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ter aanbidding stond opgesteld in de Openbare Bibliotheek is moedwillig vernietigd, de twee ه «، ,r Mirakelbeeld؛،؛،H 
die werden opgerich، ter ere van Haar verschijningen op het Van Lmburg stirumplein kapotgeslagen, een ا ا،،ا ا ا ء ا  □^□)»ا

onwillige wethouder die halsstarrig weigert ‘dit gat in de ziel van onze buurt te dichten’. Het lijkt weinig inspiratie te 
leveren om het komende vijfde jaarfeest van de allereerste Mariaversehijning in onze buurt te vieren. Maar vanuit de 
hele wereld blijven mensen sehrijven of ze meer informatie kunnen krijgen over de gebeurtenissen op het Van Lmburg

.Stirumplein
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Gaat standbeeld 
Domela Nieuwenhuis 
verdwijnen?
Waarschijnlijk zal het standbeeld van de revolutionaire dominee Ferdinand ٥ ٠ - 
m،؛la Nieuwenhuis in het naar hem genoemde plantsoen tussen Staatslieden- en 
Spaarndammerbuurt binnenkort worden opgeruimd. £ ٢ is ijzerrot aan het 
hoofd geconstateerd.Oit betekent niet dat het beeld definitief uit onze buurt zal 
verdwijnen. Met enige aanpassing is het beeld uitermate geschikt om als afbeel- 
ding van Johan van ©Idenbarneveldt dienst te doen. Uiteraard na amputatie van 
de rottende kop van de voormalige dominee.

plannen van de schoonheidcommissie 
het beeld van zijn familielid af te v©e- 
ren. H  j had al vergevorderde en؛
‘schitterende’ ideeën ^١١١ middels twee 
lichtmasten in het W esterpark het 
standbeeld van zijn ©udoom in 15000 
watt z.g. ‘extasy-light’ te plaatsen ter 
gelegenheid van het zoveel jarig be- 
staan van de man.

Hij vloekt: ‘Verdomme, dat stand- 
beeld is bovendien precies op mijn 
verjaardag onthuld, alleen vijftien 
jaar vóór mijn geboorte.’
Ook de telefoniste van Stadsdeelkan- 
toor W e s te r^ k  schrikt als ze hoort 
dat er ijzerrot zit in de kop van Dome- 
la Nieuwenhuis. ‘Ik wist dat het erg 
was, maar dit is toch meer als ؛ا  in 
eerste instantie meende. M aar ja , wat 
wil je, er is dan ook geen enkel onder- 
zoek naar gedaan’.
Domela heeft geen bezwaar indien het 
beeld van zijn oudoom zou worden 
gerecycled to t beeld van Van Olden- 
barneveld zonder hoofd. ‘Het had er- 
ger gekund: ‘Tenslotte ken ik alleen 
maar de Venus van Milo die 70’n eer 
te beurt is gevallen’.

Helaas heeft men voor het 'Van Olden- 
barneveldtplantsoen alleen maar 
ruimte voor het hoofd van deze grote 
Nederlandse denker, die o.a. de slach- 
ting bij Nieuwpoort bedacht, kort 
daarop de ‘levensverzekering’ uitvond 
etc. Van ©ldenbarneveld is de uitvin- 
der van het Westerse Kapitalisme, 
oprichter van de Vereenigde Oost In- 
dische Compagnie die er voor zorgde 
dat o .a. Indonesie vakkundig leegge- 
plunderd werd. De Vaderlandse Ge- 
schiedenis ziet hem vooral als tegen- 
stander van ?rins Maurits van Oranje. 
Die er meer bevlogen ideeën op na 
hield, vergelijkbaar met het esoterisch 
koningschap van Juliana. Toen kon 
een Oranjetelg nog het hoofd van 
iemand eisen als deze er de verkeerde 
(dus ^«-N ^erlands-G ëreform eerde) 
ideeën op na hield. Na een belediging 
van de prins van Oranje vloog op 
diens verzoek de kop van Johan’s 
romp. Dit uiteraard to t groot genoe- 
gen van de Oranjetelgen, die zich van 
zijn vermogen meester konden 
maken.
Nazaat ?eter Domela Ni>iiwenhi[is 
reageert gesehokt op de (geheime)
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Ee^e jubileum
Mariaverschijningen
Staatsliedenbuurt

prachtige monumentale tegel werd in- 
gediend. Het betreft dus een wilde ac- 
tie van de visionairs en vereer- 
ders/sters van Onze Lieve Vrouw ter 
Staat en wij betreuren het, dat dit juist 
op het hoogfeest van Maria ten Hemel 
Opneming moest plaats vinden’, liet 
Brouwer de verzamelde pers weten-

Maagd in 
krakersbolwerk
‘Heilige Maagd neemt bezit van Kra- 
kersbolwerk was de kop van het Alge- 
meen Dagblad’. Als illustratie ging dit 
artikel vergezeld van een voor de 
kristallen tegel knielende pastoor 
Bram Denkers van de Maria Magdale- 
naparochie in de Spaarndammer- 
straat.
In totaal zouden er m aar liefst dertien 
verschijningen (tot nu toe) plaatsvin- 
den. De opmerkelijkste was ongetwij- 
feld die van 8 maart 1988. M aria liet 
de ‘zieners’ een maand eerder weten 
dat zij ‘tekenen’ zou laten zien tijdens 
de aangekondigde verschijning. Inder- 
daad had er op de bewuste avond een 
gebeurtenis plaats die zelfs de grootste 
twijfelaar overtuigde dat er wel iets 
heel bijzonders aan de hand was in de 
Staatsliedenbuurt. Zelfs de Telegraaf 
kon er niet omheen en maakte mei- 
ding over ‘lichtbronnen die steeds op 
dezelfde plaats bleven staan’.

Vervolg op pagina 2

bak en de reclamezuil met Hak-dop- 
erwtjes’, Het ?aroo l schreef dat het 
bij cafe Tramlijn Begeerte op de stoep 
gebeurde, Cees van der Jagt noemde 
in Trouw het Van Beuningenplein als 
versehijningsplaats, terwijl Jos Brink 
in dezelfde krant het ‘eindpunt van 
tram  10’ (=  Van Hallstraat) als 
Mariaverschijningsplaats ten tonele 
voerde.

De verwarring was compleet toen de 
V?RO-tv sprak over de Mariaver- 
schijningen in de Staatsliedenbuurt, 
en vervolgens M unt en Koningsplein 
opvoerde! Buitenlandse bladen maak- 
ten het nog bonter: De Italiaanse La 
Stampa meldde dat Onze Lieve Vrouw 
voor het Koninklijk ?aleis op de Dam 
was verschenen, terwijl een Argentijns 
blad er niet voor schroomde te bewe- 
ren dat het ‘midden in de rosse buurt’ 
had plaatsgehad. Grote onduidelijk- 
heid en verwarring onder de binnen- 
en buitenlandse vereerders/sters van 
Onze Lieve Vrouw ter Staats. Toch
dis tan t iee rde  H e n k  B ro u w e rs ’ € ٠٨١؛ -
té-Generaal o .L .V rouw  ter Staats 
zich van de tegellegging ‘omdat de bis- 
schop van Haarlem, mgr. Bomers, 
hier geen toestemming voor had ver- 
leend, er geen inspraakprocedure 
plaats had met bijvoorbeeld het Wijk- 
centrum Staatsliedenbuurt en er ook 
bij de bevoegde instanties van B&W 
en Openbare Werken geen aanvraag 
voor plaatsing van verigens

م

Henk Brouwer, zojuist teruggekeert 
van een Staatsliedenbuurt-promo- 
tie-bezoek aan Rome, waar hij de ver- 
schijningen aankaartte met verschil- 
lende hoge kerkelijke instanties, laat 
brieven zien uit o.a. Japan, Brazilië, 
?ortugal, Italië. Vooral het verzoek 
van een oudere Japanse dame in ge- 
brekkig Lngels geschreven, ontroert 
hem zichtbaar. Het schrijven is verge- 
zeld van een zijden zakdoek en het 
verzoek hiermee de zo gezegende plek 
voor de etalage van kantoorboekhan- 
del Vlug ه  Zeker te beroeren. Een 
plek die wordt ontsierd door de 
restanten van wat door kenners werd 
omschreven als het mooiste religieuze 
monumentje van Nederland: ‘De 
Hand der H oop’ heette deze sculptuur 
van een de anonimiteit verkiezende 
kunstenaar. Het heeft precies één 
week gestaan voor vandalen het ver- 
nielde, gelijk met de voorganger van 
deze sculptuur op precies dezelfde 
plek: de kristallen tegel met in gouden 
letters de mededeling ‘Hier Verschynt 
Zy’.
De plaatsing van deze tegel op de 
plaats waar mensen beweerden Maria 
te hebben gezien, was noodzakelijk, 
aangezien er over de exacte verschij- 
ningsplaats nogal wat meningsver- 
schillen bestonden. Met name de lan- 
delijke pers was hier schuld aan: Zo 
wist Geert Mak in het NRC Handels- 
blad te melden dat de verschijningen 
hadden plaatsgehad ‘tussen de glas
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Discussieavond 
re؛ta؛J؛over m 

interventies
Ooit was er ten tijde van de grote vre- 
desdemonstraties en het vo؛k^pet؛،؛on- 
nement een heel actief bu'urt-vre- 
desplatform.

Uit alle hoeken, bewegingen, instellin- 
gen en clubs hebben we ons ingezet 
voor terugdringen van de bewapening 
en voor de vrede. Die tijd is voorbij. 
Nu is het een tijd van ontspanning en 
kernwapenreducties, maar ook van lo- 
kale conflicten en interventies.

De vredesbeweging mag dan wel stil- 
letjes geworden zijn, bezinnen op wat 
er aan de hand is en over ons komt, 
blijft nodig.

Daarom voor al die mensen van vroe- 
gere vrede$manifestat؛es en van nu: 
Uitnodiging om te praten over inter- 
venties op donderdag 12 m aart, 20.00 
uur in ‘De Schakel’, De Wittenkade 
109.

Demon-
stratie
tegen
fascisme
Op zaterda22 ؛؛ februari organiseert 
het Platform tegen Racisme en Fascis- 
me in Amsterdam, in verband met de 
herdenking van de Februaristaking in 
1941, een demonstratie tegen het op- 
komend fascisme in Europa. Ook in 
Nederland neemt de vreemdelingen- 
haat ernstige vormen aan, zoals bo- 
maanslagen op instellingen van mi- 
granten. Nog meer reden om deze ont- 
wikkeling een halt toe te roepen.

De demonstratie vertrekt om 00.ول  
uur vanaf de Dam in Amsterdam naar 
het J.D . Meyerplein. Daar za؛ de de- 
monstratic afgesloten worden met di- 
verse toespraken en een symbolisch 
gebaar naar de Dokwerker.

Marion Bloem in 
Staatsbibliotheek
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Woensdagavond 4 maart om half و zal Marion Bloem optreden in de Biblio- 
theek in de van Fimburg Stirumstraat ter gelegenheid van de boekenweek. Deze 
staat dit jaar in het teken van de Indisch Nederlandse literatuur, en voordat die 
week eeht losbrandt is daar in de bibliotheek Staatsliedenbuurt al een voorproef- 
je van te nemen.

Tevens schreef ze over medische on- 
derwerpen o.a. ‘©vergang’ en (samen 
met haar echtgenoot Ivan Wolffers) 
‘Hyperventilatie’.
In 1987 verscheen haar roman ‘Lange 
reizen, korte liefdes’.
W at ze destijds zou gaan studeren 
maakte haar eigenlijk niet zoveel uit, 
want ze wist toch zeker dat ze 
schrijfster wilde worden.
M arion Bloem, een zeer veelzijdig ta- 
lent dus, de boekenweekspits afbij- 
tend in de Staatsliedenbuurt: inlei- 
dend, voorlezend uit eigen werk en 
openstaand voor vragen en diskus؛ie. 
Kaarten hiervoor zijn h f  2,50 (max. 2 
per persoon) op de openingstijden te 
verkrijgen in de Bibliotheek.

Jan Tesselaar

Marion Bloem begon tijdens haar stu- 
die psuchologie al met schrijven, nl. 
theater over politieke gevangenen in 
Indonesi؛؛ voor Amnesty Internatio- 
nal.
Ook schrijft zij al sinds 1971 voor kin- 
deren, wat prachtige boeken oplever- 
de als ‘W aar schuil je al.؟ het regent’, 
‘de geheime plek’, M atabia’ en ‘De 
brieven van Souad’.
In 1983 publiceerde Bloem haar eerste 
roman ‘Geen gewoon Indisch meisje’, 
welke veel aandacht en waardering 
kreeg: een boek over de roots van een 
Indische Nederlandse. In dat zelfde 
jaar ging haar dokumentairefilm ‘Het 
land van mijn ouders’ in première, 
welke film hetzelfde thema als uit- 
gangsp’^ ^ 1 . م. ب إ إ م ر 1’ي

Mariaverschijningen

© ٢٠« :  Dirk Blij

een door W estcrpark stadsdeelwe- 
thouder Hokon Hansen ondertekende 
brief, waarin deze belooft iets te zul- 
len doen aan dczc voor de buurt en de 
wereld zo gezegende plek. Tot nog toe 
bleef het bij vage, schriftelijke belof- 
tes. De plek ligt er ‘onwaardig’ bij. 
Tot twee maal toe was het puur burge- 
rinitiatief dat deze plek ‘waar de he- 
mel de aarde raakte’ van fraaie monu- 
mentjes werd voorzien. Zonder enige 
vorm van subsidie o f wat dan ook.

De dames van Vlug en Zeker zijn woe- 
dend op Stadsdeelraadswethouder H. 
Hansen. Op z’n minst zou hij wat 
moeten laten doen aan die vervelende 
cementklomp voor hun etalage. Dat is 
toch geen promotie voor het Stadsdeel 
Westerpark!

M aar er zijn ‘prioriteiten’. Eerst dient 
er wat te worden gedaan aan die ce- 
mentklomp welke op dit moment de 
verschijningsplaats ontsiert. ‘Waar 
blijft het Stadsdeel in deze’, vraagt de 
energieke voorzitter zich af. ‘Ze kun- 
nen wel zo’n veertigduizend gulden in 
één middag kap^slaan  met hun ‘Kijk 
een W ijk’-manifestatie, maar zodra er 
eeht iets serieus en buurtgericht te ver- 
beteren valt, zijn ze niet thuis o f om- 
hullen zich in vage beloftes’, meent 
Brouwer. Uit zijn omvangrijke archief 
met correspondentie over OLVrouw

Vervolg van pagina 1
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Staats werd 
echt wereldnieuws. Politie en Rijks- 
 htvaar،dienst namen het groene؛)U؛
schijnsel waar dat de Heilige Maagd 
omgaf. Ze probeerden er ‘technische’ 
verklaringen voor te vinden. Zelfs de 
bekende Utrechtse astronoom prof. 
De Jager bemoeide zieh met de Maria- 
versehijningen. In het Parool liet hij 
weten dat de luchtschijnsels te wijten 
zouden kunnen zijn aan een samenval- 
len van de planeten Jupiter en Venus 
precies boven de Staatsliedenbuurt. 
Met name toen populairste Nederlan-
der Jos Briakzich er meegingb-؛ tnoei-__ ter Staats (met naast de corresponden- 
en was het hek echt van de dam. tie aangaande de verschijning van ‘de

koningin des hemels’ met Hare Ma- 
Jos 8 rink fan V؛j n  iesteit Beatrix brieven aan en van me-

vrouw Jeltsin, Barbara Bush, Esmal- 
da Marcos, Diana Ross etc.) haalt hijStaatsmaagd

Via Trouw liet Brink weten dat ‘lieden

De stadsvernieuwing 
hapert
Allerwegen wordt nog druk gebouwd in onze buurten. De indruk zou kunnen 
ontstaan dat het allemaal van een leien dakje gaat. Maar dat is niet het geval. 
Op twee belangrijke punten zijn vertragingen opgetreden, »،1 ا ،  grote gevolgen 
hebben voor andere bouwprojekten. Het eerste knelpunt vormt het blok aan de 
Haarlemmerweg tegenover de ophaalbrug. Hier is een vertraging ontstaan van 
drie tot vijf maanden. De eerste woningen worden pas eind maart opgeleverd 
en de laatste in mei. Doordat deze woningen bestemd zijn voor de doorschuivers 
uit de De Wlttenstraat, het blok De Drie Schonen, zal de nieuwbouw daar pas 
na de zomer kunnen starten.

De eerste paal voor de 270 woningen 
had reeds vorig jaar geslagen moeten 
worden. De aannemingsprijs is allang 
rondgekomen. Nu verwacht men dat 
de start van de bouw niet eerder dan 
september zal plaats vinden. Deze gro- 
te vertraging werkt weer door in de 
blokken aan de Frederik Hen- 
drikstraat, de Gespleten Hendrik ge-, 
noemd, en de blokken Staats I en 
Staats II aan de van Bossestraat/ de 
Kempenaarstraat. De bewoners van 
deze blokken moeten nu langer wach- 
ten totdat ze door kunnen schuiven 
naar het G .D .H.terrein.
Dc opgetreden vertragingen kunnen 
nog heel nare gevolgen krijgen voor de 
huurhoogten. Zoals bekend worden, 
ieder jaar bezuinigingen doorgevoerd 
bij de Volkshuisvesting door staatsse- 
kretaris Hecrma. Hierdoor worden de 
huren van nieuwbouw- en ook van ge- 
renoveerde oudbouwwoningen steeds 
ongunstiger. W at precies de huurkon- 
sekwenties zijn, is nog niet bekend. 
Het bestuur van de deelraad probeert 
nog een aantal woningen in de oude 
regeling onder te brengen.

Piet Vink

Het tweede, nog ernstiger knelpunt is 
het G .D .H.terrein aan de van Reigers- 
b e r g e n s t r a a t .  Mier is het bouwrijp ma- 
ken met bijna een jaar vertraagd door- 
dat de sloop van de oude gebouwen 
veel meer tijd heeft gekost dan gep- 
land was. Bovendien is er vervulde 
grond aangetroffen, welke afgegraven 
en afgevoerd moet worden. Als laatste 
geldt de verhuizing van het Gemeente- 
lijk Aannemingsbedrijf, de G£AM , 
welke begin 1991 had moeten plaats- 
vinden, maar nu een jaar later nog 
niet verdwenen is. Het bestuur van de 
deelraad heeft hierover een boze brief 
geschreven naar het centrale stads- 
bestuur. O f dit veel zal helpen, is de 
vraag.

De bestuurlijke opdeling van de stad 
heeft de kommunikatie niet verbeterd. 
Iedereen denkt in eerste instantie aan 
zijn eigen problemen. Ook in dit geval 
blijkt weer dat de betrokkenheid van 
de burgerij door de komst van de deel- 
raden er niet op vooruit is gegaan. 
Zonder deelraad had allang een aktie- 
groep van bewoners in het stadhuis 
met de vuist op tafel geslagen, س م

م

die roepen dat Maria- verschijningen 
,n beetje een warmelandenaangelegen- 
heid zijn’ ongelijk hebben. Jos Brink 
letterlijk: ‘Onlangs is zij toch waargc- 
nomen door verscheidene mensen die 
niet gedronken hadden en als oppas- 
sende lieden bekend staan. Ze waren 
ook niet fanatiek godsdienstig, maar 
ik kan me voorstellen dat zo’n gebeur- 
tenis daar verandering in brengt en 
een ieder op dc knieën dwingt. In de 
Amsterdamse Staatsliedenbuurt, om 
precies te zijn op het Van I.imburg .؟ ti- 
rumplein. Ik geef toe dat een grot te 
Massabielle (Lourdes, red.) inspire- 
render lijkt dan het eindpunt van lijn 
10, maar dat doet niet af aan het feit 
dat tientallen Amsterdammers Maria, 
geheel volgens voorschrift gekleed, 
waarnamen op een groenige wolk’.

Maria
Vijf jaar na haar eerste verschijning 
ligt de plek er onwaardig bij. Een 
klomp cement met wat metalen uit- 
steeksels is wat rest van het zo fraaie 
monument. Een aantal kunstenaars 
uit de buurt zoekt inmiddels naar een 
‘oude etalagepop’, welke als basis zou 
moeten dienen voor een nieuw ‘levens- 
groot genadebeeld’ van o .L .V rouw  
ter Staats, wat tijdens plechtigheden 
op de verschijningplek kan worden 
neergezet. Ook heeft het Com؛te-Ge- 
neraal plannen om de gashouder in 
het W esterpark te claimen als ‘Maria 
verschijningskathedraal’. Brouwer: 
‘Desnoods kraken we dat ding zodra 
het terrein leeg komt te staan. We 
moeten wel, want voor dat je het weet 
wordt de buurt weer opgescheept met 
een of ander experimenteel theater in 
dat ding. O f gaan die piannen door 
om op het terrein een Nationaal Op- 
vanghuis voor verslaafde criminelen te 
vestigen’.
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Hugo de Grootbuurt

Shape all-in Centre op ا!اءs van؛Op 12 januari vond de feestelijke opening plaa 
de !•oel، van de Nassaukade en de tweede Hugo de Grootstraat. Onze aandacht 
werd getrokken door de uitzonderlijke combinatie van sport en cultuur, waar- 

mee het Shape all-in Centre adverteert. De Staatskrant was van de partij en 
sprak met Anja en haar zus ¥vonne, twee van de drie initiatiefneemsters. Wij 

er in de Hugo de Grootbu^t op het gebied van 0؛ waren vooral nieuwsgierig 
cuituur eindelijk wat te gebeuren staat? Want we kunnen rustig zeggen dat het

,daaraan ontbreekt

schoonheidssalon en een zonnebank. 
Men kan er aerobicen, harsnagels k©- 
pen, een speciaal op borsten, benen, 
buik en billen (BBBB) gerichte cursus 
volgen en nog veel meer.
M aar daar ging het ons niet zozeer 
om. Fitness-centra zijn er overal, zelfs 
in de Hugo de Grootbuurt.
Als je Shape binnenkomt kies jc links 
voor sport en rechts voor het café, 
maar — en dat is de essentie van het 
hele plan — een combinatie is moge- 
lijk. Eerst het lichaam kastijden om 
het vervolgens te verwennen in het ca- 
fé, waar het nuttigen van een maal 
eveneens tot de mogelijkheden be- 
hoort. Aangenaam natuurlijk, maar 
dat kon onze ‘cultuurhonger’ nog niet 
bevredigen.

Grand Café
We zien meteen dat de buurt een pr- 
achtig ingericht Grand-café rijker is 
en dat is op zich al een hele aanwinst. 
Aan het plafond is een kunstzinnig be- 
schilderd doek gedrapeerd, aan de 
wand moderne, kleurrijke kunst, veel 
planten, smaakvol meubilair. Rechts 
achtcr bevindt zich ccn zaaltje waar de 
bezoeker zijn geluk ka؛، beproeven op 
het biljart o f aan de fruitautom aat. 
M aar dan, opeens, worden we een 
fraai podium gewaar. £ ٢ ؟. ،aa، een pia- 
no, er hangen oude instrumenten en 
d€ muur is beplakt met ouderwets 
ogende bladmuziek. Daar zal het gaan 
gebeuren! We worden niet teleur- 
gesteld, later op de avond zorgen 'The 
Neighbours’, een rock ه  !•ollband, 
voor een vrolijke noot. Tegen die tijd 
is het behoorlijk druk en zien we veel 
leggings en gympen.
Eind januari had de Staatskrant ١٠٢؛ ■ 
derom het genoegen om het Shape all- 
in Centre te bezoeken. Meteen recht- 
saf uiteraard. Hoe staan de zaken? 
Trainingspakken te over, aan een ta- 
feitje zitten wat M arokkaanse jonge- 
ren te bomen. Een zeer divers, niet on- 
der een noemer te plaatsen publiek. 
Goed druk voor een maandagavond. 
“ De ^ iu m p ro g ra m m e rin g  wil nog 
niet echt vlotten” , vertelt Anja. Een 
jam-sessie op de zondagavond, maar 
verder is het nog even afwachten hoe 
alles financieel gezien gaat lopen. Tot 
dan moet een deel van de culturele 
plannen nog even in de ijskast blijven. 
Hopelijk kunnen ze snel ontdooid 
worden. Uw verslaggeefster wacht 
met smart.

Geeske Hattuma

in / اأاأ1 100
zen komt NEM© ook in aktie voor 
een betere toegankelijkheid van Ne- 
derland voor wandelaars, door meer 
“ recht van overpad” , overstapjes bij 
hekken, behoud van voetpontjes e.d. 
Ook is er in jaiiuari een NEMO wan- 
delcafé gestart, en wel in Zaal 100 in 
de de W ittenstraat. Elke woensdaga- 
vond vanaf 20.00 uur kan hier infor- 
matie uitgewisseld worden over wan- 
delen en reizen, over de akties voor 
toegankelijkheid etc. En het is een 
ontmoetingsplek voor alle wande- 
laars, onder het genot van een drankje 
en in de toekomst wellicht met een ge- 
zonde vegetarische maaltijd. Wandel- 
liefhebbers uit de Staatsliedenhuurt 
zijn ook van harte welkom! ٧٥٥٢ 
meer informatie of fo ld e ^ b e l Vin- 
cent: 6844331 of Mathild ' م449ل م ث .

¥ i jf  jaar geleden liet Anja haar oog 
vallen op het leegstaande pand, dat 
voorheen gebruikt werd voor kinder- 
opvang. Dat pand wilde ze hebben. 
W at ze er mee zou moeten doen, stond 
haar toen nog niet duidelijk voor de 
geest. Gaandeweg kreeg een plan 
gestalte. Lichaam en geest, oftewel 
sport en cultuur, zouden er samen 
moeten gaan. Anja en haar compag- 
nons kregen h،؛t pand en vanaf sep- 
tember 1991 hebben ze met behulp 
van vele vrijwilligers het pand grondig 
verbouwd en opgeknapt.

Sport en cuituur 
verbroederen
“ Shape krijgt een duidelijke buurt- 
funktie” , zegt Yvonne. “ Deze buurt 
kan best een opfrisser gebruken. Het 
is de bedoeling dat er wekelijks een 
muziek-optreden is, waarschijnlijk op 
zaterdagavond. Het moet vooral ge- 
zellige muziek zijn zoals oude soul bij- 
voorbeeld. Daarnaast is er een huis- 
band in oprichting. Er is een opna- 
mestudio aanwezig hier, waar ook de- 
m o’s opgenomen kunnen worden. En 
artiesten moeten ook weer sporten ...”

“ Ook moet het mogelijk zijn voor ‘ءا- 
ken' om hun talent eens te beproeven, 
door bijvoorbeeld met een tape mee te 
zin؟ «n. We willen tevens eehandican-
ten benaderen om hier te komen re-
creëren ،٧؛  buitenlandse vrouwen” ,
zegt Anja. “ Daartoe moeten er nog 
wel speciale voorzieningen komen. 
We willen dat alle soorten mensen hier 
samen kunnen komen. Kunst en sport 
kunnen de verschillen tussen mensen
laten verdwijnen. Zover is het nu nog
niet en hoe we dat precies moeten aan- 
pakken, weet ik ook nog niet. Het is 
iets wat we wel heel graag willen.” 
“ Naast de muziekoptredens zullen er 
regelmatig exposities zijn van kunste- 
naars uit de bu u rt.”  Anja bruist van 
de ideeën voor Shape. Het lijk؛ haar 
heel leuk om bijvoorbeeld tropische 
kunst op te hangen, een salsaband te 
laten optreden, een speeiale sport te 
demonstreren en een caribisch maal te 
serveren.

Borsten, benen, buik en 
billen
Zondag de twaalfde was het zover. De 
deuren werden voor het publiek open- 
gegegooid en wat trof de Staats er 
aan? K ach t^ in in g sap p ara tu u r, een

Wandelcafé
Enkele staatsliedenbuurters zijn de af- 

gelopen jaren bezig geweest met het 
opzetten van NEMO. Dit is een “ ¥er- 

-٠٢ van vrije wandelaars” . Zij ؛؛in؛؛eni 
ganiseert dagtoehten, (vanuit Amster- 

e low-budgetrei-؛؛dam) en kleinsehali 
zen waarin wandelen een belangrijke 
plaats inneemt, met name het wande- 
len buiten de gebaande paden. NEM© 

organiseert geen volledig verzorgde 
arrangementen-met-gids, maar gaat 
uit van een aktieve inbreng van deel- 

nemers- Het vervoer wordt verzorgd 
in een 9-persoons eamper.

Veel buitenlandse reizen hebben een 
thema, b.v. “ Het heden en verleden 
van de voormalige DDR” , o f “ Op 
zoek naar de Keltisehe geest” . Naast 

-het organiseren van dagtochten en rei

Hoeveel monden 
de 

deelraad?
Geregeld verschijnen er in de pers be- 
richten van plaatselijke politieke lei- 
ders hoe milieubewust ze zijn. De een 
is nog groener dan de andere. Groen 
Links wil bijvoorbeeld in de nieuwe 
woonwijk op het terrein van de Ge- 
meente Waterleidingen alle auto’s ver- 
bieden. Verder zijn ze fel tegen par- 
keergarages. De P.v.d.A  doet ook een 
duit in het zakje met een idee speciale 
buurt-huurauto’s te introduceren. 
Waardoor in één klap alle bewoners 
van onze buurten hun eigen auto te 
koop aanbieden. Allemaal prachtige 
idee،؛n, waarbij je de tranen in de ogen 
krijgt. Dat hun milieubewustzijn gren- 
zen kent, is reeds ؛؛،‘!)leken bij de aan- 
tasting van het Westerpark door de 
Spoorwegen.
Momenteel breekt het dagelijks 
bestuur van de deelraad het hoofd 
over een aanvraag van Mobil Oil om 
een tankstation te mogen bouwen in 
de toekomstige uitbreiding van het re- 
kreatiegebied Overbrakerpolder (Wes- 
terpark).
Dat na jarenlange strijd de buurtbe- 
woners voor elkaar hebben gekrgen 
dat in 1981 door B&w hier een be- 
stemming als rekreatiegebied is vast- 
gelegd, schijnt niet belangrijk te zijn. 
Men ruikt geld. Mobil ©il ziet zijn 
kansen schoon. Een tankstation met 
L .P .G . aan de toevoerroute naar het 
IJ-oevergebied is een winstgevend ob- 
jekt. Opnieuw dreigen de lasten van 
dit gigantische projekt op onze buur- 
ten afgewenteld te worden.
W aar breken in godsnaam de dage- 
lijkse bestuursleden van P.v.d.A . en 
Groen L!nks het hoofd over? W aar is 
nu hun milieubewustzijn gebleven ? 
Waar is hun betrokkenheid met de 
buurtbewoners?

Herdenk de 
februaristaking

Actueel
De jaarlijkse herdenkingen van de Fe- 
bruaristaking zijn altijd verbonden ge- 
weest met actuele gebeurtenissen. Dat 
geldt ook voor de komende herden-

J^ist nu zich in Europa een opleving 
van rechts nationalisme, racisme en 
vreemdelingenhaat voordoet, is extra 
waakzaamheid en verzet noodzaak, 
©ok in ons land proberen neo-fascist؛- 
sche groepjes van sociale onvrede ge- 
bruik te maken, om hun duistere doel- 
einden te bereiken. Zij hebben daarbij 
verbindingen met geestverwanten in 
het buitenland. Verschillen in gelooï 
en cultuur worden als een gevaar voor 
de nationale identiteit afgeschilderd, 
©ndertussen worden aanslagen op ge- 
bouwen en instellingen voor immi- 
granten gepleegd. Onderzocht zal 
moeten worden welke rol extreem 
rechtse partijen, zoals de Centrum De- 
mocraten en Centrum Partij daarbij 
spelen.
Voor neo-fascistische organisaties 
mag geen plaats zijn in onze samenle- 
ving.
In .deze geest wekken wij u op 25 fe- 
bruari a.s. deel te nemen aan de her- 
denking van de Februaristaking 1941. 
Het défilé langs het standbeeld van De 
Dokwerker op het Jonas Daniël Mey- 
erplein begint om 17.00 uur.
Door de wijkopbouworganen en 
buurtorganisaties zullen bloemstuk- 
ken bij het standbeeld worden gelegd, 
u kunt zich bij hen aansluiten.

Het Herdenkingscomité 
:٠  Stadsdeel Westerpark.

25 Februari a.s. herdenken wij op- 
nieuw de Februaristaking van 1941. 
De Februaristaking Is de gesehiedenis 
ingegaan als één van de belangrijkste 
verzetsdaden tegen fascisme, oorlog 
en onderdrukking; tegen aantasting 
van demoeratie en mensenrechten.

Aan de staking was een jaar van plun- 
dering van ons land en drastische ver- 
laging van het levenspeil vooraf ge- 
gaan. Arbeiders werden gedwongen in 
de Duitse oorlogsindustrie te gaan 
werken. Tegen onze joodse landgeno- 
ten was een barbaarse vervolging inge- 
zet. Het bekleden van openbare amb- 
ten en het betreden van openbare ge- 
bouwen werd hen verhoden- 
In de maand februari verscherpten de 
Duitse bezetters en hun Nederlandse 
handlangers hun terreur tegen onze 
joodse medeburgers. Joodse mannen 
werden met grof geweld uit hun hui- 
zen gesleept en naar de Duitse vernie- 
tigingskampen weggevoerd.
De verontwaardiging van de Amster- 
damse bevolking bereikte een hoog- 
tepunt.

Gehoorgevend aan de oproep van de 
toenmalige illegale CPN legden ge-
meente-ambtenaren, scheepsbouwers
en fabrieksarbeiders het werk neer. In 
optocht trokken zij naar de ' bin- 
nenstad om daar te gaan dembnstre- 
ren.
Winkelpersoneel en kantoorbeambten 
sloten zich daar spontaan bij aan. 
©ok andere delen van de bevolking 
namen aan het protest deel.

Trimmer zonder licentie in 
de wilde raeerij

©  foto: A b ? ru is

uw eigen fiets sleutelen. Voor info is 
hij ’s avonds bereikbaar onder tele- 
foon: 6880763. Zijn reparatiewerk- 
plaats is een toonbeeld van gedicipl؛- 
neerdheid. Hij is al op zoek naar een 
nieuwe ruimte om zijn fietsenmakerij 
voort te kunnen zetten en we hopen 
dat hij voor de buurt behouden blijft. 
Wie kan deze ondernemende jonge- 
man aan een geschikte ruimte helpen?

AbPruis

woord: ‘Ik  zie m ezelfals trimmer zon- 
der licentie in de wilde racerij.' De op- 
vallende naam van de fietsenmakerij 
is afgeleid van het Franse woord Le  
Guidon wat staat voor stuur, waarin 
het woord gids is vervat. Rinco is een 
ondernemende jongeman. Milieube- 
wust speelt hij in, op het gemeentelij- 
ke fietsbel^eid. Binnenkort geeft hij 
een beknopte avondcursus fietsenma- 
ken. u kunt dan onder zijn leiding aan

Daar waar vroeger de drankenhal was 
gevestigd in de Wittenstraat 26, is tot 
aan de sloop van de huizen, medio 
april/mei 1'ا ' قا  de enige gelegenheid in 
 buurt waar u uw fiets vakkundig ءه
kan laten repareren. De eigenaar, Rin- 
eo Boelen31 ؟ jaar, heeft een MTS 
opleiding gevolgd en heeft van zijn 
hobby, wielrennen, zijn vak gemaakt. 
Als Ik hem vraag in wat voor koersen
hij heeft gereden, krijg ik als ant-'



٠٠pagina 4

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

J A A P  M O L E N A A R

Verse gerookte 
 همحاا آءو gebakken ٧$؛

Kwaliteit is onze reclame
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT د س

ZIJLSTRA’S IJZERHANDEL-
7.50 6 delige bitsset Beargrip f 
59,90 set schroevedraaiers VBW f 

waterpomptang 
27,95 968 f ٧٢٠£ org. VBW type 

13,75 Spijkerechort leder f 
En natuurlijk onze topper 
Metabo Klopboormachine 

te schroeven ٠٨٦ ook 
,-199 van f  249,- voor f

2e NASSAUSTRAAT 40 42 44 TEL. 686 01 52

PANNEKEET ص
848671 V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL Voor een zeer uitqebreid ؟س

assortiment vlees en vleeswaren 
iet ook op onze grote 

verscheidenheid paté’s e  ̂sallade’s 
wi'e ze kent en eet haalt z ’n worst bij 

PannekeetJtf!
*Vele malen bekroond* 

*Traitet^lagerij Worstmakerij*

©lympia Sloperij

Olympia Sloperij vraagt sloop-, 
defecte- en schade auto’s 

tel. 020- 618 6019

gezocht

Schoonmaker(ster)
gezocht
Het wijkopbouworgaan  zoekt 0?  korte termijn iemand die ل keer in de 
week ’s-ochtends o f  ’s-aü؛idags het wijkcentrum  wil schoonmaken. 4/5 
uur in de wee^.
Salaris volgens CAO-welzijn,schaal HM.
H eeft u interesse o f  vragen over deze vacature, neem  dan voor ل maart 
kontakt 0?  met Josje Klapwijk o f  Loes Nieuwboer.
Wijkcentrum  Staatslieden- en H ugo  de Grootbuurt, van  Hallstraat 81 
Amsterdam, t e l ^J p1 1 3 3 .؛

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

HIJ HEEFT ZIJN 

SMAAK BIJ 

ONS GEKOCHT.

EN ZIJN

FAVORIETE

BLAD!
H؛j heeft zijn eigen smaak. 
Weet wat hij ١٠؛ ).
Leest naast de krant 
opinie-bladen en af en toe 
iets over auto’s.
Hij is onze klant.
Hij koopt bij ons zijn 
sigaren en zijn tijdschriften.

؛ء

PIET MODDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN^HALLSTRAAT 236, ١ ٦ :، . 6841246

GROENTEN-FRUIT

LEVENSMIDDELEN
Van Limburg Stirumstraat 44 Tel. 686 48 14

م

LINDEMAN

OM DATHET  

NIET 

BETER KAN

Tabaks- £٨ schrijfwaren
ه  Westerveld آ  Meijer

EUWÜ! NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW
Nu ook kopiëren 

v.a. 8 cent incl. B T W
1052 BP AMSTERDAM2e Nassaustraat 36

TEL. 686 58 78NASSAUSTRAAT 39,

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

En nog vele andere specialiteiten

LUNCH v/a 11.00 س  ETEN TOT M ^ E R N A C H T
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Onbekend in onze buurt

©  foto : D irk Blij

Beter wonen? 
Migranten en 
woningbouw- 
verenigingen
He، buurthuis de Binding organiseert
— in samenwerking met het stadsdee] 
Westerpark en het Amsterdams Cen- 
trum Buitenlanders — een voorlich- 
tingsbijkomst over woningbouwvere- 
nigingen.
Woningbouwverenigingen zijn een be- 
langijke huisbaas. Amsterdam telt er 
17. Zij bezitten 40% van alle huurwo- 
ningen. Iedereen kan lid worden van 
een 0؛ meer woningbouwverenigin- 
gen. Nu zijn weinig mensen van Turk- 
se en Marokkaanse afkomst (id van 
een woningbouwvereniging.

Iemand die lid is van zo’n verenging 
heeft een grotere kans op een betere 
woning. Enkele v©©riichtingsbijeen- 
komsten over woningbouwverenigin- 
gen gaan hierover. In alle stadsdelen 
waar veel M arokkanen en Turken W O - 

nen, worden twee vooriichtingsbijeen- 
komsten georganiseerd, een voor de 
M arokkaanse en een voor de Turkse 
bevolking, ©ok in W esterpark zal een 
Turkse bijeenkomst plaatsvinden. Het 
programma bestaat uit een film met 
toelichting. Voorlichting over de W O - 

ningbouwvereniging en beantwoorden 
van vragen uit de zaal. Er zullen me- 
dewerkers van verschillende woning- 
bouwverenigingen aanwezig zijn om 
de vragen te beantwoorden. Zij zullen 
worden terzijde gestaan door een tolk. 
De voorlichtingsmiddag voor de 
Turkse gemeenschap in W esterpark 
wordt gehouden op dinsdag 3 m aart 
van 13.30 to t 15.30 uur in de Binding, 
van Beuningenplein 103. Voor meer 
informatie kunt u kontakt op nemen 
met Evelien van de Wiel, tel. 684 1262 
of met ©skai lb["ah؛moglu, tel. 5810 
478.

Kwijtschelding 
nroerendgoedbelasting: 
’t lukt meestal niet

Vee) mensen krijgen deze weken aanslagen onroerend goed belasting 1992 in 
hun brievenbus. Voor deze aanslagen kan theoreties kwijtschelding gevraagd 
worden, wanneer men te weinig geld heeft om te kunnen betalen. Wie z’n aan- 
vraag wil doen moet daarvoor een formulier invullen en dat opsturen met een 
aantal bewijsstukken naar het buro gemeentebelasting in de James Wattstraat 
84. Dat klinkt dus leuk. Maar u kunt zelf wel vinden dat ٧ te weinig geld hebt 
om te kunnen betalen, maar dat betekent nog niet dat u kwijtschelding krijgt, 
want de gemeente moet uw aanvraag om kwijtschelding beoordelen volgens 
Strenge regels die door het ministerie van financiën zijn voorgeschreven. Wan- 
neer men die regels toepast blijkt dat bijna niemand kwijtschelding kan krijgen.

kwijtschelding is voor een alleenstaan- 
d e /  885, — . Er is maandelijks een ver- 
schil v a n / 63,17. Per jaar 12x/63 ,17  
= /  758,04. Hiervan wordt 80% ge- 
nomen, wat dan /  606,43 is. Z o’n al- 
leenstaande wordt dus geacht iedere 
belasting aanslag beneden d e /  606,43 
per jaar te kunnen betalen. Welnu de 
©GB is altijd lager, dus geen kwijt- 
scheiding.
De rijksnormen, welke het rijk han- 
teert zijn (ech t)-paar/ 1355 ,- eenou- 
dergezin / ا9ك ا , - ,  alleenstaande 
/  885, -  en woningdeler /  780, - .  
M aar de soep wordt niet altijd zo heet 
gegeten als ze wordt opgediend. Men- 
sen met een minimum inkomen en een 
huur van rond d e / 300, -  en een hoge 
aanslag ©.G.B. kunnen bemiddeling 
aanvragen bij de sociaal raadslieden. 
Sociaal Raadslieden, van Limburg Sti- 
rum straat 119, maandag, dinsdag en 
donderdag binnenloopspreekuur van 
9-12 uur. Vrijdagmorgen op afspraak.

Hoe luiden de regels? u neemt uw net- 
to maand inkomen en telt daarbij op 
een twaalfde deel van uw jaarlijks net- 
to vakantiegeld. Hiervan af haalt u uw 
kale huur (verminderd met huursubsi- 
die), de nominale ziekenfondspremie 
en de AWBZ-bijdrage. Het bedrag dat 
u dan overhoudt wordt vergeleken 
met rijksnormen. Zit u boven die 
norm dan moet u het verschil met 
twaalf vermenigvuldigen zodat u uw 
jaarlijkse draagkracht krijgt. Van de- 
ze draagkracht is 80% belastingbe- 
taalkracht-

Een voorbeeld. Iemand heeft bijstand 
alleenstaande/1 2 س , -  plus vakantie- 
geld /  65,77 het inkomen is dan 
/1265,77. Stel de huur is kaal ƒ  290, -  
nominaal ziekenfonds /1 6 ,5 0  en 
AWBZ /  11,10 dan zijn deze drie sa- 
men /  317,60. Wanneer je /  1265,77 
verminderd met /  317,60 houdt je 
/948,17 over. De rijksnorm voor

©p vrijdag 10 januari 1992 is mijn 
zoontje zijn knuffelhondje kwijtge- 
raakt. Signalement: Kleur geel met 3 
lapjes op zijn lijfje. Mijn zoontje 
slaapt heel slecht zonder zijn “ Vriend- 
je” en mist hem heel erg. Als u hem 

monden heeft S .V .P .  bellen: 6880472.٠°

Opsporin 

verzoch

Deelraad let op de kleintjes 
Een deelraad kruideniert in 
supermarkten
De beslissing om de Dagmarkt vanuit de Anthonie Heinsiusstraat te verplaatsen 
in verband met de komende nieuwbouw viel begin 1991. Waarom moet de Dag- 
markt daar weg, het is de enige winkel die de mensen daar in de buurt hebben, 
©p deze vraag is nooit een goed antwoord gekomen. Twee argumenten werden 
genoemd:

deman). Dit zou dus veranderd moe- 
ten worden. De Dagmarkt wil immers 
600 m2.
Hiertegen kan een AROB-procedure 
gestart worden, wat bewoners en win- 
keliers zeker zullen doen. De grenzen 
van het winkclconcentraticgebied 
moeten verlegd worden. Hiertegen 
kan tevens geprotesteerd worden. De 
huidige bedrijven op de hoek mogen 
niet terug komen, terwijl een Dag- 
m arkt zonder geschiedenis in dit ge- 
deelte van de buurt op ontoelaatbare 
wijze w©rdt voorgetrokken.
Het winkelbestand rond het Hugo de 
Grootplein zal direct benadeeld wor- 
den. Een slechte zaak, daar het meren- 
deel van de winkels ،nee، dan 20 jaar 
in de buurt werkzaam zijn. Zij hebben 
een dermate sociale funktie naar voor- 
al alleenstaanden en ouderen, dat het 
een schande zou zijn als zij verloren 
zouden gaan. Een Dagmarkt kan en 
wil een dergelijke funktie nooit en te 
nimmer overnemen.

Money
W aarom allemaal. Een heel simpel 
antwoord: geld, geld en nog eens geld. 
Als de Dagmarkt geen andere plek in 
de buurt krijgt, moet het stadsdeel de 
Dagmarkt uitkopen. Als er de Dag- 
markt op de hoek in de nieuwbouw 
komt wordt het project goedkoper om 
te bouwen. Het zelfde verhaal geldt 
vor de Anthonie Heinsiusstraat, de 
uitkoopsom drukt dan niet financieel
٠٠ dit project.
De Kamer van Koophandel, de winke- 
liers en de bewonersgroepen zijn tegen 
de komst van de Dagmarkt op deze 0ل- 
katie. ©ndanks alle argumenten van al 
deze groeperingen denkt de stadsdeel- 
raad in haar onmetelijke wijsheid be- 
ter te weten wal goed is voor onze 
buurt!
Emilie Luckhardt en Anneke Paehlig 

Werkgroep Wonen FH

1. De winkel ligt niet in het winkel- 
concentratiegebied (de winkelconcen- 
tratiegebieden zijn de 2e Nassaustraat 
en van Limburg Stirumstraat en aan 
de andere kant het Hugo de ©root- 
plein).
2. Niemand wil boven een super- 
markt wonen volgens wethouder Mir- 
jam  van Lierop.
De indruk werd gewekt, dat de Dag 
m arkt uit ءه  buurt ?٥٧ vertrekken. 
Het C1MK (het Centraal Instituut 
voor Midden en K leinbedrijf ging ٥٠ 
onderzoek in onze buurt. Zij hebben 
een steekproef genomen onder buurt- 
bewoners met de vraag: welke winkel 
mist ٧ in de buurt. Het antwoord, ٧ 
raadt 1ء؟ل al; een grote supermarkt. 
Toen kwam de stadsdeelraad gewa- 
pend met dit rapport met de strijd- 
kreet ‘Behoud de Dagmarkt voor de 
buurt!’
Is dit nu wat de ondervraagde bewo- 
ners voor ogen hadden? Nee, want een 
echte grote supermarkt is en wordt het 
zo wie zo niet.
De stadsdeelraad ging op zoek rond- 
om het Hugo de Grootplein naar een 
plek voor de Dagmarkt. Door o.a. het 
huidige winkelbestand werd deze plek 
niet gevonden.

Nieuwhnnw
Tegelijkertijd vond er een bouwkun- 
dig onderzoek plaats op de hoek le 
Hugo de Grootstraat en ؛-reder؛ k 
H end^kstraat. Deze plek was aanvan-
kelijk Ö0k te klein ٧٥٠٢ de Dagmarkt.
Gelukkig..! Eureka...! bleken de be- 
lendende percelen van hun heipalen af 
te rollen. Een paar panden extra slo- 
pen en de plek voor de Dagmarkt was 
op ‘verantwoords’ wijze door het 
stadsdeel gcschapen.
Hoe zo verantwoord? In het bestem-
mingsplan Frederik Hen،lr!kbuurt 
staat voor winkels een maximum van 
400 m -bv zoals de supermarkt Lin) .؛

Frederik Hendrikbuurt 
bewoonbaar

Een voorbeeld: de deelraad heeft het 
plan de Frederik Hendrikstraat aan te 
pakken. In hun ogen kunnen de par- 
keerplaatsen met eenderde to t de helft 
verminderd worden, vrijwel alle bo- 
men gekapt (want die zijn toch ziek) 
waardoor er ruimte komt voor een 
veilig(?) fietspad.

■ Dit soort zaken moeten door een be- 
wonersgroep kritisch, maar ook op- 
bouwend gevolgd worden, want zijn 
die bomen echt ziek, kan je ze toch 
niet op een of andere manier behou- 
den? Kan het aantal parkeerplaatsen 
verminderd worden? Is zo’n fietspad 
veilig?
Helaas is de werkgroep wegens verhui- 
zingen nogal klein geworden. Vandaar 
die informatieavond. Wij willen dan 
meer vertellen over onze aktiviteiten 
in het verleden, waar we nu mee bezig 
zijn en over de ontwikkelingen in de 
toekomst, ©ok hopen we een aantal 
buurtbewoners te enthousiasmeren 
om met ons mee te doen. Tot woens- 
dag 11 maart 20.30 in ’t Trefpunt. 
Voor meer info over ‘Wonen F H ’ 
kunt u س  bellen met E. Luckhardt, 
tel. 6842796 of p . Christenhuis, tel. 
6821133.

©proep te komen naar een informatie- 
bijeenkomst van de werkgroep ‘Wo- 
nen FH’ (Frederik Hendrik) op 
woensdag 11 maart om 20.30 uur in 
buurthuis ’t Trefpunt, Derde Hugo de 
Grootstraat و . Waarom een Infnrma- 
tieavond? De werkgroep Wonen FH 
zet zich in voor de verbetering van de 
leefbaarheid in onze buurt, op ver- 
schillende terreinen, zoals: het opk- 
nappen van straten en pleinen, als het 
van ©ldenbarneveldtplein; het stimu- 
leren van bewoners rond het Frederik 
Hendrikplantsoen, met als gevolg een 
nieuwe werkgroep rond het plantsoen, 
die ervoor gezorgd heeft dat er dit jaar 
reeds gestart gaat worden met de ver- 
betering van het plantsoen; de inrich- 
ting van het oude terrein van de Ge- 
meentelijke Dienst Hcrhnisvesting-

Inzet voor de leefbaarheid geeft resul- 
tat en! Door onze bemoeienis is de ver- 
lichting in de opgeknapte straten aan- 
zienlijk verbeterd. (Mede) door onze 
bemoeienis wordt een aantal kastanje- 
bomen in de van R^gersbergerstraat 
toch behouden. Wij willen hiermee 
doorgaan, want er gaat nog zoveel ge- 
beuren.
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Stadsdeel Westerpark 
meet met twee maten

Dirk Blij ٢٠:©؛ ©

Het beleid van stadsdeel Westerpark staat geformuleerd in het ‘Program Ak- 
en Verkeer staat dat de stadsdeel- ا؛آاا؛الء rpark’. Onder het kopje>؛st*؛koord W 

raad een aktief beleid gaat ontwikkelen, met als doel het autogebruik en het aan- 
.op sfraa، terug te dringen. En dit doet de deelraad ook ؟’tal auto

uitgave van stadsdeel Westerpark 
‘Kijk op W esterpark’, nr. ل, januari 
!992 staat op de laatste pagina een ar- 
tikel met de toepasselijke naam 
‘Paspoort o f rijbewijs: niet omrijden, 
naar het Stadsdeelkantoor’. In het ar- 
tikel staat dat er op het stadsdeelkan- 
toor ook burgerlijke stand-zaken gere- 
geld kunnen worden. ‘ه ا^  heeft vaak 
voordelen, bijvoorbeeld bij trouwen 
in W esterpark. Bij aankomst blijkt 
dat parkeren bij het Stadsdeelkantoor 
Westerpark veel eenvoudiger is dan op 
veel andere plaatsen in Amsterdam’. 
Is het een eerlijk beleid, dat er in de 
woongebieden in het stadsdeel een au- 
towerend beleid is, terwijl er bij het 
stadsdeelkantoor ruim baan is voor 
au to’s van ambtenaren en voor trou- 
werijen? Paul Christenhuis

Op het trottoir van de Nassaukade te- 
genover het Frederik Hendrikplant- 
soen wordt een groenstrookje aange- 
legd om illegaal parkeren tegen te 
gaan .l^ t is demokratisch besloten. 
Ook de ^asbakm ethode is in zwang: 
de deelraad offert een aantal parkeer- 
plaatsen op om een glasbak neer te 
zetten, de omliggende bewoners gaan 
protesteren. De bak moet dan ver- 
plaatst worden naar een plek elders, 
dus ergens anders worden weer een 
paar parkeerplaatsen opgeofferd om 
de glasbak neer te zetten, de bewoners 
gaan protesteren , de bak moet ver- 
plaatst worden . .. . . . . . . . .
Dit beleid, met als doel het ة(0ءج ال - 
bruik en het aantal auto’s op straat te- 
rug te dringen, geldt echter alleen voor 
de bewoners van het stadsdeel. In de

Nieuws over 
Werf-Wooncentrum
Ouderen
De bouw van de Werf, aan de van Reigersbergenstraat, verloopt voorspoedig 
ondanks enkele tegenslagen zoals laatst de brand in de direktiekeet. In december 
konden we vieren dat het hoogste punt van de bouw bereikt was. Nu ziet het 
er naar uit dat midden april de bouw wordt opgeleverd. Wij trekken dan een 
maand uit voor de afwerking en inrichting. Als alles volgens onze beoordeling 
loopt zullen we in de tweede helft van mei verhuizen van Slotermeer naar de Hu- 
go de Grootbuurt.Dit zal voor bewoners en personeel van ons huls een grote 
ingrijpende operatie worden.
Er zijn Inmiddels al enkele bewonersvergaderingen geweest om informatie over 
de bouw en de verhuizing te geven. Ook is een aantal bewoners bijeengekomen 
om gezamenlijk hun belangen ln deze verhuizing op een rij te zetten en te zorgen 
dat er rekening mee wordt gehouden. Dat Is een goeie ontwikkeling; bewoners 
die opkomen voor hun zaak.

formatie hierover kunt ٧  kontakt op- 
nemen met de W ijkpost voor Ouderen 
in de van Boetzelaerstraat 49, tel 684 
4352.
Als u andere vragen heeft over de 
Werf, dan kunt ٧ ook kontakt opne- 
men met Slotermeer-de Werf, tel. 613 
6000 en vragen naar Floris Thoolen of 
Ruud van Dijk

Ruud van Dijk

Peigrims
Van onze redactie — Afgelopen week 
arriveerde na een barre voettocht uit 
Turijn drie Italiaanse pelgrims in onze 
buurt. Doel van hun tocht was de plek 
waar de Heilige Maagd vijf jaar gele- 
den voor het eerst zou zijn versche- 
nen: tussen kantoorboekhandel Vlug 
ه  Zeker en café Tramlijn Begeerte op 
het Van Limburg Stirumplein.

Om de laatste maanden van de bouw 
en de inrichting van de W erf, en om 
de verhuizing te co،؛rdineren hebben 
we tijdelijk een funktionaris, dhr 
Thoolen, aangesteld.
Wij kunnen ons indenken, dt er bewo- 
ners in de Staatslieden- en Hugo de 
G rootbuurt zijn die wel in de W erf 
willen wonen. Wij moeten u echter 
meedelen dat daar voorlopig weinig 
kans op is. De reden daarvan is dat de 
bewoners van Slotermeer mee verhili- 
zen, tenzij dat voor iemand niet 
(meer) te doen valt. Verder staan er al 
mensen op de wachtlijst en schatten 
wij dat de wachttijd zeker op een jaar. 
Wel maken wij een volgorde van ur- 
gentie, waarbij de bewoners van de 
Staatslieden- en Hugo de G rootbuurt 
hoog genoteerd zijn. u kunt slechts in 
aanmerking komen voor een van de 78 
appartementen na indicatiestelling 
voor de CAOB (commissie advisering 
opname b̂؛ .:d e n o o rd e n ) . Voor in-

Op 8 maart wordt er in het Polanen- 
theater een programma georganiseerd 
in het kader van Vrouwendag. Het 
programma is van 13.00 - 22.00 uur. 
Er worden films vertoond over vrnn- 
wen uit Marokko en Turkije, er is een 
Modeshow met Turkse en Marok- 
kaanse kleding.
Om 18.00 uur treedt een Surinaamse 
Vrouwenband op. Ook zijn er een 
aantal sehrijfsters uitgenodigd.

¥nvullen
belasting 
formulier
Als u van de belastingdienst dit jaar 
een aangiftebiljet ontvangt en u kunt 
dat zelf niet goed invullen, dan kunt ٧ 
voor hulp kiezen uit vier mogelijkhe- 
den. IJ krijgt hulp in het bclastingkan- 
toor. u  kunt tereeht in het hoofdge- 
bouw van de belastingdienst, Wi- 
bautstraat 2-4 te Amsterdam.

Dit jaar kunt ٥ alleen geholpen wor- 
den wanneer ٧ van te voren een af- 
spraak maakt. Hiervoor zijn twee tele- 
foonnummers: 5931250 en 5931251. 
De invulperiode loopt van 1 maart tot 
31 m aart. Omdat u een afspraak kunt 
maken, 1$ er dus geen wachtlijst.
De tweede mogelijkheid is dat u hulp 
vraaggt in Dienstencentrum Korte 
Prinsengracht 34. Hier zit op vier 
dinsdagen een ambtenaar van de be- 
lastingdienst. De data zijn: 3, ١٠, 17 
en 24 maart. Ook voor deze hulp moet 
u een afspraak maken onder telefoon- 
mummer 625 1942 op maandag en 
d©nderdag tussen ا2س  en 14.00 uur. 
Mensen boven de 65 jaar en mensen 
die slecht ter been zijn kunnen hun 
formulier door de sociaal raadslieden 
laten Invullen. Hiervoor zijn twee 
maandagen gepland, in de kleine zaal 
van de Koperen Knoop. De data zijn: 
maandagmiddag 2 maart en maandag- 
middag 16 maart van 14. س - 16.س  
uur.
Indien van deze gelegenheid gebruik 
wordt gemaakt dient u ook van te ٧٥- 
ren een afspraak te maken ٠٢ een van 
de volgende telefoonnummers 
6846061 Of 6840230.
In beperkte mate is het mogelijk de 
aangifte te doen verzorgen bij de 0؟- 
ciaal raadslieden op vrijdag 13 maart 
en 27 maart.
Uitsluitend op telefonische afspraak 
op tel. nr. 684 6061.
U kunt alleen geholpen worden als u 
meebrengt: Uw Jaaropgaven 1991: 
een verklaring van ontvangen inko- 
men, zoals loon, pensioen, bijstand, 
uitkeringen AOW /AW W  enz. Ook 
dient u eventueel een briefje met gege- 
vens over andere inkomsten, zoals in 
1991 genoten rente, alimentatie, bij- 
verdiensten (b.v. ook inkomsten uit 
onderhuur) mee te brengen en de in 
1991 ontvangen aanslagen Premiehef- 
fing Volksverzekeringen, ongeacht op 
welk jaar deze betrekking hebben. 
Daarnaast uw tegoed van giro en /o f 
bankrekeningen van en /o f uw echtge- 
noot per 31 december 1991; Financle- 
ringscontracten (afbetalingsregelingen 
,hu^koopovereenkom sten.geldlenin- 
gen) dit in verband met de eventuele 
aftrekbaarheid van de door u in 1991 
betaalde rente; Een opgave van in 
1991 door u gedane giften, waarvan 
bewijsstukken aanwezig zijn en aan 
wie u die giften gedaan heeft; Een op- 
gave van eventueel buitengewone 
lasten zoals ziektekosten bril, gebit, 
diëet, ziektekosten premies e.d. Voor 
"  een diëetlijst van arts of

diëtiste, welk diëet wordt gevolgd; 
Aan familieleden of verwanten 
gestuurd geld (voor hun levensonder- 
houd). Hiervan moet u bewijzen kun- 
nen tonen, omdat de belastingdienst 
het anders niet accepteert.

N. v.d. Zalm/W. Heinen 
Sociaal Raadslieden

Ramadan 
in Amsterdam, 
wat is dat?

Van de ‘nieuwe’ Amsterdammers zijn bijna ه1ءا  Marokkanen, een zeer groot 
deel van de Turken, maar ook veel Surinamers, Pakistani, Iraniër؟ e.a. moslim. 
Terwijl ook een toenemend aantal Nederlanders de Islam als geloofsovertuiging 
heeft. Voor hen valt in dit jaar, in de maand maart/april de Islamitische vasten- 
maand Ramadan van het jaar 1412 d.w.z. van ca 6 maart tot ca 4 april 1992.

vindt. Het laatste gebed is na zonson- 
dergang, zodat de laatste moslim laat
in de avond de moskee verlaat.
De drukste tijden in en bij een moskee 
Zijn de laatste 10 dagen van de vasten- 
maand, en vooral de nacht tussen de 
26e en 27e vastendag. Dat Is laylat al- 
qadr, de nacht van het besluit. De vro- 
me moslims verblijven dan de ءئ1ءاءا  
nacht in de moskee.

Gez£İligheid
Als de zon is ondergegaan hervat men 
zijn gewone leefpatroon weer to t de 
volgende dageraad. In de gezinnen be- 
gint na zonsondergang de gezellig- 
heid. Centraal staat daarbij de ge- 
meenschappelijke maaltijd in het ge- 
z؛n. Voor de Amsterdammers die zelf 
geen moslim zijn, kan dat wel eens 
lastig zijn. Tegen het eind van de 
avond, na 22.00 uur als de meeste wer- 
kende Amsterdammers naar bed 
gaan, worden in moslimgezinnen de 
potten en pannen op het fornuis gezet 
en de tafel feestelijk gedekt voor de 
daarop volgende gezamelljke maal- 
tijd. De maaltijd valt dit jaar om- 
streeks 22.س  uur, aan het eind van de 
vastpnmaand zelfs omstreeks 22.30 
'■»'٢ Een heel enkele keer wordt daar 
soms een plaatje bij opgezet. Er heerst 
in de gezinnen dan een sfeer die het 
best te vergelijken valt met de stem- 
ming op sommige christelijke of jood- 
se feestdagen.
Aan de bestuurders van de moskeeën 
en gebeidsruimten is gevraagd of zij, 
eventueel in overleg met de stadsdeel- 
raden er het hunne toe willen bijdra- 
gen om de overlast die zou kunnen 
ontstaan door het zeer drukke bezoek 
aan de moskee en de familiemaaltijd 
thuis, zoveel mogelijk te beperken. 
Aan de andere kant vragen de 
moslims om begrip voor de wijze 
waarop zij hun geloofsverplichtingen 
nakomen.
Als de vastenmaand Is afgelopen 
wordt de vasten gebroken. Dat ge- 
beurt met een feestelijke gebedsbijeen- 
komst in de moskee en thuis. Id- 
al-Fitr heet dat feest, dat begint met 
een speciale gebedsdienst in de mos- 
kee, o f — als die te klein is — op elke 
andere plaats. Men dient ook een ex- 
tra ‘kerkelijke’ belasting te betalen, de 
sadaqah Fitr. Mochten er desondanks 
situaties ontstaan waarbij overleg no- 
dig İs, dan kan het beste kontakt wor- 
den opgenomen met het stadsdeel- 
kantoor. —٠

De vasten beginnen met het formule- 
ren van de intentie dat te gaan doen,

ءه ؛«١٢١٢٥ , en daarna moet men zich
onthouden van alles wat de vasten kan
breken. Gedurende de maand Kama- 
dan mogen de moslims van de eerste 
ochtendschemering tot na zonsonder 
gang niets tot zich nemen. Eten en
drinken is nie; toegestaa:،, en ook het
hebben van gemeenschap niet; er mo-
gen geen genotsmiddelen worden ge-
bruikt en medicijnen zijn ook niet toe-
gestaan, tenzij het levensbedreigend is 
als je ze niet gebruikt. 
Niemand die de puberteit heeft bereikt 
 vrijgesteld van vasten, zieken in ؟1
stervensgevaar en bejaarden b.v. be- 
hoeven niet (volledig) te vasten, doch 
kunnen dit aanvullen döör het geven
van aalmoezen. Zwangere en zogende 
vrouwen, zieken die niet in stervensge- 
vaar z؛jn , reizenden en zij die zware 
arbeid moeten verrichten mogen de 
vasten breken, doelt moeten dit later, 
al zij daartoe wel in staat zijn, die ge- 
miste dagen inhalen.
De Ramadan valt niet altijd in dezelf- 
de maand. Dat komt doordat het Tsla- 
mitische jaar (maanjaar) 10 of 11 da- 
gen korter is dan het o .a. in Nederland 
gebruikelijke zonnejaar. Op de Neder- 
landse kalender verschuift de Rama- 
dan ieder jaar dus een stukje.
In dit jaar 1992 — voor de moslims is 
dit het jaar 1412 — valt de Ramadan 
vrijwel geheel in de maand maart en 
een paar dagen in april

Maanstand
De juiste data hangen af van de 
maanstanden, zoals die in ons land 
worden waargenomen. In deze maand 
worden de dagen elke dag wat langer 
en duurt elke vastendag dus iets lan- 
ger. Z o’n 30 dagen lang gelden de 
vastenvoorschriften. Tijdens de Ra- 
madan worden er aan de moslims nog 
andere eisen gesteld. In deze periode 
moeten zij ook de overige verplichtin- 
gen van hun geloof zo nauwgezet mo- 
gelijk nakomen. Eenvoudig gezegd 
kent de moslim vijf verplichtingen, die 
de Vijf Zuilen worden genoemd. Be- 
halve het vasten, zijn dat de geloofs- 
beleidenis, de bedevaart naar Mekka, 
de armenbelasting en het gebed. In en 
om Amsterdam zijn ongeveer 3 mos- 
keeën en kleinere gebedsruimtes. In 
maart-april is het daar dan ook bij- 
zonder druk. Iedere dag zijn er vijf 
verplichte gebeden, waarvan de eerste 
zo rond vijf uur ’s ochtends plaats
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komst ¥as،gelegd dat de huurde^■ met 
 -handen van de technische installa آاز؛ء
ties af moet blijven. Het onderhoud 
wordt uitgevoerd door de verhuurder 
op kosten van de huurder.

Aanve£hten
Wanneer u deze kosten wilt aanvech- 
ten, moeten de volgende stappen on- 
dernomen worden: Elk jaar moet de 
verhuurder een afrekening van de ser\ 
vicekosten aan u geven. Daarin zijn de 
onderhoudskosten voor technische in- 
stallaties opgenomen. Na ontvangst 
van de afrekening dient u de verhuur- 
der te schrijven en te vragen om de on- 
derhoudskosten voor technische in- 
stallaties alsnog voor zijn rekening te 
nemen. W anneer de verhuurder dat 
niet wil o f niet reageert, moet u een 
verzoekschrift indienen b؛j de Huur- 
commissie. Het formulier daarvoor 
kunt ٧ krijgen bij de Huurcomm؛$s؛e, 
Droogbak 1-a of bij het huurspree- 
kuur van wijkcentrum. Deze procedu- 
re kost ƒ  2 5 , - .  Als de Huurcommis- 
sie u gelijk geeft, moet de verhuurder 
u terugbetalen. Krijgt u niet o f gedeel- 
telijk gelijk (je weet het nooit zeker bij 
de Huurcommissie) dan moet u naar 
de Kantonrechter. Gezien eerdere uit- 
spraken zal de Amsterdamse Kanton- 
rechter u wel gelijk geven.
Geeft uw verhuurder nooit een afreke- 
ning voor de servicekosten (zoals bv. 
in onze buurten de Woningstichting 
Patrimonium), dan dient u een brief 
aan de verhuurder te sturen met het 
verzoek b in n en ا  o f 2 maanden een af- 
rekening van de servicekosten te ge- 
ven. Krijgt u die niet o f reageert de 
verhuurder niet, dan kunt u daarna de 
Huurcommissie inschakelen.
Wilt u meer informatie, kom dan naar 
het huurspreekuur van het wijkcen- 
trum aan de Van Hallstraat 81. Het 
huurspreekuur wordt elke maandag 
gehouden van 19.00 to t 20.00 uur en 
op dinsdag van 10.00 to t 11.30 uur.

Kinder 
markt
Voor de 27 keer beginnen we weer aan 
n kidrspulletjesm؛<؛> ark(. Voor veel 
mensen uit onze buurt met kinderen in 
de leeftijd van 0-16 jaar >١٠، moment 
om te kijken wat ؛؛ekocht en verkocht 
kan worden, u kunt o.a. kinderkle- 
ren, speelgoed, babyartikelen, flets- 
stoeltjes komen kopen tijdens de ‘Kin- 
dermark’, die wordt gehouden op 
maandag 23 maart a.s. tussen 30.و  en
11.30 uur. ?laats van handeling: 
buurthuis ’t Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5.

Als u ook iets wilt verkopen, voer dan 
zorgvuldig de onderstaande spelregels 
uit, dat bespaart ons erg veel tijd. 
Alleen schone, mooie en hele kin- 
derspullen (0-16 jaar). Geen verwas- 
sen of vormeloze kleding en geen win- 
tergoed. Gezien de enorme hoeveel- 
heid, zullen we erg kritisch zijn. Op 
ieder artikel 1 prijskaartje met uw 
naam, de prijs, en eventueel de maat 
Stevig bevestigen, maar zodanig, dat 
het er bij de kassa nog leesbaar af te 
halen is.
u dient alles netjes in een doos (daar- 
op uw naam, adres, postcode, tele- 
foonnummer, bank- of gironummer 
en of uw niet verkochte spullen naar 
de Stichting ‘Mensen in Nood’ mogen 
indien niemand belangstelling heeft. 
Dit inleveren dient op vrijdag 20 
maart tussen 9.00 en 10.30 uur te ge- 
schieden. Uw niet verkochte spullen 
kunt u alleen op maandagmiddag 23 
maart weer ophalen tussen 14.00 en
15.00 uur. W at dan niet opgehaald is, 
wordt daarna meteen weggebracht. 
Van het door u verdiende bedrag hou- 
den wij 5؛% in voor de organisatie. 
Voor eventueel zoekgeraakte spullen 
zijn wij niet verantwoordelijk.

Trudie Verweij en Ineke Hupkes

Boeken uit de buurt
Gerard Reve werd hier geboren, Arthur Rimbaud verbleef er, kortom, onze 
buurt is een sehrijversbuurt met tal van nationaal bekende publicisten. Ook deze 
maand bespreekt mej. Hilde Repelaer van Driel een nieuwe publikatie van een 
in onze buurt wonende sehrljver.

Amsterdams 
Kunstbele؛d €€!١ 
wanprestatie
D. Desjardijn/l^e afbraak van de 
kontraprestatie in Amsterdam Uitga- 
ve Stachelswine Amsterdam, ISBN 
90-70604-10-8, /  2 5 , -

wordt de werking van de opdrachten- 
regelingen uit de doeken gedaan. Via 
een d erg elijk e  regeling is b.v. het 
kunstwerk op de rosse woontoren aan 
de W ittenstraat to t stand gekomen. 
Bij de verschijning van het boek zei de 
kunsthistoricus Ad van der Blom te- 
gen de auteur: “ Ze zullen het je niet in 
dank afnemen, maar dit bock is een 
uiterst noodzakelijk ؛؛tuk geschied- 
schrijving...!”
Doordat schrijver en uitgever in één 
persoon zijn verenigd, kunnen de le- 
zer؟ van de ‘Staatskrant’ gebruik ma- 
ken van een speciale aanbieding. 
Wanneer ٧ /  25, — overmaakt op 
postgiro: 2562708 t.n .v . Stach؛ l؛wine 
Publishers, Postbus 14635 - 1001 LC - 
Amsterdam, ontvangt u naast het bo- 
ven besproken boek tevens: “ Voer 
voor Miljoenen” , handelend over de 
Newman affaire van de jaren ’70. De 
door Wim Beeren georganiseerde ten- 
toonstelling: “ Sonsbeek buiten de 
Perken” , die al even zeer de mist in- 
ging als de restauratie van de New- 
man. Beide boeken bevatten uitgebrei- 
de namenregisters en zijn dus uitste- 
kend als naslagwerk te gebruiken.

Hilde Repelaer van Driel

Op 1 januari 1984 werd de Kontra- 
prestatie (B.K.R.) afgeschaf،. Eer، be- 
zuinigingsmaatregel die voor de Am- 
sterdamse kunstenaars vergaande ge- 
volgen had. Hoe Gemeente en kunstc- 
naars op deze maatregel reageerden 
kon door Dave De؛,jardijn minitieus 
worden beschreven, doordat de auteur 
inzage heeft gehad in de notulen van 
het periodiek overleg tussen de toen- 
malige W ethouder Kunstzaken Luim- 
stra en het bestuur van de Amster- 
damse Kunstraad (Polak, Premsela 
O.a.). Men krijgt een onthutsend kijk- 
je achter de schermen van het Amster- 
dams Kunstbeleid.
Interessant is tevens dat de publicaties 
van de Aktiegroep Amsterdamse 
Bijstands Kunstenaars (A.A.B.K.) als 
bijlage zijn toegevoegd. De A.A.B.K. 
maakte een goed gebruik van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur en publi- 
ceerde over de jaren 1985-1987 alle 
koop/ verkoop overeenkomsten tus- 
sen Gemeente en kunstenaars. Ook

Servicekosten: 
Onderhoud woning voor 
rekening Verhuurder

©  foto : D irk Blij

م ث7ب ق ت أ ث ا أ ت-ن-آ ت ث ؛ك

ر

De meeste huurders van nieuwe 0؛  gerenoveerde woningen in de Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt moeten een gedeelte betalen van de onderhoudskosten 
van teehnisehe installaties in hun woning of complex, u moet dan denken aan 
de onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de lift, de eentrale verwarming, hydro- 
foren en hallofoons. De huurovereenkomst !s vastgelegd dat de huurder een deel 
van de onderkosten voor deze installaties moet betalen. Dit Is niet juist.

schoonmaken van deze technische in- 
stallaties.
Een aantal huurders meenden dat ze 
deze kosten niet hoefden te betalen, 
maar dat die voor rekening van de ver- 
huurder komen. Ze hebben de zaak 
voorgelegd aan de Huurcommissie en 
toen dat niet hielp aan de Kantonrech- 
ter. De Kantonrechter gaf de huurders 
gelijk.
De Kantonrechter meende dat van de 
gemiddelde huurder niet verwacht 
mag worden dat hij de kennis en ge- 
reedschappen heeft om het dagelijks 
onderhoud aan technische installaties 
te verrichten. Het is veel te specia- 
listisch werk. De huurder kan vaak 
niet bij de technische installatie om 
het onderhoud te verrichten. Als de 
huurder er wel bij zou kunnen, heeft 
d . ’rhuurder in de huurovereen

In de wet is bepaald dat het onder- 
houd van de woning voor rekening 
van de verhuurder komt. Daar zijn 
een paar uitzonderingen voor. De ver- 
huurder hoeft niet de schade te her- 
stellen die de huurder zelf heeft aange- 
richt. De verhuurder hoeft ook niet 
het — zoals de wet het noemt — dage- 
lijks onderhoud uit te voeren. Dat da- 
gelijks onderhoud moet de huurder 
zelf doen volgens de wet.
Bij dagelijks onderhoud moet u bij- 
voorbeeld denken aan aan schilder- 
werk binnenshuis, reparatie van hang- 
en sluitwerk, verhelpen van verstop- 
pingen in de afvoer. Een aantal ver- 
huurders ziet een deel van de onder- 
houdskosten van technische installa- 
ties als dagelijks onderhoud dat voor 
rekening van de huurder komt. Het 
gaat om het regelmatig controleren en

Een beetje stank van onszelf, 
vee! van het abattoir 
en de rest van Mag§i
In 1990 heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de stankoverlast van drie 
bedrijven in de Staatsliedenbuurt te weten het abattoir aan de van Slinge- 
landlslraat, Nestlé (Maggi) en Numan Blikemba aan de Haarlemmerweg. Regel- 
matig wordt de Staatsliedenbuurt, maar ook ver daar buiten getroffen door 
stankgolven van met name het abattoir en Nestle.

Biofiltersystemen zijn onderhoudsgc- 
vocligcr. Bij installatie van dergelijke 
systemen dienen de bedrijven ver- 
plicht te worden mensen aan te stellen 
die voldoende kennis hebben van die 
system en-

Boetes Stadsdeelraad
Ook de kontrolerendÊ instantie, de
Milieudienst, moet kennis opdoen en
bij het falen van zo’n systeem ade- 
kwaat gaan optreden.
De stadsdeelraad is nu in onderhande- 
ling met de bedrijven over welke 
maatregelen er getroffen moeten wor- 
den en op welke termijn.
Wij zijn van mening dat op zeer korte 
termijn de strengste m aatrc^ lcn  ge- 
troffen moeten ""■"ا■" Het abattoir 
en Nestlé zijn in overtreding, zij vol- 
doen niet aan de gestelde voorwaar- 
den in de hinderwetvergunningen. 
Overtredingen moeten bestraft wor- 
den. De stadsdeelraad heeft de moge- 
lijkheid om het abattoir boetes op te 
leggen bij overtredingen. Zij heeft de 
boetes ook verhoogd. Echter ge-ind 
wordt er niet. Alle overtredingen zijn 
geen incidenten, maar struktureel, 
aangetonnd door klachten van bewo- 
ners, cn onderzoeken van ٥٧™ Tcb،> 
din, Buro Blauw, politie en milieu- 
dienst.
W؛j ال 1له،يا س ة ل ل  genoeg in de stank 
gezeten.
Om onze e ise n ا،؛ال-اال  bij te zetten is 
het van belang te blijven klagen bij 
stankoverlast, ook al is de klachtenbe- 
handeling van de milieudienst verre 
var. ideaal. We bereiken alleen wat als 
u de betreffende instanties de oren van
het hoofd belt. De milieuklachtentele- 
foon van de gemeente: tel. 6207976; 
ه ء  milieuklachtentelefoon van de pro- 
vincie: tel. 02 و-و102س ; het klachtcnn- 
nummer van de politie is 222222. 
M aar het meeste sukses heeft natuur- 
lijk de directe benadering. Bel dus 
naar de Stadsdeelraad Westerpark, en 
in het bijzonder naar dagelijks 
bestuurslid afdeling Milieu, Hokon 
Hansen tel. 5810346.

Werkgroep tegen de stankoverlast

Het onderzoek is uitgevoerd door een 
onafhankelijk buro, Buro Blauw. De 
konklusies van dit onderzoek logen er 
niet om: de stankuitstoot van het 
abattoir en Nestle voldoen niet aan de 
gestelde voorwaarden voor de be- 
staande woonomgeving. Willen wel 
voldoen aan de gestelde voorwaarden 
dan moet dc stankuitstoot van het 
abattoir met 80% afnemen en de stan- 
kuitstoot van Nestlé met 83%. Voor 
de overwinteringsplaats voor woon-
wagens van kermisexploitanten, ءاءج-
gen aan de Vredenhofweg tussen het 
abattoir en Nestlé moet de stank van 
het abattoir met 95% en voor Nestlé 
met 86% verminderen! Wil men WO- 
nlngen gaan bouwen op het terrein
van de waterleidingen dan moet de
stankuitstoot bij Nestlé met maar 
liefst 95% afnemen en bij Numan ٥؛؛ - 
kemba met 65% (indien het bedrijf in 
volle werking is).
Deze konklusies werden door bedfij- 
ven en stadsdeelraad overgenomen.

Vervolgonderzoek
De stadsdeelraad kon niets anders 
doen dan dan het Buro Blauw een ver- 
volgopdraeht geven: welke maatrege- 
len moeten getroffen worden om de
stankuUsiooi ،٥، een aceeptabeie hoe-
veelheid te beperken?

Eind vorig jaar was het Buro klaar
met het onderzoek en lagen er defini- 
tiçvç saneringsvoorstellen voor de drie 
bedrijven op tafel. Volgens deze voor- 
Stellen is het mogelijk de stankuitstoot 
tot een aeceptabel nivo terug te bren- 
gen. In he، kader van d؛t artikeltje 
gaat het iets te ver al die maatregelen 
te noemen. Globaal kun je stellen dat 
alle vnile luchtstromen via een weg de 
bedrijven moet verlaten Deze ene weg 
moet dan aangesloten worden op een 
gesloten biofiltersysteem of een ver- 
brandingssysteem.
Verbrandingssystemen zijn het beste 
om Stank tegen te gaan, maar hebben 
ook nadelen: zij gebruiken veel ener- 
gie en veroorzaken extra iuchtveront- 
reiniging.

Filah
Elke maandag, woensdag en donderdag eet een uiterst gevarieerd en kleurrijk 
gezelsehap met elkaar in de Van der Hoopstraat 43.
Buurtbewoners uit allerlei hoeken en gaten. Dappere vrijwilligers draaien een 
maaltijd in elkaar. Dit gebeurd allemaal in het piepkleine keukentje, waar door- 
heen zieh voortdurend mensen wringen op weg naar de w.e.
Grote hoeveelheden koffie worden ge- veelzeggend gezwegen. Het Filah-

zaaltje is vandaag weer overvol. De 
koks worden gerecruteerd uit de klan- 
tenkring, en uit een klein groepje daar 
omheen. Het is een aardige klus: crea- 
tief koken met een beperkt budget. 
Eiefst iets vegatarisch, alsook iets er- 
bij voor de vele spek/w orst/gehakt 
minnenden. Een enkele keer wordt er 
een wijkwethouder o f een dominee ge- 
signaleerd, roerend in de ernorme 
pannen. Tenslotte moet iedereen be- 
zuinigen.
Vanwege de grote drukte en gezellig- 
heid is Pilah sinds kort, behalve op de 
maandag en de donderdag ook op 
woensdag (soepdag) open. Verdere 
uitbreiding van het aantal eetdagen 
naar vier keer per week zou, zeker in 
de winter, wenselijk zijn, maar voor- 
alsnog niet haalbaar. Per openingsdag 
zijn 3 a 4  vrijwilligers nodig: liefst 2 
koks, 1 host(ess) en 1 afsluiter/ster. In 
de praktijk komt het nu dikwijls neer 
op I kok (met assistentie) en I afslui-

N « .e e d v e ld

zet met hulp van een antieke machine, 
die een nogal aanzienlijke opstarttijd 
heeft. Maar als ‘ie eenmaal op gang is 
gekomen, is hij gelukkig niet meer te 
stuiten. Nu het koud is, blijkt de ka- 
chel net zo belangrijk als de koffie, 
het eten en het gezelschap.
Soms brengt iemand opeens zeven 
flesjes saus mee, soms zijn er bloemen 
van een filosofische eter voor zijn fa- 
voriete kok. Er worden we؛ eens schil- 
derwerkstukken gemaakt ter opfleu- 
ring van de ruimte. Soms zit iemand 
alleen maar bibberend bij de kaehel 
koffie te drinken, en wil haast niet 
meer weg.
Het afwassen gebeurt bij toerbeurt, na 
vasthoudende werving hiervoor door 
de dienstdoende vrijwilliger, die ook 
moet afsluiten, en het geld op moet 
halen. De kosten zijn ƒ 3 , - o p  maan- 
dag en donderdag (maaltijd met toet- 
je) en /  1,50 op woensdag (soep en 
brood) -  inklusief koffie en thee.
De gesprekken zijn poëtisch, flitsend 
en vooral vermoeiend. Er wordt ook
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Hele ^ee^ open:10~24.00uur 
١١١٢> 00. 10-01 :Vrij/Za/Zo

31 VAN BOETZELAERSTRAAT

ADVERTEER OOK IN DE STAATSKRANT, TEL 6.821.133.

Magazijn Sportief
1992 april 3ه 

KONINGINNEDAG
Als vanouds grote markt met echte 

marktkraam en een heuse

PLAY-BACK SHOW

bijtijds op bij ؛٠ Geef

Magazijn Sportief
20 48 684 .2e N assaustraat 34 tel

ء ء

mm
انق-تي 7؛;'؛'غ '• ؛«:ض*آسي
مي :مب

Razendsnel en
TOCH To p k w a iitfit

^odalx Snelprint: 
vandaag brengen 
morgen terug 
ook dubbelprint ص  
Foto Spiekerman 
2e Nassaustraat 38

Kodak

ا\م ا س ة ئ م ل م-آ ك آ ع ء ط ^ه

م\ا ا ة س س آ ج \ل ٢ ٦^ا'
م ج ء آ ء أ ء < ا ع ا ك ال غ ء م ا ء ة  * v e r t

PöM(teRP/tëAV0W KOOP^VONjP

HOORAPPARATEN A. DE JONG

Frederik Hendrikstraat 26 
Amsterdam telefoon 684 41 02

Z IEKENFONDS

L E V E R A N C IE R

DIERENSPECIAALZAAK VAN LIMBURG

ع،م ص ة *
*fj ^ ^Alles ٧٠٠٢ de voge)k^eek
DIERE1ILDE zie onze etalage 

Donderdag koopavondDE KANARIE
-٠-

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

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

STAATSLIEDENBUURT VREETZAME BUURT

Uw toonaangevende dranken-speciaalzaak in de Staatsliedenbuurt

□E WIJNRANK
A I 12Vi jaar een begrip

Amsterdamse Staatslieden jenever 
Jonge dubbele, graan gestookt 

Nu nog de oude prijs
أ
I  A R N O U D  K LA P

I Deskundig advies ة gratis thuisbezorgen إ regelingen voor teestjes
Fann ius Scholtenstraat 56-58 tel. 686 27 07 (hoekBşntinkstraat)

1 19,95
▼
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Westergasfabriek
م *ا ،ء س\
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D e k ijk d ag  in de  W este rg asfab riek  z a te rd ag ل ل   ja- 
n u a ri j.1. t ro k  veel bezoekers.

quenties en dc financiële haalbaarheid 
van de ideeën. Verwacht wordt dat de 
deelraad in 1993 een definitieve keuze 
m aakt ٧٥٠٢ een plan. In 1994 moet de 
verbouw van start gaan.

ambtenaren en een architect gaan alle 
ideeën de komende maand beoorde- 
len. Uit de [nee.st bruikbare ideeën (٠٢ 
combinaties daarvan) kiest de stads- 
deelraad twee ٠٢drie plannen die wor- 
den uitgewerkt door architecten. Bij 
de uitwerking wordt vooral aandacht 
besteed aan de bouwkundige conse-

ĵSBsgwgaa}
Stftdsdeelniettws

PRIJSVRAAG
WESTERGASFABRIEK
De oude Westergasfabriek aan de 
Haarlemmerweg krijgt een nieuwe be- 
stemming. Een aantal weken geleden 
heeft het bestuur van stadsdeel 

es،'hr-^؛؛t؛Westerpark een prijsvraag u 
ven. Iedereen die een goed Idee heeft 

een nieuwe bestemming van het ٧٥٥٢ 
prachtige gebouw kan n©g to 28 ؛٠- t 

hruari a . s .zijn idee indienen bij stads- 
deel W e s te r p a r k.

de ideeën ٠٤٠٢١ Het beoordelen
Een jury die bestaat uit raadsleden 
van het stadsdeel Westerpark gaat uit- 
maken wat de meest orginele en inspi- 

die bij de prijs- ؛.?١٨ rerende ideeën 
vraag zijn ingediend. De prijswin- 
naars zullen in de loop van dit voor- 

jaar bekend worden gemaakt. Het is 
niet zo dat het idee dat een prijs w int, 
ook wordt uitgevoerd, daarvoor gel- 
den weer andere criteria.

,Een werkgroep van buurtbewoners

Stadsdeelnieuws

Nieuws uit Stadsdeel

W esterpark

©  foto: H annckc Windhsusen n ie t  m e e r  REIZEN MET 
VERLOPEN PASPOORT 
Fer 1 januari van dit jaar is de nieuwe 
paspoortwe، van kracht. Een van de 

dat het ؟؛ belangrijkste veranderingen 
niet meer mogelijk is om na 1 april 

1992 met een verlopen paspoort te rei-
zen

Moet u uw paspoort vernieuwen? 
Voorkom wachttijden en doe het
tijdig-

Meer infnrm afie?
afdeling Burgerzaken 

©8-1 Haarlemmerweg 
316 10 58 .tel

geopend: iedere werkdag van 8.30 tot
15.00 uur

VOORLOPIG GEEN SUBSIDIE 
MEER VOOR PARTI€UEIERE 
WONINGVERBETERING
Tot voor kort konden particuliere 
eigenaren een bepaalde subsidie krij- 
gen voor het opknappen van panden, 
wanneer hun pand door Bouw- en 
Toezicht was aangeschreven met sub- 
sidiemogelijkheid. Fer 26 november 
1991 heeft het Dagelijks Bestuur van 
stadsdeel Westerpark echter een in- 
d؛ens(op afgekondigd. Dat betekent 
dat de subsidie voorlopig niet meer 
kan worden aangevraagd.

Waarom een voorlopige indienstop?
- Het subsidiebudget voor 1991 is vol- 

ledig benut en alle subsidiebeschik- 
kingen zijn afgegeven.

- Het subsidiebudget voor 1992 is nog 
niet bekend.

- Ook is de de subsidieregelgcving per 
1-1-1992 gewijzigd. De gemeente zal 
daarom een nieuwe subsidieverorde- 
ning moeten vaststellen. Dit is nog 
niet gebeurd.

Als de nieuwe subsidieverordening be- 
kend is, wordt de indienstop opgehe- 
ven en is het indienen van subsidieaan- 
vragen weer mogelijk. Zodra dit be- 
kend is zal hierover in deze advertentie 
over worden bericht.

een experiment met een hondentoilet - 
en een speciale uitlaatstrook

- een verbod voor honden in een deel 
van het Westerpark (fase A) en het 

in andere delen 1سم،،1ااي gedogen van 
en E) 1ل van het park (fase 

honden ٧٥٥٢ - gedragstraining 
-toezicht van stadswachten in een 

deel van het park waar cen verbod 
voor honden kom t.

Door deze maatregelen maakt het 
stadsdeel een duidelijke scheiding in 
delen van het park waar honden wel 
en n>et mogen komen, 

nformatie?؛ Meer 
meer weten over het plan, dan ٧ Wilt 
contact opnemen met de afde- ٧ kunt 

ling Voorlichting in het stadsdeelkan- 
toor, tel 58 10 300. u kun، het plan 
daar ook komen inïien

MELDPUNT VOOR KLACHTEN 
DRUGSOVEREAST
In de Staatsliedenbuurt hebben nogal 
wat bewoners last van dealers en 
drugs(gebruikers). De 'werkgroep 
Drugsoverlast’ probeert daar iets aan 
te doen.
Sinds kor، bestaat ٥٢ een speciaal 
meldpunt in de buurt waar u terecht 
kunt met klachten rond drugsoverlast. 
W ant alleen met meldingen van klach- 
ten kan er actie worden ondernomen 
om de overlast bij u in de buurt te ver- 
minderen.
Wat kunt ٧ doen bij kiaehten?
Als u een klacht heeft, kunt u dit mei- 
den bij:
het Meldpunt Drugsoverlast 
Van Hallstraat 200 
105١ HL Amsterdam 
tel. 682 57 86
Alle meldingen zullen vertrouwelijk 
en discreet worden behandeld. 
Wanneer ٧ uw klachten persoonlijk 
wil bespreken kan dat ook. Iedere 
werkdag houdt men op het meldpunt 
spreekuur van 9.3م  to t 12.00 uur. 
Meld uw klachten vooral óók aan de 
politie, de huiseigenaar, ^ w o n in g -  
bouwvereniging o f het w o ^ g b e d r ijf .

Het stadsdeel wil de overlast die hon- 
den veroorzaken in het Westerpark in- 

aan bestrijden. Daarvoor is؛؛ tensiever 
esn plan gemaakt. Dinsdag 18 februa- 

er cen hoorzitting voor buurt be- ؛ ؟؛r 
van ال woners gehouden over de س0ك

dit p lan.

Waaro!» een speciaal plan?
Het probleem van hondenoverlast be- 

perkt zich volgens het stadsdeel niet 
alleen tot hondenpoep. Honden ver- 

oorzaken meer overlast, ! ،«lopende 
 en slecht afgerichte honden kunnen ؛٢-

 rltatie veroorzaken bij andere ؛؛eb-؛™
kers van het park, En vals en agressie- 

ve honden kunnen ronduit bedragend
zijn.

h on d e- ٧٥٥٢ D e  verantwoordelijkheid 
bij de ؟noverlast ligt in de  eerste plaat 

honden laten ,1بماءأاءااء.l^ndenbezitter 
zich  uitstekend afriehten. V oor  een 
deel is hortdenoverlast terug te voeren 
op  een  gebrek  aan  kennis bij de hon- 
denbezitter waardoor een hond  niet 
goed is afgericht. V oor  een ander deel
is het een mentaliteitskwestie.
De aanpak van de overlast zal zich 
dan ook moeten riehten het aanbieden 

ningen voor honden en؛^van gedrags،r 
op verandering van de mentaliteit van 
de hondenbezitter.

Aan de andere kant wil het stadsdeel 
mogelijkheden bieden aan hondenbe- 

zitters om hun hond uit te laten, zodat 
men geen overlast hoeft te veroorza- 
ken met zijn o f haar hond.

Langs het spoor in het Westerpark is 
een gedoogzone gemaakt voor loslo- 

pende en poepende honden. In het 
naatre-؛ nieuwe plan worden nog rneer 

gelen voorgesteld om hondenoverlast 
te verminderen

Wat is de inhoud van het plan?
In het plan worden o.a. de volgende 
maatregelen voorgesteld:

- het park ontoegankelijk maken voor 
honden door middel van wil- 

droosters en hekken

BESTRIJDING
HONDENOVERLAST

Westerpark, Haarlemmerweg 8-10. 
Van 20.00 to t 20.30 uur is het voor be- 
woners mogelijk om de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen die niet 
op de agenda staan.

De stukken van de vergaderingen lig- 
gen ter inzage in het stadsdeelkantoor 
bij de afdeling Voorlichting, tel. 58 10 
300.

VERGADERINGEN COMMISSIES 
1992 MAART

Economie en Werk W 11 ٨٦٢؛ O 

W o n e n  W O  18 mrt
24 tnit 1؛، Welzijn en Onderwijs

Financiën WO 25 mrt

De commissievergaderingen beginnen 
telkens om 20.00 uur en worden ge- 

houden in het s tad sd e e lk an to o r

Er is alle reden om alert te zijn. Om 
sme؛semit؛-stelling te nemen tegen ant 

,en vreemdelingenhaat

Het bestuur van stadsdeel Westerpark 
roept daarom iedereen op deel te ne- 
men aan de herdenking bij de Do- 
kwerker.

VOORSTEL OM AANTAL 
BEZOEKERS HVO UIT TE 
BREIDEN
Sinds vorig jaar is er een dienstencen- 
trum geopend voor dak- en thuislozen 
in de Gillis Van Ledenberchstraat. 
Een begeleidingscommissie, van o.a. 
ambtenaren, politie en buurtbewo- 
ners, houdt in de gaten o f het centrum 
geen overlast veroorzaakt.

Donderdag 20 februari vergadert de 
commissie opnieuw. Dan praat men 
o .a. over het voorstel het aantal be- 
zoekers uit te breiden tot een maxi- 
mum 100 per dag. HVO wil over een 
langere periode mikken op ؛ emiddeld 
90 mensen per riag.

Voor meer informatie over de agenda 
en over de stukken van de vergadering 
kunt u contact opnemen met de afde- 
ling Voorliehting, tel. 58 10 300.

Dinsdag 25 februari a.s. om 17.س  uur 
vindt de jaarlijkse herdenking plaats 
van de Februari- staking bij de Do- 
kwerker op het 3onas Daniël Meijer- 
plein.
De Februari-staking van 1941 is de ge- 
schiedenis ingegaan als een van de be- 
langrijkste verzetsdaden tegen faeisme 
en onderdrukking.

D f^ a r li jk se  herdenkingen zijn sterk 
ء¥ م ه ء ال  aan actuele ontwikkelin-

gen. Zeer vele mensen zijn verontrust, 
bezorgd en verontwaardigd over de 
uitwassen van diseriminatie en rassen- 
waan, zoals die in tal van landen zicht- 
baar zijn.

OPROEP 
HERDENKING
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n Amsterdam؛ Referendum 
en de gevolgen in onze buurt

volgen voor onze buurt optreden (en 
wellicht niet eens als gevolg van een 
referendumkeuze). \
□e stadsdeelraad heeft laten weten dat 
zij mogelijke gevolgen o.a. wil gaan 
opvangen door: forensen af te ؛€hrik- 
ken, technische maatregelen (meer 
paaltjes e.d.), parkeerzones en betaald 
parkeren te gaan instellen en het open- 
haar vervoer te verbeteren. Het wordt 
de taak van de buurt, c.q. de buurt- 
groepen om de stadsdeelraad aan haar 
toezegging te gaan houden.
Voor meer informatie hierover kunt u 
tereeht b؛j de werkgroep Miljeuk of 
bij het wijkcentrum, beiden zijn be- 
reikbaar in de v.Hallstraat 81, tel. 
6821133.

Dick Grob.

Binnenstad 
Autovol of 
Autoluw ...en het 
Westerpark dan?

De discussieavond hierover wordt ge- 
organiseerd door de werkgroep Mil- 

jeuk en komt op maandag 23 maart 
aukerk,؛؛a.s. om 20.00 uur in de Na 

 ingang Wittenkade. Voor meer ؛٨٢٠٢-
bel het wijkcentrum. Van ؛،:mat 

Hallstraat 81, tel. 6821133. Vraag 
.ck Grob؛naar D

Op woensda25 ;؛ maan a.s. houdt de gemeente Amsterdam een test met cen 
‘volksraadpleging‘, het zogenaamde referendum. Als onderwerp is gekozen 
voor: beperking van het autoverkeer in de binnenstad. Heel even zal het auto- 
verkeer dus in ١١٠، middelpunt van de belangstelling staan. We zullen, bij wijze 
van aanzet, ingaan op de betekenis en mogelijke gevolgen van dit referendum 
voor onze ١١٧١٧،.

perstraat, ver overschreden worden. 
De vraag ؛$ echter weike maatregelen 
er moeten worden genomen?
Ik denk dat ongeacht welke keuze er 
 -emaakt zal worden tijdens het refe؛؛
rendum, er gevolgen zullen zijn voor 
deze buurt. Daarbij let آل op het voor- 
afgaande, maar wijs ook op de móge- 
lijke gevolgen van eerste variant (ره 
waarbij ook maar liefst 4000 ‘illegale’ 
parkeerplekken moeten verdwijnen en 
de parkeertijd sterk bekort zal wor- 
den. W aar gaan dié automobilisten 
naar toe, o.a. naar deze buurt? Ande- 
re mogelijk nadelige gevolgen door 
het referendum, die het autoverkeer 
hier zullen doen toenemen kunnen 
zijn: hogere parkeertarieven in de bin- 
nenstad, minder parkeerplaatsen, ex- 
tra drukte op de hoofdwegen cq. 
opstoppingen als gevolg van een ‘be- 
perkte toelatingsregeling’ aan de rand 
van de binnenstad; en to t ؟lot extra 
overlast doordat parkeergarages op 
verkeerde plekken gebouwd gaan 
worden.

Snelweg door de buurt
Hoe de uitslag van het referendum zal 
zijn, dat gaat u bepalen.
Hoe het autoverkeer zich precies zal 
ontwikkelen is niet precies te voorspel- 
len. Er kunnen echter wel nadelige ge-

MARCANTI

ام

%

HAVO 
MAVO
V B O

OPEN DAGEN

donderdag 2 7 febr. jan van Galenstraat 31 I9.30 uur 
zaterdag 4 april Fred.Hendrikp]ants©en7A هل15سما-  
INSCHRIJVINGEN

Frederik Kendrikpiantseen 7 .................Telefoon 6843582
Jan van Galenstraat 3 1  Telefoon 6841075

ص

De Amsterdamse bevolking zal de 
keuzemogelijkheid voorgelegd krijgen 
uit twee beleidsrichtingen. Deze مح؛لءز :
a. A uto 's krijgen in de binnenstad 
ongeveer evenveel ruimte als nu in het 
programakkoord is vastgelegd, en...
b. A uto‘s krijgen in de binnenstad 
veel minder ruimte dan in het progra-
makkaord is vastgelegd.
Heel kort gezegd komt het erop neer 
dat in de eerste variant gekozen wordt 
voor bijna evenveel ruimte voor de
auto als nu, terwijl bij de tweede geko- 
zen wordt voor vermindering van au- 
toverkeer in de binnenstad met onge- 
veer de helft.
Een nauwkeuriger uitwerking van de- 
ze vage keuzes staan in het gemeente- 
blad van zestien december vermeld- 
maar terzijnertijd zult u daar vast wel 
over geïnformeerd worden (desnoods 
kunt u een kopie afhalen bij het wijk- 
centrum). In de maand na het referen- 
dum zal de gemeente besluiten of ze de 
uitslag zal overnemen in haar beleid. 
De maatregelen die zullen voortvloei- 
en uit de keuze zullen pas na 1994 ge- 
nomen worden.

Grootste campagne
Intu؟؟en maken de belangengroepen 
zich alvast op voor een echte ‘stem- 
menstrijd’. De verschillende (stedelij- 
ke) milieu- en verkeersgroepen zoals 
milieudefensie, de fietsersbond 
ENFB, Stop De Kindermoord en ak- 
tiegroep ‘Tweede €oen Niet Doen’, 
hebben zich verenigd in: het Platform  
Binnenstad Autovrij (PBA), en gaan 
een grote eampagne voeren om de be- 
volking te mobiliseren om op de twee- 
de variant (b) te gaan stemmen (deze is 
in de volksmond de ‘autoluwe variant’ 
gaan heten.) De Kamer van Koophan- 
del en de Vereniging Amsterdam City 
daarentegen, hebben het hele refere- 
dum, middels een kort geding, juist 
proberen tegen te houden. Zij zijn 
overigens in het ongelijk gesteld. Hoe 
dan ook, u zult nog wel het een en an- 
der over het referendum te horen krij- 
gen, de komende tijd.
Een heikel thema bij de diskussies 
over het referendum vormen de moge- 
lijke gevolgen voor de omringende 
stadsdelen, met name wanneer voor 
de tweede variant wordt gekozen. Dat 
betreft dus ook onze buurt. De ge- 
meente zegt daarover in haar referen-
dum voorstel niet meer dan ‘dat de 
Stadsdeelraden extra maatregelen zul- 
len moeten nemen om de gevolgen op 
te vangen’. Het PBA, maar ook de 
stadsdeelraad menen dat de gevolge؟  
wel mee zullen vallen, c.q. wel op te
vangen zullen zijn.

Stadsdeel zegt toe
De buurtgroep Miljeuk heeft overi- 
gens in verband hiermee de toezegging 
van de stadsdeelraad gekregen dat zij 
een ‘samenhangend plan voor de in- 
richting van wegen en straten’ in de 
buurt gaat maken.
Net als veel andere inwoners ben ؛k er 
van overtuigd dat er in Amsterdam 
snel iets aan het autogebruik dient te 
worden gedaan: om het milieu te red؛ 
den en om onze gezondheid te verbete- 
■ren. In dit verband is het wellicht be- 
langrijk om te weten dat er bij onge- 
wijzigd beleid, een toename van het 
autogebruik met 32% wordt ver- 
wacht. En dat terwijl de normen voor 
verkeerslawaai en stikstofdioxide (uit- 
stoot) nu al in de Tweede H ugo de 
G rootstraat, Haarlemmerweg, maar 
bijvoorbeeld ook in de J.M.Kem-

 Uit ؛؛١
Onze Buurten

*؛اات:؛ا ) ا' ا ا1ا ا  1؛1ا
٤١١١ Hallstraat 52 ا

wo 26 feb 21.00 uur
La Caza. Regie: Carlos Saura. Filmisch psychodrama over drie 
mannen van middelbare leeftijd, oude vrienden die elkaar jaren gele- 
den uit het oog zijn verloren en nu samen op jacht gaan. Op de ach- 
tergrond referenties aan de Spaanse Burgeroorlog.

Herdeitkht;؛ t'hruarisiakin'1؛؛ ابما'ا
.ا.ا1.ا1ا>'ا'ااراا؛'اا

٧٧٢ 17.00 25 feb ؛ه 
,Defilé langs standbeeld van de Dokwerker

Biblioilu'ek

WO 4 mrt 20.30 uur
M arion 1 ا م[ا ا1،ء  bijt spits af van de boekenweek. Ze leest voor uit 
eigen werk en staat open voordragen. De boekenweek staat dit jaar 
in het teken van Indisch-Nederlandse literatuur.

ا'ا■ ا ا؛ا ا أ ا ا ا إ'أ 'ا  ا1ا'ا ا
ا ا ل. 1ا'اا’م><<>اا 6ق(ا0ث ،ا ااان Dil'ilU'iivtrya) ا

vr 5 أأ ءاءآ  t/m ء0 ل   mrt 2 ı . 00 uur
ه ء  G rens (repr ise). ١ : De grens; Duet door Karlen Janssens en Da 
nielle Dietz met als thema gevangenschap. 2 Br.O.Nr: Vijf vrouwen 
wachten op 'Blind date’. 3: Tussenverlangen, over de opleving van 
de jaren ‘60 in ءل jaren 'هو .

woe ١، t/m  ZQ 15 mrt 21 .٠٠ uur
M aar ■■؛،•، IO, een laboratoriumvoorstelling waarin twee vrouwen op
zoek zijn naar magie.

١١٢٠ IN mrt t/m  zo 22 mrt 21.00 uur
En اله  verliet Lethargica، voorstelling gebaseerd op ‘Awakenings’ 
van Harold Sacks en 'Een soort Alaska’ van Pinter, over slaapziek-
te.

ا،'سماا ا ا ا ا ا'ا ا  1،*م1؛اا
ت ا ت ا جاا؛ا;اا 174, 1ا'ا('،ا>0اا 68ا ا'اا ا ر'ا>ا؛اا

vr 21 en za 22 feb 20.30 uur zaal
£1 Amal met He، Spel van Liefde en Dood, van Tawfiq El Hakim. 
In een eenzame hotelkamer ontmoeten een beroemd historicus en 
nachtclubdanseres elkaar. Het stuk begint ؟.او een thriller.

wo 26 ، / للل وت , vr 28 feb p re m .20.30 uur zaal
T heatergroep Duizel met Kasim ir en K aroline van ه1ح ؛  von Hor- 
vath. Stormachtige verwikkelingen in de relatie tussen K & K. Leef- 
tijd! vanaf 13 iaar-

zo 23 feb ا ؟س(ا(ا  uur zaal
Peter Zegveld met Trappelzak. Een bonk van een man laat passief 
het leven aan zich voorbijgaan. Leeftijd: vanaf 6 jaar.

zo 1 t/m  7 mrt
Jeugddansdagen Polanentheater 1ق،؛ء

zo 1 mrt 16.30 ٧٧٢ spiegelzaal
Openbare lezing: Dans als communicatie (ook voor jeugd). Commu- 
nicatïe en analysemodel door Luuk utrecht.

15.00 uur Introdans Educatief met De Kleine Prins. Een theatrale dans-
voorstelling over liefde؛ vriendschap en v^antw oordelljkheld, geba- 
seerd op het boek van Saint Exupéry. Leeftijd: 7 t/m  11 jaar.

ma 2 mrt 15.00 uur Spiegelzaal
Openbare lezing: De dans bestaat niet. Voorstellingsanalyse door 
jeugdtheatermaker Roel Twijnstra.

15.00 uur Workshop hiphop, door Nita Liem. Voor alle hiphoppers, dance lo-
vers en videoclipkijkers. Leeftijd: 10 t/m  14 jaar. 60 minuten.

di ة  mrt 13.00 uur Spiegelzaal
Workshop: De Bende van Zes, door C o r in n e  Sierink. Voorafgaand 
aan de voorstelling kunnen de deelnemers experimenteren met mo- 
derne dans en Afrikaanse ritmes.
Om 14.00 uur presentatie ٧٥٥٢ publiek. Leeftijd; 8 t/m  12 jaar.

15.00 uur Jeugddansproduktie Feri de Geus met De bende ze؛ . Zes figuren uit
een dagboek vertellen met muziek en dans over de dagelijkse gebeur- 
tenissen in Afrika. Mengvorm van moderne dans en Afrikaanse rit- 
mes. Leeftijd: vanaf 6 jaar.

wo 4 mrt 15.00 uur zaal
Stichting Company met Schik met Schrik. Een vogelverschrikker 
wordt verrast door de komst van een vreemde vogel. Verrassend be- 
wegingsspel. Leeftijd: 4 t/m  8 jaar.

16.00 uur Workshop: Schik met Sehrik, door Martélle van Kilsdonk. Work-
shop voor kleuters gebaseerd op choreografieën en muziek uit de 
voorstelling.

15.00 uur zaal
Dans Compagnie Limburg met Koningskinderen. Een schijnbaar 
onafscheidelijk tweetal stort zich in het ene na het andere a v o n m .  
Choreografie: Wfes Merkx. Leeftijd: vanaf 7 jaar. ٠

do 5 mrt
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siz veya eşinizin banka da ء
tasarruf hesabı var ■ise bunu
gösteren banka tasarruf def- 
teri.

* 1991'e ait borçlarınızı gös- 
teren belgeler, vergiden Ö- 
dediğiniz faizleri geri dü- 
şürebilmek için.

* 1991 Yılında yaptığınız ba- 
ğıglar. (Yaptığınız bağışları 
gösteren belgeler).

* Ekstra yaptığınız masrafları 
gösteren belgeler.
Örneğin; Hastalık masrafları, 
gözlük, dîs taktırma, perhiz, 
hastalık sigortası vs.
?erhiz için yapılan masraflar 
için doktorun verdiği perhiz 
listesi.

* Aile fertlerinin bakımı için 
gönderdiğiniz paralar.
Yalnız Vergi dairesinin bunu 
kabul etmesi için "
ج س £ miktarı ' 
belgeleri yanınızda getiri- 
niz. Aksi taktirde " 
ğinize dair elinizde belge 
yoksa bu kabul edilmiyor.

Sosyal Danışmanlar
N.v.dZalm/ w. Heinen
van Limburg Stirumstraat 119,
1051 BA Amsterdam.
Tel: 684 02 30/ 684 60 61

Hulp bij het invullen van Be-
lastingformulieren.

Gocuk
Eşyaları
Pazarı
23 Mart Pazartesi günü Semt- 
evi Het Trefpunt'ün Spor salo- 
nunda (Adresi: 3e Hugo de 
Grootstraat 5) saat 09.30 ile 
11.30 arası 2nci el çoeuk eş- 
yaları pazara kurulacaktır.
Ne gibi şeyler olabilir; o ile 
15 yaş arası çocuk elbiseleri, 
pisiklet, çocuk arabası, pi- 
siklet oturağı, oyuncaklar v.s.
Biz (13 veli) bunu 27 nci defa 
dır organize ediyoruz ve her 
sene eşyaların sayısında artış 
oluyor.
Gelip siz de bakın belki size 
yarıyacak hoş bir şey de ara- 
larında bulunabilir.
23 Mart Pazartesi günü görüş- 
mek üzere؛.

Eğer bu sene V e g  dairesinden 
size vergi bildirim formu gön- 
derilmişse ve siz bunu kendi-
niz dolduramıyorsanız,
0 zaman yardım için aşağıda 
belirtilen 3 olanaktan birini
seçebilirsiniz.

١. Vergi D a ire sinde  Yardım:

wibautstraat 2-4 adresinde bu- 
lunan Vergi dairesinin Merkez 
binasına gidebilirsiniz.
Bu sene yardım için önceden 
randevu yapmanız gerekiyor. 
Telefon numaraları ise; 
5 1 2 5 0 و و  ve 59 31251
2 Mart ile 31 mart tarihleri
arası Vergi Pormu doldurulu- 
yor, bu işlem randevulu oldu- 
.u için bekleme yok؛؛

5. Dienstencentrum'da Yardım:

Korte Prinsengracht 34 adre- 
sinde 17 , رو ١٥  ve 24 Mart 
tarihlerinde bir vergi memuru 
Vergi formunun doldurulmasında 
yardımcı olmak için ’ 
tır.
Pazartesi ve Perşembe günleri
saat i 2.00 ile 14.00 arası 
telefon ederek randevu yapa- 
bilirsiniz.
Telefon numarası: 625 19 42

3. Koperen Knoop'da Yardım:
Yaşları 65 yaşından yaşlı olup 
veya sağlık durumları elverme- 
yen kişiler vergi formlarını 
Sosyal Danışmana ' " ٦ 
lirler.
Bunun için 2 Mart ile 16 Mart
pazartesi öğlenleri saat 14.00 
ile 16.00 da Koperen Knoop da 
bulunan küçük salon ayrılmış-
tır.
Bundan yararlanmak istiyorsa- 
nız 61 ة4 6ه و  veya 684 ه2 3ه  
telefon numaralarını arayarak 
randevu yapabilirsiniz.
Sosyal Danışmanlar tarafından 
kısıtlı olarak başvuru yapıl- 
ması olanağı var 13 Mart ve 
٦١ Mart tarihlerinde.
Sadece telefon ile randevu ya- 
pilırsa. Tel: 684 60 61

Yardım İçin
Yanınızda
Getirmeniz
Gereken
Belgeler:

-senesine ait gelir bel إ199 *

Bu; maaş, emeklilikten. Sos- 
yaldan, hastalıktan vs. aldı- 
ğınız senelik gelirinizi gös- 
teren bir belgedir.

* Di§er gelirlerinizi gösteren 
belge, örneğin 1991 senesin- 
deki banka faizi, yan kazanç 
lar gibi.

* 1991 yılında geri aldığınız 
vergi iade miktarını gösteren 
belge.

* Siz veya eşinizin adma ban- 
ka^a bulunan paranızı göste- 
rm Ê f^ 'ge .

Staatskrant, februari 1992

DAHA Y B R

Gösteri Yürüyüşü saat 15.00 da 
Dam da başlayacak, J.D.Meyer-
plein'a kadar sürecek.

Burada çeşitli konuşmalar ya- 
pılacak ve son bulacak.

kötü boyutlara ulaemakta örne- 
in azınlıklara~baglı kurumla-؛j 

ra yapılan bombalı saldırılar 
 ve buna benzer bir çok جج1ون-

melarden dolayı, ve bunlara 
dur demek için sizlerı bu gös- 

" teriye katılmaya

22 Het Platform, Irk-
ا ج ق ح1ر ا  Faşizme, 1941 deki 

Suban Grevini anma ٧٤ Avrupa
da artan Faşizme karşı gösteri 
düzenliyor,

Hollanda da yabancı düşmanlığı

VERGİ FORMUNUN
DOLDURULMASINDA
YARDIM:

Avrupa'da Faşizm Durdurulsun!

C u m a r t e s i , 22  Ş u b a t S a a t 1 5 . 0 0 'd e

Top lanm a y e r i :  DAM MEYDANI 
B i t i ş  N o j ^ is ı :  "DÜKUIERKER"

Turk vs Faslı م جءجءنآ م ل سل ل ؛ ق ن
ftiértlèr, Amsterdam da yasayan؛؛،؛ 

diğer ki§ilere nazaran, daha
uygun ve iyi bir konut elde
etmek için var olan olanakların 
ancak yarısını kullanmaktadır-
lar.
Türkler ve Paslılar konut yapı 
derneklerinin varlığından ga-

.neilikls habersisdirler
Amsterdam daki konut mevcudu- 
nun yarıya yakın bir kısmı bu 
kuruluşlara ait iken ve isteyen 
her kişinin, bunlardan birine 
veya birden fazlasına üye olma 
olanağı var iken; sözü edi“len

ye؛؛ İki göçmen grubu arasında 
olanların sayısı oldukça dü-
şüktür.
Bilinmesi gerekir ki, konut 
yapı demekleri vasıtasıyla, 

ko- ؛؛her zaman kaliteli ve ueu 
,nut elde etmek olanağı vardır

Bu nedenle Konut Yapı Koopera- 
tifleri Federasyonu BETER W0^E^ 
(DAHA İYİ İSKAN) isimli bir 
aydınlatma kampanyası başlat- 
mıة tır.Kamp anya, Amsterdam Ya- 
bancılar Merkezi tarafından da 
desteklenip, konu hakkında üre- 
tilmiş bir video filmi ile

Program:
١. Atılış konuşması
2. Film ,Daha iyi bir konut'
3. Film hakkında görüşler
4. Bilgilendirme
5. Sorular ve yanıtlar
Konu ve toplantı hakkında daha 
geniş bilgi edinmek isteyenler 
Bayan Evelien van de wiel آ1ج  
görüşebilirler.
Tel: 684 12 62
Adres: Semtevi De Binding,
Van Beuningenplein 103
Ayrıca: Çocukları birlikte 
getirebilirsiniz.

Oskai S. ibrahimoğlu

Yukarıda sözü edilen '
Kampanyası ؟erçevesinde, 3 Mart 
1992 Salı günü, saat 13.30 - 
15.30 arası, Van Beuningenplein 
103 adresindeki Semtevi De Bin- 
ding'de konut yapı demekleri 
hakkında bir bilgilendirme
toplantısının yapılması karar-
laştırılmıştır.
Toplantı, Westerpark Bölge Be- 
lediyesi, Semtevi De Binding ve 
Amsterdam Yabancılar Merkezi 
tarafından ortaklaşa düzenlen- 
mektedir.
Toplantı esnasında, Belediye 
Konut Dairesi'ne ilişkin SO- 
'run ve sorularınızı da günde- 
me getirebilirsiniz.

Türkçe ve Arapça basılmış 
broşürlerde bulunmaktadır.
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ا ا ص ة ل د ا ع خ ل ' ة ا ر ص م م م ت ا ا ب ر ق و

ا ا ر خ ب ل آ ا ث ب ز ل

ت دا ا غي ل ك عن ت م ب ا س ز غ  محى ل

م ح ا ؛قم ورا إ لسنت ا مد ري ص و ل د ع ب  

ك د ي ١ ل و ن ث وا ل د معن عز ما ن ع  ل

ي ل الورا ا ،هد م ء ط ا <س فل لة ل

ى'لمموالءن ال ا ا بمش م د ل  في ؛ي
آل ا م م س مالا م ي ب ل .-ا

ا ا — ١ غ ف ١ ي عدت ل ض ا خ * ١ ا

د١ ع ئ ،ن ال ن ؛ا ا ا ؛ ال ح م س

ما جد ب ا غى ت ك ي ا ل ي ئ ر ث ل ل م ل  

مرا ا ط ١ W—ت ل رد ج ر م خرا فبجا ئ ل ن و

ا إ ب د ر • م ص

ة ١ هدم لي خ ت ل خ ل ا للثا ي و م مخر ل

ا ١ ،عد م د ل ن دا ا ال ا ؛ي ل  ب ي

ا ث ا ب د ي ^ وب ^٢^١ ب ٧ ا ن ل ا

و و12ت و و2و1/ ئ و ت  س ا ص وا ا

ب ا س ر ا د ؛ ش م ن أل ا ا ه  ل

و را رص *ا أ ض د ا ة ■٦ ر ل م , < ا

س-ال ح م ا ى س-ب •ا /

ا ا - ق م د ل ي ،م صا ا مم ل أ ل د  م

ك يعكن كعا د عن ل لممو ا ل ،ه

ا ١ م ا عدة ل ا ب و ن ع ر ١ ن ل و ك د م ل  

ى ا م ل م ر و ض ب ر ب ت ر ت'م  (خ

م ل رن ي إ ا ا مدا ن و م د ٧ ن ج و ب

ع تا موظف دا ب عأ ا ر ل مرب ك ل ل د  و

س ا ل ي I ت ام ر م ك و س ا ي  و ا ٠ ق

ب كما مارص وئء ا7 و ١٥ م ج ي

ك ي ل ا ع ك هث ل ب ل ن ا ك ع ع د ت ع و م  

د ب دا إ ك 6ةث5ا9،م ص ل د ر

ل وم ك آلسين ا ي ا وا ا ر م س ط ل

ل 1مبم00 و ممحا00 عأ 1_ا

ا ا م * كنوب كوبغر فى عدة ل

م ا١ ي ا ص ا و ا م خ - ح م ك ال ب ا ب

ر١ ن وا سنة 6و عن كت دي  كدلال،ءاجؤ لل
ن ين فا با ق التط ا ي ع ة ا وين ل ر و ك د ع  ل

م يمكن ا ا مدم عن لحصول ا ل م  عدة ل

ت الرشا ا ل رجا عند  ولهدا لمي ي با

ن ١ خصصت ني ل ت مرا ث ن ا يوم ك ي ن ث  ال

سر ى ظ ني ب كو ك كنو  يوم وذل

د محنبن ١ ع ر ا ب ظب م (رس ا 2)ل و ي  و

ة ن ين من آلث ا س 1ا ر ٧ ض ا ل1ج*00 ئ ١  ا

د ا خ ت ا ب ج ب ك ل د ك آ ة * س آ ء ال ا ى ل ا

ا موعد ت ن ع ك س دل ة ١٢ الرئا ا ص و ي ل ت  ل

ش 1ك 68ةبء06ا/ع8اا02ت0 م تخا ا ب  د

ذ ب ١ عبر ا—لمرشدمباشرت ١ مع د  ت

ك ة8ص06ا رئم ل ل س ة7د وا يوم د ر ا

د ه ن ع ل و ض ل ا ك ل ن ك م ي ط ا >ال عدة ل

ل ت كا دا ا ال ا ك خ( ي د ا ا ل وئ ق ل  لخرور ا ث

ة ية ي ل ا ت ل • ا

ة شما (1 م ١ د ح ل و ي ا ب و ي ا ل ت ص ل ت

ط ) ب _ا ووا لمنق ف مزوي' ي ( آ غ ل ل

ب تحصل ل من سخريا ع ن  *." vما ل

ل ا د ش و ا ل د ا و ا رة الدا ا عن س و ع ل  

ي ا ت ع ل ن د ك ت ظا ا ل ي ر ع ت ذم ت ل ا ا' م ذ ن  

د ا ن عاكا ك م و  • ن

ل حوت الثحن ٠ ا ١ ك د م ل ل  دحمى.إلسنف ا خ

ش ن ف ر ئ ء ا م و ا ت ل ا ر ل ي . و  ا

ك ل ز ط ر ا ن ت ا ك وغبر ل س ا ل دل

ل ا ض خ ا د ئ ب محا ا ل ل ل ر س

ب ر '
ه ١ رمأد * ه ا وبمه ل _ ل ر ر ر  ل

ك ه ر ز أ ارمجك ر >مل ر ح خآمل ر ا ^ 

ر ات وآ1 ب • و
ا و ل ا » ر ي ل ال و ا ة ٧ ب ت ن ل  

ت ن ، ز ق ل ي ا )و ش ك رسوم م م ا ل

ت١ ي ٠ ب

ن ا عد ئوا و ا شوب * غا و ا للبد  -ل
ه ا ش ب آ ل خ ي و ل • أ

ل مبمح“ ٠ ك ب ل ت م ن د ا ا م ل ةل ل م ١ ت ب غ د

غ ئ ل ل ا ١د د ح ل  • ل

ل مول عز غرا ء ا ا ك ن ع ل  ل ط لي ل

ط ا ل ل ا ا صرف خ م ضر وا ن ل  -سما

غم ك و ل • د

يا تملق لصا ا رف سا حول حمبمع ٠ ن  رج -

* * رح ا مولغدا

ن ا شدي خا ١ لمر ي ن آ ل م ب م ٠ ه

مد م زا ن>ف ن عا • ف /ل ح • ي

مم لمجردح ثمن م ١ ١و'طرا ~

ا51 ٦ ه ا ا ٢ ء م م

ما ا ة1تلمم ل ة ص ت $ة/ة ء ةم • مث
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ي م ف و ت ١ ب ي م ا كق ل ر ب ر ن ي

جا ا م ري ل ل ف ن ا ا رضيت آ ت م ظ م  ت ل

صريق ا ضد ا وا لعن ف أ د ي ي ق  ف

ا ا د ر ك م ت ل د ة و ب س ا ن م ش ب د

ا ر ب ر ف ب) ي ا ر ض ) (ا % ة ط ) ر ه

م ضد ر ب ق ا ن ري م عن ة دفا وا ل ي  ش

ي ا ا ف وب ٠ ر

ب وا ب ا ١ هو هدا في ل ن ض ن ل ل  ن

ك ل ب ي ك دا ف ظ كرا ن إ هوالن ب  ه

خا ١ ب ل ض ن ما ت وما ت م على ي و  ي

ا ث م ك ما ١ ل و و ج م ي ا ت ل ت ل ض سر  تع

ا م ي ل ا ا ف م ش و م ل ا ر خ ا و  ال وا ت ال

يردا ل ا ت ه ١٣١ ا م1ه ط ن ا ال

مدا ا يممحتم و ن ي ل ما ع ا جميب ن ب

W ا ن ي ن ف ل ل موق طورا ١ هده ك لت

^ II L f r ا ا هده ن ا  ط أ هرة ل د ج ط

ة ح م ال 0ا >5م0 ماا ا م ل ا ة ح ا  

منه٨٠ محي ا ١ ي د ر مت ا ا م س ج ٠ ت  

ر حة ا ي را ٠ د ج مي ت تم ل م *  

ا ي ا ا هده ن من ا هرة ل غ ظ خ ع ب  

ك ا ل خ د ت و ل م ر جا ١ زو ئ ت ر ع د ك د ( ه

ع سوق ي •ف تحزفا ا حوا ي

وم في ن ا ي ب ن ا ا رص ما 23 الن غ  دم ل

ها ا في سصنظم ة ا عق ل ضب ريا دا ل ر ب

ف ) لحى ا ري ت ت ون موجودة ا ( ب ل

ط م 3 ئ ب ي  ت سترا وت خرا دو ه

ن ا و م ؛ ا د ن ٧ ب ى ا 9م30 عق ١ ل

أ غا ع أسوق ١ م30 ي ي ب ت ل ا ح م ا ح ل  ك

س ا د ا غ ط ال • -ا

ما ا ومده ما هى ت جيا ل ى ك ل ٠ ي

س ب ال ل ا ا ف _0،> ل س ل ىا

جا سمخة ١و ر ا د ع ل و خ ا ب ت  • ل

ن ح ر ١ ن ن ن ك ا ا آ3 م ن ب ي ص ح ن  م

م ط دا ن ر ه ت ك ن ا م 27 م ت ال ن و ة ر  م

س في ت نن ق و ل ل ن إ ا ق ك د ث ا د ز  ي

ا ١ ت جبا وط م محتما ١ عدد ف ل ح ل م

م في و ب ال . ا د • ه

رنا ى ز ل ع ى ل ع جد و ا١ت ق ٠شي ي ل  ت

ك ى ب ل ا ا١ و غ ل م ء ل و س ه ب ا •م


