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Laaste der mohikanen vertrekt:
Tabé pastoor Denkers

© foto: Hanneke Windhausen
Pastoor Bram Denkers vertrekt. Morgen, zaterdag و september, neemt hij na bijna een kwart eeuw afscheid als opper- 
hoofd van de Magdaienaparochie. Er worden bij zijn leven al wonderen aan hem toegeschreven, hoewel in het parochie- 
blad over de scheidende pastoor toch duidelijk wordt gewaarschuwd: “Denk nou niet, dat ؛k het over een heilige heb” , 
probeert Lucie Herkenhoff. Toch staan er in datzelfde blaadje suggesties als zou de val van de Berlijnse Muur aan pastoor 
Denkers te danken zijn. Het samengaan van beide Duitslanden vond plaats direct nadat een delegatie van de Magdalena- 
parochie een bezoek had gebracht aan het (Oost Duitse) Gotha. En alsof dit niet genoeg is vraagt een socialistisch stads- 
deelraadslid zich serieus af waarom Bram Denkers geen paus is geworden.

Denkers al؛ snel bekend als de ‘ro o ie  

pasto©r’. E llen  Terpstra, de pastor die 
in 1972 in het paro€h؛ehuis kwam WO- 
nen: ‘Door Bram heb ik heel wat 
‘rooien’ leren kennen en w a a rd e re n : 

we bleken niet zo ver van elkaar af te 
staan, zeker niet toen in de tachtiger 
jaren menige CPN-er even hard aan 
zijn partij ging lijden als de katholie- 
ken aan hun kerk’.
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van het vijftal als een 'Rooms koekje 
van eigen deeg’.
Bram zelf klinkt na 22 jaar nog wan- 
hopig wanneer hij zich in het kerkblad 
Ichtus de start van dit team herinnert: 
‘Bij een heleboel parochianen viel dat 
allesbehalve in de smaak. £ ٢ werd een 
handtekeningenactie gehouden om 
ons weg te krijgen. Het kerkbestuur 
trad af. Na drie jaar viel het pas،o- 
resteam uit elkaar. Allemaal erg 
spannend’.
Ad Smits, de ‘ongeschoeide’ priester 
van de Carmelieten-orde, die nadat 
het Magdalenateam uiteen was geval- 
len de parochie kwam versterken in 
Ichtus: ‘£en goed deel van de rooms 
katholieke buurtbewoners vond het 
maar niets. Zij misten de deftige en 
keurige bewoners van weleer, die door 
hun stijl van spreken, kleden en WO- 
nen respect afdwongen. Tussen de 
oude wijnrode gordijnen hing nog 
steeds de geur van Willem 11, van ge- 
zag en stand. De grote kaartenbak en 
de brede deftige trap deden herinneren 
aan een rijk rooms bloeiend parochie- 
leven. Maar dat was definitief voor- 
bij. £ ٢ waaide een andere wind. Man- 
nen, vrouwen, buurtbewoners, Neder- 
landers en medelanders... je kwam er 
van alles tegen. En op de affiches ach- 
ter de ramen werd duidelijk gemaakt 
waar men mee bezig was: leven, WO- 
nen, *geloven en werken met mensen 
uit de buurt aan een leefbaar klimaat 
De ‘echten’ (katholieken, red.) haal- 
den er hun neus voor op. Dit was niet 
wat zij zochten. Zo gewoon, zo alle- 
daags, zo dicht bij huis was het Ko- 
ninkrijk Gods niet te vinden. In een 
boog liepen ze er omheen richting 
?osthoorn. Tichel of andere filialen 
van het wereldconcern-kerk.’
In kerk؛, ^  kringen stond Bram

In 1927 wordt Bram Denkers geboren 
en van de doopnamen Abraham The- 
odoor Adrianus Maria voorzien. Na 
de lagere school gaat de 12- jarige 
knaap naar het klein-seminarie en in 
september 1945 treed hij toe tot het 
Capucijner-klooster in het Noord- 
Brabantse Udenhout. In 1952 wordt 
hij tot priester gewijd. Na de stand- 
plaats IJmuiden gaat hij in 1%  de و
Magdaienaparochie en zijn buurten 
‘in kaart te brengen’. Dit doet hij van- 
uit het Tichelklooster in de Jordaan. 
Het resultaat is een lijvig rapport.

Geestelijke eommando’s
In september 1970 volgt Bram pastoor 
Van der Ham op in de Magdalenapa- 
rochie. De bisschop is blijkbaar ge- 
schrokken van Brams rapport. ه ء  
grond hiervan wordt er een team van 
drie priesters en twee nonnen in de 
Magdaienaparochie gestationeerd, 
met als opdracht ‘aandacht, energie 
en tijd te besteden aan de behoefte van 
kerkgangers’. Maar ook diende deze 
geestelijke commando’s zich ‘samen 
met zoveel andere buurtgenoten in te 
zetten voor de leefbaarheid van onze 
buurten’. Nu moet gezegd worden dat 
het Magdalenateam zieh midden in 
het hart van het communisten- en SO- 
cialistenbolwerk der Spaandamnier- 
buurt ging inzetten. Uiteraard ervaar- 
de men dit als openlijke Roomse in- 
menging toen daar drie priesters en 
twee nonnen zich even kwamen inzet- 
ten voor de arbeider. Het volk wan- 
trouwde de bedoelingen van het Mag- 
dalenateam. Voorgangers van dezelf- 
de club hadden het volksbelang met 
Rome’s volle zegen eeuwen lang ver- 
k w a n se lt Zelf onder de toen al weini- 
ge leden van de Roomse Moederkerk 
in onze buurt ervaarde men de komst

Junkenterreur teistert 
Staatsliedenbuurt
Met de regelmaat van een klok worden de onderhoudsploeg van het Westerpark, 
bedreigd met gebruikte injectie- spuiten als ze het wagen, hun werk te doen in 
de ochtenduren. Vooral de hondengedoogzH, waar de meeste junken 's nachts 
tussen de bosjes bivakkeren omdat ze daar uit het zicht zijn van de controleren- 
de politieauto’s die het park een paar keer op hun ronde meenemen. Verderop 
langs ءه spoorbaan ter hoogte van de Stadsdeelraad is een overhangend deel be- 
tonconstructie. Het biedt bescherming tegen de regen en daardoor een geijkte 
slaapplaats en een bron van ellende voor de omgeving. Het aantal pogingen van 
inbraak in de deelraad spreekt voor zich.

constant aan een fles bier lopen te lur- 
ken, hoe later het op de middag wordt 
des te vervelender gaan ze zleh gedra- 
gen. Je wordt gek van die gasten.

Het iïjkt wel of de 
politie niks doet
De laatste maanden is het niet bij drei- 
gementen gebleven, een serie voorval- 
len. ه ء  een zaterdagnacht wordt een 
passerende Zwanenburger op de fiets 
naar huis, door een overvaller met een 
honkbalknuppel neergeslagen op de 
Haarlemmerweg. Toen hij op de 
grond lag werd hij nogmaals onder 
handen genomen. H؛j was drie tanden 
kwijt en zijn porteleuille met 20 gul- 
den erin en lisp een flinke hoofdwond 
op. Ergens achter in de van Boetze- 
laerstr. een steekpartij, één gewonde 
vrouw afgevoerd naar het ziekenhuis. 
De druppel die de emmer deed pverlo- 
pen in de buurt gebeurde op maandag- 
middag 27 juli in de van Limburg Sti- 
rumstraat bij de Bakker. Een mede- 
werkster van de drogist aan de over- 
kant wordt lastiggevallen door een

’s Avonds bij de avondzaak op de 
Wittekade hoek van ^  -mburg van Sti؛
rumstraat komen ze de ingang ver- 
sperren met gebedel om geld. Ze zien 
eruit alsof ze zijn geschminkt om op te 
treden in Les Miserables en ontnemen 
je alle lust om iets uit de automaat te 
eten. Deze klanten mogen zelf niet 
naar binnen, waardoor de reguliere 
klanten aangeklampt worden om bier 
en andere drank voor hun te kopen. 
Wanneer men weigert aan hun ver- 
zoek te voldoen, breekt de agressie 
uit. Scheldkanonades en dreigementen 
zijn niet van de lucht. Wie goedkoop 
een fiets wil kopen hoeft niet lang te 
zoeken. Vers gestolen mountainbikes 
en ander fietsen zijn regelmatig in de 
aanbieding voor 10 tot 50 gulden. 
Sinds enige maanden beheersen twee 
zwarte rijksgenoten, hun terreur uit- 
kramend deze drukbezochte hoek in 
onze wijk. Drinkend en lallend gaan 
ze te keer. Als de politie langskomt 
worden ze weggestuurd, maar zodra 
de politie de hqek om is staan ze er 
weer. Het gaat hier niet om onze don-

© foto: Ab ?  $٢٧؛
jongen. Hij heeft het op haar fiets ge- 
munt. Al eerder was er politie in de 
straat geweest omdat deze persoon 
mensen lastig viel, maar nadat hij was 
gesommeerd om weg te gaan, was de 
politie weggereden. Nu liet het zich 
ernstiger aanzien. Er ontstond een 
oploop en plotseling verscheen er een 
kleine man in de kring die de fiets uit 
handen trok van degeen die hem vast 
had. Deze man was in de veronderstel? 
ling dat hij de fiets van dief afpakte. 
Door dat misverstand ontstond er een 
paniekerige situatie, nog steeds stond 
de werkelijk dief er tussenin en alle 
aandacht van de omstanders gingen 
plotseling naar hem uit. ©nverwacht 
haalt hij een slagershakbijl uit zijn tas 
en tot ontzetting van alle omstanders 
haalt hij met een grote zwaai uit naar 
de man die intussen met de fiets wilde 
weglopen. Met een schuin neerwaartse 
beweging komt de hakbijl links op 
zijn hoofd terecht. Hij stort inelkaar 
en de dader kon in de verwarring die 
ontstond ontkomen. Het slachtoffer
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kere vriend die er nogal opvallend dik 
gekleed bijloopt, zowel in de zomer 
als in de winter. Van hem heeft nie- 
mand last. Hij is aanwezig als een ١١١٠■ 
biel beeld, de geïncarneerde vriende- 
lijkheid zelve. Nee, het zijn een klein 
stel agressieve verslaafden die de sfeer 
verpesten.

In ons stadsdeel kan en 
ma؛؟ alles
Op een middag kwam één van hen de 
radio en TV zaak All Sound binnen. 
Keek in de rondte en en zal zeer beslist 
geweten hebben dat de baas zelf niet 
aanwezig was maar alleen zijn vrouw 
en toevallig ook de hond niet. Hij 
schreeuwde haar toe: ‘Ik maak jou en 
je man af!’, en weg was hij.
De man was nog nooit eerder in de 
winkel geweest en dus niet als buurtge- 
noot bekend, het leek uiterlijk gespro- 
ken een Noord Afrikaan te zijn. Hij 
heeft geluk gehad dat mijn man er niet 
was, want die gaat voor niets en nie- 
mand een millimeter opzij. De laatste 
tijd lopen er hier drie in de rondte, die
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Hoe bestrijden we het facis- 
me en racisme m onze 
buurt?
Het anti-Fascisme-Racisme platform Westerpark organiseert een thema-discus- 
sie-avond over de anti-fascistische strijdkrachten in de buurt, ‘Hoe werd tijdens 
de oorlog gestreden tegen het fascisme?‘ ’Wat kunnen we leren van de anti-fas- 
cistische traditie in de buurt? ‘Hoe kunnen we nu het fascisme en racisme in de 
buurt bestrijden? Sprekers zijn o.a. Roy Wij^s, Surinaams verantwoordelijke 
van het Anti Discriminatie Bureau, Leo Adriaanse, aktief onder vluchtelingen 
in de buurt. Aanwezig zal ook zijn Piet Sprengers, anti-fascist tijden de oorlog 
in de buurt. De discussie wordt gehouden in de zaal van bejaardencentrum de 
Koperen Knoop, van Limburg S،irums؛raat 21 op donderdag 24 september om 
20 uur.

p©rtcerde ؛net de Waarheid, om ه ( 
mensen een riem onder het hart te ste 
ken. Zo schreven we over de s©vjetle 
gers die oprukten tegen de nazi’s.
In de buurten organiseerden we op 
tochten en stille demonstraties. z< 
hebben we ook nog tegen de honge: 
gedemonstreerd.

Leren van toen
Hebben jullie na de oorlog de an،؛-fas 
cistische strijd voortgezet? Na de oor 
log hebben we uiteraard de anti-fascis 
tische strijd voortgezet. Het hoogte 
punt van het anti-fascistisch verze 
tijdens de oorlog was de februarista 
king. Meteen na de oorlog hebben w، 
een herdenking georganiseerd. ¥anui 
het ‘Verenigd verzet’ hebben we eer 
demonstratie van oud-gevangenen er 
verzetsstrijders gehouden om op he 
opkomend fascisme te wijzen. Wat zi< 
je als overeenkomsten tussen toen er 
nu? Toen was er een regelrechte on 
derdrukking. Het volk was slecht al 
onder de fascistische diktatuur. El 
bestonden geen demokratische rech 
ten. In de oorlog waren er twee kran 
ten, Nieuws van de Dag en de Tele■ 
graaf. Beiden waren volgestouwd mei 
fascistische propaganda. Daarorc 
eisten we tijdens de oorlog bijvoor 
beeld het recht van vrije menings■ 
uiting en vakbondsvrijheid. Nu be■ 
staan er dergelijke vrijheden, w؛ 
moeten ons realiseren dat ze afge■ 
dwongen zijn door strijd. Daarorc 
moeten we ze ook nu blijven verdedi- 
gen. Ook nu is het nog zo dat, als j  ؛
scheef ligt, je bijvoorbeeld last krijgt 
met je baas. De regering en de bazen 
proberen de sociale verworvenheder 
op de helling te zetten. Iedereen moei 
stelling blijven nemen tegen de af■ 
braak van de WAO, voor hogere lo■ 
nen en voor korter werken. Strijc 
voor deze verworvenheden is ook 
strijd tegen het kapitalisme. Als het 
kapitalisme haar positie dreigt te ver■ 
liezen grijpt ze naar het fascisme. Wat 
we moeten leren van toen? Dat je niet 
voor je moet laten denken. Dat ؛'ر 
steeds nagaat of iets waar is.

Jan Harinrfc

na uitkomen wordt het eens zo erg 
Als ze niet geholpen worden, komt he 
van kwaad tot erger. Met de hard( 
hand optreden heeft niet altijd zin 
Het enige wat zin heeft is, dat ze men 
sen moeten kunnen oppakken die an 
deren bedreigen, voordat er gekk، 
dingen gebeuren. £ ٢ moet een regelin؛ 
komen om lieden, die zich aan agres 
sie te buiten gaan, verplicht dienst 
verlenende taken kunnen laten uitvoe 
ren om ze gemeenschapszin bij t< 
brengen.’ Na deze woorden nemen W( 
afscheid.
Het gesprek met het slachtoffer laa 
een diepere indruk op me achter, dar 
al de andere gesprekken over de ter 
reur in de Staatsliedenbuurt. Ik ervaa 
het alsof er een nieuwe €hristus is op 
gestaan, de nieuwe messias is in on؛ 
midden. Zou onze Lieve Vrouwe te 
Staats er misschien de hand in hebben 
Dat we dat allemaal nog mogen mee 
maken.

Ab Pruis

breken van de oorlog op te bestaan. 
Omdat €ommunistische partijen veel 
ervaring hebben met illegaal werk, 
was het logisch dat de CPN deze rol 
op zich nam. De toenmalige minister- 
president had het volk, vlak voor het 
uitbreken van de oorlog nog voorge- 
houden: ‘Ga maar rustig slapen, er is 
niet aan de hand’. Kort daarop ston- 
den de moffen voor de deur. Het 
Tweede-kamerlid voor de CPN, Louis 
de Visser pleitte ervoor om het volk te- 
gen de fascisten te bewapenen. De 
communisten hadden in het begin van 
de oorlog gewapende groepen opge- 
zet. In de loop van de oorlog ontstond 
de Raad van Verzet. Toen raakten 
ook andere partijen en groeperingen 
betrokken bij het gewapend verzet. In 
de buurten probeerden we politieke 
vluchtelingen aan onderdak te helpen. 
We haalden bij de mensen voedsel- 
bonnen, voedsel en geld op om hen te 
helpen. We probeerden de mensen bij 
het anti-fascistisch verzet en de CPN 
te betrekken. We werkten in groepjes 
van ongeveer 5 mensen. We bespraken 
aan wie we medewerking konden vra- 
gen, bijvoorbeeld het verzamelen van 
voedselbonnen. Dit was voor de men- 
sen grote stap, want het kon je de kop 
kosten. We hadden een Solidariteits- 
fonds opgericht, want steeds meer 
mensen moesten geholpen worden. 
Later is daar het Nationaal Solidari- 
teitsfonds uit voortgekomen. We kol-

ziekenhuis kwam ik bij mijn positie- 
ven, een dokter vertelde, dat ik werd 
overgebracht naar het AMC, omdat 
ze me in het Lucas niet konden opere- 
ren, daarna weet ik van niks. De vol- 
gende dag werd ik pas wakker en had 
veel pijn aan mijn kop. Ik zat hele- 
maal in het verband en ik was al mijn 
haren kwijt. Een week later kwam de 
dokter me vertellen dat ze de dader te 
pakken hadden gekregen.‘

Een barmhartige 
Samaritaan
Gesausd in de zalvende zaligheid van 
de zachte ه  wordt het evangelie van 
vergeving, in licht Limburgs accent 
over me uitgestort: ‘Er is gewoon iets 
mis met die jongens, die moeten 
geholpen worden anders blijft het uit 
de hand lopen. Als ze dan opgesloten 
worden is het meestal te laat en heeft 
het toch geen zin meer. Als ze er daar-

Leren van het anti-fascisme tijdens de 
oorlog is de titel van de inleiding die 
op deze donderdagavond voorafgaat 
aan de discussie- avond over de antifa- 
scistische strijdtraditie in de buurt. 
Als opwarmertje voor deze avond in- 
terviewden we Piet Sprengers, 7©jaar, 
die in de oorlog aktief was in de anti- 
fascistische strijd in de buurt, namens 
de CPN.

Piet Sprengers: ‘Toen de oorlog uit- 
brak ben ik meteen bij het verzet ge- 
gaan, bij de CPN. Ik was toen 18 jaar. 
Ik ben bij het anti-fascistisch verzet 
gegaan om tegen de Duitse bezetter te 
strijden. Voor de vrijheid en de onaf- 
hankelijkheid van je land en je volk. 
In de periode 1940-1945 ben ik verant- 
woordelijke geweest voor de CPN. 
Eerst voor de Staatsliedenbuurt en de 
Hugo de Grootbuurt, daarna vanaf 
1942 voor de Spaarndammerbuurt en 
tenslotte voor de Jordaan. Deze buur- 
ten stonden bekend als ‘rooie buur- 
ten’. In deze arbeidersbuurten kregen 
de fascisten geen poot aan de grond. 
We kregen enorme rugdekking van de 
buurt. Als we bijvoorbeeld affiches 
gingen plakken, gingen buurtbewo- 
ner؟ op de uitkijk staan.

Rustig slapen
٠٥ CPN nam een zeer vooraanstaande 
plaats in de antl-fascistische strijd in 
de buurt. De SDAP hield bij het uit-

gegaan en heeft haar buurman ge- 
vraagd om samen met haar naar de 
politie te gaan om aangifte te doen. 
Op weg naar de politie kwamen ze de 
Surinamer met de fiets tegen en de 
buurman is met hem gaan praten.) Op 
dat moment kwam ik eraan en omdat 
ik haar buurman niet kende, dacht ik, 
dat hij de dief was. Ik pak die dames- 
fiets van hem af en wil hem aan die 
vrouw geven. Ze zei daarop: ‘Dat is 
mijn fiets niet, die is van de buurman. 
Toen wezen ze me de Surinamer aan, 
die er opgefokt uitzag. Ik begon op 
hem in te praten: ‘Jij moet geen men- 
sen bedreigen, dat heeft geen pas.’ Ik 
duwde hem daarbij weg, nam de fiets 
van hem af en draaide me om. Hij h؛،d 
zo’n plastic tas bij zich, wat er ge- 
beurde nadat ik me had omgedraaid 
weet ik niet meer. Ik weet nu dat ik 
een bijl op mijn kop kreeg. Ik ben nog 
opgestaan en bloedde als een rund. Ik 
ben nog naar de dierenzaak gestrom- 
peld en daar weer ingestor،. In het

Moe
Zo nu en dan als ik weer eens naar het stadsdeelkantoor loop, en dat komt de laatste tijd regelmatig voor, ٧٠« 
ik  mij moe, zo verechrikkelijk moe. Weer een keer naar één of andere vergadering van de - ee
commissie van advies of overleggroep om daar te zeggen dat je het met ه ل ا  of dat niet eens bent.

aandringen op een beetje begr 
voor de belangen, de wensen ( 
verlangens van de mensen die c 
stadsdeel bevolken.
Je bevreemding uitspreken dat er 
de stukken niets terug te vinden 
van de dingen waarover je al lan, 
tijd- in gesprek bent geweest m 
vertegenwoordigers van het stad

Je kwaad maken omdat men : 
nodig opnieuw het wiel moet ga< 
uitvinden. En dan ook nog nul ( 
het rekest krijgen. En daar word 
nu zo moe van.

Max van Noo

buurtbewoners worden geïnventari- 
ŝ؟ rd . Daar moet het zijn waar er 
rekening met je wordt gehouden als 
de stukken later door de ambtena- 
ren worden voorbereid voor het 
stadsdeelbestuur of voor de één of 
andere commissie van advies. Ten- 
minste, dat was ooit eens de bedoe- 
ling. Zo wordt het zo mooi voorge- 
steld.
Niets is echter minder waar.
Bijna altijd, komt het bewoners- 
standpunt niet in de stukken voor. 
En dan moet je maar weer gaan 
inspreken. Je zou bijna een hekel 
a a ^  ’.elf krijgen. Steeds maar weer

Inspreken noemt men dat met een 
mooi woord. Inspraak, een verwor- 
venheid van de laatste decennia. 
Het mogen m  -eden؛؛praten en m؛»
ken over dingen die de buurt waar- 
in je woont en /o f werkt betreffe'n.
Ik word dan ook niet moe van het 
inspreken.
Wat mij zo moe maakt is het feit 
dat er belangrijke en minder be- 
langrijke onderwerpen zijn waarop 
ingesproken moet worden. 
Vooroverleg, ook zo iets moois. 
Daar moet het zijn waar je je ei 
kwijt kunt, waar naar je geluisterd 
wordt en waar de wensen van

voorop zijn hoofd van links naar 
rechts, zijn hersens puilden eruit. Het 
waren verslagen van ooggetuigen, ze 
hadden er allemaal bijgestaan. De 
man is voor zijn leven verlamd en nog 
meer ا! ، اا  dat soort superlatieven. 
Maar allemaal hadden ze de dreigende 
tendens dat het van nu af aan afgelo- 
pen moest zijn. In sommige café’s 
besloot men onder het nuttigen van 
een neut, over te gaan tot het forme- 
ren van knokploegen en wacht- 
diensten om in te grijpen en elkaar bij 
te staan wanneer er weer iets gebeur-

Bij de drogist kreeg ik het adres van 
het slachtoffer, die inmiddels enige 
dagen ervoor al uit het ziekenhuis was 
ontslagen. Bijna twee weken na het 
gebeurde, op zaterdag 8 augustus bel 
ik aan, de brievenbus gaat open er ver- 
schijnen twee bangelijk kijkende don- 
kerbruine Cara؛h  sehe ogen, boven؛
een paar roodgelakte nagels die me 
argwanend aanstaren. De brievenbus 
klapt weer dicht om even later weer 
omhoog te gaan. Ik laat me zakken in 
de hurkzit om op gelijke hoogte te ko- 
men. Het zijn nu ander handen en 
ogen en er wordt gevraagd: ‘Wie bent 
u en voor wie komt u?’ Ik noem mijn 
naam en vermeld de reden van mijn 
bezoek. De brievenbus klapt dicht. 
Even later gaat de voordeur open en 
word ik te woord gestaan door een 
vrouw die me vraagt mijn adres en te- 
lefoonnummer af te geven. Men is be- 
reid mij te woord te staan maar het 
kwam nu niet gelegen. Een paar uur 
later word ik opgebeld door iemand 
met een licht Limburgs accent. Ik 
sprak met het slachtoffer en ik slaagde 
een zucht van verlichting, dat dit mo- 
gelijk was amper 14 dagen nadat het 
vreselijke feit gebeurd was. Er werd 
een afspraak gemaakt voor maandag- 
middag drie uur. Thuis wilde hij me 
niet ontvangen maar we konden, als 
het weer het toeliet, op een bankje in 
de b u u r t  met elkaar praten.
Op de afgesproken هل،ا haal ik hem
op. Een kleine vriendelijke man met 
gemillimeterd haar. Schuin boven, 
enigszins naar a،;ht؛؛ren ؛s he، lidteken 
te zien. Een prachtig geheelde wond 
van een centimeter of acht lang. Voor 
de behandeling in het AMC is hij hele- 
maal kaal geschoren maar nu, veertien 
dagen later, is het haar alweer zo’n 
millimeter of vijf gegroeid. Het is de 
eerste regenachtige dag sinds weken en 
we gaan naar een rustige shoarma/pa- 
tattent voor ons gesprek. We bestellen 
koffie en voordat ik de tape-recorder 
aanzet vraagt hij me zijn naam en 
adres buiten het interview te laten. 
Een foto maken vond hij niet be- 
zwaarlijk.

Fietsendieven
Ik zette de bandrecorder aan en vroeg 
hem: ‘Hoe ging het precies, vertel hét 
maar gewoon in je eigen woorden.’
In smeuig klinkend Limburg’s verteld 
hij: ‘Ik was met de twee kleine meisjes 
boodschappen aan het doen en had de 
hondjes ook bij me, twee poedeltjes. 
Ik kwam net bij de slager Pannekeet 
uit de winkel en liep langs Lindeman 
op weg naar de dierenspeciaalzaak om 
vlees te kopen voor de honden. Voor 
de drogist stonden zo’n clubje van 25 
tot 30 mensen bijeen, met een Suri- 
naamse jongen in het midden. Ik ken- 
de hem van gezicht, want ik had hem 
wel vaker in de buurt gezien, ik had 
hem weleens een paar sigaretten gege- 
ven of geld om een broodje te kopen. 
Hij en zijn broer lopen meestal te 
bedelen op straat. Ik liep er op af en 
wat er nou precies gebeurde weet ؛k 
niet meer, maar een jonge vrouw zei 
tegen me: ‘Hij heeft een fiets van 
iemand afgepakt en wil geld hebben.’ 
Toen maakte ik een vergissing. Het nu 
volgende is me pas later verteld. 
(Voordat men mij aansprak, was de 
bestolene naar de bakker geweest aan 
de overkant en daar had die Surina- 
mer haar aangesproken met de woor- 
den: ‘Als je me die fiets niet geeft zal 
ik je met deze bijl bewerken.’ of zoiets 
in die trant. Ze was d aar■ ^“ \ar huis

Junkenterreur
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bleef hevig bloedend liggen. De dro- 
gist biedt eerste hulp maar kon het 
bloeden niet stelpen. De ambulance is 
er snel en het slachtoffer werd m؟er 
dood dan levend naar het ziekenhuis 
afgevoerd.

© foto: Ab Pruis

Alles mag vandaag de 
dag
Van der Hoopstraat 88, donderdag- 
middag 6 Augustus 1992 om een uur 
of halftwee. Mevrouw Otterlo, de ei- 
genaresse vertelt in eigen woorden wat 
haar is overkomen: ‘De hele ochtend 
had ik buiten de klanten om, visite ge- 
had, een bakkie koffie met die en een 
praatje met een ander. Ik was net effe 
voor het eerst alleen en toen kwam hij 
binnen. Ik vloog meteen achter mijn 
toonbank. Eerst keek hij nog even in 
de kamer rond of er nog iemand aan- 
wezig was. Toen pakte hij zo’n joekel 
van een mes onder zijn bloes vandaan.

Ik schrok me de kolére en dacht: Geld 
krijg je niet, maar wat doe je. Van na- 
ture ben ik goed gebekt en ik kan 
sehreeuwen als een marktvrouw, maar 
op dat moment leek het net of mijn 
keel was dichtgesnoerd. Ik kon geen 
kik uitbrengen. Achteraf gezien nog 
een geluk ook, anders had hij me mis- 
schien overhoop gestoken, want zo’n 
mafkees was het wel. Als je die kop 
van die gozer had gezien, zou je net zo 
denken. Ik heb twee dagen in mezelf 
lopen schelden: Ze komen zomaar 
naar binnen om geld te halen, wij 
moeten er hard voor werken, de hele 
omzet van die ochtend ben ik er bij in- 
geschoten, een paar honderd gulden. 
Ik voel me diep beledigd dat we het 
ons laten welgevallen. Waar is het 
eind, het lijkt wel of alles mag van- 
daag de dag. De politie staat machte- 
loos, mochten ze maar eens wat doen. 
Ze moeten meer politie in dienst ne- 
men uit de landen waar die zwerfbak- 
ken vandaan komen. Voor hun eigen 
soort zijn ze veel banger dan voor on- 
ze mensen. In hun eigen land worden 
voor dit soort vergrijpen hun handen 
er afgehakt. Vorig jaar, een dag na 
koninginnedag hebben ze mijn halve 
zaak leeggejat. Via de tuin zijn ze bin- 
nengekomen. Moet je nou kijken, ik 
heb het helemaal laten beveiligen. Het 
is nou net alsof ik in de bajus zit. 
Waar moet dat naartoe. Als het me 
nog een keer overkomt gooi ik de tent 
dicht, dan stop ik ermee.’
Als een lopend vuur verspreiden zich 
de geruchten van de bijlslag door de 
buurt en wanneer ik enige dagen later 
op onderzoek uitga naar de toedracht, 
verneem ik de vreselijkste feiten. Zijn 
kop spatte uitelkaar, hij had een gleuf
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Goedkoop lid worden 
van Staatsbiep 
in september
!n september houdt de Staatsbibliotheek een ledenwerfaktie. Gedurende die hele 
maand kan iedereen van 18 tot ١٠٠ een halfjaar lid worden tegen het sterk gere- 
duceerde bedrag van 7,50. Dat betekent voor 23 tot 65 jarigen een korting van 
8,50 en voor 18 tot 23 jarigen en voor 65 + een korting van 2,50 op een halfjaa- 
rah^nnemen(. Zo’n abonnement biedt vele gebruiksmogelijkheden. Allereerst 
heeft de Staatsbibliotheek een prima ^olle^tie; zeker wat de romans betreft (van 
literair tot deteetive, van seience fiction tot streekroman) is de (refkans groot. 
Ook is er over diverse onderwerpen literatuur aanwezig.

aanwezig zijn in de Ste^sbibl؛،}theek 
of in een van de andere bibliotheken 
in Amsterdam. Vanuit de Staatsbibli- 
otheek kun je dus de hele stad over- 
zien. Een goed principe daarbij is: 
word lid van je eigen bibliotheek en 
gebruik ook de andere bibliotheken 
van Amsterdam zoveel als je kunt. 
Tot ziens in de Staatsbibliotheek in 
september!

Er zijn behoorlijke kollekties boeken 
in de moderne talen en in het Turks en 
Arabisch. Er is een goed gesorteerd 
tijdschriftenbestand, waarvan losse 
nummers geleend kunnen worden en 
ook gehele jaargangen. Voor een klei- 
ne, interessante keuze CD’s kan men 
ook in de bibliotheek terecht, ©p de 
computer kan er heel makkelijk geke- 
ken worden of er bepaalde boeken

Rooms bolwerk
De Magdalenaparochie, het territor؛- 
um rooms grondgebied waarover 
Bram de scepter zwaaide, had ooit 
niet minder dan 50.000 inwoners. Het 
gold ooit als het Roomse bolwerk 
midden in de socialistische arbeiders- 
wijken.

Het is beslist niet ص  dat onze buurten 
minder gelovig zouden zijn geworden. 
Statistisch gezien is het aantal mensen 
die zichzelf tot een of ander geloof be- 
kennen de laatste jaren zelfs toegeno- 
men. In tegenstelling tot wat je zou 
verwachten, zijn er zelfs meer gods- 
huizen in gebruik dan ooit in het be- 
staan van de buurt het geval was. Eer- 
lijkheid gebied ons te zeggen dat deze 
gebedhuizen meestal van niet-christe- 
lijke signatuur zijn. Bram zag in de 
tijd dat hij hier werkte het aantal vaste 
kerkgangers slinken van zo’n vijfhon- 
derd tot de huidige kern van zestig 
zieltjes. Dat mag op de eerste blik erg 
treurig lijken, maar in vergelijking 
met veel andere kerken is dit een rede- 
lijk resultaat.

In deze moeilijke tijden voor het ka- 
tholicisme komen de fans van Rome 
droog te staan. Bram wordt niet op- 
gevolgd.

Morgen, zaterdag 5 september is er 
om 15.30 uur een afscheidmis in Mag- 
dalenakapel in de Spaandammer- 

straat. Aansluitend tot 18 uur receptie 
in de grote zaal van het parochiehuis. 
Uiteraard zal Max van Noord, secre- 

taris van het kerkbestuur èn voorzitter 
der Wijkopbouworganen Staatslie- 
den- en Hugo de Grootbuurt van de 
gelegenheid gebruik maken om een re- 

tijdens de recep- ،?»١٧؛ ,de a f  te steken 
»-٠٠ tie wordt het afscheidsgeschenk 

geboden waarvoor de afgelopen tijd 
opgesteld in de ء«مح  «ءء collectebus ه؛

Magdalenakapel. In het kerkblad Ich- 
het »٧٥ deel ءء» tus stond dat Bram 

zijn afscheid wordt ver- ٧٠٠٢ geld dat 
aan de Franci- »ءمحء؛ءءه zameld zal 

scaanse beweging in Amsterdam. Het 
Brams af- »٧٠ organiserend comité 

scheidfeestje is echter van mening dat 
Bram ‘na zoveel jaar ook wel eens aan 
zichzelf mag denken’. De feestcom- 

ook ‘dat hij als- »؛،٠ missie verwacht 
persoonlijke wens op de ءء» nog met 

٢»» 20 proppen zal kom en’. Vanaf 
feestavond in het paro- ءء» er ،١٧٠٢?؛ 

chiehuis gehouden. De organisatie van 
dit spektakel is in handen van Yvonne 

Max ء» van Noord, Ellen Terpstra 
Noord. »٧٠

Mohamed el-Fers

(met dank aan het parochieel Magda- 
lena Bulletin en Ichtus, het maand- 

(.blad van de Nassaukerk

zat ben. Ik kijk terug op 23 jaren die 
erg weldadig zijn geweest. Alleen al 
dat me zoveel tijd is gegund om te 
groeien in het leven van mensen, uit- 
gerekend in deze buurten. De meeste 
parochies zijn van een ander niveau. 
Middenklasse. Daar is praktisch de 
hele kerkelijke apparatuur op af- 
gestemd. Ook de pastorale opleiding 
en kadervorming. Na 23 jaar ben ik 
toch een beetje trots op mijn speciali- 
satie: Magdalenapastor. Trots vooral 
ook op de mensen — binnen en buiten 
het kerkgebouw — die me dit met veel 
geduld en begrip hebben geleerd. Mis- 
schien dat ik juist daarom zoveel jaren 
hier moest zijn. Mijn Magdalenaperi- 
ode is me niet in mijn kouwe kleren 
gaan zitten. Er is ook in mezelf veel 
gebeurd. Ik ben hier op een andere 
manier pastor geweest dan in mijn VO- 
rige parochies’.

Hie making of 
Madonna و

(de Amsterdamse Mariaverscftijningen)

Tabé pastoor Denkers

Mohamed
El-Fers

Binnenkort komt bij uitgeverij Jan 
Mets een boek uit over de Maria- 
verechijningen in de Staatslieden- 
buurt. Hierin komt ook pastoor 
□enkers voor.

Natuurlijk is er een programma van 
het officiele afscheid van A.Th.A.M. 
Denkers OFMCap, pastoor van de 
Magdalenaparochie op zaterdag 5 sep- 
tember 1992.
Bram zelf hierover: ‘Het is een hele 
kunst om los te laten wie je lieChebt. 
Daarom stel ik ook zo’n prijs op af- 
scheid nemen. De laatste keer dat ؛k 
afscheid nam, is ruim dertig jaar gele- 
den. Ik ging niet graag weg uit IJmui- 
den. Maar het afscheid was hartver- 
warmend. Dat maakte de overgang 
naar Amsterdam mogelijk. Van de Ti- 
chel^arochie heb ik geen afscheid ge- 
nomen. Tot op de dag van vandaag zit 
me dat niet lekker. Het gaat niet om 
de toespraken en dure kadoos. Het 
gaat mij om de warmte van de men- 
sen, die me door de pijn van het af- 
scheid heen dragen. Want dit mag 
ieder duidelijk zijn, ik ben uiterst 
dankbaar dat ik 23 jaar mocht leven 
en w e rk ^ in  de Magdalena en niet er-

nen de wereldkerk en het internat؛□-
naai- maatschappelijk leven. Lang
niet alles wa؟ even ءا ال ا . Uitgesproken 
rot dingen hebben we te verwerken ge- 
had. Er waren etterbakken van men- 
sen, aan wie ik een hartgrondige hekel 
heb gekregen, ©mgekeerd ben ik iets 
dergelijks voor anderen geweest. Ik 
weet dat ik stomme dingen heb ge- 
daan. Ons aller christelijk ideaal om 
elkaar onvoorwaardelijk lief tc heb- 
ben, is ook in en door mijn persoon 
behoorlijk op de proef gesteld’. 
Ondanks alle kritiek heeft hij ‘naar 
heel wat mensen toe warme gevoelens. 
Wat kunnen mensen lief zijn. Onder 
elkaar. Ook naar mij toe. Er zijn echt 
banden gegroeid die toekomst heb- 
ben. Wat die bloeiende wijngaard 
(hiermee wordt het r.k. leven bedoeld, 
red.) betreft, vergeleken bij sommige 
parochies hebben we niet veel om over 
naar huis te schrijven. Wil je als 
pastor zogenaamd carrière maken, 
dan moet je na mijn v e rtre k  niet solli- 
citeren naar de Magdalena. Een kolle- 
ga heeft mijzelf dat trouwens ook wel 
eens gevraagd: kom jij hier wel tot je 
recht? En ik herinner me nog steeds 
dat een pastor over mij zei: hoe kan ie 
daar zijn tijd en energie aan geven?’ 
Brams kwaliteiten klinken ook door 
bij Bob Morriën, de 61-jarige buiten- 
kerkelijke arbeiderszoon die als 
?vdA-er in de Stadsdeelraad zit: 
‘Waar ik weleens aan gedacht heb is 
of pastoor Denkers paus zou hebben 
kunnen worden? Hoewel, dan denk ik 
weer, detgelijke unieke mensen als 
Bram Denkers komen ook in die krin- 
gen niet zo ver. Als je weet dat hij ge- 
woon als een goede herder voor zijn 
kudde weerstanden ondervond’.

Weldadige jaren
In 1990 besluit Bram Denkers een 
punt te zetten achter zijn Magdalena- 
pastoraat. Met name zijn gezondheid 
laat te wensen over. Op 24 maart van 
het volgende jaar wordt Bram voor de 
eerste keet in het ziekenhuis opgeno- 
men om met goed gevolg een hartope- 
ratie te ondergaan.
Bram: ‘Ik stap niet op omdat ik het

deleeuwse reconstructie van het Rijke 
Roomse Leven. Achteraf betreurde de 
bi؟؟chop dit incognito-optreden. Met 
name dat deel van de Magdalenaparo- 
 wat Staatsliedenbuurt heet, heeft ج؛الء
een naam  hoog te houden waar het 
minachting van gezagsdragers betreft. 
In het verleden werd hier een popging 
ondernomen het koetsje met de ko- 
ninklijke familie te kantelen en burge- 
meester Ed van Thijn werd letterlijk 
de buurt uitgespuugd. Toen de accu 
van minister Hedy d’Ancona op het 
Van Limburg Stirumplein staakte, 
moest zij zelf haar BMW aanduwen. 
Niemand stak een hand uit. Bij zijn 
bezoek aan de Nassaukerk werd ؛non- 
signeur Bomers, de hoogste roomse 
autoriteit ter plaatse, publiekelijk be- 
ledigd door een uit zijn rol vallende fi- 
gurant, stadsdeelraadslid Domela, in 
het spel.
Dat het niet boterde tussen bisschop 
en pastoor Denkers werd duidelijk. 
Normaal zou iedere pastoor toch op- 
zwellen van trots wanneer de zetbaas 
van Rome zich in zijn parochie ver- 
voegd om een toneelstukje in de kerk 
te bezoeken. Bram deed alsof de bis- 
schop lucht was en genoot zichtbaar 
van de voorstelling.
Na afloop schold Zijne Hoogwaardige 
Excellentie Monseigneur Bomers de 
zo tragisch geflopte figurant uit het 
spel de huid vol: ‘Mijnheer, u maakt 
me doodziek’, fulmineerde de bis- 
schop en vertrok met opgetrokken 
neus naar zijn bisschoppelijk paleis in 
Haarlem. Janus Adriaans van het 
pastoraal team zegt dat Bram ‘het 
moeilijk heeft met ketkelijke sttuctu- 
ren’ en noemt met name de benoe- 
ming van bisschop Bomers en de dood 
van mgr. Zwartkruis. Bram plaatste 
destijds een opzienbarende touwad- 
vertentie in de Volkskrant, die deze 
weigerde. Trouw had minder moeite 
met de tekst. Monseigneur, of mijn- 
heer de bisschop, zoals moderne ka- 
tholieken hem aanspreken, zou nog 
keihard terugslaan.
Volgens Bram beleefde hij zijn Mag- 
dalenaparochie als de meest ingrijpen- 
de in zijn leven: ‘Er is zo onnoem lijk  
veel gebeurd. Binnen de p a r o c l ' . n -
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Dat was ooit anders. Bob Ledegang: 
‘We kwamen allebei uit een kerk met 
een groots verleden, ?reekte dominee 
Overduin in de Nassaukerk, dan was 
politie te paard nodig om de massa in 
bedwang te houden. Preekte in de lij- 
denstijd één of ander kanon in de 
Magdalena, dan was de kerk te klein’. 
Twintig jaar later concludeert Bram: 
‘In een heleboel opzichten gaven onze 
kerken steeds minder het beeld op van 
een zogenaamde bloeiende wijngaard. 
Alles waar kerkmensen ooit prat op 
gingen, is ons geleidelijk aan het ont- 
vallen. Er is weinig of geen lust meer 
tot triomfalisme. Overgebleven is een 
bescheiden plukje mensen, dat er alles 
voor over heeft om het schip drijvend 
te houden’.
Hierin gaat men ver. Niet alleen zijn 
er innige banden met protestanten, 
men houdt zelfs gezamelijke diensten 
in de hervormd- gereformeerde Nas- 
saukerk. Op zich al iets waar onze bis- 
schop Henny Bomers, als purist der 
roomse traditie bij uitstek, op z’n 
minst de katholieke maant hier ‘erg 
voorzichtig mee te zijn’. Dit om te 
voorkomen dat de protestantse dingen 
de boventoon zouden gaan voeren, 
terwijl er ‘toeh maar één ware, heilige 
moeder, de kerk van Rome, is’.
Bram Denkers denkt daar anders 
over. Ellen Terpstra: ‘Wie zal ooit de 
kerstpreek van Bram kunnen vergeten 
waarin aan het ‘Sjaloom’ geen einde 
kwam’. Tijdens dezelfde pteek verge- 
leek Bram onze politici met keizer 
Augustus, en stapte het latijnse kerk- 
koor woedend op.

Hop؛ indianen in de

Paula Erik: ‘Toen de moskee aan de 
Brouwersgracht werd geopend onder 
aanwezigheid van louter witte bobo’s, 
kwam Er؛،ni ، لل«أ ؟ en groep heuse Ma- 
rokkanen binnenwandelen met de 
woorden ‘Mag ik u even voorstellen 
aan de eigenaars van deze moskee’. 
Op 23 maart van dit jaar vierde men in 
het Maria Magdalenahui؟ zowaar het 
breken van de Ramadan, het islami- 
tisch vasten. In wat ooit het bastion 
van Rome in de 'roodste buurt’ van
A m sterdam  was, w erden  de gebeds-
kleden gespreid en boog men zich 
richting Mekka. Drie weken later be- 
zoeken oecumenisch ingestelde paro- 
chianen zowaar de moskee aan de Ro- 
zengraeht. Ze ontdoen zich van hun 
schoenen en verriehten de rituele was- 
singen om het vijf maal daagse gebed 
bij te wonen.
Significant detail is dat deze moskee 
een voormalige rooms- katholieke 
kerk (De Zaaier) is.
In onze buurt zijn er nog maar weinig 
katholieken, en die zijn gewend dat er 
gedurende een oorspronkelijk oeco- 
menisch-christelijke kerkdienst gelijk- 
tijdig ook het islamitisch gebed en een 
joodse klaagzang wordt aangeheven. 
Niet alleen monseigneur Bomers heeft 
ernstige bedenkingen tegen de hutspot 
van allerhande geloof zoals dat onder 
Denkers wordt bedreven.
Henk Brouwer, de zichzelf als ‘ge- 
zagstrouw katholiek’ omschrijvende 
voorzitter van het comité-generaal 
Onze Lieve Vrouw ter Staats: ‘Al؟ 
zich morgen een Hopi-indiaan binnen 
de parochiale grenzen huisvest, staat 
hij de eerstvolgende zondag een regen- 
dans te doen in de Nassaukerk’.

Bram en de bisschop
Vreemd genoeg was de bisschop vorig 
jaar zelf in het hol van de leeuw, tij- 
dens de opvoering van Het Amster- 
dams Mirakelspel in de Nassaukerk. 
Waarvoor pastoor Denkers geheel be- 
langeloos requisieten als wierookvat, 
k a n d e la a rs  en kaarstandaards ter be- 
schikking stelde. Geheel onaangekon- 
digd zat daar plotseling bisschop Bo- 
mers in de harde protestanse kerkban- 
ken om getuige te zijn van deze Mid-
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STEREO-KLEUREN TV ٢١» ؛

VIDE0REC0RDER5-WASAUT0MATEN
KOELKASTEN ENZ..,SERVICE EN VERTROUWEN

؛ئ؛,تنء",ء'ء ءة.آ؛ءمح.م؛ س،؛ساام«ااااااااءمءااممماء"سآل؛أ
c o f f e e s h o p / c a f é  

Hele ^ee^ open:10-24.00 uur
٧ ٧ ٢ 0 ه .0 ل-ل /ه:ه ء^ ل ز ^م

VAN BOETZELAERSTRAAT

Dinsdag 9.30-
ء ١’ ا م آ؟و □ ؛آ

Dinsdaa 9.30-1 ٧ ٧ ٦ ٢ : Zwangerschapsyoga. 
Dinsdag 17-18.30 uur: Voga Cg®mengd)._ 

Donderdag 17-18.30 uur: Yoga (gemengd). 
Shia+-ZL-1 massage (individueel) f 15,- p>/u. 

Ook houdingskorrekti© (individueel) ٠ ٨  
Voedingsadviezen -

>k?lnc|Sbil lShSk*avan Eyndhoven. 
ه . tol. 6 8 1  IQ 4 0 ■ 

و ص م ء ه ( م A« ه l lI l i f e »  T l  ، İ l i n i n
Cllffordstraat ء

F0 T0 K0 PIEEREN
Doe-het-zelf kopieëreri (zw/w) v!a. 6 ct/A4 
Laten kopieeren (zw/w) v.a. 7 ct/A4
Diverse kortingskaarten, w.0. studentenkorting.

Kopieëren met steunkleur rood, blauw, groen of 
wit (op donkar papier).

□ok voor vergaren, vouwen, perforeren, n؛eten, 
! ]؛٨٦٥٢٦ , inbindsystemen en offset-drukwerk ١٠١ A2.

DONKER CURTIUSSTRAAT 5 (t/o BouwVaria) 
ma-vr: 9.3 ه-17.3ه ; za. 9.30-13.00 tel. 6841670

C u b a  h e e ft  ٧^ ^ ^٧٨  nil nodig!

G IR O  2 7 2 1 2 1
ج س أ؛ءءإلءومحوء م % أ

Zo, wij zijn weer terug van vakantie,
,gaan we er allemaal weer heerlijk tegenaan ؟du 

kan bijvwrbeeld be$t weer een goede ؟iet) ٧٣ 
opknapbeurt gebruiken na deze vakantie. 

S^rtief heeftalle onderdelen voor uw' او؛ا.$

س

 £٨٠٨$ goede ٠٨ vakbekwame ٧̂٠$©؛
!den lande bekend ٨! toch !$

P.S.: آه ٨١ ©»?

Tweede Mçıssaustraat 34, tel. Ó84 48 2

٧١« T00NAAN6EVENDE DRANKEN-SPECIAALZAAK DE STAATSLIEDENBUURT

Wijnhandel/Slijterij DE WIJNRANK
Al ا ء  Jaar oon t>sgrlp

Geniet nog eens na van de 
vakantie ١̂٢٢٦  onze grote sortering 

wijnen en andere dranken
Deskundig advies, gratis thuisbezorgen, regelingen voor feestjes

FANNIUS SCHOLTENSTRAAT 56-58 (hoek Benfinckstr.) tel. ، 8 ،  27 ٠/

HOORAPPARATEN A, DE JONG
m r n m m  
w m r n m

Frederik Hendrikstraat 26
^̂ $̂ © ٢̂٠٨١

Telefoon 684 41 02

s o m G c  d in g in  moetje G H 0011IIN

Kodak
Kodalux Foto's1م ب م م ق ت '

nu supervoordelig bij FOTO SPIEKERMAN ؛؛:٨ Vergrotingen 
38. 686 01 ?ل ,1052 BP Amsterdam, tel الة$$ماؤ$ضا ^e

SCHOENMAKERTJE
; A m b a c h t e l ؛ k e  s c h o e n r e p a r a t i e  

? e * e n $  k o p i e r e n  v a n  b i j n a  a l l e  s t e u t e l  

w . 0 .  u p s ,  K e s o ,  M e r c e d e s ,  P o r s c h e  

O o k  a l a r m s y s t e m e n

Spaarndammerstraat 592 t/c^ Albert Heijn



staat s>Agenda
Gegevens voor onze agenda uiterlyk و we- 
ken voor verschijning k r a n t  schriftelijk 
inzenden t.a.v. Geeske Hattuma

Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1

Wild at Heart. Regie: □avid ٧ ٨٠^, 1980. Lula en Sailor ^ ؛؛٨  in een Ameri- 
kaanse slee op weg naar New Orleans. Lula’s moeder is vastbesl^en de 
twee van elkaar ١٠ scheiden en ze stuud haar ’lover", een gangster en 
privé-deteotive achter ١٦٠٨ aan.

wo9sept21.00
Diva. Regie: J.J. Beineix, 1980. Thriller. Een jonge postbesteller en opera- 
liefhebber maakt een bandopname van zijn idool, Cynthia Hawkins, die de 
platenstudio altijd heeft gemeden. Een prosti^ó verbergt tegelijkertijd een 
bandje met gevaarlijke informatie tussen zijn spullen, vlak voordat ze wordt 
vermoord. Gevolg: een amusante reeks achtervolgingen en onverwachte 
w e n d d e n .

Quatre aventures de Recette et ^!rabelle. Regie: Eric Rohmer, 1986. 
Reinette, een echte parisienne, leert tijdens een fietstocht het platteland- 
^meisie. Mirabelle kennen. £ ٢ onstaat een spontane vriendschap.

Herinnerir^en aan het gele ٠١٧١$. Regie; ،J.C.Monteiro, 1989. Satirische 
visie ٠٢ de Portugese samenleving. Monteiro vertolkt zelf op onvergetijke 
wijze de hoofdrol. Eerste Protugese kassucces in Nederland.

L’Homme des cendres. Regie: Nouri Bouzid, 1986. Tunesische film over 
twee jongens die op het punt staan volwassen te worden. Bouzid wil de 
mechanismen blootlegen die een belangrijke rol spelen in de patriarchale 
Tunesische samenleving.

Rob van Reyn Theater
Haarlemmerdijk 31, tel. 627 99 88

4 t/m 27 Sept., uitsluitend op ٧٢, za en zo 20.15
T ld r»  Happé met Shirley Valentine, van Willy Russel. Shirley heeft 
genoeg van haar saaie leven als huisvrouwtje in de Beatlestad Liverpool. 
Ze gaat op vakantie naar Griekenland en wat te verwachten valt gebeurt: ze 
ontmoet ze een knappe en zeer charmante Griek Na jaren een sullig 
bestaan in Engeland leert hij haar weer de passie te ontdekken. Tenslotte 
de keuze: naar huis of in de armen van haar warmbloedige Griek blijven en 
tot in de vroege uurtjes de Sirtaki dansen.

Veemtheater م€اا
Van Diemenstr. 410, tel. 626 61 1

Amnesia. Voorstelling n.a.v. de roman ’Pseudo’ van Emile Ajar. Concept en 
spel: س  Taks. Spel: Wouter Steenbergen. Concept en regie: Irene Schal- 
tegger. Beeldconcept en uitvoering: Floris Brasser.

Amorbidire (I. ’Een fikse eenalder over de vage woede die depressie heet. 
Toch een opbeurende avond, hoewel de twee spelers elkaar tot op het bot 
afmaken met hun desastreuse drang naar eerlijkheid.’ Met: □ik Boutkan en 
Marion van Wijk.

Polanentheater
Polanenstr. 174, tel. 682 13 11/682 02

Uit de Kunst met Kras van Judith Herzberg. regie: ،Jan Wartena.

Cns-thealerprodukties met Brieven aan Taranta Babu. Man vindt in zijn 
woning in داا ة؛ا  brieven van de vorige bewoner, een Abessiniër, gericht aan 
zijn vrouw, □e brieven geven op aangrijpende wijze een indruk van het 
opkomend fascisme in 1ؤالةا  in 1935. □e Abessiniër is inmiddels geëxecu- 
teerd door het fascistische regime. De brieven zijn nooit verstuurd.

Robert Brouwer met Yoghurt. Het is net 1999 geworden. Frits overdenkt 
zijn leven. Twintig jaar ober, elke dag yoghurt toe. Als hij per ongeluk zijn 
vrouw vermoordt, beseft hij dat 1999 zijn laatste kans is te ontsnappen aan 
de sleur. Brouwer won in 1987 het Groninger Cabaretfestival en in 1989 
werd hij tweede op het leids Cabaretfestival.

Rinoceros met Hollen of stilstaan. Mimevoorstelling voor kinderen. Cver 
de onderlinge strijd van een groep kinderen, □oor een gebeurtenis onder- 
vindt'.؛؛« a n  hen wat het is om alleen te zijn.

Buurtwerkplaats
gewerkt ١٢٠٢٠١ ١١٨؛؛ d it m om ent ٠ ٢ 

ria؛  all؛،wa و و  aan ٠١■، najaar*l،r«؛nt 1ث
de diverse ku r- ٨٢٢٢ bijzonderheden 

-٧٠٠٢ ,a؛w grd إ'،إ ا sussen /ا  vermeld 
s de inschrijving؛ lÛerAD ءء ال}هاا  ا)،؛

ar،. Een  aan-؛)e،؛ Vöor de  k u rsu su n  «I 
septem ber zit al vol, ؛١١ tttl kursussen 

s،h r-،؛،؛؛d aa r  allereerst mensen  zijn  in 
de w achtlijst voor de أ ٨٠ | ء  ven die اا

betreffende  kur$us hadden 
-be ؟!)،p laatsen . Elke  gebruiker en ku r 

gebruikersvergoeding  van ااءرل ا؛ا'اا، 
j a a r. ٢٠٢ ,-S5 27,50 ٠؛ per  3 m aanden

Ds Buurtwerkplaatsen zullen aanwe- 
de از؛'^  z؛g zijn op de manifestatie ؛
6 het Westerpark op zondag ا’ ؛١١ ^  ارا

Er worden dan tussen ووا ^ . september 
12 en 17 uur demonstraties gegeven 

van hout- en metaalbewerking, zeef- 
drukken, eomputergebruik etcetera. 
Tevens kan men zieh daar voor alle 

kan ه ؛  kur؟u؟sen laten insehrijven. ا
٠۶ uiteraard ook op werkdagen tussen 

.36 en 17 uur in de Cliffordstraat

Güzel e>^i$eier 
fiyatına ̂٧^٧

ال ال ا بسى ب ق ي ن
ه ن ه ث ا إ ن ال ص ب س

Prima kleding 
tegen lage prijs

Reza
Reza ا
De Wittenkade 111 (De 
Schakel bij Nassakefk) 
Maandag en woensdag 
van 10.30-13.00 ٧٧٢ en 
dinsdag en donderdag 
van 14.00-15.30 ٧٧٢ .
Reza ١١
Haarlemmerplein 8 
M aanteg t/m vrijdag 
van 10.30-15.30 ■»■r

® foto: Hanneke Windhausen
Deze week opende aan اءأل Haarlemmerplein 8 onder enorme belangstelling een ؛iliaal van het kledingproject 
Reza■ Goede/ gebruikte kleding kan ook hier voor een spotprijs worden gekocht. Dit initiatie؛  van Kerk م  
الء ه Startte twee jaar geleden in ا>ال ء  Schakel aan de Wittenkade. ه ء  drie directeoren zijn Yan Sinkeldam, 
Guus van Es en Reza Hedayat. ٠٢  de 0 ء0؛  zien we de mascotte van 'Kerk ه  Buurt' in de armen van Reza.

Kledingproject Reza II geopend

Huiswerkklas
!١١ het seizoen 92/93 vindt in Jonge- 
rencentrum Reinilda weer een ١١'■'«- 
werkklasje plaats. Jon§e^n  van de 8e 
groep t/m  HAVO kunnen met hun 
huiswerk geholpen worden; ook 
bestaat de mogelijkheid om gewoon 
zelf met het huiswerk bezig te zijn. □e 
huiswerkklas ؟؛ actief op maandag- en 
woensdagmiddag van 15.آلل tot 17.30

Adres: Reinilda, Marnlxslraal 285, 
1015 WL Amsterdam, tel.: 622 11 71.

ا؛ T €آ ’ai
Lessen in deze oude ب،أل -ومم  Chinese 

gingskunst worden, nu  de Witte Jas 
op  dins- إلاليإ  verbouwd wordt, آ،>حآ

dag  (gevorderden) en woensdag
15 uur in de.18-1و (beginners) van 

Nassauzaal, De Wittenstraat 114. Dit 
beginners De beginnqrslessen ٧٥٥٢ 

starten op  14 September onder lei- 
ding  van  Marianne Dames.

Bij haar kunt u 0؛  ook een folder 
l،؛kennismakingsles aanvragen, b

.83 18 625

Bernlefinde
Staatsbibliotheek

© foto: Bert Nienhuis

heim, Winterwegen, maar vooral Her- 
senschimmen, welk boe^ ook succes- 
vol verfilmd werd. De toegang tot de- 
ze ongetwijfeld boeiende avond gaat 
als volgt: -als men nieuw lid wordt van 
de bibliotheek in september kan men 
een gratis toegangskaart krijgen, 
-mensen die reeds lid zijn van de bi- 
bliotheek betalen 4,- toegang, -iede- 
reen die geen lid is of wordt in septem- 
ber betaalt 6,-. De kaarten zijn tijdens 
de openingstijden van de bibliotheek 
verkrijgbaar. Deze tijden zijn: maan- 
dag en woensdag van 2 tot 8 uur, vrij- 
dags van 2 tot 5 uur en zaterdags van 
11 tot 2 uur. j .  Rernlef in de Staatshi- 
bliotheek op maandag 2ا  september 
»m half 9.

Na enkele intensieve pogingen is de bi- 
bliotheek er in geslaagd j .  Bernlef te 
kontrakteren. Bernlef debuteerde in 
’59 met zowel een v e rh a le n h u n d e l 

‘Stenen spoelen’ als een gedichtenbun- 
del ‘Kokkels’, voor welke hij meteen 
de Reina Prinsen Geerllgsprljs kreeg. 
In dezelfde tijd richtte hij samen met 
K. Schipper en G. Brands het literaire 
tijdschrift Barbarber op. Verder ver- 
taalt hij boeken uit het Zweeds en was 
hij literair kritikus voor o.a. De Groe- 
ne. Het Parool, en de H.P. Gok 
schrijft hij theaterstukken. In 1984 
krijgt hij de €onstantijn  Huygensprljs 
voor zijn gehele oeuvre. Boeken waar- 
door Bernlef o.a. bekend is gewaden  
zijn; Onder ijsbergen, ٠̂٢٧؟ -
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Verjaagde bejaarden
Aan de redaktie van de Staatskrant werd gemeld, dat bejaarde buurt 
w©ners van de Reigersbergerstraat regelmatig van de bankjes wore 
verjaagd. Dit zou gebeuren door de beheerder van het bejaardenteh 
De Werf. We kregen een adres op van een bettokkene, een 'verjaag 
oudere dame, 77 jaar, van origine Tjechische, maar troffen haar jami 
genoeg niet thuis.

© foto; Ab

grond  waarop ه  vervulien. ك
banken ؛أع  staan  hoort bij het 

maar het hek dat op de muur w 
gepiaatst komt pas volgende w 
Het kan best zijn dat de  voor 

1 van  de  stratenmakers mensen 
stuurd  omdat hun  werk (£؛wegg 

passanten  door er doorheen t، 
pen  steeds onbedoeld teniet w 
gedaan. Om  bij de  banken te ko 
moet men daar gebruik van mal 
We geloven hem  op  zijn woord. 

Ab I

Dan maar naar het tehliis, waar we 
vriendelijk te woord werden  ge- 
staan  door de dienstdoende portier. 
We leggen hem  het probleem  voor 
en krijgen als antwoord  dat daar 
geen sprake van  kan  zijn: TVe zijn 
hier in  mei 1992 begonnen en pas in 
deze maand, dus september zijn we 
op  orde. Dan vangen we aan met 

e proje،:،. De،؛het buurt-in،egra 
negental banken, die buiten  staan 
zijn juist bedoeld om  in het kader 
van deze integratie een functie te

Najaarsprogramma 
cursussen Amsterdan 
Steunpunt Wonen
VAN WONEN WETEN 
Het Amsterdams Steuripunt w 

©rganiseert ©ol، dit najaar weer 
sussen, scholingen en bijeenkon 
die de positie van huurders en WO 
zoekenden versterken.

 Het programma bestaat uit vast؛
sussen met een open inschrijvit 
uit cursussen die op aanvraag on 

١ keld worden. De folder is 
augustus bij het ASW en hij wi. 
bouworganen verkrijbaar

Geïnteresseerden uit de hele stac 
nen voor een lage eigen bijdrage 
af ƒ  10,-) deelnemen aan het vast 

 gramma. Een greep uit het pro؛
ma-aanbod: Groepswonen 

50-plussers; Wat zijn servicekost 
hoe houd je ze beperkt?; Bes 

)٧٥ werk, praktische infotmatie
wonersorganisaties; Vergaderen
kunst, vergadertips voor bew( 
groepen.

Er zijn 00^ bijeenkomsten geric 
actieve bewoners, vrijwilligers e 
roepskrachten. Centraal staan d، 
ste ontwikkelingen in de voikshu 
ting, zoals: Bewonersinspraak 
de nieuwe subsidieregeling (het B

or ;الة؛رةج ظ Woninggebonden ه؛ة
kelingen op de Amsterdamse wc

e،؛markt; bewonersinbreng on
huursombenadering; de mogel؛

n؛ den van een woonlastenfonds
sterdam.

 Tenslotte biedt het ASW cursus؛
aanvraag. Iedere georgani 
groep kan een cursus aanvragen
wijk- en doelgroeporganisaties

،٧٠ nen een cursus aanvragen 
wijkbew ٧٠٠٢ .groep mensen 

50-plussers, maar ook voor ، 
roepskrachten en vrijwilligers v 
ze organisaties zelf.

Nadere inlichtingen:
Liesbeth Barwegen, scholings، 

nator
Amsterdams Steunpunt Woner 

32 Nieuwezijds Voorburgwal 
1012 RZ Amsterdam 
130 230 5 - 020: tel

Botulisme
W esterpark
Ook dit jaar worden watervogels in 
Stadsdeel Westerpark het slachtoffer 
van botulisme. Botulisme is besmette- 
lijk en wordt veroorzaakt door een 
bacterie die ziel■ bij een watertempera- 
tuur van 20 graden ontwikkelt. I)ie 
temperatuur wordt bij stilstaand en 
ondiep water snel bereikt. f)e bacterie 
veroorzaakt v«lam!^ngsversehijnse- 
len waardoor de ademhaling wordt 
verstoord en het dier door verstikking 
sterft.

De meest voorkomende van de zeven 
soorten botulisme is voor de mens niet 
sehadelijk, blijven dode dieren echtct 
te lang in het water liggen dan ontstaat 
een ander type botulisme dat voor de 
mens wel gevaarlijk is. Ook vormen 
dode dieren een besmettingshaard 
voor de levende dieren. Om besmet- 
tingsgevaar te؛؛en te gaan dient u: 
Nooit zieke of dode dieren met blote 
handen beet te pakken, nooit dode 
dieren te begraven en nooit dode die- 
ren met de vuilnisman mee te geven. 
Op plaatsen waar regelmatig wordt 
gevoerd is de kans op besmetting 
groot. Voer daarom bij voorkeur niet 
met warm weer en nooit op een plek 
waar zieke of dode، dieren liggen. 
Zwemmen en surfen op die plaatsen 
wordt afgeraden. Bel, als ٧ zieke of 
dode dieren aantreft telefoon 6 45 45 
75, elke dag van 09 tot 17 uur of de af- 
deling voorlichting van het WP, tel. 
581 03 00. u  helpt ons en de dieren.

^ ٠٠٢  V a lT J E K K E R R R

Open dag in 
De Liefdeskerk
Op 14 ؛»pril 1884 werd plechtig de eerste steen gelegd voor de kerk ‘De Liefde’ 
aan de Bilderdijkstraat. Op د juni 1990 vond in die kerk de laatste viering plaats; 
de kerk werd gesloten en afgebroken; zij was te groot geworden. Maar er kwam 
een nieuwe kerk; ؛ه  eerste steen hiervoor werd op 3 november 1991 gelegd. En 
deze nieuwe kerk, gebouwd op de وه  € o  kade 12, naast de pastorie, is bijna«؛t؛
klaar. Op zondag 26 juli 1992 werd de kerk ingewijd door Mgr. j .  Leserauwaet, 
bisschop van Haarlem. Op zondag 20 september begint om 11 een feestelijke 
Eucharistieviering, waarna de kerk de gehele dag open blijft voor ،«zichtiging 
en ontmoeting.

kerk verschillend kan zijn, afhanke- 
lijk van de liturgie die gevierd wordt 
en het aantal kerkgangers. Het oude 
doopvont, afkomstig uit de allereerste 
Liefde-kerk, gebouwd in 1789, heeft 
ook een plaats gekregen. Het orgel, 
dat men op het oog had, is nog niet ge- 
reed. Voorlopig kan gebruik gemaakt 
worden van een orgeltje, dat van de 
"  geleend kan worden.

De nieuwe Liefde is een mooie kerk 
geworden, ontworpen door de archi- 
tect Chatles Vandenhove uit ٦ ■lik. 
Het is een lichte ruimte van ca. 13x9  
mtr. Op de vloer liggen plavuizen, af- 
komstig uit de oude ’Liefde‘. De lichte 
wanden zijn beschilderd met bijbelse 
woorden, die tot nadenken en medita- 
tie uitnodigen. Al het meubilair is ver- 
plaatsbaar, zodat de opstelling in de

OFFSET-DRUKWERK
Standaard -d rukw erk m at adres enz. v lgs.
div. lay-ou t-m odellen  en le ttertypen ؛٨  zw art 
gedrukt geen ze t-/lay-ou t-kosten. B ijvoorbeeld:

500 vis itekaartjes ! 8 0 , 0 0 1 0 0 0 ve ؛  l b rie fpap ier 
f1 0 0 ,0 0 ; 500 enve loppen (11x22 cm ) f 125,00.

© o k  lage p rijzen vo o r uw  rek lam efo lders, posters, 
period ieken, c lubb laden enz. Sneldruksen/ice .

D O N K ER  C U R T IU S S T R A A T  5 (t/o BouwVaria) 
* 9 .3 0 -1 3 .0 0  te l-6 8 4 1 6 ? 0

Bruggen
afgesioten
Tussen maandag 24 augustus en vrij- 
dag 18 s^tem ber wordt in ؛le nacht 
onderhoudswerk uitgevoerd aan de 
volgende bruggen: Overtoom over de 
Kostverlorenvaart en de Jan van Ga- 
lenstraat over het westelijk Marktka- 
naai. Er wordt uitsluitend gewerkt 
tussen 1 en 5.30 uur. Tijdens deze 
uren zijn beide bruggen voor alle ver- 
keer, ook fietsers en voetgangers, af- 
gesloten. Er wordt in de nachten van, 
zaterdag op zondag en zondag op 
maandag niet gewerkt.

Trieste balans sloop
van de Wittenstraat
De hele afwikkeling en de voorbereidingen voor de sloop zag er goed uit. De 
panden die leeg waren werden nog dezelfde dag in opdracht van het Grondbe- 
drijf, dichtgemetseld om te voorkomen dat ze gebruikt zouden worden door 
junkies en andere figuren. De vloeren werden er uitgezaagd en met de vloerdelen 
werden de ramen dichtgetimmerd. Plotseling kwam de klad in deze gang van za- 
ken. Gloednieuwe Herashekken werden om de panden geplaatst en voor de rest 
liet men het erbij. De gevolgen bleven niet uit. Het wegschuiven van de hekken 
is een fluitje van een cent en als een oerwoud tamtam in de asfaltjungle werd 
bekend waar je kon slapen.

Nieuw plan 
deelraad?
* İ Ş  K S S S S T-- مء ط—؟ ء

 İ»...ı»i'n'.»~r-T , ,—- -.•نحيس• - .إ .ه,.,,.بم,ن.م..ز ء
A;::■■■■■■k■:

© foto: Theo van  Trier

Cliffordstraat. Eerste huis.
Een metalen buisje steekt een beetje 
eenzaam u؛، de grond. Vroeger was 
het wat langer, en zat er een kastje aan 
vast. Vandaaruit liep een kabel naar 
boven, naar de straatverlichting.
’t Buisje heeft kennelijk iets misdaan, 
want het mag niet mee doen aan de 
stadsvernieuwing. Het huis waar het 
tegenaan zat is afgebroken, de stoep is 
weggehaald, er is nieuwbouw ne،;t؛؛e- 
£et, een nieuwe stoep aangelegd, de 
hele straat ؟؛ gehet^rofileerd. Alles 
keurig om het buisje heen.
Niemand؟ verantwrordelijkheid, na- 
tuurlijk.
Op een gegeven moment heeft een 
oud-ijzerhandelaar ’t grootste deel er- 
af gezaagd, maar de rest steekt koppig 
uit het trottoir.
Slordigheid? Onverschilligheid? Of 
misschien een ingenieus plan van de 
deelraad: ’Het Harmonius Versnielten 
Van Oude en Nieuwe Elementen Van 
De Stedelijke Omgeving’?

Theo van Trier

Vrijwilligers 
gezocht voor 
taalles aan 
migranten
In onze buurt is dringend behoefte 
aan vrijwilligers/sters voor het geven 
van Nederlandse taallessen aan mi- 
granten. Momenteel kunnen de buurt- 
huizen niet aan de vraag voldoen. De 
groepen die ’s avonds les krijgen be- 
staan overwegend uit mannen; in de 
middag wordt er veelal aan vrouwen 
lesgegeven. De avondlessen zijn op 
dinsdag- en donderdagavond (19.30 
tot 21.30 of 22 tot 22 uur); de middag- 
lessen zijn op maandag, dinsdag, don- 
derdag of vrijdagmiddag tussen 13 en 
15 uur. De vrijwilliger/ster heeft de 
keuze om een of meerdere malen per 
week les te geven. De groepen bestaan 
afhankelijk van het niveau uit drie tot 
acht personen. De lesgevers/sters kr؛j- 
gen de eerste tijd training en begelei- 
ding. Inlichtingen bij de lescoordina- 
tor, buurthuis de Piraat op de maan- 
dag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 
17 en ه ء  dinsdag en donderdag van 15 
tot 19 uur. Telefoon 624

In record tempo hadden we in De Wit- 
tenstraat weer nieuwe bewoners. Duit- 
se Punker؟, Italiaanse dealers, Frans- 
sprekende Algerijnen, handige Hol- 
landse lood- en zinkzoekers. Wanneer 
je ’s avonds door de straat liep ploften 
er af en toe volgescheten kranten naar 
beneden. De politie deed herhaalde 
malen een zoekaeti«, waarna ze rijp 
waren voor het nemen van een dou 
،he. Zoals we reeds in ons laatste 
nummer vermeldde brak er brand uit 
in het pand nr. 64. Het volgende 
slachtoffer was een jonge vrouw, een 
drugsdode. De tweede brand brak uit 
n <؛{، r .0 ؛  waar de meeste activiteiten 
plaatsvonden. Een drietal Italiaanse 
mannen en een Chinese vrouw, waren 
er regelmatige bezoekers. Ze reden in 
een Diesel Golf af en aan. Uit de hefti- 
ge debatten die uit het pand opstegen 
kon men vermoeden, dat er regelmatig 
nogal onenigheid was over het een en 
ander. Het verbaasde dan ook n؛e- 
mand dat juist daar brand uitbrak. 
Eén zwaargewonde en zes lichtgewon- 
den werden naar het ziekenhuis afge- 
voerd, De brandweer kon door de 
sloop niet zo gauw bij de brandkranen 
komen. ه و  grote puincontainers van 
de ؟lopers stonden er bovenop. De slo- 
pers hadden de klus in tien dagen kun- 
nen klaren, maar milieu regelingen 
vereisen een gescheiden afvoer van 
puin en hout. De slopers zijn gehou- 
den, om pand ٧٥٠٢ pand af te breken, 
٥٠٠٢ die milieu-regeling zit de buurt 
viermaal zolang in de herrie en de 
stof, maar daar hebben de milieu rege- 
laars maling aan, dat schijnt niet mee 
te ،ellen in hun regelwoede.

Ab Pruis.

£  ، ١ ١ ٠ ٢ ٠ ١• ١
De Staatskrant is een uitgave van het wijk- 
opbouworgaan Staatslieden- en Hugo de 
Gtootbuurt en wordt maandelijks huis-aan- 
huis verspreid. Losse exemplaren zijn gratis 
verkrijgbaar bij de Wijkopbouworganen, de 
~ en de info-balie van Stads,
deelkasteel Westerpark.

Oplage
16.985 exem plaren  

Redaktie-adres
Van Hallstraat 81, 1051 HA  Amsterdam, 
tel. 682 11 33.

R edak tie
Ab Pruis, Hanneke Windhausen, Dirk Blij, 
M©hamed El-Fers, Geeske Hattuma, Osman 
Tiirkman, Jilali Zaitouni, Désirée van Am- 
sterdam, Ahmed Islambuli en Liesbeth van 
B larikom ,

Redaktie-seeretariaat
Loes Nieuwboer en Josje Klapwijk.

Aan dit nummer werkten verder mee
Tony Winter, Yvonne Wassenaar, Bram 
Denkers, Henk Brouwer, Jan Harinek, ?iet 
Vink, Paul Christenhuys, Mark en Peter Ex- 
langhaar van filmhuis Cavia, Jan  Arends, 
Ellen Wildschut e.v.a.

Advertenties
f  6 8  per pagina tot f 40,50 per 1/16 -,ب
pagina.

Z etw erk
Grafisch bureau Hinten, Amsterdam.

Druk
Dijkman b.v., Amsterdam.

Kopij voor de volgende Staatskrant dient 
uiterlijk twee weken vóór verschijningsda- 
tum  binnen te zijn. Bij voorkeur op een flop- 
py (vergeet niet daarop naam en adres van de 
afzender te vermelden) in WordPerfeet 4.2 
of 5.1 of in ASCII. De volgende krant ver- 
schijnt op vrijdag 2 oktober.
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© م،>ج؛ Ab ?٢٧$؛
Woensdagmorgen 19 augustus-om kwart over negen. De tweede en  derde 
etage van  de Jacob Catskade 48 branden  volledig uit. Gelukkig geen 
slachtoffers, we] 12 mensen dakloos, die ondei^ebracht worden  in vervan-

.gende behuizing  door de  rampendienst

Kinderen spelen met een 
aansteker

Windjammer
rebus is ٧٠٠٢ mij niet interessant. Van 
een kunstwerk dat zich هء pontificaal 
manifesteert mag ie verwachten dat 
het een beeld schept dat boeit, ook al 
is de betekenis je niet direct duidelijk. 
Elke ochtend als ik de deur achter me 
dicht trek, kijk ik als ieder ander even 
naar de lucht. Regen, wind of  z o n n e -  

schijn; voortaan staat daar altijd heel 
nadrukkelijk dat kunstwerk (wind- 
jammer), in al zijn onbenulligheid. 
‘Een beetje triest om zo je dag te moe- 
ten beginnen...!’

Dave Desjardine

Overdosis in 
Westerpark
Aan de uiterste grens ٢٠» het Wester- 
park bij het Volkstuincomplex vond 
een fadenuitlater, له.  nie، bij name 
genoemd wenst ،٠ worden, het stoffe- 
l؛jk overschot van een junk, die aan 
een overdosis was overleden. Dit in de 
vroege uren van woensdag }و augus- 
tus.

Aan onze verslaggever Ab ?ruis deed 
de geshokeerde hondebezitter zijn re- 
laas: ‘In de stromende regen lag hij 
daar wijdbeens achterover, de naald 
nog diep in een ader van zijn linke- 
rarm. Zijn racefiets lag naast hem I؛n 
hij had een Walkman om zijn nek. 
Zijn portemonnaie op de grond met 
alles er nog in. Ik schrok me rot en 
probeerde hem nog wakker te schud- 
den, maar hij was al helemaal stijf in 
het gras en staarde mij aan met half 
opengesperde ogen. Ik ben meteen de 
politie gaan bellen en die heeft alles 
verder verzorgd’.

‘Ik vind dat roze pand van architect 
Groenhout prima...! Beter dan die 
baksteentjes die je overal ziet. Samen 
met het ?erida Huis (de oude Rank 
van Lening), vormt het een mooi en- 
tree naar de buurt. Net zo mooi vind 
ik die twee panden, gezien vanaf de 
bruggen over de Brouwersgraeht. 
Goed in schaal en niet te zwaar, met 
aan de rechterkant nog wat ruimte in 
het versehiet. Toen die hijskranen ver- 
schenen om dat kunstwerk op het dak 
te zetten, hield ik dan ook mijn hart 
vast. In eerste instantie werd alleen de 
‘arm’ en het ‘groenblauw glas in sta- 
len houder’ geplaatst. Mijns inziens 
geen interessante toevoeging’-

‘Gelukkig bleef vanaf de Brouwers- 
gracht gezien de horizonvervuiling be- 
perkt. De stalen constructie waarin 
het glas zat, lag als een zwarte ء  met 
de lange zijde op het dak. Functioneel 
nutteloos en zeker niet zo bedoeld als 
kunstwerk, maar als je niet beter wist, 
niet al te storend. Enige tijd later werd 
het lichtelement geplaatst. Waarmee 
het op het dak een rommeltje werd. 
Vanaf twee plaatsen heeft het lichtele- 
ment gei'soleerd van de andere delen 
van het kunstwerk en dus onbedoeld, 
 -ets positiefs toegevoegd aan mijn be؛
levingswereld. ?؛etsend over de Nas- 
saukade voor de brug naar de Nas- 
sa’ustraat, trekt de paarsrode licht- 
streep, een kort moment de rode hori- 
zontale lichtstreep boven café de 
Mellox uit het evenwicht. Vanuit de 
Nassaustraat de Wittanstraat inlo- 
pend, ligt de paarsrode streep net op 
de dakgoot, doorbroken door de hijs- 
balken. Onbedoelde effecten van een 
onderdeel van een constellatie die 
door <̂؛>^migen als een ‘rebus’ w؟ rdt 
om ^ g ^ en . De oplossing van deze

De Franse baicons van het 
Fannius Seholteneomité
De voorlopig laatste fase van sloop ظ  nieuwbouw  in de Staatsliedenbuurt is ingegaan. Het project Ma Beve^ 
Malefeit (van Limburg stir-umpleinen -straat) en de Gebroeders Ed en Willem Bever (van der Hoop-, Fannius 
Scholten-, J.M.Kemper- en Van Limbuig Stirumstraat) is het laatste project waarbij de oudbouw  plat gaat en 
wordt vervangen door nieuw bouw . ه0ا ، voor dit project was er een ontwerpteam. Voorafgaand aan de eerste 
ve^adering  van dit team werd er eerst een evaluatie gehouden over het vorige project, de Chinezen en 
Zeeman genoemd. Een ieder kan daarvan het resultaat al waarnemen. Zeeman (van Limburg Stirumstraat) en 
Chinees 11 (F. Scholten- en de Van Beuningenstraat) zijn bijna af. Chinees I (van Lintburg stirumplein) is al 
bewoond.

den  van  het F. Seholteneomité altijd 
dwarslagen, terwijl zij slechts pro- 
beerden  vast te houden  aan  het 
Programma van Eisen.

G e e n  o ^ r s t e u n i n ؛؟
Het werd al؛؛ een groot gemis be- 
schouwd dat er voor de  bewoners 
(buiten het F. Seholteneomité) geen 
enkele ondersteuning  was. Wegens 
bezuinigingen was het Wijkcentrum 
daartoe niet in staat- 
Het resultaat is dat het project G؛؛- 
broeders Bever aan  de  gevelzijde in 
grote lijnen het reeds gebouwde 
proĵ؛ t  Cl^in^s آ  volgt. Het grootste 
verschil zit hem  in de  Franse bal- 
kons. In Gebroeders Bever komen 
geen Franse balkons maar dichte 
loggia's. Dit is zeer tegen de zin van 
het F. Seholteneomité. juist zij heb- 
ben gepleit voor Franse balkons, of 
varianten  daarvan, omdat dit voor 
de  rest van de  buurt zo karakteris- 
tiek is. De loggia's zijn al te zien in 
het postkantoor (ook wel badhuis 
genoemd) op  het van  Limburg Sti- 
rumplein. Daar is te zien dat bewo- 
ners er gebruik  van  ،naken oni hun  
was op te hangen, hun  vuilnis op te 
zetten of als bergruimte gebruiken. 
In  het project Gebroeders Bever ligt 
de  keuken achter de  loggia waar- 
door die minder licht ontvangt, 
bovendien  kunnen mensen ouk niet 
vanuit de  keuken naar buiten  kijken 
(sociale veiligheid). Een ander punt 
van  grote zorg is de bouwdiepte. 
Door het F. &holtenco؛nité is altijd 
gepleit voor een bouwdiepte van  
tien meter. Dit om  nog een beetje 
ruimte en  groen te hebben op  het 
binnenterrein. Voor Gebroeders 
Bever echter is op de  begane grond- 
verdieping  een ontwerp  ingediend 
voor een bouwdiepte van dertien 
meter aan  de van  der Hoopstraat. 
Dit is gebeurt ten behoeve van  F€  
Thuiszorg die daar graag een kan- 
toor wil vestigen. Het F. ^holteneo- 
mité ؛ة  van  mening dat dit geheel 
tegen de  a؛spraken is.. Het was altijd 
de  bedoeling om  levendigheid in de  
buurt terug  te brengen door de 
begane grondverdieping  te benutten 
voor mogelijke kleine bedrijvigheid. 
Het kantoor van FC Thuiszorg is 
echter zo  groot dat deze niet binnen 
de  tien meter bouwdiepte past. De 
stelling van  het F. ^holtencom ité  is 
dat je dan  niet je ontwerp moet 
veranderen, maar voor Ziekenzorg 
een andere plaats moet zoeken. Het 
F. Schnltencnmité heeft van  het 
r«:ht op  bezwaar gebruik gemaakt 
en  dezè ingediend bij het Stadsdeel 
bestuur. Een hoorzitting door de  
bezwarencommissie is reeds ge- 
w « st, we؛  wachten de  uitslag af.
Het F. Seholteneomité gaat onder- 
tussen  verder met andere projeeten. 
Leden van  het eomité hebben zitting 
in de  overleggen over de toekomst 
van  het w ^erleidingterrein, het 
AWIC-terrein en  het Stadsvernieu- 
wingsplan voor de Ştaatslieden- 
buurt. De mening van het F. Schol- 
tencomité is gebaseerd op een door 
haar zelf ontworpen  Stedebouwkun- 
dig  Flan voor de  buurt, dat in 1990 
in  de  bibliothrek  aan  de  buurt werd 
gepresenteerd. Dit plan  is ondertus- 
sen in boekvorm  verschenen.

Yanni van der Velde 
Fannius Seholteneomité

reau  aan  te stellen: Marge uit Rot- 
terdam.

W i s s e l e n d e  a m b t e n a -  
r e n
Het ontwerpteam  bestond uit enkele 
bewoners, de  woningbouwvereni- 
gingen (twee), de  architecten, leden 
van  het Fannius Seholteneomité en 
ambtenaren. Vooral door wisseling 
bij de  ambtenaren was er niet echt 
sprake van vrortzetting  van  het 
vorige team, met als resultaat dat de 
reeds vastgelegde p  tin ten uit het 
1’rogramma van Eisen dikwijls op- 
nieuw  ter discussie werden  gesteld. 
En op  andere punten  werd het wiel 
opnieuw  uitgevonden. Daardoor 
werd  de  indruk  gewekt dat de  le

Op  de  evaluatievergadering werd 
net tevredenheid؛  teruggekeken op
het ontwerp. Het had bijna geheel 
voldaan aan  het Frogramma van 
Eisen dat Itiervoor was opgesteld.
De belangrijkste eis was: aansluiting 
bij de  rest van  de  buurt. Deze was 
uitgewerkt in bijzonderheden zoals 
schuine daken, dakkapellen, Franse 
balkons, bakstenen (rood en geel), 
schuine hoeken, ruime binnenterrei- 
nen  en nistige gevels. Voor Chinees 
I was nog belangrijk dat juist op 
deze plek een karakteristiek pand  
moest terugkeren. Omdat het Fro- 
gramma van  Eisen goed had  ge- 
werkt ه ء ا ي  besloten om  hetzelfde
pakket ook voor het Volgende om- 
werp  te gebruiken. Tevens werd 
besloten om  l>e،zelfde architectenbu

de buurt ؛٨ T ^ dei^ ke  kunst

foto: Theo van Trier © إ'

Heel even leek het er op als zou er een nieuw  beeld In onze buurt 
worden geplaatst. Het gerucht glng als zou dit schitterende 'object d'Art' 
het lichtgevend kunstwerk op het dak van de woontoren op de hoek van 
De Wittenstraat en Haarlemmerweg vervangen. Zeker nu dit lichtobject 
steeds vaker wonlt gebruikt als 'baken' voor straaljagers, die wanneer 
ze  vanaf Schiphol richting Rusland of Scandinavië vliegen, zich oriënte- 
ren op 'die lichtbak'. Het kunstwerk was geen vervanging voor 'de 
straaljagervange^. Het stond slechts tijdelijk op de stoep van de Nassau- 
kade te wachten op een nieuwe bestemming buiten de buurt. Lees over 
'de lichtbak' ook het artikel 'Windjammer van Dave Desjardine elders 
op deze pagina. , د"

٢ '
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Lekker me^ vakantie geweest, Pannekeet gemist !! | 1  ءمر
Kom dan weer eens langs.
Want deze week lekkere gekruide borrelpootjes
voor een laag prijsje: 500 gr. slechts f 1,98
100 gr. gesneden Gelderse worst ^ ٧  VOOR MAAR f 0,98
VOOR EEN ZEER UITOEBREID ASSORTIMENT VLEES EN VLEESWAREN
LET OOK OP ONZE OROTE VERSO^EI^EN^EI□ PATE'S EN SALADE'S
Wie ze kent en e e t
٨ ٠ ٠ / /  z n worst* bii Pannekeet /  *٧٠١٠٨ malen bekroond.

4  o k t o b e r  D I E R E N D A O  

و ء  L e t  o p  □ e  O i l d e k r a n t

١ DIERE1ILDE © ٠ ٢ ٢١ ض ١ ^ ©  e t a l a g e

^ D E K A N A S IE J  v?NdUMBI?RG°STOUMSTRMT 48, tel. 696 08 13

ZI^$TR A '$ IJZERHANDEL
ZE ZIJN ER WEER

DE ENI^E ECHTE 
ACCU BOOR + SCHROEFMACHINE

IN KOFFER

MET GRATIS BITSET

298,-
2e NASSAUSTRAAT 40/42/44 TEL. 686 052 أ

2e NASSAUSTRAAT 39 TEL 686 58 78

Caïé-Erasserie

Spare-ribs elité ٢٨©+ sausjes, 
g e p o fte  a a rd a p p e l ©٢٦ salade f 12,50 

£ ٨ ٨ ©^ vele ٥٨^ ^٢ ^ specialiteiten  
LUNCH v /a  11 UUR ETEN TOT MIDDERNACHT

DROOISTERIJ PARFUMERIE

TOM  LOWIEm
e s c o  s m a l t o

van een 30 ml. eau de toilette 
spray met een 
tube bodysham- 
poo voor f32 ,50  
(zolang de voor- 
raad $trekt).
^ i j  nodigen u 
graag uit om  vrij- 
blijvend kennis 
te komen m aken  
met deze bijzon-

— i ■ ■ ■ ■ ■ ! ■

Een aparte, gedistingeerde 
geur voor de man 
met stijl.
Francesco Smalto 
Pour Homme is 
kruidig maar fris, 
blijft lang hangen 
zonder over- 
heersend te zijn.
Speciaal voor 
vaderdag kunnen
wij u een cadeauset aanbieden dere geur.

VA N  LIMBURG STIRUMSTRAAT 46, TELEFOON 684 36 9 آ

O K I - ■ > < >  Y O G A
Dlnsd. 9.3 ه-1ل : Zwangersch.yoga; 17-18.30: Yoga (gemengd). 

Don. 17-18.30: Yoga (gemengd); Shlat-zu massage f 15,- p/u.
Ook houdlngskorrekfle en Voedingsadviezen. 

i n f o  b i j  M i e k e  v a n  E y n d h o v e n ,  C l l f f o r d s t r a a t  3 8 ,  ♦ e l. 6 8 1  IQ  40■

A V O r ïD M A R K T
GOEDKOPER D A N  u  DENKT

Elke avond open, De Wittenkade 90-96, tel, 686 49 19
STAATSLIEĵ NBUURT VREETZAME BUURT

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

JAAP MOLENAAR
Verse gerookte 

 £٢٦ gebakken ٧$؛
Kwaliteit is onze reclame
V A N  L IM B U R G  S T IR U M S T R A A T

<m G m rn -M
ئ س ، س

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 44, Tel. 666 48 14

LINDEMAN

OMDAT HET 
NIET 

BETER KAN
de genres ؛٨ bekroond سء؛ئ. ̂؛٧. ™س  ممستا

tart binnenkort cursus؛ ,amba-Rhumba؟ en 
.TB □؛٢٢؟. ,Noord ا!ال gevorderden, Aanmelden bij Sonjaء'™ us STOKDANSEN؛Cur

TIJDSCHRIFTEN FAX-SERVICE 
STAATSLOTEN SCHRIJFWAREN

HIJ HEEFT Z IJ N  S M A A K  
BIJ O N S  G E K O C H T

SUMATRA CUM LAUDE

Sumatra Cum Laude sigaren اهمآ< ik echt met ٧٥١١© aandacht. 
Tabak ٧٠٨ zo'n niveau komt dat toch toe?

S um atra  C um  Laude s igaren, 
d ie  g ro te  klasse  ٧٠٨  d a t fa b rie k je , 

d a a r m o e t  ٧ ٧٠٠٢  zijn b ij:

PIET MCDDER
TABAK SPECIAAL SHOP

VAN HALLSTRAAT 236, TEL--684 12 46
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Werkgroep voor 
werkelozen
Mannen zonder werk kunnen op maandagochtend van 10 tot 12 uur hun ٠؛ kwijt 
in de werkgroep voor werkelozen in buurthui؛ De Reiger aan de Van Reigersber- 
genstraat 65. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. solliciteren, om- 

' arbeidsmogelijkheden, vrije-tijdsbesteding. Het uit-
wisselen van ervaringen, elkaar ondersteunen zal veel aandacht krijgen. Er is 
ook een En Route-medewerkster in huis die via intensieve individuele begelei- 
ding mensen weer op de arbeidsmarkt plaatst. Mannen die voor traject-begelei- 
ding in aanmerking komen kunnen bij haar geplaatst worden.

De eetgroep/kookcursus is op don- 
derdagavond van 18 tot 22.30 uur. 
Iedere maand wordt er 4 keer door een 
kok uit een bepaald land gekookt. 
Heeft ٧ belangstelling voor de kook- 
kunst dan kunt ٧ helpen de maaltijd te 
bereiden en van alles van de kok(kin) 
te leren. Wil je alleen maar meeëten 
dan kan dat ook. De kosten zijn 55,- 
voor 4 keer.
Nederlandse taallessen voor interna- 
tionale mannen en vrouwen.
De inschrijving voor gemengde taal- 
lessen is op 14 september van 19 tot 
2 3 0 .uur ل.
Inschrijving voor vrouwengroepen is 
vrijdagochtend 18 september van 9.30 
tot 11.30 uur. Nieuw dit seizoen is een 
alfabetiseringsgroep voor vrouwen op 
woensdag- en donderdagochtend. 
Migrantenvrouwen ontmoeten elkaar 
in het buurthuis op woensdagochtend 
van 9.30 tot 11.30 uur. Wilt ٧ meer 
vrouwen ontmoeten dan bent u van 
harte welkom!
Verder zijn er het komende seizoen 
nog v؟le andere aktiviteiten. Wilt u 
het volledige programma ontvangen 
dan kunt ٧ dit aanvragen bij buur- 
thuis De Reiger, tel. 68456?6.

De overige activiteiten in buurthuis De 
Reiger: Op donderdagavond is er van 
20 tot 22 uur open huis. Beneden is er 
dan een eetgroep, boven zijn er taal- 
léssen en in de grote zaal kunt u biljar- 
ten, tafeltennis spelen, de krant lezen 
of een kopje koffie drinken.
Verder is er een nieuwe activiteit, een 
koor voor mannen en vrouwen op de 
maandagavond van 20 tot 21 uur. De 
kosten bedragen f 26,- per maand. 
Agarelleren  kunt u op dinsdag van 
13.30 tot 15 uur. Dan laat Annelies 
van  Eerde  u kennis m aken  met ver- 
schillende aquarel- technieken, u  kunt 
zich inschrijven  voor 10 lessen. Inclu-
sief materiaal kost dat f 85,-.
Op donderdag van 14 tot 16 uur is er 
een kursus kreatief waarin ٧ kennis 
kunt maken met verschillende technie- 
ken. Origamie, het maken van siera- 
den en kunstbloemen van allerlei ma- 
terialen-

Op woensdagavond zijn er vanaf 
17.15 uur drie yoga-groepen. De les- 
sen worden gegeven door Kees Boers. 
Wilt u eerst met hem kennis maken 
dan kunt ٧ gratis een les meedoen. De 
lessen kosten 75,- per kwartaal.

Ome Willem begraaft 
vleesbijl

foto: Ab Pruis

'Achtenzestig jaar geleden, ik was amper vijf jaar, stond ik al in de zaak 
van mijn vader, in  de Czaar Peterstraat op een stoof naast hem  bij het 
blok  en dan was ik  bezig met velletjes en beentjes schoonmaken. Mijn 
moeder had een wit jasje gemaakt en een sloo^e. Zo heb ik  het vak ge- 
leerd en ik  vind het jammer dat er nu een eind aan kom^.

hondjes in  de buurt. Als je voor ؛؛en 
paar gulden  broodbeleg kwam  
halen, dan  moest je hem  afremmen 
met het voeren van de  hond, zoveel 
gein had  hij daar in. We zullen 
hem, deze gedreven vakman missen 
in  de  buurt. Ome Willem we wen- 
sen je van  de  krant nog vele pretti- 
ge jaren.

Ab ?™is

Het huizenblok  wordt gesloopt voor 
nieuwbouw  en  mijn l«  -ftijd in aan؛
merking genomen (Ome Willem is 
nu  73 jaar oud) is het geen haalbare 
kaart meer om  over drie jaar op- 
nieuw  te beginnen. Ik zoek nog wel 
een geschikte ruimte waar ik worst 
kan maken, want dat is de  lust in 
mijn leven.' Ome Willem was zo'n  
beetje de  sinterklaas van de  kleine

se cursus؛Enge
 Het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en ^atourvriendenwerl؛

ngels voor£ م؛ م ؛ ا NIVON), afdeling Oud-West start opnieuw ا  een) 
6 beginners en half-gevorderden. Het begin van de cursus is op  dinsdag 

oktober a.s. in het gebouw  van  De Koperen Knoop, Van Limburg Stirum- 
straat 11. De cursus van 20 lessen kost sigh ts  35 gulden (dat is 1,75 per 

tot 15.30 uur gegeven. Voor l^boeken آل les) wordt op 13.ل  dinsdagen van 
w ord t^ezorgd . Meer informatie over deze spotgoedkope cursus kunt u

ء'م' VV-H- آال؛ءسم ٠ ه1ق 03 ت4■ أ ؛ ا ب

Sportief actief in de buurt
Een hele mooie zomer loopt langzaam maar zeker ten einde. Een zomer met veel mooi weer en hoge 
temperaturen. Ideaal om lekker te luieren in de vrije tijd. Ook enorm veel mogelijkheden om iedere dag op de 

ortevenementen. Nu zijn voor bijna iedereen de vakanties voorbij en de؟  lêlevisie te kijken naar grote ؟
cholen zijn alweer begonnen. Misschien is het daarom nu wel de goede tijd om wekelijks te gaan Sporten.؛ 

rogramma van het sportbuurtwerk gaat op 28 september van start. Dagelijks sportactivi-؟ Immers, het nieuwe 
aangeboden in  het ٧ en voor een zeer laag tarief onder leiding van beroepskrachten. En dit alles wordt؛،te 

ortce^rum  aan de Van Hogendorpstraat 921. Exclusief in de Staatskrant het volledige؟Hogendorp S
,programmaaanbod. Uitscheuren en bewaren, deze pagina

buurtbewoners samen volleyballlen 
en  eventueel teams vormen voor het 
buurtvo lleybaltoernooi van  17 
oktober. Per keer betaalt u  fl. 3.50. 
resp. fl. 2,50 voor stadspashouders.

Krachtsportbegeleiding
Woensdag 19-20 uur. Krachtsportbe- 
geleiding ول voor volwassenen, die 
nog nooit met fitness apparatuur 
hebben gewerkt en  voor mensen die 
een k rach ts^ rtkaart willen kopen. 
K rachts^rtbegeleiding  heefi و1ة
doel kennis en vaardigheden te 
vergroten om uzelf beter te kunnen
begeleiden in de  krachtsportruimte. 
Vooraf opgeven is niet nodig. Wel 
kunt ٧ het beste wekelijks »ر ا> ! ا س ا  
om dat er een vast programma 
geboden wordt van een aantal 
weken voor fl 3,50 per keer (resp. fl.
2.50 voor stadspashouders).

Fitness training
Woensdag 20-22 uur. Het eerste uur 
is voor beginners en na negen uur 
komen de  gevorderden aan de  
beurt. Men mag geen twee uur 
meedoen. De trainingen kosten fl.
3.50 per keer (fl. 2,50 voor stadspas- 
houders). Vooraf opgeven is niet 
nodig.

Badmintonles
Vrijdag 17.30-19 uur. De t»:hniek  en 
taktiek bieden ongekende mogelijk- 
heden  tot mooi spel. Ook wordt 
tijdens de  lessen het conditionele 
aspect niet vergeten. Per keer 
betaalt u  fl. 3,50 (fl. 2,50 voor stads- 
pashouders).

V o e t b a l k o m p e t i t i e
Vrijdag 19-21 uur. Aan deze recrea- 
tieve k o m ^ titie  doen zaalvoetbal- 
p la g e n  mee, die  wekelijks strijden 
om  de  titel kampioen van wester- 
park. ا[ا(ل؛ ا ه1اا،ءا ؛«  teams dienen 
volwassen te zijn en  mogen niet 
tevens in knvb- of avb-verband 
spelen. Er wordt gep؛«ld  in het 
Hogendorp  en ook in het Bredius 
sportcentrum  op  dezelfde tijden. De 
kompetitie kost fl. 250,- voor het 
hele seizoen (tot april 1993) en u 
kunt ploegen opgeven in de hal, 
waarna de  sportbuurtwerker kon- 
takt op zal nemen.

Staatskrant
ظ

Tennis vri] spelen
Zaterdag 9-11 uur. Dit kost per uur 
fl. 3,50 (fl. 2,50 voor stadspashou- 
ders) en kunt u  vrij spelen. Rackets 
en balllen zijn aanwezig, maar vol is 
vol. Vooraf opgeven is niet nodig. 
Indien u  alleen komt, vindt u  in de 
hal vast wel een medespeler.

Badminton vrij spelen
Zondag 19-23 uur. Rackets en shutt- 
les zijn aanwezig. Per uur kost het 
fl. 3,50, resp. fl. 2,50 voor stadspas- 
houders. Indien u  geen partner 
heeft, vindt u  die  ongetwijfeld in de 
hal.

teams bestaan  uit minimaal 5 en 
maximaal 8 spelers. Bedenk een 
leuke teamnaam  en geef je op 29 
september op. Deze aktiviteit is 
gratis.
Voetbal op woensdag  1 6 . 1 8 آل-  ,uur ت
voor jongens van 12 t /m  15 jaar. 
Hier wordt ook een hele kompetitie 
gepeeld. Op 30 september opgeven 
in de  hal voor deze gratis aktiviteit.

M e i d e n s p o r t
Donderdag 16-17 uur, voor meiden 
van  15 t /m  17 jaar. Hier worden  
versk illende  sporten aangeboden. 
Jullie kunnen  ook zelf met ideeën 
komen. Van basketbal tot aerobic en 
van voetbal tot zelfverdediging en 
geheel gratis.

Volwassenen
Ook de  volwassenen kunnen  voor 
hun  sportieve activiteiten in onze 
buurtsporthal terecht.

Tenniseursus beginners
Maandag 19-20 uur, donderdag
13-14 uur. ه آ  tegenstelling tot 
voorgaande jaren worden  de  tennis- 
lessen in cursusvorm  onderwezen. 
In 12 lessen de zeven basisslagen. 
Ook spelregelkennis en taktiek 
komen aan  bod. Kosten fl. 50,- voor 
de  hele cursus. Opgeven en  betalen 
in de  hal tot op  de  eerste dag  (28 
september resp. 1 oktober).

l^enniscursus gevorder- 
den
Maandag 20-21 uur, donderdag
14-15 uur. Een hoger nivo van eigen 
vaardigheid  biedt mogelijkheid tot 
dieper ingaan op  individuele tech- 
niek. Ook deze lessen worden  dit 
seizoen in cursusvorm  gegeven. De 
cursussen beginnen op 28 septem- 
ber en 1 oktober. Kosten fl. 50,-. u  
kunt in de sporthal opgeven en 
betalen tot op de eerste dag.

55 Plus instuif
Dinsdag 19.30-20.30 uur. Deze 
aktiviteit is bedoeld voor dames en 
heren  van  55 jaar en ouder. Met 
leeftijdgenoten lekker aktief bezig 
zijn met het opbouwen van  kondi- 
tie, lenigheid vergroten en spieren 
versterkend Maar ook Badminton 
/vo lleyba l /ta fe lten n issen /  en 
curling kunnen gespeeld worden. 
Minder aktief maar toch gezellig 
sporten  middels poolbiljarten en 
darten. Vooraf opgeven niet nodig; 
u  betaalt steeds voor aanvang in de 
hal fl. 3,50 (voor stadspashouders fl. 
2,50).

Konditietraining
Dinsdag 20.30-22 uur. Na een war- 
ming-up worden er rekkingsoefe- 
ningen gedaan om  de spieren op 
lengte te brengen (pas als een spier 
op lengte is kan deze optimaal 
funktioneren). Na het rekken gaan 
wij spierversterkend werken en na 
afloop een cooling-down. Opgeven 
vooraf is niet nodig. De kosten 
bedragen  fl. 3,50 (voor stadspashou- 
ders fl. 2,50) per keer, voor aanvang 
te voldoen aan de  kassa.

Iri het hieronder staande overzicht 
vindt u  ongetwijfeld iets wat u  of 
uw  kinderen aanspreekt. Indien u 
andere  wensen heeft op  sportief 
gebied, of u  wilt nadere informatie, 
dan  kunt u  altijd langs komen in 
het Hogendorp Sportcentrum  voor 
of na de  aangeboden sporten, waar 
de  sportleiders u  te woord zullen 
staan- Denkt u  aan het meenemen 
van  zaalschorisel?
Ted  Jorritsma, uw  sportbuurtwer-
ker.

Jeugd t/m  12 jaar
De jeugd komt dit seizoen goed aan 
bod in het Van Hogcndorp-sport
cen tru m .

Tennisles
M aandag 16-17 uur, voor ^؛ugd  van 
7 t /m  12 jaar. de eerste kursus start 
op  28 september t /m  14 december. 
De tweede kursus start op 4 januari 
t /m  22 maart. Voor beginners. 
Kosten fl 25,- voor 12 lessen. Rac- 
kets en ballen worden  gratis in 
bruikleen verstrekt. In april 4x 
spelen voor fl 5,-. Informatie ook op 
school verkrijgbaar.

Voetbal
Dinsdag 16-17.30 uur, voor jongens 
van  10 t /m  jaar, start op 29 ول 
sep tem ber. Met vriendjes maak je 
sen  team  van  minimaal 5 en maxi- 
maal 8 jongens. Bedenk zelf een té 
gekke teamnaan. Deze aktiviteit is 
gratis! (opgevcn 29 september 
sporthal).

Jeugdinstuif
Woensdag 14-16 uur, voor kinderen 
van  4 t /m  12 jaar vanaf 30 septem- 
ber. Spookhuizen en enge waarzeg- 
sters ط اا ا ا ؛ ا ا  lang؟, af en toe moet je 
vechten met een beer. Spanning en 
sensatie, maar ook: sportspelen.

B a r a n t o n / t r a m p o l i n e
Vrijdag 16.30-17.30 uur, voor jeugd 
van  6 t /m  12 jaar, start 2 oktober. 
Badmintonles en de  spelregels. 
Opgeven op  2 oktober in de hal. 
Trampolineles door springers van 
tram polin^vereniging  ،Veerkracht'. 
Je leert van streksprong tot salto. 
Ook hiervoor opgeven op  2 oktober 
in de  hal.

Jeugd van ول t/m  
17 jaar

Voor de  tiensers zijn er ook tal van 
activiteiten.

Tennisles
Maandag  17-18 uur. De eerste 
kursus start op  28 september t /m  14 
december. De tweede kursus start 
op  4 januari t /m  22 maart. Voor 
beginners €١١ gevorderden. Laatste 
zijn spelers die door de leiding als 
gevorderden  worden aangewezen, 
bosten  fl 25,- voor 12 lessen. Rac- 
kets en  ballen worden gratis in 
bruikleen verstrekt. In april 4x 
spelen voor fl 5,-
Informatie voor nieuwe kursus op 
school verkrijgbaar.

647.30 uur, voor jeugd Volleybal vrij spelenسهاا أ
م-اك■ ؛ ا آت-تت uur Met ا م ه*ب "ا t 13 ؛٠١٠١٢. Voetbalkompetitie met ح /m

Volleybal vrij spelen
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Drugsoverlast? 
Meld het!

،(Advertentie)

Derde keer manifestatie 
Kijk op de Wijk

ع)ا  begroting
1993

Drugsoverlast is een probleem  in stadsdeel Westerpark. Vooral in de 
Staatsliedenbuurt kan iedere bewoners daar vo،)rbeelden van geven. 
Maar met een klacht vertelt in de kroeg of huiselijke kring kunnen het 
stadsdeelbestuur, de politie en andere instanties weinig beginnen. Het is 
daarom belangrijk dat iedereen klachten over drugsoverlast meldt bij het 
Meldpunt Drugsoverlast. Want alleen met meldingen kan iets worden 
ondernomen. Bovendien kan de politie en het stadsdeel door de meldin- 
gen  te registreren zien waar de klachten het grootst zijn en daar maa،re- 
gelen nemen.

Vernieuw nu uw oude 
rijbewijs
Vanaf 1 oktober is het niet langer mogelijk oude rijbewijzen te vernieu- 
wen. Het gaat om de uitvoeringen op linnen die zijn te herkennen aan 
de manier waarop de pasfoto is vastgemaakt: de foto zit met twee 
ringetjes aan het rijbewijs vast. Wat moet u doen?

Ga zo snel mogelijk met ٧١٧ oude rij- 
bewijs en twee recente identieke pas- 
foto’s naar het stadsdeelkantoor. Na- 
dat u de kosten voor vernieuwing 
heeft voldaan, o,ntvangt u het nieuwe 
rijbewijs zo snel mogelijk.

Let op!
Oude rijbewijzen die op of na ل okto- 
her 1992 worden aangeboden kunnen 
niet meer worden vernieuwd. Om een 
nieuw rijbewijs te krijgen moet u dan 
٠ ٣ ٠  het rijexamen afleggen.

R I J B E W I J S
Karekart  

Führerscheln  
 Aficia' مبم؟آءهه€س؟

Permiso  de Conducción 
Driving Licence 

٠٨^٧١٢٠€ Permis de 
na،؛CeadünasTiom 

Patente  dl gulda 
Carta de  Conduçâo

Meer informatie?
afdeling Burgerzaken, tel. 5810.316 of
317/

© foto: Stadsdeel Westerpark

Zondag ه  september wordt voor de dcrdc keer de manifestatie 'Kijk op de Wijkr georganiseerd. Ook dit jaar 
z؛jn ءء wcer allerlei leuke, interessante en spannende dingen te zien en te beleven: er is live-muziek, theater, 
spoit- en kinderactiviteitcn, ه ء ه إ ك ه س ه ا ي ، ءه س وإ ، en nog een aantal verrassingen. De manifestatie wordt 
gehouden rond het stadsdeelkantoor aan de rand van het Weste؟ >ark en duurt van 12 tot 19 uur.

Nederland” , een heuse kwakzalver zal
een optreden verzorgen en uiteraard 
zijn er gezonde (exotische) hanies-

En verder ....
£ ٢ is een banenmark،, er kan beaeh- 
volleybal gespeeld worden, er is een 
halfpipe voor skateboarders en een 
machinepark voor kinderen. De In- 
formatiemarkt duurt tot 18.00 uur, 
omstreeks die tijd sluit ?.1. Man ه  
Memre Buku de rnanifestatie met een 
spetterend optreden af.

Kijk op de Wijk 
zondag 6 september 
12 - 19 uur
rond het stadsdeelkantoor

bieding van h؛،t stadsdeel aan ؛٦٧١٧٤-
lijkskandidaten uit Westerpark die 
van plan zijn rond 6 september te gaan 
trouwen. De aanstaande bruid en 
bruidegom zullen met koe،s en paar- 
dert worden voorgereden en de wij- 
kwethouder zal hen in de echt ver-
binden.

gezondheid
Op de manifestatie te zien hoe je op 

nanier me، je ge-؛ een meer bewuste 
ه-  zondheid om kunt gaan. Op de ؛رآا’ا

matiemarkt is een gondheidstraat 
ingericht met kraampjes van o.a. de 

-٧^٢ .GG en GD, het Astmafonds enz 
der staat op het programma de presen- 

“ tatie van ا De eerste veilige sigaret van

k’ijk op de Wijk wordt georganiseerd 
^٥٥٢ de wijkopbouworganen, buur- 
torganisati؟؟ , bewonersgroepen en 
ambtenaren van stadsdeel Wester- 
park. De manifestatie is vooral be- 
doeld om u te laten kennis maken met 
wat er allemaal in de buurt gebeurt. 
Sportclubs, buurthuizen, muziekvere- 
nigingen, migrantenorganisaties en al- 
lerlei andere organisaties uit het stads- 
deel laten op deze dag zien wat ze u 
kunnen bieden-

100 jaar Westerpark
Het Westerpark bestaat dit jaar pre- 
cies honderd jaar en dat wordt gevierd 
met “ Het Huwelijk van de Eeuw". 
Het huwelijk van de eeuw is een aan-

De komende maanden gaat de stads- 
 deelraad beslissen waaraan het ؛؛eld ؛٨
3 wordt uitgegeven, ©p verschil-1وو 

lende manieren kunt u de deelraad 
vertellen wat u van de voorstellen

-v i n d t

Vergaderingen  
september 1992
Commissies
Stadsdeelwerken, Verkeer &
Milieu wo 2 sep
Wonen di 1و sep
Alg. Zaken/?ersoneel en 
Org./W erk wo 16 sep
Welzijn en Onderwijs di 22 sep 
Financtën wo 30 sep
De commissievergaderingen beginnen 
telkens om 20.00 uur.

Stadsdeelraad
dinsdag 8 sep, aanvang: 19.30 uur

De vergaderingen van de stadsdeel- 
raad en de commissies zijn openbaar, 
u kunt ze dus bijwonen. Het eerste 
half uur van alle vergadering is spe- 
ciaal ingeruimd voor bewoners, u  
kunt dan de raadsleden toesteken  
over onderwerpen die niet op de agen- 
d a  s ta a n

De vergaderingen worden gehouden in 
het stadsdeelkantoor, Haarlemmer- 
weg 8-10.
De stukken van de alle vergaderingen 
liggen ter inzage in het stadsdeelkan- 
toor Westerpark bij de afdeling Voor- 
lichting, telefoon: 58 10 300

-م

De spraakmakende poster van  de 
campagne voor het Drugsproject 
Westerpark roept op  klachten over 
drugsoverlast te melden middels de 
tekst: 'Als het u  teveel wordt, س؛ ا ■ 
punt Drug$overlast 682 57 86. Het 
m eldpunt is gevestigd in de Van 
Hallstraat 200, en u  kunt ook langs- 
komen met uw  klachten tijdens het 
Drugsoveriastspreekuur wat van 
maandag  t /m  vrijdag van 9.30-12.00 
uur  wordt gehouden.

Verbouwing 
Zaal 100
De grootscheepse verbouwing van 
Zaal 100 is inmiddels van  start 
gegaan. Maar de  koks van  het 
Proeflokaal geven het niet op. Het 
vegetarisch eethuis blijft open. Niet 
meer op  dindag, maar op zondag. 
Dit om  confrontatie met broodjes 
ham  vretende bouwvakkers te 
vermijden, 's Zondags vanaf 18 uur 
kun  je weer volop vegetarisch 
kanen.

De Boonprinsesjes

Op dit moment maakt het Dagelijks 
Bestuur plannen voor 1993. Het 
bestuur doet voorstellen op welke 
posten bezuinigd kan worden en voor 
welke zaken er juist extra geld moet 
komen- In oktober maakt het bestuur 
zijn voorstellen bekend.

Inspraak
Dinsdag 10 november organiseert het 
Dagelijks Bestuur een hoorzitting 
voor de buurt. Wanneer u opmerkin- 
gen, ide^n  of kritiek heeft op de be- 
groting dan kunt u dat op de hoorzit- 
ting naar voren brengen.
Na de hoorzitting worden de voorstel- 
len voor de begroting behandeld in de 
Commissies van Advies. Deze com- 
missievergaderingen zijn openbaar en 
ook daar kunt u uw ideeën en kritiek 
naar voren brengen.
Op 8 december is het de beurt aan de 
stadsdeelraad, het hoogste orgaan van 
Westerpark. Die stelt de begroting 
vast. Vanaf dat moment ligt vast 
waaraan het geld in 1993 wordt uitge- 
geven-

Meer informatie?
Eind oktober verschijnt een verkorte 
uitgave van de begroting 1993. Deze is 
gratis verkrijgbaar bij de afdeling 
Voorlichting van het stadsdeel. Daar 
kunt u ook terecht voor meer infor- 
matie over de precieze vergaderdata.

foto: D؛؛،؟ irk ©

€ursus Kunstgeschiedenis .
Artotheek  Westerpark biedt, in samenwerking met Artscrip،, een cursus 
kunstgeschiedenis aan voor leden en belangstellenden. Het onderwerp  is 
Nederlandse kunst van 1960 tot heden. In de cursus wordt gekeken naar 
kunst van  verschillende disciplines (zoals schilderkunst en beeldhouw- 
kunst) vanuit de  vraag of er wel typiseh Nederlandse kunst bestaat.
De cursus omvat 10 lessen die worden gegeven op donderdagavond  van 
20.00 tot 22س  uur. Kosten fl. 120,-, . Sluitingsdatum  inschrijving: 15 
september. Aanvang 1 oktober, ?laats: artotheek Westerpark, Van Hogen- 
dom plein  104.
Informatie? Bel naar A r t s c ^  tel. 620 60 35



٠٠*»'

ج
٠٠؟.؛،

■ء'■ ■';■ذ

•؛؛«■ا

|صمحو
OT،T؛Wآل"ءثقمحق

د :ء
ا * ح م إ

"مح|سم>>م'م>-سسأحمصن'•"“,,T.vrإ؟محبمتيجن'١٣. ه'نح،■; بم؛أببع
ا;اإمبب

*  S T A A T S  ٠ -  (“ _ . . .

G A Z E T E S İ ءظ
pagina 11

Westerparkta 
zehirlenme

Westerparkta
$هاةه

konusu
ا1ه م ا ا مم1م¥ا

Eylül pazar günü saat ول
20.00 ،la ATV5 televizyon 
kanalı sağlık ile ilgili 
canlı tartışma programı 
yayınlayacaktır.
Ana konular ise; Semt 
sakinlaerinin ihti- 
yaçları ne kadara kadar 
sağlanıyor?, Etkili sağ- 
İlkli yaşamda Hangi tür 
görüşler var?
Bir önemli noktada; 
însan kendi durumunu 
nasıl düzeltebilir? 
sorusu olabilir.
Yayında mümkün olduğu
kadar semt sakinlerine
söz hakkı verilecektir• 
Bölge Belediyesi Wester- 
park'ta GG en GD'in 
191 و  yılında sağlık tize- 
rine hazırladı§ı rapor 
ana tartışmayı oluştura- 
çaktır.

POLİS & GÖÇMENLER 
PROJESİ

Sözkonusu proje iki bölümden oluşmak- 
ağıda kısaca açıklanma-؟،؛ tadır. Bunlar

k tad ır.

Türk ٣٠ Faslıء0ا؛ء adaylarının ؛؟€$٨١؛

orantılı هد Polis; toplum yapısına 
s؛Faslı poI ٧٥ olarak, daha fazla Türk 

memurunu çalıştırmak istemektedir. Bu, 
semtinizde daha fazla Türk ve Faslı 

s memurunun görev yapa-؛kökenli pol 
llk؛cağı manasına gelmektedir. ?o ll 

mesleğine ilgi duyan Türk ve Faslı 
kökenli gençlerin (bay ve bayan) baş- 
vunıda bulunmaları önemle riea olunur. 

1 bilmeyenler deي Hollandacayı çok 
rler. Bu durumda, polisin؛l؛vurab؟ba 

kendilerine polislik mesleğine uygun 
görmesi halinde, 6 aylık bir öneğitim 
verilecektir. Eğitim  boyunca, Hollan- 
daca, sosyal beceriler ve spor konulan 
ağırlıklı olarak işlenecektir.

?oils İle göçmenler arasındak! ilişk- 
ilerin geli؛،؛rilmes؛

Polis herkes için, dolayısıyla sizler için 
de vardır. Takdir edersiniz ki, bu 
durumda, semt sakinleri ve polis ara- 

sında yapıcı ve güvenilir bir ilişkinin
gerekmektedir. ط س هل ه ق أ

Amacımız, yaşadığınız semti sizler için 
ve yine sizlerle birlikte daha da yaşa- 

nabilir hale getirmek. Önümüzdeki 
günlerde polis, semtteki göçmen ögütl- 

eri ile irtibat kuracak ve Hollanda’da 
polisin çalışma usulü konusunda kendi- 

lerine bilgiler verecektir. Aynca, siz 
e to-؛™semt satonleri için bllgllend 

plantılan "  düşünmekteniz. 
Bu toplantılarda sizlere, polisin çalışma 
yöntemi, suçluluğun önlenmesi, gençler 
arasında suçluluk gibi değişik konularda 
bilgiler verilecektir.

?olis tavsiye ve eleştirilerinize her 
zaman açıktır. Eleştirileriniz daha iyiye 

,ulaşmak için bizlere yardımcı olacaktır

Westerparkta bu sene de 
su kuşları zehirlenme 
(Botulisme) kurbanı ol- 
dular.
Botulisme bulaşıdır ve 
buna bir mikrop neden 
olmaktadır. Bu mikrop 
kendini su ısısı 2Q de- 
rece olan durgun veya 
derin olmayan sularda 
çabuk oluşturur. çünkü 
bu sular çok çabuk 20 
derecelik ısıya ulaşır.
Bu mikrop hayvanlarda 
uyuşma belirtileriyle 
bağlar daha sonra ne£es 
alma zorlukları başlar 
ve nefes tıkanmasından 
ölüme yol açar.

Genelde karşılaşılan 7 
çeşit Botulisme insanlar 
için zararlı değildir. 
Fakat ölü hayvan uzun 
süre suda kalırsa o za- 
man başka tip bir botu-
ت9 ول م  oluşmakta buda ا
insanlar için tehlikeli-
dir.
Ayrıca canlı hayvanlar 
İçinde ölü hayvanlar 
tehlike yaratmaktadır.
Bulaşıoılığa engel olmak
için;
.Hiç bir zaman hasta
veya ölü hayvanı çıplak
elle tutmamalı
.Hiç bir zaman ölü hay-
van gömmemeli
.Hiç bir zaman ölü hay-
vanı çöpçüye vermemeli
Hayvanları götürdükleri 
yerde genelde bulaşıcı 
mikrobun bulunma olası- 
lığı çok büyüktür.
Bu yüzden özellikle 
sıcak havada ve ölü veya 
hasta hayvanların bulun- 
duğu yerde yem vermeyi- 
nız.
Yüzme ve sörf yapma bu 
gibi ye.rlerde kesinlikle 
tavsiye edilmemektedir. 
Eğer ölü veya hasta hay- 
van görürseniz
telefon numarasını ara- 
yıp oraya bildiriniz.
Her gün saat 00 .ه و  ile
17.00 arası açıktır.
Böylelikle bize ve hay- 
vanlara yardımcı olursu- 
nuz.

WESTERPARK 

ENFORMASYON TELEFONU^

020  -  5810484 .

Günün 24 saati, banddan Türkçe olarak, değ؛§ik 
güncel ve sesyal k٠nال hakkında b a٢ا ilg i alabilirsiniz! 

örneğin:
•  Temizlik ve ١٢٠١ bakımyonarım  işlen•
•  Konut yenileme çalışmaları 
٠ Kira m eseleleri
•  yergiler  ve ödenekler
•  Öğrenim  finansm anı ve ç©c□^ p ara ؟ ı gibi, 

^  m uhtelit belediyese!  ve sosyal konular ]. van مما1ههز
Projeden sorumlu polis memuru 
tel. 559 38 07

Azınklıklar ve kendi işyeri
stand' kurslarınada ka- 
tılabilirsiniz.
Bu 9 aylık kurs ve kitap 
ücreti olarak toplam 60 
gulden ödüyorsunuz. 
Devlet bu kursa para 
yardımı yaptığından kurs 
ücreti çok düşüktür.
Bu sene kurs 15 eylül 
1992 de başlıyor.
Eğer katılmak istiyor 
iseniz kayıt formunu 
doldurunuz.
Daha geniş bilgi için 
020- 611 99 25 numa- 
rasına telefon ediniz ve 
bay A.'J. van Leeuwen ile 
görüşünüz.
Okula tranvay 13 ve 1, 
otobüs 18 ve 19 ile gi- 
debilirsiniz.

Ders günleri ise,
' salı ve per-

şembedir.
Bu kursda, Hollandaca, 
ticari hesap, ticari 
bilgi, hukuk ve kanun 
bilgisi dersleri görüle- 
çektir.
Bütün dersler Hollandaca 
olarak verildiğinden 
Hollandaca konusabilme- 
niz ve biraz da olsa va- 
zabilm؟niz gerekiyor. 
Eğer ilkokul eğitimi 
görmüş iseniz dersleri 
takip edebilmeniz gere- 
kiyor.
Eğer 9 ay bu kursu takip 
ettiyseniz .- - - 
Handel' veya 'Mi.n-

Bir yabancı kendi işye- 
rini açabilmesi için 
önce gerekli diplamalara 
sahip olması gerekiyor. 
Genelde bu ticari kurs- 
lan başarı ile takip 
edip diplomayı almak 
için ön eğitimler yeter- 
siz oluyor.
Bu yüzden Hollandaca ve 
hesapta sorunları olan 
azınlıklar için köprü 
kursları başlatılmıştır.
Bu kursun adı 'Voorop- 
leiding Vestigingsdiplo- 
ma's Anderstaligen'.
Bu kurs 9 ay olup hafta- 
da 3 akşam saat 18.00 
ile 21.00 arasıdır.

rk evi cemiyeti،؛Yeni T
op Wijk 

gösterisinde

cak. Ayrıca 'Misket' 
isimli Türk müzik guru- 
buda Türk Evi aracılı- 
ğıyla gösteride yerini
alacaktır.
Bunun dışında bu göste- 
ride 'Westerpark 100 
yaşında' ve 'Sağlık' 
gibi bir çok etkinlikler 
yer alacaktır.
Ayrıca Westerpark Güzeli

seçimi yapılacaktır.
'kijk op de wijk' isimli 
bu gösteri Bölge Beledi- 
ye Sarayı önünde saat
12.00 ile 18.00 arası 
o l a c a k t ı r .

Çeşitli azınlık örgütler 
bu günde kendilerini 
tanıtacaklardır. 
Westerpark Türk Evi 
İsimli cemiyette ilk 
olarak bu gösteriye ka- 
tılıp indisini semt 
sakinlerine tanıtacak. 
Yeni Türk özörgütü semt- 
te oturan Türk sakinle-
rinin konumlarının daha
iyi olması, semtteki 
diğer kurum ve çeşitli
ırktan ile karşılıklı 
ilişkileri ه ل ال و الا ^ ا ا ا ه  
gibi çalışmalar yapacak.• 
Bu gösteriye Westerpark 
Türk Evi çeşitli konular 
hakkında bilgi ve yiye- 
cek masası ile katıla-

Bölge belediyesi Wester- 
park ة Eylül pazar günü 
bu ücüncüsü olan '
Op de wijk' isimli gÖ3~ 
teriyi düzenliyor-

,klik op de wijk' isimli 
bu günde spor ve müzik
içerikli bilgiler veril- 
mektedir.
Bu gösteri semtte olan 
kurumlar ve Bölge Bele- 
diyesi Westerpark ta- 
rafından aüzenlenmekte-
d i r ،.
Amacı ise; semt sakinle- 
rinin eğlenceli bir şe- 
kilde semte neler olduğu 
hakkında bilgi edinmesi- 
dir.
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ت ما و عل ف عن م الشرطت طر

م بدآ س ك الشرطة ل عي م ب ا ي ن ل  ا
م د ب م ث ع ت ب ح م ت س ة :إ ط ر ش ل  ا
ب ألجان م هذا .وا ر ب ش ل جزأ ا ى يت  إل

ن عي س ا ‘ت م ي ق يلى ه ب ط ت ا ا ه  س
م إليهما ر ا ص ت خ ا حد ب  :حدت على وا

شروم ء ب م طا ت س ر ا ها ت ن  رجال وا
ى ك م ه ل ا ط م ر ل ا ض ت ط ر ث ل  ا

ى مي ل •دا
ا ن ل ب م ي س ة ت ط ر ش ءهذا ص ال  ورا
ن كلي ت ت ا ع ي م ج ها والتى م ن كا م  بإ

م م ا ن ت ل ب ا ر ر والتقا كث ت ض أ غا  ل
ة الو؛طنين غ ظ غ ل ل ا م ا ع ت ل ا ا ه د  >م

ن أن يجب بعه يعنى لبمذا م  بحيك ي
د د ر ع ب ك ة من أ ب ر ا غ ل وامحراك ا

م ه مل قن ي ول ذا ل طة ا ن ببميذا .ممر ح ئت
ى شد ت جة أ حا ى وهاءيون ال البصق ن
ب إلى شبا  رإتاه والتركى المغربى ال

ن كي دا ) دا و ك ة  مهنة لزاولة رقبة لهم د
م الشرطة ردا ست م ى .بأ حت ى و  حالة ئ

م ن عد ا ت ث ة إ غ ل ل هولندية ا ا ال د ي ج
ن مكا ب بإ ا ب ش ل م الو)غيتي ا ي د ن  ت
■ ترشيحهم طليات

د ع ي سة ل را م ملف د ه ح شي ر  لبمونى ت
ل م ش ل ة ا مي م ل م ا ا ي ت ل  الهنة ،بهت ل
م د ق ت س لهم س ة دلل ي ن ا ف ة إ د  ل
ما ما م ت ة أ ى ست ك وا ر ه ش ى أ ط تع

ة ،الهولندية للغة األولية غيها ما م  ال
شة رإ رال عيآ إلجتعا .ا  

X ع و ر ش ق م ئ ال ع ل ا آ ي ح بحأ م
ب الثرطت أليان .را

ة ط ر ش ى ال م ئ ك ي ى ح ة ن ع د  خ
ى الوطنتي تال ل ى ربا ظ ت م د  أنت خ
ا ن د ه ن ون ل م ال ضا عذا خ ي ى أ  إل

ن كلي آ ت الت ن م س ح ر أ د  م المستطا بت
ن بيتم كا م ل ة ا ط ر ش ى ■وال ا إل ن ت ن  و

ر ض ا ح ل م ا ى ل ط ال ت ل إ ي ل ت ل من ا
ة همي أل ة ،لهن ا الق ع ص .ال ر شا م  رب
م ي ط ت ظ ش ا حن ل ى ا طدوي الحبشية ع

ص ■ال

ى J—الش ث J - İ ة ل ب ت ل ا ا ه م س و ن  ت
ة ط ر ش ل ى ا ب إل ت ا رة هذا ج يا ن  ب

ظمة ى منت ت إل ا ي ع م ج ل ة ا ي ب ر غ ل ا
ل م م . د ج ا د ا و ى ح ل ا ن ك ر م م ي ل ت ل ا  و

ت إلعطاء ها ل ع ت م حا ضي ل وتو ب  ح
ة ق ري ا ط ه ل م و وهدننا ٠ع م ه ظي  تن

ت ا ي م د أ ص ء ف طا ع ت إ ا ب ش ع ى م  ق

ن هذا شأ ل على ال ي ل سب ا ث ل ف :ا  كي
ل م وتايآ ،الهولندية الشرطة ن  ش ال

إلجرام م ا را ج ب بإ با ق ل  ■ ا

ت إذا ك كان ت كي سا م ال ة م سل وأ  أ

ل بإمكانك ا م ت إل ب وJJ—•1 ،بتا ا  رح

ل ب ت ت ضا ت ي م م ا ك ت ا د ا ت ت ت ا ا ه ن ع ن

م«>«ا تئ»ا>*»

ي ط ر ش ي ال ع سا ل ن .ي :ا ا ن

البجم
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ر 6 ،آلندن؛ا ■ م ل.ا في ب س ا ا ن ن  ول دم ل

ث نا م عرة ل ظ ن ا ي ب ر  حول نضر ١ ن م

ي ا م ك ل ل د  ف ط ٠ عيا ١ ني و

ة ا ق حدي ن ا ل ربي غ ٠ ل

ا U ا ت ر و لمي ا حول نخر ا مج ب  ه

ض •ما
وما أ ا ت معل ط ة ن ي ن ا ي م ر ن  ي

ك وغير ل • د

رة ا هده ن ا م حا م م ل ط ل وبا ل م ع  ل

ع ١ م م رل مثن ي ا مركز ل م طعا ل م ت و

طا لحى ا ة ١ طعأ و ق ي د ح ة ا ل ب ر غ ل

جا خ ١ لحي ا ن دل  * ل

ف ا ن ا كما جد ا ا ن ا مر ل ك  بممرم ن د

ل ن ي ا خل دا بمصي ا ك م ك ل دل را و  ب

ل ا هدا مهلة ط ا هدا ف وبجا ل هم ن

4 IaIóI خفا ا مده فى ؛_،__( نمتا ا ت مرة ل

ب با ا ١ ا ٧ ل ن  لى الترا ١ ر دا د ت

ه د ي ة ا ول ا هي ف  ل ا مدا في ه

ل ي ا ->-؛ مط ل ١ و ا ن ت *-ح—ت ل

م ل ي د ق ت ى ا ض ب ،لئ الترا ا ل
ى٧ ا ب ن ا ٠ الميا ا ك ص ا ي ا ث ض م ل ءا

ق ا حديغ ه ١ ل ي ب ر غ ■ ل
ة ا هده ن ١ م ط ع ق ١ ل كي ر ئ ة ١ ل د ي د م  ل

ر م فى ك الترا ا ومعيه تحمين خملى مت
ا لمى ا ب ا ٠ د حغا وا ت م ب >ل

ا ؛ص ي ء و م ن رية الدا ل ا ك د

ي >ب
طا ١ ،هد ونى شرفو هرة ل را ا ر دا م  لئ الت

ت ب ف ك ) ر ا ا (ب و ل ف ت س ل وا عا ك ؛  ا

ة وعوسع-ثى ع رك ا ر ت ن ب خ ا ب ا دب ح ت ر خ  

ا فا ي ا ن ا ١ في هم ن ن ر ب ا ا م-ح ل ن ث ي ل  ف

د د ع ر ب ي ب ى ١ النثظة ١ من ك ت ب ل

م محق ءمكأء د  سنه ١٥٠ مرور ي ١ لسنة ١ ي

ى ن ا عل حديف ن ١ ل ج رب ل ومتا لن ه لمحن ا ك

ه ز 'ص' ز .و

ة ١ ملء ن ١ ى ر م ا غ ظم ل ر م ما ١ سنن م ت

ة ا طمت لمآ-ا ا م رب ن ت ) ل ب ك ف ر ا (ب
ا لموجود ' وا ب عن ا ا ن ل ت  * ز ل

خ ١٠ - ف ر ب م ك رل ، وا-ل 0 عذ ٧ ١ > 0-1 2

س ى ش ا8-ال ال ك ب ط . ر1ف

ى ا ذ ي خث  *١ ه

م ر ج ل ي م و ى ي د ١ ف ح خ ل ن ق ١ ‘ي ي ي ر ع ل

م س ، ؛ ال د ئ ا ك ن ر ل ي ر ت و ب  ط

ا ا ع م ا )ممفر ضحية ء ل ز ي ه ت و ب ل  

م ا ن ا ز ي ل ي ت و ج ي مرض ل ن سد وي

ج م جرا عن ن ن ت و ال ا مئ تتك م ل

ن ١ خ م ي ا ل ت ى ل عد م حرا تت ر ا رت ن  ك

ي ال وهو خراضة 20 من  • يمم

م لجرا ١ مده ن ا كما ب ت ي  لطيور ت

ما ١ ل مراض ا عدة ٠ ل ت ف ١ م ح ز  ل

س ا ف قا وا ي ا س ي ل وأد ى ١ ب  ل

*موت ل ا

 خع—لمم ١ لمرض ا هدا ع نوا ا ما ا

ت س ت مفرة لي ي م ل ا ن ب ا ك  الكن ل

ت طا دا ١ لت حا فى ن ا مدة ل ي ط  ل

ما ا في ت الما ا ي ء ل ط ا مده فغ لة ل

ن د ك ن خر سمع ي ل ١ مرض من آ ب ت و ب ل

م ز ي ا ي ن لد مك د ن ا ي د م ة ي ح ص

ا١ ن ما ن ال ك ك ل د ك ش م ل ا ض م

ر ١ تصبح و طي ه مما لثتمئ ا ل

^٠ 'لعرض ا بنص

ي ي ولف ر ح ا ا هدا ن ذ ي ١ ٠ ل د ع  ل

ا ن ي ل ع ب ل ن ١ ي ى ما ش ٠ بل
ا و د خ آ ت ال ) ر ا أ و طي ة ا ل ت ي م ل

ق ا و ١ مريف م إ ل ك د ن و ا ي و د  ب

ا ل و ا ت ي جد ا ية ح ٠ ل

ن ال (ق ن د ر ا ت و طي ئ ا ل مبت ا ا ل د ب

ع لعبته ١ لطيور ا تععل ال (3  م

ل الزبا ا

ب ش ط ي ل ا ن ك م س ا ي ن ^ ا

ت إ ن كا م ا ك ا ج ت ت ا م ' ح م ا

دا ب محا ا م ر ١ ب ي ب ك ض ر م هدا ؛ل  ول

ك ل ل ك ك ح ح م ن ن أ ن ب ب ر ت غ ت ،مد ال

ن الط ا ال ك ح د ب ا ن ي ب ب د ا ن ر ت

ما *لهدا ل ض م ج ا ا ؛ ا خ • ل

ك ما ١ لة نم،رحا ط ا ن مد ب م ١ ب ر م .ل

ت را دا ا ور ب ت طي ي ا س م م ت ق ر  ب

ب ي ا ال ا ك ة ص ص ?و• د ذل و

ل ن ك رمرم ٧ ي ى ١ 09*00 عة ١  حدود ل

م ا7مهه ب ب ١ ادد ج وا ا ل ا ت د شا ع د و ي

• الطيور

ا ش ل م ة ١ ك ح م صب ي ل ا ١ ف ي ة ا ء ح ق ي د ح ل

ه ا ي ب ر غ ض ل ر م ت ن م ق ع ي ر إ ط ز ح م ط - ل ا

ي م ف و ر ١̂ ي ع م م ا ا شت غ م ل ك د ل د  و

ى ض̂ ٥٠^ طU ا عل ر ة ض ز غ ل  ت

ا ( م ا د ر ة ش ( 5ت ام حول ثنا
ل ط ي ا ك ف ذ م ا ل ء ا ب ك م ا د م  ةرل

ا1 ظ؛ ث ى ن ل ا ة ج ب ل ا ط ظ ل ا
و هل (1) نهي ض جا ت ك ل ئ  ب ه

ن ي ا ا ب ك ا وا ن د ب ل ط م سكنعة ا ت ل ل
ة ا د ج وا ت م ي ل ي ١ ن ا ا ي ١ لح ب  

ا ق ك ض في ر ه ن سكا وت د ا ١ ه م ل  م ل
ل (رة ا ١ م ا ذ ن ع ط با يق ل م  ل
ررة ا ء الحيا ا فى مدك  ب كا ل
ب) م س ا د ا م س ا ى ه ) ق

ة عالتح ر ش ا ا و ا م م ا ل ر ت ب ى ث عل
ت ا ط ا لمحة ا ط أ ل اي ال , ض ا  ال

ك قش ستمئا د د  ن——بعك دا ما نهى ك
ا ٧ خ م ١ ن ل ب ب ن ل و ب م آ  ا
ا ما ن د و ط م ن ي ا ١ م ن غ سي ح غ ت م ع م و

ا لصععة ١ هم د ه د ول و ن نح ا ن م

ق ا تعطى ن با لسعكن ١ ن لكلع ي غ ع ع ل ل
ب ا ا س ي ن ن ؛ ك م ل ا ي ا م ا ب

م لدي ١ ممح ر ة ا شادة محن س ز ف  د
ة ممإ ر ا م م ا ك د ه ز ش ا ا ا ف ن  سمحري ل

ر ا حول ق ن رل ط1د لمي ا ي ا ت م ف م  س
ذ ا مة ق حدي ١وو١ منق فى لنربمحمق ا ل
لصحة ا سلحن ر

م وشركا ب الجا ١ م ,٠ ت
ل ن ا ي ا ط وا ك ش ش م دا في ب ن ول  ه

ل ا ' ى م م ج آ م ب م م ل ب " ل ا ه
د ة ن ا إل ا م6ف ال ؤرك م ل ا و ق ا

أ ا مد ا ب و ل ط ه ل ي د ى لش ل ا ن ب ئ  ل

ن ن لنحيا ا و ك ر ا ي < ى ي ا كل د م ت ر ل  غب

ي ة با كاف ع س ا ل ي ن ل ا م ل د ي ل ا ب ع  ل

ل ا و م ال ى و ل وا ن ا ا مد د ج ي ا ؛ر ل م  ل

ى ع ن )ب ت د ع د ظ م ا ن م و ل ب ي  ٠ ا ل

ب ا فبيدا ب أ مخهظم ل م ا ء م د ر '  ؛
دا م ر م ن ال.إ و إ ن آل د١ا ل ل ا ب ط ال

ن هم ي ل عند ك ة ا مع د غ ل ة ١ ل ي د ن ل و ه ل

ب ا م ل ا د •ا

ر لدروس ا ،هد ن ١ ب ت ع م كدرزس ت ه ت ب ن  ي

ق دي عيي ا ا على لحصول ا من وت ت د ا ل خ  ث

س ٢^١١̂.^ الفردربت ا ل ب

ط ا ء ريت ل
ا ى لدروص ١ هده ن ١ ك  شهم ١ و خالل صل

ك ر ل ب المة د ع ا في ت مسيا ا ت ب ن ي ع

م م ك ل د و ق ا م ه ه ى ل ا آ ^ . ه ه ق ء ال ا

م و ا دا ص ا ي م ص وا ٠ ل خ • ل
س ا ‘دس ي لدرو و ي ا ش ذ * إ

ئ ا ن ل ة ا ل ي د ن ل ر ي ة ا فق ومعر ل ر ل ج ت  ل

ا ١ ح ق ا ت إ ل حقو ن ل ب وت جا ١ وث ن رة ل

خ •ال
ا لىععستالقرومر ا مدم ن ٧ ونخرا م ل بم ك

ق با عولندي ^ر ^ و ك يجب للف ي ن ن ا عل تكر

را كل ت ن ا للمن ن ي د ول ه ها ل م ض ك و ل ب ك

ي ي ا ح ك ن ل ك ن س ا م ت ه م ع س ا ب و ر د  ل

ن و د ل شا ب • ث

ة حا وثى ت تا دا ١ ل ع س ١ مدم ب لدرو

ة ا خالل د ع رة ا ل و ك عد ر ا و ى ١ ل ي  ث

ن ك يعك ب غا فى ل ق ن امالدد ا ل ح ت ل  ت

ع ط د ا ك ٣ ص ا دروس ب  ا

ل ق معا بلث شبا ١ دي ٠ رة ل
ب وا لدررص ١ هدد محل معا ما ا ك ل

ة ب ر ل ل م ل آ ا ر م ك ا - ك ال ط

ا وا خ نهو ي ي ل  لحكومئ ا سمتعومء ق

ؤ غ ي م ث ب ث أ كما ل د ب س ١ هده سن  لدرو

وم في ر وا ي ي مب ٠ و2 شت
ا دا فا ت غ ب ك ة ممتا فى ترغ ع  لدروص ا هدم ب

ب ا ن ١ علعءك فيج ط د ١ ت سب و  ئ لخا ا ل

هدا ت دا ا ما ا ب ن د ك ي ر د ١ ت ي ز م ن ل  م

ك ت لمعلمرما ا *لم حل ن با ل م ر ت ب  ع

م ن ر ل ي ا ل ا ت ل آ99ة5م ا ا0 6آ ط ا م ة

يااث حثيث مم ي
ك و ا 19 و ل ب ر ك ما ا عب ة ا نالش ل ي طن و ل  

ق وا 1 بل7 آو ص ط م س هي ل كورتجلم

ك ل م ٠ ب

ر ٠ وشكرا دي رمة ١ م مد د ا ل ع م  ٠ ل

د ١ ي ن محن ٠ ل و ٠ لي


