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DERTIG JAAR DOKTER 
IN DE STAATSLIEDENBUURT

buurt is gigantisch. Bijna alle landen uit Euro- 
pa zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er de 
Afrikanen, de Aziatische bev^kingsgroepen, 
de verschillende $urinaamse bevdkingsgroe- 
pen, andere Zuidamerikanen. Ze hebben, net- 
zo als de Nederlanders, allemaal hun eigen 
manier van presenteren. Dat maakt het soms 
heel moeilijk om in te schatten hoe ernstig een 
klacht is van iemand. Sommige gezondheids- 
belevingen zijn immers anders. In Nederland 
vinden we mager mooi hè? Maar een Marok- 
kaanse die zo mager is, maakt zich zorgen en 
komt bij mij vragen om een eetlustopwekkend 
middel. Dan zeg ik: ‘Nee, dat geef ik niet’. 
Nou, dat begrijpt ze niet. Dan leg ik het uit. 
Vraagt ze toch even later weer om zo’n m؛d- 
deltje. En elke drie maanden komt ze langs in 
de hoop dat ik haar zo’n middeltje zal voor- 
schrijven. Dik is mooi. Bovendien heeft ze een 
paar kinderen en hoopt ze dat ze als ze dikker 
is ook minder moe zal zijn. Ach, het zal wel 
niet helpen, maar eens in de zoveel tijd geef ik 
haar zo’n middeltje.”

De Jong geeft nog een voorbeeld: “ Wat ik ook 
een moeilijk ding vind: komt er een Marok-
kaanse vader binnen met een kind van een jaar

Al dertig jaar lang is dokter De Jong huisarts in de Sta^sliedenbuurt. Eerst hield hij 
praktijk aan de Nassaukade en sinds 1984 ontvangt hij zijn ongeveer 2300 patiënten 
in het Gezondheidseentrum  aan de Van Hallstraat. Op 1 september 1991 gaat dokter 
De Jong  met pensioen. De Staatskrant zoeht hen! op in zijn spreekkamer. H oe  is het 
om  huisarts te zijn in de buurt?

komst. En dat maakt het werk van een huisarts 
er niet makkelijker op. Zijn er eigenlijk specia- 
le voorzieningen voor getroffen?
De Jong: “ Alle praktijken die we hebben zijn 
gemengd: er werken zowel een man als een 
vrouw. Die zitten niet vijf dagen per week sa- 
men: mijn collega, Petra Wempe, is er op 
maandag en vrijdag, ؛ط  ben er de rest van de 
week. Voor buitenlandse vrouwen is dat een 
aanzienlijke verbetering: voordat die mij naar 
zich laten kijken, nou, dan moet het heel erg 
zijn. Dat geldt trouwens ook voor sommige 
Nederlandse vrouwen.”

Verder is er de tolkentelefoon: die De Jong ف 
la minute kan opbellen. Hij krijgt dan een tolk 
aan de lijn die zo goed en kwaad als hij kan de 
klachten van de patiënt probeert te vertalen. 
“ Maar het blijft een hindernis” , zegt De Jong, 
“ want taal heeft allerlei fijne nuances waarbij

we heel strikt in. Als iemand verhuist naar een 
ander stadsdeel dan ligt de zaak natuurlijk an- 
ders: er is een verschil tussen ‘ouwe trouw’ en 
nieuwe aanmeldingen. Maar de meesten ko- 
men uit de hHiirt-”

“ Eén van de doelstellingen van een gezond- 
heidscentrum is dat je, naast het gewone werk 
dat je doet, meer zorg kunt bieden: er zit bij 
ons maatschappelijk werk, wijkverpleging, fy- 
siotherapie, een diëtiste, een vroedvrouw en 
sinds kort ook nog een huidarts, al speelt de 
laatste een geringere rol in het overleg. Daar- 
naast zijn er drie praktijken van ieder ongeveer 
2300 patiënten. Je moet je natuurlijk realise- 
ren dat je in een centrum, ook als het relatief 
groot is, beperkt bent in het soort specialisme 
dat je hebben kunt. Je moet het vooral van de 
kleine specialismen hebben die niet zoveel in- 
strumentalum nodig hebben.”

De Jong is Amsterdammer van geboorte, heeft 
bijna heel zijn leven in Amsterdam gewoond. 
“ Ik ben in 1961 in de buurt komen wonen. Ik 
kwam van de Prinsengracht. Ik had daar prak- 
tijk vlak naast het Anne Frankhuis. Maar daar 
was de ruimte niet goed. Ik kon er niet wonen. 
En toen kreeg ik een woning aan de Nassauka- 
de. Daar ben ik een praktijk begonnen.” In 
1974/1975 zijn De Jong en collega Jaap Quer؛- 
do begonnen met gesprekken over een gezond- 
heidscentrum. Zij deden toen al mee aan het 
zogenaamde ‘samenwerkingsproject Amster- 
dam’, een project dat zorgde dat bij huisart- 
senpraktijken maatschappelijk werkers en 
wijkverpleegkundigen gestationeerd werden 
die alleen gericht waren op de populatie van de 
desbetreffende praktijk. Huisarts, maatschap- 
pelijk werkster en wijkverpleegkundige vorm- 
den samen een zogenaamd ‘hometeam’.
De Jong: “ In de jaren zeventig was er een alge- 
mene tendens om gezondheidscentra te gaan 
ontwikkelen. Daarnaast bleek dat de geschei- 
den behuizing van de hometeams — maat- 
schappelijk werkers en wijkverpleegkundigen 
zaten niet noodzakelijk in hetzelfde pand als 
de huisarts — de samenwerking bemoeilijkte. 
Samen met Jaap Querido heb ik de eerste op- 
zet gemaakt. Toen zijn we verder gaan discus- 
siëren met de leden van ons hometeam erbij. 
En van daaruit is het helemaal ontwikkeld. En 
toen bleek dus hoe vreselijk lang zo’n rit 
duurt: je moet een plaats zoeken, een ontwerp 
maken, financiering rond krijgen. Pas in 1984 
zijn we werkelijk begonnen. Het heeft dus tien 
jaar geduurd voordat we het Gezondheidscen- 
trum konden openen!”

of twaalf. Het kind spreekt perfect Neder- 
lands, de vader beheerst de taal in veel mindere 
mate. Maar hij komt mee want zijn dochter is 
twaalf en daar moet dus iemand bij zijn. Als 
ik wil weten wat de klachten zijn, vertelt het 
meisje in haar eigen taal een heel verhaal aan 
haar vader, en deze brieft de informatie in ge- 
brekkig Nederlands aan mij door. Aan het 
meisje zie ik dat het verhaal niet klopt. Dat zie 
ik aan het kind. Maar het kan niet dat het 
meisje, in aanwezigheid van haar vader, haar 
verhaal in het Nederlands aan mij vertelt.

٧١ س س بمق

het niet alleen gaat om wat er wordt gezegd 
maar ook om hóe het wordt gezegd. Bij een 
vertaling gaat er veel verloren. De patiënt geeft 
een exposé van drie minuten en ik hoor een sa- 
menvatting van drie woorden: “ meneer heeft 
buikpijn” , ofzo. De tolkentelefoon is nuttig, 
omdat je zo te weten komt wat iemand wil en 
wat de klachten ongeveer zijn, maar het heeft 
zijn beperkingen.”

G e z ^ h ^ d s b e l e v i n g
De multiculturele samenstelling van een huis- 
artsenpraktijk kan echter nog meer problemen 
geven.
De Jong: “ Het aantal nationaliteiten in de

Het werken in een gezondheidscentrum heeft 
zo zijn voordelen: “ We hebben veel profijt 
van eikaars aanwezigheid” , verklaart De 
Jong, “ je kunt makkelijk even bij een collega 
binnenlopen om iets te bespreken, of even iets 
regelen met de fysiotherapeut. Tegelijkertijd 
legt de samenwerking toch een druk op je ٥١١١ 
de kwaliteit van je werk hoog te houden, om 
niet in te slapen. Want dat is een risico in dit 
beroep. Ik ken collega’s van mijn leeftijd die 
ver onder de maat presteren.”

Gemengde praktijken
De Staatsliedenbuurt wordt bewoond door een 
groot aantal mensen van buitenlandse af

Ge^enschappelijke inspanningen
De Jong praat gedreven over het Gezondheids- 
centrum. Tijdens ons gesprek zal hij steeds 
weer benadrukken dat het Gezondheidscen- 
trum ontstaan is uit gemeenschappelijke in- 
spanningen. Al heeft hij het Gezondheidscen- 
trum mede helpen oprichten, zonder de hulp 
van anderen was het er niet gekomen.
De Jong: “ Het nieuwe van dit centrum was — 
en dat vind je bijna nergens — dat uit bestaan- 
de praktijken in een bestaande buurt een ge- 
zondheidscentrum werd opgericht. Daarmee 
doorbraken we toch een bepaalde gewoonte. 
Ik was gewoon huisarts hier op de Nassauka- 
de: geen loondienst, eigen patiënten, weinig 
met de buurt te maken. En dat gold evengoed 
voor Querido al؟ voor andere initiatiefnemers: 
dat waren gewone huisartsen hier uit de buurt. 
Wij hebben onze praktijk du؟ meegenomen — 
met het risico dat het een flop zou worden; dat 
is niet niks: het is toch je inkomen, waar je 
tien, twintig of dertig jaar aan hebt gewerkt, 
©m dat zomaar in zo’n project te steken, dat 
is voor de één makkelijker ا1ااق  voor de ander. 
Het heeft dan ook heel wat discussies gekost: 
Wat gaan we nu doen? Hoe zit het met onze 
ruimte? Gaan we in loondienst? Wat heeft wie 
over wat tc zeggen? Moeten we wel fysiothera- 
pie, moeten we geen fysiotherapie? De oprich- 
ting van een Gezondheidscentrum als dit vergt 
een gigantisch overleg.”

Rurtgebonden voorzieningen
Het Gezondheidscentrum is duidelijk een sterk 
buurtgebonden instelling. De voorzieningen 
die het biedt zijn immers voor het grootste deel 
óók buurtgebonden.
De Jong: “ Gns werkgebied is de Staatslieden- 
buurt en de Hugo de Grootbuurt. Mensen van 
buiten de buurt nemen we niet aan. Daar zijn

ء٠
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ze eenmaal mensen had gearresteerd ze af te 
rossen, zoals dat gebruikelijk was.”

Studeren
De .long zal zijn dagen na zijn pensionering 
niet in ledigheid slijten: “ Ik ben nog medisch 
adviseur in het bejaardenoord De Bocht, dat is 
in de Spaamdammerbuurt. Een klein baantje 
dat ik er graag bijhoud. Het is iets anders dan 
de dagelijkse botsing met oplosbare en ono؛>- 
losbare problemen die nu mijn werk is. Ik 
denk dat ik daarnaast iets ga studeren. Maar 
niet iets medisch. Ik kan geen medisch leer- 
boek meer zien. En ik wil ook geen examen 
meer doen. Sociologie vind ؛k interessant, ge- 
schiedenis vind ik interessant. Ik denk dat ik ’t 
eens in die hoek ga zoeken. Mijn vrouw werkt 
nog, dus ik kan niet op wereldreis. Ja, ik denk 
dat ik inderdaad mijn hersens ga gebruiken.”

Op vr^dag 30 augustus, van 16.00-18.00 uur, 
is er een afscheidsreceptie in het gezondheids- 
centrum waar iedereen dokter De Jong nog 
even gedag kan komen zeggen.

Frank Willemsen
Maarten Moens

manstraat. Er plofte een brandend ding naast 
me neer. Ik liep gewoon door. De politie deed 
je niets als je geen ‘krakersuniform’ droeg. Ik 
ging het gebouw binnen en bleef achter de deu- 
ren staan. Ik was bang dat anders onze ruiten 
zouden worden ingeramd en daar had ik geen 
zin in. Op een bepaald moment — ik stond 
nog steeds binnen — rende een jongen hier 
naar toe. De schuifdeuren waren dicht. Die 
jongen werd voor mijn ogen afgerost door een 
agent. Ik doe de deuren open, en die agent 
 taat daar te slaan terwijl die jongen binnen؟
wil rennen. Ik zeg; “ Er wordt hier niet gesla- 
gen! ” En tot mijn volslagen verbazing — want 
ik had het helemaal niet verwacht hoor — 
wijkt die agent terug en laat de jongen gaan. Ik 
kwam natuurlijk uit die ruimte, en ik was OU- 

der, had een baardje en grijs haar. Die jongen 
heb ik er direct aan de andere kant weer uitge- 
zet. Ik was natuurjijk bang dat het gebouw on- 
derdeel van het slagveld zou worden. Maar dat 
is niet gebeurd, gelukkig. Ik blijf erbuiten wie 
er nou gelijk had: wat ik heb begrepen is dat 
er drie partijen waren met boter op hun hoofd: 
de bewoners van het kraakpand die er niet 
hadden mogen zitten — er is een ouwe deal in 
deze buurt: van een woningbouwvere^ging 
blijf je af —, de w onin^uwvereniging die 
een beslissing heeft genomen die ook niet zo 
slim was en de politie die niet na kon laten toen

^ u ls tr a ŝ ij z e r h a n d e M

natuurlijk

alles
2e NASSAUSTRAAT 42 TEL. 686 01 52
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bij bepaalde klachten. Ik z؛c echt een heleboel 
mensen met aantoonbare stoornissen door al- 
coholmisbruik. Dat probleem is gigantisch 
toegenomen. Oetalsmatig is het alcoholge- 
bruik waarschijnlijk erger dan het drug؛ge- 
bruik, alleen zijn de sociale implicaties van 
drugsgebruik veel erger en veel bedreigender 
dan die van alcoholisme. Dat denkt men al- 
thans."

Psycho-sociale klachten
Volgens De Jong is de gemiddelde gezondheid 
in de bunrt niet zo heel goed. Een aantal fa،:،o- 
r،n speelt daarin een rol: alcoholgebruik bij- 
voorbeeld, en luchtvervuiling. Maar ook 
kwalitatief slechte woningen, waarin houtmijt 
voorkomt, schimmels zitten en die te klein 
zijn, oefenen invloed uit op de gezondheid. 
Factoren van belang zijn volgens De Jong ook 
het inkomens- en opleidingsniveau; hoe hoger 
het inkomen, hoe hoger het gezondheidsni- 
veau. Dat geldt evenzeer voor het opleidingsni- 
veau. ٨! die factoren samen geven, statistisch 
gezien, een verklaring voor de gezondheid؛؟؟- 
tuatie in de buurt. Maar men heeft ook andere 
ziektes dan vroeger.
De Jong: “ In de jaren dat ik hier zit heeft er 
wel een verschuiving plaatsgevonden van de 
ene soort klachten naar de andere. Tegen- 
woordig ligt de nadruk op psycho-sociale 
klachten. Dat zie je aan de WAO. De hoofd- 
moot van de mensen in de WAO heeft psycho- 
sociale klachten. Die komen dus ook hier. 
Elke dag een paar. Die groep is toegenomen 
omdat, bijvoorbeeld, een groot aantal infectie- 
ziektes uitzonderlijk makkelijk bestrijdbaar is. 
Ik heb nog mensen met roodvonk laten opne- 
men. Wie krijgt er tegenwoordig nog rood- 
vonk?”

£٢ wordt hier niet geslagen
Oevraagd naar een anekdote uit zijn lange car- 
rière moet De Jong lang nadenken. Uiteinde- 
lijk schiet hem toch wat te binnen: een 
niet-medis؟he anekdote, verontschuldigt hij 
zich later. “ Ik was hier toen die rellen rond 
Hans Kok plaatsvonden. Ik liep, dwars door 
die chaos heen, naar de ingang aan de Schaep-

Daar heb ik moeite mee. Ach, je moet het ne- 
men zoals het is. Ik blijf het echter een heel in- 
gewikkelde zaak vinden. Het komt natuurlijk 
ook voor dat een dochter met moeder mee- 
komt om te vertalen. Dan heb je geen pro- 
bleem.”

Een halve woning
In de dertig jaar dat De Jong praktijk hield in 
de Staatsliedenbuurt is er heel wat gebeurd. 
De Jong: "Ik  heb de Staatsliedenbuurt echt 
z>en verand(؛r،rt. Ik heb nog gezinnen gezien 
die op één halve woning woonden: pa, moe en 
twçç of drie kinderen. Eén grote kamer met 
een keuken in de hoek en een alkoof. Later 
zijn al di<? woningen doorgebroken en werd het 
woonruimte ٧٠٠٢ één persoon. De mensen die 
؟٢  woonden zijn allemaal uit de buurt ver- 

huisd, naar O؛dorp-We؟t, naar Amsterdam- 
Noord: hele hordes vertrokken naar Amster- 
dam-Noord. Zoveel, dat ik zelfs een tijdje heb 
gedaeht; ‘Ik ga daar zitten!' Later trokken ze 
de stad [٧؛ : naar Enkhuizen, Purmerend, Le 
lystad, Almere. Een groot deel van de oor- 
spronkelijke bewoners heeft de buurt verlaten. 
Sommigen zijn blijven wonen in het kwalila- 
tief wal betere deel. Maar het verloop in de 
buurt ؟؛ nog steeds groot. De ‘turnover’ is erg 
hoog; elk jaar vertrekt een kwart van onze 
praktijk, wordt een kwart van onze patiënten 
vervangen. Dat is heel veel. In een rustige 
buurt ؛٨  Zuid vertrekt haast niemand. Ik heb 
dus nog wel een enkele pati؛؛nt uit mijn begin- 
periode in de buur،, maar die zijn wel zeld- 
zaam,”

Alcoholism e
Volgens De Jong is het de afgelopen jaren wel 
wat rustiger geworden in de buurt. Maar er 
zijn nog steeds problemen: “ We hebben nog 
steeds last van een knappe hoeveelheid drugs- 
dealers en -gebruikers, én van een forse hoe- 
veelheid alcoholisme — elke hoek heeft wel 
zijn kroeg. Toen ik in deze buurt begon wist ik 
nauwelijks wat de gevolgen waren van drank- 
misbruik: ik heb jarenlang niemand gezien met 
leverstoornissen door alcoholgebruik en nu is 
het een van de eerste dingen waar ik aan denk
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OPA VLIEGT EN MAHUST EEN FIETS OMHOOG
mijn h oofd  als ik de stalling van ؟ااء؛اء ،١٨٨٢,op trakteerde ؟ا؛،هااHet liedje waar ik mijn opa al 

M.A. vanHillo binnen stap. Tegelijkertijd verschijnt de winkel van Malle Pietje ui، de serie 
aan  M a  van  H illo ’s rijw ielstalling  «n winkel زأ(ا، H et is a lso f  de .١١؛ز]■ ؛؛ء،ا؛اا'ا!ا[*،ا■ Sw iebertjc  in 

m ountainbikes, tourfietsen  o f  vespa’s. ا]]][؛ائ!ااء،ءا ,V A A rbij is  gegaan. ^ ie ،s  geen  flonkeren de 
en AGU regenpak of een haak aan de muur met wateraf-؛؛ Nergens een  kartonnen  ju ffrou w  met 

stotende  fietstassen  in fluorkleuren. Het opdringerige gevoel van ik moet iets kopen, ik wil ook 
.r, blijft dan ook uit،؛ielc»؛zo  een  dubbelgevQ«rd aan beide kanten draagbaar zadeldekje van ko

u terecht voor ٧١١١ fiets- en brommerrepaaties. 
Zaterdag en zondag gaat Ma ٠٢ bezoek bij 
haar 82-ja^ge moeder die 00 ؛ا ؛٨  de buyrt 
woont. Op de vraag ٥٢ Ma buiten rcparertyi 
van fietsen ook nog andere passies heeft, zegt 
ze graag films te k^ken: ‘geen ©uweh©،؛rpro- 
gramma’s, daar houd niet van.” Ook spaart 
ze graag spullen: “ lk bewaar de duvel en zijn 
ouwe moer.”

Mijn onuitgesproken vraag waarom de winkel 
niet gevuld is met verkoopbevorderende arti- 
kelen wordt beantwoord als Ma vertelt over de 
15 inbraken die gepleegd zijn in de loop der.ja- 
ren: “ zelf$ door het kleinste ruitje kwamen ze 
binnen.” Genoeg reden voor Ma om de winkel 
leeg te halen.
Aan het einde van ons gesprek hijst Ma een 
fiets omhoog en ik kijk toe. Dit is Ambacht 
met een hoofdletter.

Desirée vanAmsterdam

HET GEB GAAT 

VERHUIZEN
Eindelijk is de beslissing in de Gemeenteraad 
gevallen. De resterende afdelingen van het 
G.E.B. op het Westergasfabriekterrein aan de 
Haarlemmerweg zullen eind 1992 definitief 
vertrekken.

Hiermee is een eind gekomen aan een jarenlan- 
ge touwtrekkerij. Het heeft precies ؛Ojaren ge- 
duurd. In 1981 heeft de Gemeenteraad een 
bestemmingsplan goedgekeurd voor het gebied 
van de Overbrakerpolder, waaronder het gas- 
fabriekterrein en het Westerpark vallen, waar- 
bij dit gebied als rekreatiegebied bestemd 
werd- In 1985 keurde de Gemeenteraad vervol- 
gens een ontwerp-parkplan goed, dat zich uit- 
strekt van het Nassauplein tot aan het dorp 
Sloterdijk.
Men zegt wel eens: ‘Gods molens malen lang- 
zaam’, maar de Gemeente doet er niet voor 
onder. Om deze vergelijking nog even vast te 
houden, kunnen de wegen van de Gemeente 
eveneens ‘ondoorgrondelijk’ genoemd wor- 
den. Het G.E.B. wilde wel weg, maar presen- 
teerde een kostenplaatje van /  25 miljoen voor 
de verhuizing naar het terrein van de v.m. 
Zuidergasfabriek aan de Spaklerweg. Boven- 
dien stelde men dat daar te weinig ruimte was, 
zodat eerst het aldaar aanwezige oefencentrum 
van de Brandweer verplaatst moest worden. 
Dit kostte nog eens /  20 miljoen.
Iedere ingewijde realiseerde zich dat deze be- 
dragen zwaar overtrokken waren, maar jaren- 
lang bleef de patstelling gehandhaafd. Ein- 
delijk heeft het G.E.B. eieren voor zijn geld 
gekozen. Men heeft een nieuwe berekening ge- 
maakt en zowaar nu is het zelfs voordeliger om 
te verhuizen en alle aktiviteiten op het kom- 
plex aan de Spaklerweg te kon$entreren. Bo- 
vendien blijkt ook het oefencentrum van de 
Brandweer niet verplaatst behoeven te wor- 
den. Een wonderlijke zaak al met al, waarvan 
je als buurtbewoner toch een vieze smaak in de 
mond krijgt. Een nuchterling kan vaststellen, 
dat de Gemeente de afgelopen jaren dus onno- 
dig veel geld heeft uitgegeven.

Aan het langdurige uitstel is nog een kwalijke 
kant verbonden. Het onderhoud van de ge- 
bouwen van de Westergasfabriek is al die jaren 
verwaarloosd. Dit heeft tengevolge dat er gro- 
te schade aan de monumentale gebouwen is 
ontstaan. De aanzienlijke herstelkosten drei- 
gen nu op de toekomstige gebruikers afgewen- 
teld te worden. Dit lijkt ons niet terecht. De 
Gemeente zou een extra krediet beschikbaar 
moeten stellen voor konsolidering van de te 
herbruiken panden. Anders zullen, naar wij 
vrezen, de gebouwen onbetaalbaar worden 
voor de groepen en instanties, welke in het ka- 
der van de nieuwe parkaanleg daar een onder- 
komen zullen krijgen.

Piet Vink

eerste deel van de De Wittekade, waaronder de 
fietswinkel moet wijken voor de Haarlemmer- 
brug.
De verkoop en reparatie van bromfietsen 
stond in de beginperiode voorop bij de van 
Hillo’s. Maar gaandeweg werd het pakket uit- 
gebreid met fietsen en alles dat daarbij hoort. 
Dat dit een goeie zet was, كءاط toen de ver- 
koop van bromfietsen begon terug te lopen. 
Een dieptepunt was er in 1978, waar de ver- 
pliehte helm voor menigeen een reden was om 
van een brommer af te zien. Om het hoofd bo- 
ven water te kunnen houden ging de heer ل. 
van Hillo aan de slag als busehauffeur. Ma 
bleef daarnaast fietsen repareren. En dat doet 
ze nog steeds. Van maandag tot en met vrijdag 
is de zaak geopend van 9. -س17.3ه  uur en kunt

basisbeurs en de aanvullende studiefinancie- 
ring. Je mag per kalenderjaar netto /  213,34
maal het aantal maanden datje een studiebeurs 
hebt bijverdienen. Heb je het hele jaar een 
beurs, dan is dat dus /  2 5 6 0 8 ه, . Voor meer in- 
formatie kun je terecht bij de decaan, het 
steunpunt studiefinanciering of de Sociaal 
Raadslieden.
Teruggaaf loonbelasting
Je werkgever houdt meestal loonbelasting in 
op je loon. Als vakantiewerker kun je, loonbe- 
lasting terugvragen, als je meer dan /  304, -  
aan loonheffing betaald hebt. Dat kun je doen 
met behulp van een T-biljet.

Teruggaaf ziekenfondspremie
Als vakantiewerker zit je meestal verplicht in 
het ziekenfonds. Heb je tijdens je vakantie- 
werk ook een particuliere ziektekostenverzeke- 
ring bijv. via je ouders, dan kun je de premie 
die over die periode betaald is, terugvragen bij 
het ziekenfonds.

Het s،huurtje in de tuin is de werkplaats. Hier 
ontmoet ik mevrouw M.A, van Hillo, eigena- 

e van fietshandel j ١٧-،؛ . van Hillo, De؛res 
tcstraat 76-80. Dinsdag 18 juni jl. is zij 63 jaar 

e،svak zit zij؛geworden. In he، fiets- en brornl 
al 35 jaar. In eerste instantie was dat op De 
Wittekade, maar in 1968 moeten Ma, zoals 
mevrouw van Hillo vaak genoemd wordt, en 
haar man verhuizen naar De Wittestraat. Het

ging is langs geweest.
Werk je als vakantiewerker korter dan 23 da-
gen in de land- en tuinbouw dan is er meestal
geen arbeidsovereenkomst.  .krijgt dan bijv ءل
geen ziekengeld bij ziekte.
Kinderbijslag
Als je deze zomer vakantiewerk gaat doen, en 
je bent jonger dan 16 jaar en je woont bij je 
ouders, dan maakt het niet uit hoeveel je ver- 
dient. Je ouders houden de kinderbijslag. Ben 
je 16 jaar of ouder en verdien je in totaal niet 
meer dan ƒ 1500 ,-, dan heeft dat ook geen in■ 
vloed op de kinderbijslag. Verdien je meer, 
dan kan dat konsekwenties hebben voor de 
kinderbijslag. Informatie hierover kun je krij- 
gen bij de Sociaal Raadslieden, en natuurlijk 
de Sociale Verzekeringsbank, afdeling kinder- 
bijslag.

S d ie ïïn a n c ier in g
Ben je 18 jaar en heb je WSF 18 + , dan kun- 
nen eigen inkomsten gevolgen hebben voor de

ءم“ ؛ ,lijn fiets ا ءا ءمحااءاءءه ا/ءء  ïiets,
zonder stuur, zonder rent, zonder ، ء ,ا

H ij  p iept en h ij k raakt en het is geen gehoor, 
m aar opa, die fietst er mee door.

Met هءء Slinger in het wiel 
en een kurk op 't ventiel,

١؟ 0?  opa zijn /». ٢؟  een mobiel.
Maar opeens toen knalde zijn band 

en opa die vloos in /)،'، zand.”

Wie naast het stallen of laten repareren van 
rijn fiets even de tijd neemt om de wel aanwe- 
zi؛؛e attributen te bekijken, komt tot leuke ont- 
dekkingen. Aan de muur hangt een brand- 
weerspuit uit 1969, niet de tekst: “ hij het spui- 
ten, ٨؛؟  omgekeerd houden" en “ na het spui- 
ten fles reinigen.” De mast van een 2e؛lboot 
staat schuin tegen een andere muur en even la- 
ter zie ik de kuip van een boot die op 7.اءرا kant 
tegen de muur staat. Deze hoort beslist bij de 
mast. Ik ontwaar twee rood beklede fauteuils, 
een kinderwagen, een kolenkit, een kachel, een 
stapel matrassen ... Mijn nieuwsgierigheid 
drijft mij naar buiten, alwaar ik bijna tegen 
een verroeste benzinepomp uit de jaren ’60 
bots. Na een ء؛ءهيإ opknapbeurt, beslist zeer 
trendy! De speurtocht gaat verder, de tuin in. 
Een oude klok, zinken teilen, het frame van 
een oranje kinderfietsje, een urinoir, een 
tuinstoel uit vervlogen tijden, een winkelwa- 
gentje met fietswielen en bagagedragers en 
overal fietsen. De meesten compleet, anderen 
nog in reparatie.

VAKANTIEWERK
Werken in de schoolvakanties mag je als je 15 
jaar of ouder bent. Ben je 15 of 16 en nog leer-
plichtig, dan mag je vakantiewerk doen zonder 
een arbeidskaart. Wie de volledige leerplicht 
heeft beëindigd, d.w.z. 10 jaar op school geze- 
ten, de kleuterschool niet meegerekend, en nog 
geen 18 jaar is, heeft wel een arbeidskaart no- 
dig om te kunnen werken. Deze kaar، kun je 
gratis halen bij de stadsdeelkantoren.
Ben je nog geen 18 dan mag je meestal niet lan- 
ger werken dan 8 uur per dag. Werk je langer 
dan 4.45 uur per dag, dan moet je een pauze 
hebben van tenminste een half uur. Een pauze 
korter dan 15 minuten wordt niet als rusttijd 
beschouwd.
Onder de 18 jaar is het verboden te werken met 
gevaarlijke stoffen, met gevaarlijke machines, 
in afgesloten ruimtes, of eentonig of eenzaam 
werk te doen. Ook nachtwerk is verboden. En 
tussen 18.00 en 7.00 uur mag je niet in fabrie- 
ken en kantoren werken. In winkels en horeca- 
bedrijven mag het niet tussen 19.00 en 7.00 
uur. In verpleegi^chtingen mag je werken 
van 7.00 tot 23.00 uur.
Vraag in geval van twijfel de Arbeidsinspektie 
om raad, tel.: 5812612.

Vakantie en vakantiegeld
Ook een vakantiewerker heeft recht op vakan- 
tie. Als je de hele maand 5 dagen per week 
hebt gewerkt, heb je tenminste recht op 
20/12-dag vakantie -  1Y) dag. Dat is geba- 
seerd op het wettelijk minimum aantal vakan- 
tiedagen van 20 per jaar. Heb je geen hele 
maand gewerkt of minder dan 5 dagen, dan 
wordt dat natuurlijk minder. Als je geen va- 
kantiedagen hebt gekregen, wat meestal het 
geval is, dan moet het loon over die dagen bij 
het einde van de vakantiebaan worden uitbe- 
taald. Werk je 13 uur of meer per week dan 
heb je ook recht op vakantiegeld, dat is 8% 
van je totaal verdiende brutoloon.

Ziekengeld
Als je tijdens je vakantiewerk ziek wordt, en je
hebt een arbeidsovereenkomst met je werkge- 
ver, dan heb je recht op ziekengeld. Het zie- 
kengeld houd je als je nog 7-iek bent na je 
vakantiewerk. Je moet je voor aanvang van de 
werktijd ziek melden bij je werkgever, en thuis 
blijven tot de controleur van de bedrijfsvereni-

KLEURRIJK VOETBALFESTIJN WESTERPARK

Het voetbalfestijn dat op 1, 2, 8 en 9juni in het Westerpark werd gehouden was een £ .succes ٢٠٠؛
foto: ء>،م Blij
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ا ا ق ر ا ء ل م ش ى ل ا عل ن ب ي ع را ١ ت ض من ا ت ل ط ا ب ي خ ت ل

طنا جن دغبر * ل م ندمري م م ه ا ل ح ' تم ب
ر با م ت ا ويعمون ل ق ب ب ن د ت غ ا ل ذ ل  الئ

ك أهنا عد د يانع ل ء ع ن م ب ن ا م ي ل ل  ل

ح ١ لي رد ل ا د ا لد ل 'شي س ي ل ل ق س  ب

ن ا و ف ل ت ص د ول ي ل ن نا را ل ئ  سد إ ش

ي ا هو س ا جعل لد ذ للما ا رأص مي م ت

ن م

ل ن با ضروري ن كا نع ا ل م م ب ا ا ت د ي ه ب د ك ح مل ل

غا ا لق حا في ن با من حد وا على لنمض ا ٠ ل عي ت

ا ا ت ا م ، م ل ت ا ض ر ا س ش ' ا ات ر ش م ل ا

ق وبا زلعغا مخا من ي ن ض ل ه هدا لليع  غير كل

ي كا ه با ا ا ف م و ل عف ي م ا لل ن ر و ر سب  ي

ل ١ هدا م ن ل ئ إ حح نا كا ب ف ل ن و  ل

ي ذ ت ا ض ن م الل ك ط يام م ب ل ب د م ذ ي ٠٧ ؛أل ت ا مرت ول ١ نث ا ث ر  لق ب

م ل آا ب اي ا حد ل م >، أ ض ف' ج ض ا د -ط ا تصما ا ص ر ا رك و مريشخ و ا ن

ب،ب ال ا ت ن م ل ا ي ث ك ر إ ج ت ك م •ظ س ا ش ' ن ا ب ا ن ى ن و ض ض ل ا  ن

ه’كب 1990 ط هءب أردذي ن ل دت مض لم واد مدن إ ا  المطرات ،س
ك س آل ' د ح م ت ر -ال م د د م ئ ا ا ت و سم س د ط ا س  م

إ ح ال ا ن ا ك اءم م ل ق ا ب ص ا ط؛له ال ل م الدا ا د ي ا ر ور مر ئ ،ل د ا ن ي ش ن  م

م ل ن;ر ف؛م أل ا ب ال ا ي م ل ا ى -ذ ل ء ل ب ، م ي ا ش م ل م ض ا ي  ن

م' م ٢ا 'ب ب 'ت؛ل ي ا ٢ ٢ ل ا ر ي ١ م ي د دا ١ م ت ن س ث م د جري  دا

ن م ب م ل ط م ناب إ م ل د م م ؛ر الدا ا ثي س ا مول ر حوا م و م ت ض را ل س  إ

س ا د ء ا ل ط ي اات م م أا >م إ ت ن م ي ا ل م س ا > ا ك ض ث ص ل ث ك ا ن ا  ب

ب ي م ب ، < د ا ات ر م ن ا ا س مح م د ر ' ن ن ال ' ا و د ا ن ٧٢٠٣٠٠ رصدا س د ب ز ى م ظ  ل

ف حم ب ء ا > ال م ذ ' ن ء ن ا ا ب ا ض د م ا م آ ل ي ترن ي ا شد ا زبن م ء ح م

ت غا؛ ى ر م’ا* اف د ل ح م ' ج ت ق ا ش د ل ش ا ف < ض ج ت ا م ل ا ض ء ت ن

م ل ا ت ا م م س ل ك ل ا م ا ن ء ز م ا ء ، ت س ج ول ن ا ب ي د و هموا كا ل م مني ا ا ا و ي

محا س م هدا ل د م ل ل ا ن ا ا م ي ا ل ى لد

أ عطى ١ ت زج ن  • 

ث م ل ا ع ف مدا 'ع ل— الم ك •  

ح ا كما ا تف ن م ن با ل م ل ل م عن حد وا ي ١ ي  

ي ا غ ا ا ل م ك ت د ا ر ب ل ل ي م ة ١ ع ن ب د ع ل  r ذحطا ا  

د ا سي ا ل مت ن ن ث ا في ي رت ي ا ل ف قرر لد ظي تن

زا ١ ا ل د ك ي ا ممح ١ الت را ب ت ا ل ك ر ا ض ل ءس

ص ل م ل ح ل ل د ا ف غ ل ا ت ك ا ت م حي مئ ل

م ١ خر ل ف هدا ريعممي آ ظي زا ا تن دا ل ث ي ي  

و أ رط ب ول خ آ وت خرا م ن و ح ج'ل ت ت سور  

ل جذ سا ت ي ث د را ا أ س ويرم ت لعخف يرم ب  

ن و ا كغم  LmW ث بجا تمجد لممفضءرا ا وعين ا ن

ل ١ ممدا م ع ك ل ذل ي ا ن ١٤٠ جل ١ من ك  وسلعا لم

ن ا تسمم ي د ا من فرن يخا ل ن ب عي را ا ت ت لمخن

س رتجى بمنول ب ١ لمي ا ط ن ض ا ا  ف

ل ع ما ا كما نورد و غ ا ١ ن إ ب ك وا كا ن د  ن

ش م ب ن و ل ا م م'ب ظ ' ب ل  'د

ق ا علي وئعي ف ل ث كا عا كب ى ت ل ل بمن ي ج ئ

ر ض دفي وب ت ا ش *ب ل ب ا ل  ال

ن ث قا ش ل ١ ل صرا ا ضد ل وا ت لع ع د ب  ئ

ط ط ل I من ر ا 1 ع م ن ل ل س ظ I ك ا الب ي ت ن  

غا ا د ا نونجن ل ر ا—ت ل ف ص سم ن  ل

صرا ا م ي ا في ت ل ل وا لم ي د ج م إ ل د ل

ت ا ا ،هد ومل م خ ل ى ا ل ما ل  في ن ٧ هدث

ر و م ن ل ر I ا د ،ش غ هء—أسمممس ل م طت

ا ن ا ص ا م ي ا ص ب ن و ل

ا ا جل ا من ا بعض ط ن ب را ا و ت ي ا لي W- لمخي لع

I s ■■-& (j e ...fcIM ♦

ا ١ ن كا ر لغرا ١ اس ت ا د ت دتجس ح ن

د من تي تا أ ١ عن ك ي وا ن ل ت ى ا دت ١ ل ق ل ط

ا ا من دثحم1 ن ع ن ل ي ا وي ا لت ما ع ت ي ت لعخغرا ا ف

ي وا ت ن سبرا ل و ط ا نب ا ا ١٣٠ م و ا ت ي ك ب  ب رغأ ا ت

ى ا ٠ ف ل ر ا ي ج ت م ,ل ن ا ا ا ع ت ب ب ن ك ل م ل  ل

د دحري ١ ت الزا ت لمخفرا ا ق رة ل م غ  طريق عن م

م ه ل ي س م ل ا ن ا ك . ل مك ب س ل د ض ن د و م ل  طا

ن با ج خرا با عب ر ١ ت ق ف م ٠ لجي ا من ت ١ل

هدا ت ا ول ع د ١ ب ي ن ا ل ص فوستر رت  رت

ا ١ عجلى ن م ا طعت ل ر لشهر ا نى لت ب

ض ا ر ص < ى ال ض ال ا ا ي ك ن د  ك

ل ش ا ي ن ا ح ؛ ج ت ل ا ن ى لق ب ا ء الول  ا

ى ا ت ب ل ت ث ا فى ك ما ا •ل  لم ١ ن ا ى ب ل

د ا ا ر رة ١ -ل خي ىا أ ل ا س د د > و س  على ا

ر عدد ي ب ت ١ عن ك ما و عل ع ى ا ل ب لد  ب

ا ١ غ ر عدد على لقبض ا ل ي ب  ت وهجوا ك

ى ١ طرف من ب ل و ب ا ا >، لطرء وا ل ن م زل ل

خ ا ا ا نبت لمرا دا ل ث ة ل >، لمي ا في د

ى ١ طرف ج ول ب ل وا ل ق ن ع ل رب د ٧ طبعا ي ي ل

ن ما ر دت * ب

ر ص ز ال •ا

ل ط ن ا را ا ك ف غ م ي ا ج الزعا وا ت ل ب لن  ت

د ن ١ عن ا ك ن ل مك ل وقغم ي ف تسى وكمت  كب

ك ١ ت كأ ي ا د ي ا ز ل من ل ب ن ط الن وا ن د ل ج ت

و ب د د ت غرا ل ر و ب ب ت ي ا ل ن ا ض ل
ر ك،ءدد مط ي ب ا ١ من ك ئ م ي ١ هي ل ك ا لت  ئ

وا ١ ما ب را ١ نتيجق ب ا ت لمخن  فق محا ب

را ١ عث ن ا ت ل ي د وا ل طرب م منا من ا ل  ز

ن دا ي د ن صبحوا ١ ل و كن م ا ا في ي و م  ئ ل

ل عت ك ما ا حد وا لى هنا و ع ني ل ي ب  ي

را ١ خن م ط با ت ل ي غ ت ن ل ك  صخو حي ني ي

د ث وت خدا ل ر و ي وا ي طرد لد ل من ا ز ن  م

ي د ق غبر م دال غا ا لطربنق ١ عن شن  ف ل

ب ما اطرد م ا د ل ب و ا وين ع زبا ن ب ن  ب

م عا ل ت وا ب ت ث معا مل هم حن ا و ب ء ز

ي زل ا في من م مب ت ا تمرتغر من ر ب  رتي ت

ا ١ هدا ن فا ر ختما وبا ث ى ١ ب ل م لد ت غ  ي

ل ا ت لممحرا ١ فى ق ن ل ا رت تمجا من ن ز من  ل

ى ١ ط ل ط ١ ،ر ت س ال رع ل ي ولب م ل ت ا ت س

ن د ل ت ي د ١ نى ٧ بمور ئ ري ذ ض دب ا ر ل ا

ا وأ ن ه ن ا لكى ٠ ل عك إ رمق معا من ت ى ت  رت

ن و ى ١ بعت منا وال ك}ا عثا بد ي ل و ب  نا ١ وها ل

ف ا الن ا م ١ ني ١٤٠ في ئ ي د غ ي ا ل دا لد  ت ب

جا ١ فيع زا ا في ؛م ول ا ني ؛ر لن ا ل د ك ي  ي

ى ا ا ا ن ١٤٠ ل د ب ش يق ل س ول لي

م ت ن ب و ذ محا إ احي ا رع شوا في ل ى ١ ل  ل

ئ ' م م ل ض ضا د ' ر ا ؛ ن ا ض م ل ء م ل بدس ا ) ت س م  ا
ا ١ ئ ء ل كما ن ا و ق د ا ي ي وم ا ر جيرا ل غب ك ١ ١ ي

م ■ ن د ب و ب
ط ا ال ا د د و ال ا د و خ ا ا ل ل م ن ■ب ر

ا وا ئ ت ا في فيق ل ت ف ف ب ت با رض با ف

ل ي ن ئ ل ن ا ا *مد ك ث ل ل ط ا ك ع  لمركزيت ا ل

ا'ب وذوا ث ء ا ى ب ض اءل ل حبط ل

ث ا آلش ل د ع ى ل ق ب ف ت ن كي مك ا ي ن ن ا ل

ا م و ل ب ث ت ط ن م ل ل وا م ك س ى ل ا ، ه ل د ك

ة ا ،مد ن ا حعل ة ا ل ي ي ل و ب ى ا ل -S ل

ل مها—ع د ١ ك ب ا ر ب ت كا ل ة ن ج تي ل ١ ن  ل

ك ١ ر ن م ن ل ي ص ا ب ول م ت وا ل دي مل ك ا ل مر  ل

ي ا 'زيغ ت د ا دلق ال ١ هي ل حي و ى ،ل ل  ع

را ١ نون ئا إ وجمل ت لمخن ي ل  ش

ستقرون ا في ي ن د ومئاطعق حي اب ث ل ر ا ب

ل ض ا ط وا لمي ا مركز ش جا ا د ت  ذ ر لن

م لحي ا في ل ن ك ي د ع ن ق جل ١ من م شفي

س ا ن ا 'ا

ى ب ل و ب ل ا ص د م ل *ة ا
س ظ ا م ب س ا ي ن إ ظ ن ي ' خ ال ا ت را ا د ا و ت ظ ض ا د ط - ا ن ا

ا فا لجا وحا ن ا ن ن ل ء سمدال ك  في يجري ما ب

ا لحي ١ ن حن ف ل ر عت ا ن ا ك هنا ن ب ت م ن جا ث سمة ا

ب ط ب م د م س ى' ل م ل ا ج ا ت ص ن ض"ا ن'ت ا ك ا د -ا ل ط م ض ا
ى ١ ل نبت مرا وهو ل ن محبرا ا ل محما ١ ك ب  م

ر وهدا لمنظت ١ ب ت ع ح ما (سال ،ن م ل „ل  و

ي وا ح لد ع ا ١ به ي ق ل ا من نون ل ا ا ج د ق  * ل

ل عل ل ك ا ا ،هد ع ف م ت ا ت ل م ك ا ١ ت ب م ك

ما صحا ا ن ب و ن ك ا كا دا وا لمي ا إذء ي و  ن
ا ا ب مط ١ م ك زل ل ل ل ن ك ي د ع ت ا م ي غ ل  م ل

وأ با ن إ طرد جل ١ من جب ل عب را ا ت ت لعخن

ب ^ ض ' ز

ا ب ق ج ن و ي ا ر لنجا ١ ن شهر ما ا لتهوض ١ وأ ١ ل غ ثتب ي عي ل ن لت حا ف و ي ك غري و ١ د ل د
ا ال م * م ا ب ع ل ت ل ل ي 90 و ت ن 0/0 ن ر ا م د غ ل  

ص ١ في 1476 ا من ما ا ل ن غ دى ب  ‘Ok ى بن ت  

خ7ة*0ه ى لشمر ١ في ها ن ب م ل ت م خ ا3ة8ب

ن م ك دل ك ش و م حد ب ل *ل و خ د ي ١ و ر ي ب

ا ١ د ن ل ا ١/ من ء ب ري ي ١ ب غ ما أ ل د ق ب طب ت  

د نون قا ي د ح ج م ب ي ح ضا ١ ب ت لنموي  

ا ١ جن ا ال ط ولمس م ا ض ا ر الجا ١ نف ك  

ل من ن كا ب ن حا.لق في ودرك ن و ك دي ر ي  

ا ي حب ا ما ي مت دب ا م و ١ ت ن ل ك ر ي د ا ن ن ع  

آ ما ت م ى دب ل فغ ن الت لمحا ١ ء هد مت مك ما ي حب ل

ن ا و دي ع ن ١ ل رف ى ا دعوة ي ي ١ لمحكمه ا ل لد  

ها ب يطا حفا في وا وا ب ع د عن فقن ل ي ع ج ت

م ا ي ر ع ت ي ا ل ع نا ب د رت أ ا عن ظ م الدا ا و ١ ل

ي ا رت ت ى ل ف ا هدا تآد ق عن و ١ لتعري طري

ل -ج ١ ' U ا ١ ب ن ل و ن دا ١ ز ل كا غ من ي  

ن و ب . ب ي ل لل ي ب ا عن ط ي ا ض طق ا ل س ل  

ا ي ن لص را ل و د ب ٠ ل  

ن خ ف ور مب م ل و ي ر ب ل ١ وا ت ترا— ن م يا ١ ك

ن ا نب ا دا الن الت -ت ض وا ء ا ر أ2 — ل'"و0 س  
• 68 س ا ئبم2و0 / 6ة,.ة0ةاآ م لمو  

ش م بم د ن ١ ل خ ا أ ن و ي ا د ث ا لطريقق ب ب تل ل

0 غي و0 هيو نؤ بمط إ نون نا من 0/

إ لما تبنى ط ننرا حب ف المرورية رف ل  

ا دا ب ن ٧ بروح قي ل و دب ا ا وندر ل ق ي و ع ت ت ل

ي ١ صتماعبت ا ت ى ل م ا ن ا ب ب ا ل م م ط ي

ر ا و ١ منن 2و ،وعمر ك كت ل ب ى ك ن ب  لع ت

90 0 فه ح ا0ثث*ة3 اي مصااخ0ا من 0/
م م ل زم ا

ا ن ١ د ا ا م ق ن ل و ح ال ن ع  سحب و ا برمن ي

ل ١ خ دا ع ا ١ ل ن ق ل ا وهى لى ا لي ن وي ع ت ت

ت ا ت اى لمئل ال (طد.ض ر ا ت ا م ب م ل غا1ت

ا ا م ما ا عدة ل ة ل ور ) ء لكرا ١ عن دي هب

ي د ي ر ( ج را ١ وقد ك ا لجا ا ) ء ل ت نعل ي

ح ا ا م ق ا ل ي را د ا كعا ل د م ز غا ا ا نون ل

ا ■لن ط ص يطبق ال د ب ا اال ط و ر م ل ا ت ) ك

ة ر و • ش

ن دا ١ — ل رمءعو لحكم ١ مدا كا ب  محرحل ١٦ ن

سدا_ ا ك سا نشم م طر ال سمحا ا

ل ب ل بر ١ ١ ن 90 ي

ا ١ ب ما ن كا دأ ا س ق ن ي ز و ي د ى ل د ١ هدا ف ع  ل

غدا ا خول ل ا ١ من ءب ري غ ١ 90 ب  * ل

ا ١ د ن ي ١ عت ٧ ا ض ٠ ب ت ا يرهن ل ي ب ن

ل ١ و ح ي ١ ل جر ش ف ض ل ن ١طر ل م ا ؤ ١ل م  ب

ما كا لدبور ا ز ب (ل ر د ر خص ني لمق فا  

ئ ١ عا ن با ج ا لحكم ا مهمدا ت ا كت ي ب
ما ا من وللممزيد و عل م ل ؤبسوسيا تء،ملوا ا ت ل

ا ذ د د ا ر

♦ u i û-*-‘ ^JLİLİ lUciU ı s

ك ١ ل د ك ب م د ة س م و دا م ل د ا م ا ح ل  ا

دا إ ك ي دا ء ل ظم لت ك نن ل ب  مركز في ك

ي ع ن ر ال ا ط ن ر ت ل ٤١ ت ل ؛ ك دل  ك

وم ن ١ ي غب ٧ من الن  مهق0ه لى ا آ9*00 عق ١

ا ١ وبوم م ى ا 10*00 ض ء ل و ل ١ ١ •ل

ة د ط ي ط ن فى ث م ن ل *الزا لكرا ا ث •ط

ب س ة عند ا م و دا م ل ة ا م خا ل ء ا ا د ل ا ب

ي ا ت ظم ل م في تن ر ي ا م ي لموجود ا لم ف

ا ا ئ ف ت ا ر خ ل ا ه ن ح8ن م ا م و ي ل  ك

ن ا نب ما ا من الن ى ١ 19*00 ئ ل ا ل ئ ن  ي

ى ا وبوم 20*0ه عن ٧ ا ظ ما ١ ض ء ل  ئ ل

و1مه00 ه ى ل *11*ا
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STAATSblE^ENGREEP 1991 IN DE MAAK
»٢ ïüver. De voorbereidingen voor de Staatsliedengreep 1و؛ال ، ،h d ؛؛ Eind Augustus 

programma belooft groots te worden. Momenteel kampt de ،١٠< in volle gang en ء «زا  
atte met de nodige problemen. Er kan nog van alle$ gebeuren en veranderen.؛؟؛an؟؛or 

Het lijkt ons toeh zinvol u vast een voorproefje te geven. In augustus verschijnt er een 
speciale editie van de Staats Courant, waarin he، definitieve programma vermeld zal 

staan. Wij spraken alvast met Peter Domela Nieuwenhuis, voorzitter van ‘De Greep’,
,over de te verwachten evenementen

g e n . وول ا-و-ا , een ،!atum met een te spiegelen 
cijfercombinatie (even denken!), dient voor de 
organisatie ais symbolisch moment om zich 
eens af te vragen, wat hebben we bereikftot ٠٢ 
heden?” . Dat klinkt heel gewichtig, maar het 
valt reuze mee. Simpel gezegd komt het er ٠٢ 
neer dat er juist ٠٢ deze datu؛n iets speciaals 
moet gebeuren. £ ٢ liggen dan ook prachtige 
plannen om met een aantal rondvaartboten de 
grachten van de buurt te doorkruisen. Aan de 
oever* zouden diverse activiteiten moeten 
plaatsvinden. Maar het plan lijkt op dit mo- 
ment op onoverkomelijke financiële pro- 
blemen te stuiten. “ Mocht het er niet van 
komen... 1-9- وا9ا  om 19.91 uur (oftewel 
20.31 uur) z؛؛l er wat gaan gebeuren. Dan zal, 
als het moet, de voorzitter van de staatslieden- 
greep, hoogstpersoonlijk, de grootst vindbare 
fles champagnc te water laten om het moment 
gestalte te geven voor de komende jaren” , 
vertelt Domela Nieuwenhuis plechtig.

I n verder ....
Er staat nog veel meer te gebeuren tijdens de 
Staatsliedengreep. £ ٢ komen Islamitische en 
Afrikaanse muziekgroepen. £ ٢ worden klas- 
sieke concerten georganiseerd. Op 4 september 
zal de gernchtmakende schrijfster Connie ?al- 
men in de Bieb haar opwachting maken. De 
verjaardag van Prins Claus zal niet ongemerkt 
aan de buurt voorbij gaan. Staatsliedengreep 
1991 zal rond half september worden afgeslo- 
ten met ‘de Bestorming van het Winterpaleis’, 
een ware massa-manifestatie, waaraan door 
ongeveer 1000 mensen zal worden meege- 
werkt- Het kantoor van Stadsdeelraad Wester- 
park dient als decor. In 1920 werd deze 
manifestatie in Petrograd in Rusland ver- 
toond. £r  deden toen ongeveer 8000 mensen 
aan m ee.z  j verbeeldden de revolutie, die daar؛
3 jaar eerder in 191? had plaatsgevonden. Dit 
gegeven is door Studio Amsterdam deels ver- 
taald naar het heden en de geschiedenis van de 
Staatsliedenbuurt vormt een belangrijk onder- 
deel. In de volgende Staatskrant, die vlak voor 
de afsluiting van het festival zal uitkomen, 
besteden we meer aandacht aan ‘De Bestor- 
ming van het Winterpaleis’. Hopelijk hebben 
we ٧ vast warm kunnen maken voor Staatslie- 
dengreep 1991, een festival dat, naast de vro- 
lijke kanten, dit jaar een serieuze ondertoon 
door laat schemeren, overgoten met een sterk 
ironisch sausje. Geeske Hattuma

dammerbuurt. Beide dagen zullen omlijst 
worden met muziek (Country ه  Western) en 
folkloristische dans. Voor de kinderen zijn er 
diverse attracties en voor bejaarden is er de 
mogelijkheid een rondrit door de buurt te ma- 
ken in de nostalgische paardetram. £ ٢ wordt 
gerekend op 10 tot 1؟ duizend bezoekers, u 
begrijpt dat de organisatie van de Paardeda- 
gen een behoorlijk karwei is. Wilt u een steen- 
tje bijdragen, dan kunt ٧ contact opnemen 
met het Wijkopbouworgaan Spaarndamntei- 
buurt. Het telefoonnummer is 6829773.

Kijk op  de Wijk
Vanaf 26 augustus tot en met 7 september 
wordt het Westerpark weer opgefleurd met een 
grote circustent. De tent is van de Zwitserse 
circus/theatergroep Vederlos, een onkonven- 
tioneel gezelschap. De groep bestaat sinds 
1983 en is al menigmaal de landsgrenzen ge- 
passeerd. In ’89 bracht zij zelfs een bezoek aan 
Nigeria. Federlos geeft in haar voorstellingen 
een visie en reaktie op de ‘ten onder gaande 
wereld'. Ondanks dit zwaar lijkende thema

valt er flink wat te lachen door een grote dosis 
fantasie en spot, kleurrijke clowns en waanzin- 
nige grappen en grollen.
In dezelfde tent zijn naar verwachting ook de 
uit Rusland afkomstige groepen A via en Leici 
Dei te zien. Avia brengt een combinatie van 
rockmuziek en theater. l.e؛،'i Dei is een inmid- 
dels wereldberoemde clownstroup.

Het Spiegelmoment 1-9-1991
Wat moeten we ons bij ‘het Spiegelmoment’ 
voorstellen? “ 1 september 1991 is het moment 
dat we even in de spiegel kijken” , probeert 
Domela Nieuwenhuis uit te leggen. Maar wat 
bedoelt hij daar mee? “ Het is de bedoeling om 
met een festival als de Staatsliedengreep, de 
cultuur in de buurt op een hoger plan te bren-

de manifestatie. Zij laten hun voorstelling be- 
palen door het aan- en uitgaan van de band. 
‘Tussen de Bogen' zal vanwege de uitbreiding 
van het aantal spoorbanen verdwijnen in de 
toekomst. Protest hiertegen is niet werkelijk 
de reden dat voor deze lokatie gekozen is. Wel 
is het een aardige bijkomstigheid. Meer infor- 
matie over Af- en Toekomst kunt u krijgen bij 
Zaal !٠٠.

Paardeda؛؛en in  de Spaarndammer- 
 korte-baan-draf-wedstrijd :،ماااار<
en ringsteken
Het weekend van 31 augustus en ل september 
zal geheel in het teken van het paard staan.

Voor het eerst in de geschiedenis van Amster- 
dam wordt er een ‘korte-baan-drafwedstrijd’ 
gehouden. De S^arndammerstraat zal hier- 
voor geheel worden afgesloten. Een défilé van 
maar liefst 40 authentieke paarde-r؛jtu؛؛؛e[] zal 
door de straten van de Spaarndammer- en 
Staatsliedenbuurt (Van Hallstraat en Van Ho- 
gendorpstraat) trekken met een bemanning in 
authentieke klederdracht. Dit defilé zal wor- 
den bijgewoond door de voorzitter van de 
Stadsdeelraad. Dit alles gebeurt op zondag. 
Op zaterdag kunt u een go^e  wagen bij het 
‘Ringsteken’ met antieke paardewagens. De 
persoon naast de koetsier moet proberen een 
ring af te steken, die boven de baan bevestigd 
is. Op zaterdag wordt er ook een braderie ge- 
organiseerd door de winkeliers uit de Spaarn-

Op 25 augustus zal het festival geopend wor- 
den met ccn liturgische, middeleeuwse kerk- 
dienst in de Nassaukerk. “ Het moet çen geze- 

voeten ve- ؛ ،1؛،(V؟ t؟gend festival worden. £er 
gen. £en symbolische start. Mensen lopen 

h؛،;doorgaans meteen naar de tap en laten z 
niet”, ؟volgieten bij een festival. Dat willçıı w 

zegt Domela Nieuwenhuis met enige spot. De 
mnziek en het koor, dat Gregoriaanse gezan- 
gen ten gehore zal brengen, worden verzorgd 
door Studio Amsterdam. Aan deze kerkdienst 

٢£ .0 amateurs meewerkenتق zullen ongeveer 
zal een ‘hondevanger’ aanwezig zijn, die in de 
traditie van de Middeleeuwen ongepast gedrag 

berispen. Wie de الء،ءمللل van bezoekers zal 
dienst zal leiden wil Domela Nieuwenhuis nog 

lezen in ٧ niet verklappen (Meer hierover kunt 
het artikel over het Amsterdams Mirakelspel.)

s O p era؛؛n؛j n؛W r ia - ¥ e r s c h
Rond zonsondergang op 29ste dag van de 
maand augustus kunt u getuige zijn van een 
wederom religieus getint evenement: de Maria- 
Verschijnings Opera. Op het welbekende ei- 

landje in de vijver van het Westerpark zal een 
operazangeres liederen ter ere van de Maagd 
Maria zingen, zij hoopt daarmee een nieuwe 
verschijning van de Heilige Maagd op te roe- 
pen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. 
We weten tenslotte dat Maria onze buurt een 
warm hart toedraagt, getuige haar eerdere ver- 

schijning op het Van Limburg ءلتإالءاا[؛آل؛أا.

A f-  en  T o e k o m st
Af- en Toekomst is de titel van de bijzondere 

31 festatic op؛t-man،؟geluids- en beeldende kun 
augustus bij ‘Tussen de Bogen’, onder de 
spoorweg (naast de weg onder het spoor bij het 
Haarlemmerplein). Kunstenaars hebben hier- 

voor een muziekstuk gecomponeerd en op 
band gezet. Op 8 plaatsen op het spoor worden 
in frard-installa ties  aangcbracht, die de 
band aan- en nitschakelen, wanneer een trein 

zullen bewegingskunstenaars, een ٢£ .passeert 
theatergroep en een mimegroep deelnemen aan

het Westerpark, ؛٨ Maria 
een reuze-badkamer en een 
Middeleeuwse kerkdienst

QNBEKEN□ [٢ DE BUURT

iedere maand een fo to  in de Staatskrant van een ,onbekende’ plek in 

Dirk Blij :م؛م/

Regelmatig ontvangt D e Staatskrant iet wat vage teksten, al dan niet van Reviaanse 
van literair ta- /ءة ءه /ء،ء strekking. O س onderstaande artikel ء m dat de schrijver van 

zijn ءه  op ء، lent on tbloot lijk t, verzoekt de redactie van de Staatskrant hem aanwezig 
,om 20.00 uur in het wijkcentrum .21 ةل،جااه،؛ا,؟ eerstvolgende redactie-vergadering op

een en ander nader toe te lichten. ™٠

ONZE LIEVE VROUW TUSSEN 0E BOGEN
luchtig blauw gewaad en had lang en golvend 
bruin haar. Haar gezicht was dat van een 
engel. Maar ter zake: natuurlijk hebben wij 
sexueel contact gehad. £ ٢ wordt al genoeg ge- 
roddeld tussen hemel en aarde, vooral door 
mensen die er hun beroep van maken of den- 
ken dat te doen, dus ik vertel het maar meteen. 
Na op een goddelijke manier van elkaar geno- 
ten te hebben, sprak zij haar wensen uit. Ten 
eerste wil zij opnieuw verschijnen op een plek 
Tussen de Bogen. T.z.t. zal zij haarzelf aan- 
kondigen. Ten tweede wil zij dat de bomen op 
het Haarlemmerplein en in het Westerpark 
voor alle mensen gespaard blijven. Ook op de- 
ze plaatsen zal zij daarom verschijnen. De ze- 
ven bomen op de Haarlemmerhouttuinen 
behoeven niet geofferd te worden. Tot slot zei 
Maria Magdalena tegen mij: “ Lieve Robert, je 
weet dat lang geleden paus Leo X ter mijner 
ere een kloosterorde heeft laten oprichten te 
Rome waar alleen prostituees lid van konden 
worden. Denk goed na over deze weldaad en 
jij en je kameraden zullen de juiste oplossing 
vinden voor het plein en het park. Ik wens jul- 
lie veel succes en liefde toe. Tot weerziens!” 
Honi soit ٩٧؛  mal y pense.

Robert Temme

£euwig zonde is het te noemen dat de Magda- 
lenakerk aan de Spaarndammerstraat eind ja- 
ren zestig moest worden afgebroken. Voor mij 
en veel andere buurtbewoners was dit neo- 
gothische bouwwerk de eerste invulling van 
het begrip “ kerk” . Het was één van de meer 
aangename kennismakingen met het kathol؛- 
cisme. Pas het laatste jaar is het tot mij door- 
gedrongen dat het bovendien bijzonder te 
noemen is dat deze kerk aan Maria Magdalena 
gewijd was. Maria Magdalena was immers, 
volgens de bijbel, een “ zondares” : hetgeen 
niet wil zeggen dat ze ook prostituee was. Een 
negatieve interpretatie van dit laatste beroep 
heeft er wel voor gezorgd dat deze bekeerlinge 
hier altijd mee geassocieerd werd en wordt. 
Toch duiden de velen aan haar gewijdde plaat- 
sen bezuiden de grote rivieren en elders op de 
wereld er op dat Maria Magdalena ook posi- 
tief gewaardeerd is. Het doet mij dan ook 
deugd te kunnen vertellen dat Maria Magdale- 
na aan mij in een droom is verschenen. Wat 
nu? Nee, ik heb me echt niet (opnieuw) tot 
“ het ware geloof”  bekeerd. Zoiets bestaat 
niet. £ ٢ bestaat echter wel een oprecht religieus 
gevoel. De verschijning van Maria Magdalena 
hield daarmee verband. Zij was gekleed in een

BIBUOTHEEK6ZATERDAGEN D IC H TIN D EZ^ER

Vanaf september treft 
.buurt ءه

de. Het betreft de zaterdagen van 6 juli t/m  10 
augustus. Op de andere openingstijden zijn we 
zo open als maar mogelijk is! (maandag en 
woensdag van 2-8 en vrijdag van 2-5 uur)

Of het nu zomer wordt of niet: de Openbare 
Bibliotheek aan de Van Limburg Stirumstraat 
gaat 6 zaterdagen dicht vanwege te geringe 
personeelsbezetting tijdens de vakantieperio

٠
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JOKE SM’
VOOR vo

□٠٠٨ DE OPEN SCHOOL 
VAN MIJN SCHRIJFANGST AF

woon omdat het leuk vind. Omdat ik mee 
wil praten met andere mensen.”
Als u net als Joop naar de MAV() wilt of naar 
een beroepsopleiding, maar u wilt ook eerst 
wat beter leren ^hrijven  kunt u  op de Open 
School (erecht.De Open School verzorgt aller- 
lei soorten kursussen op verschillende nivo’s. 
٧٥٥٢ beginners, bijvoorbeeld mensen die nog

dat ze ermee zitten. En dan zeg ik dat er een 
Open School is, waar je heel goed kan leren.’’

Aanpassen
Hoe komt het dat het zo goed met je  gaat op 
de Open School?
“ Nou, omdat ze je op jouw nivo goed begelei- 
den. Ze passen zich aan aan jouw nivo. K؛jk, 
je zit in een groep. Iedereen heeft een nivo. De 
één is wat beter dan de ander en daar wordt 
goed op ingespeeld. Vind ik. Dat ؟؛ het belang- 
rijkste. Want anders krijg je toch weer mensen 
١ . een stuk langzamer zijn en dingen niet 20 
goed begrijpen en dat ze achterblijven. En dat 
 nu niet het geval. Toen ik vroeger op school ؟؛
zat was ik altijd degene die achterbleef. Dat 
was gewoon zo. En dat is mijn hele leven zo 
gebleven. Ik was altijd de laatste wat dat be- 
treft. En dat viel me meteen al op bij de Open 
School. Je werd er meteen bij getrokken. 
Al؛, je uitleg nodig had, kreeg je het en als je 
er wat langer over deed nou, dat was ook niet 
zo erg. Er waren mensen die konden die d؛n- 
getjes niet en dan werd het ،och weer bespro- 
ken. En dat vind ؛آ  heel belangrijk. Dat andere 
mensen ook de kans krijgen. Of ze nou snel 
zijn of langzaam, dat maakt niets uit.”
Sinds kort is Joop hoofdvertegenwoordiger. 
Hij is weer terug زاه zijn vroegere baas. Nu 
schrijft hij brieven ء« offertes. Nog wei eens 
met een foutje, maar dat vindt hij niet erg. Op 
de vraag wat er allemaal veranderd is, ءمحا>،ء hij 
op de Open School zit, zegt Joop:
“ Een heleboel. Ik ben zekerder geworden. Ik 
heb geen angst meer. Ik durf nu een gesprek 
aan te gaan en ergens op af te stappen. Ik ben 
pas naar de MAVO gegaan naar een spreek- 
uur. Dat dorst ik vroeger nooit. En nou ga ik 
gewoon vertellen wat er aan de hand is.”
Naar de MAVO
Als alles goed gaat, gaat Joop na de vakantie 
naar de MAVO. Op de vraag wat hij ermee 
wil, zegt Joop zeer beslist:
"Ik  wil er niks mee. Ik wil er helemaal niks 
mee. Nee, maar ؛آ  wil het wel leren. Ik wil ge- 
woon bezig zijn met leren. En dan ligt het voor 
de hand dat ؛ط  eerst MAVO doe en misschien 
ga ik nog wel wat verder. Maar niet gerieht. Ik 
vind, op mijn leeftijd, ik ben nu 42 en dat is 
voor het bedrijfsleven toch vrij oud. Tegen de 
tijd dat ik afgestudeerd of uitgeleerd ben heb- 
ben ze me helemaal niet meer nodig. Dat is on- 
zin om dat te gaan doen. Dan moet ik het 
gewoon doen voor mezelf. Om zelf gewoon 
een stuk zekerder te worden in alles. D’r is na- 
tuurlijk nog een vorm van onzekerheid. Dat 
ben je niet zomaar in een jaar kwijt. En ge

loof ik vier keer blijven zitten. Dat ging op het 
laatst niet meer. En toen was het BLO. Maar 
ik had er ook geen trek meer in. Ik wou niet 
meer leren. Het hoefde voor mij niet meer. 
Dus ik dach13 :؛  jaar en eraf en werken. Op 
die BLO leerde ik weinig. Ja, handarbeid. Iets 
met mijn handen doen dat vond ؛ط  schitterend, 
want daar was ik de beste in. Maar leren dat 
kon ik helemaal niet. Ze lieten me gewoon 
mijn gang gaan, want er was geen land met me 
te bezeilen. Zodra ik r e k e n e n  moest of taal dan 
sloeg ik dicht, dat wa؛ vreselijk ”

Alleen  mijn naam
En als je  eens iets moest schrijven?
“ Mijn naam en adres en geboortedatum kon 
ik wel goed s،hr؛jven. Andere dingen liet ik al- 
tijd doen. Desnoods deed ؛آ  mijn hand in het 
verband en dan zei ik: “ Ik heb mijn hand gek- 
neusd, ik kan niet schrijven.” Allemaal snioe- 
zen. In het begin toen ik net van die BLO 
afkwam, toen sehreef ik nog wel eens wat. En 
dan stonden ze op een gegeven moment toch 
a ^ te r  je. Je durft het op het laatst niet meer. 
Je hebt angst, 0ءةلالا je weet dat je fouten 
maakt, heel veel fouten. En ik was op school 
al altijd uitgelachen om dat soo،t dingen, dus 
daar had ik niet zoveel trek in. Dus wat dat be- 
treft was er maar één methode: niet meer 
schrijven. Zeker niet waar anderen bij zijn. Ik 
schreef wel eens wat voor mezelf op en dan 
stopte ik het gauw in mijn zak."

Hoe kwam je  ٥٠« de OpenSchool?
"Toen ik in elkaar gestort was, ben ik naar de 
huisarts gegaan en die stuurde me eerst naar de 
maatschappelijk werkster. Nou praten, pra- 
ten, praten en die kwam met de Open School 
op de proppen. Ik had er nog nooit van ge- 
hoord. Nou, afspraakje geregeld en toen heb 
ik nog een paar maanden moeten wachten en 
toen ben ؛ا  begonnen. In de laagste groep, dat 
was op mijn eigen verzoek. Testje a f g e l e g d  en 
dat was ook gewoon slecht want ik schreef al- 
les met dubbel a en dubbel 0. En dat had ik 
nog nooit gehoord. Eeht vreselijk.”

Sinds hij op de Open School zit, praat Joop 
over zijn angst om te schrijven. ء« hij vertelt 
vaak dat hij nu op taal- en rekenles zit. Hoe 
reageren mensen?
“ De reakties zijn heel goed. De mensen vinden 
het heel gewoon. Ja, je komt nu ook meer 
mensen tegen die met taalproblemen en reken- 
problemen zitten en ja, ik promoot de Open 
School toch een beetje, want ik vind het toch 
' Ik herken het van andere mensen,

Z o a l s  zoveel mensen had Joop  anderhalf 
jaar geleden ،، ٧؛،  nooit van de Open 
Sehoot gehoord. Nu zit h؛j al m e e r  dan 
een jaar ٠٠ taal- en rekenles en heef، het 
zijn leven veranderd-

Hoe kwam hi] op het idee van de open 
School?
Joop: “ Ik stortte in elkaar op mijn werk. Ik 
zat met mijn ogen dicht ٥٢ de snelweg. Ik was 
ççht helemaal van de wereld. Toen ben ik bij 
mezelf na gaan denken. Waar ben آل nu eigen- 
lijk mee bezig? Ik werk me eigen kapot, want 
dat gebeurde. Dus nou m؟>؛t ik er tegenaan en 
mijn leven veranderen. Nou dat heb ؛ا  gedaan. 
En mede door het bestaan van de Open ؛ءن&اهه  
is dat tot op heden aardig gelukt.”

Angs،
Wat was volgens jou  de oorzaak van jouw  in- 
storting?
"H et is ontstaan doordat ik angst had om te 
schrijven. Doordat ik niet kon schrijven moest 
ik me ergens mee waarmaken, dacht ik. Dus ik 
nam zoveel werk ءه me dat het niet vol te hou- 
den was. Ik heb het nog dertig jaar volgehou- 
den. B؛j iedere baas. Omdat je zo goed en 
hard werkt en inzet toont, willen ze je toch 
hogerop plaatsen. Dat is gewoon zo, “ Die 
man doet goed zijn best en die zullen we eens 
een leuk jobje verzorgen." Maar daar was ؛k 
helemaal niet blij mee met dat leuke jobje, 
want dan moest ik schrijven. En dat durfde ik 
niet. Die angst, dat is gewoon vreselijk de 
angst die je hebt.”

Waren er mensen die wisten da t je  niet kon 
schrijven?
“ Nee, niemand, alleen mijn vrouw wist het.”

Hoe heb je  dat 30 jaar volgehouden?
"Het gaat ‘ ‘ Je gaat automatisch
ontduiken. Dat wordt een hele gewoonte. Het 
vreet aan je, maar je denkt er niet bij na. Je 
zorgt dat je zoveel werk in je handen hebt dat 
ze je niet kunnen pakken. Dat als iemand te- 
gen je zegt: “ Hier heb je een lijst, vul die even 
in”  dat je dan kunt zeggen: “ Nee, ik moet 
even dit afmaken, want daar zitten ze op te 
wachten.”  Dus je werkt je altijd over de kop.”

School
Hoe ging het vroeger op school?
“ Ik heb BLO gedaan, want ik kon vanwege 
omstandigheden niet leren vroeger. Ik kon me 
niet koncentreren. Ik ben in de tweede klas ge

IN 12 JAAR 65 WINKELS UIT DE BUURT VERDWENE
De Van Limburg Stirum-, Tweede Nassaustraat blijken meer k o o p l u s t i g e n  te trekken 
dan de Hugo de Grootstraat, Schaepmanstraat en de Anthonie Heinsiusstraat. Dat ؛s 
één van de c o n c l u s i e s  van het in opdracht van de sw (Stadsdeelraad Westerpark) door 
het instituut Midden- en Kleinbedrijf het distributie-planologisch gehouden heronder- 
zoek in onze h r tc o m b in a tie .  In feite heet het een aetualisatie te zijn van een soortge- 
lijk onderzoek dat hetzelfde instituut al eens in 1 7 8 و  had verricht. De bedoeling was 
om te zien 0؛  de destijds vastgestelde gemeentelijke uitgangspunten voor het beleid ten 
aanzien van de winkeliers dienen te worden bijgesteld nu de sw hier de dienst wil 
uitmaken.

minder klanten zijn. Niet zo’n prettig vooruit- 
zicht voor beginnende ondernemers, die op 
groei in hun omzet hopen.

lensector en alledaagse non- foodbranches van 
groot belang zijn voor het floreren van zo’n 
winkeliersconcentratie. Met name de aanwe- 
zigheid van een supermarkt wordt genoemd. 
De Staats voldoet aan deze eis, terwijl een SU- 

permarkt schittert door afwezigheid in het 
concentratiegebied van het Hugo de Groot- 
plein. Ook werd het gemeentelijk concentratie- 
beleid van winkels voor de tijd dat de buurt 
werd opgescheept met de SW bekeken. Deze 
concentratie in de zogenaamde voorkeursge- 
bieden blijkt in de Staats succesvol te verlo- 
pen. De samenwerking tussen gemeentelijke 
overheid en de Winkeliers Combinatie Staats- 
liedenbuurt heeft in deze haar vruchten afge- 
worpen.
Cor van Vliet, secretaris van de wcs zegt dat 
de winkeliers uit eigen ervaring al wisten wat 
het onderzoek aantoont.
Van Vliet: ‘Wij zijn er nog altijd van overtuigd 
dat er in de textiel, schoenen, sport- en huis- 
houdelijke artikelen in de Staatsliedenbuurt 
een goede boterham te verdienen valt. Temeer 
daar deze branches ook in de omliggende 
buurten zeer dun gezaaid zijn. De belofte die 
een geheel voltooide winkelconcentratie in- 
houd, moet dit waar kunnen maken. Door- 
gaande stadsvernieuwing betekend echter ook 
bevolkingsuitdunning’. Wat dus inhoud dat er

schoenen en huishoudelijke artikelen wat on- 
dervertegenwoordigd zijn. Wij zouden nog wel 
wat andere ondervertegenwoordigde zaken 
kunnen noemen, en ook wel wat kunnen zeg- 
gen over een overconcentratie in bepaalde 
branches. Aan de andere kant zijn er ook licht- 
puntjes en lijkt de wens van veel Staatslieden- 
buurtbewoners van een eigen ‘goede’ boeken- 
winkel in onze buurt langzaam maar zeker ver- 
wezenlijkt te worden door de firma Veldhui- 
zen in de Van Limburg Stirumstraat. Nog 
voor dat de kandidaten van de AKO-pr؛js be- 
kend waren gemaakt, had Veldhuizen ze alle- 
maal in huis. Evenals bijvoorbeeld de afgel©- 
pen maand met de Pr؛x de Vesoul bekroonde 
Rimbaud-biografie van René Zwaap.
De onderzoekers trappen echter een open deur 
in met de conclusie dat een goede levensmidde

Eigenlijk is het in en in triest als je leest dat de 
zes jaar vóór 1990 het aantal winkels in de 
Staatslieden- en Frederik Hendrikbuurt van 
193 naar 128 daalde. Een afname van maar 
liefst 34 procent. Met name de levensmidde- 
lenbranche had het zwaar te verduren. Tevens 
was de afname in de Staatsliedenbuurt groter 
dan die in de Hendrikbuurt, hetgeen men pro- 
beert te verklaren omdat in het winkelgebied 
van de Staats stadsvernieuwingsactiviteiten 
plaats hebben. De 34 procent winkelafname 
staat tegenover een beduidend lichtere daling 
van 1؛  procent van de totale vloeroppervlak 
wat de heren en dames winkeliers in deze huur- 
ten gebruiken, van 6.550 vierkante meter naar 
5.736 vierkante meter. De resterende bedrij- 
ven zijn dus blijkbaar in omvang toegenomen. 

Het onderzoek toonde tevens aan dat textiel.
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UNIEKE PREMIÈRE IN NASSAUKERK
Het Amsterdams Mirakelspel

toe. Al 1360 ؛١٦  wordt meld؛n§ gemaakt van de 
jaarlijkse Mirakelprocessie, welke twee eeu- 
wen lang, tot de Alteratie van 1578, al؟ de be- 
langrijkste religieuze gebeurtenissen in de 
Nederlanden gold, samen met de Heilig Bloed- 
processie in Brugge. Op de plek waar z؛eh de 
Mirakelkapel bevond, wijken de huizen van de 
Kalverstraat nog steeds uiteen.
Om de toestroom in goede paden te leiden, 
werd een voorloper van de snelweg aangelegd: 
die van Sloten naar de Kalverstraat, de tegen- 
woordige Leidsestraat, waarvan het noordein- 
de tot op heden de naam Heiligeweg heeft 
behouden. Na het originele mirakel bleef het 
wonderen in de Kalverstraat. Miraculeuze ge- 
nezingen, gebedsverhoringen en andere won- 
deren hadden plaats. Mensen, die in deze ka- 
pel gebeden hadden, zouden, zo wilde het ver- 
haal, nimmer door brand om het leven kunnen 
komen. In 1347, twee jaar na het eerste 
w o ^ r - m e t- d s l l^ ^ l i^ e - h o s t ie ,  verrees 
over de open haard een flinke kapel, de Heilige 
Stede. Tot in Frankrijk als Saint Lieu be- 
faamd. Van heinde en verre kwam men in de 
hoop op een wondertje of genezinkje. Paupers 
en keizers verdrongen zich voor de open 
haard, waaronder keizer Maximiliaan van 
©ostenrijk en Karel V. Maximiliaan genas op 
wonderbaarlij ke wijze van een ongesteldheid 
en verleende Amsterdam als dank voor dit mi- 
rakel het recht zijn keizerskroon boven haar 
stadswapen te plaatsen-

Beeldenstorm
De plaats waar het allemaal gebeurde, de Hei- 
lige Stede, werd na de beeldenstorm ingepikt 
door de gereformeerden, die in 1908 het mid- 
deleeuwse monument sloopte om er een ‘on- 
besmet’ gereformeerd gebedshuis naar ont- 
werp van C.B. Posthumus Meyjes voor in de 
plaats te zetten. Dit ondanks folie protesten, 
niet alleen van katholieken, om een gebouw 
van zo’n historisch belang te behouden. De ge- 
reformeerden hielden hun poot stijf om ‘tegen 
te gaan wat het prestige en het zelfrespect bij 
de roomse hier verhogen kan’ en bouwden 
triomfantelijk hun nieuwe tempel, de nieuwe 
Nieuwezijds Kapel, welke later, bij gebrek aan 
gereformeerde belangstelling, nog een tijd 
dienst zou doen als moskee. Een pilaar, sa- 
mengesteld uit stukken welke men wist te red- 
den van de Heilige Stede, siert sedert maart 
1988 de stoep van het Rokin.

Mirakelfeesten
De feesten van het Mirakel hadden traditiege- 
trouw altijd plaats op de woensdag na het feest 
van Sint Gregorius de Grote, paus, kerkleraar 
en beschermheilige der schooljeugd (volgens 
het Romeins Missaal op 3 september). De ker- 
kelijke viering van het Mirakel van het Aller- 
heiligste Sacrament van Amsterdam volgens 
de liturgische kalender van de bisdomme^ 
Haarlem en Rotterdam en valt op de eerste 
woensdag na 12 maart, de datum waarop vroe- 
ger Gregorius de Grote gevierd werd. In 1888 
besloot het Gezelschap Stille Omgang Amster- 
dam hun toeht door nachtelijk Amsterdam op 
de zaterdag op zondagnacht na het liturgisch 
feest te houden. Hoewel het daarmee verbon- 
den feest van de grote Gregorius door de paus 
werd verplaatst naar 3 september, wordt voor 
de berekening van de Stille Omgang nog steeds 
de oude datum gehanteerd. Dit is altijd zo, 
tenzij in dat weekend het halfvasten valt en de 
Stille Omgang de daaropvolgende zaterdag- op 
zondagnacht van de Passiezondag, twee weken 
voor Pasen wordt gehouden. Als de oude me- 
thode echter zou worden gehanteerd, dan zou 
het feest van het Mirakel van Amsterdam niet 
in maart, maar in september plaatshebben op 
de eerste woensdag na 3 september, het feest 
van Gregorius de Grote. In 1991 zou de juiste 
datum dan woensdag 4 september zijn.

De eerste uitvoering van Het Amsterdam Mi- 
rakelspel heeft echter wat eerder plaats, en wel 
op zondagavond 25 augustus, de laatste dag 
van de Amsterdamse Uitmarkt. Het is echter 
niet het schitterende klapstuk van deze mani- 
fostatie, maar de opening van het 5e Staatslie- 
dengreep-festival.

Geeske Hattuma

tr niet op. Na het schitterende Footsbarn Theater me، Shakespeare in؛[؛l،b,؛t kan hli،؛H 
in de Nassaukerk aan de ]^e Wittenstraat ؛u؛،u؛؛het Westerpark heeft op zondag 25 au 

de première plaats van Het Amsterdams Mirakelspel, een historische reconstructie van 
het laatst op 15 maart 1568 in Amsterdam  werden gehouden ٠٠٠٢ plechtigheden welke 

tijdens de Mirakelprocessie van het Allerheiligst Sacrament van Amsterdam, waarvan 
se stille  Omgang een overblijfsel is. Het belooft een schitterend Middeleeuws؛[،،de]aarl 

worden, waarvoor veel belangstelling bestaat. Het muzikale gedeelte van ٠، spektakel 
deze relishow is in handen van Studio Amsterdam, terwijl de produktie door de stich- 

ting Staatsliedengreep wordt gedaan. Producent Peter F. □om ela  Nieuwenhuis hoopt 
,van Het Amsterdams Mirakelspel een jaarlijks terugkerende happening te maken

in de vorige eeuw zieke katholieke kinderen op 
geplaatst werden om zo te genezen. In deze
kist zou tot de reformatie de onhrandhare 
wonderhostie zijn bewaard. Onder ،rompetge- 
schal wordt de kist geopend en toont de bis- 
 chop de wonderhostie. Burgemeesters bieden؟
het Stadsoffer aan. Tantum  ergo, sacramen- 
tum klinkt en onder het zingen van Pani؛؛ ange- 
licus vertrekt de geestelijkheid in plechtstatige 
processie voor zegening van de schepen in het 
IJ. Het verdwijnen van de bisschop is het start- 
sein voor een echt Middeleeuws bachanaal. De 
middeleeuwse muziekgroep begint al te spelen 
als de processie nog niet geheel verdwenen is. 
Te vroegtijdig meent de bisschop, want deze 
keert zich verstoord om en dreigt terug te ke- 
ren om een sermoen (donderpreek) over de 
eerbied ten opzichte van het allerheiligste sa- 
crament te houden. Gelukkig doet hij dit niet 
en onder het motto, als de bisschop van 
Utrecht van huis is, dansen de Amsterdamse 
muizen op het altaar wordt de Trapanerella in- 
gezet, een woeste hit uit de Middeleeuwen, 
door zeelieden vanuit Napels mee naar Am- 
sterdam genomen.

Heilige Stede
De Stille Omgang is wat is overgebleven van 
het grootste religieuze spektakel in Holland. 
De Omgang volgt minitieus de middeleeuwse 
route, maar er is verder niets bewaard geble- 
ven van de indrukwekkende rituelen van dit 
Hollandse Hoofdfoest ter herdenking van het 
wonder dat op dinsdag 15 maart 1345 in een 
open haard aan de Kalverstraat plaats vond. 
Deze exacte plek wordt gedurende de nacht 
van de Stille Omgang gemarkeerd door de z.g. 
Mirakellantaarn, met gebrandschilderd glas. 
Tot in deze eeuw bevond zich op de plek, waar 
nu modezaak Hij gevestigd is, de Heilige Ste- 
de. Deze kapel verrees al snel nadat het won- 
der plaats had van de door een zieke man 
uitgebraakte hostie, welke in het haardvuur 
ongeschonden bleef. Aan deze gebeurtenis 
schrijven sommige historici de groei van Am- 
sterdam tot de belangrijkste stad van Holland

Voordat die zondagavond twee herauten de 
komst van de bi؛؛؛؛،:hop van Utrecht blazen, 
zijn de kaarsen op het altaar ontstoken en wor- 
den de ‘beminde gelovigen’, gelijk in Santiago 
de Compostela, met wierookvaten bezwaaid. 
Dit was vroeger vooral bedoeld ٥٨١ de stank 
der pelgrims te verdrijven. In afwachting van 
de komst der processie worden de toesehou- 
wers vermaakt met optredens van de stadsreus 
Ricus, vaandelzwaaiers en een demonstratie 
middeleeuws stokdansen. Als de bisschop van 
Utrecht plechtig binnenschreidt, declameert de 
stadsheraut de historische tekst: Deus, ٩٧؛  per 
venerabile Sacramentum Corporis et Sangui- 
nis tui civitatem Amstelredamem innumerls 
decorasti miraculi؛؟ tribue, quaesumus;ا؛أن nos 
de hoc Sacramento vere credere, ut redemptió- 
nis tuae fructum in nobis جالر،؛اع ■ sentiamus. 

٩٧؛  vivit et regnas per omnia secula seculo- 
rem. (God, die ons in dit vererenswaardig sa- 
crament van uw lichaam en bloed de stad 
Amsterdam met ontelbare wonderen hebt ge- 
sierd; verleen ons, vragen wij, in dit sacrament 
zulk een recht geloof, dat wij de vrucht van uw 
verlossing voortdurend in ons mogen voelen. 
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.) 
Dan begint het spektakel van koor- en acteurs- 
werk waarbij de toeschouwers zich in het tijd- 
perk van Eco’s In De Naam Van De Roos 
zullen wanen. Voorafgegaan door processie- 
kruis en wierookzwaaiers treedt de bisschop 
van Utrecht in vol ornaat binnen, terwijl het 
koor Pange Lingua zingt. Daarna volgt de ze- 
gening met wijwaterkwast, terwijl het koor de 
antifoon Asperges Me laat horen en de Suisse 
(hondemepper) de honden rond de bisschop 
probeert te verjagen. In plechtige processie 
wordt eerst het Staatsrelikwie naar het altaar 
gebracht en bewierookt. Dan klinken opnieuw 
de trompetten en wordt de Mirakelkist onder 
baldakijn onder het zingen van o salutaris 
hostia de kerk binnengebracht.

M ira k e lk ist
In het Amsterdams Historisch Museum be- 
waart men de originele Mirakelkist, waar tot

٠ 1،T؛
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Muziekliefhebbers opgelet! Op 28 juni heeft in de Nassaukerk de Amsterdamse premiè- 
re plaats van de opera ‘De Consul’ van Gian Carlo Menotti, ter ere van diens 80-ste 
verjaardag op 7 juli. Naar verwachting zal deze ltaliaans-Amerikaan.se componist in 
eigen persoon de voorstelling bijwonen.

gevallen door de geheime politie met allerlei 
vragen over John. Zij zoekt daarom haar toe- 
vlucht tot het consulaat. Daar raakt zij ver- 
strikt in een web van formaliteiten en regels. 
Als John hoort van haar ellende keert hij 
spoorslags terug. De regels en formaliteiten 
worden beiden tenslotte fataal.
Het initiatief voor de uitvoering van ‘De Con- 
sul’ is afkomstig van de Amsterdamse Stich- 
ting Operalab in samenwerking met de 
Stichting Staatsliedengreep. De muzikale lei- 
ding is in handen van Hans Spruit en Robert 
Erhard. Marcel Sijm doet de regie. Als voca- 
listen doen onder andere mee: Murielle Lucie 
Clement, Deborah de Liever, Jacobijn Wallis 
en Sabine Lowenthal. Op 29 juni is er een 
tweede voorstelling in de Nassaukerk. Daarna 
is De Consul te zien en te beluisteren van 3 tot 
en met 14 juli in De Melkweg.
Voor meer informatie kunt u tereeht bij de 
Stichting Staatsliedengreep in Zaal too.

Geeske Hattuma

Menotti werd op 7 juli 1911 geboren. Hij 
schreef opera’s, piano- en vioolconcerten en 
kamermuziek. Ook staat hij bekend als libret- 
tist en regisseur. In 1949 schreef hij de opera 
‘De Consul’, die oorspronkelijk als radio- 
opera bedoeld was. In maart 1950 beleefde de 
opera zijn première op Broadway. Men zegt, 
dat het even stil bleef nadat het doek gevallen 
was, voordat er een daverend applaus losbarst- 
te. ‘De Consul betekende een keerpunt in de 

' '  van de opera. Menotti had de
opera nieuw leven ingeblazen en zijn invloed 
zou de jaren daarna in de Verenigde Staten 
sterk voelbaar blijven.

Het verhaal speelt zich af in een niet nader ge- 
noemd Europees land. Menotti stelt in ‘De 
Consul’ de bureaucratie ter discussie. De vraag 
of regels altijd nageleefd dienen te worden 
staat daarbij centraal. De hoofdpersonages 
John en Magda Sorel worstelen met deze pro- 
blematiek. John heeft noodgedwongen zijn 
land moeten verlaten. Zijn vrouw wordt lastig-

helemaal niet kunnen lezen of schrijven, en ge- 
vorderden. Er zijn kursussen voor mannen en 
vrouwen, Nederlanders en buitenlanders. Na 
de vakantie beginnen er weer veel nieuwe kur- 
sussen waarvoor u zich kunt aanmelden. Voor 
inlichtingen kunt u bellen naar: Open School 
voor Volwassenen; telefoon: 6224508.

Ida Boersma, Open School

Cor van Vliet: ‘Misschien is dit te compense- 
ren door woningbouw op bedrijfsterreinen’. 
Hij vindt in ieder geval dat uit het rapport kan 
worden opgemaakt dat ‘het merendeel van de 
winkeliers op de goede weg is’.

Mohamed El-Fers.
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UYUŞURU SATICILARI KOVULDU
yardımıyla başarılı şekilde açıkça 
ortaya konuldu.

"0 Konuda Bir Şey Bilmiyorum"

Bu şekilde önlem ve muadele kara- 
rı Raampoort bürosu yöneticisi ta- 
rafından alındı.
Birçok gazete ve dergiler ilk haber 
olarak sundu ; Bu polis hareket 
Merkez Belediye ve ة1حج ة  Belediy^- 
si Westerpark’ ın birlikte çalı§- 
nıasının sonucuydu, ayrıca 8nci 
Bölge Polisi, konut büroları, 
çeşitli kurumlar ve dükkan sahip- 
leri, ve semt merkezinin katkıla- 
rıyla;
Tabiiki bu ancak sakinlerin ve 
uyuşturucu satan veya isleten 
dükkanların mal sahiplerinin hukuk- 
sal i§lemlere kadar birlikte olup 
şikayette bulunmak ve sokak satı- 
cılarını göz altında bulundurmakla 
daha iyi ؛alı§ır.

sakinlerin nasıl onlarla motifas- 
yon olacaklarıdır, diyor.
W00 Staatslieden başkanı Max van 
Noord:
İnsanlar uyuşturucunun açacağı 
sakıncalardan korkuyorlar.
Rahatsız edilmelerini kabullen- 
mislerdi çünkü şikayet ettiklerin- 
de kendilerinin yakalanıp hesap 
sorulacağından korkuyorlardı.
Gecen sene haziran ayında uyuştu- 
rueulara karşı çalışma şekli 
gurubu katı şekilde kanunun her 
yönünden yararlanarak bu duruma 
son vermek için karar aldı.
Bu da ki ta helikopter '' 
kadar her türlü önlemler vè polis

ilk olarak konut bürosundan bir 
m®ktup aldım, çeşitli şikayetlerin 
olduğuna dair ve durum böyle devam 
ederse önlemler alınıp evden çıka- 
rılacagımı bildiriyordu. Aslında 
kira kontratı benim değil kız ar- 
kadaşımm üzerine idi. Daha sonra 
٠ kişilerle bir konuşma yaptım ve 
durumun bildikleri gibi olmadığını 
anlattım. Gerçekttende gece saat 
03.00 dan sonra müşterilerin، gel- 
miyordu."
Kısaca؛ Daha sonrada satıcılığı 
evde değilde sokakta yapmaya baş" 
l a d ı .
"Hayır Staatslieden semtinde değil 
rahatça rahatsız edilmeden işimi 
yapabilmek için ilkbaşladığım 
(Zeedijk) yerde işime devam ediyo- 
rum."
Sorun yine aynı geldiği yerde de- 
vam ediyor. Sorun çözülmedi, fakat 
Staatslieden semtinde akti£ olarak 
yakalama ve araştı™alar devam 
ediyor.

Çalışma şekli

Belediye Başkanı Van Thij'n'ın Zee- 
dijk'da başlattığı temizlik hare- 
ketinden anlaşıldığına göre kimse 
pek birşey öğrenmiş de£il.
Tabii buda tam bir çözüm olarak 
görülmüyor, sadece şehir içinde 
yer değiştirme olayı.

Zeedijk*ın temizlenmesi Hugo de 
groot ve Staatslieden semtinin dol- 
ması ve büyük bir satışın buralarda 
başlaması oldu.
Bir bakmışsın satıcılar komşuların 
olmuş ve gece gündüz bağıran gürül- 
tü yapan kişiler gidip geliyor ve 
bunlarla aynı yerde yaşıyorsun. 
Westerpark Refah sektörünün yöne- 
ticisi Gerard Eijkelenboom sorunun 
bir yerden bir yere taşındığını 
kabul ediyor.
"Tabiiki, Merkez istasyonun çevre- 
sinde yapılanlar bizim semte taşın- 
dı.
Bu sallantılı durum kabul edilecek 
veya edilemiyecek notalar içinde 
yerini bulmak gereklidir. Bu zor 
bir iş .
İlk olarak biz bu kişileri göz al- 
tında tutmaktan hiç de memnun de- 
ğiliz. Fakat bilinçli bir şekilde 
kanun içinde uygulama yapıldığında 
kabullenilemiyen rahatsızlıkları 
önleme şekli vardır."
Burda daha çok korku içinde olan

Hatta birinde helikopter bile gel- 
di, uyuşturu satıcısını yakalamak 
için. £ ءن ؛٠١٤  satıcıda evlerinden 
çıkarıldı.
Uyuşturu maddelerin actıgı zarar- 
lara karsı bu durum bazılarına 
göre bardağı taşıran 5ött damla 
idi, bazılarına ̂ةج ise de büyük ء
bir ج1ءءإللظي ق  îdi.
Sent belediyesi Westerpark*ın 
geçen sene uyuş turucuya karşı 
başlattığı savaşı semt gazetesi 
olarak sîzler için değerlendir!■• 
yoruz:
Haziran 1990 da Bölge Belediyesi 
başkanı Maarten C.Voster tüm 
Staatslieden ve Hu§o de Groot 
semt sakinlerine birer mektup gön- 
d e r d i .
2nci Dünya savaşından sonra ilk 

ه م1س  yasal bir kurum tarafından 
 sim verilmeden Nerede uyuşturu؟"
satışı oluyorsa bildirilmesi" 
diye atilim yapıldı.
Tepki o kadar müthiştiki, Raam- 
poort Kordinatörü mecburen adres- 
leriyle birlikte büyük bir liste 
hazırladı. Ve bu da sistemli ola- 
rak işleme konuldu.
Bazı haberler gazetelirin ilk 
sayfalarına seçti.
"Uyuşturu staıcıları semtten 
defol" adlı kampanya hala devam 
etmektedir.
Geçen ay Maarten Voster yeniden 
mektup gönderdi.
Mektubunda geçen seneki çağrısını 
büyük bir başarı olarak nitelen- 
dirdi.
Çünkü büyük oranda ihbar vardı ve 
bu ihbarlardan yola çıkılarak bir- 
çok baskın, tutuklama ve uzaklaş- 
tırma yapıldı.
H u z u r s u z lu k

Uyuşturucunun açtığı huzursuzluk- 
lar Zeedijk ve Staatslieden, Hugo 
de Groot semtlerinde olduğu gibi 
azaltılabiliniyordu. Buda birçok 
barların kapanması ve birçok satı- 
cıların evlerinden çıkarılmasıyla. 
Evinde uyuşturucu satıcılığı yap- 
an bir Alman mahkeme kararıyla 
evinden çıkarıldı. Bu duruma çok 
kızgın ve anlatıyor:
"Bakın, benim bütün müşterilerim 
kendilerine hakimler, gürültü yap- 
mıyor ve merdivende de bağırmıyor- 
lar Sanırım 2nei katta oturan şa- 
his tarafından telefon ج1ءآ ه آ  Şİ- 
kayet edildim.

Mohammed El-Fers

ZAMAN VAR İKEN KİRA 
YÜKSELMESİNE İTİRAZ EDİNİZ:

Va*n Hall straat 81 adresinde yapılan kirakonuşma saatlerine geliniz. 
Pazartesileri saat 19.00 ile 20.ه © salı günleri saat ١٥.00 ile 11.30 

arası. arası.

HALA KİRANIN İNDİRİLMESİ
İÇİN BAŞVURUDA BULABİLİRİSİNİZ:

Van Hallstraat 81 adresinde yapılan kira konuşma saatlerine geliniz. 
Pazartesileri saat 19.00 ile 20.00 Salı günleri saat 10.00 ile 11.30 

arası arası.

MAAŞ VE ،)DENEKLERE ¥A$At EL KOYMA
lamadıysa bu şimdi de geçerlidir.

- Borçlunun geliri 1 Nisan 1990 
tarihinden önceki gibi aynı ise 
ve bu gelir bu tarihten itiba- 
ren de durdurulmadan devam et- 
miş ise.

leri saat 09.00 ile 12.00 arası, 
ayrıca cuma ve salı akşamlarıda 
randevu ile.
Telefon: 6840230 veya 6846061 
Postcode 1051 BA Amsterdam

VERHUISBERICHT
Het rayonkantoor Centrum van Herhuis- 
vesting (voor woningzoekenden in de bin- 
nenstad, ©ud-West en Westerpark) is verhuisd 
uit de Van Reigersbergenstraat. Vanaf maan- 
dag 17 juni is rayonkantoor Centrum ge- 
vestigd aan Marcantilaan 800, ا0آو  NM ٨١١١- 
sterdam, telefoon 020-5810800.
I.v.m. de beperkte ^rkeermogelijkheden 
wordt u verzocht voor uw bezoek aan ons kan- 
toor zo weinig mogelijk gebruik te maken van 
een auto. Kantoor Centrum is geopend dage- 
lijks van 8.30-12.00 uur en donderdag van 
17. -س19.س  uur. Informatielijn voor woning- 
zoekenden: 020-6806806.

£cra konulduğu tarihten itibaren 
kişinin 8 gün için de itiraz etme 
hakkı vardır.

Mümkün olduğu kadar bu duruma ge- 
tirmemeye bakınız, çünkü çoğu za- 
man ağır olmayan şekillerde anlaş- 
maya varılma olanakları vardır.
Daha geniş bilgi için Sosyal Danış- 
manlar tarafından yapılan konuşma 
saatlerine katılabilirsiniz.
Adres: V.Limburg Stirumstraat 119. 

Pazartesi, salı ve perşembe gün

Babasız veya annesiz veya ayrı ya- 
şayan çocuklu aileler in geliri 
ayda 1476.04 gulden bundan % 90 
ayrıldığında 1328.04 gulden ayda 
kendilerine kalır.
23 yaşından itibaren yalnız yaşa- 
yanların geliri 1148.01 guldendir. 
% 90*1 hesaplandı^nda 1033.23 
gulden avda kendilerine kalır.

Bu yasa tatil parası, çocuk pa- 
rası, kira yardımı, özel ko- 
nut yardımı, özel ödenek ve 
burslar için geçerli değildir.

Aşağıdaki tüm şartlara uyulduğun- 
da gelire el konulamıyor:

- Borç ve gelir çeşidi 1 Nisan 
1990 tarihinden önce ait ise ve 
o zaman denendi gelire el konu-

Yalnız maaş değil fakat ödenekle- 
re el koyma olanağı getiren bu ye- 
ni yasa 1 Nisan'da yürürlüğe gir- 
di.

Her hangi bir kişi borcu var ve 
bunu ödemek istamiyor veya da 
ödeyemiyor, ه zaman alacaklı kişi 
mahkemeye’ başvurabiliyor.
Mahkeme bunu kabul ettiği an maaş 
veya ödeneğe işveren veya ödenek 
veren kurum aracılığıyla el konu- 
luyor.
Fakat gelirin % 90'ı yaşam şart- 
ları için kalması gerekiyor. Bazı 
istisna durumlarda da görüşme ya- 
pılıyor.
Kalan kısım borcu n ödenmesi için 
ayrılıyor.
Örneğin; Bir ailenin aylık geliri 
1640.04 gulden bundan % 90 ayrı- 
lırsa 1476.04 gulden ayda kendile- 
rine kalır.

ء
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nummer waar u voor al uw vragen of klachten 
terecht kunt die te maken hebben met het op- 
halen van huisvuil- het schoonhouden van de 
straat, voor het snel verhelpen van klachten 
zoalsء؟؟ها stoeptegels, een gat in de weg of iets 
dergelijks. Of het aanmelden van grof vuil of 
vragen over chemisch afval. Dat nieuwe tele- 
foonnuminer is: 5810.400.

VRAGEN OVER STADS- 
DEEL WESTERPARK
ln het overzicht hieronder kunt ٧ zien waar u 
voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. Weet u niet waar u met uw vraag, 
opmerking ٠٢ 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 u ook allerlei brochu- 
res krijgen over onderwerpen als huisvesting, 
studiefinanciering, huursubsidie, onroerend 
goed belasting e.d. Loop gerust eens binnen, u  
bent van harte welkom. w  j zijn geopend van؛
8.30 ،ot 17.00 '»»r

stadsdeel westerpark, H aarlem m erweg  ما,-8 
١١) 14 BE  A m sterdam , tel. 5810.311

Voorlichting tel. 5810.300

Nieuw klaehtennummer
voor vragen, klachten en aanmelden van grof 
vuil en voor het snel verhelpen van klachten, 
zoals: losse stoeptegels, een gat in de weg e.d., 
tel. 5810.400

GEEN VERGADERINGEN 
IN DE ZOMER
In de maand juli zijn er geen vergaderingen 
van de stadsdeelraad en de verschillende com- 
missies van advies. De eerstvolgende vergade- 
ringen vinden plaats in augustus-

di 20 aug. Commissie Welzijn en Onderwijs 
wo 21 aug. Commissie Wonen 
di 27 aug. Stadsdeelraad 
wo 28 aug. Commissie Stadsdeelwerken, Ver- 

keer en Milieu

NUWSUITSTADSDEELWESTERPARK
ZATERDAG 7 SEPTEMBER: 
KIJK OP DE WIJK
Zaterdag 7 september 1991 vindt voor de twee- 
de keer de manifestatie KIJK OP DE WIJK 
plaats in stadsdeel Westerpark. De rnanifesta- 
tie wordt gehouden in en om het stadsdeelkan- 
toor aan de Haarlemmerweg en het Wester- 
park. KIJK OP DE WIJK is een dag met een 
informatiemarkt, sport, spektakel, muziek en 
een aantal verassingen. De dag wordt georga- 
niseerd in samenwerking met de wijkopbouw- 
organen, buurtorgnisaties, bewonersgroepen 
en ambtenaren van het stadsdeel Westerpark. 
Samen willen we er een groot feest van maken 
voor alle hmirt.hewoners!

Inschrijven ٢٠٠٢ ؛ n^rmat؛«markt
Een onderdeel van KIJK OP DE WIJK is een 
informatiemarkt, waar buurtorganisaties, be- 
wonersgroepen en instellingen hun activiteiten 
kunnen presenteren. Iedere groep of instelling 
die aan de informatiemarkt wil mee doen kan 
op die dag een kraam huren [egen kostprijs. 
De kosten van een kraam van 4 meter breed, 
bedragen ƒ  60, -  voor een hele dag. Een halve 
kraam huren kan ook, voor de helft van de 
prijs.

Meer informatie?
Als uw organisatie tijdens KIJK OP DE WIJK 
een kraam wilt huren, kunt u contact opnemen 
met de afdeling Voorlichting van stadsdeel 
Westerpark, telefoon 5810.300.

BUITENDIENST STADS- 
DEEL WESTERPARK 
VERHUISD
Sinds 1 juni zijn de afdelingen Reiniging en 
Beheer Openbare Ruimte van stadsdeel Wes- 
terpark verhuisd van de 2e Hugo de Groot- 
straat naar de nieuwe werf aan de Van Hall- 
straat 2.
Met de verhuizing zijn ook de telefoonnum- 
mer.s veranderd. Vanaf nu is er één telefoon

De Bentinck-basisschool in 
de Staatsliedenbuurt.

Aan de buitenkant zie je niet dat het 
binnen ٠̂ gezellig is.

Dc buitenkant lijkt vroeger, m^ar de binnenkant, 
dat is andere koek. Modern verbouwd en in heldere 
kleuren geschilderd. Daar word je gelijk vrolijk van. 

Vroral de kinderen... en daar gaat het om. 
Inschrijving؛ dagelijks aan school vanaf 12 augustus

De Bentinckschool: 
vrolijker dan de naam d©et denken.

Bentinckstraat 78, tel. 6840200.

Maar ook winkeliers in het stadsdeel werken 
mee. Een deel van uw chemisch afval zoal؟ bij- 
voorbeeld lege batterijen, kunt u bij 23 winkels 
in de buurt inleveren. De winkels zijn te her- 
kennen aan het kringloop vignet op hun deur.

BUURTBEWONERS MEER 
BETREKKEN BIJ POLITIEK
De stadsdeelraad neemt beslissingen over aller- 
lei plannen en voorstellen die voor de bewo- 
ners van stadsdeel Westerpark 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 eommissie.

Oproep hurger-eommissicledcn
De stadsdeelraad stelt de inbren؛؛ van buurtbe- 
woners in de verschillende commissies ٠٢ 
prijs. Het gaat om inwoners van stadsdeel 
Westerpark die 7؛ch betrokken voelen bij wat 
er in de buurt gebeurt of specifieke kennis heb- 
ben op een bepaald gebied en deze willen inzet- 
ten voor Westerpark.
Stadsdeel Westerpark kent zes commissies 
waarin verschillende onderwerpen worden 
besproken. Deze commissies zijn:
Commissie Stadsdeelwerken, Verkeer ه  Mi-

kom m issie  A leem ene zaken, Personeel Si ٠٢- 
ganisatie
Commissie Financiën 
Commissie Economie en Werk 
Commissie Welzijn en Onderwijs 
Commissie Wonen
Iedereen die zieh door deze oproep 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- 
raad, dhr. M. Voster, Haarlemmerweg 8-10, 
1014 BE Amsterdam.

BUURTBEWONERS 
BRENGEN VEEL AFVAL 
NAAR DE CHEMOCAR

woensdag 3 april rijdt de chemo-car in ل،نق،ةل 
stadsdeel Westerpark rond. Dat is een speciaal 

uw chemisch ٩؛، met ٧ soort vuilniswagen waar 
afval terecht kunt. De chcmo-car stopt iedere 
woensdag op een aantal vaste halteplaatsen in 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Met 
haltepalen wordt de plek aangegeven waar de
chemo-car stopt.

Hoeveel is er tót nu toe opgehaald.’
Al veel buurtbewoners hebben de chemoear 
weten te vinden. In de eerste twee maanden dat 

n 200 [nensen؛]de chemocar nu rijdt gaven ru 
hun chemisch afval af bij de chemocar op de 

chillende halteplaatsen in de buurt. Er؟r؟v 
werden grote hoeveelheden door de chemoear 
Opgchaald, zoals onderstaande opsomming
laat zien:

340 kg. verfresten 
100 kg. batterijen 

93 kg. brandbare vloeistoffen 
89 kg. afgewerkte motorolie 

54 kg. fotochemicaliën 
Maar er werden ook accu’s afgeleverd, oude 

ch7؛ T^lam pen  en oude medicijnen, stelt u
dat al deze troep tussen het gewone ٧٥٥٢ eens 

afval terecht was gekomen. Uit de goede resul- 
taten in de eerste maand blijkt dat buurtbewo- 

ners het belangrijk vinden dat chemisch afval 
met u kunnen ،»؛apart wordt ingezameld. San 

we ervoor zorgen dat er steeds minder milieu- 
gevaarlijke stoffen terecht komen tussen het 

t niet’ ؛؛00؛ .gewone afval. Chemisch afval 
weg, maar breng ’t weg!

chemisch afval ٧٧٧٢ Andere inzamelpunten
Kleine hoeveelheden mileu-schadelijke stoffen 

nlcvcrcn bij het depot van de Rei-؛ ook ٧ kunt 
niging aan de Van Hallstraat 2. Het depât is 
op de volgende tijden geopend: maandag t/m 

7.30-11.30 vriidag 7.30-15.30 uur, zaterdag
.uur

SPORTIEF
2e Nassaustraat 34 te l-684 48 20

Grote smering
T.V. anteDnes, met en zonder 12 en 220 ٧٠١٠ 
versterkers voor boot, tuinhuis of caravan.

VIDEO  INTERNATIONAL
2e NASSAUSTRAAT 14, tel. 6844395 VIDEO ?LAYER/ 25,- PER DAG INCL. 3 HI.MS

A L L E  TO P  50 F IL M S  7— R E S t 5 ^  p e r  d a g

ا\ا \ ' م م س ا آ آ س ٢ ظآ

و■. س س ه،؛؛هس-ا،س
w ^
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HOORAPPARATEN A- DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 684 41 02

Z I E K E N F O N D S
L E V E R A N C I E R

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u  DENKT

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

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

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 27,5ه

SFEERVOL DINEREN!
Geopend: van woensdag t/m 

zaterdag va. 18.00 ٧٧٢  

reserveren 684 77 46Simone (kokkin)

Spinoza ,  centrum  voor  podium kunst  en  muziek

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 686 4814

م
LINDEMAN

OMDAT HET 
NIET 

BETER KAN

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 !٩ onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

PANNEKEET
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 684 86 71

Slagerij Pannekeet 
wenst ٧ een fijne vacantie.

Voor de th^sblijvers hebben we natuurlijk 
speolale kant en klaar produkten.

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

DE WIJNRANK
AI 12Vi jaar een begrip.

Om  UW vacantie ئ verlengen 
hebben wij vele drankjes ̂ I؛t 

verschillende landen 0اتا thuis 
nog eens na te genieten.

حء م ة ث ة م

ARNOUD KLAP

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen voor feestjes
FannidS Scholtenstraat 56-58 tel. 6862707 (hoek Bentinkstraat)

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

EUWÜ! NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW
N□ ook kopiëren

v.a. 8 cent incl. BTW
2e Nassaustraat 36 1052 BP AMSTERDAM

C O M P A C T  ! ) ! ^ C ا ء ء ء
TOP 40 SINGLES

TOP 100C.D/S 

BOEKEN 

SPEELGOED

Van klassiek tot pop 
Honderden 

goedkope C.D/S

2e Nassaustraat 33 telefoon 684 0658 
open: maandag ٧٨١ zaterdag

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE
CHRIJFWAREN،؛STAATSin^

İ70NNIGB 
1 VACANTIE'

•١ ١ ١ ٠ ى ٠ ٠ م
Aanbieding؛

,-10 Sony FN60 cassettes voor f

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL. 6841246
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AKTIE £̂هالس PANDEN J.M. KEMPERSTRAAT VERVOER 
VOOROUDEREN

ءه ■ناسمهال؛ا،ملثماا;اا  op  een rijtje: 
-  Buurtbus
-  Taxi-kostenvergoeding
-  Ziekenfondstaxi
-  V .Z .A .

Buurtbus
De buurtbus  rijdt in het stadsdeel W ester- 
park . u kunt de buurtbus  een dag  van  te- 
voren  op  werkda§en  aanvragen  tussen  
10-11 uur. Tel. 6811372. De bus rijd t zo- 
veel mogelijk  uren. Echter met een mini- 
male busbezetting  van  5 mensen. M oeht 
deze bezetting  niet gehaald  worden, is de 
kans groot dat u teruggebeld  w ordt en dat 
u naar  een andere  oplossing  m oet zoeken. 
Vaak w ordt aan  ٧ gevraagd  o f  ٧ uw  tijd  
aan  wilt passen. Per rit betaalt ٧ /  1, — .

Taxi-kostenvergoeding
Vaak  m erken  wij op  onze spreekuren  b  j؛
de W ijkpost voor Ouderen  dat weinig 
mensen op  de hoogte  zijn  dat zij in aan- 
merking  kunnen  kom en  voor taxi-kosten- 
vergoeding  middels de soeiale dienst. £ ٢ 
moet echter een duidelijke  noodzaak  aan- 
wezig zijn:
-  Een  medische noodzaak: L cham elijk  

is men niet meer in staat om  gebruik  te 
m aken  van  het openbaar vervoer.

-  Financiële  noodzaak: De aanvrager is 
niet in staat zelf de kosten  te dragen  
voor het taxi-vervoer.

-  Sociale noodzaak: H et mag duidelijk  
zijn  dat het uitgekeerd  wordt om  zich 
daadw erkelijk  te vervoeren. N aar fa- 
milie, clubs, kerk  etc.

De W ijkpost voor O uderen  en de Sociaal 
Raadslieden  kunnen  u helpen  bij de aan- 
vraag. H andig  is om  telefonisch  te  infor- 
meren  welke bescheiden  nodig  zijn  om  de 
form ulieren  in te vullen. Teh  W ijkpost 
voor Ouderen: 6884352.

Ziekenfonds-taxi
Ziekenfondsverzekerden  kunnen  in aan- 
merking  kom en  voor een vergoeding  van  
de taxi-kosten, die w orden  gem aakt om  
naar  de specialist, het ziekenhuis of  een 
andere  instelling van  gezondheidszorg  te 
gaan. N atuurlijk  zijn  hier bepaalde  voor- 
w aarden  aan  verbonden. De belangrijkste  
zijn:
1. Men dient in het bezit te zijn  van  een 

medische verklaring  van  uw  huisarfs 
w aaruit blijkt dat men  niet in staat is 
om  met het openbaar vervoer te  reizen.

2. Men dient voldaan  te hebben  aan  de ei- 
gen bijdrage  ziekenvervoer. Dit is 
/  124, -  en dat geldt per ja a r , het jaa r  
begint wanneer men  voor de eerste 
keer gebruik  m aakt van  de taxi. Men 
m oet dus de bonnen  opsparen  en wan- 
neer men  boven  de /  124, -  kom t kan  
men  die brengen  o f  opsturen  naar  een 
ziekenfondskantoor en men  krijgt dan  
een vrijwaringsbewijs. D aarna  moet 
men  de medische verklaring  afgèven  
aan  de chauffeur.

3. De regeling zieken-taxivervoer ، "Idt 
niet voor  vervoer van  en naar  uw  huis- 
arts

De ziekenfondstaxi m oet men een dag  van  
te voren  bestellen, als de behandeling  be- 
kend  is. M en moet dan  bellen naar 
6772222. E r is een vast ta rief  van  /  26, -  
per rit.

V.Z.A.
Dit is in geval van  een rolstoel en kan  al- 
leen door  de  arts  aangevraagd  worden. De 
financiële richtlijnen  zijn  hetzelfde als bij 
de Ziekenfonds-taxi.

padden gezamenlijk te laten opknappen en 
hiervoor subsidie aan te vragen. Toen bleek 
dat er in onze buurt alleen nog maar subsidie 
٧٠٠٢ woningverbetering wordt toegekend aan 
woningcorporaties en niet meer aan part؛cul؛e- 
ren! Ze schreven een brief aan de Deelraad om 
hulp. Deze bleek, na overleg, bereid om de be- 
woners een subsidie toe te kennen van 40%, 
hier waren echter zulke onmogelijke voor- 
waarden aan verbonden dat de bewoners er 
niet aan wilden meewerken. Bovendien kwam 
van Bouw en Woningtoezicht de informatie 
dat de bewoners over twee jaar aanschrijvin- 
gen van de Gemeente kunnen verwachten. Dan 
zullen ze verplicht worden hun panden op te 
knappen, zodat ze niet uit de toon vallen tus- 
sen de mooie nieuwbouw.

Mathilde Andriessen

zijn hoorspelen  opgenomen  uit de 
archieven van  het Nederlands ٨ ٨ ٦ - 
roep  Bedrijf. B.V. Koek en ei. 
Sprong in het heelal, Paul van 
V la a n d e r e n .  £ ٢ is al een keuze uit 
900 titels en het aanbod  worrit 
jaarlijks met honderd  uitgebreid. 
A ls  u lid bent van deze audiotheek  
worden  de bandjes gratis thuis 
bezorgd. De visio/audiotheek  zit 
aan  de A m ersfoortsestraatweg  
180, 1272 RR  Huizen, tel.: 
02159-85755.

Margrietha met dezelfde inzet en betrokken- 
heid in onze wijk zal werken. We hopen dat 
zoveel mogelijk mensen uit de buurt bij deze 
officiële start naar de Nassaukerk, De Witten- 
kade 109, zullen komen. Tot ziens op 30 juni, 
kwart voor tien.

Tineke Niessen

zouden mogen laten ‘meedraaien’ tijdens deze 
uitzendingen, kunnen de plannen gerealiseerd 
worden. Op dit moment zijn de drie initiatief- 
nemers druk bezig de laatste voorbereidingen 
te treffen. De Staatskrant houdt u op de hoog- 
te over de preeieze data van de uitzendingen 
welke vanaf medio september via Salto zullen 
worden uitgezonden.

schriftelijk aan Patrimonium verzocht om alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om scha- 
 aan de panden te voorkomen. Verder stelde ءه
dc advocaat voor om gezamenlijk een bouw- 
teehnisch onderzoek te laten doen in tegen- 
woordigheid van een onafhankelijk deskun- 
dige. Dit om later bij eventuele sehade, aan te 
kunnen tonen dat deze ontstaan is na de houw- 
werkzaamheden, ?atrimonium  is echter op dit 
voorstel niet ingegaan. Daarom hebben de be- 
woners zelf een onderzoek laten doen. Vervol- 
gens heeft Patrimonium  alsnog een onderzoek 
laten uitvoeren. Tot zover is al het mogelijke 
gedaan en nu maar hopen dat er geen schade 
ontstaat.
De eigenaar/bewoners besloten verder om hun

Blinden, slechtzienden en ouderen  
die zelf niet meer in staat zijn  om  
te lezen kunnen  nu  naast gewone 
gesproken  boeken  ook  hoorspelen  
lenen. Bij de Audiotheek  van ¥  sio؛
in Huizen  zijn  voor / 2 5 ا — per 
jaar  hoorspelen  en radio-docu- 
mentaires te leen. Meer dan  bij het 
gesproken  boek  levert een hoorspel 
een sfeer op die luisteraars midden  
in het verhaal zet. De eerste reac- 
ties van  visueel gehandicapten  zijn 
erg enthousiast. In  de audiotheek

Margrietha Reinders is al lange tijd een beken- 
de in Kerk en Buurt. Namens de Nassaukerk- 
gemeente is zij betrokken bij buurt- en kerk- 
activiteiten, waarbij zij probeert contacten te 
leggen met en tussen zoveel mogelijk mensen. 
Zondag 30 juni aanstaande zal zij in een dienst 
in de Nassaukerk, om 9.45 uur, officieel predi- 
kant worden. We zijn er van overtuigd dat

In de Staatskrant schreven wij al eerder over 
het initiatief van de Werkgroep Marginalen 
om taallessen op t.v. te geven aan mensen die 
anders, om welke reden dan ook, hiervan ver- 
stoken zouden blijven. Dankzij sponsoring 
van Stadsdeel Westerpark, welke hiervoor een 
kwart ton ter beschikking stelde indien zij ook 
een blokje informatie over het Westerpark

Al eerder w el،| çr in de Staatsk ran t melding  ge-
maakt van de aktie die de eigenaar/bew oners  
van وه panden J.M, K em perstraat 43a t /m  49a 
voerden ٧٥٥٢ het behoud van  hun  panden, 
öm dat er de komende tijd rond deze p a n d e n  

bemaald en geheid zal worden, vrezen zij dat 
er sehade aan hun panden zal ontstaan. D oor 
Woningbouwvereniging Patrimonium werden  
d ،  eigenaar/bewoners zelf aansprakelijk ge- 
steld ٧٥٥٢ de eventuele sehade. De bewoners 
waren het bier niet mee eens en lieten d .m .v . 
van een exploot aan Patrimonium  weten dat 
 -daarmee niet akkoord gingen en stelden Pa زاء
tfimonium aansprakelijk voor eventuele آن1ل؛ا - 
de. Ook hebben zij een advocaat ingeschakeld 
om hun belangen te behartigen. Deze heeft

ARTOTEEK WESTERPARK
O proep  aan  alle kunslenaars  </m  35 jaar  die  iit 
het stadsdeel W esterpark  wonen of werken.
In verband met een in het najaar te houden 

nodigt Artoteek Westerpark 
alle kunstenaars, die aan bovenstaande criteria 
voldoen en bovendien professioneel werkzaam 
zijn, uit te reageren door het inzenden van 
do^mentatie-materiaal voorzien van een cur- 
riculum vitae. Dit kan tot 15 september.
zom ءه ersluiting  van  Artoteek Westerpark 
val، di، jaar  van  1 juli t /m  1 augustus.

ZINGENDE MANNEN G E Z ^ H T
Het in de Staatsliedenbuurt gewortelde koor 
Mezza Luna is naarstig op zoek naar BASSEN 
en TENOREN. We zingen iedere maandag- 
avond van 20.00 tot 22.00 in gebouw ‘De 
Schakel’, naast de Nassaukerk op de De Witte- 
kade. Mezza Luna bestaat nu ruim een jaar en 
heeft ca. 25 actieve leden (m/v). We zingen in 
principe muziek uit alle tijden, met momenteel 
een lichte nadruk op muziek uit de 15de en 
16de eeuw. Het koor staat onder leiding van 
een prolesstonele en enthousiasmerende diri- 
gent (Dirk Kaandorp). In april hebben we onze 
eerste uitvoering gehad en we zijn van plan om 
tijdens de komende Staatsliedengreep weer 
van ons te doen horen. Je hoeft geen noten te 
kunnen lezen om mee te zingen, maar enig ge- 
voel voor muziek is wel gewenst. Nieuwsgierig 
geworden? Bel dan met Greetje (020-6865865) 
of Maarten (020-6843616). Gewoon langsko- 
men op maandagavond en meezingen ؛١ na- 
tuurlijk het beste...!

T‘AI CHI
In september starten we weer nieuwe cursussen 
T’AI CHI in de Witte Jas, De Wittenstraat 29. 
Op maandag, dinsdag en woensdag, zowel ’s 
morgens als ’s avonds. Ook voor gevorderden. 
Voor folder of informatie kunt u bellen naar 
Marianne Dames, tel. 625 81 83.

T’Al CHI is een oude Chinese bewegingskunst 
om gezondheid en harmonie te bevorderen. 
Het zijn langzame bewegingen die je heel ge- 
concentreerd maken. Het leert je ‘stil’ te staan 
terwijl je in beweging bent. Het maakt je rustig 
en ontspannen en je word (bent) je bewust 
van de grond onder je voeten. Er ontstaat een 
langzame diepe ademhaling, en je bloedcircu- 
latie en inwendige organen worden gestimu- 
leerd. T’Al CHI kan door iedereen beoefend 
worden. Vraag een kennismakingsles, tel. 
625 18 83.

OPENINGSTIJDEN 

SOCIAAL RAADSUEDEN

Omdat dhr. w. Heinen van 1-07-1991 tot 
12-08-1991 met vakantie gaat, worden de ope- 
ningstijden van de Sociaal Raadslieden tijde- 
lijk minder. Er blijft een binnenloo^preeknar 
op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen 
van 9-12 uur voor maximum 10 personen. En 
er blijft een afsprakenspreekuur op dinsdag- 
avond voor mensen die overdag verhinderd 
zijn. Het afsprakenspreekuur op vrijdagmor- 
gen vervalt gedurende deze zes weken.

YDE EN LEON!E
Op zaterdag 15 juni hielden Leonie Schimmelpennink en Yde van Veen een expositie in atelier. 
Feiko aan de Jacob Catskade II. Leonie en Yde hebben elkaar hier ook ontmoet tijdens de schil- 
derlessen die ze bij de kunstschilder Feiko gevolgd hebben. Leonie schildert £٠١٧،?/ traditionele, 
bijna fotografisch gelijkende portretten, als meer expressionistische portretten. Deze portretten
schildert ze aan de hand van enkele schetsen van de geportretteerde, terwijl de verdere uit- ء« 
afwerking geschiedt aan de hand van fo to ’s. (Voor meer inlichtingen tel. 020-6235420.) ٧،?« Yde 
waren tijdens deze ‘ééndagsexpositie’ ook verscheidene portretten te zien en enkele fraai gekleur- 
de abstracte schilderijen. foto: Hans Glimmerveen

HOORSPELEN LENEN

VANUIT DE NASSAUKERKGEMEENTE

MARGINALEN IN SEPTEMBER 0P T.v.

ء11
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vakantie komt eraan; alle kinderen weten dan na een tijdje niets meer te doen  van verveling. M oeder stuurt je  de straat op; opa en oma هء ءأهءة 

.Maar, er is een oplossing. Voor alle kinderen van 4 t/m  12 jaar is er een geweldig zomerprogramma ،ءز ١٠•؟؟؛ en de buren kijken

SPEELTUIN WESTERKWARTIERBUURTHUIS DE BINDING
THEMA: HET NAPOLEONTISCHE TIJDPERK

Vrijdag 2 aug.:
Vliegende Brigade 
Uitgebreid kinderprogramma

Er worden ٠٠̂  twee uitstapjes georganiseerd. 
Nadere informatie over in$chrijv؛ng volgt nog 
via de speeltuin en het buurthuis.

Vrijdag 19 juli:
Naar Artis, van 11.00 tot 17.00 uur. Strippen- 
kaart meenemen.

ل ]٧١:؛ Woensdag آ
Sp£len^rcuit
Kindervoorstelling

Donderdag ] aug:. 
Austerlitz-dag 

?yramide bouwen 
v. spelen؛D

juli'. 2؛؛ Maandag
Scouting-dag 
Forten bouwen

Dinsdag 30 juli:
Waterloo-dag
Waterspelen

11*16 uur ١ ٢؛،؛،1 ير■ن 5 ؛االز ؛»١٨
O efenen  en versieren voor het eindfeest, eten 
lcoken en  een groot feest met optredens  van  de
kinderen

uur ا ا ا. dو ؛االز van أ in sd a g
U itstapjes: opgeven  en verzam elen  bij b u u rt-

huis De Binding

van  10.00 to t ,uur س.17 
Vrijdag 26 juli:
Naar Tropicana, 
ƒ 1 0 , - p e r  kind.

De sporttoer is binnen de vakant؛e-ak،ivi،e؛،en 
een nieuw onderdeel. Sporttoer is een mobiel 
 ,portspektakel vol met sportieve aktiviteiten؟
waarbij de jeugd aktief betrokken zal worden. 
Datum: 10 juli. Plaats: Aehter het Stadsdeel- 
kantoor (GEB zijde).
Het programma bestaat o.a. uit:
- Boardingvoetbal.
- Reuzen - Luchtkasteel
- Voetbalkanon.
- Voetbalcircuit.
- Motor Minitrikebaan.
- €omputerfietswedstrijden.
- Nintendo Computerspelen 

En nog veel meer.
?er lokatie zullen diverse prijzen verloot wor- 
den W .O .  ATARI COMPUTERSPELEN.

ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS VOOR INFORMATIE
Thema: Stenen Tijdperk
Binding Van Beunin؛؛enpl«؛n 103
teLr 684126 ١ (Mieke van Heerebeek)
' t  Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat 5
tel.: 6842473 (Karin Compier)
Thema: he، <>ude Griekenland 
Verzet Hembrugstraat 156
tel.: 6840124 (Wies Koster
Piraat Houtmanstraat 2
،el.: 6247589 (Titia Koppers)
Thema: Middeleenden
Sportbuurtwerk Van Hogendorpstraat 921
tel.: 6844260 (Ted Jorritsma)
Thema: de Gouden Eeuw 
Sportbuurtwerk Zaanstraat 353
tel.: 6847172 (Hellen Velders)
Thema: Napoleon

Van Beuningenplein 103 
(Wout de Nooij of

ا  juli t/m  5 juli

-

8 juli 12 ر ■'١١  juli

Speeltuin Westerkwartier
، ١.

IS juli t/m  19juli 

22 juli t/m  26 ju»

و2 ل !ا ا إ  t/m

Vrijdag و ءءم .:'  
Opruimen monsterplaneet.
Laatste voorbereidingen voor de ‘bonte 
monstermiddag’.
Aankleden monsterzaal.
Monster Soundmixshow.
Monster modellenwedstrijd.
Monsterdans festijn.

Het Spaarndammerkwartier en Zuiderspeel- 
tuin organiseren ook twee uitstapjes, te weten; 
Dinsdag 2 juli:
Naar Artis, max. 40 kinderen, vol is vol. Eigen 
bijdrage 50 cen،.
Donderdag 4 juli:
Rondvaart Amsterdam, max. 50 kinderen, vol 
is vol. Eigen bijdrage 50 eent.
Opgeven bij Jan de Jong, Het Spaarndammer- 
kwartier, tel. (020) 6845028.

Dinsdag 11 juli van 11-17 uur
Naar Bouwland-Oost, huttenbouwen. Neem 
eten en drinken mee, bij mooi weer ook zwem- 
kleding en een handdoek meenemen! Het kost 
/ 1  !neem een strippenkaart mee ااءس
Woensdag 10 juli van 11-17 uur 
Naar de ponyboerderij in de Bijlmer. Neem 
eten en drinken mee. Het kost /  2,00 en neem 
een strippenkaart mee!
Donderdag 11 juli van و17.3م-  uur
Naar pretpark Drievliet bij Den Haag. Neem
eten en drinken mee. Het kost /  6,00!

THEMA: DE TOEKOMST

Maandag 5 aug.:
Inleiding van de themaweek.
Het maken van een raket.
Aankleden van de speeltuin.
Kleding maken.
Eindspel; Monsters en Kwonsters.

Dinsdag 6 aug.:
Monsterinstuif; met o.a.:
-  Monsterstrand volleybal.
-  Mnnstervoethal.
-  Mo^ervuilniszakkenspel.
Kreatief; Maken van eigen planeet, d.m.v. 
klei, papier, etc.
M onsterheschniten  versieren.

Woensdag 7 aug.:
Het maken van maskers.
Het maken van een mon.؛؟erk©l!age op rollen 
behang.
Monsterpannekoekenmiddag.

Donderdag 8 aug.:
Het verven van maskers.
Voorbereiding voor de ‘bonte monstermid-

?er groep ssn monsterlied maken, een mon- 
stertoneelstukje of een monsterdans.
Kleding maken voor de monsterverkiezing.

Druk
Dijkman

Oplage
14.000 exemplaren

Staatskrant is een uigave van het Wijkcentrum Hu- 
go de Gro©t-/S(aatsi؛edenbuurt en wordt maandelijks 
huis-aan-huis verspreid. Klachten over de bezorging? 
Bel dan 821133.
Kranten zijn verkrijgbaar op de redaktie-adressen.

VAKANTIE STAATSKRANT
ln de maanden juli en augustus (vakantie) 
versehijnt de Staatskrant niet. De eerstvol- 
gende krant komt weer uit op 13 septem- 
ber; de sluitingsdatum voor de eopij is op 
30 augustus.

Kolofon
Redaktie
٥٥٢ Bergveld, Ineke Bergveld, Maarten Moens, Lies- 
beth van Blarikom, Frank Willemsen, Desiree van 
Amsterdam, Geeske Hattuma, Mohammed El-Fers, 
Dirk Blij, Josje Klapwijk (redactiesecretariaat)

Medewerkers aan dit
Osman Türkmen, ■iilali Zaitouni, Pie Nieuwboer 

Redaktie-adres
van Hallstraat 81, telefoon 6821133
van Reigersbergenstraat 65. teletoon 6845676

Kopjj

Sluitingsdatum vrijdag 30 augustus 
Krant komt uit vrijdag 13 september
Advertenties
f 648, -  per hele pagina tot 1 40,50 per 1/16 pagina

TH EM A ! H E T  STEN EN  T IJD P E R K

m ١ أا!ار n<lng<؛t؛  van 11-16  uur
Oerkleding maken, eten koken en een buurt- 
speurtocht

dinsdag 2 juli van 11-16 uur
Dinosaurussen bouwen, wandschilderingen 
maken, eten koken en een stammenstrijd

w oensdag  3 juli van  11-16 uur
M uziekinstrum enten  m aken, eten  koken  en
een voorstelling
donderdag  4 juli van  11-16  uur
Oefenen en dccors rnaken voor het eindfeest, 
eten köken en spel zonder grenzen

SPORTBUURTWERK SPAARNDAMMERKWA
THEMA: DE GOUDEN EEUW.

Maandag 22 juli:
Zeeslag.
Landkapertje.
Schatgraven.
Hutten bouwen.
Paardrijden

Dinsdag 23 juli:
Speurtocht.
l.andveroveren d.m.v. polsstokspringen. 
Huifkar poldertocht.
Hutten bouwen.
?aardrijden.
Pannekoeken bakken.

Woensdag 24 juli:
Kompas lopen.
Survival instruktie.
Mountain bike wedstrijden.
Hutten bouwen.
Paardrijden.
Douane spel.

Donderdag 2S juli:
Het Grote Natuurloopspel.
Picknick.
H utten  bouw en.
Paardrijden.
Kampvuur aardappels piepen.

Vrijdag 26 juli:
Overlevings opdrachtentocht. 
Blinddoekspelen.
Paardrijden.
Hııtten bouwen.
Hutten in de fik steken.
B arbede.

Huurverhoging weigeren 
huurverlaging aanvragen

Kom naar het huurspreekuur 
in het wijkcentrum ^an  Hall- 
straat 81, ’s maandags van 
19.00 uur tot 20.00 uur, dins- 
dags van 10.00 uur 11.30 uur.

BUURTHUIZEN HET 
VERZET/DE PIRAAT

THEMA: HET OUDE GRIEKENLAND

Maandag 8 juli: 
spannende speurtocht 
klein hapje maken en eten 
reuze-paard van Troje maken

Dinsdag و juli:
Theaterdag in samenwerking met Elleboog: 
decors en kleren maken 
klein hapje maken en eten 
oefenen en optreden!

Woensdag 10 juli:
Grote Griekse tempel bouwen 
krachtvoer koken
Olympische Spelen met o.a. discus werpen en 
een marathonloop

Donderdag 11 juli:
Maskers en beelden maken 
klein hapje maken en eten
theatervoorstelling

Vrijdag 12 juli:
Hapjes en versieringen maken, verkleden en
schminken
Grieks feest met muziek, verhalenverteller, 
dansen en echte Griekse hapjes.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 
Buurthuis Verzet, telefoon 6840124 (Wies 
Koster) of buurthuis De Piraat, telefoon 
6247589 (T؛t؛a Koppers).

Uitst^je Duinrell
Vrijdag 5 juli is er een uitstapje naar Duinrell. 
Verzamelen: 9 uur. Vertrek: 9.15 uur. Kosten: 
/  10,— per kind. Opgeven en betalen voor 4 
juli bij buurthuis Verzet (6840124) of De Pi- 
raat (6247589).

SPOOTBUURTWERK
THEMA: DE MIDDELEEUWEN

Maandag 15 juli:
Noormannen invasie 
Redt het vege lijf

Dinsdag 16 juli:
Kastelen bouwen
De aanval is de beste verdediging

Woensdag 17 juli:
Ringsteken
Alle ridders en jonkvrouwen dingen meè naar 
de trofee

Donderdag 18 juli:
Jonkvrouwen-roof 
Te paard en te voet

Vrijdag 19 juli:
Kruistochten/Heilige oorlog 
Overleven of ondergaan 
ALLE KINDEREN ZIJN  WELKOM: KOM 
MEESPELEN ROND HET KASTEEL!!

ه

٠


