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FATIMA’S FEEST
Marokko in de Staatsliedenbuurt

gerechten voor het re؛؛taurant, maar ook voor 
de bijbehorende afhaalgelegenheid. “ Dat liep 
gelijk vanaf het begin als een trein. Er komen 
zowel Nederlanders als M arokkanen” , vertelt 
Eilders. In het afhaalcentrum, maar ook in het 
restaurant, kunnen behalve de gerechten die 
op de kaart staan ook gerechten worden 
besteld die sommige Nederlanders doen grieze- 
len, maar die door kenners en door Marokka- 
nen hoog gewaardeerd worden, zoals herse- 
nen, o f schapeballen. Ze staan niet op de me- 
nukaart, om potentiële klanten niet a f  te 
schrikken. “ Het is toch gauw van: wat de boer 
niet kent dat mot-ie niet” , verklaart Eilders. 
“ M aar als klanten erom vragen dan kunnen ze 
deze gerechten natuurlijk krijgen.”

Halal
Eilders benadrukt dat er op z’n M arokkaans 
w؟ rdt gekookt. Het eten wordt niet aangepast 
aan de Hollandse smaak. “ De kok kan het niet 
anders, en zou het denk ؛ا  ook niet anders wil- 
len. Bovendien zouden we vreselijk ruzie krij- 
gen met de klanten in het aftiaalcentrum, zéker 
met de M arokkanen” . Al het vlees is ‘hilal’: 
afkomstig van dieren die op de door de islam 
voorges؛:hreven wijze (kosjer) zijn geslacht. De 
gerechten bevatten veel groenten die typisch 
zijn voor de arabische keuken: kikkererwten, 
artisjokken, rettich, tuinbonen, maar ook in- 
gredi؛؛nten als pruimen en sesamzaad. Vegeta- 
riërs komen komen ruimschoots aan hun trek- 
ken in de M arokkaanse keuken.

Couscous en Tajin
©pvallend is de zorg waarmee Eilders en haar 
medewerkers het M arokkaanse voedsel maken 
en opdienen. De sterke, zoete mintthee wordt 
ingeschonken zoals het hoort: een kopje vullen 
met thee, teruggieten in de pot, en dan vanaf 
enige hoogte opnieuw in het kopje gieten. “ Al- 
lemaal vanwege het arom a” , zegt Eilders. En 
de koffie de je krijgt is geen ’gewone’ arabi- 
sche koffie, m aar koffie met een speciaal aro- 
ma. “ Koffie met cardam on” , verklaart Eİ1- 
ders. “ Die vinden zelfs de meeste Nederlan- 
ders lekker” . Veel gerechten, zoals de €ou- 
scous (speciaal bereide gierst met vlees en /o f 
groenten) en de Tajin (stoofschotel met vlees 
en /o f  groenten) worden bereid en opgediend 
in mooie aardewerken schalen. Ook de Hare؛- 
ra, een scherpe maar smakelijke M arokkaanse 
soep, wordt opgediend in een grote, aardewer- 
ken kom. Alle gerechten gaan vergezeld van 
vers M arokkaans brood. Op de achtergrond 
speelt arabische muziek die, zo verzekert Bob- 
 Eilders, door iedereen gewaardeerd wordt مرط
als ze maar niet te hard is.

De maaltijd biedt vanaf de eerste olijven tot de 
laatste gevulde dadels een keur van onbekende 
smaken. Voor eters die graag eens wat nieuws 
proberen, is Fatim a’s Feest zeker aan te raden. 
Het goedkoopste hoofdgerecht kost / ل  ك,ل مه  
het duurste ƒ  18,50. De voorgerechten kosten 
allemaal minder dan een tientje. Wie vooraf de 
Hareira (soep) neemt en niet zo’n grote maag 
heeft, zal een aardige kluif hebben aan zijn 
hoofdgerecht. Fatim a’s Feest is van dinsdag 
t/m  zondag geopend; de kok kookt tot tien 
uur.

Frank Willemsen

fo to : Cor Bergveld

inspiratie kwijt die ik in Marokko had o^ge- 
daan: de kleuren, de hele entourage, de dingen 
die hier staan. En het leuke is: sinds het opge- 
knapt is, komen de buurtbewoners aanzetten 
met een M arokkaans kleedje dat ze van de bu- 
ren hebben gekregen, o f een plant o f weet ik 
veel wat. Echt heel leuk” .

Hersenen en schapeballen
De gerechten die de bezoekers van Fatim a’s 
Feest voorgeschoteld krijgen, worden bereid 
door een M arokkaanse kok, die het geheim 
van zijn kookkunsten volgens Eilders angst- 
vallig voor zich houdt. Alle gerechten maakt 
hij zelf. De kok kookt overigens niet alleen de

had in de loop der tijd een slechte naam ver- 
worven in de buurt, en het kostte haar behoor- 
lijk wat inspanning om het onfrisse imago weg 
te nemen dat rond de zaak hing. De omwonen- 
den waren nogal sceptisch toen zij hier begon. 
Eilders: “ Mijn broer had dit pand verpacht 
aan iemand en die had er een ontzettende rot- 
zooi van gemaakt. En daarvoor was het ook al 
een rotzooi, en daarvoor ook. Dit is een be- 
ruchte hoek. In het begin had ik regelmatig de 
politie over de vloer. De klandizie van de kof'- 
fieshop die er had gezeten, kwam er ook nog 
vaak. Die zaten gewoon met hun voeten op ta- 
fel, de kluiven vlogen door de tent heen en de 
pitten vielen bij je op het bord als je zat te

iets Nederlands. Fatima is de dochter van de 
profeet Mohamed. Men zegt dat haar hand ge- 
luk brengt. En ’t restaurant ziet er feestelijk 
uit- V andaar” .

Tranen van mooiheid
De vraag ligt voor de hand: waarom begint een 
Nederlandse vrouw een Marokkaans restau- 
rant? “ Met de kerst van 1989 ben ik met mijn 
vriend, een Syrisehe vriend overigens, naar 
M arokko geweest. Ik heb voor mijn werk 
vroeger veel gereisd, maar zoiets als Marokko 
heb ik nog nooit gezien. Het Atlasgebergte, en 
Marrakech: de tranen biggelden langs mijn 
wangen van de mooiheid; echt niet te geloven

eten. Daar heb ik dus wel drastisch een eind 
aan moeten maken. Ik werd hier ‘de pitbull’ 
genoemd, en dat was niet vriendelijk be- 
doeld!”

W ie inm iddels wel weel wat Indonesiseh eten is, wie geen pizza meer kan zien, w ie de 
Griekse souvlaki, de € h e Foe V؟ne؛ ong H a؛ o f  de H oiïandse biefstuk de neus uitkom t, 
die kan sinds kort zijn verwende sm aakpapillen laten strelen in Fatim a’s Feest, een Ma- 
rokkaans restaurant in de Staatsliedenbuurt. Een restaurant, gedreven door een H ol- 
landsc, waarin de bezoekers kunnen proeven van de authentieke M arokkaanse keuken, 
gehuisvest in wat tot voor kort een ‘probleem pand’ was: reden genoeg om  een vorkje 
mee te prikken en te praten met Bobby Eilders, van huis uit fotografisch styliste en ‘toe- 
vallig’ verzeild geraakt in de wereld van C ouscous, Tajirn en M intthee.

mooi was het daar. Ik heb er geen woorden 
voor. De reis heeft ontzettend veel indruk op 
me gem aakt” . Na deze reis is haar belangstel- 
ling voor de M arokkaanse (eet)cultuur gewekt. 
Als haar broer een pand van de hand wil doen 
waarin een dubieuze koffieshop en een (goed- 
lopend) M arokkaans afliaalcentrum zijn ge- 
vestigd, besluit z؛j in het najaar van 1990 de 
stap te wagen en een M arokkaans restaurant te 
beginnen.

Beruchte hoek
De koffieshop die in het pand was gevestigd,

“ In  M arokko ؟؛ eten een sociaal gebeuren. Je 
zit vaak met de hele familie, en soms met 
meerdere families om de tafel; ze eten hun 
soep vooraf, o f iets anders, en dan hebben ze 
zoveel uit te wisselen dat ze uren zitten thee te 
drinken en te kletsen tot ze aan de volgende 
ronde beginnen. Nederlanders zijn daarin heel 
anders” . Aan het woord is Bobby Eilders, de 
enthousiaste uitbaatster van Fatim a’s Feest, 
een klein, maar smaakvol ingericht restaurant 
aan de Van der H oopstraat 96. De naam 
schoot haar te binnen bij het tandenpoetsen: 
“ Ik zocht een mix van iets typisch arabisch en

Marokkaanse entourage
Het duurde even voordat Fatim a’s Feest de 
naam en de vorm kreeg die het nu heeft. De bij 
het restaurant behorende M arokkaanse af- 
haalzaak — geopend in het najaar van 1990 — 
liep bijzonder goed. M aar voor Eilders stond 
het vast dat de aangrenzende ruimte dringend 
verbouwd moest worden. “ We hebben de 
ruimte eerst enigzins aangepast” , zegt ze. 
“ Het begon eigenlijk meteen te lopen. Het was 
ook wel gezellig, maar een beetje shabby, vond 
ik. Tijdens de ram adan viel het helemaal stil. 
Toen hebben we de tent dichtgegooid en zijn 
we als gekken gaan verbouwen. We hebben 
bijna een maand lang, met de hele familie, elke 
dag gewerkt, soms tot diep in de nacht. We 
hebben alles zelf gedaan, om de kosten een 
beetje te drukken. Eindelijk kon ik ook al mijn
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VERVOLG HONDENPOEP
een zogenaamde APV (algemene politieveror- 
dening) die ٧٠٠٢ de hele stad geldt, dus ook 
٧٠٠٢ stadsdeel W esterpark.

de redactie

In het artikel hondenpoep in de Staatskrant 
eptetnber stond dat de maatregelen tegen؛ van 

de hondenpoep alleen voor de binnenstad zou- 
blijkt onjuist. Het betreft hier ه ا den gelden.ء

ST■ DE LAATSTE MUNT ا.ه ■
seholingsprojekten te ontwikkelen. Een ieder 
die zich to t deze gedachte aangetrokken voelt 
wordt verzocht kontakt op te nemen met on- 
dergetekende. Edmund A. Ebhak, Van Beu-
ningenstraat 131', tel.: 681 ا16و .

Hierbij roep vrijwilligers op om mee te den- 
ken aan de oprichting van de stichting ‘De 

(Kleinste) Laatste M unt’. Deze stichting zal tot 
 doel hebben bestaande projekten in Afrika ٢-؛

nancieel te ondersteunen en zo nodig nieuwe
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10 JAAR OMBUDSVROUW
Op 15 november om  half 2 ’s middags in A R- 
TIS (Pl. Middenl. 43): theater, workshops, le- 
zingen, inform atiem arkt, tentoonstelling, Vİ- 
deo’s, muziek en nog veel meer over: 

d m^rantenvrouwenl4.0،l uur؛enhe؛؛ele؛؛W rk 
Een ontmoeting tussen werkgevers en migran-
tenvrouwen
werkklimaat m /v 14.30 uur
Een voorwaarde voor positieve aktie

de bijstand 15.00 uur ،«'؛ Vrouwen
Over creatief gebruik van mogelijkheden 
Wat willen vrouwen met de 2e helft van hun le- 

ven? 16.00 uur
Een diskussie over feministies ouder worden 

openbare toiletten 17.00 uur
20 jaar  na Dolle Mina 

Iedereen is welkom en neem vooral je  moeder,
!vriendin, dochter en buurvrouw  mee

٠ ،' gouden medaillewinnaar Bertolini mei zijn zoon in ijssalon Lucca in de ءئ Nassaustraat. Hij won de prijs ٧٠٠٢/ ,,het uitdragen van het 
Italiaans produkt".

fo to : D irk Blij

Op initiatief van de deel-burgemeester en deel- 
wethouder van stadsdeel Westerpark werd er 
alweer enige maanden geleden een einde ge- 
maakt aan  al dat ongecontroleerde gefiets 
dwars door het Westerpark. ٧٠٠٢ de toer- en 
crossfietsers bedacht men achter het Stadsdeel- 
kantoor een haakse aansluiting op het reeds 
bestaande fietspad dat langs de spoorbaan  in 
het park  loopt. Ambtenaren hoeven echter 
geen meter om  te fietsen. Dit in tegenstelling 
tot die burgers die dachten met hun fiets na de 
ophaalbrug  aan de Haarlemmerweg rechtsaf te

FIET$ENR00$TER IN WESTERPARKwel enkele maanden kon duren, maar met 
Kerstmis zou het zeker gereed zijn. En dan ge- 
beurt er iets ongelofelijks.
Na twee dagen worden op de tegenover liggen- 
de hoek anti-parkeerborden  geplaatst. De der- 
de dag wordt begonnen met het verbreden van 
het troittoir. En op dinsdag 1 oktober, vijf da- 
gen na het besluit van de stadsdeelraad, staan 
de glas- en papierbakken op de nieuwe plek, 
ook in de Van Beuningenstraat maar nu tegen 
de blinde muur van De Koperen Knoop. Zo’n 
snelheid van handelen is ongekend. Een pluim 
voor de deelraad en zijn ambtenaren. Maar 
één ding hebben ze toch vergeten. Ook de om- 
wonenden van de nieuwe plek worden niet te- 
voren geraadpleegd over de plaatsing. Op- 
nieuw worden handtekeningen ingezameld. 
Over veertien dagen zal een nieuwe groep be- 
woners naar de deelraad komen. Krijgen we 
dan  herha lingefën ingen?  Wij zijn benieuwd.

Piet Vink

DATISSNE؛
De meeste mensen hebben niet zo’n hoge pet 
op over het arbeidstempo van am btenaren. 
Het aantal moppen over dit onderwerp is le- 
gio. Dat het anders kan, toont de volgende wa- 
re geschiedenis aan. De stadsdeelraad besloot 
op een bepaald  moment dat de glas- en papier- 

n naar؛rumple؛bakken  van het Van Limburg St 
de Van Beuningenstraat verplaatst moesten 
worden. De omwonenden kregen hiervan pas 
bericht toen de werkzaamheden reeds aan de 
gang waren. Zij kwamen direkt heftig in ver- 

weer. Handtekeningen werden ingezameld en 
op woensdag 25 september toog men eensge- 

zind en vastberaden  naar de Commissie van 
advies van de stadsdeelraad. Hun klachten 
werden door de meerderheid van de raadsle- 

und en men besloot voor de bak؟ -t؟den onder 
ken een andere plek te zoeken. De voorzitter 
van de vergadering waarschuwde dat het nog

SCHOONMAAKAKTIES STRATEN
aan de beurt. Op deze dag wordt ook  de Clif- 
fordstraat aangepakt. In de Cliffordstraat zul- 
len met medewerking ٧^١  de dienst Groen- 
voorzieningen van de Stadsdeelraad een aantal 
p lan te n  gepoot worden in het kader van de 
.traattegehuintjes aktie؟
Op woensdag 27 november is de Haarlemmer- 
weg (vanaf de Van Hallstraat tot het Nassau- 
plein aan  de beurt. De bewoners van die stra- 
ten zullen een week van te voren berieht krij- 
gen van de stadsdeelraad. De politie zal auto- 
mobilisten erop attent maken d.m.v. een 
bericht onder de ruitenwissers van geparkeerde 
auto’s. Wij rekenen op uw medewerking.

Josje Klapwijk

Het is een goede gewoonte aan het worden: re- 
gelmatig worden straten  in stadsdeel Wester- 
park  schoongemaakt. B؛j zo’n aktie wordt niet 
alleen de straat geveegd en schoongespoten, 
maar worden ook de putten  schoongemaakt, 
fiets* en autowrakken  verwijderd, gaten in het 
wegdek en trottoir gerepareerd en verkeersbor- 
den rechtgezet. Tot op heden werd er door de 
bewoners van de straten  die onderhanden  zijn 
genomen positief op gereageerd. Het'levert een 
klein probleem  op voor de autobezitters: op  de 
dag, dat de straat wordt aangepakt, kan er een 
aantal uren niet geparkeerd worden. Maar 
daarna krijgt ٧ een keurig opgeknapte straat 
terug, en dat is best wat moeite waard.
Op woensdag 6 november is de Van Hallstraat

ONDERSCHEIDING USSA^N LUCCA

■I
kunnen slaan en zo door het schaarse groen te 
rijden. Evenals moeders met kinderwagens za- 
gen zij hun doorgang versperd door een anti- 
feitsenhek.
Menig gebruiker had ongetwijfeld liever een 
hondenrooster met hoogspanning gezien in 
plaats van deze schijnbaar ingenieuze eon- 
structie, half draaideur, half klaprooster, 
waarmee fietsers zouden worden "
W ant die fietsers zijn eigenlijk geen probleem, 
wel de in het gras spelende kinderen die al snel 
onder de hondepoep zitten. Natuurlijk  is dat 
wel lastig, zo’n kleuter die met beide handjes 
zo’n forse hondedrol plet, maar de Stadsdeel- 
raad  stelt prioriteiten: via het W esterpark naar 
^ijvoorbeeld de Spaarndammerbuurt rijden, 
tja, daar moest dus wat aan  gebeuren. De 
tweewielers ontdekten al snel de alternatieve 
mogelijkheid om  tijdens kantooruren  door de 
hal van het Stadsdeelkantoor te racen. Maar 
moeders met kinderwagens kwamen vast te zit- 
ten tussen de geniale constructie. Zij konden 
niet, zoals je sommige fietsers zag doen, hun 
voorwiel even omhoog  tillen. Als de kinderwa- 
gen was losgerukt werden ze gedwongen een 
flinke omweg te maken langs de ramen van 
ons stadsdeelkantoor, voor ze in ons park  kon- 
den wandelen. Inmiddels is het anti-fietsenon- 
ding ‘bijgesteld’. Kinderwagens zouden er nu 
doorheen moeten kunnen. Gewone kinderwa- 
gens, wel te verstaan. Engelse Caddy’s hebben 
bijvoorbeeld geen baat bij dit bijstellen, en 
kunnen  nog steeds niet door deze ingang naar 
het park.
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KIJK, EENWIJK
je van het CDA  had  als politieke blikvanger 
een kist appels met CDA-sticker klaar staan. 
Ze z©uden tijdens de onzinnige politieke dis- 
cussie (Moet stadsdeel Westerpark autovrij?), 
welke aan  het eind van de middag zou wordèn 
gehouden, nog goed van pas komen. Het dave- 
rende klapstuk van deze editie van Kijk op  de 
Wijk was ongetwijfeld het optreden  van alle 
politieke partijen, zelfs D ’66 op een podium  in 
een tent.

Piet Snot
Aanvankelijk zaten de heren en dames politiei 
er voor Piet Snot hij. ©ndanks herhaalde 
oproepen zat alleen het Fannius Scholten Co- 
mité in de ‘zaal’. Iemand probeerde nog men- 
sen naar binnen te lokken met de mededeling 
dat het om  ‘een speciale voorstelling voor bui- 
tenlandse kinderen’ zou gaan, maar een blik 
op het podium  was voor deze kinderen al ge- 
noeg om  schreeuwend rechts-om-keert te ma- 
ken. Bovendien hadden die kort daarvoor al 
een sehitterende voorstelling van Jemal en 
Driss kunnen bijwonen. Rendert Algra (CDA) 
probeerde nog mensen naar binnen te lokken 
met een soort ‘vakbond-rap’. Pas nadat er 
mensen letterlijk naar binnen waren gesleept 
zat er dan  toch  nog een handje vol mensen in 
de circustent te staren naar het podium  waar 
het allemaal moest gebeuren. Het politieke 
vuurwerk kon beginnen. Stadsdeel Westerpark 
Autovrij? Iedereen, behalve m e v ro u w  T. van 
der Drift van de Herenigde Communisten, 
wond zich enorm  op. Rode koppen bij de 
Groenen, een paars aanlopend  opperhoofd. 
Vanuit het publiek werd zelfs ‘fascisten’ ge- 
scholden en met CDA  appels gesmeten. On-

inneren dat ze ©ok nog bestonden. W ant 
behalve wanneer je  een reclamebord langs de 
Haarlemmerweg hebt staan  merk je  alleen 
maar tijdens de verkiezingstijd dat ze hier poli- 
tiek bezig denken te zijn. De raadsver؛؛ader؛n- 
gen worden gemiddeld door zo’n 0,0000003 
proeent van de bewoners van het stadsdeel 
he?ocht-

Droog zaad van de VVD
Niet echt massale belangstelling voor wat de 
dames en heren op het stadsdeelkantoor zoal 
verzinnen en bekokstoven binnen de huri gebo- 
den mogelijkheden. Vandaar dat zo’n Kijk op 
de Wijk een presentatie van verschillen binnen 
het stadsdeelkantoor is. ©nder het m otto  ‘sa- 
menwerking’ waren vooral deze verschillen en 
de manier waarop deze voor de gewone burger 
vertaald worden de zaken die deze Kijk op de 
Wijk zo aardig maakte. En niet viel te camou- 
fleren tussen standjes van de wijkharmonie, 
sportverenigingen, winkeliersorganisaties, 
wijkopbouworganen, bibliotheken, bejaarden- 
sosen en sociale vernieuwingsprojecten.
W aar staan  we voor en hoe maken we het de 
burger duidelijk. De VVD vertaalde haar ؛؛be- 
ralisme in zakjes gedroogd zaad. Dit mengsel 
van ^enteviolieren  en Korenbloemen’ maken 
ieder wel duidelijk waar deze partij voor staat: 
Violieren in de lente tussen de korenbloemen. 
En dan  niks geen slap Groen Links gedoe maar 
harde aanpak. Groen Links zelf deelde vreemd 
genoeg geen zaadjes uit. Terwijl graszaad zo 
toepasselijk zou zijn en een extra boomplant- 
dag ook nooit weg. Groen Links hield het 
‘eool’ met sehaafij،؟ . Terwijl kameraad-voor- 
man Hokon  Hansen met microfoon in de aan-

op انس، dens de jaarlijkse Stadsdeel-presentatie،،٢ ؛، n dat>؛nk،؛d اا؛هم'إءاااااا W if had 
e van de Staatsliedenbuurt met een steentje naar een M E-bus؛،؛de W ijk g«he«l in d« tr»d 

t de stadd elraad poM tiek  met appels zou-؛zou worden gegooid  en dat de kopstukken n 
erieht en keihard! D e m anifestatie, welke op de tweede zater-؛؛ ;de» worden bekogeld 

dag van de vorige maand op  het stadsdeelterrein werd gehouden was oorspronkelijk 
bedoeld om  de burger in contaet te brengen met wat er zoal in de buurten van stadsdeel 
W esterpark leeft. D us stond bureau Spaarndamm erbuurt uitdagend met een M E-bus 

grensgebied’ met de Staatsliedenbuurt, kon je bij bet kraam pje van‘ اا،اte pronken o p 
Buur(' met het volle evangelie overgoten worden, terwijl er bij buurman Reza ء ‘Kerk 

een pittige saus ging over de lekkerste ،aco die ik ooit in Am sterdam  heb gegeten. H et
,evangelie voor nopjan en de taco voor één knaak

Westerpark autovrij ?
Kijk op 0ه Wijk

'
؛ةأ اوط '.';::110:  statfsdooikantöor

Murrak, rno.Ttöf, informatie en nog vwt meer!

fo to ’s Stadsdeel Westerpark

٠٠٠.

danks het gering aantal toeschouwers steeg de 
temperatuur in de tent enkele graden. Het is 
beslist aan het diepe inzicht van de organisato- 

ren van dit politieke debat te danken dat de 
zaak niet verder escaleerde. Stel je voor dat het 
niet over ‘W esterpark Autovrij’ had  gegaan, 
maar over die andere hete hangijzers in de 
wijkpolitiek. De ellende zou niet te overzien 
zijn geweest als men zou gaan discussiëren 
over een uitloper van de nieuwe startbaan  van 
Schiphol tot in de Spaarndammerstraat. ©f 
over een scut-lanceerinstallatie voor de ingang 
van de Van Hogendorpschool. Om niet te 

eken over de emoties welke zouden zijn op؟ -sp 
gelaaid tussen de politieke partijen  van ons 
stadsdeel bij een discussie of de TGV (de SU- 

per-sneltrein) tussen Parijs en Stockholm  wel 
of  niet voor bejaardenhuis De Koperen Knoop 
moet stoppen en of stadsdeel W esterpark wel 
of geen deel uitm aakt van een wereldwijde ge- 

e die er op uit is؛sat؛organ؟jm e t^ a a r؛heime vr 
de Werkgroep Hondenbezitters aan de inter- 

,nationale macht te helpen

slag en cameraman in zijn kielzog de bewoners 
van de ‘wilde camping’ aan  -evlerweg inter؛:، 
viewde, probeerde PvdA-stad.؟deelraadsl؛d 
Bob Morriën ook in beeld te komen.

Genieten van Cees Wouters
Bij het kraampje van de partij StaatsBelangen 
werd in tegenstelling to t wat je  kon verwachten 
geen (slaapverwekkend) papaver- of hennep- 
zaad uitgedeeld. Hier kon je  genieten van drs. 
Cees W outers, gezeten achter een ruwhouten 
kruis met het opschrift ‘Sla uw Stadsdeel aan 
het Kruis’. W at aan een voorbijganger het wel- 
gemeende advies ontlokte: ‘Waarom  geef je 
zelf niet het goede voorbeeld’.
De dissidenten van de PvdA, die in het geheim 
vergaderen in het W ijkopbouworgaan  Spa- 
Zee, kwamen met een heuse schiettent op de 
proppen, waar je op  de belangrijkste politieke 
partijen  mocht schieten. Het blijft behelpen. 
Met name de zo gewaardeerde gekozenen van 
de politieke partijen  in ons stadsdeel schoten 
op elkaar. Op de bordjes dus. De PvdA  mocht 
zich hier enorm  populair wanen. Het kraamp-

is en blijft onschatbaar.

Djamei en Driss
In dezelfde raadszaal trad  ook de mime-artiest 
Djamei Bara op voor de kinderen. Lens te 
m eer  bleek dat de aan  de grond v e ran k e rd e  
vergadertafel deze  ruimte dwingend tot niets 
anders bestemmen als een vergaderruimte. Het 
zicht op de voorstelling van  Djamei werd hier- 
door voor de allerkleinste ernstig belemmerd. 
De mime-kunstenaar werd evenwel effectief en 
kundig muzikaal begeleid. Op gitaar en fluit 
niemand minder dan de Algerijn Driss Gha- 
zouet, als Cheb Driss een bekende Rai-zanger, 
goed voor immer uitverkochte zalen in binnen- 
en buitenland.
De manifestatie was oorspronkelijk  in haar 
eerste uitvoering begonnen als verkiezings- 
m arkt, toen de Staatsliedenbuurt samen met 
Spaarndammer-, Hugo de Groot- en Zeehe؛- 
denbuurt op een stadsdeelhoop werden ge- 
gooid. Ook dit jaar  hadden vrijwel alle politie- 
ke partijen  een standje en probeerde met klei- 
ne geschenkjes de voorbijgangers er aan te her-

dam m er dat CDA-voorman Rendert Algra 
(ex-ME’er, red.) niet langer zijn gummiknup- 
pe؛ op zak heeft, anders hadden we misschien 
nog van een demonstratie kunnen genieten’, 
zo reageerde een bezoeker op het gesmijt met 
ap p e،؟  d o o r  i^ n  o n v e rlaa t  n a a r  He h e ren  en  da- 
me van het politieke diseussiepanel. De tijden 
zijn veranderd en Rendert laat zijn lange lat 
thuis. Bureau Spaarndammerstraat stond  met 
haar eigen ME-busje (te herkennen aan de ca- 
mouflage ‘Hup  Holland  H up’) klaar op Kijk 
op de Wijk. Nadat de appelsmijter was verwij- 
derd, gooide hij een heel klein kiezelsteentje 
richting rellenbus. Als een duvel uit een doos 
schoot een smeris naar buiten, rood  aanlopend 
van woede. ‘Oh, ik dacht dat ’t bussie ge- 
maakt was om  bekogeld te worden’, reageerde 
de eenmans-kraakbeweging enigszins ge- 
schrokken, waarop de M L’er reageerde met 
‘ik heb mijn lange lat ook  bij me, die gebruik 
ik toch o ،ل  -niet’. Toen er enige belangstellen آ
de naderden, herinnerde oom  agent zich zijn 
plaats in onze buurt en schoot weer veilig terug 
in zijn gepantserde busje.

Eigen M adonna
Kijk op  de Wijk ’91, in opdracht van Stadsdeel 
W esterpark door Patrick  Oudijk georgani- 
seerd, was verder een ontspannen  aangelegen- 
heid, waarbij de sfeer werd opgefleurd met 
muziek van onder andere Harmonie Tavenu. 
Voor veel aanwezigen blijkbaar een nogal te- 
leurstellende ervaring. Het stuk waar iedereen 
voor kwam en waarmee Tavenu twee weken 
eerder zoveel succes oogste tijdens het Mira- 
kelspel, lieten ze niet horen. Ze hielden zich 
braaf aan  het overbekende repertoire en ver- 
kochten in successie loten van een gulden ten 
behoeve van de aankoop  van nieuwe instru- 
menten.
Naast Kunst met hoofdletter K. ook volop 
kleinkunst. Stadsdeel Westerpark blijkt over 
een eigen ‘M adonna’ te beschikken. Nee, niet 
de veronderstelde verschijningen op het Van 
Limburg Stirumplein, maar een nieuw sterret- 
je wat een paar dagen eerder ook al op zeil- 
 -ehip De Galant routineus haar play-back'؛
show afdraaide tijdens het Spiegelmoment van 
de Eeuw. Kunst was er ook in de raadzaal, 
waar te midden van een expositie van de art- 
o-teek Van Hogendorp een kunstwerk van Ro- 
bert van Dieren de aandacht trok. Een kunst- 
werk met een geschatte waarde van zo’n
35.000 gulden en dat twee dagen later, tijdens 
het stofzuigen van de raadzaal, per ongeluk 
vernield zou worden. Natuurlijk  is een stads- 
deel verzekerd voor zulke ongemakken, maar 
de werkelijke artistieke waarde van zo’n werk

3



18 oktober 1991

o f f e e s h o p / c a f ê "

Hele ^ee^ open:10-24.00uur
V r i j / Z a / Z o : 1 0 ~ 0 1 . 0 0  ٧ ٧ ٢

VAN BOETZELAERSTRAAT 31

Staatskrant, 6e jaargang ٨٠. 8

ADVERTEER ٥٥*  IN DE STAATSKRANT, TEL.: 6.821.133.

U b u a a l t e r Eén
u k r i j g t e r Twee!

 Kodalux D(؛bbelprint؟$
nu ءأ de 2e  afdruk

gratis
Kodak

Kodalux Foto'sجتمح؛ءبم

' SPAARLAMPENAKTIE ٠ PAARLAMPENAKTIE *  SPAARLAMPENAKTIE؛ • PAARLAMPENAKTIE؟

; s p a a r g e l d  en
f  ENERGIE MET DE 
OSRAM DULUX EL

' أ . ن إ ي آ  OSRAM □ ٧̂٢٢٦١١ EL spaarlampen zijn zuinig. Met ÜW geld. Met het و^الاال  
ء  Ze gebru iken 80°/om inder energie dan gewone g loeilam pen. En ze gaan 
• ٩ ٨١^^٢ ٠  liefst acht l<eer langer mee. 20'n 8000 ٧٧٢! Ondanks hun hogere prijs 

ve rd ien t ٧ aan OSRAM spaarlam pen. W ant ze besparen m eer dan z.e kosten. 
Zeker als ٧ nu profiteert van het Milieu Aktie Rak! ٧١« energiebedrijf betaalt 

dan f 20,- m ee aan de prijs van vier spaarlam pen naar keuze, zodat ٧ voor 
4 spaarlampen slechts f118,- betaalt. Samen met lagere energiekcsten kunt ٧ 
to t  ruim  f 300,- besparen ! Uw dea le r rekent het ٧ graag voor.

OSRAMIN HET LICHT VAN DE TOEKOMST

2 lampen af  34,50
retour bij Sportief; f 5 ,- ص   lamp

ماممء ر ر ; afbetalingsregeling ٧؛؛  
de electriciteitsrekeing اK/ )

م ار مامم  ; afbetalingsregeling via 
de electriciteitsrekeing ا

□e^e aanbieding geldt vanaf 15 oktober 
t/m 29 november 1992.
In de Staatsliedenbuurt alleen maar bij

SPORTIEF
2eNassaustraat34 tel. 684 48 20

0 2 0 - 6 / 2 8 6  4 7  
5ARPHATIPARK44- 6 6 1 9 9 8 6

ح ^
s e t ı y ı c e

PöW&RIVtëAVOW KOOP̂ VONJP

HOORAPPARATEN A. DE JONG

^rederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 68441 02

ZIEKENFONDS

LEVERANCIER

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

19 68649 .kade 90-96 tel^؛^^□ Elke av©□^ ©pe□, De 

IEDENBUURT VREETZAME BUURT؛S T ^ T S

ى

D IE R E N S P E C IA A L Z A A K  VAN LIMBURG

DEKANARIE
٧ ٠ ٠ » EEN LEUK VISBAKJE, 

VISKOMKOLOM 
OF AQUARIUM
Donderdag koopavondDE KANARIE

Uw toonaangevende dranken-specıaalzaak in de S taatsliedenbuurt

□E WIJNRANK
De eerste primeurwijnen hebben wij binnen

GAMAY PRIMEUR 1991
uit de Ardèche

f  5,95 per fles.

*م

ARNOUD  KLAP

In de loop  van de m aand volgt 
V lno Novello uit Italië. En de 

"  is er vanaf 21 november

Deskundig advies 
gratis thuisbezorgen 

regelingen voor feestjes
^annus Sch©ltenstraat 56-58 tel. 686 27 07 (^©ek Bentinkstraat)



18 oktober 1991٠$taatskrant, 8e jaargang ٨٠.

WERKGELEGENHEID IN STADSDEEL WESTERPARK
z؛jn banenpoolers zelf tevreden met hun ء؛ااالز

Over het algemeen wel. Veel mensen zijn erg 
ط1؛ز  ،lat ze uit de sleur zijn. Vaak daeht^ t ze 

nooit meer aan  de slag te komen. Veel menden 
zijn ook  blij dat het contact met de sociale 
dienst tot het verleden behoort. Onze taak  bij 
bureau  Maatwerk is mensen te prikkelen om  
door te zetten. De begeleiding is intensief, 
mensen worden niet “ gedropt”  bij hun baas. 
H un  baas moet kunnen garanderen  dat er vol- 
doende ondersteuning wordt gegeven tijdens 
het werk.
Om  aan  het werk te kunnen bij de banenpool 
gelden een aantal voorwaarden.
-  u  woont in A m ste rd am
-  ٧ bent ingeschreven bij het arbeidsbureau
-  u heeft een RWW of ABW  uitkering
-  u bent ouder dan  22 jaar
-  ٧ bent langer dan  drie jaar  werkloos
Als u van buitenlandse afkomst bent geldt bo- 
vendien:
-  u komt al in aanmerking als u langer dan ت   

jaar  werkloos bent
-  ٧ kunt Nederlands spreken
-  u heeft een geldige verblijfstitel

Bureau Maatwerk Banenpool heeft te bieden:
-  een vaste baan  met een proeftijd  van  2 

maanden
-  het wettelijk minimumloon
-  reiskostenvergoeding
-  mogelijkheid voor scholing in werktijd

u kunt meer informatie krijgen bij:
Bureau M aatwerk Banenpool
t.a.v . Niek van der Spek
Annelouke H af/m ans
p /a  Randstad
Leidseplein 1-3
tel. 5510551
Baanvak Werkwinkel
Plein 40-45 nr. ١
tel. 6146769
Arbeidsbureau
t.a .v . Jan  Ensink
Singel 202-208
tel. 52M357

fo to :  Cor Bergveld

het om  full-time banen. In principe kun je  in 
heel Amsterdam  geplaatst worden. De mede- 
^erkers  krijgen een reiskostenvergoeding. Af- 
hankelijk van de gezinssituatie kan  er soms in 
deeltijd gewerkt worden, dat geldt vooral voor 
alleenstaanden. Als het gezin uit meerdere per- 
 onen bestaat moet er meestal voltijd gewerkt؟
worden, omdat je  anders niet genoeg verdient 
om  boven het uitkeringsniveau te komen. Bu-

Wat voor soor، werk kun je doen als banen-
ههاا1سم?
altijd Werk in de collectieve sector, dus ؛٩ Het 

in instellingen die subsidie krijgen van de over- 
heid. Maatwerk beiuiddel، geen banenpoolers 

™٥ in het bedrijfsleven. Bovendien gaat het 
-additioneel, toegevoegd werk. Daarmee be 

ik werk dat in de afgelopen jaren  niet ها ء  ،ا
,medewerker werd gedaan ؟door een betaald

reau Maatwerk vindt het juist erg belangrijk 
dat mensen hun uitkering bij de sociale dienst 
kunnen opzeggen.
Kunnen banenpoolers ook seholing krijgen?
Er bestaan mogelijkheden om  educatieve acti- 
viteiten te doen onder werktijd. Cursussen e.d. 
worden betaald  door het arbeidsbureau. Het 
arbeidsbureau is vrij streng bij het goedkeuren 
van opleidingen. Als eis wordt gesteld dat het 
daadwerkelijk je positie op de arbeidsmarkt 
moet verbeteren. Voorbeelden van educatie 
zijn. een sollicitatietraining of een cursus Ne- 
derlands.

INSPIRATIE O N D  HET WESTERPARK
wat was mooi? wat was bevreemdend? Om  de 
dri؟  weken is er een bijeenkomst. De eerste is 
op  maandag 4 november 1991 om  19.30 uur in 
“ De Schakel” , De Wittenkade 109hs, door het 
hek. 19.00 uur is de koffie klaar. Informatie 
bij Jacqueline Commandeur, tel. 6844061 en 
bij M artin  de Jong, tel. 6163403 of  6847820 
(di. en do. 14.00-15.00 uur).
— “Tussen kerk en kroeg”. Een bijeenkomst 
van mensen die op  zoek zijn naar hun  diepe 
menselijke en religieuze wortels van waaruit zij 
hım leven zinvoller kunnen beleven. Velen vin- 
den dit enerzijds niet of onvoldoende in kerke- 
lijke diensten en anderzijds niet of  fragmenta- 
risch in de gesprekken in de kroeg. De bijeen- 
komsten dragen een persoonlijk karakter en 
vinden om de drie weken plaats. Informatie bij 
Willy de Wilde, ،el. 6828968 of bij Margrietha 
Reinders, tel. 6276558.
-  “Ontmoeting m et de islam”. In onze buur- 
ten wonen vele islamieten. Kennis van hun cul- 
turele en religieuze achtergrond kan vooroor- 
delen wegnemen en eigenaardigheden bijzon- 
der maken. Ook is het goed dat islamieten ken- 
nis nemen van de zorgen en achtergronden van 
hun, al dan niet christelijk gelovige, buurtge- 
noten. Maandelijks organiseert de Kerk-en- 
Buurtwerkgroep een ontmoetingsavond  tussen 
buurtgenoten: islamieten, christenen, ongelo- 
vigen. Maandag  21 oktober om  20.00 uur is er 
een bijeenkomst in het Magdalenahuis, 
Spaarndammerstraat 9. Mevrouw  Sayda Ab- 
dassatar, een beroemd schrijfster over de 
islam, vertelt over de levenspraktijk van de 
islam in Nederland.

Voor verdere, vrijblijvende informatie over 
het Kerk-en-Buurtwerk kunt u di. en do.
14.00-15.00 bellen naar of langslopen bij “ De 
Schakel” , De W ittenkade 109hs achter het 
hek, tegenover de avondwinkel, tel. 6847820.

Het kerk-en-buurtwerk van de Nassaukerkge- 
meente en de Magdalenaparochie wil de leef- 
baarheid in de Hugo de Groot-, Staa؛>lieden-,
Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt vergroten. 
Daartoe ondersteunt en organiseert zij ener- 
zijds p reek ten  die de mater؛؛le en contactuele 
behoeften van de mens bevredigen, zoals het 
meubelprojekt, de kledingruil, de internatio- 
nale kookgroep “ F؛lah” , de ؛nloopochtenden, 
en anderzijds zoekt zij naar vormen om  met de 
religieuze en /o f  spirituele dimensies van het 
bestaan om  te gaan.
In dit brede kader starten  er weer een aantal 
nieuwe groepen en bijeenkomsten waarvoor 
we iedereen willen uitnodigen:
-  de kennismakingsgroep. In de buurten  rond 
het Westerpark  komen heel vaak nieuwe men- 
sen wonen. Een aantal van hen vindt het boei- 
end om andere (nieuwe) mensen te leren ken- 
nen of om  al die buurten  eens intensief te ver- 
kennen o f  om  eens te ruiken aan wat geloof, 
kerkzijn en spiritualiteit in deze buurten  kun- 
nen betekenen. Deze mensen doen mee met de 
kennismakingsgroep. De eerste bijeenkomst is 
woensdag 30 oktober 1991 om  20.00 uur in 
“ De Schakel”  (De W ittenkade 109h؛>, door het 
hek). In totaal wordt gedacht aan  8 bijeen- 
komsten om  de veertien dagen. Informatie bij 
Josha Zwaan, tel. 6861835 of Margrietha 
Reinders, tel. 6276558.
-  depelgrimage. In deze buurten  en over Am- 
sterdam  verspreid bevinden zich tal van ver- 
schillende religieuze centra. Hun aanwezigheid 
wekt enerzijds nieuwsgierigheid en anderzijds 
bevreemding op. Om nu toch iets meer van de- 
ze religieuze centra en hun specifieke religieuze 
beleving te weten te komen, worden er in over- 
leg met de deelnemers zes verschillende reli- 
gieuze vieringen bijgewoond. Deze vieringen 
worden eerst inform atief ingeleid en na afloop 
persoonlijk geëvalueerd: wat deed het mij?

Het komt ook voor dat organisaties waar een 
langdurig werkloze vrijwilliger actief is, deze 
persoon aanmelden voor een banenpoolplaats 
bij hun club. In het jargon  worden dat zelfmel- 
ders genoemd.
Gelukkig is het stadsdeel W esterpark heel ac- 
tief bij het cre^en  van banenpoolplaatsen, er 
zijn op  die manier al 38 nieuwe banen bijgeko- 
men. En dat is maar goed ook, want veel 
enthousiaste' mensen ziften noodgedwongen 
thuis omdat er meer werknemers dan banen  
zijn.
De banenpool heeft veel banen voor medewer- 
kers die klusjes en reparaties doen. Zo komen 
er in stadsdeel W esterpark twee buurtconciër- 
ges die de woningen van ouderen aanpassen, 
zodat ze langer zelfsta؛،dig kunnen wonen. 
Een ander voorbeeld zijn de schoolconciërges 
die op  de basisscholen in stadsdeel Westerpark 
zijn gestationeerd. Ook de kinderboerderij be- 
schikt over banenpoolers die het onderhoud  
aan  de gebouwen doen en de dieren verzorgen. 
M aar er is ook adm inistratief werk. Het oude- 
rencontactpunt heeft via de banenpool een ba- 
liemedewerker aangesteld, die mensen ont- 
vangt, de telefoon  opneemt en de administra- 
tie doet.
Bij verzorgingshuis De Bogt zal een manage- 
ment assistent aangesteld worden uit de banen- 
pool. En cr is een banenpooler aangesteld die 
in de buurthuizen taallessen voor migranten 
organiseert. De banenpool heeft dus gevarieër- 
de mogelijkheden.
Soms zijn er ook  projecten voor speciale doel- 
groepen. Zo organiseert de openbare biblio- 
theek werk/leerplaatsen  voor buitenlandse 
vrouwen.
Wat verdienen banenpoolers?
Ze verdienen het minimumloon, meestal gaat

Het gebrek aan werk en inkomen is een groot 
p ro b lem  ٧٥٥٢ veel bewoners. In 1990 woon- 
den er zo‘n 17.س  alleenstaanden en 5000 ge- 
zinnen in stadsdeel W esterpark. In dat jaar  
ontvingen zo’n 5300 huishoudens een u؛tk£- 
ring van de sociale dienst. De helft van de 
werklozen is tussen de 26 en 40 jaar  Oud, bo- 
vendien heeft de helft van alle werklozen een 
lage opleiding. Helaas is het voor heel veel 
mensen die lang zonder werk zitten erg moei- 
lijk om  weer aan  de ؟lag te komen. Toch wordt 
er in stadsdeel Westerpark moeite gedaan  om  
de bewoners weer aan  het werk te krijgen. In 
dit artikel besteden we aandacht aan twee or- 
ganisaties die hun best doen om  de positie van 
langdurig werkloze mensen te verbeteren.

Bureau Maatwerk Banenpool
Dc banenpool is in het leven geroepen om  per- 
sonen die langdurig werkloos zijn aan werk te 
helpen. Deze mensen krijgen een arbeidscon- 
traet met Bureau Maatwerk. De betrokkenen 
krijgen een baan  bij een ؛:،celling  in de eollee- 
tieve sector, bijvoorbeeld buurthuizen, zieken- 
huizen en scholen. Om te horen hoe dat in zijn 
werk gaat spraken wij met Niek van der Spek, 
zij is intereedente bij de banenpool.

Wie komen bij jullie voor een baan?
In de eerste plaats worden veel mensen door- 
verwezen door de sociale dienst. Soms is men 
in het begin wat sceptisch omdat je  je  verplicht 
voelt. De banenpool functioneert nu een jaar 
en wordt steeds bekender. Mensen horen van 
hun  kennissen en vrienden dat wij bestaan en 
komen zelf informeren of wij een baan  voor ze 
hebben. Hoe men ook  in contact komt met de 
banenpool, wij behandelen iedereen hetzelfde. 
Wij zijn geen uitstulpsel van de sociale dienst, 
in die zin dat we saneties opleggen.

Motivatie staat voorop!
Onze belangrijkste eis is dat mensen gemoti- 

٦. Ik zeg meteen tegën ge^teresseer-veerd zi^i. lk~ zeg meteen tegën geïnteresseer- 
den: “ Wij dwingen u niet, want mensen die ge- 
dwongen worden gaan zich toch verzetten.”  
Meestal is het aan mensen goed te zien of  ze 
gemotiveerd zijn. Wij zijn neutraal, dus daar- 
om  krijgen we eerlijke antwoorden. Bovendien 
praten  wij over concrete banen, dus dan  komt 
het moment van weer aan  het werk gaan wel 
heel dicht bij.

Wat gebeurt er als je mee w!> doen met de ba- 
nenpool?
Eerst bekijken wij samen met de persoon  in 
kwestie wat ٧٠٠٢ soort werk hij leuk vindt, en 
wat zijn vaardigheden zijn. Vervolgens zoeken 
wc ccn baan  die bij hem  of  haar past. Als er 
een geschikte plek is, en de kandidaat voelt er 
wel iets voor, dan  gaan we samen naar de in- 
stelling toe die de baan  aanbiedt. De kandidaat 
kan dan  zijn werkplek bekijken en zien wie 
zijn directe kollega’؛ zijn. Als het klikt kan al- 
les snel geregeld worden. De nieuwe medewer- 
ker wordt medisch gekeurd en komt per de eer- 
ste van de volgende maand in dienst bij Maat- 
werk. Er geldt een proeftijd  van twee maan- 
den. In uitzonderlijke gevallen kan na de 
proeftijd  besloten worden dat de betrokkene 
naar ccn andere baan  bemiddeld wordt, maar 
het is echt de stelregel dat een banenpooler ge- 
durende langere tijd  dezelfde baan houdt.

V00RLICHTINGS0CHTEND 0ETC

Onderwijs in eigen taal en cultuur, in het alge- 
meen. Natuurlijk  zal er ruime gelegenheid zijn 
om  vragen te stellen. Tijdens de bijeenkomst 
zal voor kinderopvang en voor tolken worden 
gezorgd. Datum: donderdag, 14 november, 
tijd: 9.15-12.00. Plaats: De Binding, De Wit- 
tenstraal 27.
Voor vrouwen die in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt wonen, is een buurtbusje gere- 
geld, deze vertrekt om  9.00 uur vanuit het 
buurthuis Verzet in de Hembrugstrat 156. 
Voor vragen kunt  ٧ terecht bij: Bettina Fabich 
of  Renee van Gaardingen  van het Wijkop- 
bouworgaan. Van Hallstr. 81, tel.: 6821133, 
of bij Nicoline Grdtzebauch  van Buurthuis De 
Binding, W itt«tstr. 27, tel.: 6848672.

OETC  — onderwijs in eigen taal en cultuur — 
binnen of buiten de gewone lesuren?
Dit en andere onderwerpen zullen op een bij- 
eenkomst op donderdag, 14-11, van 9.15- 
12.0(), aan  de orde komen. De voorlichtings- 
ochtend is georganiseerd voor Marokkaanse 
vrouwen die meer willen weten over het onder- 
wijs in de buurtscholen in W esterpark. De wet- 
houder van onderwijs Ruud Grondel en het 
hoofd  van de afdeling Onderwijs van de deel- 
raad Mohammed Azzougarh, zullen aanwezig 
zijn om onder meer over de leerplicht en 
ouderparticipatie een verhaal te houden. Ver- 
der is het de bedoeling dat een Marokkaanse 
OETC-leerkracht aanwezig is om iets te vertel- 
len over zijn functie en over het OETC, dus
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EIGEN BUURT TERUG ه? DE KABEL
staat$-tv twee start binnenkort

bel bij Staats-tv Twee.
Tinie van der Drift (verenigde communisten) 
zal samen met bankier/VVD  deelraadslid ٨٢ - 
jan  Rijpkema ‘Tips voor de kleine beurs’ pre- 
senteren. Zodat je als uitkeringstrekker weet 
hoe je  het voordeligst ^ ٧٨، beleggen in ‘a،-[؛- 
va’; begin een stadsdeelkantoor en een War on 
Drugs.
Politiek zal niet ontbreken  in de uitzendingen 
van Staats-tv II. We mogen het eigenlijk niet 
verklappen, maar in de ‘Fractieshow’ zal er te 
zien zijn, hoe Frank  Kuipers, er op listige wijze 
in slaagt na een serie onduidelijke intriges en 
het passeren van andere kandidaten deze kwis 
te winnen en zal worden uitgeroepen tot nieu- 
we fraetievoorzitter van de PvdA  in Stadsdeel 
Westerpark. £ ٢ zal behoorlijk wat vuurwerk te 
zien zijn op het lokale net tijdens deze uitzen- 
ding, want ex-fraetievoorzitter Mar€el van Til- 
burg wordt weggebombardeerd naar de bank 
van de Spaarndammerbuurt. Troost voor de 
liefhebbers van het ware politieke dram a is dat 
Marcel niet helemaal uit beeld zal verdwijnen. 
Samen met Frank  zal hij te zien zijn in de tun- 
nelshow  van de voorzitster van het Nelson 
Mandela comité van de PvdA. Deze show heet 
‘Lieve Rita’ en zal om  de veertien dagen wor- 
den uitgezonden. Kortom, er valt binnenkort 
weer wat te beleven op de lokale zender. Wij 
houden  u op de hoogte over de gang van zaken 
rond  de subsidieverstrekking welke binnenkort 
door de dames en heren van stadsdeel Wester- 
park zal worden goedgekeurd.

^ lle n  Wilschut

fo to : Cor Bergveld

hoogste punt. Op het dak komt nog een op- 
bouw  voor het ketelhuis. Dit is het hoogste 
punt dat in november bereikt wordt. Het ligt 
in de bedoeling dan  een feestje te organiseren 
voor de bewoners en andere belangstellenden. 
De opzichter van het werk, de heer Dirks, ver- 
telt dat het niet gemakkelijk is een gebouw  met 
een gebogen vorm  te bouwen. Dit geeft extra 
tekenwerk en fabrikatieproblemen. M aar ge- 
lukkig is de betonbouw  nu gereed en is men 
met het metselen van de binnenmuren begon- 
nen. De gevel langs de Hugo de Grootgracht 
wordt in een gelige steen uitgevoerd. Aan de 
andere zijde wordt de gevel in een overeen- 
komstige kleur gestukadoord.
Men hoopt in mei 1992 het gebouw  op te leve- 
ren, zodat in de vroege zomer de bewoners hun 
intrek kunnen nemen. Tegen die tijd  hoopt 
men ook de omgeving aangestraat en de prach- 
tige tuin  langs het water gereed te hebben. Nu 
reeds is te zien dat het een eldorado  voor oude- 
ren zal worden.

Piet Vink

du'ivelspact Lubbers/Kok  ageerde, oefent ook 
al voor de camera in het strijdklaar maken van 
CNV-vakbondsleden. ‘Willu wü dat? Néééé 
joh, dat willu wu niet!’ gaat zijn talkshow  
heten.
Spannend wordt de ‘Rob Koek Parkeershow’, 
waarin als eerste kandidaat Paul van Battum  
van Groen Links gaat proberen  z؛؛ir auto  te 
parkeren op een plek waar dit niet is ،oege- 
staan. Een team  bestaande uit o.a. Hokon  
Hansen zal proberen dit parkeren  te voorko- 
men. Als extra handicap proberen anderen te- 
gelijkertijd wagentjes met reclameborden 
(Koek Kolen) langs de Haarlemmerweg te 
plaatsen, iets wat ook door het Hansen-team  
moet worden tegengegaan.
Naast een eigen buurtjournaal ook ‘De fles- 
senbakkenshow’. Hierin strijden twee teams: 
de stadsdeelraadsleden en de bewoners van de 
buurt. £ ٢ is de laatste tijd druk  geoefend bin- 
nen de stadsdeelraad. Een enkele zucht en een 
lijstje met zo’n zeven handtekeningen en 
floeps, de deelraad vind zich hierin en ver- 
plaatst met de hoogste prioriteit in mum  van 
tijd zo’n bak. Eventueel gaat hier ook nog een 
stoepverbreding aan vooraf, die echter niet on- 
gedaan wordt gemaakt als de bak na een vol- 
gende vergadering weer ergens anders wordt 
gedumpt. Uiteraard  altijd  zonder de omwo- 
nende te vragen hoe zij zo’n glasbak in deze 
drankbuurt voor hun slaapkamerraam  vinden. 
Slaagt de deelraad er in de voorsprong die ze 
hebben op de buurt te continueren? De afloop  
van de Flessenbakshow  binnenkort op de ka-

Op een prachtig punt aan de Van Reigersber- 
genstraat bij de ontmoeting  van de Kostverlo- 
renvaart en de Hugo  de Grootgracht verrijst 
een verzorgingstehuis voor ouderen. Dit huis 
dient in eerste instantie ter vervanging van het 
bejaardenhuis aan de Jan  de Louterstraat en 
zal plaats bieden aan  80 bewoners.
Het gebouw  wordt in een enigszins gebogen 
vorm  gebouwd en is meer dan 110 meter lang. 
De woningen, welke elk een woonkamer met 
keuken, een slaapkamer en een douche/w.c. 
bevatten, zijn ongeveer 6,5 X 6,5 meter groot. 
De woningen liggen verdeeld over drie verdie- 
pingen. Op de begane grond  komen allerlei 
gemeenschaps- en dienstruimten. Aan  de zijde 
van de Kostverlorenstraat komt een halfronde
rekreatiezaal met een panoramies uitzicht op 
het water. Aan  de andere kant van het gebouw  
nabij de Van Reigersbergenstraat komt een 
koffiehuis/café, dat ook  toegankelijk is voor 
buurtbewoners uit de omgeving.
Onlangs is de betonnen dakvloer van het ge- 
bouw  gereed gekomen. M aar dit is nog niet het

beelden u؛t verkeerde buurten  te kijken, maar 
niet lang meer’. Er bestaan plannen om een 
heuse tv-studio in te richten in het fraktiekan- 
toor van het Westerpark. Onder de voorlopige 
werknaam  Canaille-tv zal deze werkruimte 
worden gedeeld met de hondenschool Wester- 
park, beter bekend onder de naam  ‘kakacade- 
mie Domela’. Hoe verdeeld de fracties en frac- 
tieledsn som؛ ook zijn, unaniem  laten zij zich 
lovend uit over de plannen van Domela Nieu- 
wenhuis.
‘Zo komen we ook nog eer،؛ in beeld’ reageer- 
de Bob Morriën (PvdA) laconiek. Hokon  
Hansen oefende tijdens de manifestatie Kijk 
op de Wijk voor de camera. Waarschijnlijk 
gaat hij het wekelijkse ‘B،}menjournaal’ pre- 
senteren, waarbij hij zojuist gekapte bomen 
zal interviewen. Peter Domela: ‘Er zijn plan- 
nen om  in eerste instantie een uitzending van 
te maken om  alle 268 onlangs gesneuvelden 
bomen in het W esterpark te gedenken’. Ren- 
der Algra, nationaal bekend omdat hij als 
CDA  politicus tegen de WAO  plannen van het

vestigd was voordat café Tramlijn  Begeerte er- 
in kwam. Misschien heeft ٧ een afbeelding van 
een van de 35 molens die hier stonden voor er 
van woningbouw  sprake was. De demping van 
de zaagmolensloot, de sloop van de Prinsesse- 
kerk, de Maria-verschijning. De komst van 
lijn 14 in 1910, en haar opheffing, vanwege de 
oorlog in 1942. Daarna  de komst van lijn 10: 
het zijn allemaal gebeurtenissen die voor de 
buurt van belang waren. Verder zijn fo to’s van 
de verschillende speeltuinverenigingen, de 
jeugdorganisaties en bijvoorbeeld de Gemeen- 
te Wasserij aan  de Haarlemmerweg welkom. 
M aar ook  een oude schoolfoto waarop buurt- 
bewoners zichzelf kunnen herkennen kan inte- 
ressant zijn voor nnhlikatie.

Medewerking gevraagd
Om  een representatief en herkenbaar beeld 
van de buurt te kunnen schetsen zijn fo to’s uit 
alle hoeken en van zoveel mogelijk verschillen- 
de buurtbewoners fo to’s nodig. Vanzelfspre- 
kend krijgt ٧ de fo to’s die u beschikbaar stelt 
na de publikatie van het boek onbeschadigd 
weer terug. Achterin  het boek  zal een lijst ٠٢- 
genomen worden met de namen van de mensen 
die hun medewerking verleend hebben. Wilt u 
meewerken en heeft u fo to’s, pamfletten  of 
ansichtkaarten  over de Staatsliedenbuurt belt 
u dan: Hélène Oppatja, ¥ an  Hogendorpplein 
16, tel. 6840553.

HOLLANDSE NIEUWEN
u bent van harte  welkom op TWEE  ten- 
toonstellingen die onder bovenstaand motto  
worden gehouden. HOLLANDSE  NIEU- 
WEN, onder deze noemer willen we de aan- 
dacht vestigen op de aanwezigheid van jong ta- 
lent op het gebied van de beeldende kunst in 
ons stadsdeel. De oogst is binnen, de netten 
staan  bol, het nieuwe culturele seizoen kan be- 
ginnen. Kunst gedijt op de vreemdste plekken 
en meestal tegen de verdrukking in. Een soort 
nachtschade die bloeit als de blaadjes vallen en 
de nachten langer worden. Dat wil niet zeggen 
dat je  hem aan  zijn lot kunt overlaten. Het we- 
zen van kunst is communicatie en door deze 
twee tentoonstellingen kunt ٧ kennis maken 
met het werk van een kleine twintig kunste- 
naars uit de directe omgeving. Laat die kans 
niet voorbij gaan! Tentoonstelling een duurt 
van 12 november tot en met 30 november. 
"  twee duurt van 7 december tot
en met 21 december. Voor verdere inlichtin- 
gen: Artoteek  W esterpark, Van Hogendorp- 
plein 104, 1054 DA, tel. 6811013, openingstij- 
den: di. en WO. 14. س2ا.س -  uur, vr. en za.
12.00-17.00 uur.

Tot een paarjaar geleden vertegenwoordigden 
Staats-tv de Staatsliedenbuurt op de Amster- 

damse kabel. Nog steeds is Staats-tv een van 
de best bekeken programma’s van Salto, het 
lokale net. Maar nadat ze een fusie aangingen 

k-،v en zich stiehting Bar gingen؛met Rabo،n 
noemen, verscheen onze ■><>>■■، steeds minder 

 in beeld. S،aa،s-،v deinst er zelfs niet voor ،ء-
rug om in de Jordaan en Spaarndammerbuurt 
opnames te maken. Binnenkort wordt dat 
weer anders, en zal men wekelijks worden 
geïnformeerd over het wel en wee in onze
buurt.
Initiator Peter F. Domela Nieuwenhuis van dc 
stadsdeelpartij Staatsbelangen heeft een on- 
derzoek laten houden onder ‘de achterban van 
de partij’. Daarbij kwam  aan  het licht dat er in 
het zuiden van Stadsdeel Westerpark (met na- 
me de Faninus Scholten-, Witteneiland- en de 
zogenaamde NoordOostpuntbuurt van wat 
vroeger Staatsliedenbuurt heette veel behoefte 
bestaat aan  een eigen, inform atief tv-program 
ma. ‘Nu zijn we nog gedwongen naar allerlei

De Koperen Knopenbuurt, De Speklappen- 
buurt, De Fluwelen Eindjes: het zijn allemaal 
benamingen voor de Staatsliedenbuurt of  de- 
len ervan. De buurt bestaat nu zo’n 100 jaar 
en, met name door de stadsvernieuwing, is er 
de laatste jaren  veel veranderd. Toen ؛k (histo- 
rica en buurtbewoonster) hier drie jaar  geleden 
voor het eerst kwam, wist ik daar eigenlijk 
weinig van. Inmiddels weet ik dat de Staatslie- 
denbuurt een bewogen geschiedenis heeft die 
het waard is dat er een boek aan  gewijd wordt. 
Uitgeverij “ Van Geyt Productions”  uit Hulst 
biedt mij nu de gelegenheid ج  een boek over 
de Staatsliedenbuurt te publiceren op basis van 
historische fo to’s. Bij deze uitgever is een serie 
van dergelijke fotoboeken verschenen, waarbij 
steeds een dorp  het onderwerp is. De Staatslie- 
denbuurt zou de eerste stadswijk in deze serie 
zijn. Zover is het echter nog niet, want om  dit 
mogelijk te maken heb ik fo to’s nodig uit de 
gehele periode van het ontstaan  van de buurt

Heeft u nog oude foto’s?
Ik zoek fo to’s van personen, gebeurtenissen, 
plaatsen of gebouwen die voor de buurt van 
belang waren. Ik denk aan  uiteenlopende za- 
ken als bijvoorbeeld de kininefabriek, het Fort 
van Sjakoo, de Nationale titel behaald door de 
korfballers van Het Wcsterkwartier en de 
mondorgelclub van dezelfde vereniging. De 
krakersrellen, burgemeester van Thijn  die in 
zijn gezicht werd gespuugd b؛j zijn bezoek aan 
de buurt in 1984 en de roemruchte Rioolrat. 
De tram  die uit de rail getild werd n.a.v. het 
Jordaanoproer in 1936. De eerste Staatslieden- 
greep in 1983. Het pand  Van Limburg Stirum- 
plein 4-6 waarin kruidenier De Gruyter ge-

NIEUWBOUWWONINGEN
Mensen die langer dan  10 jaar  in de Staatslie- 
denbuurt wonen en verder aan  nog een aantal 
voorwaarden  voldoen, komen ook voor 
nieuwbouwwoningen in de Staatsliedenbuurt 
in aanmerking. In de Staatskrant komt ge- 
woonlijk een advertentie van Herhuisvesting 
waarmee bewoners zich kunnen  inschrijven. 
Helaas kan  het een hele tijd  gaan duren voor- 
dat er weer zo’n advertentie komt. In de 
nieuwbouw  die bijna  klaar is in de Fannius 
Scholtenstraat blijven geen woningen over 
voor mensen die op deze manier naar de 
nieuwbouw  willen, omdat het al vol is met 
mensen die uit woningen komen die gesloopt 
moeten worden. Hetzelfde geldt voor het pro- 
jekt op  de Haarlemmerweg. Dit teleurstellende 
bericht voor mensen die iedere maand naar de 
advertentie zoeken hebben wij doorgekregen 
van Herhuisvesting.

losje  Klapwijk

BOUW VERZORGINGSTEHUIS 
NADERT hoogste punt

een BOEK OVER DE BUURT

• ٠
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$TAAT$UEDENGREEP FESTIVAL ’92

NIEUWBOUWPROJEKTEN 
VORDEREN GOED

Van Limburg Stirumstraat nog ءا، men er aan 
.enkele bedrijfs/horecaruim ten

WORDT NOG GROOTSER
ten als bellafoon, boté, doum-doum, koyoma 
en $0 ه ال$-$ال $. Als uitsmijter natuurlijk  Rai- 
Land: altijd goed voor swingende Noordafti- 
kaanse muziek van bijzonder hoog niveau. 
Helaas helaas. Als een kouwe douche kwam de 
mededeling dat er van de politie niet langer 
mocht worden gespeeld. Mensen zouden ge- 
klaagd hebben. Tja. ©rganisator Peter Dome- 
la Nieuwenhuis belde zelfs stadsdeelburge- 
meester M aarten P. Voster uit z ’n bed, om  te 
smeken of  er misschien tien minuten mocht 
worden doorgespeeld. M aarten  antwoorde 
echter diplomatiek: ‘Als de politie het goed 
vindt, dan  mag het van m ij’. Nou, die smeris- 
sen vonden ‘al die herrie’ maar niks. Als nou 
Corrie Konings of  draaiorgel De Arabier had- 
den staan  draaien...

De Galant in actie
Het was op een verkeerd moment, maar verder 
een perfecte avond. Heel gezellig met een pilsje 
of  glaasje wijn aan  de walkant van de Nassau- 
kade tijdens het ‘spiegelmoment van de eeuw’, 
waarbij de cijfers 19) ل9.9.ل99ا   september 
1991) zich spiegelen. Het spiegelmoment had 
echter op de eerste september plaats, zodat er 
eigenlijk helemaal nog geen sprake was van 
een spiegelmoment om  19.19 uur. Het mocht 
de pret niet drukken. Zeilschip de Galant 
vormde het schitterende decor waarop  o.a. het 
Amsterdams Studiokoor 0.1.V. Lom L،^wen- 
thal optrad  in een feeërieke belichting. ٥؛ ; Ga- 
lant, een uit 1916 stammende logger werd in 
1986 opgekocht door de stichting Zeilschip en 
door ‘jongeren  die door onvoldoende oplei- 
ding buiten de boot waren gevallen’ geheel ver- 
bouwd tot een tweemast gaffeltopzeilschoe- 
ner. ©p dit moment vaart de Galant met jon- 
geren die hun  draai in de maatschappij nog 
niet hebben gevonden, zo las ؛k. Een prima ؛٨؛ - 
tiatief, want aan  de jongeren aan  boord  straal- 
de af  dat ze met trots  zijn op  hun  schip. Te- 
recht.
Al met al en ondanks alle gebreken was het 
Staatsliedengreepfestival ’91 een gebeurtenis 
met tal van leuke, ontroerende en schitterende 
momenten en we kijken rijkhalsend uit naar de 
greep van  ’92. Stadsdeel westerpark was in ’91 
wel heel erg gierig met hun bijdrage van slechts 
tien ruggen (hetzelfde bedrag hadden  ze ook 
voor hun  eigen, vijf uur durende manifestatie 
Kijk op de Wijk uitgetrokken). Een initiatief 
als de Greep en de uitstraling  van dit festival 
hiervan is zo belangrijk voor het imago van 
wijk, dat daar alleen van Stadsdeelzijde mini- 
maal twee ton  in zou horen te worden gestopt. 
Zodat, zoals nu het geval bleek te zijn, even- 
tuele tekorten  niet door de initiatiefnemers zelf 
hoeven te worden betaald. Zodat mensen die 
zich voor onze buurt inzetten en echt iets doen 
waar wij als bewoners wat aan  hebben niet lan- 
ger in grote financiële en psychische proble- 
men raken.

Ellen Wilschut

Hoewel er grote gaten vielen in de aangekon- 
digde programmering, hele delen van het festi- 
val zonder dat iemand het wist werden afge- 
last, de theatergroep Federlos hun eircusten، 
vroegtijdig afbrak en riehting Zwitserland ver- 
trok en er van het ook door onze krant aange- 
kondigde spektakel ‘De Bestorming van het 
Winterpaleis’ geen spoor te ontdekken v؛el, 
viel er toeh ook heel wat te genieten tijdens het 
Staatsliedengreep ’91 festival.

Neem de house-party op verjaardag  Prins 
Claus. De eerste o^nlucht-house-party  in ons 
land had  met toestemming van de stadsdeel- 
raad plaats op de verjaardag van Zijne Ko- 
ninklijke Hoogheid, prins-gemaal Claus von 
Amsberg. Het Van Limburg Stirumplein en 
verre omgeving waadde in het onwaarschijnlij- 
ke licht van laser-stralen en drenkte zich in de 
zware bassen, die to t aan  de Wittebrug mensen 
tot dansen  noopte. Een initiatief van de eige- 
naar van de aan  dit plein gelegen cantina De 
©verkant, waaraan  helaas veel te vroegtijdig 
een einde werd gemaakt. Laten we mogen ho- 
pen dat het een jaarlijks terugkerend spektakel 
zal worden, want er was uitstekende live-mu- 
ziek, een goede la؛er؛>how, een fantastisch ge- 
luid en massale publieke belangstelling voor 
dit gratis toegankelijk gebeuren. Jammer dat 
stadsdeelraadvoorzitter M aarten Voster, met 
in zijn kielzog een hoge agent, er zo vroeg een 
einde aan  maakte. Gebeurt er eindelijk eens 
iets leuks en dan kappen ze het vroegtijdig af. 
©nbegrijpelijk was ook de tegenvallende be- 
langstelling voor de drie klassieke onderdelen 
van het festival in de Nassaukerk. De hoge 
kwaliteit van het gebodene en de uitstekende 
akoestiek van de kerk ten spijt vulde slechts 
weinigen de banken bij de optredens van zowel 
het Bohemia Trio, de pianiste Marjes Benoist 
en het Nederlands Dubbelriet Ensemble. Het 
optreden van dit laatste ensemble werd afge- 
wisseld met gedichten van o.a. Annie M.G. 
Schmit, voorgedragen door de bekende jour- 
nalist drs. Joost Vermeulen. De aanwezigen 
zaten ademloos in de kerkbanken en brachten  
aan  het einde van de voorstelling een staande 
ovatie.

Rai-Land
Het drumstel stond al klaar en alle leden van 
de groep waren aanwezig, maar to t een optre- 
den kwam  de groep Rai-Land niet. En  dat ter- 
wijl het zo’n leuke avond was geweest. Eerst 
een als Rock-©pera aangekondigde jamsessie 
van buurtbewoners, gevolgd door een spette- 
rend optreden  van de M arokkaanse band  New 
Salam, ©ndanks de afwezigheid van de immer 
swingende (natuur)bassist M okhtar, die ade- 
g a a t  werd vervangen door een invaller, kwam 
er geen einde aan  het geroep om  een toegift. 
Pas toen  de W estafrikaanse groep Fandji het 
podium  betrad, werd het weer even rustig in de 
tent. Heel even, want ook Fandji wist hoe ze 
het publiek moesten opzwepen met instrumen

Drie projekten rondom de Van 
Limburg Stirumstraat
De fa. Vink te W ervershoof is druk  bezig met 
de bouw van drie projekten  tegelijk, te weten:
1. Chinees I aan het Van Limburg Stirumptein
2. Chinees II aan de Van Beuningenstraat/ 

Fannius Scholtenstraat
3. Zeeman aan  de Van fiml^urg Stirum straat/ 

Van Hogendorpstraat.
In totaal betreft het 94 woningen, 5 winkels. 
3 bedrijfsruimten en een parkeergarage.
De bouw  is in m aart gestart en verloopt voor- 
spoedig. De aannemer heeft de bouwkraan  op 
een strategische plek opgesteld, waardoor twee 
projekten tegelijk bediend kunnen worden. 
Het projekt Zeeman is het verst gevorderd en 
zal ook het eerst opgeleverd woren. Daarna 
volgt Chinees 11 en tenslotte het Van Limburg 
Stirumplein. De oplevering van de woningen 
begint in april 1992 en loopt door tot de bouw- 
vakvakantie.
De woningen zijn ontworpen door architek- 
lenbuio  Marge uit Rotterdam. Mede door in- 
vloed van het bewonerscomité Fannius Schol- 
tenbuurt krijgen de komplexen een bij de oud- 
bouw  passende gevel. Dat wil zeggen een uit- 
voering in metselwerk met vertikaal gerichte 
houten  gevelramen. Het metselwerk wordt 
door horizontale banden onderbroken. Uit- 
voerders Bosch van de firma Vink is zeer tevre- 
den over het verloop van de bouw. Het was 
voor hem een uitdaging om  in de buurt waar 
hij geboren is, een nieuwbouw  projekt te mo- 
gen uitvoeren. Hij is zeer te spreken over de 
medewerking en het begrip van de omwonen- 
den, welke uiteraard  last ondervinden van de 
bouwaktiviteiten. De woningen zullen voor 
een groot deel betrokken worden door de 
s^dsvernieuwingsurgenten  uit de blokken 
v.d. H oopstraat/Fannius  Scholtenstraat/J.M . 
Kemperstraat, de Van Limburg Stirumstraat 
en -plein tussen de Van Hogendorpstraat en de 
Bentinckstraat en tenslotte de bewoners van de 
2e Nassaustraat bij de Nassaukerk.

Piet Vink

in een dergelijk geval via een pieper iemand 
waarsehuwen die de helpende hand  komt bie- 
den. In de weekenden verrichten een aantal 
vrijw illigers  dit werk. Hel is een dankbare 
taak  Maar er is één nadeel aan  verbonden: als 
je dienst doet, mag je de buurt niet verlaten. 
Anders zou er teveel tijd  verstrijken. Daarom  
moet het werk over meerdere mensen verdeeld 
worden. Momenteel zijn er te weinig. Daarom  
zoeken wij mensen, welke éénmaal per vier we- 
ken op een zaterdag of een zondag willen mee- 
helpen. Wilt u meer informatie over dit werk, 
vraagt ٧ dan naar Piet Vink, telefoon overdag 
6821133 of ’s avonds 6822664.

gevraagd, heeft een huisbaas het recht om  de 
huurder to t betaling te manen. Veel huisbazen 
die hun huurders nu een brief sturen wegens 
huuraehterstand  vragen al een veel te hoge 
huur. Ze durven niet naar de Huurcommissie 
om dat ze hun  zaak  daar zouden kunnen verlie- 
zen. De huurders in kwestie komen mogelijk 
zelfs voor huurverlaging in aanmerking. Daar- 
om  proberen makelaars als Rappange en Van 
Staveren nu om  via deze intimiderende manier 
alsnog de huurverhoging binnen te halen. 
Wanneer de verhuurder niet naar de Huur- 
commissie gaat hoeft de huurder de huurver- 
hoging helemaal niet te betalen. Het is zëlfs 
verstandig te informeren of  men niet huurver- 
laging kan aanvragen. Huurverlaging is een 
zelfstandige procedure en kan altijd.

R. Pudlat, medewerker afdeling Woonlasten

©p verschillende plekken in onze buurt zijn 
bouwaktiviteiten in volle gang. Hier en daar 
worden ook nog wel oude woningen opge- 
knapt, maar de nieuwbouw  overheerst mo- 
menteel. Vele bewoners zijn benieuwd naar het 
moment van gereedkomen en stellen daarover 
vragen aan het wijkcentrum. Het is daarom  
goed in de Staatskrant de verschillende projek- 
، ؟٨  Ç C I1؛. de revue te laten passeren.

Bocht Fannius Scholtenstraat
Dit projekt, dat slecht9 ؟ woningen omvat, is 
eigenlijk een vervolg op de ernaast gelegen W O -  

ningen. Door allerlei problemen bij de onteiae- 
ning van de oude woningen moest dit deel later 
gebouwd worden. De bouw  is ver gevorderd en 
over een paar maanden  worden ze opgeleverd.

Haarlemmerweg
Van dit projekt is onlangs de betonnen dak- 
vloer gestort. De bouwkraan, welke op het 
binnenterrein ingebouwd staat, zal deze 
maand worden afgebroken. Dit gebeurt met 
behulp van een andere kraan, welke op de 
Haarlemmerweg zal worden opgesteld. In ver- 
band  met het verkeer zal dit ’s nachts gebeu- 
ren.
Inmiddels is men de gevelramen aan  het stellen 
en begonnen met het metselen. Vooral de gevel 
aan  de Haarlemmerweg krijgt bijzondere aan- 
dacht. Hier komt een natuurstenen  plint met 
daarboven  afwisselend rode en gele gevelsteen. 
Het is geen eenvoudige klus geweest om  langs 
de drukke Haarlemmerweg te bouwen, vertelt 
de uitvoerder Hensel van de firma EBA. Er 
was een groot gebrek aan opslagruimte en het 
bouwverkeer heeft zich in alle bochten moeten 
wringen om  het werk te bereiken. M aar het 
ergste leed is nu geleden. De schutting langs de 
Haarlemmerweg is verwijderd, zodat ook  aan 
die zijde meer ruimte ontstaan  is. De woningen 
zullen te beginnen vanaf de westelijke kant van 
de Haarlemmerweg in de periode van januari 
tot maart 1992 betrokken  kunnen worden. Er 
komen in het totaal 51 woningen, waarvan II 
twee-kamerwoningen, 23 met drie kamers, 11 
met vier kamers, drie HATjes en drie duowo- 
ningen. In het souterrain  ligt een parkeergara- 
ge voor 34 auto’s en de bergingen. Voorts ko-

In onze buurt wonen tamelijk veel oudere 
mensen. De meeste kunnen zich nog aardig 
redden in hun eigen woning. M aar het spreek- 
woord zegt niet voor niets: ©uderdom  komt 
met gebreken. Men wordt een beetje vergeet- 
achtig. Het zijn vaak  kleine dingen: je  sleutels 
vergeten, denken dat het koffie-apparaat stuk 
is en dan  vergeten .hebben de stekker in het 
stopcontaet te steken, een dokter nodig heb- 
ben en dan  in de zenuwen het telefoonnummer 
niet kunnen  vinden, in huis struikelen over een 
matje en dan  niet meer kunnen opstaan  enz. 
Allemaal op zich onbelangrijke zaken, waar 
een kleine handreiking wonderen kan doen. 
De bewoners van de Koperen Knoop kunnen

Enkele Amsterdamse huurders die de huurver- 
hoging hebben geweigerd ontvingen onlangs 
een brief wegens “ huurachterstand” . Het 
Amsterdams Steunpunt Wonen adviseert hen 
geen gehdor te geven aan  die oproep  en de uit- 
spraak van de Huurcomm،ss؛e af  te wachten. 
In een aantal buurten  van Amsterdam  komen 
mensen op  het huurspreekuur klagen over 
huisbazen die zich niet aan de regels houden. 
Huurders die dit jaar  de huurverhoging van 
5,5%  niet hebben betaald, krijgen een aanma- 
ning wegens "huurachterstand” . Het weigeren 
van de huurverhoging is een recht dat is vast- 
gelegd in de Huurprijzenwet Woonruimte. 
Van huurachterstand  is dan  ook  geen sprake. 
Wil de huisbaas toch zijn of  haar huurverho- 
ging binnen halen dan  moet die naar de Huur- 
commissie. Pas wanneer de Huurcommissie 
heeft beslist dat de huurverhoging mag worden

OPNtEUW ASSISTENTIE GEVRAAGD

P E R ^ R I^ T  HUURACHTERSTAND
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YENİ SEMT SAKİNLERİ SEMTİMİZE HOŞGELDİNİZ!
ACABA ....KİRAYI FAZLA ÖDEMİYOR MUSUNUZ?

Bu yukarıda anlattığımız durum oda 
kiralârı içinde geçerlidir.
Oda kiraları için ayrı bir puanja- 
,ma sistemi var. Bu sistemi oda ki- 
ralayan ve kiralatan.(Huur en ver- 
huur van kamers) broşüründe göre- 
bilirsiniz.
Bu bro§ürde VROM Bakanlığına ait- 
tir.
Devlet yardımı ile yapılan yeni 
evler ve tamir edilen evler için 
bu yukarıdaki sistem geçerli de- 
ğildir.
Bakanlık böyle bir konutun kira- 
sını kendi belirler ve yapıldıktan 
sonra ilk 5 yıl için kira yüksel- 
tneside meeburidir.
Daha ayrıntılı bilgiler için a§a- 
gıda belirtilen konuşma saatleri- 
ne katılabilirsiniz.
Kira konuşma saatleri;
Her pazartesi akşamları, saat
19.00 ile 20.00 arası
Sal sabahlarıda, saat ١٥.00 ile
12.00 arası
Adres: Semt merkezi VanHallstr. 81 
Kira konuşma saati çalışanları.

çıkan kişilerle burası dolmuş du— 
rumda.
Haarlemmerweg p ^ e s i  için de aynı 
sı geçerli.
Bu olumsuz haberi her ay gazete- 
lerde evkurumunun ilanını arayan 
kişiler için ev kurmundan aldık.

Josje Klapwijk

ا لدي ا م ن غ ا في ض ج ج ت ي ا ل د لد ن ب

ا/بال بوم ء ا او /أ دا 9وام عت ٧ ١ ش بن

ى ا •12*00 ل

ع ا جملت من ف وا م ي ١ ل ت ا ل ن ت ا مدا في قش ه  ل

ع ا جم ا ا مي لت ص س م ض ا ال  سل

ا ٧ غ ت ا ء ل إ ب ر ن م ا ا ل و ل ن تي ل رد ف ا ب ر ش  ل

م ١ كترعن ا ط ي ل ت لحي ١ رس ط ل م  ن

ا ا ن *ا كما م ى يذ ل م ا نون قا عل ل ع ت د ا ل ي  ل

ل وا خروتدل رود و ث م م على ل م ا ن ب ل ع ت  ل

ت ا فى د ١ لعئاطع ي ضوون ر أزوجا محمد ل سي

ء مدا ا ق ل ل م ا ا ط ، ال ج ا ن و م ل.ت1.سل <م

م ا ل ع ت ا ا ل ا بي ي م ا *كما البا ا ،؛و  عم ب
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م ا ل ع ت م ا وعلى ل ل ع ت ك ل ل د  ذ عا بمغن ك
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6 Kasım 1991 tarihinde vanhail cad- 
desinde, 27 Kasım 1991 tarihinde 
ise Haarlemmerweg’de (Vanhallcad- 
desinden Nassauplein’a kadar). 
Burada oturan semt sakinleri 1 
hafta önceden haberdar edilecek- 
lerdir.
Polislerde araba sahiplerine bu 
günü hatırlatan notları arabaların 
sileceklerinin altına koyacaktır.

Josje K^pwijk

olan kiracı veya evsahibi sulh 
mahkemesine itirazda bulunabilir. 
Bunun karar sonraki 2 ay içinde 
yapılması gereklidir.
Sulh mahkemesinin kararı kira ١٢٨- 
misyonunun kararı yerine gççer.
Bu karar kontratın yapıldığı ta- 
rihten itibaren geçerlidir. 
Örneğin; Kiracı kirayı fazla ة - 
dedi ise ev sahibi ilk aydan iti- 
baren kira fazlasını geri ödemek 
zorundadır.
Fakat ؛؛iz kontratı yaptınız ve 
3 ay içerisinde yukarıda bahse- 
dilen forau doldurup başvuruda 
bulunmadınız. Bu ٠ kadar da kötü 
değil. ٠ zaman Kira düşürme işlemi 
(dava)ne başlarsınız.
Bu dava sonucu kiracı için pek 
uygun değil Çünkü kira komisyonu- 
nun belirledi§i yeni kira bedeli 
yaklaşık %10 daha fazla oluyor 
önceki anlattığımız sistemden. 
Üstelik geriye dönüş olmuyor ,
Yani kontrat tarihi başlangıcın- 
dan itibaren değil, başvurduğunuz 
tarihten itibaren sayılıyor.

Tekrardan böyle bir ilanın çıkma- 
sı uzun bir zaman alabilir.

Fannius Scholten caddesindeki yeni 
evler hemen hemen tamamlanmak üze- 
re, fakat bu binada yukarıdaki 
şartlara uygun kişiler için yer 
yok çünkü yıkılan eski evlerden

ا ٧ ب إ ما ا لموضئ ا مدا ن وا ١ ٠ ل ل ى ل  ت

ل ا غ ط ا ن م س ه ا ١ ت نجا مكا ا لى سمتا <ل ج ق  ل ت

ل غا ط ال م ا م ك ى ر ع ج ت ل ا ت ا ، ال ط

ة با ن ل مة ا ل رب ع *ا ل ا ا ن عئ ا ن ل  ر دا م ء ل

ي ١ ن دو ل دي جن ا ) ب ر ست ن ت ن ي مأ ١ ( ة7ت ل

ا ا م حا ٧ '٠ ل دا W- حي ني ت ت ن وزا م رن د مل ي

ا ١ م ا أ و ١ ن أ ن م ة ١ زي ن د ب د ب  ر 'نم ه
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ا ١٠ د ن ظ حي في ت ن د ل ي ت ت ر و س
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م ل * ا
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ص رغم ل ت ا؛'ءلن ا هدا ن ا ن ا و و  ال ا سك

د من ع ة مدة ب ٠ طويل

Semt sakinleri bu yapılan tüm 
şeyleri olumlu bularak destekli- 
yorlar.
Bu arada tabii araba sakinleri 
için de küçükde olsa bir sorun o- 
luşuyor.
Çünkü bu temizlik anında arabala- 
rını bir kaç saatliğine başka yere 
park etmeleri gerekiyor. Fakat S O -  
nuçda tertemiz bir sokak ile kar- 
şilaşılıyor, sanırım bu da değer.

Bu broşürde evin nasıl puan ile 
hesaplandı^ tanıtılıyor.
11 ana nokta ile evin duru»u puan 
sistemi ile ya değerleniyor yada 
düşüyor.

هلءهأأ1ن  ana noktalar ise, yüzey,, 
kalolifer, ن1ء ء ه , dış durum, otu- 
rum durumu, çevresi, binanın yaşı, 
sıhhi duruıau.
Evin puan durumu hesaplandıktan 
sonra "Huur^̂؛ s  -ingen" broşürün؛؛
deki tabloya bakarak en fazla öde- 
necek kirayı bulabilirsiniz.
Staatsliedensemtindeki eski evle- 
rin geneldeki kirası yaklaşık 230 
guldendir.
Bu durum çoğu zaman Hugo de Groot 
semti içinde geçerlidir.
Kira komisyonu yalnızca puan sis- 
temine bakmaz.
Ayrıca binanın bakımınada bakar.
Eğer binanın bakımı kötü duru؛nday- 
sa ه zaman kira komisyonu belir- 
lenen fiyattan daha aşağı kira 
isteyebilir.
Kira komisyonunun kararma karşı

Staatslieden semtinde 10 yıldan 
fazla oturuyor ve diğer istenilen 
şartlarada uyuyor iseniz bu semt- 
te yapılan yeni evlerde oturmak 
için hakkınız doğuyor.
Ev kurumunun semt gazetesine ver- 
diği ilanla semt sakinleri kendi- 
leri için kayıt yaptırabilirler.

ط ا ل ن لجي أ ر دا من صبا 9 ب ل زي ر  هممروخ ف

د ١عؤ ت سترا ي ز م ل عا ١ من ل و ععل وا ا ت ل مل ز ت رك ع  ب

سترا ما فن لحي ا ما ا ق١ ت ل ف ل ة١١ت3ت  و ١ 6ق

دا ن دو لمي ا ر ب ي د ن ب د ا ع8ص67ة ب ي ن ؛ل ولب ك  ن
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ا ، ن ن س ، ن ن ب س س ت ر و س

ق ما ا ب ل ا ط ب ل ل ل د ز ي د ج ل ي ؛ا ت ل  ا
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د ض ،ا ى ا مملحت عن ن ك • ل

Çok olumlu bir alışkanlık olmaya 
başladı;
Düzenli olarak Westerpark Bölge 
Belediyesinin sokakları temizlen- 
meye başlandı.
Böyle bir çalışma yalnızca sokak- 
l a n  temizlemek değil, ayrıca ku- 
yular^temizleniyor, eski bisiklet 
ve arabalar toplanıyor, kaldırım- 
lar tamir ediliyor ve trafik lev- 
halanda düzeltiliyor.

Staatslieden veya Hugo de Groot 
semtine yeni taşındınız ve eski 

?bir evde oturuyorsunuz 
-zamau fazla kira ödeyip ödeme ٥ 
-٠ kontrol et،aek akılcı ه2ت ن ة ن ه ن

-Aşağıda bunun nasıl olacağı açık
ء. س وا ء ل 1ء

BİZ kirakonusma saatleri çalışan- 
la n  sîzlere bu konuda yardımcı 
olmak için hazırız.
Bir ev için kira kontratı yapıl 
dığında genelde ev sahipleri faz- 
la kira isterler. Kira kontratı 
yapılsa bile sizler daha sonradan 
bunun için bazı şeyler yapabilir- 
siniz.
Kiracı kira tutarını kira komis- 
yonuna kontrol ettirebilir. Yal- 
nız kiracı sözlü veya yazılı ya- 
pılan kontrat tarihinden itibaren 
3 ay içinde kira komisyonuna bas- 
vuraası gerekir.
Bunun içinde özel bir form kulla- 
nılması gerekir. Bu fo^au (nr. 2. 
2317.2500) semtmerkezi veya kira 
komisyonundan temin edebilirsiniz 
İsteğinizin kira komisyonu tara- 
fından işleme alınmadan önce kira 
komisyonuna 25 gulden ödemeniz 
gerekiyor.-
Kira komisyonu Droogbak 1-a 
adresindedir.
Çalışma saatleri: Pazartesinden 
çarşamba dahil saat 09.00 ile
11.30 arası.
Semt merkezinin adresi ise; 
VanHallstraat 81.
Hangi evin kirası nekadar fazla 
olur bu hesaplanabilir.
Bunun için "Huurprijzen van woon- 
ruimte” broşürü veya da "Huuraan- 
passingen" broşürü gerekli.
Bu broşürler Volkshuisvesting ba- 
kanlığı, Ruimtelijke Ordening ve 
Milieubeheer (VROM) tarafından 
hazırlanmıştır.
Bu broşürleri semtmerkezi veya 
kira komisyonundan temin edebi- 
lirsiniz.

- AZINLIKLAR İÇİN
ETKİNLİKLER

Semt evi de Binding'de (van Beu- 
ningenplein 103. Tel:8841262).
Holland'aca dil kursu, Türk 
erkekler için
p،rşembe günleri saat 20.00 ile
22.00 arası.
Hollandaca dil kursu, yabancı ka- 
dınlar için.
Cuma günleri saat 09.30 ile 12.00 
arası,
Çocuklar için bakıcı bulunacaktır.
Bilgi sayar kursu Türk kadınları 
için.
Semt evi de Binding ve Buurtwerk- 
plaats türk kadınları için kompu- 
ter dersi organize ediyorlar.
Az da olsa hollandaca dilini konu- 
sabilén tüm kadınlar katılabilir. 
Kurs ücreti 12 ders için 25 gul- 
dendir.
Çocuklar için bakıcı bulunacaktır. 
Kurs Buurtwerkplaats’dadir.
Adresi: Cliffordstraat 38

Semt evinde daha değişik bir çok 
kurslar organize edilmektedir. 
Geniş ظ1نج آ  için ev ev dolaşıla- 
rak atılan broşürlerde bulabilir- 
smız.
Ayrıca mahallenizdeki semt evin- 
dende temin edebilirsiniz.

STAATSLIEDEN SEMTİNDEKİ YENİ YAPILAN EVLER

م ل ع ة ا ت غ ل خقا وا ل ن ١ فت ل ي ن ي حل قبا م ب لل م ١ ت وقا ١ رج خا و ا خل دا ٠ ن ي ل ع ت ٠ ل
ئ ا مدا ن ١ ن و م ى ا فت محا با ل ١ ضعموا ل

SOKAKLARI TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

ن ك م ب ت ر و ن س ه ى ا ل ب ج ء لمي ا فلت ط *ع ءل م ر
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MARATHON KLAVERJASWEDSTRIJD
In buurthuis ءه Binding, Van l،؛ nn،ng؛ nple،n 103 vindt op zaterdag 23 november a.s. een 
MARATHON KLAVERJASWEDSTRIJD plaats. Deze 12 uur durende wedstrijd ؛ة  geheel 
verzorgd met koffie, thee, belegde broodjes en heerlijke soep (geen blikwerk). De overige 
consumpties zijn voor eigen rekening, u kunt zich vanaf heden dagelijks persoonlijk of tele- 
fonisch aanmelden b؛j buurthuis “ De Binding’’, tel. 6841262. Ook kan men zich telefonisch 
aanmelden bij de heer Volkers, tel. 6101774 van klaverjasvereniging “ Ons huis” .
De kosten voor deze marathon klaverjaswedstrijd bedragen /  15,00 per persoon.

Spor^ktiviteiten voor buitenlandse 
v r o u w e n
Fietsles, konditietraining  en fitness ¥©٠٢ bui- 
tenlandse vrouwen. K؛nder©pvang aanwezig. 
In de nieuwe buurisp©rthal aan de Van Ho- 
gend©rpstraat worden tot en met 21 mei 1992 
sportaktiviteiten georganiseetd, speciaal be- 
doeld voor vrouwen uit de verschillende etni- 
sche groepen ؛٨  het Stadsdeel Westerpark.

Informatie: H©gendorp Sportcentrum, Van 
Hogendorpstraat 921, 1051 CE Amsterdam, 
،el.: 6844260.

■ nir Is er nu ook weer voor alle kinderen van  6 
tot 12 jaar  de SFORTINSTUIF ؛٥   de nieuwe 
sporthal. Deze sporthal ligt aan de Van Ho- 
gendorpstraat 921. We gaan tot kerstmis de 
volgende dingen doen: casinospelen, achter- 
werk In de kast, ren je  rot, playback-show, 
estafettespelen, sterkste m an/vrouw  van de 
buurt, ؟ elfverdedigingsmiddag en een Zweeds 
loopspel. Ook kun je er voetballen, tafelten- 
nissen, badmintonnen, turnen  en nog veel 
meer! HET  KOST NIETS.
Ben je dol op voetbal en tussen 12 en 15 jaar?  
Oan kun je op vrijdag van 16 tot 17.30 uur te- 
recht op de voefbalschool, waar getraind 
wordt en bijna iedere maand  wel een toernooi 
of ©fficiële wedstrijd plaats vindt. 0©k deze 
aktiviteit Is gratis!

Ook wordt drie maal per week FITNESS 
TRAINING  gegeven in de krachttrainings- 
ruimte. Op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur en 
woensdag van 19.٥٠ tot 20.30 ٧٧٢ voor vol- 
wassenen en op vrijdag van 15.30 tot 17.30 al- 
leen voor vrouwen. Ook deze aktiviteit kost 
drie gulden per keer. Er wordt in clrcuitvorm  
getraind op de toestellen en aandacht wordt 
besteed aan  houding en algemeen spieruithou- 
dingsvermogen.
Ieder؛; woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00

O R T N IE U W S  UIT  WESTERPARK

Beste buurtbewoners, het nieuwe seizoen in de nieuwe huurtsporthal is begonnen! Dagelijks 
e voor volwassenen slechts drie gulden per keer kosten,؛worden u sportaktiviteilen aangeboden, d 

t‘n ،be voor kinderen gratis zijn. Dat kan nooit veel zijn, voor zo weinig geld, zult u zeggen... 
minder waar! Het bestuur van het stadsdeel Westerpark heeft de •• • • van zijn ؟؛ Niets 

inwoners hoog in het vaandel staan en otndat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, wordt 
and programma een keuze te maken en langs te،؛،rs،؛ond ؛hierbij iedereen opgeroepen om ui

.rum)؛]|،’،،komen in het Hogendprp Spor

Duur cursus:
Iedere d©nderdag van 9.30-11.30 uur 

'DEEL  1 oktober, november en december. 
DEEL 2 januari en februari 
DEEL 3 maart, april en mei

Kosten:
Bij de eerste keer contant te voldoen:
DEEL 1: ƒ  5 0 ,-  
DEEL  2 : / 3 0 , -  
DEEL 3 : / 3 0 , -

Inschrijven:

-  de sporthal;
-  het wijkcentrum  Van Hallstraat 81;
-  de balie van het Deelraadskantoor, Haar-

lem m erw eg  S-10

Informatie:
Amsterdamse Sportraad
Willie Westcrhof, sportconsulent voor alloch-
tonen
tel.: 5522492 
Stadsdeel Westerpark 
Ted Jorrltsm a, sportbuurtwerker 
tel.: 5810463 of  6844260

AANMELDINGSFORMULIER

N aam  : ............................................. ......

Voornaam  : ............................ '

،}eboorteland: .......................................................

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fostcode en woonplaats• . . . .. . .. . .

Tel.nr. •

WERKGROEP WONEN FH
taat de oprichting van een nieuwe werk- 
groep die aan de slag ؟.؛ gegaan om het 
plantsoen op te knappen, waarschijnlijk 
wordt al volgend jaar met dit projekt 
gestart.

-  inrichting van het oude terrein van de Ge- 
meentelijke Dienst Herhuisvesting.

-  verbetering van de verlichting in de opge- 
knapte straten.

-  enzovoort.
Wij willen hiermee doorgaan!
Want:
-  in de komende tijd zijn er diverse sloop/ 

nieuwbouwprojekten;
-  het industrieterreintje aan de Antonie 

Heinsiusstraat wordt opnieuw  ingericht, 
maar dan met de bestemming woningbouw;

-  de deelraad heeft plannen om  de Frederik 
Hendrikstraat deels op  te knappen, waarbij 
het merendeel van de bomen in hun ogen 
moeten verdwijnen.

Maar helaas is de werkgroep wegens verhuizin- 
gen nogal klein geworden, w ij geven een in- 
form atie-avond  over de werkzaamheden van 
de werkgroep. Ge'ïnteresseerde buurtbewo- 
ners, kom  met ons praten. De Informatie- 
avond wordt gehouden in buurthuis De Rei- 
ger. Van Reigersbergenstraat 65, op 30 novem- 
ber om 20.00 uur. Kunt ٧ niet komen, maar 
bent ٧ wel geïnteresseerd bel ons. Emllle Luck- 
hardt, tel. 6842796 of Faul Christenhuis, tel. 
6821133.

De werkgroep wonen FH  (Frederik Hendrik) 
zet zich in voor dë verbetering van de leefbaar- 
held in onze buurt. Leefbaarheid in al آار؛ت fa- 
cetten goals:
-  herprofileringen; bijvoorbeeld voor het 

Van Oldenbarneveldtpleln dat nu opnieuw  
ingericht wordt.

-  aanzet geven tot een bijeenkomst rond het 
Frederik Hendrikplantsoen, met als resul-

KLAGEN HELPT
Ergert u zich ook  zo aan die losliggende stoep- 
tegel, die kuil in de straat en andere dingen die 
best eens even verholpen zouden kunnen wor- 
den? Bij de stadsdeelraad Is een speciaal tele- 
foonnummer waar u met zulke klachten te- 
recht kunt: 5810 400. Ditzelfde nummer kunt 
٧ bellen als ٧ vragen, klachten en aanmeldln- 
gen heeft voor grof vuil. Voor klachten over 
stankoverlast kunt ٧ bellen naar• 5810 ٩٨٨
Voor stankoverlast van het slachthuis. Maggi 
en andere bedrijven in de van Slingelandtstraat 
kunt u de milieutelefoon van de gemeente bel- 
len: 620 7976 of de klachtentelefoon van de 
provincie: tel. 023-3102س . Ook bij de politie 
kunt ٧ terecht: tel. 222222. Een probleem  waar 
veel mensen mee zitten is drugsoverlast. Hier- 
voor kunt ٧ bellen: 5810 351. Denkt u niet: 
Klagen helpt toch niet. Juist als we allemaal 
bellen Is er veel meer kans, dat er wat aan 
wordt gedaan.

Krachttraining en fitness
In de nieuwe buurtsporthal aan de Van Ho- 
gendorpstraat 921 bevindt zich ook een 
k r^ ttra ln in g sru im te . Daarin bevindt zich de 
nieuwste krachttralningsapparatuur van 
Schnell. Het is mogelijk om daar dagelijks van 
07.15 uur tot 23.00 uur Individueel te trainen, 
u moet dan  een k r^ ttra in ih g sk a a r t  aan- 

٠ schaffen. Hiermee kunt ٧ ook gebruik maken 
van de krachttrainingsruimte in het tërediu؛ 
Sportcentrum. Wel dient vermeldt te worden, 
dat het gebruik maken van deze trainingsmo- 
gelijkheid geheel voor EIGEN  RISICO ge- 
beurt. De kaart kunt u in de sporthal kopen op 
vertoon van legitimatiebewijs; ٧ dient ook een 
recente pasfoto  af te geven. Het is mogelijk, 
dat de krachttrainingsruimte incidenteel we- 
gens instruktie ٠٢ verhuur voor kaarthouders 
gesloten Is; dat zal dan  in de hal op het mede- 
delingenbord ruim vantevoren aangeplakt 
worden.

De prijzen voor 1991 zijn als volgt: 
jaarkaart /  153,50
drie kwart jaar /  117,50
half jaar  /  94,50
een kwartaalkaart /  64,50
maandkaart /  37,50
(eventuele prijswijzigingen door het deelraads- 
bestuur voorbehouden).
Vanaf het nieuwe seizoen (vanaf de derde 
week in september) zijn er wekelijks instruktie- 
uren â / 3 , - per persoon per keer, waarop on- 
der leiding krachtsport gedaan kan worden. 
Het omgaan met het materiaal, de trainingsop- 
bouw en -techniek, verantwoorde schema’s 
e.d. worden daarbij behandeld.

SPORTBUURT- 
WERK VAN HOGENDOR?- 
S?ORTCENTRUM  1991-1992
Maandag:
09.30-11.30 uur konditietraining volwassenen
س.19.00-20  uur spreekuur
20.00-21.00 uur buurtkorfbal

Dinsdag:
12.30-13.30 uur begeleiding krachtsport vol-

wassenen
13.30-15.00 uur fitnessinstuif volwassenen
19.30-21.30 uur konditietraining volwassenen
21.30-23.00 uur badmintonles volwassenen

tennisles volwassenen 
crèche
vrij tennis volwassenen 
jeugdinstulf
begeleiding krachtsport vol- 
wassenen
fitnessinstuif volwassenen 
volleyballes volwassenen

Woensdag:
10.00-12.00 uur
10.00-11.00 uur
12.00-13.00 uur
14.00-16.00 uur
18.00-19.00 uur

19.00-20.30 uur 
19.30-21.00 uur

Donderdag:
09.30-11.30 uur fietsen/fitness/konditietrai-

ning buitenlandse vrouwen
09.30-10.30 uur crèche

Vrijdag:
10.00-12.00 uur instnif 55 +
15.30-17.30 uur fitnessinstuif " ^ " ١" "
16.00-17.30 uur jeugdvoetbal 12 t/m  14 jaar
17.30-19.00 uur jeugdvoetbal 15 t/m  17 jaar
19.00-21.00 ٧٧٢ voetbalkompetitie volwasse-

nen

VOLLE¥BALTOERNOOI

Volleybaltoernooi in het Hogendorp Sportcen- 
trum  voor volwassenen. Op zaterdag 26 okto- 
her van 19.00 tot 23.00 uur vindt weer het 
herfsttoernooi plaats voor recreatieve teams. 
Het inschrijfgeld is ƒ  3 5 ,-  per ploeg en opge- 
ven kan schriftelijk geschieden tot 23 oktober 
in het Wijkeentrum  aan de Van Hallstraat 81 
of telefonisch bij de sporthal: 6844260. Ver- 
meld duidelijk de namen van de ploeg en aan- 
voerder. Alle ploegen dienen om 18.30 uur 
aanwezig te zijn. Informatie bij: ٢. Jorritsma, 
sportbuurtwerker, Staatsl؛eden-/Hugo  de 
Grootbuurt, p /a  Hogendorp Sportcentrum, 
Van H o g e n d o rp s tra a t  971 tel. 6844260.

Sportaktiviteiten voor de jeugd
Wat wordt er toeh een boel leuks gedaan voor 
kinderen in de Staatsliedenbuurt. Zo was er 
een paar weken geleden een geweldig korfbal- 
toernooi voor alle scholen op het sportpark  
van korfbalclub Sporting West, waaraan  hon- 
derden kinderen meededen. Twee weken later 
was er een straatfeest voor de Bentinckschool, 
W'aar ook heel veel kinderen aan meededen. 
Fantastisch was dat!

Zaterdag:
09.00-10.00 uur tennisles volwassenen
10.00-11.00 uur tennisles volwassenen

Zondag:
19.00-21.00 uur vrij badminton  volwassenen
21.00-23.00 uur vrij badminton volwassenen

SPEELTUIN

u komt toch ook bij Westerkwartier 
Speeltuin gezellig op de dinsdagmiddagclub

u kunt■ het volgende  doen:
-  sie raden  m aken
-  kleding maken
-  bloemschikken.
En misschien weet u zelf nog Iets leuks. Er Is 
altijd iemand aanwezig die de nodige hulp kan 
verlenen, w ij zijn er vanaf 13.00 uur tot en 
met 15.00 uur. Heeft u (kleine) kinderen, neem 
deze gerust mee. De kosten zijn /  3,00 per 
keer. Tot ziens in “ Westerkwartler” , Van 
Beuningenplein 3a.

9٠
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TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 

STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

ZIJHEEFTHAAR 
SMAAK BIJ 
ONS GEKOCHT.

EN HAAR
FAVORIETE
BLAD!

AKTIE:
Privilege hulzen
100 stuks van f 1,80 
v o o r M , - .
Z o lang  de vo o rra ad  s tre k t.

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL. 6841246

ا ء ء ء  C O M P A C T  D I S C
TOP 4ه SINGLES

TOP 10QC-D-’* 

BOEKEN 

SPEELGOED

Vanklasslektotpop 
Honderden 

goedkope C.D.’s

2e Nassaustraat 33 telefoon 684 06 58 
open: maandag t/m zaterdag

Tabaks- en schrijfwaren
D. W este^eld  T. Meijer

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 
en gebakken vis 
Kwaliteit is onze reclame

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40

GROENTEN - FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 686 4814

د
LINDEMAN

OMDATHET 
NIET 

BETER KAN

PANNEKEET ص
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 684 86 71

Riblappen f 6,75 per pond 
Herfst: R in de maand,
Rookworst STAMPPOTTEN
Zuurkoolspek boerenkool
Casselerrib Zuurkool Hutspot

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL

Speciale aanbieding

METABO
boormachine
ƒ 199.-

£e NASSAUSTRAAT 42 44 TEL. 686 01 52

SPINOZA
DE WITTENSTRAAT 25 AMSTERDAM-WEST TEL. 684 77 46

E U W Ü !  N I E U W ! ! !  N I E U W ! ! !  N IE U W

٢١١٧ ook kopiëren 
v.a. 8centincl. BTW

2e Nassaustraat 36 1052 BP  AMSTERDAM

2e NASSAUSTRAAT 39, TEL. 686 58 ?8

Spare-ribs elité met sauces,
gepofte aardappel en salade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  12,50

En nog vele andere specialiteiten

LUNCH v/a 11.00 ٧٧٢ ETEN TOT MIDDERNACHT

SPECIALITEITEN UIT DE 
OUDHOLLANDSEKEUKEN

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

3© unieke HoHandse gerechten 
van f  7 ,-  tot f 27,50

SFEERVOL DINEREN!
Geopend: van woensdag t/m

س ، م س م ب

Spinoza,  centrum voor  podiumkunst  en muziek
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STADSDEEL WESTERPARK De commissievergaderingen beginnen telkens 
om 20.00 uur. Van 20.00 to t 20.30 uur is het 
voor bewoners mogelijk om  de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen die niet op de 
agenda staan.

De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam. 
De stukken en de agenda’s van de vergaderin- 
gen liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor 
bij de afdeling Voorlichting. ا

VRAGEN OVER STADSDEEL 
W E S T E R P A R K
In het overzicht hierondet kunt u zien waar u 
voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. Weet u niet waar u met uw vraag, 
opmerking of  klacht naar toe moet, belt u dan 
met de afdeling Voorlichting, telefoon 
58 10 300. u  krijgt er antwoord op al uw vra- 
gen of  we verwijzen ٧ naar de juiste afdeling 
of instantie.

Bij de informatiebalie van de afdeling Voor- 
lichting kunt ٧ ook allerlei brochures krijgen 
over onderwerpen als huisvesting, studiefinan- 
ciering, huursubsidie, onroerend goed be- 
lasting e.d. Loop gerust eens binnen, u bent 
van harte welkom. Wij zijn geopend van 8.30 
tot 17.00 uur.

stadsdeel westerpark
Haarlemmerweg 8-10,
1014 BE Amsterdam, tel. 58 10 311

Voorlichting tel. 58 I© 300

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

enkele gemeentelijke zaken
Herhuisvesting 
Van Reigersbergenstraat 2
* algemene informatie 

voor woningzoekenden
٠ spreekuur op ' •

Huurcommissie 
Droogbak la
٠ spreekuur op werkdagen:
Huursubsidie 
W ibautstraat 3
* spreekuur op werkdagen:

MI^EUK
omwonenden a g v .  stank, luchtvervuiling en la- 
waai, die zij veroorzaken met hun heilige koei- 
en. Inmiddels heeft de Stadsdeelraad laten we- 
ten dat de letters weer teruggeplaatst zullen 
worden. Hoera! Het gaat natuurlijk  slechts 
om  een kleine verbetering van het milieu, 
maar, hoe heet het ook  weer ... (?) ... ‘alle 
beetjes helpen toeh’? Vindt u ook niet? Kom 
naar onze volgende bijeenkomst, voor infor- 
matie kunt ٧ bellen naar: wijkcentrum, V. 

Hallstraat 81, tel. 6821133 (vraag naar Dick).

nen. u bent van ha rre  welkom
De afdeling Beheer Openbare Ruimte is ge-
vestigd aan de Van Hallstraat 2. Telefoon:

VERGADERING  VAN DE 
STADSDEELRAAD
Dinsdag ول november 1991 ٠١١١ 19.30  uur.
De vergaderingen van de stadsdeelraad zijn 
openbaar, u kunt deze dus bijwonen. Van
19.30  tot 20 .00  uur is het voor bewoners moge- 
lijk om  de raad  toe te spreken of vragen te stel- 
len. De stukken van de raadsvergadering lig- 
gen ter inzage in het stadsdeelkantoor Wester- 
park bij de afdeling Voorlichting, telefoon: 
5810  300.
De vergaderingen van de stadsdeelraad vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Adres: Haarlemmerweg 8-10, I0 I4  BE Am- 
sterdam. Plaats: Raadzaal, kamer 005 begane 
grond. Tijdstip: 19.30  uur. De zaal is open 
vanaf 19.15  uur.

VERGADER!NGEN  COMMIS- 
SIES NOVEMBER 1991
Commissie Economie en Werk WO 6 nov
Commissie Welzijn en Onderwijs di 12 nov
Commissie Wonen WO 13 nov 
Commissie Stadsdeelwerken/
verkeer en milieu WO 20 nov 
Commissie Algemene zaken/
Personeel ه  Organisatie di 26 nov
Commissie Financiën WO 27 nov

De werkgroep M ILJEUK!, die zich inzet voor 
een beter milieu in de buurt en direkte omge- 
ving, heeft haar eerste succesje te pakken. In 
juni van dit jaar  hebben we aktic gevoerd bij 
de brug over de Kattensloot (kop 2e Nas- 
saustraat) om  daar de letters “ Brug open, Mo- 
tor af!!”  weer op de brug geverfd te krijgen. 
De letters waren verdwenen na de laatste schil- 
derbeurt van de brug. MILJEUK! hoopt hier- 
mee te bereiken dat automobilisten  zich nog 
eens bewust worden van de overlast voor de

ln  de commissie zitten vertegenwoordigers uit 
de buurt, van het stadsdeel W esterpark, de 
centrale stad, politie en HVO.
Donderdag 24 oktober 1991 om  20.00 uur ver- 
gadert de begeleidingscommissie opnieuw  in 
het stadsdeelkantoor aan  de Haarlemmerweg 
8-10. Tijdens deze vergadering zal worden 
gesproken over het v o rs te l  om  het aantal be- 
zoeker؛ van het centrum  op te voeren naar 50 
personen per dagdeel. De vergadering is open- 
baar en dus voor iedereen toegankelijk.
٧٥٥٢  meer informatie kunt u bellen met de af- 
deling Voorlichting van stadsdeel W esterpark, 
telefoon 58 10 300.

HVO probeert overlast voor de buurt te voor- 
komen. Heeft u toch klaehten dan kunt u het 
dienstencentrum bellen. Uw klachten worden 
serieus genomen. Het diensteneentrum ؛s 24 
uur per dag bereikbaar onder telefoonnum- 
mer: 681 16 61.

S T A D S D E E L  W E S T E R P A R K  O P  

TV
Wilt ٧ op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws uit stadsdeel Westerpark? Of wilt u 
met dit mooie weer weten tot hoe laat u in het 
zwembad terecht kunt? Als u in bezit bent van 
televisie met teletekst dan  kunt u deze infor- 
matie op uw eigen televisie oproepen.
De teletekst zit achter het lokale televisie-ka- 
naai, waar SALTO  uitzendt. De teletekst be- 
vat informatie over allerlei Amsterdamse za- 
ken, zoals een culturele agenda, vacatures van 
het Arbeidsbureau en nu  dus ook  in fo rm a tie  
uit uw eigen buurt van stadsdeel Westerpark. 
De informatie van stadsdeel Westerpark kunt 
u vinden op de teletekstpagina’s 187, 188 en

SPREEKUUR  WEGEN EN 
GROEN
Dhr. Essers, hoofd  Behee، Openbare Ruimte, 
houdt iedere woensdagochtend een spreekuur 
van 10.00 tot 12.00 uur voor buurtbewoners. 
Daar kunt u met al uw vragen en opmerkingen 
terecht over het onderhoud  van wegen en 
groen in de buürt. Een afspraak  maken van te- 
v o ren  is n ie t  nodig. Loopt u gewoon eens bin-

NIEUWS UIT
START PROJECT TER VOOR- 
KOM!NG VAN INBRAKEN
Veel huizen zijn slecht beveiligd tegen inbre- 
kers. Vaak bedenkt men zich dat pas als er in- 
gebroken . ؛ة

اا0ء  klırtt II IIW woning  heter beveiligen?
Sinds  ko rt ؛٤   in  stad sd eel W este rp ark  het In- 
b ra a k  P rev en tie  P ro je c t  van  sta rt  geg aan . Me- 
dew erk ers  die  bij dit p ro jec t  w erken  ku n n en  u 
v erte llen  h o e  u uw  hu is  b e te r  tegen  in b rek e rs  
k u n t  beveiligen . Z ij ج سمآ : ا ا  g ra tis  advies  over  de  
k w alite it  van  han g -  en  slu itw erk  en  k u n n en  u 
allerle i h an d ig e  tip s  geven.

Hoe werk، het?
Heeft u een minimum  inkomen tot /  1.600, 
dan  kunt ٧ gebruik maken van de service van 
Inbraak  Preventie Centrum, u kunt het cen- 
truni bellen voor een afspraak. Een paar dagen 
later krijgt u dan  bezoek door iemand van het 
service team. Die adviseert u over sloten e.d. 
u ZOU kunnen verbeteren. En ة؛ه  hij kan س  
١١«  hang sn sluitwerk aanbrengen. Dat ge 
beurt ؟؛gen m ateriaaltosten  en een geringe
vergoeding.

M eer inform«»،■?
Geef een inbreker geen kans. Loop eens bin- 
nen bij het stadsdeelkantoor voor een folder of 
bel het Inbraak  Preventie Centrum  ٧٠٠٢ een 
afspraak: tel. 663 00 75,

ELKE DAG SPORT1NSTU1E
Tot 31 december van dit jaar  organiseert het 
sportbuurtwerk  in stadsdeel Westerpark iedere 
dag sportinstuiven.

W aar kunt u zoal aan meedoen?
Een groot aantal nieuwe sportaktiviteiten wor- 
den wekelijks aangeboden, zoals begeleiding 
krachtsport voor volwassenen, een instuif 
VOO55 ■؛ +  ers, fitnessinstuif voor dames, 
jeugdtennisles, konditietraining  overdag èn ’s- 
avonds. Daarnaast zijn natuurlijk  de toppers 
uit het vorige seizoen gehandhaafd, zoals ten- 
nisles voor volwassenen (met crèche) en de 
jeugdinstuiven.

Meer informatie?
Voor het volledige programma van beide hal- 
len kan men terecht bij beide sportbuurtwer- 
kers in beide sporthallen, de wijkcentra en de 
afdeling voorlichting in het stadsdeelkantoor. 
Ted Jorritsm a, Hogendorp  Sportcentrum, 
Van Hogendorpstraat 921, 1051 CE Amster- 
dam, tel. 684 42 60.

VERGADERING  
BEGELEIDINGSCOMMISSIE
H V O
Sinds december 1990 is aan de Zaagmolen- 
straat een dienstencentrum  voor dak- en thuis- 
lozen gevestigd van de vereniging HVO. Voor 
de komst van het centrum  is een begeleidings- 
commissie ingesteld die het functioneren van 
het dienstencentrum  goed in de gaten houdt.

tel. 58 14 814

tel. 680 68 06 
8.30-12 uur

tel.. 622 02 77 
9-11 uur

tel. 665 91 71 
13-16 uur

NIEUWS VAN

HARTELIJK WELKOM NIEUWE BUURTBEWONERS! voor de huurder. De nieuwe huurprijs die de 
huurcommissie dan vaststelt, valt ongeveer 
10% hoger uit dan  in hiervoor beschreven pro- 
cedure. Bovendien is er dan geen terugwerken- 
de kracht tot het begin van de huurovereen- 
komst, maar gaat de lagere huur pas in nadat 
٧ de huurverlaging hebt aangevraagd.
Het bovenstaande geldt ook  voor kamers. Er 
moet wel een ander puntenstelsel gebruikt 
worden. Dar vindt u in de folder “ H uur en 
v e rh n ıır  van kamers” . Deze folder is ook van 
het Ministerie van VROM.
Voor nieuwbouwwoningen die met overheids- 
subsidie zijn gebouwd en woningen die met 
overheidssubsidie ingrijpend zijn verbeterd, 
geldt het bovenstaande niet. De minister stelt 
de huurprijs van zo’n woning vast en de eerste 
vijf jaar  na het gereedkomen van de woning 
geldt er een verplichte huurverhoging.

Wanneer u meer informatie wenst over dit on- 
derwerp, of over andere onderwerpen over 
wonen en huren, kunt u tereeht bij het 
huurspreekuur dat elke maandagvond van
19.00 tot 20.00 uur en dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur gehouden wordt in ،■et 
Wijkcentrum aan de Van Hallstraat 81.

Medewerkers huurspreekuur

11

Dit geldt in mindere mate ook voor de Hugo 
de Grootbuurt.
De huurcommissie kijkt niet alleen naar het 
puntental van de woning, maar ook naar de 
onderhoudstoestand  van de woning. Wanneer 
de onderhoudstoestand  niet goed is, الق؛ا de 
huurcommissie een lagere huur vaststellen dan  
de maximaal redelijke huur.
Na de uitspraak  van de huurcommissie kunnen 
de huurder of de verhuurder als ze het niet 
eens zijn met die uitspraak  naar de kanton- 
rechter. Dat moet gebeuren binnen twee maan- 
den na verzending van de uitspraak  van de 
huurcommissie.De uitspraak  van de kanton- 
rechter komt dan in de plaats van die van de 
huurcommissie. De uitspraak  geldt met terug- 
werkende kracht vanaf de ingangsdatum  van 
de huurovereenkomst. Krijgt de huurder gelijk 
dan moet de verhuurder de teveel betaalde 
huur terugbetalen.
Wanneer ٧ niet binnen drie maanden het for- 
mulier hebt ingediend bij de huurcommissie, is 
dat nog geen ramp. u kunt ook nog de gewone 
huurverlagingsprocedure beginnen. Het resul- 
taat van deze procedure is wat ongunstiger

vestigd aan  Droogbak 1-a. Openingstijden: 
maandag t/m  woensdag van 9.00 to t ا(ا ا . و  
uur. Adres wijkcentrum: Van Hallstraat 81. 
Welke huur maximaal gevraagd mag worden is 
uit te rekenen. Daarvoor hebt u de folder 
“ Huurprijzen  van woonruimte”  of de folder 
“ Huuraanpassingen”  nodig. Deze folders 
worden uitgegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM). u kunt deze folder 
krijgen bij het wijkcentrum  of  de huurcom- 
missie.
In deze folders is een puntenstelsel opgenomen 
waarmee het puntental van de woning uitgere- 
kend kan worden. Voor 11 aspecten krijgt een 
woning punten  of aftrekpunten. De belang- 
rijkste ؟ specten zijn oppervlakte van de ver- 
trekken, verwarming, isolatie, sanitair, buiten- 
ruimtes, woonvorm, woonomgeving, ouder- 
dom  van de woning. Wanneer u het puntental 
uitgerekend heeft, kunt u met de tabel in de 
folder “ Huuraanpassingen”  zien wat de maxi- 
maal redelijke huur is. Voor de meeste oude 
woningen in de Staatsliedenbuurt is de maxi- 
maal redelijke huurprijs ongeveer /  230, - .

Bent u net komen wonen in een oude woning 
ln de Staatslieden- ٠؛  Hugo de Grootbuurt? 
Betaalt ٧ meer dan ± 230 ؛؛ulden huur? Dan 
is het verstandig om eens na te gaan of u niet 
teveel huur betaalt. Hieronder wordt uitgelegd 
hoe dat moet. Wij, de medewerkers van het 
huurspreekuur van het wijkeentrnm, zijn
graag hereid u riaarhil {٠ helnen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor 
een woning vragen verhuurders regelmatig een 
te hoge huur.
u kunt daar na het sluiten van de huurover- 
eenkomst toch nog wat aan  doen. De huurder 
kan de huurprijs lateh  toetsen door de huur- 
commissie. De h in ir^ r  moet zich wel binnen 
drie maanden na de ingangsdatum  van de 
mondelinge of ؟chriftelijke huurovereenkomst 
tot de huurcommissie wenden. Daarvoor moet 
een speciaal formulier gebruikt worden. Dit 
formulier (nr. 2.2317.2500) is te krijgen bij het 
wijkcentrum  of de huurcommissie. Voor het in 
behandeling nemen van uw verzoek om  de 
huurprijs te toetsen moet u / 2 5 , - b e t a l e n  aan 
de huurcommissie. De huurcommissie is ge

%٠
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ONBEKEND IN DE BUURT

fo to : D irk Blij

PROGRAMMA CAVIA
Om de steeds dalende belangstelling voor hun 
muziek tegen te gaan besluiten ze de zangeres 
Susie Diamond, een ex-callg؛rl met een prach- 
tige stem aan  te nemen.

The unbearable lightness of being, regie: Phi- 
lip Kaufman, met: Daniel Day Lewis en .1 ااا؛اء - 
te Binoche.
Het is de indrukwekkende verfilming van het 
gelijknamige boek van Milan Kundera. Het 
verhaal speelt zich af  in Praag  1968, tegen de 
achtergrond  van de Russische inval in Tsje- 
choslowakije speelt zich een gepassioneerde 
verhouding af  tussen Tomas, zijn vrouw  Tere- 
za en zijn minnares Sabina.

Big time, regie: Chris Blum, met: Tom Waits, 
Miehael Blair, Ralph Carney.
Het is meer dan  een concertfilm  van de concer- 
ten van Tom  Waits in San Francisco en Los 
Angeles in november 1987. Ze hebben de film 
ook als film interessant gemaakt door met een 
raamvertelling te werken. Daarin droom t de 
toneelknecht, gespeeld door Tom  Waits over 
de show business.

Death of a teamaster, regie: Ken Kumai.
Deze eigenzinnige Japanse film handelt over 
de achtergronden  van de rituele zelfdoding van 
Rikyu, een meester van de theeceremonie.

Field of dreams, regie: p . Alden Robinson, 
met: Kevin Costner.
De een ziet de heilige maagd en wordt geroe- 
pen tot een vroom  leven, boer Ray Kinsella 
(Kevin Costner, inmiddels een ster door zijn 
rollen in DANCES WITH  WOLVES en RO- 
BIN HOOD) hoort tijdens het werk op  het 
land een stem die hem sommeert een honkbal- 
veld aan te leggen. Aanvankelijk weet de arme 
man niet wat de hemelse boodschap “ If  you 
build it, he will come”  te betekenen heeft.

Crazy love, regie: Dominique Deruddere, met: 
Josse de Pauw.
Deze Vlaamse regisseur heeft naar grote tevre- 
denheid van de meester zelf, het werk van 
Charles Bukowski als uitgangspunt voor zijn 
film genomen. De film volgt de dromer Harry  
in drie periodes van zijn leven, waarbij frustra- 
ties over liefde en sex een belangrijke rol spe- 
len.

ا ء]ا  fabulous Baker boys, regie: Steve Kloves, 
met: Michelle Pfeiffer, Beau Bridges en Jeff 
Bridges.
Al jaren  verzorgen de broers het muzikale 
behang in stoffige cocktailbars. Frank, de 
oudste, vindt nog steeds voldoening in ver- 
schraalde evergreens. De jongste, Jack, ver- 
bergt zijn mislukte ambitie in zwijgzaamheid.

JUDO NA SCHOOLTIJD
oude behoefte van fysieke tweestrijd, zonder 
ernstige blessures of  al te beperkende regels. 
Alles mag behalve elkaar blesseren. Inventivi- 
teit, kracht, volharding, agressie, alles wat de 
strijdende mens kan  aanwenden om  de over- 
winning te behalen, zit er in. Met dit verschil, 
dat de verliezer in tal van andere vechtsporten, 
een dokter moet raadplegen, maar de verile- 
zende Judoka  zoekt na  afloop  de cantine op. 
Een sport dus waar we trots op kunnen zijn, 
een totaal gevecht verenigd in een beschaafd 
spel van aanval en verdediging. Judo  als alge- 
mene voorspoed en karakter vormend. De be- 
rekening van winst of  verlies.

Waar kan men dat Judo leren?
Afrondend  met een nieuwe band en een erkend 
diploma, in de gymzaal van de WESTER- 
PARK-school gelegen aan  het Van Hogen- 
dorpplein, elke woesdag bij de Amsterdamse 
Judoclub  STAATSLIEDEN, aangesloten bij 
de Nederlandse Judo  Bond. Inlichtingen bij de 
heer Age Jongsma 4-dan lid N .V .J.J.L . vd 
Hoopstraat 8-A, tel 6844517 of  in onze dojo.

Waarom  is er judo  na schooltijd? De familie is 
nog niet thuis, dus is het een sportieve oppas 
en een aanvulling op de lichamelijke en gee؟te- 
lijke opvoeding, voor discipline-concentratie, 
wedstrijdjes maken, meten met anderen en be- 
kend worden.

Hoe is de opbouw?
Onderbouw  4-6 jaar, spelend leren bewegen, 
middenbouw  7-9 jaar, leren samen te werken, 
bovenbouw ؛12-0   jaar, technieken aanleren. 
Vanaf 13 jaar  prestaties gaan  leveren o.a. 
kampioen worden, zwarte banden  gaan halen, 
zij zijn belangrijk voor de club en sport, men 
betekent wat en groeit uit tot een bestuurder. 
De eigen structuur ontwikkelen, misschien le- 
raar worden en sportcuhuur bestuderen 
d.m .v. Kata tra in in g en .

Wat is JUDO?
Het is een fantastisch spel. Een bijkans meta- 
forische strijd  voor behoudt van evenwicht en 
het overwinnen van de opponent. De enige 
vechtsport die alles in.zich heeft, om in een be- 
schaafde maatschappij te voldoen, aan de oer-

woensdag 30 oktober
Filmhuis ا'ه*ا؛ ،, Van Hallstraat 52'.
21-00 uur. Crazy İOVÇ van D. Deruddere. Toe-
8an8 ƒ ة  ل  — •

woensdag 6 november
Filmhui؟ Cavia, Van Hallstraat 52'.
21-00 uur. The fabulous baker boys van Steve 
Klove؟ . Toegang ƒ 0 , - .

maandag 11 november
 -Koperen Knoop, Van Limburg Stirum ءه
Straat 119.
20-00 uur. W iikraadsvergaderin؛?■

dinsdag 12 november
٠؟  Koperen Knoop, Van Limburg ؛؛،irum» 

straat 1ءل,
20 uur. Afdelingsbijeenkomst Hobby صء.  Com- 
puter Club.

woensdag 13 november
Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 5 2 '.
21 س.  uur. The unbearable lightness of being 
van Philip Kaufman. Toegang ƒ 6 ,  — .

woensdag 20 november
Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 5 2 '.
21.00 uur. Big time van Chris Blum. Toegang 
ƒ6,-.

T’AI CHI
In de vorige Staatskrant werd bij de cursus 
T ’ai chi een verkeerd telefoonnummer ver- 
meld. Dit nummer moet zijn 6251883.

zondag 20 oktober
Polanentheater, Polanenstraat ا7ه -
14.00 uur. Tavenu mçt “ و آل،؛الءء’،؛؛<ل¥ا و نا ”  in
de Spiegelzaal. Toegang gratis. 
Polanentheater, Polanenstraat 174.

ا5س  uur, K؛nd؟ r،l،؟ a،؟ r, Rinoceros met “ Op- 
gestaan ؟؛ plaatsvergaan” . (vanaf ö jaar) Toe- 
8an8 ƒ ت— 1  ا  JA P  ƒ 3 ,  — ,

dinsdag 22 oktober
ه ء  Koperen Knoop, Van Limburgstirum- 
straat 11و.
uur. Afdelingsbijeenkomst Hobby ص).20  Com- 
puter Club.

woensdag 23 oktober
Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 5 2 '.
21.00 ٧٧٢. Field of  dreams van p . Alden Ro- 
binson- Toegang ƒ 6 , - .

vrijdag 25 oktober
Polanentheater, Polanenstraat 174.
20 .30  uur. Nieuw hoofdstadtoneel met "Een  
afgehouwen hoofd”  van Iris Murdoch. Toe- 
gang ƒ  12,50  en ƒ 1 0 , - .

zaterdag 26 oktober
Polanentheater, Polanenstraat 174.
20-30 uur. Nieuw hoofdstadtoneel met “ Een 
afgehouwen hoofd”  van Iris Murdoch. Toe- 
gang ƒ12,50 en ƒ  10, - .

zondag 27 oktober -
Polanentheater, Polanenstraat 174.
15.00  uur. Kindertheater Het monument met 
“ vissen” , (vanaf 5 jaar) Toegang ƒ 5 , - ,  JA P

RIIIIRTHUIS DE BE1GER
Van Reigersbergenstraat 65, tel.: 6845676. 

AYURVEDA MASSAGECURSUS VROUWENBILJART
Dit is een massage techniek, afkomstig  uit In- 
dia, die gericht is op het bewaren van de har- 
monie in l؛،;haani en geest. Deze lessen worden 
gegeven door Marga Klinken. Tijdens de cur- 
sus leren de deelnemers de verschillende gre- 
pen toepassen. De lessen zijn op vrijdag van  
9.30-12.00 u. en kosten ƒ  145,— voor 10 les-

TAALLESSEN 
٧٠٥٩ MIGRANTEN

Wilt u Nederlands leren, spreekt u al een beet- 
je Nederlands en wilt u dit beter leren? Kom 
dan  eens informeren in buurthuis De Reiger op 
dinsdagavond om  19.30 uur. Voor degenen die 
al goed Nederlands spreken is er op maandag- 
avond Engelse les van 121. و.30-30  uur.

Op donderdagavond  van 20.٧ س-23.00  . kun- 
nen vrouwen in het buurthuis biljarten. Je 
hoeft er geen ster in te zijn maar het wel een 
klein beetje kunnen. De kosten zijn ƒ  2,60 per 
maand.

KREATIEFMET KLEI
Bloemen gekregen! Wat dacht u van uw eigen 
vaas te maken. Heeft u thuis geen klei of oven, 
kom naar het buurthuis. Elke maandagoch- 
tend van 10.00-12.30 uur. Start op  28 oktober. 
De kosten zijn ƒ  19,00 per maand.

ARABISCHE AVGND
ln  buurthuis De Reiger start 4 oktober een 
open huis avond voor Arabische mannen van
19.00-23.00 ٧ . Je kunt biljarten, kaarten, thee 
drinken, Arabische muziek luisteren en nog 
veel meer! Toegang ƒ  1,50.

KLAVERJAS- EN BII..IARTSMS
Er zijn weer enkele plaatsen vrij. Voor ƒ  10, -  
per maand kunt u op alle middagen, behalve 
dinsdag van 12.30-17.00 u. biljarten, klaver- 
jassen, dammen en schaken. Wij spelen ook in 
de Amsterdamse biljartbond! Informatie in 
De Reiger en vragen naar Piet.

YOGA
Zowel beginners als gevorderden kunnen weer 
les nemen bij Kees Boers. Door het doen van 
y o g a-o efen in g en  wordt het lichaam  soepel en 
is hatha-yoga tegelijkertijd een methode om  je 
te ontspannen. De lessen zijn op woensdaga- 
vond en kosten ƒ  25, -  per maand.

WESTERPARK SCH0LENT0ERN00I
voor de nodige punten. We hadden alle mede- 
werking van de sportwijkmedewerker Ted Jor- 
ritsma gekregen, want mocht het onverhoopt 
gaan regenen konden wij in de sporthal te- 
recht. En zelfs de wethouder van sport, Hacon 
Hansen, kwam om  de wisselbokaal uit te rei- 
ken aan de winnaar. De winnaar van die bo- 
kaal is geworden de Frederik Hendrikschool 
aan  het Van Oldenbarneveldtpleln. Zijn er nog
scholen in de W esterparkbuurt die ook hieraan
mee willen doen en die dit jaar niet hebben 
meegedaan, om  welke reden dan  ook, volgend 
jaar wordt er weer gestreden om  de wisselbo- 
kaal.

Op woensdag 18 september werd op het veld 
van Sporting West een scholentoernooi gehou- 
den, door de scholen uit de W esterparkbuurt. 
Ook de scholen die door het stedelijkbeheer 
aan Sporting West waren aangewezen en dus 
niet in deze wijk staan, waren uitgenodigd. In 
totaal hadden zich zeven scholen opgegeven, 
met een resultaat van elf ploegjes van ongeveer 
8 kinderen per ploeg. Dat het op het veld van 
Sporting West aan de Hogendorpstraat een ge- 
zellige boel was kunt u wel raden. Elke school 
had een aantal supporters meegenomen o.a. 
ouders en leerlingen en onderwijzend perso- 
neel. Ook streed iedere ploeg om  het hardst
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