtvoorzitter Max van Noord: 
‘De mensen waren bang voor die drugsscene. 
Ze accepteerde de overlast omdat ze bang wa- 
ren teruggepakt te zullen worden indien ze 
zouden klagen over de overlast welke drugs- 
handel nu eenmaal met zich meebrengt’. 
Vorig jaar juni maakte de werkgroep drugs- 
overlast keiharde afspraken om de overlast 
met alle wettige middelen in te dammen. Dat 
het hier niet de zoveelste kletsgroep betreft,

wen van woningen en het onderhoud van de 
straat. Ook probeert de stadsdeelraad Wester- 
park door middel van de “ Sociale Vernieu- 
wing” buurtbewoners te helpen die in de 
afgelopen jaren moeite hebben gehad om het 
hoofd boven water te houden. De voorzitter 
van de stadsdeelraad. Maarten Voster, is daar- 
om uitgenodigd om te komen vertellen wat het 
stadsdeel W esterpark doet, en wat zij jongeren 
te bieden heeft.
Het zal zeker ook een gezellige dag worden: er 
treedt een theatergroep op en de dag wordt af- 
gesloten met een diner en het optreden van een 
Marokkaanse band.
Vanaf twaalf uur is iedereen van harte wel- 
kom. Dit mag je niet missen! Kom dus op 1 ju- 
nl naar; Jongerencentrum Domela, Hembrug- 
straat 156, 1013 XE Amsterdam.
Tel. 6826429.
Meer informatie kun je telefonisch krijgen bij 
Brahim Fattah, o f bij ءءل]ءيا van Vlaardingen 
van het wijkcentrum in de Staatsliedenbuurt, 
tel. 6821133.

koffie en thee zetten - 
— een praatje maken met de bezoekers 

van het eten ه؛ءللء؛ا ر؛  h«t - ك
drie uur ٧ geïnteresseerd en heeft ٧ Bent 

per week beschikbaar voor één keer per 
week? Bel dan naar de Wijkpost voor Ou- 
deren en vraag naar Hellie van Vreeswijk;

Van ftnetz.elaerKtraaf 49, tel؛. 6844352-

13.00 uur of na telefonische afspraak (tel. 
6820411). Nadere informatie volgt t،og.

Filmhuis Cavia

Filmhuis Cavia is gesloten in juni, juli en au-
gustus. V anaf 1 septem ber kunt u weer bij ons
tereeht.

legenheden inmiddels zo’n tien dealers uit hun 
huis zijn gezet en daarmee de-facto op straat 
kwamen te staan. Een Duitse huisdealer uit de 
Hugo de G rootbuurt is woedend over de wijze 
waarop hij gerechtelijk uit zijn huis is gezet. 
‘Kijk, al mijn klanten gedroegen zich altijd 
rustig, stampten niet hard en schreeuwden ook 
bijna nooit op de trap. M aar twee hoog woon- 
de een kerel, nou, je hoefde bij wijze van spre- 
ken maar te kuchen op ،؛e trap o f hij belde de 
smeris. W aarschijnlijk belandde ik alleen al 
door zijn telefoontjes boven aan de lijst. Eerst 
kreeg ik een keurige brief van de woningbouw- 
vereniging met de melding dat er bij hun diver- 
se klachten waren binnengekomen en als dat 
zo doorging, ze genoodzaakt waren stappen te 
ondernemen om het huurcontract op te zeg- 
gen. Overigens een huurcontract wat niet op 
mijn naam, maar op die van een vriendin van 
mij staat. Ik heb toen nog een gesprek met een 
van die mensen gehad, waarbij ik duidelijk 
maakte dat het allemaal wel meeviel met die 
overlast. Echt, na drie uur ’s nachts kwam er 
geen klant meer, zeker niet nadat er opvallend 
vaak een au to’tje met stillen pal voor mijn 
deur ging staan om mijn handel te verzieken.’ 
Om een lang verhaal kort te maken: van huis- 
dealer veranderde deze jonge ondernemer in 
straatdealer ‘Nee, niet in de Staatsliedenbuurt. 
Ik wil wel een beetje rustig mijn werk kunnen 
doen zonder opgejaagd te worden. Ik sta weer 
op mijn oude plek, waar ik ooit begonnen ben: 
de Zeedijk’. Het probleem is weer terug waar 
het vandaan komt, maar op geen enkele wijze 
opgelost. De gevolgen van de aanpak in de 
Staatsliedenbuurt zijn nu al voelbaar in de ons 
omringende buurten.

Aanpak
Blijkbaar heeft er niemand iets geleerd van de

Öp I juni wordt in jongerencentrum Domela 
een voorliehtingsmiddag georganiseerd rond 
de them a's: "Werkgelegenheid voor jonge- 
ren”  en "Jongeren en politiek” . De dag is be- 
doeld voor alle jóngeren vanaf 16 jaar.
Veel jongeren in de buurt zitten zonder werk. 
Toeh rijn er ءة س ج،  mógelijkheden om aan de 
slag te komen. Het is echter moeilijk om er 
achter te komen wie ze kan helpen. Daarom is 
het belangrijk dat jongeren ri،eer informatie 
krijgen over hun ا.اا'؛اال'ال ا ا رأ،،اا؛'ء:ا  om aan werk 
te komen. Op de voorlichtingsmiddag in Do- 
mela komen mensen van bureau Maatwerk en 
van Baanvak vertellen wat zij jongeren te bie- 
den hebben aan scholing en bemiddeling voor 
een baan. Dit is dus een goede kans voor jou! 
In de tweede plaats is er aandacht voor de poli- 
tiek in de buurt. Misschien denk je: “ wat h،:b 
ik met politiek te [naken?" Toch is dat meer 
dan je denkt. De stadsdeelraad beslist bijvoor- 
beeld hoeveel geld er wordt uitgegeven aan een 
jongerencentrum, en of er meer sportmoge- 
lijkheden komen voor jongeren, over het bou-

Bram & Saar is een « th u is  ٧٥٥٢ mensen 
van 55 ja a r  en o u d e r in  de S taatslieden- en 
Hug« de G rootbuurt. Het i؟ van maandag 
tot en met vrijdag open van 11.30 uur tot
14.00 uur. Op elk van die dagen is er naast 
de vaste  gastv rouw  een tw eeta l vrijw illi- 
gers nodig die helpen bij:
-  het ontvangen van de bezoekers 

het dekken en afruimen van de tafels

CRECHE BUURTWERKPLAATS
Medio juni zal de Creche Buurtwerkplaats 
weer starten. Er zijn nog enkele plaatsen be- 
schikbaar, waarop ingeschreven kan worden. 
Informatie is verkrijgbaar vanaf 3 juni aan de 
bali van de Stichting Buurtwerkplaatsen, Clif- 
fordstraat 36, 1 وه ١  GV Amsterdam.
Tevens zoekt de Creche Buurtwerkplaats vrij- 
willig(st)ers die als assistent leid(st)er willen 
fungeren. Opgave daarvoor is mogelijk bij de 
coördinator Creche, iedere vrijdag van 11.س -

!n één geval werd er zelfs een hclieopter ingc- 
zet om een dealer aan te pakken, een tiental 
andere dealers is inm؛dd?ls uit hun huis gezet. 
Volgens de een sleehts een druppel op een 
gloeiende plaat, volgens anderen een behoor- 
lijke overwinning in het teru؛؛drin؛؛en van 
drugsoverlast. De Staatskrant maakt een ،US- 

senbalans op in de War on Drugs welke vorig 
jaar door Stadsdeel Westerpark werd afgekon- 
digd.

In juni 1 0 وو  schreef stadsdeelraadvoorzitter 
Maarten c .  Voster een brief naar alle inwoners 
van de Staatslieden- en Hugo de G rootbuurt. 
Voor het eerst na de tweede wereldoorlog werd 
er van offieiele kant op aangedrongen ‘des- 
noods' anoniem aangifte te doen wanneer men 
wist dat er ergens drugs zouden worden ver- 
handeld. De reaktic was zo gigantisch, dat de 
coördinator van bureau Raam poort gedwon- 
gen werd een toplijst samen te stellen van de 
meest er bij gelapte adressen. Deze werden ver- 
volgens systematisch afgewerkt. Soms op zul- 
ke spectaculaire wijzen, dat het de voor- 
pagina’s van de kranten haalde. De aktie Dea- 
Iers de Buurt Uit is nog in volle gang. Afgelo- 
pen maand verzond M aarten Voster opnieuw 
een brief, In eerste instantie meenden wij dat 
het een herdruk van Maartens oude schrijven 
betrof, omdat de brief foutievelijk april 1990 
was gedateerd. Navraag bij de heer Voster 
maakte duidelijk dat hier sprake was van een 
typefout. In zijn brief noemde hij zijn oproep 
van vorig jaar een succes. Er waren veel aan- 
meldingen binnengekomen en naar aanleiding 
hiervan zijn door de politie invallen, ontrui- 
mingen en arrestaties verricht, terwijl de sur- 
veillance en controle is opgevoerd, aldus een 
enthousiaste stadsdeelraadvoorzitter.

Overlast
Drugsoverlast blijkt te kunnen worden terug- 
gedrongen, zo bleek al eerder op de Zeedijk en 
nu in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, 
waar naast een aantal sluitingen van horecage

DEALERS VERJAAGD

VRIJWILLIGERS M/V BRAM & SAAR

M evrouw C.J. Corzelius-Jansen draagt een ٧٠٠٢ ،«»٢  ter gelegenheid van de opening van Bram 
& Saar. fo to : Cor Bergveld
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د ن ا ر عد ي ب ا ا من ك ك ن ن ل و ئ ط ا ي لت ر

ن ط ١ م ا ا ب م م ل ل ي ز ر ا ف ا م د م ا ن ي م
ج أ ش ١ ري أ ن د و ن ل ع ة ١ عن فببما ب د يا ز  و

إ و غ م ل ن I م ا ا ا ا ث د خ ب ا ء ا م اءل ن  م

ز و ي ل و ا ا ي ن م ل ا 9ا د ر ن ا ك د د ئ  ،م

ا ا ي ز ة ل ي د ف ١ هدم ف ن ن ل و ك ي حوا ي  ل

0 ا ودو 0/ ب ب د ا ل ن ل ه ل ظ ر  ف

م ا ا ر ك ن ل و إ سيك ي ر ئ م7وم ت / 0 م ا م /0

٠ و.و
دا ورغم ى م من ك ب ق ا ل  *هد ترضز ن إ لح

زيا ا ك ؛د ل ن ودل ي ب ب  دا ا م الول ا ل

ت كأ ر لث حا ن ب ف ث ل زل ن  بمن ك هنا و ١ ا؛كئن م

حا ا خم ى ١ ت ل د ب ل ج ا ا ي حي ت ن مل صا ه رف ب ط  ح

م ل م و و ق ا ي م ط وا ب ا ا لت ل ث ف ل ي ني  دا ١ ه

ن ن كأ ع را ا ن ك ع ٠ ل ب عرتف ن قا ح ر ١ نو ك ل

م ب د ل ا م س ا ي ن م ا ء ا م ا ض م ب ا ، ا

ر ف و ت م ي ن ل ا ع ز ن ا ا هي ،وهد ل ب ل ا ب ش

ي ا ت ح ل م ى ت ا لل ا ا ترفض ن ب ب ز ن في دة ل ع ن

ا ا د ك • ء ل

ل ا س س .ب

خبا ا بعفر ت كا دا ا ى ا ٠ ل ب لد ا ١ ي م ل ن م

ك في ز د ت دا ش ب ر رففد ت ا ت ا ا ت ب ز أ ل  د

ا ا في د ك ب * ل م ك ب ش عن ي ا و  ن ا لمرور

ر خب ك ب صا ت زل ن ل م ك ب ا ب ه ١ يج ح ت ال  ص

ك ل ص ودل ا إ ر ا ك م ل ال ك ل ل س ك أل

ك ما م ك في ي زل غ ت وتجعمتما م ن ض  م

ى ا ب ها ل ل ا م ز غ م ل ا وهدا ل م ع ب ل ج  عالجك ي

ا ا ي ق ت ا م ب م ل وث ٠ -ط ال م لي لما ا ل
ت ١ د ا خر ل ن ا رد حم ا عن ت ت ح ن ما ت ب ك  يج

ك ب ك عل د ن ك أ ى ففر تحا ب ن عل ح ك من ن ل  ت
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H U W S  UIT STADSDEEL WESTERPARK
deringen beginnen om  19.30  uur. Van 19.30 
to t 20.0<) uur is het voor bewoners mogelijk de 
raad  toe te spreken en vragen te stellen.

VERGADERINGEN 
COMMISSIES JUNI 1991
Commissie Stadsdeelwerken, verkeer en milieu

WO 5 juni
Commissie Algemene zaken. Personeel ه  Or- 
ganisatie di 1 ا ؛٧٨؛
Commissie Financiën ١٧© 12 juni
Commissie Econom y  en Werk WO ول juni 
Commissie Welzijn en Onderwijs di 25 juni 
Commissie Wonen WO 26 juni

De a t^ s ^ e v e rg a d e r in g e n  begnnen  telkens 
٥٥١ 20.00 uur. Van 20.00 tot 20.30 uur ؛s het 
voor bewoners mogelijk om  de Commissie toe 
te spreken ook  over onderwerpen die niet op 
de agenda staan.
De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 101ه  BE Amsterdam. 
De stukken en de agenda’s van de vergaderin- 
gen liggen ter inzage in het ؛ tad$deelkantoor 
bij de afdeling Voorliehting.

Enkele ؛؛eineentelijk،؛ zaken
Herhuisvesting - van Reigersbergenstraat 2

tel. 5814.814

٠ algemene informatie ٧٥٥٢ 
woningzoekenden tel. 680.6806

٠ spreekuur op werkdagen:
8.30-12.00 uur

* spreekuur ٥٢ donderdagavond:
17.00-19.00 uur

٠ s^dsvernieuwingsspreekuur op 
donderdag van 7.00-18.30 uur 

Huurcommissie - Droogbak la  tel. 622.0277
* spreekuur op  werkdagen:

9.00-11.00 uur
H uursubsidie  - W ibautstraat 3 tel. 665.9171 
٠ spreekuur op werkdagen:

13.00-16.00 uur

VERGADERINGEN  VAN DE 
STADSDEELRAAD
Overzicht vergaderdata stadsdeelraad 
Dinsdag 4 juni 
Dinsdag 2 juli

u  kunt de vergaderingen van de raad  bijwo- 
nen, want deze zijn openbaar. De raadsverga-

fo to :  £ ٠٢ Bergveld

KRITIEKE □ATUM 

WESTERPARK NADERT
eehter op 3 mei? ‘Wij komen nog bij u terug 
over het eventueel gebruik van het park voor 
de spoorwegwerken.’
Ondertussen zijn door de wethouder verschil- 
lende akties met sukses ondernomen. De hand- 
tekeningenaktie leverde in één week tijd3000 ؛ 
handtekeningen op. Kinderen van de Spaarn- 
dammerschool en De Bron hebben vogelkast- 
jes in de bedreigde bomen opgehangen. 
Akties, welke veel publiciteit voor de goede 
zaak opgeleverd hebben. Momenteel wordt ge- 
wacht op de uitslag van het bezwaarschrift bij 
Gedeputeerde Staten. Indien dit negatief 
moeht zijn, gaan we in beroep bij de Kroon. 
De Spoorwegen hebben inmiddels toch  beke- 
ken of  het mogelijk is de ؟pooruitbreiding te 
beperken. £ ٢ is een nieuwe tekening gemaakt 
speciaal van de gevolgen voor het park. Hier- 
bij is het mogelijk gebleken de uitbreiding te 
beperken to t een strook van vijf meter breed. 
Een aantal bomen zou hierdoor gespaard kun- 
nen blijven. N.S. heeft zich bereid verklaard 
een nieuwe overeenkomst met de Gemeente af  
te sluiten. Dit is een belangrijke winst. De 
werkgroep blijft ondertussen bezig nog meer te 
bereiken, waarbij de meeste aandacht gaat 
naar het voorkomen van bouwtransporten  via 
het park.

?ie t Vink

Burgemeester en Wethouders hebben onlangs 
de kapvergunning verleend aan  de Nederland- 
se Spoorwegen voor het omhakken van 228 
bomen, waarvan 140 stuks in het Westerpark 
en de rest langs de Spaarndammerstraat. Zon- 
der zich iets aan  te trekken  van de wanhopige 
pogingen van de werkgroep voor het behoud 
van het park, gaan ze onverstoord  verder. Eer- 
der gedane toezeggingen en beloften worden 
zonder meer aan  de kant geschoven. Een triest 
beleid.
Het is voor de werkgroep een raadsel dat de 
Gemeenteraad dit allemaal slikt. We hebben 
het al eerder geschreven: W ethouder Sari.؟ 
deelt in de Gemeenteraad mee dat voor de 
spooruitbreiding slechts 6 grote bomen ge- 
snoeid behoeven te worden en een houtwal te 
verdwijnen. In werkelijkheid verlenen ze een 
kapvergunning voor 228 bomen met een stam- 
dikte tot 40 cm. Het betekent dat een kwarf 
van alle bomen in het park  zullen verdwijnen. 
De wethouder heeft voorts aan  de Raad  ver- 
teld dat hij gekozen heeft voor een methode 
welke het park  het minste aantast, namelijk 
het toepassen van een betonnen ontlastplaat. 
In werkelijkheid wordt deze plaat slechts van 
een zandaanvulling uitgebreid. Ten derde be- 
looft de wethouder dat de werkzaamheden niet 
via het park, maar vanaf de spoorbaan  uitge- 
voerd zullen worden. W at schrijven B en w

voorstel, u  kunt uw  brief richten, aan het ١١٠ 
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Wester- 

park, ter attentie van het hoofd  van de sector 
Financ^n. Uw voorstel moet vóór 1 ju li a.s.
binnen zijn.

es?،؛es)؛؛؛su ٧١٠ Wat gebeurt er met
Zodra uw voorstel bij het stadsdeel binnen is 
krijgt u een bevestiging van ontvangst toe- 

gestuurd. Alle suggesties worden verzameld op 
een lijst. Daaruit zullen de voorstellen voor 
prioriteiten worden gehaald. In oktober zal het 
Dagelijks Bestuur beslissen of  zij uw voorstel 
overnemen of niet.

DE SPELREGELS VAN 
SOCIALE VERNIEUWING

kom 1اها  je ؛ 1موو<i،g. $ind؛euw،؛Sociale v،ri 
Kranten, vakbladen ؛،.ge،؛ begrip steeds vaker 

en beleidsnota’s staan  er bol van. Afgelopen 
jaar zijn in Amsterdam  de eerste projecten  on- 
der de vlag Sociale Vernieuwing van  start ge- 

k is in de؟gaan. Ook in stadsdeel Westerpa 
zomer van 1990 een begin gemaakt met Sociale 

25 Vernieuwing. Er zijn toen  vanuit de buurt 
aanvragen voor projecten bij de stadsdeelraad 
ingediend waarvan er 13 subsidie hebben ge- 

t-؛kregen. In januari 1991 is gestart met de u 
voering van de eerste projecten  en het is de 
bedoeling dat in de komende jaren  nog meer 
projecten zullen volgen-

Voor buurtcomités, welzijnsinstellingen of  ac- 
tieve buurtbewoners die met ideeën rondlopen 
voor projecten is vaak niet duidelijk wat de 
mogelijkheden zijn binnen Sociale Vernieu- 
wing. W at doet stadsdeel W esterpark aan So- 

ciale Vernieuwing? Hoeveel geld is er 
beschikbaar? Welke criteria hanteert de stads- 

deelraad bij het toekennen van subsidie aan 
projecten? Kortom, wat zijn de spelregels van 
Sociale Vernieuwing?

Sinds kort is er een brochure verschenen waar- 
in een antwoord  wordt gegeven op al deze vra- 

gen. Deze is gratis verkrijgbaar aan  de balie 
.5810.300 van het stadsdeelkantoor, telefoon

SPREEKUUR BOUW- 
EN WONINGTOEZICHT
Op het stadsdeelkantoor is een afdeling van 
Bouw- en Woningtoezicht die bevoegdheden 
heeft over het gebied van stadsdeel Wester- 
park. u  kunt bij deze afdeling terecht voor on- 
der andere: klachten over achterstallig onder- 
houd aan  woningen van particuliere eigenaars, 
het indienen van bouwaanvragen, subsidie- 
aanvragen voor particuliere woningverbete- 
ring en andere informatie. De inspecteurs van 
Bouw- en Woningtoezicht hebben elke werk- 
dag spreekuur van 15.30 tot 16.30 uur. u  kunt 
eventueel tijdens het spreekuur bellen voor een 
afspraak  op een andere tijd. Telefoon: 
5810.311.

VRAGEN OVER 
STADSDEEL WESTERPARK?
In het overzicht hieronder kunt u zien waar ٧ 
voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. Weet u niet waar u met uw vraag, 
opmerking of  klacht naar toe moet, belt u 
dan met de afdeling Voorlichting, telefoon 
5810.300. u  krijgt er antwoord  op al uw vra- 
gen of we verwijzen u naar de juiste afdeling 
of  instantie. Bij de informatiebalie van de af- 
deling Voorlichting kunt ٧ ook allerlei brochu- 
res krijgen over onderwerpen als huisvesting, 
studiefinanciering, huursubsidie, onroerend 
goedbelasting e.d. Loop gerust eens binnen, u  
bent van harte welkom. Wij zijn geopend van
8.30 to t 17.00 uur.

Stadsdeel Westerpark
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam

tel. ؟Kin ٦٦١ 

Voorlichting tel. 5810.
Reiniging 

(voor vragen, klachten en 
aanmelden van grof vuil) tel. 684.5091 

Wegen en groen 
(voor het snel verhelpen van klachten, 
zoals: losse stoeptegels, een gat in 
de weg e .d ^  tel. 684.3953٠

Zeeheldenbuurt ؟١١ -De Spaarndamm er 
Vörig jaar  sam en  m e، de ؟ind؟ vorm en 

Grootbuurt één 1،(هئا <ءا Staatslieden- en 
W ESTE RPA R K . Stadsdeel ؛stadsdeel 

W esterpark  heelt cen  eigen  bestuur, de 
raad neemt beslissingen ؛هءا،؛ا،اء»ء)ا.ءه 

voor  de bewoners اا؛أöver allerlei z a k e n 
In .؛؛ ااز؛ءvan  W ESTERPA R K  van  belau 

le*en wanneer de ٧ kunt ؛ا  deze ™أا،
welke beslui- ٠٠ stadsdeelraad  vergadert 

andere ،٠٠١ ،en  er worden  genomen. M aar 
zaken  kom en  aan  bod  zoals  bijvoorbeeld 
inform atie  over bouw plannen, werk- 
zaam heden  aan  de weg, huisvuilinzan^e-

B u u r t b e w o n e r s  MEER BE- 
TR EK K EN  BIJ POLITIEK

elraad neemt beslissingen over aller-؟d؛ad؛، De 
de bewo- ٧٧٧٢ lei plannen en voorstellen die 

ners van stadsdeel W esterpark van belang zijn. 
Voordat de plannen aan de deelraad worden 
voorgelegd, worden ze eerst besproken in een 
Commissie van Advies. Daarin zitten de wijk- 

wethouder en een aantal raadsleden, maar ook 
niet-raadsleden, bijvoorbeeld u als inwoner 
van stadsdeel Westerpark, kunnen worden op- 
genomen in een commissie.

Opr»ep hur^er-commissiclcdcn 
De stadsdeelraad stelt de inbreng van buurtbe- 

in de verschillende commissies op ؟woner 
prijs. Het gaat om  inwoners van stadsdeel 
W esterpark die zich betrokken  voelen bij wat 
er in de buurt gebeurt of speeifieke kennis heb- 
ben op een bepaald gebied en deze willen inzet- 
ten voor W esterpark.

Stadsdeel Westerpark  kent zes commissies 
waarin verschillende onderwerpen worden 
besproken. Deze commissies zijn:

Commissie Stadsdeelwerken, Verkeer - ه
Milieu

Commissie Algemene zaken. Personeel - ه
Organisatie 

- Comtnissie Financiën 
- Commissie Economie en Werk 

— Commissie Welzijn en Onderwijs 
— Commissie Wonen

Iedereen die zich door deze óproep  voelt aan- 
gesproken wordt uitgenodigd zich als kandi- 

daat-lid voor een Commissie van Advies op te 
geven, u  kunt zich opgeven door een brief te 
schrijven aan: De voorzitter van de stadsdeel- 

,8-10 raad, dhr. M. Voster, Haarlemmerweg 
1014 BE Amsterdam

1992 BEGROTING
De komende maanden zal binnen stadsdeel 
Westerpark gewerkt worden aan  het ontwerp 
voor de begroting van 1992. Nu is reeds te 
voorzien dat stadsdeel Westerpark in 1992 te 
maken krijgt met bezuinigingen, onder meer 
als gevolg van maatregelen van het Rijk. Om 
welke bedragen het gaat is nog niet precies be- 

kend. Ook is nog niet te voorspellen op  welke 
beleidsterreinen als gevolg hiervan zal moeten 
worden bezuinigd.

Geld voor nieuw beleid
Ondanks de noodzaak van bezuinigingen wil 
het Dagelijks Bestuur echter ook geld vrij m a- 
ken om  nieuwe initiatieven mogelijk te m aken. 
Om  te beginnen is er uit het stadsvernieuwings- 
fonds geld beschikbaar om  in 1992 eenmalige 
aktiviteiten te bekostigen. Daarnaast is er een 
bescheiden bedrag beschikbaar voor nieuwe 
structurele uitgaven.

Uw suggesties voor nieuw beleid
In  de komende maanden  zal het Dagelijks 

park  bekijken؛Bestuur van stadsdeel Weste 
aan  welke zaken het geld besteed zou moeten 
worden. Daarbij stelt het bestuur de inbreng 
van inwoners en instellingen uit Westerpark op 
prijs, u  wordt dan  ook  uitdrukkelijk  uitgeno- 

digd om  voorstellen voor nieuwe uitgaven in te
dienen.

met uw suggesties naartoe? ٧ Waar kunt
Als u voorstellen heeft voor de besteding van 
het geld kunt u schriftelijk een verzoek indie- 

nen bij het Dagelijks Bestuur. In  de brief moet 
u een globale omschrijving geven van uw plan 
met daarbij een schatting van de kosten van
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PANNEKEET
٠ .VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL؛71

Runderlappen, heerlijk ٥٨١ te sudderen.
500gram 6,45 ء 
K؛ppeb©uten 500 gram f 3,45

Allerlei heerlijke snel klaar produkten, 
o.a. hamburgers, cordon-bleu, slavinken enz.

Uw to o n aan g even d e d a n k e n -s p e c ıa a lza a k  m de S taatsliedenbuurt

DE WIJNRANK
Al \2Yi jaar «en begrip.

١٢، hebben ze weer die heerlijke 
fruitige vino bianco uit Italië.

O.a. Terrale ........ ...... ...... 5,95
(^m bellara  ................ 7,95
Pinot Grigio 8,95 
Soave Classic■«
Superiore .... ...... ... ... 9,95

يء0ه ,ه

■'ءجءم
ARNOUD KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen voor feestjes
F an n ıu s  S c h o lte n s trâ a t 5 6 -5 8  tel. 6 8 6  27  07  (h o e k  B en tin ks traa t)

TEL. 686 58 782e NASSAUSTRAAT 39,

ي ن ر ء م م ر ح م ^ ء ر ر م م

J v  ç Ş j f y i j i t Î i j a a i d

Spare-ribs elite !net sausjes,
gepofte aard4ppel en salade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  12,50

En nog vele andere specialiteiten

LUNCH v/a 11.00 uur ETEN TOT MIDDERNACHT

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 4 4  Tel. 68 6  4 8 1 4

د
LINDEMAN

OMDAT HET 
NIET 

BETER KAN

DIERENSPECIAALZAAK VAN LIMBURG
STIRUMSTRAAT 48 

TEL. 686 0813DE KANARIE

ء ءلغ -  . EN DEZOMERKRANT 
DIERE1ILDE VOOR DIERBENO^GDHEDEN 
DE KANARIE Donderdag koopavond

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 
Kwaliteit is onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

1991FOTO SPIEKERMAN
80 JAAR FOTOGRAFIE

1911

2e NASSAUSTRAAT 38 TEL. 6860137 
JUBILEUM AANBIEDINGEN

3 aanbiedingen zijn geldig t /m  15juni

Kolorkidskado* 
bij Kodak Gold films

ج

^  aankoop van een ؛ا
2-pack Kodak Gold 
kleinbeeldfilm (2 X 24 
of 2 X 36 opnamen, 
100 of 200 ISO) krijg 
je een vrolijke Kodak 
Kolorkid gratis. V— —_ 
Verzamel M
ء ء و را ء  K o d T k
zeven! ء  O LM

Zolang de voorraad strekt.
'  0 de Helft van de legenwaarde ؛

Kodak diaprints 10 X  cent م8 ........ 15 
Kodak Fling-camera met film .. 80 dubbeltjes 
Kodak 30 X  40 vergroting ...... 80 dubbeltjes 
VHS videoband 4 ٧ ٧ ٢  ............ 80 dubbeltjes

KODAK STRETCH 35 CAMERA

٧٠٠٢ elk kind 

een verrassing

' ^noram acam era voor 
eenmalig gebruik.

’ voor foto's die uw eigen 
camera niet kan maken.

' heel eenvoudig prachtige 
landschapsfoto's.

٠ met Kodacolor Gold 
200 film.

camera met film ................... 80 kwartjes

٠١٠
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WET BESLAG OP LOON EN UITKERINGEN

STICHTING SEVEN ARTS 
IN HET POLANENTHEATER

De decors zullen zeer huiselijk worden aange- 
kleed, waardoor er een intieme band  tussen 
spelers en publiek zal kunnen ontstaan. 
Muziek- en filmfragmenten uit de oude doos 
zullen de passende omlijsting van dit stuk vet- 
volmaken

Objecten en schilderijen
Met Polanentheater zal gedurende de voorstel- 
lingen geheel in het teken staan van “ W hat 
ever happened to  Baby Jane” . Het theater zal 
voor deze gelegenheid geheel van aanzien ver- 
anderen. Met een groep beeldend kunstenaars 
onder leiding van Willem Nel wordt er aan  ge- 
werkt om  de voorzijde en de binnenplaats van 
het theater te tooien met objecten en schil- 
derijen. En in de bar van het theater zal wor- 
den getracht om  de sfeer van het begin van de 
jaren  zestig zoveel mogelijk te doen herleven. 
“ W hat ever happened to  Baby Jane”  is het be- 
langrijkste evenement dat het Polanentheater 
in juni te bieden heeft, en lijkt een heel bijzon- 
dere gebeurtenis te kunnen worden.

Van 5 to t en met 16 juni, aanvang dinsdag to t 
en met zaterdag 20.30 uur, zondag 15.00 uur, 
in het Polanentheater, Polanenstraat 174, 
1013 WC Amsterdam. Voor reserveringen of 
informatie kunt u bellen naar het Polanen- 
theater, telefoon  020-6821311.

FOTO’S CUBAANS DORPSLEVEN 

IN BIEB
In de Openbare Bibliotheek aan de Van Lim- 
burg S tirum straat19 ا , exposeren Hapé Smeele 
en Michiel de Ruiter fo to’s die zij in okto- 
ber/november 1990 maakten  in het Cubaanse 
dorp Güira de Melena. Een subsidie van het 
Fonds voor bijzondere journalistieke produk- 
ties maakte het beide fotografen  mogelijk naar 
Cuba te reizen waar zij volledig vrij waren in 
hun keuze van een dorp. Hun  bedoeling was 
om  in dat dorp  fo to’s te maken die representa- 
tief zijn voor de levensomstandigheden van de 
Cubanen.
De 14 zwart/w it fo to’s geven ondermeer een 
beeld van de landbouw،^Operatie, de recht- 
spraak, de medische verzorging en de huis- 
vesting van oud-strijders in Güira de Melena. 
Het dorp  ligt op 60 kilometer — een dagreis — 
van Havanna. De expositie duurt t /m  10 juni.

U T S C ^ P E L I J K W E R K  

SPREEKUREN

Met ingang van 1 juni a.s. veranderen de 
spreekuurtijden  van het Algemeen Maat'schap- 
pelijk Werk, Fred. Hendrikplantsoen 102 1ts, 
tel.٨٢. 6881978. De nieuwe spreekuren zijn op:
-  maandag: van 12.00 uur tot 13.00 uur

(tevens Turksspreekuur)
-  woensdag: van 14.00 uur to t 15.00 uur
-  vrijdag: van 09.00 uur to t 10.س  uur 
Van maandag  t/m  vrijdag: uitsluitend telefo- 
nisch bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 mır.

De roman  “ W hat ever happened to Baby Ja- 
ne”  van de Amerikaanse schrijver Henr؛ Far- 
rell werd in 1960 voor het eerst gepubliceerd, 
maar wereldberoemd zou het verhaal pas wor- 
den toen het in 1962 — in een sterk gewijzigde 
vorm  — werd verfilmd door regisseur Robert 
Aldrich, met Joan  Crawford  en Bette Davis in 
de hoofdrollen, o p  basis van het boek en de 
film hebben Rose Thesing en Frank Wijden- 
bosch nu een theaterstuk  gemaakt. In dit stuk, 
dat gedeeltelijk improviserenderwijze tot stand  
 gekomen, is het centrale gegeven van het ؟؛
verhaal in tact gebleven.
“ W hat ever happened to  Baby Jane”  is een 
verhaal over de weinig alledaagse waanzin van 
twee actrices/zussen die ooit heel beroemd wa- 
ren, maar nu, to t elkaar veroordeeld, door de 
ouderdom  worden afgetakeld. Blanche en Ja- 
ne Hudson hebben de onderlinge concurren- 
tiestrijd, waartoe zij al van jongsafaan  door 
hun  ouders werden gedreven, nooit van zich af 
weten te zetten. Het verhaal van hun benau- 
wende familierelatie, waarin zij elkaar het le- 
ven een hel maken, speelt zich af  tegen het 
decor van de vroege jaren  zestig, de “ swinging 
sixties” , waarin “ the sky is the lim it”  de heer- 
sende gedachte was. Rose Thesing en Frank  
Wijdenbosch hebben de dramatische en de 
cliché-matige kanten  van dit verhaal samenge- 
voegd tot een voorstelling die soms hilarisch,
soms ontroerend is,

Zaalopstelling
Het stuk wordt, onder regie van Michael Mat- 
thews en met spelbegeleidlng van Nadine La- 
verne, op de planken gebracht in de toneelzaal 
van het Polanentheater. Daarin zal voor deze 
voorstelling een bijzondere zaalopstelling wor- 
den gemaakt. De toeschouwers zullen plaats- 
nemen tussen de verschillende seène- situe- 
ringen, dat wil zeggen tussen de verschillende 
kamers van huize Blanche en Baby Jane Hud- 
son.

GRIJP JE KANS: 

١٧٠٨٥ NACHTBRAKER!
Moet jij ’s avonds ook  naar bed? Net als het 
leven spannend wordt? Als de boeven toe- 
slaan, de uilen op jacht gaan, de vleermuizen 
om  je  oren scheren, de vampiers hun slachtof- 
fers zoeken, de heksen uitvliegen, spoken hun  
donkere hoeken verlaten en sterren verschie- 
ten? Zou  jij ook wel eens nachtbraker willen 
zijn, lekker opblijven, avonturen beleven? 
Nou dat kan! Doe gewoon mee met het 
leesprogramma ’s Naehts. Haal een lezerspas, 
lees 5 dikke, dunne of mooie ‘nacht’boeken. 
Plak  de stickers die je daarvoor krijgt in je  pas 
en als hij vol is, is het zover: je  bent lid van de 
orde der Nachtbrakers! Ga vlug naar de bi- 
bliotheek, daar kunnen ze je er meer over ver- 
tellen.
Het leesprogramma begint ل juni en vanaf die 
die dag kun je  boeken lenen met het thema ’s 
Nachts. Het leesprogramma duurt de hele zo- 
mervakantie! Kom maar, als je durft!

Vanaf het moment dat de deurwaarder beslag 
heeft gelegd, heeft men acht dagen de ،ij؛l om 
bezwaar te maken tegen dç beslaglegging. Pro- 
، het niet zover ال،■اءءآم ؟ 1ه،الء  komen- meestal 
؛١  voordien een soepeler regeling mogelijk. 

Voor nadere inlichtingen kun، u terecht op  het 
spreekuur van de Sociaal Raadslieden. V. 
Limburg Stirumstraat 119, ma., di., do. 09-12 
uur, ٧٢-: op afspraak, di.avond: op afspraak, 
tel.: 68 ع023ه/68ه6رلوم  postcode: 1051 BA 
Amsterdam.

POLITICI
Het schijnt dat een politicus zichzelf pas se- 
rieus kan nemen als er een cartoon  van hem 
verschijnt. Pas dan  wordt hij/zij opgenomen 
in het exclusieve gilde der geslaagden. Nu is de 
voorzitter der voorzitters ؛٥  ons Stadsdeel dit 
tot nu to  bespaard  gebleven, naar eigen zeg- 
gen, en wellicht siert hem  dat, zij het dat niet 
٤٥ lang geleden een foto  van hem gepubliceerd 
werd, waarop  hij te zien viel als superreiniger, 
compleet met spuit en masker, de graffiti aan- 
vallend. Nu was een en ander zichtbaar, voor 
even. De tunnel onder het spoor naar de 
Spaarliedenbuurt (!) was voor een gedeelte 
schoon, net als het Badhuis, daar net om  de 
hoek. Alleen was het klaarblijkelijk voor de 
foto, want nu, een koude drie weken later 
heeft de graffiti weer volledig bezit genomen 
van tunnel en badhuis en die ploeg wilde jon- 
geren die de buurt zouden schoonspuiten zijn 
onzichtbaar verdwenen. Dus kan alleen maar 
geconcludeerd worden dat die foto  uitsluitend 
propagandistische doeleinden diende. Trou- 
wens wat te zeggen van een Postbus 51 filmp- 
je, u weet wel, van de overheid, die zo pople 
jopie ons probeert te vertellen wat wel en wat 
niet. Goed, het hele Van Limburg Stirumplcin 
afgezet, en prom pt konden ook de afvalbak- 
ken weg, oud papier en glasbak. W aar ze zijn 
terechtgekomen is me nog niet duidelijk, maar 
een spoor van flessen zal me ongetwijfeld ver- 
heldering verschaffen. Overigens valt op dat 
die filmboys aardig onbetamelijk kunnen  par- 
keren, ongeveer zo zoals ze dat in het filmpje 
gaan bestrijden. W ant daar ging het filmpje 
over: parkeeroverlast.

Peter Domela Nieuwenhuis

©PPASCENTRALE 
GEHANDICAPTEN

10 jaar  geleden werd de Stichting Oppascen- 
trale voor gehandicapten Amsterdam  opge- 
richt. Het initiatief hiertoe werd genomen 
door ouders van gehandicapte kinderen, om- 
dat zij merkten  dat het niet meevalt om  een op- 
pas te vinden voor hun  kind. De oppascentrale 
bemiddelt tussen vrijwilligers die op willen 
passen en gezinnen met een gehandicapt kind 
die oppas nodig hebben. Aan ieder gezin dat 
zich laat inschrijven wordt een vaste oppas 
aangeboden. Voordat er opgepast gaat worden 
gaat de vrijwilliger eerst uitgebreid kennis ma- 
ken. Er worden nu nieuwe vrijwilligers ge- 
zocht. Ervaring in de gehandicaptenzorg is 
geen voorwaarde; enthousiasme en betrokken- 
heid staan voorop. De tijdsinvestering is vaak 
een paar uur per maand. Er wordt een on- 
kostenvergoeding gegeven ( f 2 ,  -  per uur). 
Voor meer informatie kunt u kontakt opne- 
men met Ellen Vink, tel.nr. 6262628. Zij is te 
bereiken  op  maandag  en woensdag de hele dag 
en op donderdag  to t 13.00 uur.

KLAVERJASCLUB 
LANDLUST

Klaverjasclub “ Landlust”  kan nog nieuwe le- 
den gebruiken. We hebben een gezellige club 
en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. 
We kaarten  op maandagavond in de Koperen 
Knoop in de Van Limburg Stirumstraat 119. 
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot 
de beheerder van de Koperen Knoop. Tel.: 
6865606.

Op ل april is een nieuwe wet in werking getre- 
den, d؟؛ het mogelijk maakt, dat niet alleen op 
loon, maar ook  op uitkeringen beslag gelegd 
kan  worden. Als iemand een schuld heeft en 
d u e  niet wil of  kan betalen, dan  kan de 
sehuldeiser naar de rechter gaan. Zodra  er 
toestemming is van de rechter kan er beslag ge- 
legd worden op loon of  uitkering via werkge- 
ver of uitkeringsorgaan. Daarbij moet 
tenminste و0ه/ه  van de bijstandsnorm  vrijgela- 
ten worden, eventueel kan ook rekening ge- 
houden  worden met bijzondere kosten, maar 
de re؛ ، is bestemd om  de sehuld af  te betalen. 
Dc bijstand  van een gezin is / 1640,04 dus 
9Ö1476,04 /  -p.mnd. Die van een eenouder ؟7» 
gezin is /  1476,04 dus 90؛؟,o /  1328,44 p.mnd. 
Van een alleenstaande vanaf 23 jr. en ouder 
/  1148,01 dus 90%  /  1033,23 p.mnd. 
Beslaglegging is niet mogelijk op vakantiegeld, 
kinderbijslag- huursubsidie, woonkostenfoe- 
slag, bijzondere bijstand  en studiefinancie- 
ring. Beslaglegging voor reeds bestaande ٧٥٢- 
deringen is niet mogelijk als aan de volgende 
voorwaarden tezamen wordt voldaan.
-  de vordering dateert van vóór 1 april 1990
-  pp  de inkomsten was vóór 1 april 1990 voor

die vordering geen beslag mogelijk
-  de schuldenaar ontving deze inkomsten 

reeds op  1 april 1990
-  diezelfde inkomsten duren  sedert 1 april 

ononderbroken مووا  voort.

GROEN-EN SPEELPLAN 
KLAAR

Ruim  een jaar  geleden zijn een paar mensen 
een werkgroep begonnen voor meer groen in 
de nieuwbouw  van onze buurt. De groep groei- 
de uit en werd de groengroep Noord-Oost 
Punt. Tevens kwam er een doelstelling bij, na- 
melijk het realiseren van meer speelvoorzienin- 
gen voor kinderen. Vele vergaderingen later 
was het groen- en speelplan klaar. Het plan be- 
treft de Van der H oopstraat, Van Hogen- 
dorpstraat en de Van Beuningenstraat, alle 3 
vanaf de Van Limburg Stirumstraat, Van der 
Duynstraat en het Van Hogendorpplein.
In het plan zijn de plaatsen  aangegeven waar 
bepaalde bomen, struiken en planten gewenst 
zijn. Meer groen in de buurt verhoogt de leef- 
baarheid  van de buurt. Voor het speelplan is er 
een enquête gehouden onder bewoners en hun 
kinderen. De gegevens daarvan  zijn in het plan 
verwerkt. Het komplete plan heeft ter inzage 
gelegen in de bibliotheek en de artotheek. De 
vele reakties waren positief.
Dinsdag 8 mei ل1م  is het groen- en speelplan of- 
ficieel door de groengroep aangeboden aan  de 
betreffende wethouder H. Hansen  van de 
stadsdeelraad. Binnenkort vernemen wij of de 
stadsdeelraad dit plan steunt.

Namens de groengroep N .O .P ., 
Heleen Bierman.

VRIJWILLIGERS M/V 

GEVRAAGD

In het stadsdeel Westerpark is dringend be- 
hoefte aan  vrijwilligers/ster؛ voor het geven 
van  Nederlandse taallessen aan  migranten. 
Momenteel kunnen de buurthuizen niet aan de 
vraag voldoen. De groepen die ’s avonds les 
krijgen, bestaan  overwegend uit mannen; in de 
middag wordt er veelal aan  vrouwen lesgege- 
ven. De avondlessen zijn op dinsdag- en don- 
' (19.30-21.30 uur of  20. س22.س -

uur); de middaglessen zijn op maandag, dins- 
dag, donderdag of vrijdagmiddag tussen
13.00-15.00 uur. De vrijwilliger/ster heeft de 
keuze om  één of  meerdere malen per week les 
te geven. De groepen bestaan afhankelijk van 
het niveau uit drie to t acht personen. De lesge- 
vers/sters krijgen de eerste tijd  training en be- 
geleiding. Inlichtingen bij de lesco^dinator, 
buurthuis De Piraat op de maandag, woens- 
dag en vrijdag van 9.30-17.00 uur en op dins- 
dag en donderdag van 1 5 1 9 . 0 0 - س  uur. 
Telefoon: 6247589.
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WEIGEREN VAN DE HUURVERHOGING
Hugo de Grootbuurt ligt de maximaal redelij- 

ke huurprijs op ongeveer /  245, — . W oont u 
minder dan  3 maanden op de woning dan  kunt 
u huurverlaging krijgen met terugwerkende 
kracht tot het begin. W oont u er langer dan  is 
alleen huurverlaging mogelijk voor de komen- 

de tijd. Formulieren en hulp bij huurverlaging 
kunt u krijgen op  het huurspreekuur. 
Sommige mens،:n vragen geen huurverlaging 

idie krijgen. Pas؟ub؟omdat ze toeh wel huur 
 daar voor op. Steeds vaker eontroleert het M-؛

uw huur niet ٥٢ nisterie van Volkshuisvesting 
heeft namelijk alleen recht op ٧ .te hoog is 

huursubsidie to t de maximaal redelijke hıııır

Watergeld
gebruik van water betaalt u water- ٧٠٠٢ ،؛؛]؛ 

geld aan uw verhuurder die dat doorgeeft aan 
de Gemeentewaterleidingen. Het watergeld 
wordt berekend per eenheid. Een eenheid kost 

/ 4,85 per maand. Een eenheid is een vertrek 
groter dan  6 vierkante meter, een keuken, een 
tuin groter dan 65 vierkante meter, een ligbad 
en een garage. Een vertrek groter dan  30 vier- 
kante meter telt voor 2 eenheden. Regelmatig 

Bv. omdat .؛ء blijkt dat het watergeld te hoog 
het aantal kamers verminderd is. u kunt het 

eentewaterle-،؛watergeld controleren bij Gen 
meer dan ٧ 11. Betaalt5802 و dingen, telefoon

ken van een speeiaal formulier. Dat kunt u 
krijgen bij het huurspreekuur of  bij het Seere- 
tariaat van de Huurcommissie, Droogbak 1-a. 
Dat bezwaarschrift moet ٧ invullen en naar uw 
verhuurder sturen. Op het bezwaarschrift 
moet u alle onderhoudsklachten vermelden. 
Wanneer u weigert ómdat de huur te hoog is, 
moet u uw puntentelling vermelden. Bewaar 
een kopie van het formulier. Het bezwaar- 
schrift moet binnen 6 weken na 1 juli 191و  bij 
de verhuurder zijn. u  heeft dus de tijd  tot on- 
geveer 8 augustus 191 و  om  uw bezwaarschrift 
naar de verhuurder te sturen.

Huurcommissie
١٧؛؛  de verhuurder toch dat u huurverhoging 

betaalt, dan moet hij de huurcon،!n؛s؛؛ie in- 
 chakelen. Hij moet de huurcommissie vragen؛
een uitspraak  te doen over uwjpezwaarschrift. 
Dat verzoek moet de verhuurder binnen 12 we- 
ken na ا juli indienen, ٧٥٥٢ 22 september وا و ا  
dus. Doet hij dat niet dan hoeft u de huurver- 
hoging definitief niet te betalen.
Schakelt de verhuurder de huurcommissie '»“*ا 
op  tijd  in, dan komt een ambtenaar van de 
huurcommissie uw woning bekijken. Van dat 
onderzoek maakt hij een rapport. Dat rapport 
krijgt u thuisgestuurd met een uitnodiging 
voor een hoorzitting. Na de zitting beslist de

terleidingen. Een inspecteur komt dan uw WO- 

ning bekijken. Heeft u gelijk dan  wordt 
daarna  het watergeld verlaagd.

Geen bezwaarschrift verzonden '
Wanneer u niet op tijd  een bezwaarschrift 
heeft verzonden is er nog geen man overboord. 
Ook als ٧ geen bezwaarschrift ؛ndient bij de 
verhuurder en geen huurverhoging betaalt, 
moet de verhuurder naar de Huurcommissie. 
Dat moet de verhuurder doen  voor 22 septem- 
ber 1991. Doet hij dat dan  stuurt de huurcom- 
missie ٧ begin december een brief dat u geen 
bezwaarschrift heeft ingediend bij de verhuur- 
der en geen verhoging betaald  heeft. ¥ an a f  de 
verzenddatum  van de brief van de huurcom- 
missie kunt u alsnog de huurverhoging binnen
6 weken weigeren. ٧  moet dan  een speciaal 
verzoekschrift ؛ndiencn bij de huurcommissie. 
u  kunt dit verzoekschrift krijgen bij het 
huurspreekuur of  bij de huurcommissie. Daar- 
in vermeldt u de bezwaren tegen de huurverho- 
ging. De huurcommissie neemt uw verzoek- 
schrift in behandeling en beslist of  ٧ de huur- 
verhoging moet betalen.
Dient ٧ geen verzoekschrift in dan  moet ٧ de 
huurverhoging alsnog met terugwerkende 
kracht per ا  juli 1991 betalen.

Spreekuren
Huur^r^kur«،، Wijkcentrum Staatslie- 
den/Hugo de Grootbuurt 
va« llallslraal 81 (tel.: 6821133) 
maandag: 19.00-20.00 uur 
dinsdag: 10.00-12.00 uur

Extra spreekuren:
Wijkeentrum Staatsliedenbuurt 
donderdag: 13-20-27 juni en 4 juli:
15.30-16.30 uur 
Buurthuis de Reiger
v. Reigersbergenstraat 65 (tel.: 6845676) 
donderdag: 13-20-27 juni en 4 juli:
14.00-15.00 uur

Lees de speciale woonlastenkrant ووا  ا
die rond 10 juni bij u in de brievenbus 
ligt.

Medewerk(st)ers
huurspreekuur

م م ٠.م

zaterdag 8 juni
Voetbaltoernooi, zie zaterdag ا  juni.

zondag 9 juni
Voetbaltoernooi, zie zaterdag 1 juni.

maandag 10 juni
De Koperen Knoop. Van Limburg Stirum- 
straat 11؛>.
20.00 uur. W ijkraadsvergadering.

donderdag 3ل juni
Westerpark.
20.15 uur. Laatste voorstelling van het Foots- 
barn  Theatre. Zie zaterdag 1 jimi

zondag 16 juni
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. Laatste voorstelling van de Stich- 
ting Seven Arts. Zie woensdag 5 iimi.

Beriehten voor de volgende agenda dienen 
uiterlijk ٠٢ vrijdag 14 juni te worden ingele- 
verd bij het wijkeentrum. Van Hallstraat 81. 
Wilt u uw evenement of voorstelling meer uit- 
gebreid ' neem dan eontaet
op met Geeske Hattuma, tel. 6864299.

uw verhuurder hoeft te betalen, dan kunt u uw 
betaling aan  de verhuurder verminderen. Is het 
aantal eenheden dat in rekening wordt ge- 
bracht bij de verhuurder volgens u te groot, 
vraag dan  om  een inspectie bij Gemeentewa-

zaterdag 1 juni
Voetbalterrein van Samenspel Doet Zegevie- 
ren (SDZ).
10.00-20.00 uur. Kleurrijk voetbalfestijn Wes- 
terpark  voor programma zie elders in deze 
krant.
Bibliotheek Staatsliedenbuurt. Van Limburg 
Stirumstraat 133.
Vanaf vandaag  start het uitlenen van boeken 
met als thema ’s Nachts, zie ook  elders in deze 
kram .
Westerpark
20.15 uur. Footsbarn  Theatre brengt ‘A  M؛d- 
summer Nights Dream’, t /m  13 juni, behalve 
maandag en dinsdag. Toegang / 2 5 , - ,  CJP  
en stadspas ƒ  17,50, to t 15 jaar  ƒ  12,50. (Voor 
buurtbewoners /  2,50 korting/zie  bon).

zondag 2 juni
Voetbaltoernooi, zie zaterdag 1 juni.

woensdag 5 juni
Polanentheater. Polanenstraat 174.
20.30 uur. “ W hat ever happened to  Baby Ja- 
ne”  door de Stichting Seven Arts, t/m  16 juni. 
Voor programma zie elders in deze krant. 
Artoteek Westerpark. Van Hogendorp- 
plein 104.
س 21  uur. Lezing door C.A. Wertheim.

huurcommissie of u of de verhuurder gelijk 
heeft. De uitspraak  wordt per aangetekende 
brief thuis gestuurd. Zolang er geen uitspraak 
van de huurcommissie is, hoeft u de huurver- 
hoging niet te betalen

(^ e r^ d sk la t-'h te n  niet of nog 
niet gemeld
Mocht u onderhoudsklachten  hebben die u 
nog niet gemeld heeft, geef ze dan vandaag 
nog schriftelijk door aan uw verhuurder. Bij 
het wijkcentrum  kunt u een voorbeeldbrief 
krijgen. Heeft u de klachten niet of maar ge- 
deeltelijk doorgegeven, dan  laat de huurcom- 
missie die buiten beschouwing bij de beoor- 
deling van uw bezwaarschrift. Wanneer u van- 
daag uw klachten meldt, moet u even wachten 
met het opsturen  van uw bezwaarschrift. Stuur 
het bezwaarschrift eind juli/begin  augustus 
weg. Maar stuur het wel voor 8 augustus weg.

Nieuwbouwwoningen
Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de huur- 
ders de eerste vijf jaar verplicht zijn om  de 
huurverhoging te betalen. Die periode van vijf 
jaar gaat lopen vanaf het moment dat ze een 
vol jaar  na 1 juli op een woning gewoond heb- 
ben. Bv. uw woning is opgeleverd in augustus 
1986. De huurverhoging per 1 juli 1987 hoeft 
niet betaald te worden. Per 1 juli 1988, 1989, 
1990, 1991 en 1992 is de huurverhoging ver- 
plicht. Daarna gelden weer de gewone regels 
met een uitzondering.
Sommige nieuwbouwwoningen hebben een te 
lage huur volgens het puntenstelsel. Dan mag 
de verhuurder 7,5%  huurverhoging voorstel- 
len. Dat geldt echter niet voor de nieuwbouw- 
woningen die na 1 juli 1980 zijn opgeleverd. 
Daarvoor mag maar 6,5%  huurverhoging ge- 
vraagd worden. Dit geldt bv. voor het blok 
aan  de Van Beuningenstraat 143 t/m  165 waar 
Rochdale vorig ten onrechte 7,5%  huurverho- 
ging vroeg.

Huurverlaging
Betaalt u meer dan  de maximaal redelijke 
huurprijs dan  kunt u ook huurverlaging krij- 
gen. Voor de meeste oudbouwwoningen zon- 
der centrale verwarming in de Staatslieden- en

Vp»‘I huurders  zullen eind  me! weer een 
brief ااا؛م de verhuurder kr؛؛ge<، met  een 
voorslel lo l huur ver ho؛؛؛]  per 1 juli ؛؛،

ه ؛ ا ا و و -ا  ja a r  bedraagt de norm ale  huur- 
verhoging  0 ة,او؟ . V oor ااءابم1ااسماا  me؛ een 
lage huur kan  de verhoging  7 ة,  of zelfs 
9,5%  1. ا ل-ار“ا الا اأ
٧  heeft het recht flm de huurverhoging te we؛ 
geren, u  ٢١١٨٢ de huurverhoging om  twee rede- 
nen weigeren. Het kan als er sprake is van 
achterstallig onderhoud  aan uw woning. He، 
ال؛ا  -ook als de huur te hoog Is volgens een wet اا
lelijk puntenstelsel, het woningwaarderings- 
stelsel, u kunt de huurverhoging ook om  beide 
redenen weigeren-

ماااا'اام1؛يأاااا  ontlt'rhuııtl
Wanneer ٧ de huurverhoging wilt weigeren 
omdat er sprake is van achterstal،؛؛! onder- 
houd, moet de verhuurder wel weten dat ٧ 
klachten heeft. Heeft u de klachten nog niet 
gemeld dan  moet ٧ dat nu doen, om  nog met 
succes de huurverhoging te kunnen weigeren. 
Schrijf uw verhuurder een briefje met daarin  
uw klachten en vraag om de klachten te verhel- 
pen. Bewaar een kopie van uw brief, u ا  ا [ا ل آ  
op het wijkcentrum  een voorbeeld van zo’n 
brief krijgen. Tijdens het huurspreekuur op 
het wijkcentrum  kan men ٧ ook helpen hij 
zo 'n  brief.
Ondcrhoudsklachtcn die voor rekening van de 
verhuurder komen، zijn bv. lekkend dak, 
vochtdoorslag, slecht buitenschilderwerk, h «  
stucwerk in het ز ت؛ا ا ةا س ءءا>ءهإل>ا،؛ا  trappen- 
huis ؟؛ ؟ tuk,  scheurvorming in plafonds, rot 
houtwerk van ramen en deuren, kapotte vloer- 
delen, verzakte vloer, scheuren in het aan- 
recht, losziftende tegels, scheuren in de muren, 
afgekeurde electrische bedrading, kapotte 
gootsteenbak, 1أ د ث؛ ءا ء كا  balkonhek, loszitten- 
de trapleuningen, ramen die niet open ٥۴ dicht 
kunnen. Op sommige woningen rust een aan- 
schrijving van de gemeente. Hierin geeft de ge- 
meente opdracht aan  de verhuurder om  onder- 
houdsgebreken te verhelpen. Als zo’n aan- 
schrijving is uitgebracht kun، u dat ook als ar- 
gument gebruiken tegen de huurverhoging. Of 
er een aanschrijving is uitgebracht kunt ٧ na- 
vragen bij het huurspreekuur.

?untenstelsel/te hoge huur
Sommige huurders betalen een te hoge huur. 
Heel algemeen geldt dat voor oudbouwwonin- 
gen zonder centrale verwarming in de Staats- 
liedenbuurt de maximaal redelijke huur per 1 
juli 1991 ongeveer/ 2 4 5 ,-  per maand. Daar 
komt dan  nog het watergeld bij. Over de hoog- 
te van het watergeld leest u verderop nog meer. 
Voor de oudbouwwoningen zonder centrale 
verwarming in de Hugo de Grootbuurt geldt in 
mindere mate ook dat de maximaal redelijke 
huur /  245,~  per maand  is. Betaalt u meer 
dan  die maximaal redelijke huur, dan kunt u 
op grond  van die hoge huur ook de huurverho- 
ging weigeren. Het is ook mogelijk om  de 
huurverlaging te krijgen als uw huur boven de 
maximaal redelijke huur ligt. Verderop leest u 
hierover meer.
Om na te gaan wat de maximaal redelijke huur 
is, moet u gebruik maken van het wettelijke 

• * '  Dit puntenstelsel is opgenomen 
in de woonlastenkrant 1991. Dit is een uitgave 
van MUG  en ASW  (Amsterdams Steunpunt 
Wonen). Begin juni krijgt ٧ een exemplaar van 
de woonlastenkrant in de bus. u  kunt de 
woon-lastenkrant ook ophalen bij het wijk- 
centrum. Van Hallstraat 81.
Wanneer u het puntental van uw woning heeft 
berekend, moet u het vermenigvuldigen met 
/  5,79. Het bedrag dat u dan  krijgt, moet ٧ 
nog eens verhogen met 5,5%. Wanneer de uit- 
komst boven de huur ligt, die u betaalt, is de 
huur te hoog. u  kunt de huurverhoging weige- 
ren en zelfs huurverlaging krijgen.
Lukt het niet zo goed om  het puntental uit te 
rekenen of wilt u meer informatie dan  kunt u 
langskomen op het huurspreekuur. Daar kan 
men u ook  vertellen hoe oud uw woning is en 
hoeveel puntén uw woning krijgt voor de
woonomgeving.

Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent de huurverhoging die 
de verhuurder schriftelijk voorstelt, kunt u be- 
zwaar maken. Daarvoor moet u gebruik ma
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