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A r t o t e e k  
start 
ledenwerf-
actie
Hete Herfst
D e m et s lu itin g  bedreigde  
Artoteek Westerpark is  €٠١١ 
ledenwerfactie begonnen waarbij 
prijzen zijn te behalen, De 
hoofdprijs is voor degene die de 
meeste nieuwe leden aanbrengt: 
kunstenaar Peter Klashoret zal 
zijn of haar portret schilderen. 
K l a s h o r s t  s t e l t  z i c h  o o k  
beschikbaar voor het tekenen van 
d e  p o r t r e t t e n  v a n  v i j f  
eersteprijswinnaars. Daarnaast 
maken de ledenwcrvers kans op 
een plaatsje aan het "Hete Herfst 
G a l a - d i n e r "  m e t  b e k e n d e  
N e d e r l a n d e r s ,  e e n  m o o i  
k u n s t b o e k ,  e e n  t،jart o f  
bioscoopkaartjes.

؟ inds de Artotheek van het 
stadsdeelbestuur te h©ren kreeg dat 
er een ton op hun budget gekort 
z o u  w o r d e n  m e l d d e n  
h o n d e rd tw in tig  m ensen  zich  
spontaan als lid. Daarnaast leverde 
de  actie 'H ete  H erfst', d ie 
doorloopt tot en met dinsdag 30 
november, in de eerste w؛؛e^ al 
negentig nieuwe leden op. Dit
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Turks Huis Westerpark 
heeft nog steeds §een muren

Het initiatief voor het Turkse Huis 
kwam twee ؛aar geleden van İbra- 
himoglu, migrantenwerker van het 
stadsdeel. Hij zocht daarop contact 
met Veyis Güngör, de huidige 
voorzitter van de vereniging. Be- 
halve naar een gezelligheidsruimte 
streeft het Turks Huis naar een 
grotere tetrokkenheid van de Turk- 
se gemeenschap bij de Nederlandse 
samenleving. Door een brug te 
slaan naar de buurt (mensen en 
instellingen) hoopt het Turks Huis 
begrip te kweken. Güngör: "de 
,buurt moet merken dat we er zijn."

Op het programma van de vereni- 
ging staan politieke participatie van 
en voorlichting aan, Turken hoog 
in het vaandel. Voor ouders van 
schrolgaande kinderen komt er een 
sp r^ k u u r  over schoolkeuze. Voor- 
lichting over huisvesting, gezond- 
heidszorg en instellingen behoren 
ook tnt de activiteiten 
Te denken valt, volgens Güngör, 
een bezoek aan een politiebureau. 
Zo'n bezoek kan verduidelijken hoe 
Nederland reilt en zeilt. Andereom 
nodigt het Turks Huis niet-moslims 
uit voor de viering van de afclui- 
ting van de ramadan.
"O nder'het genot van een drankje 
en ،*n h ap ^  zal hopelijk weder- 
zijds begrip ontstaan”, zo staat te 
lezen in het werkplan van de ver-
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Voor «٠١١ groenteboer heeft me- 
n،؛،؛r Keklik een vreemd probleem: 
te veel klandizie. Dagelijks han- 
§£١١ tientallen mannen in zijn 
winkel op de Spaarndammerdijk 
rond. Keklek ziet machteloos toe 
hoe zijn omzet daalt: "de vrouwen 
schamen zich en komen niet 
meer".
Keklik w il de mannen niet naar 
huis sturen. Want nergens in het 
stadsdeel is een Turks koffiehuis 
waar de mannen kunnen praten 
en theedrinken. "Een man hoort 
niet thuis rond te hangen", vindt 
Keklik, "in Turkije gaan we na 
het werk altijd naar het koffie- 
huis."
Enkele Turken richtten anderhalf 
jaar geleden in samenwerking met 
het stadsdeel het Turks Huis op. 
De naam verwijst naar de gezel- 
ligheid die een huis uitstraalt. De 
naam dekt de lading echter niet 
want het Turkse Huis heeft geen 
huis.

In stadsdeel W esterpark 'w onen 
ongeveer 1200 Turken, wat over- 
eenkomt met zo 'n  vier procent van 
de totale bevolking. In voorzienin- 
gen komt deze gemeenschap er 
echter bekaaid af. Moskee noch 
koffiehuis is er te vinden voor de 
Turken. Sh©armazaken, groente- 
winkels of confectieateliers zijn wel 
sterk vertegenwooróigd in het 
stadsdeel.

"Zomers Buiten, ’s winters ook?"

Over kraakwoningen 
Van Boetzelaerstraat 
nog geen zekerheid
٥٠ intentie ٠٠١ een goedkope woningvoorraad in de Staatsliedenbuurt 
te behouden, en in de nabije toekomst een gesprek hierover tussen 
Zomers Buiten en de deelraad. Zo vatte Paul ‘ van het
Wijkopbouworgaan de uitkomst samen van een gesprek tussen hem, 
Piet Vink (secretaris van het wijkopbouwoigaan) en Woningstichting 
^٠٠١، «  Buiten over het huurbeleid voor woningen in de buurt Het 
Wijkopbouworgaan Staatsliedenbuurt had in een pittige corresponden- 
tie met Zomers Buiten om opheldering en overleg gevraagd.

Volgens het comité is het bedrag 
echter veel te hoog voor deze klei- 
ne woningen. De woningen werden 
k e e r op koer afgewezen door WO- 
ningzoekenden, mogelijk vanwege 
de nieuwe huur. Bovendien dreigt 
op deze manier het aantal goedko- 
pe woningen in de buurt te ver- 
dwijnen. Het comité stelde de
kwestie aan de orde In brieven aan
Zomers Buiten en via telefonisch
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Op maandag 11 oktober jongstle- 
den kraakte het "Bewonerskomitee 
Van Boetzelaerstraat" drie wonin- 
gen in en rondom de Van Boet- 
zelaerstraat. In de maanden daar- 
yoor was een aantal woningen vrij- 
gekomen. Zomers Buiten verhoog- 
de in één keer de huur van ٢ ؟روأ - 
naar f 330,- per maand. De woning- 
bouwvereniging atelt dot deze huur 
'overeenkomt met و0ةو  van de 
maximaal redelijke huur en betaal- 
baar ؛ة ٧٥٥٢  haar doelgroep, name• 
lijk de lagere inkomens.

Laatste mogelijkheid 
om huurverhoging te 
weigeren!

ق.سةق,راااجق , De Huurcommissie zit
op de le  verdieping van het 
Havengebouw, de Ruyterkade 7, 
1013 AA A m s t e r d a m .  , D é  
formulieren kunt u  krijgen bij de 
Huurcommissie, maar ook bij het 
Wijkcentrum, van Hallstraat 81.
Op het formulier moet u  invullen 
wat uw  bezwaren zijn tegen de 
h u u r v e r h o g i n g .  H e b t  u 
onderhoudsklachten, dan moet u 
die op het formulier vermelden. 
Vindt u  de huur te hoog, dan moet 
u  het puntenaantal van uw  woning 
vermelden op het formulier.
A ls  u d e  b r i e f  v a n  d e  
Huurcommissie ontvangt en geen

form ulier m et uw  bezw aren 
inlevert bij de Huurcommissie, 
moet u  de huurverhoging betalen, 
u  moet dan met terugwerkende 
kracht tot 1 juli 1993 betalen. Ook 
als u  het formulier te laat inlevert, 
moet u  de huurverhoging met 
terugwerkende krach، betalen.
'Wilt u  meer informatie over dit 
onderwerp, kom dan naar het 
h u u r s p r e e k u u r  v a n  h e t  
Wijkcentrum aan de van Hallstraat 
81, tel. 682 1133. u  kunt daar 
terecht op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur en op 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 
uur.
Ook voor andere vragen over 
huurrecht kunt u  bij ons terecht.

Medewerkers Huurspreekuur

Er zijn twee manieren om de
h u u rv e rh o g in g  te  w eigeren . De
«  mogelijkheid is het indienen ؛؛،؟
van een bezwaarschrift b}j de 
verhuurder. De tweede mogelijk- 
heid bestaat in december 1993. 
Wanneer een huurder de huur- 
verhoging (meestel per 1 juli) niet 
betaalt, én geen bezwaarschrift 
heeft ingediend, is er volgens de 
wet geen sprake van huurverho- 
ging. Wil de verhuurder toch dat_ 
de de huurder de huurverhoging 
betaalt, dan moet de verhuurder de 
Huurcommissie inschakelen.
De verhuurder moet een t*؛paald 
formulier inleveren bij de Huur- 
commissie. Bij huurverhogingen 
per 1 juli 1993 » ٥١؟ ، dat gebeuren 
voor 23 september 1993.
D e H u u r c o m m i s s i e  s t u u r t  
vervolgens een brief aan de 
huurders die geen huurverhoging 
betalen en ook geen bezwaarschrift 
hebben ingediend.

I n  A m s t e r d a m  z a l  d e  
Huurcommissie deze brieven in de 
maand december 1993 versturen. 
Dan moet de huurder reageren. 
Paarvoor heeft de huurder 6 
weken de tijd. De termijn van 6 
weken begint te lopen op de 
datering van de brief van de 
Huurcommissie. De huurder moet 
een speciaal formulier in tweevoud 
inleveren bij de Huurrommissie. 
Dit formulier heeft als nummer
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Woningbouwverenigingen vragen 
onnodige huurverhogingen

Super g^ecialiseerd 
!١١ Kerstverlichting

10-delig, 20-delig 
35-delig, 50-delig, 100-delig 
140-deHg + muziek 
50-delig + muziek 
16-deiige en 20-delige kaars

T e « .  6 S 4  4 8

Huisbazen worden opgeroepen

ءا  Keucheniusstraat 
pakt drugsoverlast aan

Vijf huiseigenaren hebben inmid- 
dels van de bewonersgroep een 
brief gekregen, waarin gevraag،! 
w ordt een eind te maken aan de 
©verlast van de bewoner. Hierbij zi؛ 
٠٠^  w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g  
Rochdale.
'En we hebben een brief naar de 
Gemeentelijke Dienst Herhuis- 
vesting gestuurd met het verzoek 
o£ ze voortaan beter willen opletten 
Wie er op een woning komt. Het 
GDH heeft ons beloofd een onder- 
zoek in te stellen.'

Ook twee huiseigenaren hebben 
inmiddels gereageerd, aldus Swaen. 
آه  een huis zijn zowel de huurder 
als de onderhuurder de huur 
opgezegd. De andere huiseigenaar 
vertelde zijn pand net gekoeht te 
hebben en wist nergens van. Mag 
je hieruit con€luderen dat huiseige- 
naren helemaal niet wie hun
panden bewonen? Swaen: 'Kijk 
eens hoe de huizen er uit zien. Er 
mag weleens gerenoveerd gaan 
worden. Veel woningen staan ook 
Jeeg en w؟ rden alleen als postadres 
gebruikt. Ik kan zo al vijf lege 
woningen aanwijzen. Wie kan je de 
schuld geven? Het GDH bepaalt 
wie welke woning krijgt. De huis- 
baas heeft vaak niets in te brengen. 
Die raakt dan gepik،؛erd en laat 
vervolgens z 'n  pand verloederen.' 
Tijdens de vergadering in septem- 
ber hoorden de bewoners van 
Reidinga van het Meldpunt, dat de 
Staatsliedenbuurt een blacklist van 
m aar liefst 192 adressen van drugs- 
overlast telt. Hiervan zouden er nu 
142 'opgelost' zijn. In de Eerste 
Keucheniussfraat in ieder geval nog 
niet.

M©nique Lindeboom

tegen racisme 
buurtbewoners

Westerpark wil die programma’s on- 
der de loep nemen om een antwoord 
op deze vragen te vinden.
Ben je een kritische bu^tbew©ner en 
heb je zin om hieraan mee te werken, 
bel dan het Wijkopbouworgaan 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, 
tel. 682 11 33, en vraag naar Bettina.

D e bewoners zijn de jarenlange 
©verlast van junkies en dealers 
zat. 'De politie roept alleen maar
da* ze het druk hebben en het 
meldpunt Drugsoverlast bedoelt 
het goed maar kan ook weinig 
doen/ 8 ه ا ه1ا  bewoner Marco
Swaen. De huiseigenaren van de
drugspanden hebben nu een brief 
gekregen om orde op zaken te 

ل،ء11ااء . GDH stelt een onderzoek 
in.

'A l 8 jaar hebben we hier een 
dealer wonen. Bij tijd en wijle is 
het rustig en dan begint het nachte- 
lijke geroep weer. Afgelopen zomer 
kwamen er meer dealers bij en toen 
liep het uit de hand. Er werd in de 
portieken gebruikt, vechtpartijen op 
straat. Zoals ook in de Groen van 
?ritt؛؛tererstraat gebeurt.'
B ellen m et p o litie  en  he t 
Drugsmeldpunt gaf de bewoners 
steeds vaker het gevoel dat ze er 
alleen voor stonden. 'Politie liet 
echt blijken van bemoei je er niet 
mee. En van we hebben wel iets 
anders aan ons hoofd. Ze kunnen 
het gewoon niet aan.'

Het m؟ ldpunt Drugs had de 
bewoners geadviseerd brieven te 
schrijven naar de huiseigenaren en 
zoveel mogelijk handtekeningen te 
verzamelen. Dat was voor Marco 
Swaen en zijn buurm an Fred 
Borius het moment om alle bewo- 
ners op te roepen voor een verga- 
dering. 'W e hebben Paul Christen- 
huis van het wijkopbouworgaan 
toen gevraagd of hij voor ons die 
vergadering kon organiseren. N u is 
dat niet 1لالاا werk, maar Paul bood 
wel vergaderruimte aan en hulp bij 
het maken van uitnodigingen.'

Buurtplatform 
zoekt kritische
Wat is ’dé politiek’ van plan te doen 
voor het ontstaan van een leefbare 
buurt zonder vooroordelen en ra- 

cisme? Besteden de diverse partijen 
überhaupt aandacht hieraan in hun 
verkiezingsprogramma’s? Het Buurt- 

cisme؛platform tegen Racisme en Fa

naar die goedkope woningen alleen 
maar toeneemt: door werkloosheid, 
vergrijzing en de afbraak van het SO- 

cialc stelsel komen steeds meer men- 
sen op het absolute armoedenivo. En 
dan zijn er ook nog de zogenaamde 
’starters’ op de woningmarkt: ؟tuden- 
ten, nieuwkomers e.d. Juist deze 
groep heeft behoefte aan woningen 
met een huur tussen de /  200,- en

م 300.-,
Waar dit toe kan leiden, tekent zich 
nu al af: tijdelijke, maar steeds lange- 
re leegstand en hrschuldontruim in- 
gen. Leegstand omdat sleehte wonin- 
gen te duur op de markt worden aan- 
geboden en woningzoekenden zulke 
woningen niet kunnen of willen beta- 
len. H u rs^ ld o n tru im in g en  omdat 
je uiteindelijk toch ergens moet wonen 
en dus de aangeboden woning maar 
accepteert, ondanks de hoge huur.
ال " heeft noch de deelraad, noch de 
centrale stad veel middelen om effec- 
tief het goedkope woningbezit in 
stand te houden cn zou eigenlijk het 
rijk daar de middelen voor moeten
versehaffen. Maar ja, die doen dat 
dus niet meer... De gemeente moet het 
doen met de vrijwillige afspraken met 
w oni^ouw erenig ingen . Ze zou 
daarin auota-afspraken kunnen ma- 
ken: /ovcel woningen moeten er be- 
schikbaar blijven met een lage 1اااااا.
Of dat gebeurt? In december is er een
poging om een zogenaamd convenant 
af te sluiten met de wonlngbouwver- 
enigingen. Laten we hopen dat zowel 
ط  centrale stad, de deelraad, als de 
WBV’s deze trend onderkennen cn 
hun meest sociale gezicht opzetten.

Rens Broekhuis

ik herhaal het nog maar even -  heel 
goed het ccntrum voor moderne mu- 
ziek In zie passen. Maar Ik vind met
alle respect voor uw coalitie, deze te
klein voor het grote terrein. In deze 

.opvatting sta ik niet alleen, dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de nota ’bouwen voor 
cultuur’ van de Amsterdamse Kunst- 
raad. Wat betreft mijn opmerking 
over verbouwingsgelden: het is inder- 
daad onzin te veronderstellen dat de 
deelraad deze zal betalen. Of de ver- 
bouwing dan door de centrale ؛>،ad zal 
worden gefinancierd is eehter specula- 
tief en wordt onderwerp van onder- 
handelingen. Daar voorziet het zgn. 
Kunstenplan niet in.

Lot slot: het siert me niet roddels over 
uw financiële positie te reproduceren; 
ze waren in mijn artikel onnodig en 
daarom kwetsend. Ik wil me daar dan 
ook voor verontschuldigen.

Rens Broekhuis

Dit verdient een uitleg, want juist in 
Amsterdam spreekt men van een over- 

aanbod van 45% van die goedkope 
wontngen.

Een klein rekensommetje leert ons dat 
woningen die nu nog 

/ 300-, kosten bij een huurverhoging
6% van

woningbouwverenigingen verhogen 
over 5 jaar - (امبمو,و met 

/ 400- , en over 10 jaar /  537,- gaan 
—,500 / kosten. Bij woningen van 
—,670 / loopt de huur in 5 jaar op tot 

, - .895 / en in 10 jaar tot 
De aftraak van de goedkope woning- 

voorraad wordt nog eens versterkt 
door de huurharmonisaties: als een 
woning leegkomt, kan de nieuwe huur 
worden aangepast. De woningbouw- 
verenigingen hadden met de gemeente 
afgesproken dat voor een deel van de 
goedkope woningvoorraad deze huur- 
harmonisatie zou oplopen naar maxi- 

o van de maximaal redelijke70'؟ maal 
huur — de hoogste huur die volgens 

el kan worden ge-؟het puntenstel 
vraagd. Inmiddels is deze vrijwillige 
afspraak -  althans in de Staatslieden- 
buurt ■ geschonden door de woning-
bouwv^enigingen en vragen zij nu al-
len 90%. Zo wordt een woning (bij- 

voorbeeld de gekraakte in de Van 
,-220 / eerst ل ؛ء (Boetzel^erstraat 

tot /  350,-. Daar -ةت0ا / deed, nu 
komt nog eens die jaarlijkse huurver• 

 hoging overheen ٧،،،؛ 5,5 ٩٩٠.
25% Als u dan ook nog eens weet dat 

tot 30% van de huurders jaarlijks ver- 
huist, dan kunt u bevroeden dat er 

decennium nauwelijks ؛اوء binnen 
meer goedkope woningen zijn. En dat
in een tijdsgewricht waarin de vraag

(ingezonden brieven)

Concluderend stel ik vast dat veel van 
je beweringen onwaarheden zijn. Ik 
vraag me dan ook af welke informa- 
tiebronnen je gebruikt hebt. Het zou 
aardig zijn die ook te vermelden in je 
 tuk. Het is jammer op deze manier؟
kennis te moeten maken met de jour- 
nalistiek in de Staatskrant. De IJsbre- 
kercoalitie verdient een betere behan- 
deling.

Jan  W olff namens 
De l^brekereoalitie

Beste Ja؛، Wolff,

Naar aanleiding van uw open hrief 
kreeg ik even de indruk dat ik in de 
verkeerde bokswedstrijd knock-out 
was geslagen. In mijn artikel richtte ik 
me namelijk tegen het m.i. onbehol- 
pen kunstbeleid dat er in deze deel- 
raad wordt gevoerd. Een dergelijk ar- 
tikel schrijf ik uiteraard niet om mijn 
gelijk te krijgen of om anderen uit 
sleehts prozaïsche redenen onder de 
grasmat te schoffelen. Ik schreef het 
artikel uit oprechte bezorgdheid over 
de huidige culturele ontwikkelingen in 
deze kunstminnende buurt en in de 
hoop dat er reacties op zouden komen 
die tot een serieuze diseussie aanlei- 
ding zouden geven. Het verbaast me 
eerlijk gezegd dat ٧ wel reageert en 
niet diegenen die ik dacht aan te spre- 
ken, zoals de deelraad, 
u reageert op een bijzin in mijn artikel 
en verwart het simpele feit dat ik op- 
vattingen heb en standpunten inneem, 
met het verkondigen van onwaarhe- 
den. Zo ben lk een voorstander van 
een multi-functionele invulling van 
het grote Westergasterrein, waar ik -

Begin oktober zijn er een drietal éta* 
ges in de Staatsliedenbuurt gekraakt. 
De etages behoren aan woningstich- 

 t؛ng Zomers Ruiten, n؛e، ال،،اا؛ا،؛ا<ا ٠٠٨
 als slecht bekend staand؛، wonin-؛؛

bouwvereniging. De kraakjes wekken 
W ؛ه ،٢ at .٠٠ dan  ook onze  verbazing 

aan hand in sociale woningbouw min- 
?nend Nederland

Sedert twee jaar is er hst nodige aan 
het beheer van sociale woningbouw 
veranderd. Waar tot dan toe het rijk, 
door het geven van subsidies, aanko- 
penj nieuwbouw en renovaties moge- 
lijk maakte, trekt de landelijke over-
heid £؛ch meer en meer terug. Om tc 
voorkomen dat met het verdwijnen 
van die landelijke subsidies de gehele 
sociale woningmarkt in elkaar zou
donderen, is de huurverhoging gei'n- 
troduceerd. Op het moment van
schrijven -  het kan elk moment weer 
veranderen -  mogen huisbazen en 
ook wo^ngbouwverenigingen de huur 
jaarlijks tussen de 407(1 en 6١٢٢٠ verho- 
gen. De extra inkomsten die hiermee
binnenkomen, zouden moeten worden 
gebruikt voor herinvesteringen, dus
voor renovaties en aankopen; met an-
dere woorden: voor al die zaken die 
het rijk tot dusver betaalde. De W O -  

nmgbouwverenigingen hebben met 
deze maatregelen een enorme vrijheid
gekregen en de ؛andelijke, noch de lo- 
kale politiek heeft veel middelen tot 
controls؛ slechts op vrijwillige basis
vinden er afspraken plaats. Dit kan in 
de toekomst gevolgen hebben voor de 
goedkops woningvoorraad, dat is de
woningvoorraad die goedkoper is dan

/س-,

Rcakti،؛ op het stuk over het
kunstbeieid van de Stadsdeelraad
Westerpark in de krant van 
0ktobeïl993.

Beste Rens,

Het mag je niet Yerbazen dat ik langs 
deze weg wii reageren op hetgeen jij in 
bovengenoem d stuk beweert. Het
overgrote deel van de beweringen is
onjuist, en ik wil misverstanden over 
de IJ؟br«kercoalitie en haar plannen 
graag uit de wereld helpen. Ik zal mij 
tot de hoofdzaken beperken.
1. Dat de Ijsbreker aan de Weesper- 
 ijde niet groot is klopt, maar op het؛
terrein van de Westergasfabriek zal 
een Centrum voor Moderne Muziek
worden gerealiseerd waarin ءئ I.Tshre-
kercoalitie zich zal huisvesten. Dit 
bestaat uit ongeveer 16 stichtingen 
met ruim 100 medewerkers en een ge- 
zamenlijke omzet van rond de 20 
miljoen.
2. Je steil dat er geen geld voor de ver- 
bouwing zal komen. De wethouder Fİ- 
nanciën. Frank de Grave, heeft voor 
1994 nog geen bedrag op de begroting 
opgenomen, omdat de deelraad op 15 
juni jl. besloot om één en ander nog 
eens extra te onderzoeken, wat ruim 
een half jaar vertraging tot gevolg 
heeft. Samen met wethouder Ernst 
Bakker heeft De Grave zieh verplicht • 
het zgn. Kunstenplan uit te voeren, 
waarin de realisatie van een Centrum 
voor Moderne Muziek op de tweede 
plaats staat na de verbouwing van het 
Stedelijk Museum.
Er is dus geen enkele reden om aan te 
nemen dat de I.J^brekercoalitie bij de 
stadsdeelraad zal moeten aankloppen 
voor geld.
3. In tegenstelling tot de geruchten die 
jij zou hebben gehoord is De IJsbre- 
ker financieel kerngezond.
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KOPIEËREI & DRUKKEN

NU OOK FULL COLOR KOPIEËN- 
FAXSERVICE-VOUWEN-LIJMEN 
LAMINEREN-INBINDEN-NIETEN 
VERGAREN-PERFOREREN-D.T.P.

DONKER CURTIUSSTRAAT 5 (T/0 BouwVaria) 
ma-za: 9.30-17.30 Tel. 6846771

م .ي ب ة ؛ خ ي

Infiltrant ontmaskerd: 
de geste ٧٠٨ Genet

zetten in bedrijfsruimtes. Zo ge- 
zegd, zo gedaan: vanaf 1 سار zou 
Amsterdam eindelijk het luilekker- 
land zijn waar de onroerendgoed 
markt altijd al van drram de.
Deze achtergrond maakt het ook 
verklaarbaar dat wethouder Cenet 
hooghartig w arschuw ingen  van 
diverse kanten in de wind ؟loeg, 
dat op deze manier enorme hoe- 
veelheden woningen zouden wor- 
den onttrokken aan het bestand aan 
betaalbare huurwoningen. Ondanks 
het feit dat de gemeenteraad in- 
middels met een noodverordening 
de geste van Gene؛ heeft geblok- 
keerd, is het kwaad al geschied. De 
afgelopen weken heeft in Amster- 
dam  voor ٥١«  dan 1 miljard gul- 
den aan transacties plaatsgevonden 
en zijn vele duizenden woningen 
gesplitst, samengevoegd of omge- 
zet in bedruifsruimtes. Een >»*■١ 
leger aan notarissen en ambtenaren 
heeft hierbij weltóllend zijn m ed^ 
werking verleend.
Bij het ter perse gaan van deze 
krant waren de betrokken diensten 
op het stadsdeel Westerpark nog 
druk doende om de schade te in- 
ventariseren. Voorzichtige schattin- 
gen leren echter dat de a fge lo^n  
weken alleen al in de S taa ts l^en - 
buurt tientallen woningen aan de 
voorraad goedkope huurwoningen 
onttrokken zijn.
Cenet's reartie: "Ach, zo drama- 
tisch is het nu 00^  weer niet. Mijn 
streven om het percentage l،oopwo- 
ningen in Amsterdam flink op te 
krikken wordt in één klap ge- 
haald." Dit is g ^ n  naïviteit of ٩٢- 
nisme, maar kwader trouw. Maar 
wie dacht dat de wethouder na dit 
schandaal wel de laan zou worden 
u itges^urd , komt b e o g e n  uit. 
Men dekt elkaar door dik en dun. 
In Amsterdam rolt je kop als wet- 
houder namelijk alleen bij zeer 
ernstige delicten. But who's affraid 
of Louis Genet?

Konden wij u  in onze vorige co- 
؛٧١١١١١  reeds berichten over de lou- 

che praktijken op de onroerend 
goed markt van de v،»rmalige 
krakCT uit de Staatsliedenbuurt ]ack 
van Lieshout, ook aan het geval 
Genet zit een doordringend luchtje. 
Dankzij inflltratiewerkzaamheden 
bij de Gemeentelijke Dienst her- 
huisvesting is komen vast te staan 
dat ook Louis Genet, de weldoener 
van o n r^ re n d  goed, zich eens 
schaarde in de rijen van de Amster- 
damse krakers. In de zomer van 
1980 kraakte hij in de Pijp de Dus- 
artstraat 4-2 hoog. Uit hoofde van 
zijn functie binnen de ?vdA corres- 
pondeerde en telefooneerde hij wat 
met de directeur van het G.D.H en 
werd vervolgens gelegaliseerd.
Het blijkt dat we ons * 
hand toch ernstig zorgen moeten 
gaan maken over de handel en 
wandel van de voormalige Amster- 
damse krakers. Wij houden u  op de 
hoogte.
Deze maandelijkse bijdrage wordt 
veraorgd door medewerkers van 
het Staatsarchief. Dit archief legt 
zich o.a. toe op de tu؛bulente ge- 
schiedenis van de Staatslieden- 
buurt in' de afgelopen 25 jaar. Het 
archief staat open voor * *  
lenden op maandag van 11 tot 16 
uur. Adres: Groen van Prinsterer- 
straat 82-hs, tel. 684 35 14.

Inmiddels is bekend dat de Am- 
sterdam se gemeentepolitiek de 
laatste jaren openstond voor ambi- 
tieuse lieden uit de onderwereld. 
Zo werden door stadspolitiecus 
Nordholt persoonlijk maar liefst 
drie pogingen tot infiltratie blootge- 
lcgd. Twee van deze gevallen blij- 
ken zich te hebt^n afgespeeld in de 
marge van het politieke bedrijf, en 
wel binnen de PvdA en de ٧٧٠.
Over het derde geval hullen de 
betrokkenen zich in een opvallend 
stilzwijgen. Het gaat dan ook om 
een schandaal van de eerste orde. 
Ter bescherming van hun eigen 
belangen blijden de hreders van 
recht en orde nogal eens aan één 
oog blind. Hoe is het anders te 
verklaren dat volledig genegeerd 
w ordt dat één van de meest d ،^ r- 
trapte infiltratie-operaties de afgelo- 
pen maanden tot een succesvolle 
afronding is gekomen. Het betreft 
hier de infilfratie van het Amster- 
dams Onroerend Goed Syndikaat 
in nota bene het college van burge- 
meester en wethouders zelf. Hoofd- 
verdachte: Louis Genet, PvdA-wet- 
houder van volkshuisvesting.

Twintig jaar lang heeft de politieke 
elite zich ingespannen een water- 
dichte wetgeving te ontwerpen ٠٥١ 
h؛؛t kraken van huizen tegen te 
gaan. En daar was ie dan, op 1 juli
 -werd de nieuwe huisvestings وووآ
wet van kracht. Het enige opzien- 
barende in de nieuwe wet is het 
artikel waarin het kraken van hui- 
zen en gebouwen die niet langer 
dan een jaar leeg staan strafbaar 
wordt gesteld. Kon het mooier? In 
één klap dacht men niet alleen 
voorgoed van die vervelende kra- 
kers af te zijn, tevens zag de wet- 
houder de kans schoon om de 
jarenlang gedupeerde huisjesmel- 
kers eindelijk eens schadeloos te 
stellen. Want wat hebben ze gele- 
den, die huisjesmelkers.
Jarenlang hebben diverse actiegro^ 
pen en buurtinitiatieven het leven 
van vele speculanten en makelaars 
zuur gemaakt. Men trok ten strijde 
voor het behoud van een kwalita- 
tief goede en betaalbare w ^ in g -  
voorraad in Amsterdam. Zo werd 
hier in de Staatsliedenbuurt in ٦̂  
het Horizontale Verkoop Syndikaat 
in het leven geroepen om tegen- 
wicht te bieden aan de vloedgolf 
aan woningsplitsingen die in die 
jaren de stad oversprelde. En wie 
herinnert zich niet de soms maan- 
denlange campagnes tegen duistere 
types als Doerga ('79), Waasdorp 
('82) of Nobel ('89). Lieden die er 
enkel op uit waren hun eigen por- 
temonnaie te spekken door het 
illegaal splitsen van woningen 
(horizontale verkoop) of het door 
neprenovaties onttrekken van WO- 
ningen aan de goedkope woning- 
voorraad. Stuk voor stuk hebben ze 
uiteindelijk het onderspit moeten 
delven.

Weet je wat jij moet doen, werd 
Genet ingefluisterd, om het weer 
een beetje goed te maken met al 
die arme onroerend goed speculan- 
ten vergeet je gewoon in de apart 
bij nieuwe wet op te nemen ge- 
meenteverordening vast te leggen 
dat het verboden is om woningen 
horizontaal te splitsen of samen te 
voegen en óm woningen om te

O f n k g g
nationale kollekte 

voor mensen met een 
veretandelijke handicap

Giro 11 22 22 2 
Bank 70.70.70.333 

t.n.v. Stichting NKGG 
te Utrecht
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ARTOTEEK
bracht het totaal vonge w ^ k  op 
1020 leden. Er zijn minimaal 1100 
leden nodig. H e t d a g e l i j k s  
bestuur van stadsdeel Westerpark 
gebruikte het ؛eit, dat er maar acht- 
honderd mensen waren die van de 
kunstuitleen gebruikmaakten, als 
argument om op de artotheek te 
bezuinigen. Hoofd van de arto- 
theek Anna ten Braggencate vindt 
dat oneerlijk: "Wij hebben ons ge- 
concen treer op het organiseren 
van educatieve kunstprojecten voor 
bevolkingsgroepen die over het 
algemeen niet met kunst in a a n r a -  

king komen. Dus voor migranten, 
mensen met lage inkomens, kinde- 
ren en jongeren. Dat was ook de 
opdracht die we bij de oprichting
van de artotheek drie jaar geleden
hebben meegekregen. We bereiken 
daarm ee ongeveer 2 0 0 ه  mensen per 
jaar. De kunstuitleen is ؛؛en neven- 
taak, waarvan op dit moment dus 
meer dan duizend Amsterdammers 
profiteren.''

Anna ten Bruggencate maakt zich 
zorgen over het negatieve beeld dat
is ontstaan, als zou het stadsdeel
tonnen uitgeven aan een elitair
clubje kunstleners: " De artothrek 
bereikt gemiddeld $٠٥٠ mensen per 
jaar. Dan komt de subsidie die het 
stadsdeel tot nu toe bijdraagt n؛*;r 
op honderd gulden per persoon, en
niet op zeshonderd zoals wel eens 
werd beweerd. Daarnaast heeft de 
artotheek ook inkomsten uit de 
verkoop van kunst, brochures en 
ophangsystemen en dergelijke. Die 
bedroegen het afgelopen jaar 50.000 
gulden.
"Actievoerders van het Actiecomité 
Behoud Artoteek Westerpark zijn 
in gesprek gegaan met leden van 
de stadsdeelraad afzonderlijk. Doel: 
"Hen beter te informeren, zodat ze 
niet klakkeloos het standpunt van 
hun fractie overnemen." آه samen- 
werking met de artotheken van 
Osdorp en Amsterdam-Noord, die 
ook op de nominatie staan om 
gesloten te woiden, organiseert het' 
comité in november een serie ron- 
detafelgesprekken en openbare 
debatten. Hierin zal met kunste- 
naars en politici ged؛»:uss؛ëerd 
worden over een nieuwe koers in
het artotheekbestel.

Tinto van Tuyl
Wie mee ١٧١! doen aan de 
l e d e n w e r f a c t i e  ، ٠ ٨  e e n  
f o r m o l l e r  h a l a n  b i j  A r -  
t o t e e k  w © $ t e r p a r k ,  ٧٠٨ 
H o g e n d o r p p l e l n  104 ( o -  
p e n l n g s t l j d e n :  d l n s -  
d a g .  w o e n s d a g  en  v r i j -  
d a g  1 4 . ٧ ٧ ٢  1 8 . 0 0 - م ه , 
d o n d e r d a g  1 1ه . 0- ه0^ . ه  
٧ ٧ ٢ , z a t e r d a g  1 2 . 0 0 -
1 7 . 0 0 ٧٧٢.) ال ال؛ا^ا   o o k  
t e l e f o n i s c h  m e e d o e n  
door 6811013 te bellen.

Winkeliersvereniging (WCS) 
$taakt aktiviteiten

W.C.S. hierbij betrokken. De behar- 
tiging van  de  leden-belangen wer- 
den  toen ook steeds meer sociaal- 
economisch gericht, want de  stads- 
vernieuwing  begon een woordje 
mee te spreken. Er werd een win- 
keliers werkgToep opgericht die 
hieraan vele vergaderingen weidde.
Onderzoeken (D.p.o.'s) vonden 
plaats en men kan ondanks alles 
zeggen dat het nodige tot stand is 
gebracht.

Als bedrijfsconsulente voor het 
stadsvern ieuw ingsgeb^  Wester- 
park  is door het instituut voor 
M idden- en Kleinbedrijf als onaf- 
hankelijk medewerkster benoemd 
mevr. Nel de  Jager, de  Ruy-
terkade  5, tel. 020- 638 5666. 
Tenslotte willen hierbij de  oud* 
bestuursleden, Th. Spiekerman, c. 
van  Vliet en w. van Munster nog 
een ieder dank  zeggen voor het

vertrouwen  dat al die jaren in ons 
.s gesteld؛
Het nieuwe correspondentieadres 
wordt: Arie Oudshoorn, W.C.S. 
bestuur, Van Limburg Stirumstraat 
42, 1051 BC Amsterdam, telefoon 
684 8671.

Cor van Vliet

Wat wij al enige jaren hebben zien 
aankomen  is helaas werkelijkheid 
geworden. De Winkeliers Combina- 
tie Staatsliedenbuurt (W.C.S.) heeft 
zijn إةأءء؛ه aktiviteiten na 64 jaar 
met ingang van  2 oktober j.1. ge- 
staakt, wegens gebrek aan  t*stuur-
lijke opvolging. De leeftijden van 
het aftredende bestuur (voorzitter 
bijna 65, secretaris 66 jaar) waren 
van  dien  aard dat het tijd werd 
voor jongeren om  het bestuur over 
te nemen. Aangezien niemand zich
hiervoor capabel achtte (de wil is 
er wel) hebben wij in overleg met 
met de  Kamer van Koophandel 
toch een constructie gevonden om 
de  vereniging in een soort sluimer- 
toestand te laten  voortbestaan. De 
niet uitgetreden  bestuursleden
blijven de  statuten en  regelementen 
beheren  en  kunnen  altijd in de  
toekomst een nieuw  bestuur vor-
men.

Vele jaren was de  doelstelling het
organiseren van  winkelakties en -
weken die menig buurtbewoner
zich nog goed herinnert, de W.C.S. 
f^stavonden  waren beroemd.
Toen begin jaren 70 er een Wijkcen- 
trum  werd  opgericht, was ook de
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ZIJLSTRA'S IJZERHANDEL
Voor Metabo, Makita, Bosch 
Alle handgereedschappen 
Aluminium afvoer 
Koperwerk 
Verf (Flexa)

٢^^٥  (op maat)
Sloten (ook plaatsen) 
Verlichting, elektra en 
nog veel meer!

2e NASSAUSTRAAT 40/42/44 TEL. 686 ٥١ 52

K w a l l t e i t s s la g e r i j

Groot assortiment salade’s en heerlijke pate’s 
Vlees en vleeswaren enz.; enz.; enz.
Ook heerlijke kazen!! Grote stukken, kleine prijzen

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 43, tel. 684  86  71
uw TOONAANGEVENDE DRANKEN-SPECIAALZAAK IN DE STAATSLIEDENBUURT

Wijnhandel/Slijterij DE WIJNRANK
oon bogrip 15 ؛٠٠٢ Al

s tö rk  w ijn a s s o r t im e n t  u it ٨© © W ij h e b b e n 
ju w e e l t je s t u s s e n  d o © ^٢٦, ٢٣٦؛ ^٨١̂ v ijf t ie n 

n.€5؛-, ©n  1 0 ,-  g u lc i 
Plus e e n  fa n ta s t is c h  a s s o r t im e n t 

.Q e d is till© © rd  in a l lo  p r ijs k la s s e n 
Klap D e s k u n d ig  a d v i e s ,  g r a t i s  T h u is b e z o r g e n ,  r e g e l i n g e n  v o o r  f e e s t j e s ̂٨٢٨٥٧

FANNIUS SCHOLTENSTRAAT 56-58 (hoek Bentinckstr.) 07 27 اءا هءه.

ALL SOUND
٧ ٨  ̂ LIMBURG STIRUMSTRAAT ١١١ 

١٠١̂  BA AMSTERDAM TEL. 686 49 05

VOLENDAMMER VISHANDEL
JAAP MOLENAAR

٧^٢ $© g e ro o k te  
e ١٦ g e b a k k e n  vis 
Kwaliteit is o n z e  r e c la m e
̂سم LIIVIBURÖ ا  STIRUIVISTR/W\T 40

iti d&çt tA&lÂöfeett!

b o - h a k

Nieuwe kollektie 
keret- en
nieuwjaarskaarten

KADO-IDEE
Geef eens een Staatslot

KANTOORARTIKELEN 
TABAK - TIJDSCHRIFTEN ■ FOTO 

STAATSLOTEN

PIET MODDER
VAN HALLSTRAAT 236, TEL:

Schoenreparotie

Sleutels
٧١٧ sleutels kunt ٧ bij ons laten 
dupliceren terwijl ٧ wacht.

Alle soorten panties voorradig

Kledingreparatie
Ritsen in jassen, reparatie van 
lederen kleding.
Heeft ٧ vragen?
^©٢٢١ eens langs,
Wij kunne  ٧
aliicht helpen.
Naamplaatjes
٧٥٥٢ a l Uw sch o en e n , tassen en  sleutels 
s ta a n  w!) vo o r ٧ klaar.

٧٥٨ Limburg stirumplein 12a 
Tel. 681 07 90 

Os M aandags gesloten)
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De puzzel 0را ج  -de boeken van Annie M.G. Schmidt was heel moeilijk.. On آ
cLanks dat waren er goede inzendingen. Iedereen heejt inmiddels een envelop 
met verrassingen ontvangen. Eén meisje had haar adres niet goed ingevuld 
en we weten nu niet waar haar prijsje naar toe moet José van het Van Hog- 
endorpplein: In de bibliotheek ligt nog iets op je  te wachten. Kom het even ha- 
len! En dan de oplossing:

K/ia؛ا ء

ء—:ب
Foto: Joke ;

؛ ©٨ ٨ ٢ ١ O p l o s s i n g 
Schmidt-puzzel

oosters ؛١١ Rituelen 
vrouwenbadhuis

TURKS HUIS

O p  navraag wat de  criteria zijn 
voor subsidie verwijst het stads- 
deei, bij monde van  j. Spaapen, 
naar de tra§e wetmatigheid van  de 
ambtelijke molen. "Het duurt min- 
stens twee jaar voor een organisatie 
zich bewezen heeft." Het Turks 
Huis moet dus  nog  even geduld  
hebben. Ondertussen  blijft het vaag 
hoe het stadsdeel subsidies of huis- 
vesting toewijst aan  de  zelfhulpor- 
ganisaties. Spaapen: "Als je brutaal 
bent krijg je vaak  meer gedaan dan 
wanneer je afwacht". Daarmee 
refererend aan Oen na Oen. .Vorig 
jaar kraakte deze Surinaamse zelf- 
organisatie uit onvrede met de  
behuizing een oude school. Na wat 
heen en  weer gepraat en enkele 
harde  woorden  voorzag het stads- 
deel in  een alternatieve ruimte 
tussen de  bomen van  het Wester- 
park.

Ruud Grondel verwijt het Turks 
huis intussen een afwachtende 
houding. "Het Turks huis lijkt ach- 
terover te  zitten  en af te wachten 
tot het stadsdeel geld en  huisves- 
ting  levert". Waarom  het Turks 
Huis dan  niet zekf wat kraakt? 
Veyis Güngör haalt zijn schouders 
op  en antw oonh  met een weder- 
^■aag: "Dat ؛>؛٢« ، toch niet?"

Jan Maarten Deurvorst

Vervolg van  pagina  1

eniging. Allemaal mooie woorden. 
Het Turks Huis heeft toch nog 
steeds geen ءااال؛اا . De geplande 
activiteiten komen daardoor moei- 
lijk van  de grond. Zeventig Turkse 
jongeren voetballen weliswaar in 
Sporthal H ogendo^, de  taallessen 
voor Turkse vrouwen (een groep 
die volgens Güngör toch al moeilijk 
te bereiken is) verhuist wekelijks 
van  buurthuis het Verzet naar het 
?olanentheater en  terug. "Lang- 
zaam  verdwijnt de  motivatie bij de  
deelneemsters", aldus Güngör.

Het Turks Huis wordt bedeeld met 
een jaarlijkse subsidie van 20.000 
gulden. Volgens het Turks Huis is 
dit veel te weinig ٠١١١ een ruimte 
van  te huren. Daarbij komen er 
weinig ge«:hik،e panden  vrij. De 
laatste aan b i^ in g  die het Turks 
Huis kreeg, eiste 40.000 gulden 
overnamekosten. Zonder huis ziet 
het Turks Huis geen mogelijkheid 
het programma uit te voeren. 
W ethouder Ruud  Grondel denkt 
daar anders over. Geen activiteiten, 
dan  ook geen huis, lijkt hij te zeg- 
gen. Weliswaar kan hij zich voor- 
stellen dat het geduld  van de ver- 
eniging opraakt. "Huisvesting moet 
maar uit die 20.000 gulden  subsidie 
komen. Wij geven geld voor activi- 
teiten die  wij belangrijk vinden, 
niet om dat iemand mooie (in dit 
geval zwarte) ogen heeft", zo vindt 
Grondel.

kun je er een kopen bij Gülsen. En
voor nog eens 10 gulden extra schreb،t 
Anneke, een speciale wasdame, je lijf. 
Wij doen het zelf en ik ga er eens lek- 
ker voor liggen op de warme buiksteen 
in het derde vertrek. Na eerst goed ge- 
keken te hebben hoe de schrobster het 
doet, begint mijn vriendin in hoog 
tempo mijn huid af te stropen. Mijn 
huid brandt al aardig en ik vraag of 
’er al wat af komt’. ” Nee,” zegt ze 
” ik zie niets b؛j jou. Dan ben je zeker 
hartstikke schoon?”  Ik kijk om me 
heen en van alle liehamen zie ik huid- 
rolletjes komen. En gatver, ik voel ze 
zelfs op de stenen bank onder me lig- 
gen. Nog van een ander. Vrouwen be- 
ginnen te lachen. Ik vraag of we het 
soms niet goed doen. Misschien moet 
ik vaker naar het badhuis. Om huid- 
rolletjes tc kweken. De volgende keer 
geef ik me over aan de de schrobster. 
Hammam, Zaanstraat 88, telefoon 
681 48 18. ١

Monique Lindeboom

Peking ()pera

Op  vrijdag 10 december a.s. om
20.00 uur  houdt Lorette van  
Heteren een lezing over de Feking 
Gpera in  het Polanentheater.
Elke Chinese  provincie  kent 
minstens een sti^ van  traditionele 
opera. Peking is ontstaan uit drie 
verschillende vormen in China. Een 
combinatie van voordracht, zang, 
dans, mime en vechtkunst zo tten  
voor een opwindende  avond. De 
stijl heeft een vergaande ontwikke- 
ling doorgemaakt en  vraagt op  alle 
vlakken van  de  diciplines een hoog 
nivo. Bij de  lezing zal gebruik 
worden  gemaakt van  dia's en 
video-materiaal.
Enfree: f 6,50 en f 5,—. 
Polanentheater, Polanenstraat 174,
tel, 68213 11/682 02 55.

Staatskrant: 
Léés die krant!

het eerst. Tegen betaling van /  5,- als 
borg krijgen mijn vriendin en ik een 
plastic kommetje in onze handen ge- 
duwd. Om water te scheppen. Onwen- 
nig gaan we met badjas en bak de bad- 
kamers in. De eerste twee vertrekken 
zijn leeg. In het derde vertrek schrob- 
ben twee Marokkaanse moeder؛؛ hun 
kinderen onder de kraan. Ze gillen het 
uit. Klinkt goed in die holle ruimten! 
In het vierde en heetste vertrek, 60 
graden constant, is het behoorlijk vol 
maar tenminste rustig. Overal staan 
afwasteiltjes, gevul،l met water of 
badprodukten. Vrouwen zitten of lig- 
gen op de stenen, maar heerlijk ver- 
warmde, banken en gooien met hun 
kommetjes het hete water uit de teil-
tjes over zich heen.

De schrobster
Baden in een Hammam gaat volgens 
speeiale gebruiken. Je kunt natuurlijk 
gewoon douchen, beetje kletsen, wat 
drinken en weer naar huis. Maar juist
het eehte اساال؛ءة'اآ  :،،aak، het zo bij- 
zonder. Huidrolletjes moet je zien, 
daar gaat het om!
In cosmetische termen heet d؛t scrub- 
ben. Om dode huidcellen te verwijde- 
ren. De huid krijgt een betere door- 
bloeding en zal er gezonder uit zien. 
Boven،lien wordt de huid er weer 
zacht van en neemt cremes beter op. 
Een ervaren baadster legt ons uit wat 
we doen. Eerst douchen. Dan
zeker een half uur zitten, water ؛؛plas- 
hen cn zweten. Ondertussen smeer je 
je in met zeep. In de Hammam kun je
voor 4 gulden een speeiale reukloze, 
schrobzeep kopen. Een bruine gom op 
kruidenbasis. Jc huid moet ervan gaan 
glanzen. De zeep اءل؛ااا ءز  dik ،)[) ا[ا،ء - 
ren en zeker vijf minuten laten 'intrek-
ken’ om de huid te weken. Dan spoel 
je het af en is het tijd voor het echte 
werk. Schrobben!
En daarvoor heb je een speciale hand- 
sehoen nodig. Niet meegenomen?
٧٥٥٢ de stevige prijs van 10 gulden

’Zeg mam, hoelang ben jij al niet in 
bad geweest?’
’Nou, vandaag voor het eerst sinds 
een jaar,’ grapt haar moeder terwijl 
haar rug een stevige ؛؛chrobbeurt 
krijgt.
’Vieze Turk ben je, hoor mam!’ 
plaagt haar dochter terug en ze kijkt 
me aan. Ja, flauw zeg, we lachen. Na- 
tuurliik lachen we. We zitten in de
Hammam, het oosterse vrouwenbad-
huis. Allemaal in onze onderbroek een 
beetje te zweten en te schrobben. De 
huid moet schoon en zal weer glanzen. 
Werken moet je in het badhuis!

Sinds mei 1993 heeft het stadsdeel 
Westerpark w،*r een eigen Hammam, 
een badhuis dat nu alleen toegankeltjk 
is voor vrouwen. ’Een veilige plek, 
waar alloehtone sn Nederlandse vrou- 
wen elkaar kunnen oiitmoeten’ sldus 
het persbericht. De folder omschrijft 
zoals het werkelijk ؟؛: een badhuis 
waar je je vooral kunt ontspannen en 
jezelf of elkaar kunt wassen. Waarom 
alleen voor vrouwen? vroeg !أ  aan Ilk- 
nur Arisoy, co^dinatriee ٧؛؛ » de 
Hammam. ” Allochtone mannen kun- 
nen elkaar ontmoeten in de nioskee of 
het koffiehuis. De vrouwen hebben 
zo’n plek niet. Deze Hammam is ab- 
soluut verboden terrein voor mannen. 
Zelfs als er ؛ets gerepareerd moet wor- 
den (door een man, red.}, gebeurt dat 
op tijden dat de Hammam gesloten

 ,Dé Hammam heeft veel vaste klanten؛
legt İlknur uit, die elke week terugko- 
men. Daarom ontstaat er volgens haar 
20’n g ؟2؟ ll؛ge sfeer. De Hammam
heeft ook speeiale badtijden ٧٠٠٢ uit-
sluitend Marokkaanse en Turkse 
vrouwen.

Afwasteiltjes
Medewerkster Gülsen heeft amper tijd 
om ons wat over de badrituelen ءا ver- 
tellen, want er komt nog een groep 
Nederlandse dames binnen. Ook voor
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U I T هءإ
■  inzendent

س1ء ء1ال  Cavia 
Van Hallstraat 52 I. tel. 681 14 19

 voor (mlv) ءوء
kookklup gezocht
Wij zijn op zoek naar een kok (m/v) 
die tegen vergoeding onze kokk lup  
wil voortzetten. De kookklup is iedere 
woendag. Vanaf 16.00 worden er 
voorbereidingen g€troffen. De bezoe- 
kers zijn 40+  en onderen. De bezoe- 
kers stellen prijs op stevige tiollandse 
pot. Voor meer informatie kunt u bel- 
len naar buurthuis de Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, tel. 684 56 76. 
Nieuwe leden gezocht

Klaverjasklup R€İgersnest 
Op de dinsdag vanaf 13.00 ٧٧٢. 
Kosten:f 2,60 per keer.

Dameszangkoor 50 +
De dames oefenen op woensdagoch- 
tend om ١٥. 15 uur.
Kosten f 12-50 per maand.

Volksdansen mannen en vrouwen 
50 +
Er wordt op donderdagochtend om
9.30 geoefend.
Kosten f 10,- per maand.

Prijsklaverjassen ( + tomb©la)
Elke le en 3e zondag van de maand. 
Kosten f 2,75 per keer.

©pen huis ( + bingo)
Elke 4e zondag van de maand, 28 no- 
vember met spullenverkoop van de 
handwerkwerkklup.
Kosten f 2,50 per keer.

Engelse les
De N1VON afdeling Oud-West start 
half november wederom een cursus 
Engels voor beginners en hall-gevor- 
derden in gebouw De Koperen Knoop, 
Van Limburg Stirumstraat 119. Dé■ 
kosten zijn /  40,— voor 20 lessen; voor 
lesboeken wordt gezorgd. Aanvang 
beginners 13.30-14.30 uur, half-gevor- 
derden 14.45-16.15 uur. Voor meer in- 
formatie kunt u bellen met W.H. 
Meijer, tel. 615 03 34.

Buurthuis de 
Reiger zoekt 
nieuwe ieden

Klaverjasklup Reigersnest
Op  de  dinsdag  vana13.00 ؛ uur. 
Kosten: £ 2,60 per k،x؛r.

Dameszangkoor 50+
ح  dames oefenen op  woensdag• 
ochtend om  10.15 uur.
Kosten f 12,50 per maand.

Volksdansen mannen en vrouwer 
50+
Er wordt op  donderdagochtend  ٥٠
9.30 geoefend.
Kosten f 10,— per maand.

?r؛j$klave^as$en (+ tombola)
Elke le  en  3e zondag van  d؛ 
maand.
Kosten f 2,75 per keer.

■ Open huis (+ bingo)
Elke 4e zondag  van  de  maand, 2؛ 
november met spullenverkoop vaj 
de  handwerkwerkklup.
Kosten f 2 0 م  per keer.

B u u r t h u i s  d e  R eig e r, Vaj 
Reigersbergenstraat 65, 
tel. 684 56 76.

vr 19/11 en za 20/11, 20.30 uur zaal 
Big M am a's Theater met Indigo Blauw, haar Handen Rood.
Een vrouw heeft haar kind verloren en tracht zich in leven te houden 
door haar pijn te koesteren. Daarom roept zij op ongebruikelijke 
wijze oude mythen op. Niet voor niets kiest zij de mythische vrou- 

-wen ©aia, Niobe en Medea. Ook zij verloren hun kinderen op onge
wijze. ،١٠٥١١

Regie: Etuschka B. Spel: Cushla Brosnahan, Esther Rubens, Marti-
tzhuyzen en Etuschka B.؛ne van D

do 25/11, vr 26/11 en za 27/11, 20.15 uur zolder 
k،en met Zoals A nna.،؛rproj،؛at،؛nc Terloopse W،z!ekth؛ht؛،t؛<

Als ode aan het boek Hallo meneer God, met Anna van Fynn 
 schreef Saskia Kalff het libretto van deze opera voor cello en ؟.0-

praan. Onderwerp is de zoektocht van een vrouw naar de manier om 
kinderlijke naiviteit een plaats in haar leven te geven en zo tot kracht 
te maken. Bas van Waard, klassiek geschoold cellist en componist 
van een aantal opera’s voor grotere bezetting, ging de uitdaging aan 
om voor het eerst in de muziekgeschiedenis een opera voor cello en

sopraan te componeren. '
Libretto: Saskia Kalff. Compositie en cellist: Bas van Waard. So- 

praan: Deborah de Liever. Regie en vormgeving: Jeroen Busschet

Het Groot Nederlands Kamertoneel met Mercedes van Tomas 
Brasch
De werkeloze Sakko heeft zich aan het kapitalistische systeem aan- 
gepast en blijft in het systeem geloven. De Mercedes is zijn grootste 
wens: de kroon op een leven van hard werken. Oi heeft zich buiten 
de maatschappij geplaatst. £ ؛ر  weet dat Mercedes ’Maria’s genade 
voor de bevrijding der gevangenen’ b£tek؟nt. Zij streeft ernaar om 
in dit leven op de eerste plaats volledig mens te zijn. Zij ziet arbeid 
slechts als een belemmering voor dit doel. Langzaam groeien Sakko 
en Oi na؛tr elkaar toe. Als deze twee uitersten elkaar dreigen te vin- 
den komt de bovenlaag van de maatschappij in de vorm van een fir- 
mant in een auto ertussen en zorgt dat de solidariteit verbroken 
wordt. Voor Oi en Sakko eindigt dit catastrofaal...
Regie: lan  de Groot. Spel: Wilfred Klaver, Catalijn Willemsen

do 9/12 t/m  za 11/12, 20.30 uur, zaal
Voetlicht met Prettige Feestdagen van Alan Ayckbourn 
Zoals we van Alan Ayckbourn gewend zijn leven alle personages 
volkomen langs elkaar heen. Zo ook in ’Prettige Feestdagen’. Wan- 
neer de hele familie voor kerst bij elkaar is, ziet men hoe iedereen 
met zichzelf bezig is. De gastheer zit continu met zijn neus in de tech- 
niek, zijn zwager voert tot ergernis van iedereen -  de kinderen in- 
cluis — ieder jaar een poppenspel op. Bovendien loopt er een 
parano't'de oom rond. De enige afleiding is de komst van een beroem- 
de schriiver-

Regie: Marijke Schonewille. Spel: Anja Smit, Loes Ezendam, Riet 
Nauta, Ing^d Broers, Ron Broers, Dave Spaan, Leo Dirven, Teus 
Gersee, Michel Bart.

vr 17/12, za 18/12, 20.30 uur, zaal
Deerikwardgeerlingsgroep met Siegfreud
Sabina Spielrein lijdt aan een verregaande psychotische hysterie. 
Haar arts is Dr. Jung, de bekende mysticus en psychiater. Jung heeft 
net de omstreden boeken van Preud gelezen en hij toetst de nieuwe 
theorie voor het eerst aan de praktijk. Sabina wordt Jungs eerste 
grote succes.
De psycho-analyse is de kunst van het genezen. Het medicijn heeft 
echter een onvoorziene bijwerking op de patiënte: de noodlottige 
liefde voor haar geneesheer. Hoe daar nu weer van te genezen? 
Freud benoemt Jung tot zijn opvolger en erfgenaam. Maar de zoon 
Jung neemt geen genoegen met het hem toegemeten deel. De strijd 
tussen beide psychiaters neemt al ras mythologische proporties aan. 
Script en regie: E-W. Geetlings. Dramaturgie en regie: Léon van der 
Sanden. Spel: Irma Nijenhuis, Erik-Ward Geerlings en Ruud van 
der Pluijm

wo 17/11 21.00 uur
Passione d’amor،. regie: Ettore Scola.
Italiè/Frankrijk, 1981, 118 min.
Een jonge militair wordt in 1862 naar een garnizoen in een 
grensplaats overgeplaatst, waar de ongewoon lelijke en ziekelijke 
nicht van zijn kolonel hem achtervolgt met een geobsedeerde ver- 
liefdheid. Haar hardnekkige passie slaat op hem over en leidt tot een 
tragedie.

do 18/11, 21.00 UUR
Cine اااوء؛اها؛هأ : Head , regie: Bob Rafelson, USA, 186 و68ر  min. 
Maf filmdebuut van tv-rockgroep I he Monk،؛؛:،؛. Een heerlijke ex- 
plosie van krankzinnige ideeën zonder een omland gegeven, met veel 
oude f r a ^  -nten en onwaarschijnlijke gasten. Met o.a. Frank Zap؟
pa, Jack Nicholson en natuurlijke The Monkees.

WO 24/11,21.00
Young Soul Rebels. Regie: Isaac Julien, Engeland, 1991, 103 min. 
İIİ de broeierige zomer van 1977 wordt in London een zwarte jongen 
vermoordt in een park. Zijn ؛؛ettoblastcr neemt bij toeval de stem
van de moordenaar op.

do 25/11, 21.00 uur
Cine  Fantastic(): C om m union . Regie: A.Sole. USA, 1977, 96 min. 
Een gewelddadige ’psycho-shocker’ met Brooke Shields in een kleine 
rol. Ook uitgebracht onder de titel ALIGE SWEET ALİCE en 
HOLY TERROR.

wo 1/12, 21.00 uur
Obsession. Regie: Brian dc Palma. USA, 1976, 98 min.
Remake van Hitchcock’s Vertigo. Man verliest z’n vrouw en z’n 
kind aan ontvoerders, maar ontdekt vervo^ens dat zijn vrouw op

الههسآل1ءةالة  Wijze 'herboren' is.

وه 2/12, س.لت  uur
Cine  Fantastic،)؛ Viva la  m ttert،. Regie: Fernando  Arruhal. Frank-
rijk, 1971, 88 min.
ءه  vader van een jo n en؛؛ door de m ؟!  ilitairen  van  Franco  gear- 
resteerd؛ hij is verraden  door de moeder-

wo 8/12 , 21 uur س.
Dl، H ritt، G eneration . Regie: R.W. Fassbinder,

.Duitsland, 1979, 110 min ء
Film over de ontvoering van een rijke Amerikaan door uit gegoede 
kringen afkomst)؛؛،  ’link،؟، ' aktivisten. Fassbinders aanklacht tegen
het kreupele politieke denken van de Westduitse terroristen.

do 21.00 , و1ت /  uur
Cine Fan،»st!co: Dawn of the dead. Regie; George A. Romero. 
USA, 126 ول7او  min.
In dtt chaotisch horrormeesterwerk, een vervolg op NIGHT OF 
THE LIVING DEAD, groeit het Zombievolkjc nog verder aan en 
neemt het de heerschappij over. Vier mensen worden in een winkel- 
centrum door een leger Zombies ingesloten en later door een tussen- 
beide komende motorgang bestookt; een satirisch, bloederig 
varhaal-

WO 15/12, 21.00 uur
La Luna /]. Regie: Bernardo Bertolucci,
Italië/USA, 1979, 145 min.
Een operazangeres, nog maar kort weduwe, neemt haar puberzoon 
mee tijdens een tournee door Italië, waar ze zijn heroïneverslaving 
ontdekt en beseft hoezeer ze van hem vervreemd is.

do 16/12 , 21.00 uur
Cine Fantastico: Heavy Traffic. Regie: Ralph Baksi. USA, 1973, 75 
min.
Het verhaal over een jonge New Yorker die depressief wordt van de 
beelden en geluiden om hem heen en soelaas zoekt aan het tek ^ -  
bord. Een verbazingwekkend cincmatografisch geheel met een vaak 
revolutionaire kombinatie van live-action en animatie.

Het Polanentheater 
٠ Polanenstraat ١74, tel. 682 13 11/682 02 55

vr 12/11 (première) en za 13/11 20.30 zaal 
Uit de Kunst met Woyzeck.
In een klein garnizoensstadje komen elke avond de soldaten, dc 
armsten van de samenleving, naar het armoedige straatje om te drin- 
ken, te dobbelen en misschien wat liefde te kopen van vrouwen. In 
deze wereld speelt het drama van soldaat Franz Woyzcck zich af. 
Uitgebuit door zijn meerderen, bedrogen door zijn geliefde groeit 
zijn woede. Uiteindelijk riem hij zijn wraakzucht niet op de macht- 
hebbers, maar op zijn vriendin Marie. Büchner schreef Woyzeck 
rond 1836.
Regie: Jan Wartena.

؛،؛؟*'؟ص

■حم ر

Foto: Clemens Boon,
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Filah zoekt koks 
(m/v)

س؛آ  is een niet-commerciële eetgele- 
genheid waar mensen op maandag en 
d©nderdagavond tere€ht kunnen voor 
een kop ko^ie, een praatje en een lek- 
kere, goedkope (f 3,—) maaltijd.

Filah heeft tot doel om zoveel ver- 
schillende soorten buurtbewoner$ bij 
elkaar te brê؛ en.
Het publiek wat Filah bezoekt is sterk 
gevarieerd: daklozen, vluchtelingen, 
studenten maar ook ’gemiddelde’ 
buurtbewoners.
Gezamclijk een maaltijd gebruiken 
blijkt immers vaak een goed middel 
om verschillende ’soorten’ mensen 
met elkaar in contact te brengen.

Naast de twee avonden per week die 
we nu open zijn zouden we ook op 
woensdagavond een maaltijd willen 
serveren. Om dit mogelijk te maken 
hebben we echter meer kok؟ nodig. 
Via deze ©proep willen we dan ook 
vragen om mensen die vrijwillig 1 2  ف
keer per maand een maaltijd voor ca. 
30 personen willen hereiden-

We zoeken mensen die:
- op vrijwillige basis willen koken (het 

liefst vegetarisch),
- dit minimaal 1 2 ف keer per maand 

willen doen,
- een beetje stressbestendig zijn

Heb je interesse, dan kan je voor meer 
informatie tereeht bij De $chakel, 
telefoonnumer: (020) 684 78 20 op 
woensdag ه  donderdagmiddag van 
14.©0 uur t/m  16.00 uur.

Ontspannings- 
massage

In Buurthuis Verzet start op dinsdag- 
avond 11 januari 1994 een cursus om- 
spanningsmassage en beweging voor 
beginners. Tijdens de cursus leert u 
hoe ٧, met technieken uit de klassieke 
massage, een eenvoudige behandeling 
gericht op ontspanning kunt geven en 
ontvangen.
De cursus bestaat uit 10 lessen van
19.30 - 21.30 uur. De kosten zijn in to- 
taal /  100,—. De eerste les is een ken- 
nismakingsles, kosten /  10,-. Hier- 
voor dient ٧ zich vooraf (telefonisch) 
op te geven. Het buurthuis is gelegen 
aan de Hembrugstraat 1 6  -Voor ver .ئ
dere informatie en inschrijving kunt u 
bellen naar 684 ٠١ 24.

Nederlandse 
taallessen

In het stadsdeel Westerpark is dr؛n- 
gend behoefte aan vr؛jwill؛ger,؟/sters 
voor het geven van Nederlandse taal- 
lessen aan migranten. Momenteel 
kunnen de buurthuizen niet aan de 
vraag voldoen. De groepen die ’s 
avonds les krijgen, bestaan overwe- 
gend uit mannen; ’s middags wordt er 
veelal aan vrouwen les gegeven. De 
vrijwilliger/ster heeft de keuze om één 
of meerdere malen per week les te ge- 
ven, en krijgen de eerste tijd training 
en begeleiding.
De avondlessen zijn öp dinsdag- en 
donderdagavond (19.30-21.30 of 
 de middaglessen zijn op ,(س 22.00-00
ma, di, do of vr tussen 13.00 en 15.00 
uur. De groepen bestaan uit 3 tot 8 
personen, afhankelijk van het niveau.

bij de lescoördinator in 
Buurthuis De ?  raat op ma, WO en vr؛
van 9.00-17.00, op di en do van 
15.00-19.00 uur, tel. 624 75 89.

di 16/11 t/m  zo 28/11 (m.u.v. 22 en 23/11), 21.00, première 18/11 
Veem Theater met W ood of Lifes
In het Veem Theater wordt op deze avonden een exotische ontdek- 
kingsreis aangeboden, waarin met Kleur en Fleur Humaniteit en 
Haat tussen Moeder en Kind wordt getoond. De voorstelling speelt 
zich af in een Japanse sfeer.
€oncept en أ؛اءت : Beatrice Graumann en Hilleke Ozinga. Adviezen: 
Sandra Macrander. Decor: Renate Schoon. Kostuums: Lukas 
Kwant.

vr 3/12 t/m  zo 19/12, 21.00, première 4/12
Audrey Helwes en Die Duin met Sins & Senses.
Uitgangspunt voor de voorstelling van Helwes & Duin is de beroem- 
de strofe uit Vondel’s Gijsbrecht: ‘twee zielen gloeiend aaneen- 
gesmeed’.
Ze laten z؛en, waar die knellende band toe leiden kan. In zeven scè- 
nes gaat het er hard aan toe tegen een decor van verval, in het nie- 
mandsland van de hartstocht, vechten ze een verloren strijd.

Westergasfabriek 
Haarlemmerweg 8-10, tel. 581 04 25

Trafo (info: 597 4س )
Zuiveringshal
vanaf zo 7/11  t /m  za 4\12

2000 kindertekeningen  uit Chernobyl, gemaakt door kinderen 
van  7 t /m  1© jaar uit het rampgebied. Op 26 november om 21س 
uur  worden  de  te k e n d e n  geveild. De opbengst van  de  veiling 
wordt gebruikt om  de  kinderen een vakantie aan te bieden in de 
(vo،)rmalige) Sovjet Unie.
O p e n in g ^ i^ le n  WO t /m  zo  12.00-17.00, WO t /m  vr  ook 19.00-22س 
uur

Zuiveringsgebouw, Ketelhuis ٠٠. 5
ma 22/11 t /m  do  23/12, 20.00, première 26/11 (niet op zo/m a)

Wolfsmond. De Hamletmachine van Heiner Müller, een bewer- 
king van  Dodendans van  August Strindberg en Omnibus van 
Ramón Gieling worden in één lange theateravond als trilogie 
gepresenteerd. Regie: Ramon Gieling.
(Informatie: tel. 597 4477 of 6 ق1 و71و )

vr 10/12 (opening 21.00) t /m  za 1 5 / 1 / ' 4 و
AV\Iandschappen (tentoonstelling). Audiovisueel werk van 
Martien van  Boomen„ Djana Mileta en Petra Evers uit Barcelona. 
Tevens première van  de  film ءه Grijze Moeder van Martien van 
der B©omen (n.a.v. de  rivier de Waal, in vier delen op muziek 
van  Schönberg) en  Para-noimaal van  Djana Mileta.

Jeugdtheater
zo 14/11, 15.00 uur, zaal

Pruim Theater met Boodschap[)er van de Lucht.
Lang geleden leefde er een Tuyu. Hij vertelde zijn verhalen aan de 
Boodschapper van de Lucht en deze voerde ze mee met de wind. Zo 
ver, dat ieder mens ze kon horen en doorvertellen. Elke ^onderd jaar 
werd er een nieuwe Tuyu aangewezen.
Op een dag krijgt Bob vreemd bezoek. Hij ontvangt een koffer en 
moet op zoek naar de Boodschapper van de Lucht. Bob wil niet. Hij 
heeft een hekel aan vertellen en gelooft niet in Tuyu’s.
De Boodschapper van de Lucht is een muzikale reis voor iedereen 
vanaf 6 jaar. Verhalen en mythen uit n؛et-we؟terse culturen vormen 
de inspiratiebron voor dit theaterstuk. Het is een voorstelling over 
tradities en no-nonsense, over geloof en bijgeloof, over leven en 
overleven.
Tekst en, idee: Wijnand Stomp ه  Allan Zipson. Spel: Wijnand 
Stomp. Regie: Allan Zipson. Muzikant: Ponda O’Bryan 
Leeftijd v.a. 6 jaar

zo 21/11 , 15.00 uur, zaal
Martin M ،n s  met Arthur, koning voor eens en altijd.
Vraag aan cen jongen van tien of hij koning wil zijn. Negenennegen- 
tig van de honderd zullen 'ja ' zeggen, en één zegt ’nee’. Die jongen 
wa؛, Arthur, Voorbestemd om koning te worden. Een koning zo 
٤٢٥٥٢ en machtig dat duizend jaar na zijn dood zijn verhaal nog 
steeds verteld wordt. Een verhaal over ridders en schone jonkvrou- 
wen, gebaseerd op het gelijknamige boek van T.H. white.
Idee en spel: Martin Mens. Regie: Henri ©verduin. Tekst: Henri 
Ovcrdu،n, Martin Mens. Familievoorstelling vanaf 8 jaar

ZO 28/11, 14.00 uur zaal
Sinterklaasfeest met o.m. ،oneclgrocp  Europa met Huiver ،٨ s؛d-
der, hi«؛r komt Bart Bibber, een Sinterklaas musical
Ieder jaar hopen we dat Sinterklaas komt, dat er feest gevierd kan
worden en dat hij leuke verrassingen meebrengt.
Maar,stel nou dat er let؟ misgaat... Sinterklaas is tenslotte heel oud,
«٢ kan iets mst وه  stoomboot gebeuren... de pakjes kunnen zoekra- 
ken... ol gemene mensen zijn heel gemene dingen van plan. Mis- 
schien heeft Sinterklaas wel hulp nodig van de politie of van 
Nederlands jongste detective Bart Bibber, of van jullie? Kom naar 
het theater en help Sinterklaas, want er is iets heel vreemds aan de
hand.
N a  de voorstelling  is Sinterklaas to t  16.00 uur  in  het P o l؛ti،e؛Uh^؛؛ter. 
Leeftijd: 4 t/m  10 jaar

'S،؟V

<:ءمأمنأ:-:■
م; 'ء

بم-:أمح■■ ممس;:

Lezers van de Staatskrant krijgen bij inlevering van deze bon 
f  2 ,50  korting op de ^/oorstellingen en try-outs.

De Sphinx

speelt

De kruik ٠٠

□eze bon is niet geldig in combinati« met CJP, PAS 65  en 
stadspas

س

أ:ق«ةمم."'::نأع
Foto: Sanne Peper

Machinegebouw
di 23/11 t/m  zo 5/12, 20.30 uur

De Kruik door Toneelgroep De Sphinx
‘De ا[اا؛ا ’ is het verhaal van een een autoritaire patroon, Don l .ollo, 
die op een dag een grote kruik bestelt om zijn olijven in te bewaren. 
Don Lollo heeft alles, een uitgestrekt landgoed en landarbeiders die 
hij volledig in zijn macht heeft, maar hij is alleen. De landarbeiders 
hebben niets, behalve elkaar. Als de kruik komt is Don ا0ا1ه  blij. 
De kruik is voor hem een statussymbool, zo’n grote kruik kan nie- 
mand in de wijde omgeving betalen. Maar de volgende ochtend ligt 
de kruik in stukken en Don Lollo is ten einde raad...
‘De kruik’ is al de vierde produktie van De Sphinx en is geschreven 
door de italiaanse schritvcr Lu؛g] Pirandello.
Het is de eerste keer dat ‘De Kruik’ in Nederland wordt uitgevoerd. 
Wel ؟؛ enkele jaren geleden in de film Kaos door de gebroeders Tav؛- 
ani dit verhaal van Pirandello verfilmd. Toneelgroep De Sphinx pro- 
beert de typisch siciliaanse sfeer te handhaven door o.a. oude 
italiaanse liederen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dans en 
muziek.
Regie: Monique Masselink. Choreografie: Moo$ d’Herripon. Spel: 
Ronald de Bruin, Adel Salem, Esther Brokke, Moos d’^erripon. 
Dans: Helena Lizari, € l؛،u،li؛t Trajano, Sergio آل1ةؤاا . Zang: Esther 
Brokke.
Reserveren op tel. 686 94 89.

Staatskrant: 
Léés die krant!

zo 12/12, 1 0 0 uur, zaal ئ,
Hussaarts en van Lohuizen met Roos is c،n roos is een roos naar 
’The World is round’ van Gertrude Stein
'...Roos was haar naam en zou zij ook Roos geweest zijn als haar 
naam niet Roos was geweest. Daarover dacht ze na en na het denken 
dacht ze weer verder na. 7, ؛ااا  ze Roos geweest zijn als ze een tweeling 
was geweest, Hoe dan ook وت heette Roos en ze had twee honden en 
ze hield van zingen en als ze zong dan werd ze zo droevig wat ze 
moest huilen...’
’Roos Is een roos Is een roos* Is de eerste voorstelling van Stichting
Hussaarts en van Lohuizen, een nieuw samenwerkingsverband in het
Nederlands Jeugdtheater. Regisseuse Josee Hussaarts en schrijfster 
Suzanne van Lohuizen zijn van plan de komende jaren minstens één
jeugdtheatervoorstelling per jaar uit te brengen. Eerder maakten zij 
samen 'Iearus! of: De lucht is blauw en ook de zee’ bij theater Arte- 
mis in Den Bosch.
Regie: Josee Hussaarts. Tekstbewerking: Suzanne van Lohuizen. 
Spel: Chris Jolles, Mark van der Laan.
Leeftijd v.a. 4 jaar
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HETMARCANTI COLLEGE, 
DE JUISTE KOERS 

VOOR JE TOEKOMST

HAVO
MAVO

٧̂٥

ت - م ب ت ة ء آل . Zeer b ه e g e le id in g  vo o r  UI-W 
. Kliracfl أ ت آ Een س  h ee l leukie sch o o l v o o r

in،. 1993 voor  ïaetz e^âmera : ة ج و ج ج أ تons 0 ة1أ  تقة
VBO-cLiploma : 1 0 0 % v a n  CİG leer lin g en 

95% van  d.e leer lin g en ت jy iJ \.'K S 'C D  — diploma 
70% 'STci.x'x <5.e leer lin g en* ت HAVO-d.iploma

ءممءامح,.

IN SC H R IJV IN G E N : Frederik  H endrikp lan tsoen  7 ه.موتي , غآ  
(tel. 020-6843582), Jan  van  G alenstraat 31, (tel. 020-6841075)

SCHOENMAKERTJE
Tevens kopieren 

sleutels, w.0.
٧٥$. Kes©.
Mercedes,
Porsche.

alarmsystemen!

Ambachtelijke

G eopend ٧٠٨ 
di t/m  ألء¥ 
٧٠٨ 8- 1Ö ٧٧٢, 
za 8- 16.30 ٧٧٢

Spaarndammerstraat 592 I/O Albert Heijn

ADVOKATENKANTOOR

Seegers & Wattilete
٧٠٠٢ problemen op liet gebied van 
woonrecht, arbeidsrecht, (sociaal) 
verzekeringsrecht, vreemdelingen- 
recht, per؛؛onen- en familierecht, 
studiefinanciering, letselschade en 
strafrecht k،int u bij ةااه terecht.

سماار؛اءجمامه:
woen̂,؛؛don،lcr،iiigenvrijda:؛؛ l،i؛؛.i؛muand

nl4UO-17UO,؛WJU-l3.30)
لخاا؛اا.ا،

16.50 - (00.30 - 12.30 on I4.CM

sen open ا،ءا،هء ا،تصه؛اااايإا،ا،نا،ئ ؛ه ،٢ 
inloopspreekuur van ا ■)ال.ه 18 00

ADVOKATENKANTOOR

Seegers & Wattilete
£اءة،؛مءآااا؛؛؛؛م»ء1ا[ت7ة

1015 RR Amsterdam

0 ؛،؛؛ .4أ0 8 :1Cİ 

3 0 2 2 6 3 8 :Iu a

LEUK K0PPIE

GOEDE KANS DAT 
ZES ̂مه ءا ٥٧٥٤٨ WGRDT ا

UNICEF vestigt gezondheidSDOsten. verstrekt 
en geeft voor- ٧١١ inentingen ،٧٠٠٢ 'ne.n؛؛c؛smel؛^a5 

pragramma's strijden duizenden ه ء ء  lichting. □٥٥٢ ه
kinderen en ouders niet langer tevergeefs tegen 

Kritieke eerste vijf ö les levensjaren ممااا؟؛ه. ٥٠
oyer- و مآ VMArdân vaUör zondor ه،

Drugd. Zodat we kunnen spreken van verbötörde 
ء؛هوو^  levenşkanaen in de honderdachtentwintig ءه

 ١٧٠٠٢ UNICEF werkt. En أول willen we graag ء0
,333 93 0 0 - 070 houdöft. stéurt UNICEP. Bal

UNICEF geett ze toekomst. 
fflRni?1 DEN HAAG

.؛■ءص

سه  « een مس مع اسءماء(مهءء،بمه wan سممهءا hjfdhotrt. ؛W1 ء

م ه ؛مس een PM( planken. Maöt ٨١٢١ ٢٠١؛ bö،m؛çl اله ٢٠٠ س  dos-'t-islvsf س

س Zonde ٠٨ سا«،ء  opuekken, gaal ٠٠ ip م »٠۶٠" ٠٠" regenwoudfeuï ١٠«مد ء

boo ٠٢ u v*aâmeW Met ءه ٧٠٠٠ OM altemaoeven. Wij hebben) ءس rijn مء Want 

vraagt u h ٠٠٨. ٠٢* محم nu ook eens .صء «  pakketje

looOe trxnch h*dhout ؛،٠١ *Xiturvh* Doe-'t-ze٢٢٠ ٠* ؛ nfo-MUut؛ flfMK ٠١tuurm؟

Haam

tout س ١١٠٠ س س ٠ ل ذ يه bon in ٠٠٠١ م
60Ama**0،m اح؛وواواس.ل(س?

ه  d i e r e n s p e c i a a l z a a k

KANARIE
TIJDVOOR 
= ZANGKANAR1ESMOOI

DE KANARIE i  v a n 'l^ b u rg s tiru m s tra a t48,tel. 68608 13

HOORAPPARATEN A, DE JONG
Frederik Hendrikstraat 26 

Amsterdam 
Telefoon 684 41 02

AVONDMARKT
G O E D K O P E R  D A N  ٧  ^ E ^ ^ T

De Wittenkade 90-96, tel. 686 ص ٦؟

٠ ٣

HART VOOR HOUT?

Eerste Amsterdamse hergebruikgids

؛ا  جه1ة, computers ٠؛ speelgoed سا
kopen öf verkopen, repareren of
huren.

e/.aıııelijk project van؛؛ een ؟؛ De gids 
de Milieudienst, Milieudefensie Am- 

sterdam en lie، Milieueentrum. £en 
 لر،ا؛اء،ء gids op het gebied van 1ءجآءا-

bruik en reeyeling. 
te halen bij he، ٥١١ Dc gids is gratis

arlemmerweg؛،stadsdeelkantoor, H
8-10 ٠٢ اله het wijkcentrum Van هبا1ا-

.81 straat

mensen nog best bruik- هء؛ههج Vaak 
bare spullen weg. ö f  milieuonvriende-
lijke Stoffen wor،len zomaar met de 

verdwijnen )٨ vuilnisman meegegeven 
verscheen de eer- ءاااه؟  in het riool.إاا

ste Amsterdamse hergebruikgids. In 
deze gids vindt u adressen van winkels 
en bedrijven waar u gebruikte spullen 

n. Het gaat om klein che-؟r؟v؟kun، inl 
miseh afval, verfresten, ™؛©؛{ة'،؛،ه,

vindt er ook adres- ٧ .(.medicijnen etc 
-sen waar u tweedehands kleren, meu

Foto Spiekerman gaat door!

Met ingang van ل november zal 
Pieter de Haan, een ervaren 
vakfotograaf, ons opvolgen nu 
wij na 48 jaar onze 
w erkza^heden  beëindigen.
Wij bedanken al onze cliënten voor 
hun trouw en velen ook voor hun 
vriendsehap.
Foto spiekeflnan is bij onze opvolger 
in zeer goede handen.
Wij bevelen hem van harte bij u aan.

Theo en Tonny spiekerman.

FOTO SPIEKERMAN
ل ول؛ئ HP Amsterdam,lei.،ء، ٠١ آ , 2e Nassauslraat وا

HIFI STEREO-KLEUREN TV

VIDEORECORDERS-WASAUTOMATEN

KOELKASTEN ENZ...SERVICE EH VERTROUWEN
DONDERDAGAVOND KOOPAVOND مءءاء«أممءآء,محآمءئثمحتئءةءمم*'ع,ء<, ٠٠ '
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Colofon
De  S taa tsk ran t ؛ق  een  uitgave  van  het w ijkop-  
bouw orgaan  S taatslieden-  en  H ugo  de 
G ro o tb u u rt  en  w ord t m aandelijks  huis-aan- 
huis  verspreid .

Oplage
15.985 exem plaren  

Redaktie-adres
V an  H alls traa t 81, 1051 H A  A m sterdam , te l. 
682 11 33.

Redaktie
J an  M aarten  D eurvo rs t, ? i to  D ijk s tra , H e- 
len van  H ekelen , M onique  L indeboom , Bar- 
h a ra  ?h ilip sen . T in to  van  T uyl, A nnem arie  
W eggelaar

Fotografen:
Joke ^aas. Jaap  Timmer 

Advertenties:
f 800, - per pagina tot f 46,20 p e r 6/ ا  pagina. 
Deze prijzen gelden voor cam eraklaar aange- 
leverde advertenties.

Druk:
nijkman b.v.» Amsterdam

Het volgende nummer van de Staatskrant 
komt vrijdag  17 deeember uit. Kopy (op 
floppy + afdruk) vóór vrijdag  3 december 
inleveren-

Betaal niet 
te veel hmir
Denkt u  dat uw  huur te hoog kom  
dan  langs op  het huurspreekuur. 
We kunnen  voor u  bekinen  of de 
huurprijs echt te hoog ؛و . In het ه- 
lgemeen geldt dat voor de meeste 
oude w r in g e n  in de  Staatslieden- 
en  Hugo  de  Grootbuurt dat veria- 
ging  van  de  huurprijs mogelijk is, 
als de  "kale" huurprijs boven de  £ 
270,— per maand  ligt. Voor oude 
w on^gen  in de  Hugo  de  Groot- 
buurt geldt dit in mindere mate. Bij 
oude  woningen moet u  denken aan 
woningen die ouder zijn dan  75 
jaar.

Elke maandag  van  19.00-20.00 uur 
en  elke dinsdagmorgen van 10.$0 
tot 12.00 اسط u  terecht op  het 
huurspreekuur van  het wijkcen- 
trum, Van Hallstraat 81, telefoon 
682 11 33.

Medewerkers Huurspreekuur

Veiligheid in de buurt
zelf de prioriteit, en veiligheid heeft 
blijkbaar geen prioriteit.
Bij v^eers©ngelukken en brand 
komt de politie in grote getale opdra- 
ven, maar voor kleinere dingen komen 
ء/  niet. Als politieagenten op de fiets 
door de buurt zouden rijden zouden 
ze aanspreekbaarder zijn. De politie 
moet waken, meer preventief bezig 
zijn.

Een ambtenaar van de stadsdeelraad 
die op de wijkraad aanwezig was zei, 
dat als je met de leiding van het wijk- 
team praat over gevoelens van onvei- 
^igheid, ze er wel van overtuigd zijn, 
dat er meer gedaan moet worden. De 
deelraad is in gesprek met de politie en 
ze staan wel open voor ideeën, maar 
het gaat allemaal erg langzaam, ’t ls 
moeilijk om een ’eultuurverandering’ 
bij de politie teweeg te brengen. Ze 
zijn nu nog ’boe؟envanger’ en zien 
zichzelf nog niet op g^tenwollensok- 
ken door de buurt lopen.
Iemand merkte ook op, dat er gewerkt 
moet worden aan de houding van de 
,politie als je aangifte komt doen. Op- 
merkingen als ” wat doe je ook nog zo 
laat op straat” of ” je moet je huis ook 
niet zo lang alleen laten”  slaan net-

Gekonstateerd werd, dat de stadsdeel- 
raad en het wijkcentrum samen moe- 
ten gaan nadenken over de manier 
waarop de buurt veiliger gemaakt kan 
worden.

Op de laatste wijkraadvergadering is 
de veiligheid in de buurt besproken. 
Een onderwerp dat veel mensen raakt. 
Aan een aantal onveilige activiteiten 
of overlast situaties wordt al wat 
gedaan.
Nadat er een pleinwerker was aan- 
gesteld op het van Beuningenplein 
nam de overlast daar flink af.
Er is een meldpunt drugsoverlast op- 
gericht waar klachten gemeld kunnen 
worden. Regelmatig vergaderen poli- 
tie, woningbouwverenigingen, iemand 
uit het bestuur van het wijkcentrum en 
de medewerker van het drugsmeld- 
punt met elkaar.
Een aantal bewoners uit de buurt van 
de avondwinkel hebben met steun van 
de opbouwwerker van het wijkcen- 
trum  de werkgroep ’Halte de Witten- 
kade’ opgericht om te kijken wat er 
gedaan kan worden aan de overlast bij 
de avondwinkel. In de le Keuchenius- 
straat is een werkgroep opgericht van 
buurtbewoners die genoeg hebben van 
de drugsoverlast in de straat. Een dea- 
ler is inmiddels ontruimd, nadat de 
klachten zijn doorgegeven aan het 
GDH.
De komst van de stadswachten, die nu 
tot ’s avonds half 10 werken heeft al 
een preventief effekt.
Maar er moet nog meer gebeuren.
Een van de wijkraadsleden wees met 
een beschuldigende vinger naar de po- 
litie, ze hebben geen tijd, ze zeggen, 
dat ze het niet aan kunnen. Ze bepalen

Wildrooster in Westerpark 
houdt liond^n niet tegen

Foto: Theo van Trier 
De opening van  de  hondengedoogzone  in het  West erpark

rails o وه ^ knapt؛،؛  moeten worden, 
zodat het aantrekkelijk is om  daar 
te lopen". Het plan  van de  werk- 
groep voorzag verder in honden- 
speeltjes in de  hondengedragzone. 
"Trouw ens, hondengedoogzone  
Vind ik een vies woord, veel te 
negatief'.
Hondengedoogzone  of  niet, ٦٦١هء 
van  Trier houdt ^ich strikt aan  de 
regels. Wel is hij kwaad dat pas 
begin  november het tweede hun-
denspoeltoilet werd aangesloten. 
Hokon Hansen  het worst مم1 
wezen. Privé dan. Hij heeft geen 
hond. Heel vroeger had hij er 
eentje. Zijn moeder zag dat niet 
Zitten. Exit hond.

Jan Maarten Deurvorst

KRAAKAKTIE

handhaven  van  de  voorraad goed-' 
kope woningen. Het wijkopbouw- 
orgaan  stelt dat het motto "g ^ d e  
huisvesting voor een betaalbare 
huur" uitgangspunt moet zijn voor 
een sociaal huurbeleid.

Een kraakaktie zoals deze vestigt 
de  aandacht ook op  het hoge huur- 
niveau  in de  sociale sector als ge- 
heel. Menig bewoner in de Staats- 
liedenbuurt heeft te maken met 
sterk  stijgende woonlasten. Het is 
de  hoogste tijd voor een breed te 
voeren discussie en  duidelijke af- 
spraken  over het behoud  van de 
g o e d k o p  woningvoorraad.

Pito Dijkstra

( z i e  o o k  h e t  a t ï i k e l  ٧٨٨ 
Rens  B r o e k h u i s  ٠٨ ٠٧٢̂ - 
n o d i g e  h u u t v e t h o g l n g e n  
op pagina 2.)

Theo Yan Trier is een hondenbe-،!* 
j zat zelfs in de  werkgroep؛ter. H 

hondenbeaitters W este^ark. De
w erk^oep  ontwikkelde het plan
over het westerpark in overleg met
het stadsdeel. Van Trier staat in 
beginsel dan  ook achter het plan. 
Uniek voor Nederland noemt hij

heeft hij wel op  da تاء!،سل .het zelfs 
uitgevoerd. ٤؛؛ waarin het ؛!volgord 

Hij had  liever gezien dat de  beper-
kende maatregelen, waarvan het
weren van  de  honden  de meest
radicale Is, pas in tweede of derde
Instantie waren doorgevoerd. "Het 
stadsdeel heeft de  werkgroep toen 
de  r a s te r s  ter sprake kwamen niet
meer betrokken bij de aanpas^n- 

gen. Allereerst had  het pad langs

vervolg  van  pagina  1

contact met het stadsdeel. Dit le-
verde niets op, waardoor een aan- 
tal bewoners besloten tot "deze 
ongebruikelijke stap". Het comité 
stelde een aantal eisen op en vroeg 
ondersteuning onder andere aan de 
wijkraad, de  politieke parti^n  en 
de  federatie van  woningbouwver- 
enigingen.

De bezorgdheid over de  huuront- 
wikkeling leeft sterk bij organisaties 
die dagelijks te maken hebben met 
mensen met lage inkomens. Zij 
nemen  duidelijk  stelling tegen een 
huurverhogingen  tot 90% van  het 
'mammaal redeli^ '. Het ©BASA, 
een huurdersvereniging, vindt een 
harmonisatie tot 70% alleen onder 
bepaalde voorwaarden  te verdedi- 
gen. Het DISK, een kerkelijke in- 
stelling, heeft in een brief aan Zo- 
mers Buiten aangedrongen op  het

Met veel bombarie en  feestgedruis 
werd  het aangekondigd. De oplos- 
sing voor het hondenprobl«؛m. 
Joggers konden  voortaan het park  
kruisen zonder een hond  aan hun 
b ro e k sp ijp . T u rk se  v ro u w en  
zouden  zich kunnen  neervleien op
een 'heuse groene grasmat zonder 
stront. Het leek te mooi om  waar te 
zijn. Het was te mooi om  waar te 
zijn. Een maand  na de opening (3 
oktober) van  dit hoogstandje 
regelgeving, lopen er meer honden 
dan  ooit over de  weiden en paden 
van  het westerpark.
Bij elke ingang houden  vervaarlijke 
wildroosters de  wacht opdat geen 

 hond het in zijn hoofd haalt het؛
park  te bevuilen met zijn poep. 
Twee  soorten  hondentoiletten  
houden  de  v ie^oeter  af van dit 
zonaige idee. Op  een lichtblauwe 
drkèl, gecementeerd in de  grond, 
knielt de  hond  achterwaarts, waar- 
na  de  baas via een driehoekig
postmodern  fonteintje de  stront 
doorepoelt. Dit ءإ een van  de  w.c.'s. 
Een grote open  zandbak  bedient de
honden  d؛e niet van water of het 
postmodernisme houden. س  het 
hek  rond  het park  spreekt boekde-
len; hier is geen hond welkom. Als
niets meer helpt zijn de -tadswach؛؛ 
ten de laatste hoop .  houden het ره
nodige toezicht wanneer de  roos- 
*ers het laten afweten.

De Staatskrant liep met wethouder
Hokon Hansen door het park.
Buiten ons t w ^ n  liepen er voor-
namelijk honden in het park. "Benz 
{want zo heette een van de  honden 
die wij tegenkwamen) loopt ٠٢
zonder probleem  overheen", zo
apriak een baasje trots over zijn
viervoeter. En trouwens "er staat 
alleen maar aangegeven dat een 
hond  hier niet mag poepen, er staat
nergens dat Benz niet in het park
mag komen. "Een onvolkomenheid"
sprak  Hokon Hansen wijs.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat er ook stadswachten aanwezig
waren. Wat die daar deden  was mij
een raadsel want instructies had- 
den  ze niet gekregen. Ook dat 
wreef ik de  wethouder groenvoor-
ziening voorzichtig onder zijn neus. 
"Dat had  inderdaad  beter gekund" 
was zijn schuchtere reactie.
Hokon Hansen: "Het lukt nooit een 
park  voor honderd  procent af te 
sluiten. We kunnen  dat rooster wel 
heel gemeen maken voor honden 
m aar dan  blijven kinderen er ook 
in steken met hun  voetjes, en 
glijden ouden  van  dagen over de 
spijlen uit. Wij vragen ook een 
beetje goede wil van de  hondenbe- 
zitters".

^ e k k r r r
Marcus Me^er
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aanschrijving op de woning zit, 
neem dan contact op m et de 
afdeling Bouw en Woningtoezicht, 
tel. 5810 421.

verkoop aan iemand anders
٧ bent niet verplicht de woning 
van de eigenaar te kopen. Als de 
eigenaar een andere koper vindt 
mag u niet zomaar uit uw woning 
gezet worden.
Door de huurhescherm in^sw et 
bent ٧ minstens 3 jaar verzekerd 
van woongenot. Maar ook na die 3 
jaar is het nog niet m ogelijk ٧ 
zomaar uit uw woning te zetten. 
De eigenaar moet dan aantonen 
dat hij voor zijn eigen,woonbelang 
aanspraak op de w on ing  kan 
maken.

Meer informatie over het splitsen 
of samenvoegen van woningen, 
sector Wonen/Werken, 
dhr. p.Verboom, tel. 5810 487

SPLITSEN 
VAN 
WONINGEN
De kranten hebben de afgelopen 
weken vol van gestaan. Door een 
lacune in de regelgeving konden 
eigenaren een woonpand zonder 
ve rgunn ing  sp litsen  o f samen- 
voegen.
Wat kan dat betekenen voor de 
huurder?  Het kan z ijn  da t de 
eigenaar het appartement waarin ٧ 
woont w il verkopen.

verkoop aan ٧
Als de woning aan ٧ te koop wordt 
aangeboden moet ٧ op de volgende 
dingen letten: het pand kan onder- 
houdsgebreken hebben. Het kan zijn 
dat de eigenaar hiervoor is aan- 
geschreven.
De eigenaar die verkoopt moet die 
aanschrijving uitvoeren. Als hij dat 
niet w il moet er rekening worden 
gehouden met de verkoopprijs. 
W ilt ٧ zeker w eten  o f ٥٢ een

KOMT ER EEN FIETSPAD IN
DE FREDERIK HENDRIK- 

STRAAT?
een b o m e n rij en plekken om 
huisvuil aan te bieden. In het eerste 
plan bleven er 160 parkeerplaatsen 
over en in het tweede plan 120 
parkeerplaatsen.

wat vonden de bezoekers van de 
buurtavond?
£٢ waren ongeveer 30 mensen 
aanwezig. Een ruime meerderheid 
wild® de situatie laten zoals het is. 
Dus: geen parkeerp laatsen in- 
leveren en de problemen zoals die 
nu voor bom en  en fietsers gelden, 
laten bestaan.

wat gaat er verder gebeuren?
Van de buurtavond is een verslag 
gemaakt. Woensdag 24 november 
praat de com m issie $tadsdeel- 
werken over deze plannen. De 
co m m iss ie  zal het D age lijks  
Bestuur een advies geven wat ٨٧ 
met de plannen en de uitkomst van 
de buurtavond te doer؛.
De vergadering van de commissie 
is openbaar. ٧  kunt uw mening 
daar opnieuw kenbaar maken. De 
vergadering begint om 20.00 uur 
en w ordt gehouden in het stads- 
deelkantoor. u bent van harte 
welkom.

De F rederik H endriks traa t te lt  
ongeveer ta c h tig  bom en . De 
toestand van de bomen w o rd t 
steeds slechter omdat ze te weinig 
ruimte om te groeien. Auto's staan 
٠٢ stijf tegenaan geparkeerd. Ook is 
de straat niet veilig  voor fietsers. 
Een aparte fietsstrook zou het voor 
fietsers een stuk veiliger maken. 
Bewoners en stadsdeel staan voor 
een lastige keuze. Laten we de straat
zoals die is en kwijnen de bomen
weg, of geven we de bomen ©٨ de 
fietser wat meer ruim te en moet de 
auto ruimte inlevaran?

*plannen van het stadsdeel
Het stadsdeel heeft samen met een 
aanta l b uu rtb e w o ne rs  en een 
vertegenw oord iger van de Fiet- 
sersbond ENFB plannen gemaakt 
voor een nieuwe inrichting van de 
Straat. Op 19 oktober werden op 
een buurtavond uiteindelijk twee 
plannen gepresenteerd.

In beide plannen krijgen bomen en 
fietser meer ruim te ten koste van 
parkeerplaatsen. Het voorstel is de 
rijweg sm allerte maken, een aparte 
fietsstrook aan te leggen en een 
strook te gebruiken voor parkeren.

HET WESTERPARK 
OPNIEUW OPEN

S ta d s d ^ l  W esterpark  
Haarlemmerweg 8 10 
٦١١١٠ BE Amsterdam 
Telefoon 020 5810 311

DEELRAAD 
BESLIST HOE 
GELD IN 
1994
VERDEELD
WORDT
H huishoudboekjevoorstadsdeel
Westerpark Is in de maak. Op 7 
december a.s. beslist de stads- 
deelraad defin itief hoe het geld in 
1994 verdeeld moet worden.

Begin november heeft het Dagelijks 
Bestuur voorstellen gedaan over 
waar er bezuinigd kan worden en 
waar er geld moet komen voor 
nieuwe plannen. Op و november is 
er een hoorzitting geweest voor de 
b u u rt w aa rop  b u u rtb e w o n e rs  
konden reageren op de voorstellen.

Na de h o o rz ittin g  w orden  de 
voors te llen  voor de begro ting  
behandeld in de Commissies van 
Advies. Tijdens die vergaderingen 
bespreken de raadsleden onder- 
meer de wensen en ideeën die ze 
t ijd e n s  de h o o rz itt in g  van ٧ 
gehoord hebben.
De commissievergaderingen zijn 
openbaarenkunnendooriedereen 
worden bijgewoond, u kunttijdens 
die commissievergaderingen uw 
m eningoverdebegroting opnieuw 
laten horen.

meer informatie?
Van de begroting is een samen- 
vatting beschikbaar. Die kunt ٧ 
g ra tis  k rijgen  b ij de a fde lin g  
Voorlichting, tel. 5810.300.

agenda begrotingsbehandeling 
1994
11 nov: commissie Welzijn

en Onderwijs
12 nov: commissie Welzijn

en Onderwijs 
(reserve datum)

16 nov: commissie Wonen
en Economie

17 nov: commissie Algemene
Zaken/Personeel 
en Organisatie/Werk/ 
Sociale Vernieuwing 

24 nov: commissie Stadsdeel
werken. Verkeer en Milieu 

1 dec: commissie Financiën

7 dec: De stadsdeelraad stelt de 
definitieve begroting voor 
1994 vast.

B eta len  v o ç r  een pa rkee rp la a ts . S traks o o k  ;'٨  W esterpark?)

RETALEN VOOR EEN 
PARKEERPLAATS

inspraakavonden
Om te bepalen  w aa r in het 
stadsdeel betaald parkeren moet 
worden ingevoerd zullen er in v ijf 
ve rsch ille nd e  buu rten  in het 
stadsdeel inspraakavonden wor- 
den gehouden. De bijeenkomsten 
vinden in de periode eind novem- 
ber, begin december plaats.

meer inform atie?
Deze bijeenkomsten worden via 
een speciale uitgave van 'Kijk op 
Westerpark' aangekondigd. Ook 
zal in die uitgave meer informatie 
worden gegeven over de plannen 
van be taa ld  parkeren . Deze 
speciale u itgave over betaald 
parkeren w ordt in de periode 18- 
20 nove m b er hu is  aan huis 
bezorgd. Heeft ٧ geen Kijk op 
Westerpark ontvangen, neemt ٧ 
dan contact op met de afdeling 
Voorlichting, tel. 5810.300. Dan 
kunnen we het b lad a lsnog  
toesturen.

Begin volgend jaarw il het stadsdeel 
een systeem van betaald parkeren 
invoeren. Vast staat dat het systeem 
er komt, maar er is nog discussie 
over in welke straten en gebieden 
het betaald parkeren ingevoerd gaat 
worden.
De reden om in Westerpark met 
betaald parkeren te beginnen is 
simpel: de parkeerdruk is de laatste 
jaren enorm toegenomen. 
Belangrijkste oorzaak is het fe it dat 
؛٨  de binnenstad en omliggende 

stadsdelen autom obilisten nu al 
voor een parkeerplaats moeten 
betalen en doorrijden naar Wester- 
park om daar op een gratis plek te 
kunnen staan.

De parkee rp rob lem en  vo o r de 
Staatsliedenbuurt zijn het grootst 
in de w inke lgeb ieden Hugo De 
Grootstraat en Van Limburg Stirum-
straat. Verder ervaren bewoners in 
de Marcantilaan in het weekend 
vooral parkeeroverlast van mensen 
die Marcant! Plaza bezoeken.

oktober heropende w 13؛ ijkwethouder Hokon Hansen het Westerpark. We 
uit twee delen. In het grootste deel van het Westerpark ه ٨٧ ء ء و؛ و  park أ

rondlopen. Het oude ('٧٢١ (rondom de Westergasfabriek) mogen honden 
honden. ٧٥٠٢ een deel verboden ٨٧ ٧٠٠٢ van het Westerpark is ءه ء / 

zijn er ٧٠٠٢ ٨٠٨^٨ ٠٨ Verder is er een aparte uitlaatstrook gemaakt 
het ٨; voorzieningen aangelegd als een hondentoilet. Door een scheiding 

ا  park aan ؛ء brengen ٧٥٠٢ bezoekers rae؛ hond en bezoekers zonder /س
.zijn trekken kom t ٨^ iedereen beter د و hoopt het stadsdeel ؛

ئ : ق ه ح م س ء و أ
ت س ج
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STAATS
GAZETESİ

OKUYUCULARI

Değerli Staats Gezetesı okuyuculan! 
G a z e t e m i z i n  her  s a y ı s ı n d a  
yayınlanmakta olan Türkçe sayfamız 
elinizdeki sayısından itibaren değişik 
bir formda yayınlanacaktır. Bugüne 
k a d a r  g e n e l l i k l e  g a z e t e  
redaksiyonunun seçtiği veya sizin için 
önemli olduğuna inandığı tercüme 
yoluyla sizlere ulaştırmaktaydı. 
Bun dan  böyle  bu sa y fa d a  
Westerparkta ikamet etmekte olan 
Türklerin düşünceleri, görüşleri, 
eleştirileri, tavsiyeleri ve mahalledeki 
tecrübelerine ağırlık verilecektir. 
Bunun için gazeteniz siz değerli 
oku^mcularindan başta gazetemizin 
yeni şekli hakkında olmak üzere; 
mahalledeki her türlü konu hacında  
bize fikirlerinizi yazarak; bu sayfada 
yayınlanma şansı tanınmaktadır. Evet 
bu sayfa sizlerin sorunları için hizmet 
etmek amac]nı ta؛؛ınakt؛«l؛r. ه  halde 
bize yazın, öykü, hikaye, haber, 
yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin de 
sesinizi duyuralım.
Mektuplarınızı:

Staats Gezetesi/Türkçe Sayfası 
Wijkopbouworgaan 

van Hallstraat 81 
1051 HA AMSTERDAM

adresine gönderiniz.

IRKÇILIK PANELİ ve AŞURE GÜNÜ □ÜZENLEND؛
Aşurede birbirinden farklı yiyecekler birleştirilmiş, biraraya getirilip 
Aşure olmuş, bir ve birlik olunmuş, kavga ve gürültüye meydan 
verilmemiş. Çokluk içinde birlik sağlanmış, işte biz de bugün farklı 
kültürlere, farklı dinlere ve milliyetlere mensup insanlar olarak 
sebepler ne olursa olsun birarada yaşıyoruz. Ama insanlar bu 
farklılıklarından dolayı horlanıp, aşağılanıyorlar.

K adir Canatan  ırkçılık  ve 
entegrasyon ta ş m a la r ın  örnek ؛
o la ra k  v ererek  şu  d eğer-  
l e n d i r m e y i  y a p t ı : " A z ı n h k -  
çoğ un lu k  i l işk i le r i  merkez  
alındığında, ilke olarak, üç 
olasılık düşünülebilir:
- Azınlık, çoğunluğa tek yanlı 
olarak uyum sağlayabilir. Btına
asimilasyon/benzeşme diyelim.
- Azınlık ve çoğunluk birbirlerine 
karşılıklı olarak uyum  sağlayabil؛- 
rler. Bu ،ÜT bir uyum asimilasyon 
o l m a d ığ ın a  gö re , h e rh a ld e  
entegrasyon (bütün-leşme) dur.
- Azınlık ve çoğunluk kendi değer 
ve ilkeler؛ temelinde özerk olarak 
yaşayabilirler. Bu üçüncü olastltk 
plüralizm/çoğulculuk  deyimiyle 
dile getirilebilir.

M uzaffer Yanık
Konuşmacı Muzaffer Yanık ise şu 
görüşlere yer ver،li:"lrkçılık ve 
ayrımcılık Avrupa’da, özellikle de 
yabancılar arasında, kullanılan 
moda kavramlar olmuşlardır. Bu 
kavramlan, ya yelli yersiz sık sık 
kullandtğımtzdan, ya da sık ^ık 
karşılaştığım ızdan  olacak  ki 
(özellikle ayrımcılık kavramı), 
çocuklarımızın sözcük dağar- 
cıklanna  kadar girebilmişlerdir. 
Aynmcılık vardır, fakat, bu 
kavram  her zaman yerinde ve 
haklı olar kullaniliyor mu? Bana 
öyle geliyor ki, bir taraftan 
ırkçılık ve ayrımcılık kavramlarını 
birbirine  k،rış،ın lıyo r, diğer 
سا سا  da  bu kavramlar, adeta 
b ir  takım  y an lış lık la rım ız ı, 
kapatmak için meşru siperimiz ve 
de kendimizi gösteremediğimiz 
anlarda  da  g ü le b i lm e m iz i  
sağlayan  bir nevi ÎM DAT  
sirenimiz niteliği kazanmışlardır.

Foto; آ؛اهل Baas

önyargı, eşitsizlik, köle ve köle 
ticareti, bağnazlık, baskı, sömürü, 
kabileler, biz ٧٠ siz gruplan,
faşlılık , beyaz-siyah, barbarlık, 

• ’ hoşgörüsüzl؛ik...vs.
Irkçılık öğretisi bu kavramlar et- 
rafında ve Üzerinde kurulmuş ve 
bu doğrultuda tartışılmaktadır.
* İrkçılık inancı elbette doğuştan 
veya irsi olmayıp, sonradan 
kazandan bir .سآ tir. Diğer bir 
ifadeyle ıtfcçıltk ve önyargı 
eşyanın  tabiatından  olmayıp; 
insanlar, gruplar ve toplumlann 
özel çıkarlarına dayanan ve 
propogandayla büyütülen

Cezmi Doğaner
Toplantıya  katılan  konuşma- 
c ıla rın  ü zerin d e  durduklar ı  
noktalar özetle şöyle sıralanabilir: 
Cezm i Doğaner: "G ö m en ler  
üzerinde söz söyleyenler Avrupa 
m erk ezc i  b i r  tu tu m la  işe  
başlam ak tad ırla r. G öçm enleri 
m uhatap  alm am akta, onlarla  
biraraya gelip konuşma gereği 
d u ^ am ak ta la r . Diğer taraftan, 
Hollandaca kitaplannda önyar: 
gıy la  dolu , alaycı bilg iler  
m e v c u t t u r .  B u  tu t u m  ve  
davranışlar değişmedikçe varolan 
ırkçılık ne ortadan kaldırılabilir ne 
de onunla mücadele edilebilir.

TÜRK EVİ 
DERGİSİNİ 

OKUDUNUZ MU

We؟te،^ark Türk Evi Derneğt’nın 
üyelerine ve Amsterdam ikamet eden 
Türklere yönelik her üç ayda bir 
yayınladığı Türk Evi dergisinin 5. 
sayısı da çıktı...

Her geçen آاا؛ج güçlenen Türk Evi 
dergisinin yayın prensibi ilginç. Der- 
ginin başyazısında ifade edilen amaç 
şöyle: "yayın esprimiz; seviyeli, peşin 
hükümlere sırtın• dönmüş, dinlemeyi 
de bilen, "Hak" ve "özgüllük" 
konularında kafa yormuş ve kalite 
arayıcılığı içinde olanlar arasındaki 
diyalogun geliştirilmesi, pekişmesi 
üzerine kurulmuştur. Halkımızın 
değişik konularda aydınlatılması, 
olaylann yorumlanması ve çeşidi 
konularda düşüncelerimizin ifade 
edileceği bir dergidir Türk Evi...
Türk Evi Dergisinin son sayısında ele 
alman konuların bazıları şöyle:
- Tolerans
- Türk Yaşlılar Konut Projesi
- Avrupa’daki Mülüman Gençler
- Kitap Tanıtımı

o lmuş  ve bundan  sonrada  
varolmaya devam  edecektir. İslam  
dininin ırkçtlık hakkında kendine 
has bir görüşü mevcuttur. Dine 
göre insanlar mensup oldukları 
gruplara, renklere göre değil,

Allaha ne kadar yakın olup 
olmadıklarına göre değerlendirilir. 
Nitekim  bu konuda peygam- 
herimizin b ir  hadisi vardır: 
İrkçılığa davette bulunan, ırkçılık 
yapan bizden değildir, diyor. 
Çünkü İslam  dünyadaki insanlık 
aleminin bir kardeşlik içinde 
yaşantasını anlatmaktadır".

Kadir kanatan

Tartışma
Toplantının ikinci trölümünde 
(ti^eyicilerin  de katıldığı bir 
tartışma yapıldı. Gece saat 
23.00’e ممس süren toplantı 
ırkçılık ve ırkçılık harekederf 
etrafındaki gelişmelerin tesbit 
edilmesi ve toplantıya katüanlann 
bu konuda yeniden düşünmelerini 
sağladı.

? r ö b l e m  h a k i m  to p l u m u n
düşüncesinde  ve sistem inde  
yatmakladır".

Mustafa özcan
Mustafa özcan: "Din adamı 
olarak ben ırkçılık meselesine 
misyonum  gereği dini açıdan 
bakaçağım. Din insanoğlunun 
varolduğu günden buyana var

س  kültürlere- farklı dinlere ٧٥ 
m aliyetlere  mensup  insanlar 
olarak sebepler ne olursa olsun 
birarada yaşıyoruz. Ama insanlar 
bu  fa rk lılık la rın d an  do lay ı 
horlanıp, aşağılanıyorlar. Aşurede 
ölduğu gibi uyum  yok, harmoni
yok, ahenk yok. işte bugün bu 
salonda Aşure ikram edilerek,
O ’ndaki ahenk ,  uyum  ve 
barışıklık özlenecektir. Diğer bir 
ifadeyle çokluk içinde birlik, 
farklılıklar arasında bir ahenk 
özlemidir bizim  Aşure Günle- 
rimiz. Kavga yerine barışı, 
aşağılama yerine değer vermeyi, 
nefret yerine sevgiyi özlüyoruz"

?anele  katılan konuşmacıların 
ortak tavrı şu  şekilde sergilendi: 
"İrkçılık bir fenomen veya bir 
fobi olarak içinde yaşadığımız 
Batı Avrupa ülkelerinde yeniden 
aktüel bir konu haline geldi. 
Tartışılan şekli ve muhtevasıyla 
ırkçılık, geçmişe göre paradokslu 
bir biçimde, hem göm enlerin  
dini inançlarına karşı bir tutum 
hem  siyasi partilerin taraf'tar 
kazanma ve oy hesabı olarak 
yeniden dirilen bir fobi ve davra- 
niş tarzında kendini göstermek- 
tedir".
Devamla اااواأاا)،آaltlar ırkcdık ve 
ırkçı saldırılar hakkında değişik 
açılardan görüş beyan ettiler.

Irkçılık ^ ؛retis؛
Ortaya atılan bazi yorumlar ve 
fikirler şu şekilde özetlenebilir:
* Irkçılık  üzerine  yapılan  
araştırmaları ve bu konuda 
yayınlanan literatür incelediğinde 
ortaya şu kavramlar çıkmaktadır:

Wcsterpark Türk £ ٧؛  Derneği ve 
Hollanda Türk Akademisyenler 
Bir liği  Va k f ı ' n ın  o rtak la şa  
düzenled iler، Irkçıltk Paneli ve 
Aşure Günü و Kasım  Cuma günü 
yapıldı. Koperen Knoop konferans 
salonunda  yapılan  toplantıya  
K adir C anatan(kü ltü rel ant- 
ropolög), Cezmi Döğaner(eğiti- 
mci), Mustafa özcan(im am ) ve 
M u z a f f e r  Y a n ı k ( ç ğ i l i m ç i )  
konuşmacı '  olarak  katıld ılar. 
Sosyal görevli Salih Dadak’ın 
dîvan  başkan lığ ında  yapılan  
toplantıya yüzden fazla vatand-

؛اابم،،ةل  katıldı. Toplantı Vakıf bas
kanı Veyis Güngör’ün yaptığı ko- 

إلهجوسم1ح  açıldı. Güngör günün 
anlamı üzerine yapmış olduğu kö- 
n u ş m a s ı n d a  ،)zçtlç  şunlara  
değindi: "Westerpark Türk  Evi 
Derneği ve H ollanda  Türk  
Akademisyenler Birliği Vakfı 
ortaklaşa dnzenlcdıklcrı 3. Aşure 
G ünü'ne  ve Irkçılık Tanışmaları 
Toplantısına hoş geldiniz.

Aşure Geleneği
Bilindiği gibi Aşure Günlerini 
H o llan d a’da  gelenek  haline
getirmiş bulunuyoruz, Bazılarınız 
hatırlayacaklardır, geçen yıl ikinci 
Aşure Gününü yine bu ؛؛alonda 9. 
 .Üniversitesinden sayın Prof االا%
Dr. Mehmet Aydın’ın da  katıldığı 
bir toplantıyla yapmıştık. ٧٥  söz 
vermiştik. Demişti!، ki:"Türk

محإ1سه  kültürünün  yaşa tılm ^ ı  
gereken en güzel kültür ve inanç 
değerlerinden sadece bir tanesi 
olan aşure Ç eneğ im iz i her yıl 
devam  e ttire c e ğ iz ...¥ e  Hol- 
landa’da  oluşacak yeni kültür 
değerlerimiz arastnda yaşanır hale 
gelinceye kadar yani burada 
doğan, büyüyen Türk !azlarının, 
T ü r k  h a n ı m e f e n d i l e r i n i n  
zihinlerinde  $rer etm esi ve 
çocuklarına bir değer oiarak 
v e rm e le rin e  k a d a r ...  aşu re  
günlerimiz devam  edecektir"
Evet bugün sizlerinde katılımıyla 
Hollanda’da  3. Aşure Gününü 
düzenledik. Bu yılki Aşure 
Gününü, Hollanda’daki ve tüm 
A vrupa’daki vatandaşlarım ızı 
yakından ilgilendiren "İrkçılık" 
konusunu tema olarak seçtik.

Irkçılık
Irkçılık  ve Aşure arasında  
sem bolik  b ir  bağ kurduk. 
Düşündük ki; Aşurede birbi- 
r i n d e n  f a r k l ı  y i y e c e k l e r  
birleştirilmiş, biraraya getirilip 
Aşure olmuş, bir ve birlik olun- 
muş, kavga ve gürültüye meydan 
verilm em iş. Çokluk  iç inde  
birliksağlanmış. İşte biz de bugün

Aynca dergide dikkat çeken bir diğer 
yazı da Türk Evini Okumak konulu 
makale. Dergiyi yorumlayan yazarın 
çok önemli tesbitlerı var.
Türk Evi Dergisinin temin edileceği

Postbus 58070 
1040 HB Amsterdam

Staats (Gazetesi? 
Sizin Gazeteniz..
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م ه

ت غ م م ا د ل ا د خ إل ا

ك ت ا ل ل
٠٠ ٠١٠٢

خ ة ح خ ث م ح ث ا

ja g in a لم2 

ن ت صم

أ د م ب س ة ت ط ر ث ل ي ا ع ___ام—الت د س ث ع ت ب ح م ت س ة :إ ط ر ش ب ال ن ا ج أل ا  "و

أ هذا ذ ج م ب ؛ خ ض ل ى ا ا إل ي م س ف يلي ا—ونيم ‘ت ق سو ش ت ر إليهما أ ا ص ت خ ل ا حد ك ي وا :حدت ط

I ب مشروع طا ستق ر ا ختيا ط من الشرطة رجال وا ر ل ي التركي ا ض .وال

م بهدف ذا الشرطة ت م ء ال ل ، ت > م م مجموعات ه ا هم بإمكانها ر م والتتارب التنا ت >، أ أ ن| ن طنإ و|  ل

ل المخظغة س ض لبمذا • معها ا ب بأنه ب ن أن يج م د بحبك ب د س ب ك ، أ ألتراك المغاربة > م الزارلتي وا ه مل  ن

ن ولهذا .كشرطة ي س د ن ث يءدبما الحاجة أ ن ث د ب إلى البحث ي يا ث ل ا4د )إناثا دالتركي الغربي ا د (والذين م

آ ب مح؛دإل وشة لهمل ط ز ك م ا ردا ست م ش .بآ ن عدم حالة ني وح ا ق دا الهرلنديآ اللغة إ ن جي مكا ب بإ ا ي ث ل  ا

م (الداغبي دي ق ت ت م طلبا ه ح ي ث ر .ت

سة وبعد هم علف درا ح شي ر م المطلوبة الشروط وتولي ت قيا م الهنة بهذه لل د ق ة دبوس لهم ست ي ن ضا  ندة ا

ا م ا م ت آ أ ا س ب ي ث ض ت م ا و ر ي ش ضة ة لكفا ا ،الهولندية للغة األولية أ إلجتماعيآوالريا  .ا

ع 2, شرو ي م م ح ة ،م ق ال ع ل ة ،ه ا ط ر ش ب ال ن جا أل .وا

ظ ر ال م ني ا ك ئ م حي ى ني وبالتالي المرسن خب ط ما هذا خالل من ونهدف أنت خد ي أين ن إل ض التآ ت  م

ض ح ر أ ج المستطاع بتا ن (ب ط المخا ر ك ضر دتتتا إلى ؟■را سلى لم الحا سيآ من التليل إال ت آل التآ لهذم ا .الع

ل ك ر ا ث ع ب ظ ن،ستهبي '،و حفا آ1 عى ال ي و م Ul ل l j j الحي,

س ني ش ه المتبلة ال م س م ر الشرطة ت ب إ ة ؛بنيار هذا جان م ت إلى سئل عركن ،والتركية ؟النربب الجمعيا

حي جد ال سا ل .والم ا إلعطاء ش شب ت oمع ا ق ي ف و ت ل و ب ا <طريت ح ب ا .ط ن مدن م و ظي ت وت ء ه ا ي س م د أ ل

ت إعطاء ها ي سل ن عذا ل شأ ل على ال ي ف ؛المثال سب ل كي م شرطة ن م ش ؟الوتاي ،الهولندية ال را ج إل وإجر(م ا

ب شبا ،ال

ذا ك كاتء إ ي تحالم د ة ضا سل وأ ك أ مكان ل بإ صا إلت ر 'بتا ا صد ب وب ل رح ب ت ت ا ئ ن ي م م أ ك ت ا د ا ت ن ن ا ا ب ن ش

٠ شذقددحسم>ا

ن •ي :السامي الشرطي ه ثا الب

559 3ة °7 :الهاتف

ة ر ظ ة ن ز ج و ل م ر ت ة ح ي ع م  ج

ة ر م ك د غ ل س ا م س :ا
د ق م ت :ي

م ؟م ب د خ ال ال -أس ,للء>ا . - 
م طرا . 1989 سبما ذي ز  ؛ال

آ م ب . م ال ا ف من ل ن ر ت ط  البدي
ة فالي ي ع م ج ل ب ا ح و- ا ست ه ب ل ن ع  آ

هإ رتغطى غ ب ر ما م٣ م ي و ن م ل ة ا ط آ ز ب

ف د ة ه ي ع م ج ل ث ا

ب ت ك س م م ل م ل ال  ؛ا

ت ت ك ل م ط ال  االعضاء /مم ن محتكم , ا
ا -ا •ت اا

س ب - ن أ س ب ال ء ا ح م ث ؛ ح م
١^١١ ٠. -ا . آ ٠٠ ٠١ 1ع- ١

و ك و د ل ب د ع ي م ح ل س ؛ا رئي
ر جا ن ش س  ح
ر ض د حا ي ع  م
د ا د ح ل ص ا ر ل  :ا
ر ض ب حا ي ج ن
م م ك س

ن ربا ى ث طف ص  م
ن ما ع س ن م خ 'ال •

٦١١٠. ٠ .م ٠١ ٠١١

م '،* ج ،ر
ن ؛ مي ق ا و د صن  ال

ب ب كات ر د م و
 لرنسى١ ئبنا

ف ا ت ت كا ال

ى منزل ح ل  De Binding ا
ن وا عن  De Wittenstraat 27 :ال
س الحلن ي ا ها تكر عب ال ن م ي م د ا ن ل  ا

ي ولند ه ود WMS ال ج و م ي ال س ف ا ن  م
ب أ ر و د م ي هذا الن نظرا .و د نا ل  ا

ا د ي ع ي ما محيثا ب س نا ل ط ال ل ا و حا  ت
ى ه ن م ل ة ا مقبل ن ال ل أ ح ر ى ت ال

ة ع ط ا ت ك م ر ا ب ر ت م م س ٠ ن

>،ر ٦٠٢ رحم ۴ ر .ر

غ! ق ة ة م ب ح م ' أ ء
م كرة د ق ل م ا دا ر س م ة أ الث ق بث .ر
د ة اعضاء عد ي ع م ج ل ا ا ي ل ا ق ح و  يف

س ن خم ر ي ف ب .ع كت س ١ * طل  م ال
د ان زي ى ي سمنة ن ة ال بل ق م ل ا

ن من فرقة ا ي ت ف ل ة ا ق ر ف ز من ] خبا ل .ا

سا ه ا دا صب ل

ب ك م ل ن ا ي د ر ج م ل ل ا ط يوم ك ال ا
ل فير ز ي من ح .Dé Binding ال

ه ي ل م ن ج ك م ل ء و ا ا ن ب ل ا

ص ' ا م ة ه ا ي ر الل س ا ط ا ا م ءا

ؤ ب ا ق محن ك ر ض ر ،و ر ال ي ن س ت ء س ا ر ل ك ز ا ن م ل ة ا م ا م ص ال ه ا ذ ه  
د ي ة م س ٢ س

ه د ن ا ب ابلسش ئ ن ت ا ت ال ى إ ك ى | ط ن تع ي د ق ا ن ل م ل م ن ٠ 1 اا \a .ا

أ ا،ك دش ء٠'م م‘م ب إل
ا ي ة محى المؤ ليمر حا د ء زيا ا ر ث ل ا ا و ر سن دا مق ربقة ب - ا

.ظ1م

ش ا ذ ب ن ل آل ب ا ه ئ ي ا و ث ح ل ى ا ل ل ع ز ا ن ء م ا ر ث ل ة بما ا ح ق
ط ا ن ت

ال_ف ر س ي زت ئ ي ' أ م ة تتحر س-(قمة i ف_ايغا د د ا ر ل ى ا  ، إء رلقم ن

ذا ك م ه ة ت ن س ؤ م ن ب مث ل ت_ أ د ف اسهر ن ي ل ! رج ا ع " ف فا رت  ا
ى ل ء ا م ,‘مر ا ق0 •,ث ل ق 3 , ا 3 ة 0 ذ ط ٠ ص ٠ د ن

ق ن بجنة س د ك م ٧ ء n ٠' ب
م ة ب ق ق ا«اإل ^ء؟أ.جت؛ئ؟أ ى .ء>ي القة عل  منازل طبقات ن

حا حا ث ذا . علم ا م ه ا ن غ ل  t انحذسن ا
ا د ز م ل1و ما إ L 1ذ1ل ف ب1ي غ ا ن و أ ض ا م ال , م ت

ض آث ح؛ا ق ن ش ؛ ٧ u ' ٠٦!آ أ م أ ن ر ا ف د ز ،

غ,ها د ل م ^ل ثح ت ن ت ف ,٠١ I م م1 مع ؟ الننال،م هذر شدد تئئ ط *,١١ ل
ا د س ث ا * u'، ص

ل. حا /م

ت عدة سزليا ت م ممعفا نتصرف ان السكن ل

ة ي ب م ب ل س ا ا ب ه ي ل ن ع ج ا ل ا ع ل ت ك ش م ل م محع ا ث ا ي ع م ن ج ك م ل ا

م ث إ ب ؤ '-م؛ن ما ر حول اث في و ر عدد ت ى هن كبي سكن بثمن ال
حمناسمام

1A ın--1 فهي فم ث سنتج أ أإلسفاف هذا نهر محا ادا هألة ثمى ıiu t

ء ا ئ ي ي ت ئ ن ل ع ا ى م ل ؤ ت س ا ي ع م ة ج ن م ل ي ق ا ا ن ب ل ض ا و ن ل

ى س م من س ا ث ت ا ديا بل ل ت ا اليا و ل ؛ا ى و و  الضامح سمؤل
إلءى ٨'١م دامأل أ ؤ ٠ مLa*Laا ز واع-م

r؛،Jن
ر تطرئ ال سجنشم ربها De Binding ابشباب دا م حف ن ؛ س  م

ت سمرح شإدأ ر ة حول أ ط س سة ا س ه المو م و موسر ل ق ي
ك و ووول ة اسداء ذل ذ ال ا ة ء ا م ل ا ن ء م ٠ سا

ل ت صا إلت ا ٠ ا س م ل ا د ب ع  L— د ي ز م ل ن ل م م و ل ع م ل ا
1 س شإ ال ى _ ماغ_ حث ك إل ر خ م را ب _ر اح_ •'

ن ا و ن ع ل ة ؛ا ? W i t t e n s t r a a t ء □

6848672*6 8 1 0 2 8 1

ى ل ا م و ا ئ ل ل

ش ا ك ؛ ا

ق  لتا-رب من
ر ا ش ن م

ر ت م م ال  :ا

ر ت م ل ي ا ذ ل ن ا و ئ ت ل ه ي ي اا ن عن  ء ال
ل د يوم ك ح آل ت ا عا ما الجت ونتظيم ل

ة التثطة م رفب لت هر ا


