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Avondkroeg wint 
van stadsdeel 
Westerpark
Na twaalf jaar eén vast baken voor de naehtbrakers in de Staatsliedenbuurt te 
zijn geweest dreigde de fatsoensridders van stadsdeel Westerpark een einde te 
maken aan het bestaan van avondkroeg De Pit. Zo’n tent paste niet in het stra- 
mien zoals Westerpark het graag gehad zou willen hebben. Als je een stok zoekt 
om te slaan is hij gauw gevonden en na dat overijverige agenten een overtredink- 
je konstateerden, was men er als de haaien bij om De Pit te straffen. Gelukkig 
oordeelde de allerhoogste reehtsinstantie in ons land, de Hoge Raad, anders. En 
werden de stadsdeelbobo’s die onze buurt in het gareel proberen te krijgen, op 
oudejaarsdag j.1. keihard teruggefloten.

binnen tien dagen officieel te horen 
dat zijn vergunning was teruggebracht 
v a n  20.00-24.00 uur omdat De Pit 
‘een onrustcafé’ zou zijn. W at dus in 
één klap wel heel erg duidelijk maakt 
dat zowel de ambtenaren van Wester- 
park  als Raam poort «ooit een poot in 
deze kroeg hebben gezet. W ant als er 
iemand zich in het zweet werkt om  
zijn zaak fatsoenlijk te houden, is het 
de eigenaar van De Pit, Jan  Kuipers. 
Ook de klanten vonden dit alles te 
gek. £ ٢ werden spontaan  lijsten met 
handtekeningen verzameld om  te ge- 
tuigen dat men tijdens die twee over- 
tredingen slechts het laatste glas aan 
het uitdrinken was. Stadsdeel Wester- 
park negeerde dit alles en hield voet 
bij stuk: om  twaalf uur horen fatsoen- 
lijke burgers in hun bed te liggen.
De eigenaar van De ? it  vocht tot de 
hoogste instantie dit belachelijke 
besluit van de W P-bobo’s aan. Op 31 
december j.1., terwijl alle andere amb- 
tenaren  een vrije dag hadden, moest 
heer Timmerman namens Stadsdeel 
W esterpark  voor de Hoge Raad  ver- 
schijnen en werd door de opperste 
rechters keihard teruggefloten. 
Ambtenaar Timmermans liet de 
Staatskrant weten ‘niet op de hoogte 
te zijn wat de overweging tot dit 
besluit van de Raad van State’ is ge- 
weest. Ons hoogste rechtscollege 
Schorste hef besluit van de Wester- 
parkbestuurders. Tal van burgers 
stuurden spontaan  een dankbrief naar 
de voorzitter van de Hoge Raad. Deze 
instantie kreeg ook tal van gelijklui- 
dende telefoontjes uit de buurt te ver- 
werken. De Pit is weer als vanouds da- 
gelijks tot 02.00 uur en in het weekend 
tot 03.00 uur geopend. De eigenaar zal 
binnenkort een ontheffing  aanvragen 
om  deze overwinning tot in de vroege 
uurtjes te mogen vieren.

Mohamed El-Fers

Midwinter
in Nassaukerk
Op zondag 26 januari wordt in de 
Nassaukerk, ingang de W ittenstraat 
114, een Midwinter openhuis gehou- 
den. Programm a: 10 uur kerkdienst 
met Margrietha Reinders en de Per- 
cussiegroep van Rudo Molly. Daarna 
koffie, zang, voordracht, muziek, lek- 
kers, drankjes (geen alcohol), brood- 
jes. Om  14.00 uur voorstelling voor 
jong  en oud van gezelschap Tintel met 
Toetie Troutie Ame Louti. Spannend. 
Iedereen is welkom, vooral ook de 
kinderen. Wat kost dat wel? Helemaal 
niets! Tot ziens op 26 januari.

Adrie de Waal Malefijt

Nu komt onze buurt er toch al be- 
kaaid af  dankzij Van Thijns mallotig 
c^sluitingstijdenbeleid . Pure wille- 
keur, dit betuttel dat bewoners binnen 
de Singelgracht wel naar een nacht- 
kroeg kunnen, maar zij die buiten de- 
ze Singelgracht wonen niet. In ieder 
geval niet in de buurt. Zo ontstaat de 
oneerlijkheid dat een kroeg in de Jor- 
daan wel langer mag open blijven, 
maar een kroeg in de Staatslieden- 
buurt niet.
Tot de komst van de Stadsdeelraad 
was er eigenlijk niets aan  de hand. 
Van Thijn  behield zijn bevoegdheid en 
kon wat de Staatsliedenbuurt hoog en 
laag springen, als het gezellig was en 
er geen overlast werd veroorzaakt, 
kon je  tot aan  de dageraad  in tal van 
etablisementen in onze buurt goed 
toeven. Van overijverige strepenja- 
gende agentjes van ‘Bureau Raam- 
poort’ had de buurt toen nauwelijks 
last. Met de komst van de Stadsdeel- 
raad  draaide het bestuur onder voor- 
zitterschap van de dynamische Maar- 
ten Voster een zogenaamde ‘Hore- 
casluitingstijdenhandhavingsbeleids- 
nota’ in elkaar. Uiteraard  zonder dat 
de buurt daarover naar een mening 
werd gevraagd en zonder te onderzoe- 
ken of  er nu wel of geen behoefte was 
aan een nachtzaak.
De bobo’s van Stadsdeel Westerpark 
vonden dat zo’n kroeg niet goed zou 
zijn voor de buurt en dus richtten ze 
‘Het Horeca-Beraad’ op, bestaande 
uit ambtenaren  van Stadsdeel Wester- 
park, ambtenaren  van de Milieudienst 
en ambtenaren  van politiebureau 
Raam poort. Of zoals de heer Timmer- 
man, am btenaar van de afdeling Alge- 
mene Zaken  W esterpark de Staats- 
krant liet weten: ‘We zijn hier bezig de 
horeca in toom  te krijgen en worden 
er lijnen kortgesloten’.
‘Het lijkt wel alsof die gasten van 
Stadsdeel Westerpark er op uit zijn de 
buurt hardstikke dood  te m aken’, rea- 
geerde een verbaasde klant toen hij 
rond  de kerstdagen nog voor midder- 
nacht verzocht werd de in het weekend 
tot drie uur ’s ochtends geopende 
kroeg De Pit te verlaten. Dit welbe- 
kende etablisement op de hoek van de 
Groen van Prinsterer- en Bentinck- 
straat had straf  van Stadsdeel Wester- 
park, want agenten van Raam poort 
hadden bemerkt dat ze een beetje te 
laat open waren gebleven. 
Timmerman van Stadsdeel Wester- 
park: ‘Er waren twee konstateringen 
en er ging ook nog een hele geschiede- 
nis aan  vooraf’. W at wilde hij de 
Staatskrant niet vertellen.
In ieder geval kreeg de eigenaar van 
De Pit met voor Stadsdeel Westerpark 
en R ^ ^ o r t  ongekende snelheid
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Explosiegevaar wordt door
NS serieus genomen
Het Parool de Amsterdamse krant die pretendeert serieuse verslaggeving over het wel en wee van de Mokumse burgers 
te vertegenwoordigen laat zieh door de voorzitter van de Stadsdeelraad Westerpark met een kluitje in het riet sturen. Het 
begon roet هءء artikel in de vorige Staatskrant, waarin wij wezen op het gevaar van nimmer verwijderde explosieven, welke 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de inmiddels gepensioneerde onderwereldfiguur Haring Arie (Adrianus Elpert) wer- 
den gedumpt. Nadat onze Staatskrant de primeur had, stortte ook de landelijke pers zieh op dreigende gevaar. Het Parool 
opende in haar dubbeldikke zaterdageditie met de vette kop*. “ Explosiegevaar’ houdt NS niet tegen’.
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Onderwereldkoning Arie Haring geeft aanwijzingen 
op de onheilsplek. In de Tweede Wereldorlog dump- 
te hij hier zes kisten met explosieven. Naar aanlei- 
ding van het bericht in de Staatskrant stopte de NS 
met haar werkzaamheden bij de spooruitbreiding.

maar zonder voorkennis van explosie- 
ven die eventueel in de grond  kunnen 
zitten, verloopt dat anders dan  nu is 
gebeurd...!’

Haring Arie is boos omdat zijn serieu- 
se poging om  aandacht te vestigen, op 
het gevaarlijke aanwezig zijn van de 
granaten  ziet afgedaan  als; een speelse 
actie van mensen, die tegen de spoor- 
uitbreiding zijn. We zullen u op de 
hoogte houden over de verdere ont- 
wikkeling in deze zaak.

Ab Pruis

Op maandag 13 januari 1992 werd de 
kwestie door Radio Noord- Holland 
behandeld. Haring  Arie kwam  zelf 
uitgebreid aan het woord. 4ل januari 
1992 was Haring om  half één weer te 
horen. Mark  van Boomen van Radio 
Noord  Holland, had een ontmoeting 
gearrangeerd tussen de NS project- 
voorlichter H. Smook en Haring Arie, 
wat zou moeten leiden tot de plaatsbe- 
paling van de explosieven. De heer 
Smook heeft zich inmiddels met de 
o ^ ^ ]^ n g sd ie n s t  van Explosieven in 
verbinding gesteld.
Wij belden dhr. M aarten Vorster om  
commentaar op Het Parool artikel en 
zijn reactie daarop  was: “ De journa- 
list van Het Parool heeft verschillende 
dingen aan  elkaar geknoopt, dat doen 
journalisten  wel meer. Er is door de 
NS wel bodemonderzoek gedaan,

Verslaggever Verlaan van de stadsre- 
dactie wist het volgende te melden (ci- 
taat): ‘Als het aan  de deelraad ligt, 
kan Arie echter rustig slapen. Als hij 
daar al ooit grote hoeveelheden grana- 
ten heeft gedumpt, zijn die óf  reeds 
lang weggehaald óf inmiddels onscha- 
delijk geworden. Uiteindelijk hebben 
de NS uitgebreid bodemonderzoek ge- 
pleegd. Het zwaar aangezette Staats- 
krantbericht zal wel een grapje van de 
redactie zijn, reageert men (Maarten 
Voster, voorzitter van de deelraad 
Westerpark). Een speelse actie dus; 
immers net als het volspijkeren van de 
bomen die in het Westerpark gekapt 
moesten worden voor de spooruitbrei- 
ding. Op die manier wilden actievoer- 
ders vorig jaar voorkomen dat de ket- 
tingzaag in de boomstammen werd ge- 
z e t...j’

! ^ c u m e n t a i r e

uitgeproeedeerde
vluehtelingen
Dinsdag 28 januari a.s. is om  19.00 
uur op de tv (Nederland 3) een docu- 
mentaire te zien over werken met uit- 
geprocedeerde vluchtelingen en ande- 
re illegaal geworden migranten. Als 
voorbeeld van wat er in Amsterdam  
zoal op het gebied van huisvesting, ge- 
zondheid, juridische bijstand, inko- 
men voor deze groepen wordt gedaan, 
is de Staatsliedenbuurt (dat wil zeggen 
de afdeling Staatsliedenbuurt van het 
A.S.K.V., Amsterdams Solidariteits 
Komitee Vluchtelingen) gekozen. De 
opnames werden dan  ook in onze 
buurt gemaakt, o.a. in ons Wijkop- 
bouwgebouw  aan de Van Hallstraat 
81. Kijken dus!

Eeuwfeest De Binding
er ؛n continuedienst gebeden tegen het gevaar van het i

vertrokken er fietsbedevaarten naar Heiloo. Ook organiseerde men voor de jon- 
^ens uit de buurt een week ‘op kamp’ naar een boerderij in Brabant. Voo^ de 
kienavonden ‘met zang en dans’ kwam men zelfs uit de ^ordaan naar de Wit- 
tenstraat. In de loop der jaren hebben vele duizenden buurtbewoners het ge- 

؟0؟ w van (nu) De Binding bezocht. Ware het niet dat Mark van Brugge bo^en 
م  ingang van het buurthuis ontdekte dat dit gebouw uit Anno 1892 s t ^ d e ,  dan 
hadden we op 14 februari a.s. geen feest gehad vanwege het honderd jarig be- 
staan van أزه ٧٠٠٢  de buurt zo markante gebouw. Honderd jaar, dat is niet niks 
en ٧٠١٠٢ reden voor een groot buurtfeest met live-muziek ete.

plat kreeg met krakers als ‘Tulpen uit 
Am sterdam ’ en ‘Aan  de Amsterdamse 
grachten’. Tegenwoordig m aakt Jos 
deel uit van de muziekgroep Op Hoop  
Van, gespecialiseerd in aktie- en pro- 
testliederen. Maar laten we eerst te- 
ruggaan naar het einde van de vorige 
eeuw.
Henk Bleyendaal, een van de huidige

Vervolg opو 2

Veel lezers van de Staatskrant schieten 
vol herinneringen als het eeuwfeest 
van De Binding ter sprake komt, en er 
vallen namen uit het verleden. Mensen 
zijn ze tot op de huidige dag niet ver- 
geten. Neem Jos Linnebank, later ak- 
tief in de Vredesbeweging. Linne- 
bank, van 1970 tot ‘74 directeur en 
een graag geziene gast tijdens de don- 
derdagse kienavonden, waar hij, zich- 
zelf op de gitaar begeleidend de zaal
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stand tussen De Witte Brug en Ons 
Huis aan  het Van Beuningenplein, 
welke sinds 1987 gezamenlijk opere- 
ren onder de nieuwe naam  De Bin- 
ding. Het ©nderstel van het altaar doet 
tegenwoordig dienst als tafel. De 
muursehildering van Lueebert wordt 
dagelijks bewonderd door kinderen en 
sporters, aangezien de kapel de trans- 
formatie in s^ r tz ^ l/k in d e rru im te  
heeft ondergaan . ظ  al die j ^  en is er؛
niet veel veranderd, en zitten^er nog 
steeds jongeren in het gebouw. Zo 
moet het blijven ook: historisch is dit 
zo gegroeid en de buurt kan daar trots 
op zijn. Komt dat vieren op 14 februa- 
ri. Deze feestdag begint om  14.00 uur 
met Bingo en levende muziek. Tussen
16.00 en 18.00 uur is er een optreden  
van de kindergooehelaar M ostafa 
Rahman, met aansluitend kinderdi- 
SCO. Om  17.00 uur begind de reunie 
voor oud (mede)werkers en vanaf
20.00 uur is er een groot buurtfeest 
met live-band en discjockey. ٧٠٠٢ alle 
activiteiten geldt vrije entree. Kom 
dus ook  op 14 februari a.s. naar De 
Binding in De W ittenstraat 27. Voor 
verdere informatie kunt u bellen. Te- 
lefoon 684 86 72.

Mohamed El-Fers

Wicca 
op zondag
Vanaf heden gaan elke zondagmiddag 
om  half twee bij Wicca de deuren 
open (aanbellen bij de heer en mevr. 
Bierbel). De bedoeling is gezellig spel- 
letjes als het oudhollandse ganzebord, 
domino, mens-erger-je-niet, triviant, 
risk en sjoelen te beoefenen, evenals 
tafeltennis. Klaverjassen, swarte pie- 
ten, kraken en andere kaartspelen. Dit 
alles onder het genot van ءةهظهءء1هي  ... 
kopje thee of koffie.
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De Staatskrant is een uitgave van het wijk- 
opbouw orgaan  Staatslieden- en Hugo  de 
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Kopij voor de volgende Staatskrant dient uit- 
erlijk  twee weken vóór verschijningsdatum  
binnen  te  zijn. Kopij die vertaald  moet wor- 
den in het A rabisch/T urks  dient uiterlijk  
drie weken vóór verschijningsdatum  bij ons 
binnen  te zijn. Voor mededelingen welke niet 
op  een floppy  worden  aangeleverd berekenen 
wij de zetkosten  door aan  de betreffende  in- 
stantie. Vergeet niet de flop  te voorzien van 
naam  en adres van de afzender. Alle berich- 
ten  op  floppy  in W ordFerfect 4.2  o f  5.1 of  
in ASG1I aanleveren. De volgende krant ver- 
schijnt op  vrijdag  2 f ل e b r u a r i
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Eeuwfeest De Binding
de stichting en haar accommodaties 
overneemt. De naam  verandert in De 
Witte Brug.
£ ٢ breken grootse tijden  aan. ?iet 
Vink: ‘Het werd een geweldig open 
ruimte, waar van alles kon. £ ٢ werd 
dag en nacht gewerkt’.

Laatste priester- 
directeur
Op 31 december 1969 vertrekt Ben van 
der Vegt, de laatste priester-directeur 
van het gebouw, en treed de eerderge- 
noemde Jos Linnebank aan. De gees- 
telijke leiding komt in handen van de 
huidige pastoor van de Magdalenapa- 
rochie in de Spaandammerbuurt, pa- 
ter-aalmoezenier Bram  Denkers. Bram  
leest missen op vier hoog achter en 
verzorgt de spirituele aktiviteiten. 
Twee jaar later wordt de allerlaatste 
mis op vier hoog achter gelezen.
Jos Linnebank kan zich deze periode 
nog goed herinneren:
‘Ja, het was er altijd  erg druk  en heel 
gezellig. Wat me vooral is bijgebleven, 
is die enorme warmte en solidariteit 
welke de buurtbewoners voor elkaar 
aan de dag legden. Vooral het dansen 
na afloop  van de wekelijkse kien- 
avond was een feest. Stond je voor je 
het wist te walsen met ouderen van in 
de zeventig, die met zo’n enorme snel- 
heid in het rond  draaide dat ik als jon- 
ge knaap de grootste moeite had dit 
bij te  houden, zo snel gingen die ouwe 
vrouwenvoetjes’.
En natuurlijk  de woensdagmiddagen. 
Welk kind in de Staatsliedenbuurt is 
er niet mee opgegroeid?

Kindermiddag
. Linnebank: ‘Het kinderwerk bloeide 

hevig, met woensdagmiddagen waar- 
op er zo’n 200 kinderen binnen waren, 
die onder andere bezig werden gehou- 
den met het accordeonspel van Egbert 
van Soest (van de latere Vuurtoren). 
Verspreid over alle ruimten hadden er 
minstens tien verschillende activiteiten 
plaats. Ze konden  kleien, timmeren, 
toneelspelen, stomme films kijken, 
zaalvoetballen. In de kapel hadden  we 
een klimrek neergezet en om  de drie 
kwartier konden de kinderen een an- 
dere activiteit kiezen. Die woensdag- 
middagen waren grandioos, o p  don- 
derdagavond hadden we een aparte 
club voor de allermoeilijkste jonge- 
ren, die vanaf 10-11 jaar. Organiseer- 
den we in de kapel avontuurlijke spe- 
len, waarin in het donker een soort 
cowboy- en indiaantje werd gespeeld. 
Het ging er nogal ruig aan  toe.
In diezelfde periode zaten de iets 
oudere jongeren  er met hasj te experi- 
menteren, terwijl in hetzelfde gebouw 
de vrouwensjoelclub bijeenkwam  en 
er een bloemschikcursus werd gege- 
ven.’
De namen uit deze periode schieten 
Jos Linnebank weer binnen:
Ron Boot, Nico Kuiper, Joop  Span- 
jaard , Egbert van Soest, Saskia de 
Graaf, Ton  Schimmelpenninck (broer 
van provo  Luud), M artha de Jong  en 
zo ging hij nog even door.

Johan Nust 
verherbouwt
Halverwege de 70er jaren  heeft de 
grootste verbouwing van het voorma- 
lige schoolgebouw  plaats. De leiding is 
in handen van architekt Johan  Nust, 
in onze buurt bekend door zijn ont- 
werp van het blok in de Van Limburg 
Stirumstraat (?annekeet/Volendam- 
mer Vishandel) en de bebouwing rond  
het Frederik Hendrikplantsoen. Het is 
opnieuw  een interne verbouwing, wel- 
ke meer dan een half miljoen gulden 
heeft gekost. De buitenkant blijft ech- 
ter geheel in tact.
Linnebank: ‘Ja, toen hebben we er- 
voor gewaakt dat het kunstwerk van 
Lueebert niet het slachtoffer zou wor- 
den van deze interne herbouwing’. 
Rond 1985 werd een nieuwe koepel ge- 
vormd. Buurt en Jongerenwerk Am- 
sterdam  afdeling Centrum /O ud  West 
krijgt het gebouw  in handen. Er komt 

samenwerkingsverband tot

kwamen we om  acht uur aan  en daar 
was dan een ‘zingende mis’ met predi- 
katie door rector Vlaar, die ons mee- 
deelde dat op deze dag Onze-Lie- 
ve-Heer ‘op een gans bijzondere wij- 
ze’ op ons neerzag en de toenemende 
verwildering van de moderne jeugd 
betreurde. Met name het strandleven 
en de ‘handelingen in dans- en taplo- 
kalen’ vervulde heiti met zorg. Wij 
luisterden ademloos, in de hoop  enige 
details te vernemen, maar deze werden 
niet verstrekt. Na een donderend Ma- 
rialied zetten wij ons aan  lange schra- 
gen in de tuin  en kregen broodjes met 
thee. Wat er nu eigenlijk precies in 
Heiloo te vereren was, daar ben ik 
nooit achter gekomen. Men had daar 
natuurlijk  het ‘heilig putje’, door Sint 
Jeroen persoonlijk gegraven en van 
geneeskrachtig water voorzien, maar 
we werden door de paters niet aange- 
moedigd het te bekijken en ik heb het 
ook nooit bezocht. Na het Marialied 
had ik zo’n razende honger, dat deze 
devotie er eenvoudig niet meer bij 
kon. Vermoedelijk zat de zaak zo, dat 
de augustijnen, die nogal vooruitstre- 
vend waren, een bedevaart nog juist 
geoorloofd  vonden, maar het putje 
zelf als verdacht beschouwden. Na de 
oorlog kregen zij hierin gelijk, want 
de paus schrapte Sint Jeroen van de 
lijst der heiligen en het putje raakte 
verstopt. Intussen was de situatie enig- 
zins dubieus. We pelgrimeerde wel, 
maar waarheen, dat wist geen sterve- 
ling. Ik herinner me dat Jan  Stevens 
dit al fietsend eens vroeg aan  een broe- 
der, die naast hem  reed. ‘Rechts hou- 
den’ antwoordde de broeder korzelig, 
‘en niet klessen’. Deze behandeling 
van kerkelijke problemen werd toen 
wel toegepast’, aldus Godfried Bo- 
mans.

Geen wierook maar 
sigaretten
In de kapel vier hoog aan  de Wit- 
tenstraat konden de jongens en ge'ïnte- 
reseerde buurtbewoners tot in het be-

gin van de 70er jaren  hoogmissen en 
lofdiensten ondergaan. Iets dat met 
name onder deze godsdienstig ver- 
waarloosde jongens heel wat balda- 
digheid zal hebben weten te voorko- 
men. Tenslotte kun je geen katte- 
kwaad uithalen  als je geknield voor 
het altaar ligt.

Hoe grondig men ook te werk ga^t 
godsvrucht aan  te kweken, de jongens 
blijven ‘onverbeterlijk waar het de be- 
taling van contributie betreft’ en ‘ook 
wordt er stiekem gerookt’ in de kapel. 
Geen wierook, maar sigaretten.
De zestiger jaren  betekenen een om- 
mekeer in de beleving van het katholi- 
cisme. Rond 1965 komt de klad er in 
en raakt stichting Sint Franciscus 
Liefdewerk in gesprek met de katho- 
lieke welzijnsstichting KBGJ, welke

beden door de boys van Fransiscus 
Liefdewerk. Er hebben tal van activi- 
teiten plaats: er wordt zilverpapier en 
doppen  van melkflessen gespaard 
‘voor de armen in de buurt’, zoge- 
naamde Vader en Moederclubs geor- 
ganiseerd. Hiermee hoopt men ‘het 
kwaad bij de wortels aan  te pakken’ 
en de verwekkers van al die gods- 
dienstig verwaarloosde jongens de ka- 
thechismus bij te brengen. Helaas, 
vooral de Vaderclubs genieten weinig 
belangstelling, omdat het ‘vooral de 
vaders ontbreekt aan  godsvrucht’. 
Moeders zijn meegaander en komen 
wel op de (streng gescheiden georgani- 
seerde) clubs om  te leren antwoorden 
op de vraag ‘Hoe kunnen wij de dui- 
veis beletten ons kwaad te doen?’ Me- 
nige katholieke oudere in onze buurt 
kent het antwoord  op deze 39e vraag 
uit de katholieke kathechismus van 
die dagen: door waakzaam  te zijn, te 
bidden en aan  hun bekoringen weer- 
stand te bieden.

Bedevaarten naar 
Heiloo
Jaarlijks hoogtepunt, ook voor de 
tegenoverliggende rijwielreperateur, 
was de fietstocht naar Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heiloo, pal aan de 
spoorlijn Amsterdam-Alkmaar. Daar 
bevond zich de wonderbaarlijke 
Runxput en werd aan het eind van de 
14e eeuw een kapel gebouwd rond een 
miraculeus houten Mariabeeldje. Tal 
van namen herinneren ook  nu nog aan 
dit oude heiligdom: Santpoort is afge- 
leid van Sancta Forta  (Heilige Foort, 
toegangsweg tot het Heilige Bos (Hei- 
loo), evenals dat Beverwijk de laatste 
wijkplaats voor pelgrims uit de Zuide- 
lijke Nederlanden was, waar men met 
name uit Beverland naar Heiloo trok-

In de vijftiger jaren  van deze eeuw 
tierde het rijke roomse leven na een in- 
zinking weer welig en uit heel Holland 
trok  men in processie naar Onze Lieve 
Vrouw ter Nood in Heilloo.
Hoe het de fietsende jongeren uit de 
W ittenstraat ongeveer moet zijn ver- 
gaan, weten we dankzij Godfried Bo- 
mans, die zo’n gebeurtenis beschreef: 
‘Elk jaar trok  onze school ter bede- 
vaart naar Heiloo. Het ging per fiets. 
Voorop reden de paters, op de voor- 
zichtige, overvloedig bellende en on- 
nodig armen uitstekende manier, 
waarop in die tijd  zich kloosterlingen 
per rijwiel voortbewogen. Daarachter 
kwamen de jongens’.

‘Wij reden in rijen van vier. Dat kon, 
want om  zes uur ’s ochtends was er 
nog niemand op dejveg^, 0 0 ؤ م ة إ إ

mensen die De Binding leiden: ‘In 
1891 werd besloten tot de bouw  van 
een openbare school voor het lager 
onderwijs in de zojuist ontstane 
Staatsliedenbuurt. Het werd officieel 
Schoolgebouw  Eerste Klasse nr. 61 ge- 
naamd  en in 1892 werd de school in 
gebruik genomen met 330 leerlingen 
en 20 open plaatsen’.
In oorlogsjaar 1943 staat het gebouw  
leeg en bevindt zich in slechte staat. 
De gemeenteraad verzint een nieuwe 
functie en besluit dat het gebouw  al- 
leen gebruikt mag worden voor activi- 
teiten ‘ter voorkoming van baldadig- 
heid’. Iets waar men ook toen al blijk- 
baar last van had in onze huıırt-

Godsdienstig 
verwaarloosde jongeren
De gemeente besluit de leegstaande 
school te verhuren aan de aan  de Kei- 
zersgracht 19 gevestigde Rooms ka- 
tholieke stichting Sint Franciscus Lief- 
dewerk, een organisatie van de con- 
gregatie van de priesters van het Heilig 
H art van Jezus. Deze priester hielden 
zich vooral bezig met de opvang van 
jongens uit ‘godsdienstig verwaarloos- 
de gezinnen’. Dat waren van oor- 
sprong katholieke gezinnen, waarvan 
de ouders hun zondagsplicht verzuim- 
den en ook  niet de verplichte jaarlijkse 
biecht deden. Iets wat toendertijd  on- 
getwijfeld nogal wat baldadigheid zal 
hebben veroorzaakt.
Eind 1943 huurt Sint Franciscus Lief- 
dewerk het gebouw  voor /2 5 0 0 , -  
per jaar, een bedrag dat nu 
/1 2 0 س. , -  bedraagt. De eerste 
priester-direkteur klaagt over ‘de go- 
righeid’ van het gebouw en verbouwt 
en vertimmert voor /  6000, -  gulden 
aan  de school. Zo wordt er op de 4e 
verdieping een kapel gemaakt, waar

naast het altaar de internationaal be- 
kende experimentele dichter en schil- 
der, niemand minder dan  de ‘De Kei- 
zer der Vijftigers’ Lueebert vlak na 
het einde van de Tweede Wereldoor- 
log een muurschildering aanbrengt.

Kostbaar kunstwerk 
Liicehert
Lueebert werd in 1924 als Bert 
Swaansdijk aan  de Lauriersgracht ge- 
boren en woonde in die jaren  in de 
Tweede Nassaustraat. De schildering 
is er nog steeds en daarmee heeft De 
Binding een nogal kostbaar bezit in 
huis.
Oudere buurtbewoners zullen zich 
ook  nog wel weten te herinneren dat er 
in 1956 in continuedienst ‘tegen het 
gevaar van het communisme’ werd ge

©  foto: Dirk Blij
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Party Time met 
Caribbean Promotion: 
New Roots Band in Binding

© foto: Dirk Blij

De heren  van Caribbean-Prom otion  zorgen er ٧٠٠٢ 
dat er weer gefeest kan  worden. W ant i t’s party  time

Boeken uit de Buurt
Neerlands bekendste ‘Volksschrijver’ Gerard Reve werd in de Van Hallstraat ge- 
boren, de Franse poète maudit en ontdekkingsreiziger Arthur Rimbaud verbleef 
 n 1876 in de latere De Wittenstraat en ook vandaag de dag wonen er in onze؛
buurt tal van sehrijvers. Hilde Repelaer van Driel zal in het n ieuw jaar regelma- 
tig boeken voor de Staatskrant reeenseren van in onze buurt wonende sehr^vers. 
Van haar ook het verzoek aan in onze buurt wonende sehrijvers haar te laten 
weten wanneer hun nieuwe publicaties verseh^nen. \

een levehesch rijv ing  van Djalâl al- 
Dîn ben Bahâ’ al-Dîn Sultân al-’Ula- 
mâ W alad ben Husayn ben Khatïbï, 
beter bekend onder de Mevlânâ, de in 
Afghanistan geboren Persische dich- 
ter die in Turkije de soefi-order der 
draaiende derwisjes zou stiehten, naar 
hem Mevlawi genoemd.

Bijna zeven eeuwen lang beperkte dé، 
verering zieh tot de islamitisehe we- 
reld. Nadat A tatürk  in 1927 het be- 
staan van de orde verbood, leek het 
gebeurd te zijn met deze verbazing- 
wekkende soefi’s, welke duidelijk een 
affiniteit met shamanisme hebben, het 
gevolg van M evlana’s eentraal Aziati- 
sehe origine. Het verbod van Atatürk  
is nog steeds van kraeht, maar met de 
huidige groeiende belangstelling voor 
het Oosterse denken seharen zich jaar- 
lijks mensen uit alle vijf de continen- 
ten zich rond  zijn graf in het Turkse 
Konya. Een bonte en zeer uiteenlo- 
pende verzameling van New Age figu- 
ren uit Europa en Amerika, vrome 
moslims uit Iran, theosofeti uit Duits- 
land en leden van Mevlana-verenigin- 
gen uit Tokyo, Kabul en Den Haag. 
Dit boek is het verhaal van El-Fers* 
eigen kennismaking. Via zijn eerste 
ontmoeting met een een derwisj ‘ver 
na middernacht op de trap  van de 
hoofdingang van de Blauwe Moskee 
in Istanbul’ reizen we met de schrijver 
mee door de Qrientaalse Middel- 
eeuwen: naar Balkh in Afghanistan 
naar Samarkand  in Oezbekistan, 
langs Bagdad, Aleppo en Damascus 
om uiteindelijk in het Turkse Konya te 
belanden. Mevlana is ook het facine- 
rende verhaal van de ontmoeting met 
de woest-bruuske soefi Shams, de gro- 
te verandering in het leven van Mevla- 
na- Shams wordt Mevïana’s ‘sultan al- 
M a’shükin’, zijn ‘prins der geliefden’. 
Deze liefde maakt Mevlana tot groot 
dichter, maar tegelijkertijd verwaar- 
loost hij zijn leerlingen. Hij had alleen 
maar belangstelling voor Shams. Na 
Shams te hebben vermoord maken 
diezelfde leerlingen opnieuw  plannen 
om de nieuwe uitverkorenen van de 
soefi-meester af  te maken. Mevlana is 
een fascinerende biografie over de 
door de New Age-beweging heront- 
dekte mysticus, bij wiens dood in 1273 
zich moslims, joden  en christenen 
streden om  de eer zijn stoffelijk over- 
schot naar het graf te mogen dragen. 
Wat dit boek betreft, geld wat ‘Mek- 
ka, lezerjaarboek voor 1992’ over eer- 
dere biografieën van deze schrijver 
meldde: ‘El-Fers toont zich in zijn 
profielen voortdurend  een koning van 
het soort anekdoten dat, naar het 
woord van Boswell, een biografie de 
kruimige kern moet geven’. Goed ge- 
documenteerd, vol sfeervolle tijds- 
beelden. Mevlana is een boek dat aan 
iedere diplomaat werkzaam  in het 
Midden Oosten als handhoek zou 
moeten worden verstrekt. Dit facine- 
rende werkje van bescheiden omvang 
maakt onomwonden duidelijk wat in 
de vele dikke boeken over Oosterse 
mystiek en soefisme verborgen blijft. 
Het leest als een sneltrein.

Hilde Repelaer van Driel

Om§ebouwde man 
trouwt met drie 
Arabieren
A b Pruis & Aai'cha Bergamin/Aai'cha 
Paperback, uitgave Stichting Vrije 

. Kommunikatie, Amsterdam, ISBN 90 
73951 01 1, f3 9 ,5 0

Het bizarre conflict van een als man 
geboren vrouw  luidt de titel van het 
boek wat de aan  de Nassaukade W O- 

nende schrijver Ab Pruis samen met 
Aai'cha Bergamin schreef. Het facine- 
rende verhaal van de als transeksneel 
geboren Leonard, die nog voor zijn 
operatie in het artiestenmilieu en 
prostitutie terecht komt, in de 
Utrechtsestraat tippelt en zelfs de late- 
re Amerikaanse president ontmoet. 
Na haar operatie ook door de burge- 
lijke stand als vrouw  erkend verandert 
Leo haar naam  in Aa'ïcha. Haar (eer- 
ste) huwelijk, een h a lfjaa r  na de ope- 
ratie is met de M arokkaan  M otabit, 
die ze in Casa M aria aan de War- 

٢ moesstraat had ontmoet, was in 1973 
internationaal voorpaginanieuws. 
Veel geluk was het prille paartje niet 
beschoren, evenmin als haar tweede 
verbintenis met de Tunesiër Aka ben 
Sa'i'd, welke na zeven jaar wordt ont- 
bonden. M aar Aa'i'cha bleef opti- 
mistisch en stapte opnieuw  in het hu- 
welijksbootje, dit keer met een dertig 
jaar  jongere M arokkaan.

Nooit eerder gaf een boek zo’n eerlijk 
beeld van de onderwereld vol echte 
nichten en valse maagden. Het turbu- 
lente leven van Aai'cha als vrouw  in 
een mannenlichaam, als artieste, hoer 
en getrouwde vrouw  in Amsterdam  en 
Noord Afrika wordt uiterst openhar- 
tig beschreven in dit 246 pagina’s tel- 
lende meesterwerk over het bestaan in 
de marge. Een uiterst boeiend boek 
dat ik in één adem  uitlas.

De Draaiende Derwisj 
٢^١١  de New Age- 

beweging
Mohamed El-Fers/Mevlana 
Paperback, uitgave Jan Mets/Passa- 
Tempo, Amsterdam, ISBN 90 5330 
049 X f  9,90 (verschijnt 21 maart a.s., 
zie ook het artikel De derwisjen ko- 
mVn in deze krant)

Na het succes van El-Fers’ biografie 
over de laatste sultan Mehmed VI, 
welk boekje als enig Nederlands werk 
werd opgenomen in de afdeling 
Osmaanse geschiedenis van het Istan- 
bul Librari in Turkije, opnieuw  een 
blik in de raadselachtige wereld van de 
Oriënt waarin El-Fers uitstekend inge- 
vo؟ rd ذ  Ditmaal geen sultan, maar

Op vrijdag 24 januari a.s. opnieuw  
een avond. M aar dan pakt Caribbean- 
Prom otion  groots uit met een double- 
bill feest: live- muziek van de New 
Roots Band en in de pauze zet d.j. 
Arico de tent weer op z’n kop. De 
aanvang van deze avond is om  21 uur 
en het gaat door tot bam. De New 
Roots Band staat garant voor dansba- 
re, gezellig muziek en iedereen is meer 
dan  welkom. De toegansprijs voor de- 
ze double-bill night is tien gulden.

de deelraad bedanken.
In het bijzonder gaat onze dank  uit 
naar Paul Christenhuis, opbouwwer- 
ker in onze buurt, voor zijn praktische 
hulp, grote inzet en morele steun. We 
hopen verder dat er door de buurtbe- 
woners op een verstandige manier ge- 
bruik  gemaakt zal worden van het ze- 
brapad. We doen een beroep op auto- 
mobilisten om de verkeersregel in acht 
te nemen die geldt bij een zebrapad. 
Die is per 1 november ’91 als volgt: 
een automobilist is verplicht te stop- 
pen voor een zebrapad  als er voetgan- 
gers wachten om  over te steken. 
Houdt u er dus rekening mee, wan- 
neer u door de van Limburg Sti- 
rum straat rijdt, dat er misschien voet- 
gangers willen oversteken en pas dus 
uw snelheid aan zodat u tijdig kunt 
stoppen.
Voor voetgangers geldt: altijd goed 
uitkijken, ook op een zebrapad!

Mieke van Gelderen

de Binding, de W ittenstraat 27, tel. 
684 8672. Tijdens de les is er kinder- 
opvang aanwezig, u  kunt u opgeven 
bij het buurthuis. Opgave is pas geldig 
als u betaald  heeft. Als u gebruik wilt 
maken van de kinderopvang, wilt u 
dat dan even melden? Meer i n f o r m a -  

tie over deze kursus bij Nicoline Gröt- 
zenbauchf ٠ - •

afgelopen maand  tegen de verslagge- 
ver van de Staatskrant, voor ze hem  
de dansvloer op sleurde om  weg te 
zweven op de klanken van soca-me- 
gaster Arrow’s Hot, hot, hot. En in- 
derdaad, ook uw verslaggever waande 
zich even in een ander werelddeel. 
Zonder overigens last te hebben van 
een jet-lag door de tijdsverschillen. 
W ant het was gewoon in De Wit- 
tenstraat 27, in het hart van de 
Staatsliedenbuurt. W hat’s in a name, 
zong Shakespeare al. De muziek, de 
drankjes en bovenal de gezellige at- 
mosfeer deden je echter anders ver- 
moeden. Je kunt het zelf meemaken.

De commissie Stadsdeelwerken stem- 
de in meerderheid voor de aanleg van 
een zebrapad in de van Limburg Sti- 
rumstraat ter hoogte van de van Beu- 
ningenstraat. Op de commissieverga- 
dering stemden tegen het zebrapad: 
Staatsbelangen en CDA. De overigen, 
PvdA, VVD؟ Herenigde Commu- 
nisten en Groen Links, stemden voor.

In de regel volgt het Dagelijks Bestuur 
van de deelraad de adviezen van een 
commissie op, zodat we er van uit mo- 
gen gaan  dat er binnenkort tot de aan- 
leg zal worden overgegaan.
De pas aangelegde ‘koppen’ moeten 
eerst nog worden aangepast, omdat 
een zebrapad een stoeprand  van zo’n 
5 a 6  meter vereist.
Het aktie-comité is tevreden met het 
bereikte resultaat en heft zich daarom  
op. Wij willen graag alle mensen die 
ons gesteund hebben tijdens de toch 
wel moeizame onderhandelingen met

Dames, bent u niet meer zo in vorm? 
Onder ؛Kom dan naar onze kursus 

deskundige begeleiding kunt u weer 
wat fitter worden.
De kursus is een combinatie van calle- 
netics, mensendieck en aerobic. Tijd: 
dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur. 
Kosten: ƒ 5 , - per les, u betaald mini- 

m 4.,Pl^t$;-buurthuis؟i؟rnp؟p ٩!. m ^ l

Zin in een zonnig gevoel terwijl de ijs- 
bloemen op de ruiten staan? Dat kan, 
want I t’s party  time again in Buurt- 
huis De Binding aan de W ittenstraat. 
Deze gezellige avonden van Caribbean 
Prom otion  zijn inmiddels in Amster- 
dam  en omgeving een begrip voor de 
Ifefhebbers van swingën،؛e muziek. 
Wij mogen ons als buurt gelukkig 
prijzen dat we niet hoeven af  te reizen 
naar Midden Amerika om de sfeer van 
de West Indies te kunnen proeven.

‘Als je even je ogen sluit, waant je je 
in de tropen’, zuchtte een 18-jarige be- 
zoekster tijdens de Carib^؟ an Party

Computerkursus 
buitenlandse en 
Hollandse 
mannen
Buurthuis de Binding en de Buurt- 
werkplaats organiseren gezamenlijk 
een aantal computerkursussen voor 
mannen. Tijdens deze kursus leert u 
een aantal basismogelijkheden van de 
computer kennen.
De kursus is speciaal bedoeld voor la- 
ger opgeleide mannen.
Het kursusmateriaal is voor een deel 
ook in het Turks en Arabisch ver- 
taald- Buitenlandse mannen worden 
dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd 
aan de kursus deel te nemen. De kur- 
sus is op de volgende tijden: Voor Ma- 
rokkaanse mannen: dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Voor Turkse 
mannen: woensdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Voor anderen: donder- 
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
De kursus start op 18, 19 en 20 februa- 
ri, kosten: /  6 0 ,-  voor 12 lessen. De 
kursus wordt gegeven in de buurt- 
werkplaats, Cliffordstraat 38. u  kunt 
u op de volgende adressen voor deze 
kursus opgeven: voor dinsdagmiddag: 
Buurthuis de Binding, de W ittenstraat 
27, tel. 684 8672, bij Nicoline Grötze- 
bauch. Voor woensdagmiddag en 
donderdagmiddag: buurthuis de Bin- 
ding, van Beuningenplein 103, bij 
Evelien van der Wiel. Schrijf u snel in, 
wij verwachten dat deze kursus snel 
vol zal komen. ٠

Zebrapad komt er

Kursus ‘In vorm’
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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

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL
Ook voor al uw verf en verfwaren 
Alle Flexa kleuren o.a. €ou)eur
locale

10,75 750 CC ^ te x  f 
31,50 liter f 2>؛V

Alle Touwen produkten
2e NASSAUSTRAAT 40 42 44 TEL. 686 01 52

PANNEKEET ص
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 684 86 71 \ئءءءإغ
Runderlappen, heerlijk ٥٨٦ te 
sudderen 500 gram f 6,75 
Kippebouten 5 0 gram f آ  3,95 
Allerlei heerlijke snelklaar 
produkten, o.a. hamburgers, 
cordon- bleu, slavinken enz.

vriidas 24 ianuari
21 uur 

C A lt I B B E A J V
PItOMOTION
O R G A N I S E E R T  I N

B U U R T C E N T R U M

' U I N Ü I N Ü
De Wittenstraat 27

te berei.ken met bus 22 of tram 10(2e Nassaustr.)

LIVÊ ÜSIC
NEW BOOTS BAND

met ة ق  
ENTREE f  10,

ص

ه
mه

م بي

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

;
٨٠

Waag ookeens 
een kansje

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL. 684 1246

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 686 4814

د
LINDEMAN

O f t ^ A T H E T  

NIET 
BETER «AN

Tabaks- en schrijfwaren
D. Westerveld T. Meijer

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

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

2e Nassaustraat 36 1052 BP AMSTERDAM

TEL.686 58 78NASSAUSTRAAT 39,

d e

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

En nog veie andere specialiteiten 

LUNCH v/a 11.00 ٧٧٢ ETEN TOT MIDDERNACHT

٠
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Afscheid Sociaal 
Vernieuwster Renee 
van Vlaardingen

© foto: Dirk Blij

In onze krant van januari vorig jaar introduceerde wij onder de titel ‘Koude 
Wijn In Nieuwe Zakken’ twee projectmedewerkers Sociale Vernieuwing in de 
binnen stadsdeel Westerpark gelegen buurten. Die van de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt was vrij snel verdwenen. De medewerkster in de Staats- en Hu- 
go de Grootbuurt hield het aanzienlijk langer uit en nam pas begin van deze 
maand afscheid. Hoe verging het Renée de afgelopen zestien maanden dat zij 
verbonden was aan het Wijkopbouworgaan in de Van Hallstraat? Ellen Wil- 
schut sprak met de scheidende sociale vernieuwster.

wat banenpolers geplaatst, terwijl bij 
andere stadsdelen de sv veelal on- 
taardt in een nota-veldslag. Wat ook  
goed is, is dat ze bier niet opnieuw  het 
wiel proberen  uit te vinden, maar echt 
samenwerken met de organisaties in
de buurt.
Wat ik niet zo aangenaam  vond, was 
dat als er bij die begrotingsbesprekin- 
gen nog geld moest worden gevonden, 
dat maar uit de socialeverniewing^ot 
moest komen, terwijl daar dan geen 
criteria voor werden gesteld, terwijl 
als zo’n project van buiten  wordt inge- 
diend, dat ineens wel aan  die criteria 
wordt beoordeeld. Gelukkig is dat ge- 
schrapt.

Migranten
Wat vond je leuk aan dit werk?
Heel gevarieerd werk, met heel ver- 
schillende mensen je met de meest uit- 
eenlopende onderwerpen bemoeien. 
Dat is natuurlijk wel leuker als bij de 
meeste banen. Bovendien heb ik het 
goed getroffen bij het w o o ,  want er 
hangt een prettige sfeer en je  hebt er 
leuke collegea.

Wat ga je nu doen?
In ieder geval ga ik door met mijn an- 
dere baan, opbouwwerker bij het ser- 
vicebureau van migrantenorganisa- 
ties, SOAA genaamd. Voörlopig doe 
ik verder even een paar weken niets.

Ellen Wilschut.

Ik vermoed dat het een kwart ton  of 
zoiets is geweest. Vier banenpolers 
plus een coördinator en de spullen die 
ze nodig hehhen.

Bonneboekjes en 
uniformen
Spullen, bonnenboekjes en uniformen 
soms?
Inderdaad^ ie noemt maar wat.

W at stoorde jouw  het meeste, waar- 
door loopt het dan niet zoals verwacht 
mag worden.
?rojectm atig  werken blijkt in de prak- 
tijk  wel vaker startproblemen  met zich 
mee te brengen. Het was dus wel te 
verwachten. Wat me het meeste stoor- 
de? Het moeilijke van deze baan  is dat 
je moet werken voor achterstands- 
groepen, terwijl sv zo’n breed terrein 
bestrijkt wat maakt dat zo’n baan  
gauw  gaat zweven. Bovendien is het 
bereiken van achterstandsgroepen erg 
moeilijk. Dan moet een beroepskracht 
echt de tijd  nemen om  het vertrouwen 
te krijgen van zo’n groep. Daarom  lijk 
het me beter dat je een of twee groepe- 
ringen kiest en die dan  ook goed bena- 
dert, inplaats van vijf of  zes dingen 
maar half te doen.
Hoe is de rol van het stadsdeel WP. 
Ja, wat verwacht je van zo’n stads- 
deel. W at ik algemeen hoor in mijn 
omgeving is dat je vrij tevreden mag 
zijn met dit stadsdeel. Ze hebben fors

en het taallessen project dat op de lijst 
staat voor ƒ ه5  س. م  
Een beetje ongelijk verdeeld, is het 
niet. Het aantal mensen van 65 jaar en 
ouder is net 10% van de bevolking, 
maar sleept een zesde van het totaal in 
de wacht. De grootste groep is die van 
20-35 jaar, meer dan vier maal het 
aantal bejaarden, wat krijgen die? 
Het lijkt misschien een hoog bedrag, 
maar werken met groepen die zich in 
een isolement bevinden is erg arbeids- 
intensief, en dat kost dus geld. Een ge- 
middelde medewerker in de welzijns- 
sector kost al gauw /  60.000 per jaar  
inclusief werkgeverslasten, dus dan  is 
een ton  nog niet veel.
Persoonlijk  denk ik dat het project 
*niet goed genoeg is voorbereid. Toen 
die medewerkster er kwam, moest ze 
eerst nog met alle betrokken  instellin- 
gen afspraken  maken, daarom  heeft 
het misschien zo’n gering resultaat, 
wat dus niet wil zeggen dat het kans- 
loos is. Het was een kouwe start, om- 
dat het voorbereidende werk nog niet 
was afgesloten.

Maatwerk
Wat ik goed vind, is dat ze een ton  
hebben gereserveerd voor banenpo- 
Iers, daar kun je veel mensen mee hel- 
pen omdat de deelraad per banenpoo- 
ler een vergoeding van /  3750, -  be- 
taalt aan  Bureau Maatwerk. Het sala- 
ris wordt betaald met teruggeploegde 
uitkeringsgelden. Daarmee kunnen 
mensen werkervaring opdoen  en uit de 
uitkering raken. Voor alleenstaanden 
werkt dat prima, maar gezinnen gaan 
er te weinig op vooruit. Die gaan er 
nog geen honderd gulden op vooruit, 
dus dat is niet echt stimulerend, ter- 
wijl die gezinnen juist de grootste te- 
korten  kennen.

Wat IS nu ^ u w  eigen gevoel? Ben je 
tevreden met wat er van de beloftes is 
uitgekomen?
Het blijkt voor de instellingen die pro- 
jecten hebben aangevraagd, behoor- 
lijk moeilijk te zijn om  plannen in 
daadwerkelijke activiteiten om  te zet- 
ten.

W aarom?
Ja, dat heb ik me ook altijd afge- 
vraagd. Er zijn altijd  een heleboel in- 
stellingen betrokken  bij het totstand- 
komen van een project. Bijv als ba- 
nenpoolers een opleiding moeten heb- 
ben, maar er geen plaats is bij de 
opleiding, dan duurt het een tijd  voor- 
dat je over de goed opgeleide mede- 
werkers beschikt. Dat soort dingen 
kost veel tijd.

Piet Snot
Of neem die parkeerwachters in de 
Spaarndammerstaat. Wat daar onder 
meer een rol heeft gespeeld was het 
ontbreken  van de juridische bevoegd- 
heid om  boetes uit te delen.
Die knapen stonden er dus gewoon 
een beetje voor piet snot te klooien? 
Ze waren dus heel snel weer verdwe- 
nen. Terwijl er heel veel mensen 
enorm  veel energie in hadden gesto- 
ken.

Waren dat sufferds die niet wisten dat 
je zomaar zelf politietaken kan  op- 
eisen?
Ik neem aan van nïet. Het idee is ont- 
staan uit een behoefte om  iets te doen 
aan de parkeeroverlast.

Maar wie was dan die zot die dacht er 
een nieuw project van te kunnen ma- 
ken?
Ja, dat waren meerdere instellingen. 
Bovendien was het in die Spaarndam- 
merhuurt. Daar ben ik dus riiet aktief 
bij betrokken geweest.

Een nonsensproject dus, wat kostte 
zo’n geintje ons als belastingbetalers 
nu precies?
Ja, dan moet je eerst in allerlei advies- 
commissiestukken gaan zoeken voor 
dat je dat bedrag boven water krijgt.

Hoeveel geld was er nu in totaal het 
afgelopen jaar  beschikbaar in dit 
stadsdeel voor die sv?
Oh shit, hoeveel was dat ook alweer... 
eh... moet ik even nakijken, het is zo 
om en nabij de zeseneenhalve ton  
( f  616.735). Ik ben meer geconcen- 
treerd op het komende jaar. In dit 
nieuwe jaar komt er ongeveer hetzelf- 
de bedrag ter beschikking, waarvan er 
ruim  twee ton  beschikbaar komt voor 
nieuwe projecten. Het grootste deel 
van die zes ton  is echter al vastgelegd 
voor reeds bestaande projecten. Er 
komt dus steeds minder geld ter be- 
schikking van nieuwe projecten als je 
niet oppast. Zo wordt je dus gedwon- 
gen om  te schuiven met geld, wat weer 
betekent dat je andere dingen moet 
stoppen, zoals het contactpunt voor 
ouderen of dat graffity-project.
Okay, maar meer dan  een half miljoen 
gulden om een beetje verf van de 
Hammam  (die al jaren  dicht is) af  te 
krabben, een contactpunt voor de be- 
jaarden  en wat taallessen. W aar gaat 
het meeste geld precies aan verloren? 
Salarissen van semi-ambtenaren.

Salariskosten
Er wordt inderdaad er een ton  uitgege- 
ven aan  sociale verrieuwingsfunctio- 
narissenbij de deelraad en in de wijk- 
centrum. Het meeste geld gaat echter 
naar projecten, zoals de coördinatie 
Ouderenzorg, wat ook een ه  krijgt

Wat is er gerealiseerd in de periode dat 
jij als SV bij w o o  werkte?
‘Eh, nou ja , voorop staat dat je nooit 
dingen alleen realiseert. Mijn taak  was 
met name voorlichting te geven en 
mensen te helpen bij het ontwikkelen 
van plannen. W at er op dit moment 
goed draait is het taallessenproject 
wat via buurthuizen  in dit stadsdeel 
wordt uitgevoerd. Dat funktioneert 
prima. Wat inmiddels ook is gestart, 
zij het met wat meer moeite, dat is de 
graffity-ploeg. Zij verwijderen graffi- 
ty, zodat de buurt er weer netter uit- 
ziet. Ze hebben de Hammam  prachtig 
schoongemaakt. En natuurlijk  de 
buurtcongierge voor oudere buurtbe- 
woners. Dat projectje startte in sep- 
tember. W at al werkte was de plein- 
werker op het Van Beuningenplein, of 
anti-vandalismewerker. De hoop is 
dat zo’n persoon in de toekomst een 
vaste baan kan krijgen en dat het niet 
alleen bij een project blijft.

Zo, dat was alles?
In het verlengde daarvan wil ik zeggen 
dat het belangrijk is dat het niet bij 
projecten  blijft, maar dat al die activi- 
teiten permanenten activiteiten wor- 
den. Je bent er niet door een paar jaar 
taallessen te geven. Daarom  is het van 
belang dat er nu eens zo’n project in 
de reguliere begroting van het stads- 
deel wordt opgenomen. Dat is met 
nog gccn enkel project het geval.

ilmhuis Cavia
an H ر allstra at 52-1

woe. 29 jan. 21.00 u 
Betrayed
van Constantin  Costa-Gavras, U.S.A. 1988.
Psychologisch-politieke Thriller. Debra Winger, als Katie, speelt underco- 
ver agente van de FBI, die infiltreert in milieu van ne*ö-nazı’s. 

woe. 5 feb. 21.00»
Pascual Darte
van Ricardo Franco, Spanje 1976.
Het leven van een Cantilliaanse boer, wiens opstandigheid niet kan  leiden 
tot politiek engagement, maar tot onbegrensde gewelddaden.

woe. 12 feb. 21 .M  11

Los Santos Inocentos
van Mario Camus, Spanje 1984.
Spanje in de jaren  ’60. Verwerking van het traum a  van het Franco-regime. 
De armetierige omstandigheden van een landarbeidersgezin.

woe. 19 feb. 2 1 .M u  
Ixilik
van Bas Raymakers, Nederland 1986
Een film waarin observeren centraal staat. Opnieuw kijken en luisteren. 
Duende
van Râmon Gieling, Nederland 1986.
Documentaire over het begrip ’duende’ naar aanleiding van een essay van 
Lorca hierover.

1’olanentl^‘ate،’
!*olanenstraat 174. telefoon 020- 6821311/6820255

za. 1 feb, woe. 5 t/m  za. 8. 20.30 u. Zaal
De avontuurlijke reizen van een dame met geld
van St. M antaan. Solo-programma van Nora Kretz. Regie Willem-Jan 

Hoekstra.

zo. 2 feb. 15.00 u. Zaal. Vanaf 6 jaar.
Er was eens.../ Kan Yama Kan...
van Hakim  Traida. Over een jongetje dat altijd  verveeld voor de t.v. ligt.

zo. 9 feb. 15.00 u. Zaal. vanaf 6 jaar.

van Soes e^ Stip. Twee clowns kijken terug op hun  leven.

woe. 12 feb. t/m  za. 15. 20.30 u. za. 15 ook 15.00 u. Zaal.
De Psychologische test
van W .F. Hermans door Nanook N ono. Regie Jos Veldhuizen.

zo. 16 feb. 15.00 u. Zaal. vanaf 8 jaar.
Vliegen of vleugels
van Gnaffel. Ergens in de stille Zuidzee droom t een grote voğel ervan eens 

kampioen zweefvliegen te worden. Regie: Peter van Dijk. Spel: Elout Hol.

woe. 19 feb. 20.30 u. Zaal.
Pueblo Errante
van Nung del Fuego. Jiddische^ Ladino en Spaanse muziek en dans.

woe. 19 feb. t/m  za. 22. 20.30 u. Zolder.
Oude woorden, nieuwe muziek.
van Jack  Brokaar en Jeroen  Versluis. Poëzie van Hadewich, Seneca, Nij- 

h o f f ^ ^ r s m a n  en van Ostayen op muziek.



Wordt 
Staatskrant- 
journalist
In zo’n levendige buurt als die Staats- 
liedenbuurt gebeurt altijd wat. En ook 
in de Hugo de Grootbuurt is het niet 
stil. Heb je zin en tijd  om  te sehrijven 
over wat er in onze buurt leeft, of zie 
je mogelijkheden om  onze krant gra- 
fiseh vorm  te geven, schroom  dan  niet 
om  je aan te melden als redakteur/tri- 
ee of vormgever/ster van de Staats- 
krant. Het is en blijft vrijwilligers- 
werk, maar weet dat je welkom  bent 
in ons team  van razende reporters, 
snelle fotografen en artistieke vormge- 
vers. Bel voor meer informatie naar 
het W ijkopbouworgaan, Van Hall- 
straat 81, tel. 6821133.

Kursus 
Iyengar- 
yoga
In buurthuis de Binding is nog plaats 
op de kursus Iyengar-yoga.

' Iyengar-yoga is een aktieve vorm  van 
yoga. Het draagt bij tot het ontwikke- 
len van innerlijke kraeht, soepelheid, 
evenwieht en coneentratie. Het leert je 
beter met beide benen op de grond te 
staan. Na verloop van tijd zul je je be- 
wuster van liehaan en geest worden. 
Tijd: dinsdag van 17.45 tot 18.45, 
kosten: /  50, -  voor 10 lessen. Plaats: 
Buurthuis de Binding, de W ittenstraat 
27, tel. 684 8672. Als u mee wilt doen 
kunt zieh opgeven tijdens de les bij 
Marloes Gies. Meer informatie over 
deze kursus bij Nicoline G r^zebaueh.

De derwisjen komen
Op 21 maart a.s. is het nieuwjaarsdag, Nowruz, van het jaar 2592 vol؛؛ens de 
oude Perzische kalender, zal in de kleme zaal van de Nass^kerk de presentatie 
plaatsvinden van het so^i-broederschap van Mavlâna en de presentatie van een 
Nederlandstalige biografie over deze in de dertiende eeuw geboren Perzische 
stichter van de orde der draaiende derwisjen stichtte, naar hem Mevlawi ge- 
noemd. Na bijna zeven eeuwen lang navolging in de gehele islamitische wereld, 
heeft op 21 maart a.s. de presentatie plaats van het eerste Mevlana-broederschap 
in West Europa.

De avond zal worden gehouden in de 
kleine zaal van de Nassaukerk, ingang 
in de De W ittenstraat. Met de huidige 
groeiende belangstelling voor het 
Oosterse denken zal het waarschijnlijk 
storm  lopen bij deze bijeenkomst. 
Het programma ziet er als volgd uit: 
na een kort openingswoord zal er de 
presentatie zijn van een video over de 
sema, de dans van de draaiende der- 
wisjen. Vervolgens zal het hoofd  van 
de Bâdri ba Mevlâna, de uit Iran af- 
komstige heer Reza Hedayat het eerste 
exemplaar van de Nederlandstalige 
biografie over Mevlâna aanbieden aan 
de schrijver. Ook kunnen Nederlandse 
gei'nteresseerden in de derwisj-dans 
zich opgeven voor een workshop wel- 
ke door de heer Hedayat zal worden

Sjeik  Reza  H edayat van  de  D raaiende  Derwis- 
jen . ©  fo to : Studio  Luigi, M ilaan

gegeven. Heel bijzonder is wel dat hier 
voor het eerst in de geschiedenis van 
dit broederschap, ook  vrouwen hier- 
aan mee kunnen doen, zij het (voor- 
alsnog?) in gescheiden groepen. De 
aanvang van de avond is kwart over 
acht.

Nederlandse
taalles
voor 
migranten
In het stadsdeel W esterpark is drin- 
gend behoefte aan  vrijwilligers/sters 
voor het geven van Nederlandse taal- 
lessen aan migranten. Momenteel 
kunnen de buurthuizen  niet aan  de 
vraag om  lessen voldoen. De groepen 
die ,s avonds les krijgen, bestaan  over- 
wegend uit mannen; in de middag 
wordt er veelal aan vrouwen les 
gegeven.

De avondlessen zijn op dinsdag- en 
donderdagavond (van 19.30-21.30 of
20.00 tot 22.00 uur); de middaglessen 
zijn op maandag, dinsdag of vrijdag- 
middag van 13.00-15.00 uur. De vrij- 
williger/ster heeft de keuze om  één of 
meerdere malen per week les te geven.

De groepen bestaan afhankelijk  van 
het niveau uit drie tot acht personen. 
De lesgevers/sters krijgen de eerste 
tijd  training en begeleiding. I^ichtin- 
gen bij de lesco^dinator, buurthuis 
de Piraat op maandag  , woensdag en 
vrijdag van 9.30-17س  uur en op dins- 
dag en donderdag van 15.00-19.00 
uur; Tel. 624 75 89.

ع أ د ي ر - _ و و

M a r o k k a a n s e

les voor 
Nederlanders
Bij voldoende aanmeldingen start 
buurthuis de Binding binnenkort een 
kursus M arokkaans. In deze kursus 
krijgt u een inleiding in het arabische 
dialect dat wordt gesproken in Marok- 
ko, Algerije en Tunesië. De nadruk  in 
deze kursus ligt op spreek- en luister- 
vaardigheid. De kursus wordt gegeven 
in het fonetisch schrift, u  leert dus 
niet het arabische schrift lezen en 
schrijven. Tijd: maandagavond  van
19.00 tot 20.15 uur, start: maandag  9 
maart, kosten: /  90, -  voor ■ول lessen,. 
+ / 2 5 , -  materiaalkosten  (boek en 
cassette). Plaats: Buurthuis de Bin- 
ding, de W ittenstraat 27, tel. 684 
8672. u  kunt u voor 1 m aart inschrii- 
ven voor deze kursus. Uw inschrijving 
is pas geldig als u betaald heeft. Voor 
meer informatie over de kursus kunt u 
v ra g ^ n a a r  Nicoline Grötzebauch.

Nieuwjaarsrede voorzitter 
Wijkopbouworgaan

© foto: Dirk Blij

begrotingsbesprekingen heeft de 
stadsdeelraad geld uitgetrokken voor 
het ^rticipatie-pro jek t allochtonen. 
Bettina zal zich, niet als stagiaire, 
maar als nieuwe medewerkster van het 
W ijkopbouworgaan  speciaal hiermee 
belasten. Administratief is de kwestie 
buurtbeheer afgerond. Jammer ge- 
noeg zijn wij nog niet tot een prakti- 
sche invulling kunnen komen. Gebrek 
aan menskracht speelt hierbij een gro- 
te rol. Over de inspraakprocedure van 
de stadsdeelraad is overleg geweest 
tussen de beide Dagelijkse Besturen 
(Stadsdeel en Wijkopbouworgaan). 
Tot strukturele afspraken hebben die 
gesprekken nog niet geleid. Ook stank 
en milieu hebben die aandacht gekre- 
gen die nodig was. Het onderzoekbu- 
reau Blauw heeft inmiddels de rappor- 
tage over stankoverlast rond  de van 
Slingelandtstraat afgerond  en aan de 
betrokkenen toegestuurd. Om  tot 
oplossingen te komen zullen stadsdeel 
en bedrijven door middel van onder- 
handelingen resultaten moeten zien te 
boeken. Wij wachten met spanning af 
en blijven de boel in de gaten houden 
en hopenlijk de stank niet al te lang 
meer in de neusgaten. Blijven nog de 
bedrijfsterreinen. Werkgelegenheid in 
en voor de buurt, menging van wonen 
en werken, revitalisering van bestaan- 
de terreinen en ontwikkeling van nieu- 
we delen, maken het geheel to t een 
complexe aangelegenheid. Ook dit 
punt blijft onze niet aflatende aan- 
dacht vragen. Tot slot wil ik iedereen 
bedanken voor het vertrouwen dat het 
afgelopen jaar  in mij is gesteld en voor 
het geduld dat nu is opgebracht om  
naar mij te luisteren.

Naailes voor 
Marokkaanse
meisjes
In buurthuis de Binding starten we 
binnenkort weer met naailessen voor 
marokkaanse meisjes. Alle meisjes 
vanaf 10 jaar  zijn welkom.
De lessen zijn iedere woensdag van
15.00 tot 17.00 uur in hinirt.hnis de 
Binding, de W ittenstraat 27. We be- 
ginnen op woensdag 22 januari. De 
lessen kosten / -ءل   per keer. We ho- 
pen jullie allemaal te zien.

deel/eigenaren bij opknapbeurten  
werd opgesteld en wordt steeds vaker 
als richtlijn  gebruikt. Ook hier mag 
van een succes gesproken worden. Het 
verstrekken van informatie aan  deel- 
nemers van ontwerpteams staat nog 
als prioriteit op het verlanglijstje. Ge- 
lukkig bevindt het opstellen van richt- 
lijnen zich in de eindfase. Eind maart 
begin april hopen wij het ontwerp 
daarvan tegemoet te kunnen zien. Wat 
betreft de woonbestemming op de be- 
drijfsterreinen, zijn de verwachtingen, 
dat er op het Amsterdams Westelijk 
Industrie Centrum-terrein een aantal 
woningen gebouwd zullen worden. De 
deelraad schijnt hieraan ook veel 
waarde te hechten. Zorgen baart ech- 
ter het Gemeente Waterleiding-ter- 
rein. Van de 600 daar te bouwen WO- 
ningen zal een groot gedeelte, en dan  
praat men over 50%, bestaan  uit 
koopwoningen. Wel veel meer dan 
ons Uitgangspunt. Als ik dan  terug- 
denk aan  een passage van het pro- 
gramakkoord  van de Stadsdeelraad, 
waarin zij zegt de sociale woningbouw  
te bevorderen en koopwoningen te 
houwen naar de behoefte van de 
buurt, dan rijst bij mij de vraag 
“ Stadsdeel waar ben je mee bezig” . 
Een andere zinsnede uit hetzelfde ak- 
koord, “ een zo beperkt mogelijk aan- 
tal woningbouwverenigingen in de 
buurt”  schijnt — en ik zeg heel voor- 
zichtig schijnt — ook een moeilijk 
haalbare kaart te zijn. Een nog niet in 
onze buurt werkzame woningbouw- 
vereniging zal waarschijnlijk een aan- 
tal woningen op het Waterleiding ter- 
reingaan bouwen. Dit als gevolg van 
de door de Federatie gehanteerde zgn. 
kruisjeslijst. Een schone taak  voor het 
Stadsdeelbestuur zich hiertegen te ver- 
zetten. Wij van onze kant hebben 
reeds van ons laten horen.

Helaas is het ons niet gelukt meer 
armslag te krijgen voor het sloop- 
team. Een starre opstelling van het 
Stadsdeelbestuur heeft er toe geleid, 
dat het sloopteam  zich heeft terugge- 
trokken. Grondzaken  is zelf tot tijde- 
lijke vèrhuur overgegaan en volgens 
berichten, met succes. Dus gelukkig 
niet alleen maar kommer en kwel. 
Veel tijd  hebben de medewerkster SO- 

ciale vernieuwing, Renée van Vlaar- 
dingen en onze stagiaire Bettina Pa- 
bich gestoken in het betrekken van et- 
nische minderheden bij het gebeuren 
in de woonomgeving. Een weliswaar 
moeizaam  opgave, maar gelukkig met 
positieve resultaten. Bij de g e lo p e nafgel ؛

Tijdens de eerste Wijkraadsvergade- 
ring sprak Max van Noord, voorzitter 
van het Wijkopbouworgaan Staatslie- 
den- Hugo de Grootbuurt een inspire- 
rende nieuwjaarsboodschap uit voor 
een aandachtig luisterende wijkraad. 
Voor hen die niet aanwezig waren, 
drukken wij zijn rede alsnog in de 
Staatskrant  af.

Diegenen onder u die ik nog niet per- 
soonlijk een voorspoedig 1992 heb 
kunnen toewensen, wil ik bij deze 
mijn beste wensen aanbieden. Een 
kleine terugblik op het wel en wee en 
het reilen en zeilen van het Wiikop- 
bouworgaan maakt duidelijk, dat ook 
1991 weer de nodige inspanningen van 
medewerkers en D.B. heeft gevraagd. 
Het jaar  begon hoopvol met een volle- 
dige bezetting en een uitgebreid Dage- 
lijks Bestuur. Reden genoeg om  te 
mogen veronderstellen, dat de activi- 
teiten voldoende ondersteuning zou- 
den hebben. Helaas was de vreugde 
niet van lange duur. Nog vóór het 
midden van het jaar werd één van de 
medewerkers, René de Goede, langdu- 
rig ziek en een andere kracht, Riemie 
Brongers, ging in een ander deel van 
het land een nieu\y bestaan opbou- 
wen. Een deel van hun  werkzaamhe- 
den werd zo goed en kwaad als het 
kon door de overigen overgenomen. 
Het zal u niet verwonderen, dat hier- 
bij prioriteiten moesten worden ge- 
steld en dat het daardoor kon gebeu- 
ren, dat er wel eens dingen moesten 
blijven liggen. Met het in dienst ne- 
men van een nieuwe medewerkster, 
Loes Nieuwboer en het aantrekken 
van een tijdelijke kracht, Anneke 
Paehlig, zijn wij de problemen geluk- 
kig zonder al te grote kleerscheuren te 
boven gekomen. Het is dan ook vol- 
komen op zijn plaats, dat ik de mede- 
werkers (sters), namens het Dagelijks 
Bestuur bedank voor hun  inzet. Ik wil 
hier niet ingaan op de inspanningen 
van de werkgroepen in het afgelopen 
jaar. Uit de diverse jaarverslagen zal 
dat voldoende blijken. Wel wil ik even 
terugzien op de voornemens, die op de 
eerste wijkraadv^'rgadering van het af- 
gelopen jaar werden geformuleerd. 
Niet alleen terugzien maar ook  even 
stil staan  bij datgene dat werd bereikt. 
De informatie-brochure over verbete- 
ring van partikuliere woningen werd 
gerealiseerd en het is een voldoening te 
mogen constateren dat ook Bouw- en 
Woning Toezicht van het stadsdeel er 
gebruik van maakt. Het protocol over 
afspraken  tussen bewoners/stads
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Geachte redaktie
()ns lezersforum. Wilt u reageren op een artikel in de Staatskrant of u hart lu،h- 
ten, stuur dan eens een briefje ter attentie van ‘Geachte Redaktie’, Van 
Hallstraat 81, 1051 HA Amsterdam. Wij korten soms hevig in.

Onbekendin onze buurt

©  foto: Dirk Blij

Terugkeer naar een 
vorig leven

stichting Speelplaats zoekt naar wegen om met behulp van de z.g. reïncarna- 
tie-therapie creativiteit van mensen aan te spreken. Men meent dat de mens en 
compleet en volledig wezen is en alle ervaringen van alle mensen door alle tijden 
in zich heeft. ‘We hebben als individu al een ongelooflijk lang verleden achter 
de rug. Uit de ervaringen in r^،nea™at؛e-therap؛e blijkt dat we over een lange- 
afstandsgeheugen beschikken, waarin informatie ligt opgesloten van alle tijden 
en alle rassen op aarde en zelfs informatie daarbuiten’ menen de organisatoren 
van deze therapie.

groepsgewijs gegeven wordt, is het 
toch een individueel gebeuren. Na af- 
loop kan er over de doorleefde erva- 
ringen gesproken worden, maar het 
hoeft niet en is zeker niet vernlicht’- 
schijven de organisatoren. De week- 
end cursussen vinden plaats op vrij- 
dagavond en zaterdag overdag. De 
kosten bedragen honderd  gulden. De
eerstvolgende weekend-sess؛e vindt
plaats op 31 januari en 1 februari. In- 
dien ٧ mee wilt doen of  meer informa- 
tie wilt, kunt u contact opnemen met 
de Cliffordstudio, ^liffordstraat 38.

Kalligrafie 
kursus
In buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo de 
G rootstraat 5, tel. 684 2473, start bij 
voldoende deelname (minimaal 10 
kursisten) op donderdagavond 13 fe- 
bruari een beginnerskursus kalligra- 
fie. Deze wordt gegeven door Maria 
Links. De kursus bestaat uit 10 lessen 
van elk 2 uur op  donderdagavond  van 
س.20  tot 22.س  uur. De kosten zijn 
ƒ 8 0 , - .  Dit bedrag is inklusiefeen  ba- 
sispennenset, papier en oefenma- 
teriaal.
Heeft u interesse bel dan  naar 't  Tref- 
punt, tel. 684 2473.

Tijdens de thema-groepen of  wee- 
kendbijeenkomsten, waaraan 9 to t 12 
mensen kunnen deelnemen, worden 
de deelnemers door reincarnatie-the- 
rapeut Joop  van der Hagen en Mariët- 
te Wildeboer teruggebracht naar ver- 
meende vorige levens. Dit terugbren- 
gen naar een vorig leven is volgens hen 
niet afhankelijk  van een eventueel ge- 
loof in ret'ncarnatie. ‘Het teruggaan 
gebeurt min of meer vanzelf. Ook 
wordt er daarbij geen gebruik ge- 
maakt van hypnose of andere “ grieze- 
lige”  technieken. Hoewel de therapie

Oki-do
Oki-do yoga is een unieke kombinatie 
van indiaase yoga, taoisme, oosterse 
geneeskunde, boeddisme en de japan- 
se zen traditie, ©ki- do yoga is gericht 
op de praktijk  van het dagelijkse leven 
en het genezen: ademhaling tijdens het 
bewegen, flexibel reageren in alle si- 
tuaties, zelfbeheersing t.a.v . eten en 
drinken, energie en te weinig slaap, 
klachten omtrent rug, organen en 
hoofd. Mieke van Eyndhoven geeft 
lessen in oki-do yoga en zwanger- 
schapsyoga, iedere ochtend van 9.30-
I I .00 uur en dinsdagavond van
21.00-22.30 uur. Voor individuele be- 
handeling en voedingsadviezen graag 
een afspraak  maken. De groepslessen 
kosten /  55, -  per maand. Voor meer 
inlichtingen: tel. 681 1040.

niet genoeg. De verantwoordelijken 
hebben waarschijnlijk nooit over pre- 
ventie gehoord. De mensen voelen 
zich onveilig, en met recht, het is een 
zeer gevaarlijke teostand. £ ٢ is totaal 
geen privacy doordt iedereen toegeng 
tot de achterkant van de huizen heeft. 
De smerige taal die tegen vrouwen 
wordt geroepen is een reden te meer 
om  aan deze toestand paal en perk te 
stellen. Vervolgens al jaren  lang 
klaagt een bewoner over de toestand  
van zijn woning — is bij Bouw en Wo- 
ningtoezicht bekend — een krot waar 
het zeer vochtig is, zijn huisbaas wei- 
gert de achterstallige onderhoud  te la- 
ten voltrekken Wanneer het sneeuwt 
ligt er sneeuw binnen op de venster- 
bank, een onhoud  bare toestand. Hier 
liggen toch  taken voor de Deelraad 
door te bewijzen hou goed en efficient 
ze werken kan.Door de weigering van 
de huisbaas, om  het verplichte achter- 
stal lige onderhoud  te laten voltrek- 
ken, is er aan  de achterkant — de tuin- 
kant — een situatie ontstaan  die voor 
omwonenden onaanvaarbaar is gewor
den. Dit alles en nog veel meer hebben 
bewoners te verduren. Doch terug 
naar het parkeerprobleem. £ ٢ moet zo 
spoedig mogelijk een oplossing voor 
dit euvel gevon den worden, voordat 
er ongelukken gaan gebeuren en het te 
laat is. Wij hebben de deelraad ge- 
waarschuwd voor de konsekwenties 
die eraan  verbonden zijn wanneer er 
niets ondernomen wordt. Wij stellen u 
en C.S. aansprakelijke voor de negatie- 
ve reaktie op onze gegronde en recht- 
vaardige eisen. Wij verzoeken derhal- 
ve dringend ons te laten weten hoe u 
een en ander denkt op te lossen.

j .  Ploeger

In buurthuis ’t Trefpunt is nog plaats 
op de dinsdagavond naailes. Deze 
wordt dus elke dinsdagavond van
19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn 
/  26, — per maand. £ ٢ wordt zowel 
aan  beginners als aan  gevorderden les 
gegeven en de groep bestaat maximaal 
uit 8 vrouwen. Heeft u interesse, bel 
dan  naar ' t  Trefpunt, tel. 684 24 73.

Hoe werkt de deelraad
Met onderstaande brief wil ؛k aanto- 
nen hoe de deelraad werkt.
Na 9 (negen) maanden nog geen ant- 
woord van Hokon  Hansen C.S.

Betreft uw schrijven nr. 91/437 
Amsterdam, 16 april 1991

Geachte heer Hansen, Uw brief van ١٠ 
april en de reactie op onze petetie over 
parkeren in de van Oldenbarneveldt 
straat 58-80, hebben verontwaardi- 
ging en ongeloof teweeggebracht. De 
inhoud  van de brief komt niet overeen 
met datgene wat zo nadrukkelijkge- 
propageerd wordt ‘De Deelraad is er 
voor’. Het zou allemaal beter en een 
voudiger worden, de bureaucratie zou 
verdwijnen en de burgers zouden met 
hun klachten vccl beter door de deel- 
raden vertegenwoordiged en geholpen
kunnen  worden dan  voorheen. In uw 
brief merkt u op ‘zevenmaal heeft u 
met medewerkers de situatie ter plaat- 
se in ogenschouw  genomen’. Zeven- 
maal? Wij wonen er meer dan  tien 
jaar en hebben niets anders dan  last 
gehad van auto’s, die op het trottoir 
stonden geparkeerd, u  constateert 
éénmaal, dat er één auto met zijn ach- 
terzijde naar de huizen stond gepar- 
keerd, wij in tien jaren  ontelbare ma- 
len. £ ٨ of ze nu met de achterzijde of 
met de voorzijde in de richting van de 
huizen zijn geparkeerd, de stank komt 
de huizen binnen en bedreigen de 
mensen hun gezondheid door giftige 
uitlaatgassen. £ r  zijn artikelen gepu- 
bliceerd over de slechte gezond- 
heidstoestend van de Hugo de Groot- 
buurt, dan  is het toch  een paradox  dat 
u tolereerd dat er auto’s hun uitlaat- 
gassen ongehinderd in slaapkamers 
kunnen spuien. Het zou ‘veel kosten’ 
met zich meebrengen wanneer er voor 
de mensen een verbetering van hun 
leefsituatie zou worden gecreëerd. 
Dus die ‘vele kosten’ gaan  voor de ge- 
zondheid van mensen? Hier spreekt 
overduidelijk het cynisme, een koude 
afwijzende houding tegenover de be- 
woners van de van Oldenbarneveldt 
straat. Uw conclusie ‘er blijft echter 
wel voldoende ruimte over voor voet- 
gangers om  te passeren’ is ook een be- 
wijs dat u totaal niet op de hoogte 
bent van de werkelijke situatie. £ ٢ zijn 
invaliden die hun  weg versperd zien 
door geparkeerde auto’s — u zag er 
zelf auto’s geparkeerd staan — o.a. 
een blinde vrouw  die tegen de gepar- 
keerde auto’s loopt doordat het troit- 
toir gebokkeerd is, en zij door omwo- 
nenden geholpen wordt de auto’s te 
omzeilen via de rijweg !Dé bewones 
van de van Oldenbarneveldtstraat 
worden toch al zwaar ٥٢ de proef 
gesteld door allerlei onaangename za- 
ken. De leerlingen van de LTS die in 
deze straat gevestigd is terroriseren de 
buurt met o.a. in portieken  allerlei 
vuil te deponeren, te plassen etens- 
resten achter te laten, te spugen, daar- 
aan  wordt niets gedaan. Keihard met 
brommers over de smalle stoep razen. 
De achterkarit van de huizen waar tui- 
nen gelegen zijn Is het een ware vuil- 
nisbelt, de leerlingen smijten alles in 
die tuinen, belegde botterhammen, 
patatjes met mayonaise, blikjes Cola 
etc. £en  eldorado  voor ratten  en ander 
ongedierte. Daarover is veel geklaagd, 
doch nul op het rekest. We vroegen 
om  een hek of afrastering zodat n،e- 
mand vanaf de school via de tuinen de 
huizen konden binnendringen. Niets 
gebeurde en het resultaat was, dat er 
wel werk ؛ngebroken. Schooldeuren 
die de hele dag openstaan, ook  ’s 
avonds, geen toezicht aanwezig ls en 
zodoende iedereen ongehinderd via de 
schuurtjes in de huizen kunnen ko- 
men. Toen daarover van onze kant ge- 
klaagd werd was het com mentaar... er 
is maar vier keer ؛ngebroken, dat ؟؛

War on Drugs 5
Naar aanleiding van het artikel “ War 
on drugs”  in de Staatskrant van no- 
vember j.1. vragen wij jullie om  mee- 
gezonden reaktie te plaatsen in jullie 
eerstvolgende uitgave van de Staats- 
krant. Ruim een jaar  geleden is er een 
s^enw erkingsverband  ontstaan  tu؛>- 
sen Politic “ Raam poort”  cn verschil- 
lende “ W oningbouwveeningen” , 
“ winkeliersvereniging” , “  wi j kop- 
bouworgaan”  en stadsdeel “ Wester- 
park”  in verband  me، een toename 
van klachten uit de ‘Staatslieden- 
buurt’ ontrent “ drugsoverlast” . Gm 
dit probleem  te kunnen aanpakken, 
was het noodzakelijk dat de verschill- 
lende Instellingen nauw  met elkaar 
gingen samenwerken onder de “ noe- 
mer”  van “ werkgroep drugsoverlast” 
om  tot een integrale aanpak  te komen. 
Gm tot een goede aanpak  te komen 
van de problemen in de “ Staatslieden- 
buurt”  en een en ander kracht bij te 
zetten heeft het stadsdeel bij het mini- 
sterie van binnenlandse zaken een sub- 
sidie aangevraagd voor het projckt. 
Het doel van deze subsidie is om  een 
meldpunt voor de buurt op te zetten, 
waar elke dag van de week iemand zal 
zijn om de klachten van buurtbewo- 
ners te inventariseren en door te spe- 
len naar de werkgroepsleden en even- 
tueel tot aktie over te gaan. Dit zal 
dan vanuit het meldpunt geko،؛rdi- 
neerd gaan  worden. Gp dit moment 
zijn we op zoek naar een geschikte 
ruimte voor het meldpunt in de buurt; 
op het moment dat er een ruimte ge- 
vonden is zal de “ werkgroep drugs- 
overlast” hier ruime bekendheid aan 
geven. In het afgelopen jaar  zijn er 
een aantal succesvolle “ akties”  ge- 
weest, waaronder het sluiten van en- 
kele koffieshops en het ontruimen  van 
enkele drugspanden, omdat na klach- 
ten van buurtbewoners en na onder- 
zoek van “ politie”  en “ woningbouw- 
verenigingen”  to t aktle kon worden 
overgegaan. £ ٢ zijn ook een aantal 
anomieme klachten binnengekomen; 
deze klachten zijn voor de “ werk- 
groep drugsoverlast”  een probleem, 
zij kunnen met deze klachten niet veel 
meer doen dan doorverwijzen naar 
"politie”  en /o f  “ w ^ingbouw veren؛- 
gingen” , (wel worden deze klachten 
geregistreerd). De klachten die bin- 
nenkomen zullen terdege onderzocht 
worden alvorens tot aktie over te 
gaan. Het projekt heeft niet de preten- 
tie om  het drugsprobleem  op te lossen, 
maar is van mening dat er wat gedaan 
moet worden aan  de drugsoverlast 
naar bewoners toe. Alle kennis op het 
gebied van justitie, woningen, vergun- 
nigen enz. zijn nu gebundeld in de 
werkgroep drugsoverlast, om  zodoen- 
de de klachten beter te kunnen behan- 
delen. In het verleden was dit vaak een 
probleem, om dat de verschillende in- 
stellingen afzonderlijk van elkaar 
funktloneerden waardoor er niet ge- 
noeg is opgetreden. Dit zal nu beter 
gaan  funktioneren. Hoewel de eerste 
ervaringen positief zijn is er nog een 
lange weg te gaan. Om  tot verdere ak- 
tie over te gaan zijn de meldingen van 
klachten in de toekomst van onmis- 
baar belang.

Maarten c .  Voster (voorzitter) 
Eymert A. Reidinga (projekt- 

k(>(>rd؛nat<>r)
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bouw’ van de Bouw- en Woningdienst 
werd geplaatst en in staat moet wor- 
den geaeht meerdere auto’s te verplet- 
teren als het van het dak zou w aaien- 
Twee vliegen in één klap: de buurt 
wordt ‘verrijkt’ met een kunstwerk en 
zo doen ze ook wat aan het parkeer-

.probleem

liet weten: ‘een beetje wind en het ding 
vliegt van het dak’. Kortom: het ‘ding 
is electriseh en mechanisch totaal niet 
in orde’. Met ‘het ding’ wordt het ‘ro- 
mantisch/lyrische object’ van kunste- 
naar Noel Harding  bedoeld wat door 
de afdelingen Kunstzaken van de Ge- 
meente en van ‘Kunst en Woning-

er uitgesteld©؛،Ontsteking M aarten  v 
De ' '  ontsteking door 
Maarten Voster van het kunstwerk op 
het dak van de roze woontoren aan 
het begin van de W ittenstraat is voor 
onbepaalde tijd  uitgesteld. ‘Wegens 
constructieproblemen’. O f zoals een 
ambtenaar van het Stadsdeelkantoor

Babymassage
Massage voor volwassenen is in ons 
land inmiddels een vrij vertrouwd be- 
grip geworden, maar bij baby’s? Pas 
de laatste jaren  is het in Westen hier- 
voor belangstelling gewekt, vooral 
door het boek Shantala waarmee de 
franse arts Leboyer de indiaase baby- 

,massage introduceerde. Babymassage 
kan erg heilzaam  zijn, bijvoorbeeld 
bij darmkrampjes, veel huilen en 
slaapstoornissen. De belangrijkste 
werking vind ik echter het versterken 
van de onderlinge band tussen ouder 
en kind. De massage kan ook heel 
goed door de vader gedaan worden. 
Het kind zal zich door het masseren 
beter in zijn lichaam  thuis gaan voe- 
len, en van jongsaf aan vertrouwd 
worden met lichamelijke aanraking. 
De kursus bestaat uit 4 lessen van  on- 
g eveer ا  Vi uur. Ongeveer elke maand 
start er een nieuwe kursus. De eerst- 
volgende kursus is op ١?, 24 februrari, 
2 en 9 m aart. Daarna is er weer een 
kursus op 16, 23, 30 maart en op 6 
april. De kursus wordt gehouden op 
maandagochtend van 10.30-12.ص uur 
in de Oliffordstr. 23 hs. De kosten zijn 
/  60, -  voor vier lessen. De eerste les 
kontakt betalen (geen cheques). Als 
een partner, familielid of  vriend(in) 
mee wil komen is dat ƒ 5 , -  per les ex- 
tra. Opgave en informatie: tel. 682 25 
08. Leeftijd van de baby: Je kunt er al 
vanaf ongeveer drie weken na de ge- 
boorte mee beginnen, to t ongeveer een 
half jaar.

Schilderkursus
aan  beleeft.
Tijd: woensdagochtend van 9.30 tot
11.30 uur, donderdagavond  van 19.30 
tot 21.30 uur. Kosten: /  60, -  voor 10 
lessen, inclusief materiaal. Plaats: 
Buurthuis de Binding, de W ittenstraat 
27, tel. 684 8672. Tijdens de les is er 
kinderopvang aanwezig, u  kunt u op- 
geven voor deze kursus in het buurt- 
huis. ٥١٠١ opgave is pas geldig als u be- 
taald  heeft. Meer informatie over deze 
kursus bij Nicoline Grötzebauch of 
tijdens bovengenoemde tijdstippen bij 
Susanne Geraerdts.

Buurthuis de Binding organiseert een 
schilderkursus voor volwassenen, ook 
voor de ouderen onder u! Schidert u 
wel eens of  lijkt het u leuk ©m het een$ 
te proberen  dan  bent u van harte
welkom

Experimenteren met waterverf, met 
kleuren en vormen om  uw eigen stijl te 
ontdekken, dat is in het kort de in- 
houd van deze kursus. 
u  kunt aan een eigen idee werken, of 
aan de hand  van een opdracht. Het 
belangrijkste is, dat u er zelf plezier

Begin februari 1992 start de Gezond- 
heidswinkel ‘De Witte Jas’ op maan- 
dagavond een cursus ‘Omgaan met 
spanningen’ voor vrouwen tussen de 
25 en 40, die last hebben van span- 
ningsklachten, zoals bijvoorbeeld 
hoofdpijn  , rugpijn, slapeloosheid, 
moeheid, spierspanningen, hyperven- 
tilatie. Deze cursus biedt u de moge- 
lijkheid er over te praten. Daarnaast 
kunt u door middel van bewegings- en 
ontspanningsoefeningen ontdekken 
hoe u gewoonlijk omgaat met span- 
ningen en hoe het voor u beter zou 
kunnen. Een folder met uitgebreide 
informatie is verkrijgbaar bij het ge-
zondheidscentrum  jn ،Je van Hall-
straat en in ‘De Witte Jas’. Voor 
directe informatie en opgave kunt u 
tussen 20.00 u en 21.00 u. bellen naar 
en van de begeleidsters, Sabine (686 
1281) of Irene (02963-5184).

Kursus ‘Gezond leven 
met diabetes’

ganiseert een kursus van totaal 7 mid- 
dagen. De kursus start op 17 februari 
en wordt gegeven door Marike van 
Orden, diëtist en Veronique de Ruiter, 
wijkverleegkundige op de Korte Prin- 
sengracht 34. Heeft u belangstelling? 
Geeft ٧ voor 1 februari 1992 op bij het 
Kruiswerk, tel. 581 0650.

diabetes mellitus (suikerziekte) ٧ Hebt 
en moet u hiervoor een dieet gebrui- 
ken en tabletten  slikken? Gebleken is 
dat veel diabeten niet goed weten wat 
voor hen de beste voeding is of  wat 
hun ziekte precies betekent. Dan is de- 

ze kursus misschien iets voor u. De 
Şt,i؟h,ti.n£ Amsterdams Kruiswerk ؟٢-

Meza Lima 
in Paradiso
Het in mei ’90 opgerichte Staatslie- 
denkoor Mezza Luna verlaat voor een 
tweede concert haar haven, maar 
zoekt toch weer een haar vertrouwd 
kerkgebouw  om  op te treden. Zondag
9 februari a.s. zingt het naast een 
groot aantal andere koren op de' jaar- 
lijks terugkerende Korendag in Para- 
diso aan  de Weteringschans. April VO- 

rig jaar  debuteerde het koor met een 
huisconcert in de Koperen Knoop dat 
door meer dan honderd zangliefheb- 
bers werd bezocht. Onder leiding van 
Dirk Kaandorp  zullen vijf tot zes lie- 
deren uitgevoerd worden. Wereldlijke 
wel te verstaan; ’Je ne 1’ose dire -, Ve- 
nite vous a moy -, o  then they fell a 
kissing -, Ik zeg adieu -; over liefde 
dus. Meestal die tussen mensen, en 
een enkele keer, ja  wel,ء؛هم voor God. 
Precieze tijdstip  van optreden is nog 
niet bekend, maar kan begin februari 
worden nagevraagd door te bellen 
naar 686 58 65 of 688 12 22. Overigens 
het bij volle sterkte vijfentwintig kop- 
pige koor kan  nog enkele bassen ge- 
bruiken. Elke woensdagavond van
20.00 tot 22.00 uur repeteert het in het 
pastorale ‘De Schakel’, de Wittenkade 
109 hs. Elke eerste repetitie is vrijblij- 
vend en zonder kosten.

Diek van Putten

Schoolkeuze na 
basisschool
In februari 1992 wordt in ons stadsdeel een ™orlichting^ijeenkomst over 

na de basisschool georganiseerd door de Afdeling Onderwas van ‘م1ا>(م>طا'اا/ا' 
 stadsdeel Westerpark in samenwerking met de Sektor Minderhedenoorlichtin؛؛

,gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Raad voor beroepskeuze

Turkse drankjes en hapjes aangebo- 
den in gezelschap van een Turkse mu- 
ziekgroep. Doel is de ouders te laten 
zien dat het erg belangrijk is dat hun 
kinderen de juiste schoolkeuze maken 
na het basisonderwijks i.v.m. toe- 
komstmogelijkheden. Daarbij spelen 
z؛j een grote rol, zijn zij verantwoor- 
delijk voor het onderwijs van hun kin- 
deren. De doelgroep zijn Turkse va- 
ders en moeders van kinderen in de 
achtste groepen en ouders van nieuw- 
komers. Na af'l©op van de bijeen- 
komst moeten de ouders het idee heb- 
ben dat de schoolkeuze na de basis- 
school een wezenlijke stap betekent in 
het leven van hun kinderen. De bijeen- 
komst wordt gehouden in Buurthuis 
Verzet, Hembrugstraat 156 op woens- 
dag 5 februari a.s. om  19.30 uur.

öskai s. Ibrahimoglu

Tijdens de bijeenkomst zal een Turkse 
videofilm  vertoond  worden over 
schoolkeuze met de titel ‘Buig de 
boom ق1ة   hij jong  is’.
Naar aanleiding van de film kunnen er 
vragen gesteld worden aan Turks spre- 
kende onderwijsdeskundigen die tij- 
dens de bijeenkomst aanwezig zijn. 
Na afloop  van de bijeenkomst krijgt 
iedereen een brochure over het onder- 
werp, vertaald  in het Turks en ook

Buurteoneierges
ااء)ااءال
ouderen

Hanneke Windhausen :؛هأه ©

bouwvereniging (voor de normale 
onderhoudsverplichtingen), naar het 
energiebeparingsteam  (voor gratis 
advies en tochtweringsmateriaal), 
naar het klussenproject (voor grote 
klussen), etc. Een bezoek van de 
buurtconciërge is gratis en vrijblij- 
vend. Ook het arbeidsloon hoeft niet 
te worden betaald, dit doet de ge- 
meente. Alleen materiaalkosten wor- 
den in rekening gebracht, de buurt- 
conciërge geeft van te voren op hoe- 
veel dit kost. Een afspraak  met Ra- 
mon of  Kees kan dagelijks gemaakt 
worden tussen 9.00 en 15.00 uur, via 
het: C o^dinatieproject Ouderenzorg 
W esterpark, H outrijkstraat 114-116, 
1013 VH Amsterdam, tel: 686 46 22.

In de W esterparkbuurt zijn sinds kort 
2 buurtconciërges werkzaam. Het zijn 
Ramon Rechards en Kees Brandjes. 
Zij doen  allerlei klusjes bij ouderen (in 
principe 55-plus) die zolang ؟ logelijk 
in hun  eigen huis willen blijven WO- 

nen. Pas als ouderen  terug kunnen 
vallen op alle mogelijke vormen van 
hulp, blijft het verzorgingshui^ uit het 
zicht zo is de gedachte.
De buurtconciërge onderzoekt.wonin- 
gen op hun  veiligheid. Zo verlagen zij 
bijvoorbeeld keukenkastjes, verhogen 
een koelkast of een bed, halen drem- 
pels weg, brengen extra lichtpunten 
aan  en plaatsen handgrepen. Ramon 
en Kees geven ook  adviezen. Zonodig 
verwijzen zij door naar de woning-

Spaans 
beginners
In buurthuis ’t Trefpunt start bij vol- 
doende deelname een kursus spaans 
voor beginners op donderdag  6 fe- 
bruari. De kosten zijn /  75, — voor 
een blok van 10 keer. Tijd: donderda- 
gavond van 20.00 to t 21.30 uur. Er 
wordt gebruik gemaakt van de metho- 
de ESO s ı  I. Deze boeken moet u zelf 
aanschaffen. Heeft ٧ interesse bel dan  
naar ’t Trefpunt, tel. 684 2473.

٠

Sportles
Marokkaanse 
vrouwen
Binnenkort start buurthuis de Binding 
met sportlessen voor marokkaanse 
vrouwen. Onder deskundige begelei- 
ding kunt u dan wat fitter worden. Er 
is kinderopvang aanwezig. Wij nodi- 
gen hierbij alle marokkaanse vrouwen 
in de buurt uit om  te komen. Meer in- 
formatie over deze kursus bij Nicoline 
Grötzebauch.
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Hogendorp

sportcentrum
sch bericht؛Indones

©  fo to : C o r  Bergveld

Annemarie ten Cate en Staatskrant-medewerkster Liesbeth van Blarikom, oe- 
ehan؛ ؛ - fentherapeuten Mensendieck, gaan naar Indonesië om zes maanden met 

dicapte kinderen te werken. Eerst reizen ze twee maanden door Azië. In de 
e؛؛sen. Na een bericht in onze vori؛van hun beleveni ؛؛Staatskrant doen ze versla 

uitgave van onze correspondentes in de startblokken komt haar tweede bericht
,echt uit Indonesië

bejegend te worden. In hun ogen staat 
ongeduldig ٥٢ boos worden gelijk aan 
je gezicht verliezen.
Het voornaamste tijdverdrijf op Koh 
Samui was zonnen, zwemmen, thais 
eten en op een motor het eiland ron- 
drijden.
We gingen dan ook uitgerust en ge- 
bruind naar onze volgende bestem- 
ming.

Bangkok
Bangkok is een stad van tegenstellin- 
gen. Aan de ene kant is het een grote 
vieze stad met érg veel verkeer, érg 
veel smog en érg veel mensen. Aan de 
andere kant is het de stad van de 
Buddha’s en tempels. Het kan je ge- 
beuren dat je vanuit een lawaaiige en 
vieze drukke straat door een poort 
loopt waarna je in een oase van rust
techt komt waar de barrevoetslopende
monikken hun Buddha vereren. 
Daarnaast leek het of de meeste toe- 
risten kwamen om te winkelen. Met 
name thaise zijde (wij kochten ook zes 
meter), kleren (echte namaak) en s؛e- 
raden.
Na alle smog en herrie hadden we be- 
hoefte aan rust en frisse lucht. Na een 
treinreis van dertig uur in zuidelijke 
richting vonden we die in de bossen 
van de Cameron Highlands zo’n 200 
km ten noordoosten van Kuala Lum- 
pur in Maleisië.

M alacca
Malacca is een stad vol historie en aan 
de gebouwen kun je zien wie er alle- 
maal geheerst hebben. Eerst de ?ortu- 
gezen, toen de Nederlanders en 

. tenslotte de Britten.
Er staat dan ook een Portugese poort, 
een nederlands stadthuys en een britse 
kerk. Behalve alle gebouwen vonden 
we hier eindelijk de beroemde maleisi- 
sche satay.
Van Kuala Lumpur zijn we naar Ja- 
karta gevlogen. Hierna direkt door 
met de bus naar Vogyakarta, ongeveer 
600 km ten zuidoosten van Jakarta. 
Nog steeds in Azië, maar toch kwa- 
men we in weer een heel andere wereld 
terecht. Alles lijkt hier oorspronkelij- 
ker en de mensen nog vrolijker. Wij 
vallen dan ook veel meer op. Mensen 
staren naar ons, spreken ons allemaal 
aan en als we dan in gebrekkig indone- 
sisch antwoorden is de hilariteit hele- 
maal groot.
Het verbaast ons dat we nog zoveel 
nederlands om ons heen horen. ‘Hoe 
gaat het met. u mevrouw’ horen we 
minstens 10 maal per dag — alhoewel 
ze ons soms per ongeluk meneer noe- 
men.
In ons volgende bericht zullen we uit- 
gebreid verslag doen van onze beleve- 
nissen in Indonesië.

Liesbetl؛ & Annemarie

Aangekomen in Kuala Lumpur stort- 
ten we ons in het stadsgewoel van de 
Chinese wijk. Aziatische steden zijn al 
vol en druk, maar zo’n Chinese wijk 
spant wat dat aangaat de kroon. Wer- 
kelijk alles gebeurd op straat. Erg veel 
eetstalletjes waarbij het koken en de 
afwas ook op straat plaatsvindt. Over- 
al marktkraampjes waar je van alles 
en nog wat kan kopen; kleren, horlo- 
ges, sieraden en allerle groenten en 
fruit. Het is een men gelmoes van 
oosters en westers in zo’n grote stad. 
Veel exotische gerechten met vreemde 
geuren en kleuren aan de ene kant en 
dan weer grote westerse kledingwin- 
kels waar discomuziek ııit.ç^halt 
Overal zie je kleine hoekjes waar een 
plaatsje is vrijgemaakt om goden te 
vereren, tussen de potten en pannen 
in. Plankjes met godenbeeldjes, bloe- 
men, kruiden en wierook. Steeds weer 
ruik je als je, waar dan ook loopt, hier 
en daar een bleugje wierook.

Penang
Met de trein van Kuala Lumpur naar 
Penang, een eilandje aan de westkust 
van Noord-Maleisië. In Penang kwa- 
men we alweer in de Chinese wijk te- 
recht. De Chinezen hebben een ruime 
sortering goedkope hotels en ’t is er al- 
tijd wel gezellig, vandaar. Wat voor 
ons erg gemakkeljjk was, is dat de 
Maleisiërs bijna allemaal engels spre- 
ken. Zo raakten we in gesprek met een 
maleisische winkelier. Hij had een 
winkeltje met de meest uiteenlopende 
zaken. Het was een kantoorboekhan- 
del annex snoepwinkel annex speelge- 
odzaak aanex drogist. Hij vroeg gei'n- 
teresseerd waar we vandaan kwamen, 
en het gesprek ging verder over reizen 
en vreere landen.
We worden sowieso veel aangespro- 
ken met de vragen: “ Waar komen jul- 
lie vandaan? Hoelang zijn jullie al 
hier? Waar gaan jullie naar toe?” 
Ook al lopen we gewoon op straat, 
mensen spreken je graag dan even 
aan. Gezellig is dat. Het fraaiste voor- 
beeld was wel dat een groep school- 
jongetjes Liesbeth spontaan inter- 
viewde met een bandrecorder. Anne- 
marie kon nog net op tijd een foto ma- 
ken.

Koh Samui
Na Penang met de boot en de trein 
naar Koh Samui. Dit ligt aan de oost- 
kust in de golf van Tha؛land. Het is 
Thailands grootste eiland, aan de ene 
kant nogal toeristisch maar groot ge- 
noeg om ook nog rustige plekjes te 
vinden.
De thaise mensen staan bekend om 
hun vriendelijke glimlaeh, die wan- 
neer je ze ook maar even in de ogen 
kijkt om hun lippen krult. Het is ver- 
rukkeli jk om als toerist zo vriendelijk 

•

Woensdag:
10.00-12.00 uur tennisles volw.
10 00-1 ١ ٨٨  uur crèche
12.00-13.00 uur vrij tennis volw.
س.14.00-16  uur jeugdinstuif
س-18.19.00  uur begeleiding kracht-

sport volwassenen
19.00-20.30 uur fitnessinstuif volw.
20.00-21.30 uur volleyballes volw.

Donderdag:
س16.7.00 ا-  uur meidensport 

Vrijdag:
س-16.17.30  uur jeugdvoetbal 

12 t/m  14 jaar 
17.45-18.45 uur jeugdbadminton  

6 t/m  11 jaar
19.00-21.00 uur voetbalkompetitie •

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

Zondag:
19.00-20.00 uur vrij badm inton  volw.
س-20.21.00  uur vrij badminton  volw.
21.00-22.00 uur vrij badminton  volw.
21.00-23.00 uur vrij badm inton  volw.

u  dient te zorgen voor zaalschoenen 
en liefst ook sportkleding. Vaardig- 
heid en konditie zijn geen voorwaar- 
den, want alle aktiviteiten worden 
aangeboden op uw niveau... Tot ziens 
in de sporthal.

Ted Jorritsma 
Sportbuurtwerker

Burenhulp
vraagt
dringend 
vr^willigers
Al heel wat jaren  bestaat er in de 
Staatsliedenbuurt/Hugo  de Groot- 
buurt een actieve groep bewoners die 
ouderen in deze buurt ( en in de 
Spaarndammerbuurt) helpt met aller-
lei dingen. Dat doen ze graag als die 
ouderen geen familie, buren  en ken- 
nissen hebben bij wie ze om  hulp kun- 
nen vragen.
©١١١ wat voor hulp kan het gaan?
-  boodschappen halen
-  medicijnen ophalen bij de apo- 

theek
-  begeleiding naar de poli van het 

ziekenhuis
-  gezelligheidsbezoek
Hoe gaat de Burenhulp te werk? De 
buurtbewoners kunnen op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen II  uur en 
1 uur naar de Burenhulp bellen. De 
vrijwilliger die achter de telefoon zit, 
noteert de vraag en de gegevens van de 
hulpvrager; vervolgens gaat deze een 
telefonis؛:h rondje maken langs de 
vrijwilligers om  te bezien wie concreet 
kan helpen. Soms lukt het gelijk om 
een vrijwilliger te vinden, soms moet 
tijdens een volgend spreekuur verder 
gezocht worden. Op dit moment heeft 
de Burenhulp dringend behoefte aan:
-  vrijwilligers die een telefonisch 

spreekuur willen draaien  lx  per 
week of twee weken,

-  vrijwilligers die practische hulp 
willen geven een paar uur per 
week.

Welke oudere, middelbare en ook jon- 
gere buurtbewoners voelen ervoor? 
Inlichtingen en aanmelding bij de 
W ijkpost voor Ouderen, Van Boetze- 
laerstraat 49, telefoon ه'و2لم ؛6 84'-و ' '

De taneven:
Badminton veld FL 12,- 
Volleybal veld FL 16,- 
Basketbalveld FL 20,- 
Tennisbaan FL 24,-
Mocht u  voor Uw bedrijf of vrien- 
denkring een toernooi willen laten or- 
ganiseren, dan biedt het sportbuurt- 
werk een totaalpakket aan in bijna al- 
le sporten.

Alle zaken rondom Uw toernooi, zo- 
als prijzen, scheidsrechters, wedstrijd- 
schema en leiding op het evenement, 
kunnen door ons worden verzorgd.

Voor informatie kunt u  bellen naar de 
bovenstaande nummers en vragen 
naar de sportbuurtwerkers Ted Jor- 
ritsma en Hellen Velders.

Programma sportbuurt- 
werk van hogendorp- 
sportcentrum
Voor de hieronder genoemde aktivi- 
teiten gelden de volgende tarieven: 
ƒ 3 , -  per keer voor volwassenen en 
GRATIS voor kinderen 
Maandag:
uur spreekuur س-19.20.00
20.00-21.00 uur buurtkorfbal 
Dinsdag:
12.30-13.30 uur begeleiding kracht-

sport volwassenen
13.30-15.00 uur fitnessinstuif volw.
19.30-21.30 uur konditietraining vol-

wassenen
21.30-23.00 uur badmintonles '« «'ا'

Om het nieuwe jaai goed te beginnen 
staan hieronder een aantal mogelijk- 
heden om wat aan beweging te gaan 
doen.
Het programma is hier en daar wat 
veranderd dus kijkt u  goed.

Huren van een sporthal
Als u  gebruik wilt maken van een van 
de drie sporthallen in ons Stadsdeel, 
kunt u  alleen overdag bellen (tussen 
0 8 . 0 ه  en 17.00 uur) naar de volgende 
drie nummers:
٠ Voor huur overdag,

Hogendorp Sportcentrum (twee 
hallen) 684.42.60
Bredius Sportcentrum 684.71.72

* Voor huur na 17.٠١٠ uur en ؛١٦  de 
weekenden 596.25.15

Met het oog op een zo optimaal moge- 
 -gebruik maken van de sportac أال؛ا
commodaties is bij wijze van een expe- 
riment de mogelijkheid ontstaan, om 
op tijden dat er geen bespeling in de 
sporthal is, deze te huren, u  belt dan 
naar de desbetreffende sportaccom- 
modaties, dus niet het andere genoem- 
de nummea
Hiervoor gelden echter wel een aantal 
voorwaarden:
٠ de gewone verhuur gaat altijd voor; 
٠ reserveren is mogelijk onder de 

voorwaarde dat men één dag van te 
voren opbelt om te informeren of er 
inmiddels geen verhuur is;

* betaling direkt aan de kassa.

MARtANTI

م0.
HAVO 
MAVO
VBO
OPEN DAGEN
dinsdag 4 febr. Fred.Hendrikplantsoen7A ه ال ال .ول3آ  
donderdag 27febr. S n  van Galenstraat 31 19.30uur 
zaterdag 4 april Fred.Hendrikplantsoen7A 10-15uur 
INSCHRIJVINGEN
Frederik Hendr؛kplant$oen 7 .................Telefoon 6843582
Jan van Gaienstraat 31......................... Telefoon 6841 7 5 ه
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ve yakın il-işki kurmak ٧ ^ bunu 
titizlikle koruyarak, sürdür- 
mek azmindeyiz.
Ben Westerpark Bölge Belediye- 
si Gö؛menler Görevlisi olarak 
Türkiye kökenli değerli arka- 
' şu çağrıyı yapmak
istiyorum:
" Sorularınız, sorunlarınız ve 
bilmek istedikleriniz için 
bizi arayınız!".

Hakların 

kullanımı ve 
örgütlenme
Hakların korunması ve etkin 
kullanımı kanımea ط  -örgüt ^آ
lenme meselesidir. ’Birlikten 
güç doğar* bu anlayışın bir 
ifadesi niteliğindedir. $iyasi 
ve toplumsal alanda oluşan ge- 
li®me ve yeniliklerin izlenme- 
si ve bu olu§umlar karsısında 
grupların çıkarlarını korumak 
için yapılması gereken kaçınıl 
maz çalışmaların ilerlemesi 
ancak örgütlü bir biçimde et- 
kinlik kazanabilir.
Ferdi olarak bu ço§u kez’ müm- 
kün değildir. Bilgi yetersiz- 
ligi ve zamansızlık belli ba§- 
İl bireysel engellerdendir. 
Hele hele hiç bir Türk örgü- 
tünün bulunmadığı Westerpark' 
ta topluğumuzun ne derece 
olumsuz bir konumda olduğunu 
anlamak zor olmasa gerek.
Şimdiye kadar yaptığım görü§- 
meler esnasında, bana çeşitli 
kişiler tarafından bu yönde 
bir dilek ve istek dile geti- 
rilmi§ bulunmaktadır. Sonuçda 
Türkiye siyasetinden uzak, 
Bölge Belediyesi sınırları 
içerisinde sosyo-ekonomik ve 
siyasi alanlarda çalışmak 
üzere bir ! ؛؛إ  örgütünün ku- 
rulması yolunda hazırlık ça- 
lışmalarını başlatmış bulunu- 
yorum.
Ancak böyle bir oluşum sizler 
için ve sizler tarafından 
oluşacağı için sizlerin işbir- 
liği ve katılımı çok önemlidir
Bu yüzden bir hazırlık çalış- 
ması niteliğinde OCAK 1 9 2  de’؟
sizlerinde katılımıyla bu konu 
ile ilgili bir tartişma akşamı 
düzenlemek ve paralelinde bu 
örgütlenme sürecinde aktif 
olarak çalışabilecek arkadaş- 
larımızı belirlemek ve çalış- 

' stod^ek'düşünce-
sindeyim.
Öyle sanıyorum ki, bu söyleşi- 
mizi okuyan arkadaşlarımız za- 
manlarının elverdiğince katkı- 
da bulunmak üzere bizimle gö- 
rüşma zahmetine katlanacaktır.
Yukarıda geçen Onular hakkın- 
da ya da sadece tanışma mahi- 
yetinde beni ziyaret etmek is- 
teyen arkadaşlar;
Pazartesi günleri hariç,
Tel: 58 ١٥ 478 numarasından 
beni arayabilirler.

Göçmenler Görevlisi, özkay 
S. İbrahimoğlu.

©  foto: Dirk زن؛آآ

١. ؟ azılı basın;
Gazeteler, dergiler, bro- 
şürler, afişler ve görüntü- 
İÜ basın.

2. Sözlü ve Görüntülü Basın; 
Radyo, televizyon, video 
filmleri.

3. Bilgilendirme toplantıları

Burada belirtilmesi gereken 
diğer bir nokta da şudur:
"Migrantenvoor 1 ichter * m )  sa- 
dece yukarıda sıralanan ileti- 
şim araçlarını bizzat devreye 
geçirmek ile kalmayıp; bağım- 
sız olarak bu Akanlardan fay- 
dalanmak isteyen kişilere, et- 
kin ve amaca yönelik kullanım 
konusunda tavsiyelerde bulun- 
ması bizler için bilhassa bü- 
yük önem arzetmektedir.

Netwerk
Gerek "Migrantenwerker" ٠٦arak 
ve de -"Migrantenvoorlichter" 
olarak görev yapan kişi, ça- 
lışmalarını yönelttiği fertler 
le uzun vadede bireysel iliş- 
k^e r  kurmak ya da en azından 
amaç grubu ile temasları olan 
kişilerle gerekli işbirliği 
şartlarını oluşturmak zorunda- 
dır.
Çünki bilgi aktarımı ancak bu 
şekilde sağlıklı ve yapısal 
bir süreklilik kazanabilir.
Bu yüzden, Westerpark Bölge 
Belediyesi sınırları içerisin- 
de yaşayan Türkiye kökenli 
kişiljî^e olabildiğince yoğun

Dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus da şudur;
"Migrantenwerker" kuruluşlar 
nezdinde çalışmalarda bulundu- 
 kadar, bireylerle de ferdi الج
ilişkiler kurma çabası içeri- 
sindedir.
Dolayısıyla, konunun niteliği 
ve niceliği ne olursa olsun, 
kişilerin bu görevli ile irti- 
bat kurmaları arzu edilen bir 
olaydır.

M g؛ r a ^ ! i v ^ r l c؛ h t i n g

Göçmenlere yönelik tüm bilgi- 
lendirme faaliyetlerini tanım- 
layan bu kavram, "migranten- 
werk" olgusunu tamamlayan ve 
çoğu kez onunla bütünleşen, 
hatta ve hatta onun önüne ge- 
çen bir özellik arzetmektedir.
Dil yetersizliğinin (Hollanda- 
ca) gittikçe daha büyük boyut- 
lara tırmandığı yabancı kö- 
kenliler arasında, Hollandaca 
yayın yapan toplu iletişim a- 
raçlarını izlemek ve bu şekil- 
de toplumda meydana gelen 
gelişmeleri ve de sunulan hiz- 
metleri zamanında öğrenmek 
mümkün olmamaktadır. Bu neden- 
le bir çok kuruluş yabanaa 
müşterilerine kendi ana dille- 
rinde ulaşmayı düşünmüşler ve 
onlar için en uygun media araç 
İareni kullanma yoluna giderek 
konu üzerinde uzmanlaşmış ki- 
şileri görevlendirmiş bulun- 
maktadır.
Bileilendirme de kullanılan 
metod ve araçları üç baslık 
halinde sınıf!andırabiliriz;

"Migrantenwerk" sözcüğünün ta- 
nımını yapmak ve içeriğini ta- 
yin etmek, sunulmakta olan hiz- 
metin الو anki durumu ile tam 
olarak mümkün değildir. Faali- 
yet alanı çok geniş olan ve 
kesin sınırlar içerisine konu- 
lamayan bu hizmet türünün uy- 
gulamadaki durumuna ya da di- 
ğer bir değişle konumuna bak- 
mak, daha açık bir fikir vere-
çektir.
Amaç konunun niteliği ve nice- 
liği ne olursa olsun, göçmen- 
lerin Hollanda toplumu içeri- 
sindeki konumlarını güçlendir- 
mek ve iyileştirmek olarak 
ifade edilebilir.
Bu anlamda, "Migrantenwerker" 
sosyo-ekonomik ya da diğer a- 
lanlarda faal bulunan kamu ve- 
ya gönüllü kuruluşlar ile irti- 
bata geçer ve bu kuruluşların 
yabancılara yönelik hizmet ve 
servislerini, günün şartlarına 
uydurulmasına yardımcı olmaya 
çalışır ve olası aksaklıkların 
düzeltilmesi yolunda çalışma- 
lar yapar.
Bir kaç örnek ile olayı somut- 
laştıracak olursak;
Gönüllü kuruluşlara ve öz ör- 
gütlere çalışmalarında yardım- 
cı olmak, çalışanlarına hizmet 
içi eğitmdüzenlemek^ yabancı- 
lar için düzenlenen dil kurs- 
ları konusunda çalışmalar yap- 
mak, ilgili kişi ve kuruluşla- 
ra yabancılarla ilgili çalış- 
maları hakkında tavsiyelerde 
bulunn،ak verilebilecek örnek—
ler arasındadır. د

Geçmiş yazımızda belirttiği- 
miz gibi Westerpark Bölge 
Belediyesinde Göçmenler Görev- 
lisi görevine başladı.
Ve yine belirttiğimiz gibi 
kendisi ile söyleşide buluna- 
çaktık.
Şimdi Göçmenler görevlisinin 
kendi anlattığı görevi ve yap- 
mak isteği, oluşturulması ge- 
reken şeyleri sizlere aktarı- 
yoruz.

G öçm en  
işleri
Bilindiği üzere Hollandadaki 
göçmen toplulukları 30 yıllık 
bir geçmişe sahip olmalarına 
rağmen, uyum sorunu ve kamu 
hizmetlerinden yeterince ya- 
rarlanama sorunu günümüze ka- 
dar süregelmiş bulunmaktadır. 
Bu sebepdendir ki, kamu kuru- 
luş ve idareleri, bazen de gö- 
nüllü kuruluşlar, çalışma sa- 
halarının özelliklerine göre, 
konuya özel bir ilgi ve alaka 
göstermişler ve sadece göçmen- 
lere yönelik çalışmalarda bu- 
lunan kurum ve kişileri devre- 
ye sokmuşlardır.
Bu süreç içerisinde oluşan 
kavramlardan biri de "Migran- 
tenwerk" Türkçe deyimiyle 
 Göçmenişleri" kavramıdır. Söz؟
konusu faaliyeti yürütmekle 

اله،؛األآل؛ا  olan kişiye de, "Mig- 
rantenwerker" yani "Göçmenler 
görevlisi" denilmiştir.

Türkçe
haberler
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ي ومدا عن م ن ن ا ب ج ن ت غي ظ ر ي م ن

د ئ مشا ي د ج ل ١ ت م ع ما ا ل جت ى ل س  ف ع

ن ا طعت منا في ي ا لحي ا في ق ي د ح  ل
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ل ار إ حي ذي س د و م ن ب  ب

ن دزا رت د مل ت ي ور ي ا س ن توضح ل ل

ن ا ا ك ' ه ئ ا ر ب ي ر ث د أ م هدا عن ت ل  ا
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ه ن ي ع ا ت ي ن ل ل با م ل م ع ر ا ل و ك د م  ل

د ومن ع ك ب ل م د د ' ل و ع ل ي م ع ل ل

ب ح ل و و ي ٢مركز في موطف ن ح ل

ن مها ) د ل ي ت ت ر و هدا ن با ( بي

ى ا ب ر ن ع ن ل عل د ا م عن ن أ ر ب ي غ

ح م ا ج ل ء الإل ا ف < ش م س ح م  ال

ب وأ ج ا ا ل ث ل ن ا هو ني ل  ك

ا ا م ي ا ئ ل ب ن كا لد ب يج  ع
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ا د ت ب ص ا ب جا ١ ل ي ا ب ل ثررت لد
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ط ا ب رت م ي ١ بمركز ل م ا دلموحو ا ل ي ف
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ع تا ب ا ب را ج ن ل ي ١ ل م مت ئا لد ع ب  م
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ي ن با حقئ ي ا ا وحدك شيء ت ت ب

س ا ك أ ن طسما ت ءا ا م و ل م ل  ا

ا ت دا الرثا وا م ت و ا ا عد ب ز ش ثمن ل  ع
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ب و ج ل ن ا •رو

ي ،يجب را ن ا عل ر ا ف ن د غ ن ل ك ال
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ب ر ا خد نا ن ا يج حف ا ن ٧ ل د ه

غم ر ا ب ن ي ل ي ع ب ا ف ا ا غل ي ش ن أ

ر ن ا ي غ ى ن زا ا ف م ة ل ي ع وهدا ن  ي

ى من ا ب ب ن ب ف يج  النثطست ا بعفر وق

ل ت ا ا نقطئ م الت ع ا ت ل ذ ز ج ع ل  و ل
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ى نصرف خ د مموطمي مل ي د ج د ا ت م ل

ا ا ن ج ي ال ي م ا ا ف ن ع ن ل ي ش ز دف ؛ م

ي ا زا ١ قي با وآلكن لم م ف نيق ل  تهر

ق مهل ئ لمشا ا على ب ا ا ن ن ع  يق ل

جزة با ى ا لع ت م تصرف ل ي ك عل ل ب  ك

ي حوا ب ا ا 100*000 ل ل ا  ب

س ق ا لدرو ن ل د محب فتصرف ل ك ك  ل

ي حوا  *خ 50*000 ل
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 ٠ لمجموعة ١ لمدء
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وره ا مر ن ل ي و ك ت م لمشروع ١ محاحب ل  ا
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'


