
Bezuinigingen op rechtshulp
Advocatencollectief verlaat 
de Staatsliedenbuurt
Door bezuinigingen en inbraken geveld! Het advo€a؛encolle،tief geeft er 
de brui aan. Rechtshulp is in een onvermogende buurt als de Staatalie- 
denbuuit afhankelijk van bijdragen van de overheid. Nu die flink gaat 
bezuinigen op rechtshulp neemt het advocatencollectief het zekere voor 
het ©nzekere en verhuist naar de Jordaan.

Toch trokken de advocaten tien jaar 
geleden uit sociale bewogenheid 
naar de Staatliedenbuurt: toenter- 
tijd een brandpunt van politieke 
actie en krakersi؛ver. Een buurt met 
de typische problemen van een' 
negent iend؛^ *  -uwse v/ijk: toene؛
mende werkeloosheid, sociale pro- 
blemen, en relatieve armoede. Die 
problemen schreeuwden om ؛uridi- 
sche bijstand. Het collectief sprong 
in die leemte. Sociale advocatuur 
heeft daarom altijd hoog in het 
vaandel gestaan van het collectief. 
Het collectief is gesp«:ial؛s«;rd in 
zaken die bij de problemen van 
zo 'n  buurt horen: het huur-, arbei- 
ders-, vreemdelingen-, en het fami- 
lierecht. Daarnaast innen de advo- 
caten nooit een eigen bijdrage on- 
der de zestig gulden, hoewel ze die 
w etteli^  wel mogen vragen. "ه آ  
wezen betalen wij die uit onze 
eigen zak” aldus Jacobs.

N u zit het collectief op een bene- 
denverdieping. Het is een laag- 
drem pelige instelling: iedereen 
loopt er in en uit. Heeft iemand 
een vraag dan beantwoorden de 
advocaten die 'a la minute' en 
zonder iets in rekening te brengen. 
Ook dat kost de advocaten veel tijd 
en dus geld.
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Het is niet alleen klein en krap bij 
het advocatencollectief (op elke 
vrije plek staat wel een tafel of een 
kast) het is er vooral onheilspel- 
lend. Het schaarse licht dat de 
stoffige w etb«؛ken weet te berei- 
ken, moet eerst door een zeef van 
fralies. Een rood lampje flikkert 
van een alarm dat op scherp staat, 
en in de, door prikkeldraad a؛ge- 
sloten, tuin waan je م  in de gevan- 
genis. Bij het nemen van de groeps- 
foto lachen de advocaten als boeren 
met kiespijn. "Als het geen landelij- 
ke krant is kan ik nog wel even de 
telefoon opnemen" werp، een vrou- 
welijke advocaat tegen. De adv«:a- 
ten hebben genoeg van de buurt.

Hekel
Kees Jacobs, een der advocaten:
"Wij zijn met de buurt vergroeid,
maar langzamerhand krijgen we
een hekel aan het werken hier". Tot 
twee keer toe werd het pand op 
een ben^enverd iep ing  aan de
Groen van Prins،erers،raat helemaal
leeggeplunderci, van computers tot 
plakbandrolle^es. N u is het een 
onneembare vesting geworden. 
Ingebroken wordt er weliswaar niet 
meer, maar leuk werken is anders. 
Jacobs Wijst de beschuldigende 
vinger naar de junkies in de straat.

Oproep aan de bewoners van stads- 
deel Westerpark

Dit is de laatste kans om uw mening te geven over de 
plannen voor de Westergasfabriekgebouwen.

c. Kamermuziekcentrum Wester- 
p a rk / De Ijsbreker.
d. Het Rhizome-Huis/cross؛»ints.

Schrijf uw  voorkeur op een b r ie ^  
of een kaart. Vermeld ook waarom 
u  voor dit plan plan kiest. Stuur 
deze naar een van de twee wijkop- 
bouworganen. Persoonlijk afgeven 
mag ook.

w.O.O. Spaamdammer- en Zeehel- 
denbuurt
Spaarndammerstraat 143 
1013 TG Amsterdam

w.o.o. Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt
Van Hallstraat 81 ر
1051 HA Amsterdam ١ ٢

De uitslag van deze enquête 
overhandigen wij aan stadsdeel- 
voorzitter Maarten Voster met het 
verzoek om uw  mening mee te 
nemen in de beoordeling.

Omstreeks 1© mei kreeg ٧ van de 
stadsdeelraad  W esterpark een 
brochure in de bus over de in vul- 
ling van de Westergasfabriekgebou-
wen.
De deelraad had hierover een in- 
spraakavond georganiseerd op 13 
m ei. De w ijkopbouw organen  
Staatslieden- en Hugo de Groot- 
buurt en Spaamdammer en Zeehel- 
denbuurt vinden dat de bewoners 
veel te weinig tijd hebben gekregen 
om zich te beraden op de plannen. 
Dit werd op de inspraakavond op 
13 mei nog «  -ns naar voren ge؛
bracht door de wijkopbouworga- 
nen. Daarom willen wij u  alsnog in 
de gelegenheid stellen uw  mening 
kenbaar te maken.

Dit zijn de plannen nog eens op 
« ؛١١  rijtje:

a. Centrum voor Bouw- en Civiele 
techniek.
b. Amsterdams Centrum voor de 
Kunsten.

Geveltuintjesaetie bezwijkt
onder eigen sueee.s

de geveltulntjes-actie van zaterdag 24 april kwamen zoveel aan via* ٧٠٠٠٠٢ 
rken het onmogelijk allemaal op de>؛gen (750) binnen, dat stadsd£elw 

wel de eer op van dit هأا<ل ،ه  dag zelf aankon. Ondertussen strijkt de ،ا،
,initiatief van het Milieucentrum Amsterdam ا■""“" "‘

H u u r v e r h o g i n g  i n  
aantocht.
Lees de Woonlas- 
tenkrant.

Per 1 juli a.s. gaan de huren weer 
omhoog. Het maandblad voor/- 
door U i^e^gsgerech tigden  Am- 
sterdam (MUG) heeft samen met 
het Amsterdam Steunpunt Wonen
(ASW) de zogenaamde Woonlas-
tenkrant uitgegeven. In deze krant 
vindt u  informatie over
- de hoogte van de huurverhoging 
en de mogelijkheden om die te
weigeren;
- huursubsidie;
* huurverlaging;
- de huurbusaktie en andere nutti- 
ge zaken.
Deze informatie is bestemd voor 
(nieuwe) huurders van oude en 
nieuwe woningen en kamerhuur- 
ders.
Er zijn korte samenvattingen in het 
Engels, Arabisch en Turks.
Op de achterkant van ' de krant 
vindt u  de adressen van de dichtst- 
bijzijnde huursprakuren .
•Let op: het telefoonnummer van 
het w i^opbouw orgaan klop، niet. 
^ e t  juiste telefoonnummer is 
682 11 33.
De WoonJastenkrant wordt begin 
juni huis-aan-huis verspreid in de 
Staatsli«len- en Hugo de Groot- 
buurt. Gooi de krant niet weg, 
m aar lees deze zorgvuldig door. 
u kunt er iets aan hebben.

٠٢  maandag 31 mei (twee- 
de pinksterdag) is het wijk- 
centrum gesloten.

bezorgen) op. In de Kinkerbuurt ؛و  
dat anders. Daar stelt de deelraad 
de bewoners louter via de wijk- 
krant op de hoogte. Na een bon 
ingevuid te hebben kan men het 
plantenpakket een week later zelf 
ophalen. Het vullen van de bak 
met potaarde en het pianten is 
eveneens werk voor de bewoner. In
andere stadsdelen, zoals Noord
kost het pakket dan س  nog een
tientje.
Het !n!،irtt؛ef en de coördinatie van
de actie ligt in handen van het
Milieucentrum. Zij legden de con- 
tacten met de kweker, schreven de 
stadsdelen aan, en stelden het plan- 
tenpakket aamen (plantjes die tegen 
zowel schaduw als felle kun- 
nen, niet schrikken van wat honde- 
pis, en bij bloei samen mooi kleu- 
ren). Het Milieucentnnn b e ^ rk te  
de inkoopsprijs voor de stadsdelen 
per pakket tot twintig gulden. De 
bedoeling is dat de deelraad boven 
op de inkoopsprijs een tiende heft 
ten bate van een bosl»uwproject 
in, de zusterstad van Amsterdam, 
Managua.

Aqhuilinea
Het actiegeld gaat, volgens het plan 
van het milieucentrum, naar de 
wijk A؟ hu؛linca. Deze wijk groeit 
no^gedw ongen  steeds meer rich- 
ting ،؛en oude vuilnisbelt, met ver-
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Uil de actiefolder, die elke buurtbe- 
woner van de Staatliedenbuurt
ontving, Viel het ٨١٥، op te maken,
maar niet s ig h ts  het W esterpark is
op die zaterdag het brandpunt van
de geveltuintjes. In de stadsdelen 
Noord, Oud-west en Oost, woelt 
men öök in de gevelaarde. Het
verschil zit hem in de omvang. 
Oost komt niet boven de honderd 
aanvragen, Noord ،٥، de driehon-
derd. Westerpark spant de kroon 
met 750 aanvragen.

Niet vlekkeloos
Dit aantal overtreft de verwachtin-
gen ruimschoots. Hoewel de ؛older
die W esterpark bij de bewoners 
bezorgde suggereert dat alles zijn 
beslag krijgt op d  ,e ene zaterdag؛
kan Stadsdeelwerken het werk bij 
lange na niet aan. Twee weken na 
aanvang van de actie liggen er nog 
steeds aanvragen onbehandeld bij
het stadsdeel. Marieke van Bentum
van Westerpark: "Ik moet toegeven 
dat de actie niet v]ekk،؛l،x)s ver- 
loopt, maar zevenhonderd mensen 
hadden wij echt niet verwacht".
De zaterdag van de actie is niet 
lukraak geprikt. Het is de ©pe- 
ningsdag van een wereldwijde mi- 
lieucampagne met als motto: Sa- 
men Werken Aan Een Schone We- 
reld. In vergelijking met andere 
stadsdelen pakt W esterpark de 
actie groots aan. Het stadsdeel 
knapt al het werk (van tegels lich- 
ten tot de plantjes huis aan huis

De winnaars van de ^ a tlied en lo o p

Foto: Amoud van Dale
De winnaars van de 5e Staatsiiedenioop op het erepodium De winnaar was Olaf de Kok. Op de tweede en derde . 
plaats de tweelingbr«؛rs: Abdelhamid en Rashid Mohammadi. Bij de dames finishte Aleid van Wifferen van de 
Staatsbibliotheek ة!ات eerste. Op de tweede plaats eindigde Mara Tylski en derde werd Els Verholt.



Cavia bijt! ,Paraffine-romantiek in het

De hele maand mei dreef er ئ  de vijver van het Westerpark een paraffi- 
ne baljurk. Op Koninginnedag heeft het ^ C n aarsk © U ek t؛ef Patchwo- 
rk, bestaande uit Elleke Haspels, Karolien Helweg en Joanneke Meester, 
de baljurk te water gelaten. Het kunstwerk maakt deel uit van de 20 
paraffine baijurken die vanaf 18 september - " • • • •  tot eind 
oktober in de Hofvijver in Den Haag gaan drijven.

Abattoir stapt naar Raad van State
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Het vertrekkende advokatenkollektief

Foto: Jaap Timmer

geschil iangs juridische weg te 
laten beslechten. Dit hetekent dat 
het abattoir naar de Raad van State 
is gestapt om het sluitingsbevel aan 
te vechten. De Raad van State moet 
zich, na een zitting op niet al te 
lange termijn, beraden of de slui- 
tingsbeschikking terecht of niet 
terecht is genomen. Een spannende

De werkgroep stankoverlast van 
het wijkopbouworgaan zal op korte 
termijn beslissen of zij zich, als 
belanghebbende, in deze zaak zal 
mengen.

De W erkgroep Stankoverlast

Enige weken geleden heeft het 
stadsdeelbestuur een sluitingsbe- 
schikking gestuurd naar het abat- 
toir. Reden was de voortdurende 
stankoverlast en de weigering van 
het abattoir maatregelen te treffen 
om deze te verhelpen.
Het abattoir heeft sindsdien niet 
Stil gezeten. ه ز  heeft kontakt opge- 
nomen met de gemeente om finan- 
ciële middelen te krijgen zodat de 
maatregelen getroffen kunnen wor- 
den. De gemeente heeft te kennen 
gegeven hier niets voor te voelen. 
Aan de deelraad liet het abattoir 
weten, dat zij besloten heeft het

N adat twee eerdere pogingen om 
vó،^ra£ een aankondiging van onze 
aktiviteiten in de Staatskrant ge- 
publiceerd te krijgen op « ١١ desas- 
treuze mislukking waren uitgelo- 
pen zijn we ditmaal door de Staats- 
krant gevraagd een verslag te 
schrijven over de mosterd en van 
na de maaltijd. De redaktie besloot 
op het laatste moment onze pu- 
bliekskeuze-enquête niet te plaatsen 
in de Staatskrant van maart '93 
wegens ruimtegebrek. Omdat wij 
de Staatskrant als belangrijkste 
verspreidingsvonn bedacht had- 
den, moesten we driftig moesten 
improviseren om ons publiek te 
bereiken.
Het filmseizoen in Cavia is inmid- 
dels, op apotheotische wijze, beëin-

Naast de vaste wrensdagavond- 
voorstellingen zijn de buurtcinefie- 
len in deze meimaand ruimschoots 
bedient met de }ack Arnold Double 
Bill: It Came From Outer Space en 
Tarantula van 7 Mei, de publieks- 
keuze Top 3 (Het Rode Korenveld, 
Strawdogs en Salo) van 14 en 15 
mei en de o^^uch tv ro rste llin§  
van Kitchen Sink en Evil Dead 2 
op het Van Limburg Stirumplein 
van vrijdag 21 mei na afloop van 
de Staatsliedenloop. Ondanks het 
feit dat de buitentemperatuur die 
avond onbehaagelijke waarden 
bereikte werd dit filmspektakel van 
5 bij 8 meter door de meer dan 300 
aanwezigen met een warm enthou- 
siasme onthaald. Met dank aan de 
Theaterstraat en de Stichting Open- 
lucht Bioscoop.
Genoeg over wat je allemaal had 
kunnen zien.
Cavia is de zomermaanden juni, 
juli en augustus dicht zodat we de 
35 ١١™  projektör kunnnen installe- 
ren. Als het aan ons ligt is er vol- 
gend seizoen nog veel meer spekta- 
kei te verwachten. Aan ideeën 
ontbreekt het niet, alleen aan finan- 
ciële middelen. Zo geeft de scha- 
mele f 3000,- subsidie van het 
afgelopen jaar niet echt veel ruimte, 
en steekt schril af tegen de bedra- 
gen waarmee het Polanentheater 
(jaarlijks f 600.000,-) en de Arto- 
theek (jaarlijks f 300.000,-) de buurt 
op cultuur kunnen trakteren.
Onze deelraad is van mening dat 
Filmhuis •Cavia eerst maar eens 
moet aantonen dat er behoefte is 
aan een serieuze filmvöörziening in 
onze buurt.
Beste meneer Voster. Dat Cavia al 
10 jaar lang wekelijks filmvoorstel- 
lingen organiseert in de Staatslie- 
denbuurt zou een argument zijn. 
Een tw،؛ede zou kunnen zijn dat op 
de 54 avonden die we dit afgelopen 
seizoen hebben georganiseerd in 
totaal 66 films zijn gedraaid waar- 
op meer dan 1400 bezoekers zijn 
afgekomen die een gezellige, span- 
nende, schokkende dan wel leerza- 

٥١؛  avond hebten gehad. Hoe komt 
het toch dat al die buurtbewoners 
steeds gaan staan grijnzen als ٧ het 
over het bestaansrecht van Cavia 
wil hebben ?
Natuurlijk, op het Leidsplein kun je 
ook naar een film kijken, zoals je 
daar ook een theater kunt bezoeken 
en iets verderop kunst kunt bekij- 
ken. En gelukkig is het zo dat we 
ook kunnen leven zonder dat er 
films in de Staatsliedenbuurt wor- 
den vert،x>nd, net zoals overigens 
alles gewoon doorgaat als er geen 
buurtpolitici zouden zijn. Maar een 
buurtfilmhuis is toch gewoon leuk. 
Enfin, maak je niet ongerust, ook 
zonder toestemming van de deel- 
raad gaat Cavia gewoon door. We 
vertonen ons weer in september. 
Tot dan.

Filmhuis Cavia

eigen bijdrage voor zaken die nog 
wel gesubsidieerd zullen worden 
zal ook fors verhoogd worden: een 
vereiste b id rage  van driehonderd 
gulden zal, volgens Jacobs, na het 
ingaan van de nieuwe wet op on- 
geveer negenhonderd gulden uitko- 
men. Jacobs: "We zitten gewoon op 
een verkeerde plek w a n n e r  de 
eigen bijdragen verhoogd gaan 
worden".
De bewoners in de Staatslieden- 
buurt zijn dus niet kapitaalkrachtig 
genoeg, om zich een advocatencol- 
lectie؛ te kunnen veroorloven. "Nog 
langer werken in de buurt kan ons 
faillissement betekenen", aldus 
Jacobs. Rondom het nieuwe pand 
in de Jordaan hebben de bewoners 
over het algemeen wat minder last 
van financiële problemen. Vooral؛؛- 
nog zijn oude klanten, die allemaal 
een verhuisbericht krijgen, welkom 
in het nieuwe pand op de eerste
verdieping. Je kan er niet meer
terecht met zomaar een juridisch 
v raag t. De drempel is er gewoon 
iets hoger.

Jan M aarten Deurvorst

Kamermuziekcentrum gekozen is. 
Op de drukbezochte hoorzitting 
van 13 mei jl. vroegen de buurt- en 
bewonersorganisaties de voorzitter 
van de stadsdeelraad Wcsterpark, 
Maarten Voster, om een verklaring. 
Hij verklaarde dat het standpunt 
van Hansen 'een persoonlijk en 
voorlopig standpunt' was.
Buurt- en bewonersorganisatie 
lieten op diezelfde avond weten 
dat ze tegen de komst waren van 
het grootschalig opgezet Kamermu- 
ziekcentrum. Het centrum zal nau- 
welijks of geen direkt profijt voor 
de omliggende buurten opleveren.

De komende maand beslist de 
stadsdeelraad over de toekomst
van de Westergasfabriekgebouwen.

De groepen die 's avonds les 
krijgen zijn overwegend mannen; 
in de m iddag wordt aan vrouwen 
les gegeven.
De lestijden zijn dinsdag- en don- 
derdagavond van 19.321.30-و  en 
van 20.00-22.00 uur. De middagles- 
sen zijn op m aandag dinsdag en

* donderdag van 13.00-15.00 uur. 
Inlichtingen bij de lescoördinator 
van de Piraat, tel. 624 75 89, op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
9.30-17.00 en op dinsdag en don- 
derdag van 15.00-19.00 uur. • ' ' '

Met d e  verhuizing naar de Jordaan 
nemen de advocaten alvast een 
voorschot op de toekomst. Jacobs 
verwacht dat de Tweede Kamer 
birmen een half jaar een nieuwe 
wet aanneemt die forse !»zuinigen 
op de rechtshulp inhoudt. Nu 
w ordt een advrcaat nog gesubsi- 

dieerd wanneer hij klanten helpt 
die het niet breed hebben. De on- 

vermogende klant betaal، bij veel 
civiele zaken s ig h ts  een eigen 
bijdrage van tussen de vijfentwintig 
en z ^ t ig  gulden. De bedoeling van 
de nieuwe wet is enkele zaken (het 
aanvechten van huurverhogingen 

v،»rbeeld) uit de rahtshulpsfeer؛bi 
juridisch jargon ver- ه te halen. آ

tââld betekent dat dat die zaken 
niet meer op toevoegingsbasis
gaan. Mensen die nu van een uitke-

ring leven moeten dan ook het 
volle pond betalen bij de advocaat. 
De praktische consequentie van de 
veranderingen zal zijn dat mensen 
met Weinig geld voor veel juridi- 

oep meer؛^sche problemen geen b 
kunnen doen op een advocaat 
om dat dat onbetaalbaar wordt. De

Gesteund door de wijkbopbouwor- 
ganen van de Staatslieden- en 
Spaarndammerbuurt hebben bewo- 

ners- en buurtorganisaties een
protestbrief aan de stadsdeelraad

geschreven waarin ze hun ongeno؛،
gen Uitspreken over het voor zijn 
beurt praten van de wijkwethouder 
van stadsdeelwerken Hokon Han- 

sen. Hij heeft zich in een interview 
laten ontvallen dat hij v o o r d e 
IJsbrekercoalitie kiest. Deze uit-

voordat de stads- ؛إنا spraak doet 
deelraad überhaupt een keuze heeft 
gemaakt uit één van de vier plan- 

directeur van de ؛؛,nen. Jan Wol 
Ijsbreker, heeft deze uitspraak op 
zijn eigen manier geïnterpreteerd. 
In diverse persintervïews heeft hij 
de indruk gewekt dat voor zijn

Migranten smeken om Nederlandse 
taallessen, maar er zijn niet vol- 
doende vrijwilligers om die te 
geven. Buuurthuis Verzet en de 
Piraat zijn daarom dringend op 
zoek naar vrijwilligers (m /v).
Aan de vrijwilligers worden geen 
s p « ^ le  eisen gesteld, voor training 
en begeleiding wordt gezorgd. De 
vrijwilhger heeft de keuze om één 
of meerdere keren per week le's te 
geven.
Dg groepen bestaan, afhankelijk 
van het niveau, u i t .3-8 personen.

(Ingezonden brief)

Geveltuintje als hondentoilet gebruikt
2ê dag: twee bebloede zakdoekjes 
verwijderd.(brrr!)
4e dag: de mooiste plant wordt 
eruit geja،•
5e dag: een van de geachte buurt- 
bewoners heeft mijn tuintje voor 
hondentoilet aangezien.
Ik moet zeggen dat ik achterover sla 
van het respekt dat buurtbewoners 
hier voor elkaar hebben en van 
ieders goede wil ^٠١ de buurt zo 
leefbaar en fleurig mogelijk te ma- 
ken. bedankt!

Jet.

Eindelijk eens een goed idee van de 
Stadsdeelraad! Ik sc h r^ f  me direkt 
in voor zo 'n  geveltuintje, want 
persoonlijk kan ik me niets leukers 
voorstellen dan een buurt vol met 
groen en kleurige bloemetjes. Nog 
geen twee weken later was hij al 
klaar. Plantjes erin, beetje water 
geven, het zag er zowaar al hartstik- 
ke gezellig uit.
Ie  dag: sinaasappelschillen uit het 
tuintje verwijderd.

*Staafeilöterf
* S p eh et
* N u o o k L u c t y - l t e n

ften؛Jitgebreide sortering tijd$chr] 
Fotohome * Wenskaarten

$chrijfwaren

Protest van de buurt tegen uitpraken 
wijkwethouder Hokon Hansen

Vr^willigers gevraagd voor het geven 
van Nederlandse les aan migranten
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onderkomen vhtd،. س  zijn er 
drukbezochte voorlichtingsavonden 
over het kraken van D H -w on ingen  
en over brandprventie insloopw o- 
ningen. ١
Vanaf 1979 beschikt de Woongroep 
over eigen grote ruimtes zoals de 
Nassauschool en de Keuchenius- 
schrol. Dit wil echter niet zeggen dat 
hiermee de samenwerking tot een 
einde komt. Zo knijpt de direktie in 
1980 een oog^ toe als bezoekers van 
het buurthuis het lesmateriaal van 
de lascursus benutten om een ruime 
hoeveelheid fo aa ie^ ten  te vervaar- 
digen. Bij gelegenheid wordt er 
verzameld, bijvoorbeeld in 1983 om 
de ontruiming van de loods in de De 
Wittenstraat waar het enige paard 
dat de kraakbeweging rijk is haar 
stalling س  tegen te houden. In 
1984 verleent het inmiddels tot De 
Witte Brug omgedoopte buurthuis 
aktieve medewerking aan de kraak 
van het aanpalende pand Witten- 
straat 29. Met name in de eerste 
jaren na deze kraak, als in het pand

Geven en Nemen

We schrijven het midden van de 
jaren zeventig. De Amsterdamse 
kraakbeweging is in opkomst en 
heeft behoefte aan tontoorfariliteiten 
en vergaderruimtes om de organisa- 
tie uit te bouwen. Het zijn de jaren 
dat de wijkcentra nog erkende CPN- 
bolwerken zijn, waar de aktiviteiten 
van de krakers worden gewan- 
frouwd en tegengewerkt. Buurthuis 
De Witte B ru^ gelegen aan de De 
Wittenstraat, nu De Binding geheten, 
fungeert in deze beginperiode als 
belangrijke uitvalsbasis van de 
kraakbeweging. Sterker nog, voor de 
oprichting van het k ra a k s p r^ u u r  in 
1975 voorziet de maat»:happel؛^  
werkster van het buurthuis de 
woningzoekenden van informatie 
over leegstand en kraken. Ook het 
helaas verdwenen jongerencentrum 
De Vuurtoren in de Eerste Nassau- 
raat ۴،؟ ١، hierin een belangrijke 
rol.

een ص  en een kinderboerderij 
gevestigd is wordt er nauw samen- 
gewerkt.
We schrijven 1993. De voormalige 
krakers van Wittenstraat 29 zijn wat 
ouder en hebben hun pand van de 
gemeente in erfpacht genomen. 
Klachten van de bewoners over 
geluidsoverlast die zij vanuit De 
Binding ondeivinden hebben het 
buurthuis nu gedwongen haar 
aktiviteiten drastisch te beperken. 
Deze maandelijkse rubriek wordt 
verzorgd door de medewerkers van 
het Staatsarchief, open op ma van 11 
tot 16 uur. Groen van Prinsterer- 
straat 82hs, telefoon 684 35 14.

In 1977 en 1978 vormt De Witte Brug 
met de uit de Staatslieden—
buurt één gesloten front in de akties 
voor jongerenhuis-ves ting. Eendrach- 
tig worden ele blokken in de Van 
Hogendorpstraat gekraakt. Hier 
vinden later kraakkafé Koffiezet en 
^eedschapsuitleen De Blauwe 
Duim een plek. Tot 1979 v e rl^n t De 
Witte Brug onderdak aan alle grote 
kraakbijeenkomsten van de Woon- 
groep Staatsliedenbuurt. Hier wordt 
onder andere besloten tot de oprich- 
ting van "Trefpunt De Vergulde 
Koevoet" dat in een voormalig hotel 
op het Haarlem'merplein haar

man overboord. Ook al ؟ ٧  geen be- 
zwaarschrift indient bij de verhuurder 
en geen huurverhoging betaalt, moet 
de verhuurder naar de Huurcommis- 
sie. Dat moet de verhuurder doen 
voor 22 september 1993. Doet hij dat, 
dan ؟tuurt de Huurcommissie u begin 
december 1993 een brief dat u geen be- 
zwaarschrift heeft ingediend en geen 
huurverhoging betaald heeft. Vanaf 
de verzenddatum van de brief van de 
Huurcommissie kunt u alsnog de 
huurverhoging binnen 6 weken weige- 
ren. u  moet dan wel een speciaal ver- 
zoekschrift indienen bij de Huurcom- 
missie, u  kunt dit verzoekschrift krij- 
gen bij het huurspreekuur op het wijk- 
centrum of bij het secretariaat van de 
Huurcommissie, De Ruyterkade 7. In 
het verzoekschrift vermeldt u uw be- 
zwaren tegen de huurverhoging. Na 
indiening van het verzoekschrift 
beslist de Huurcommissie of ٧ de 
huurverhoging moet betalen.
Dient u géén verzoekschrift in of dient 
u het te laat in, dan moet u de huur- 
verhoging alsnog met terugwerkende 
kracht per 1 juli 1993 betalen.

Wilt ٧ meer informatie, komt u dan 
naar het huurspreekuur in het wijk- 
centrum Staatsliedenbuurt/Hugo de 
Grootbuurt, Van Hallstraat 81, tele- 
foon 682 11 33.
Spreekuren: maandag: 19.00 - 20س  
uur, dinsdag: 1 0 . 1 1 . 3 0 س   uur.

W eigeren  van de huurverhoging
Veel huurders zullen eind mei weer een brief van de veihuurder krijgen met ، ؟ o voorstel tot huurverhoging 
per 1 juii 1993.Dit jaar zijn de regels voor de huurverhoging iets veranderci. De verhuurder mag maximaal 
6 % huurverhoging vragen. Dan moet de ve^uurder wel een او؛،>اههلء , wettelijk voorbeschreven fonnulier 
gebruiken waarop de puntentelling van de woning staat. Gebruikt een verhuurder dat speciale fonnulier niet 
dan kan maximaal 5,5 % huurverhoging gevraagd worden.
u heeft het recht de huurverhoging te weigeren, en wel om twee redenen: als er sprake is van achteretallig 
onderhoud aan uw woning, en als de huur te hoog is volgens het wettelijk puntenstelsel, het woningwaarde- 
ringsstelsel. u kunt de huu^erhoging ook om beide redenen weigeren.

thuis gestuurd. Zolang er geen uit- 
spraak van de Huurcommissie is, 
hoeft u de huurverhoging niet te 
betalen.

Onderhoudsklachten 
niet o f no£ niet gemeld
Mocht ٧ onderhoudsklachten hebben 
die u nog niet gemeld heeft bij de ver- 
huurder, geef ze dan vandaag nog 
schriftelijk door aan de verhuurder^ 
Bij het wijkcentrum kunt u een voor- 
beeldbrief krijgen. Bewaar een kopie 
van uw brief. Heeft u de klaehten niet 
of maar gedeeltelijk doorgegeven aan 
de verhuurder, dan laat de Huurcom-
missie die buiten beschouwing bij de 
beoordeling van uw bezwaarschrift. 
Wanneer ٧ vandaag uw klachten 
meldt, moet u even wachten met het 
opsturen van het bezwaarschrift. 
Stuur het bezwaarschrift eind juli/be-
gin augustus 1 2  maar wel vóór 8 ,وو
augustus 1992 naar uw verhuurder.

Nieuwbouwwoningen
Voor nieuwbouwwoningen geldt dat 
de huurders de eerste vijf jaar ver- 
plicht zijn om de huurverhoging te be- 
talen. Die periode van vijf jaar gaat 
lopen vanaf het moment dat ze één 
jaar na 1 juli op een woning gewoond 
hebben. Bv. uw woning is opgeleverd 
in augustu1986 ؟. De huurverhoging 
per 1 juli 1987 hoeft niet betaald te 
worden. Per 1 1990 ,1989 ,1988 الر1ي , 
1991 en 1992 ؟؛ de verhoging verplicht.

Huurverlaging
Betaalt u meer dan de maximaal rede- 
lijke huurprij؟ dan kunt ٧ ook huur- 
verlaging krijgen. Voor de meeste 
oudbouwwoningen zonder centrale 
verwarming in de Staatslieden- en Hu- 
go de Grootbuurt ligt de maximaal re- 
delijke huurprijs op ongeveer f275,-.

Lukt het niet zo goed om het punten- 
tal uit te rekenen of wilt u meer infor- 
matie dan kunt u langskomen op het 
huurspreekuur. Daar kan men ٧ ook 
vertellen hoe oud uw woning is en 
hoeveel pinten uw woning krijgt voor 
de woonomgeving.

5,5 of  6 % 
huurverhoging
De regering heeft dit jaar de regels 
voor de huurverhoging veranderd.
Een verhuurder mag 6 0؟  huttrverho-
ging vragen. Dan moet hij wel een spe- 
 -aal formulier gebruiken, dat wette؛؟
lijk voorgeschreven is. Stelt de ver-
huurder 6 0?؟ huurverhoging voor zon- 
وه آ  het wettelijke formulier te 
gebruiken, dan kunt ٧ س  die reden
alleen al de huurverhoging weigeren. 
Wil een verhuurder dat speciale for- 
muiier met puntentelling niet gebru؛- 
ken, dan mag hij niet meer dan 5,5 % 
hunrverhnging vragen.

bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met de huur- 
Verhoging die de verhuurder schrifte- 
lijk voorstelt, kunt u bezwaar maken. 
Daarvoor moet u gebruik maken van
een speciaal formulier. Dat kunt ٧ 
krijgen bij hst huurspreekuur of bij 

 -secretariaat van de Huurcommis ١١٥؛
sie, De Ruyterkade 7. Dat bezwaar- 
sehrift moet u invullen en naar uw ver- 
huurder sturen, o p  het bezwaarschrift 
moet ٧ alle onderhoudsklachten ver- 
melden. Wanneer u weigert omdat de 
huur te hoog is, moet u uw puntemel- 
ling vermelden. Bewaar een kopie van 
het formulier. Het bezwaarschrift 
moet binnen 6 weken na 1 juli 1992 bij 
de verhuurder zijn. u  heeft dus de tijd 
tot ongeveer 8 augustus 1992 om uw 
bezwaarschrift naar de verhuurder te 
sturen.

gaat n!et automatisch omlaag als ال 
minder huursubsidie krijgt. Daarvoor 
moet u een aparte huu^erlagingspro- 
cedure starten.

Watergeld
Voor het gebruik van water betaait u 
watergeld aan uw verhuurder d؛e dat 
doorgeeft aan de Gemeentewaterlei- 
dingen. Het watergeld wordt berekend 
per eenheid. Een eenheid kost per 
maand f 5,80. Een eenheid is een ver- 
trek groter dan 6 vierkante meter, een 
keuken, een tuin groter dan 65 vier- 
kante meter, een ligbad of een garage. 
Een vertrek groter dan 30 vierkante 
meter telt voor 2 eenheden. Regelma- 
tig blijkt dat het watergeld te hoog is. 
Bv. omdat het aantal kamers vermin- 
derd is. u  kunt het watergeld contro- 
leren bij Gemeentewaterleidingen, te- 
lefoon 5802 911. Betaalt ٧ meer dan 
uw verhuurder hoeft te betalen, dan 
kunt u uw betaling aan de verhuurder 
verminderen. Is het aantal eenheden 
dat in rekening wordt gebracht bij de 
verhuurder volgens u te hoog, vraag 
dan om een inspectie bij Gemeentewa- 
terleidingen. Een inspecteur komt dan 
uw woning bekijken. Heeft u gelijk 
dan wordt het daarna het watergeld 
verlaagd.

Geen bezwaarschrift 
verzonden
Wanneer ٧ niet op tijd een bezwaar- 
schrift heeft yçrzonden is er nog geen

Woont u minder dan 3 maanden op de 
woning dan kunt ٧ huurverlaging krij- 
gen met terugwerkende kracht tot het 
begin van de huurovereenkomst. 
Woont u er langer dan ؟؛ alleen huur- 
verlaging mogelijk voor de komende 
tijd. Formulieren en hulp bij de huur- 
verlaging kunt u krijgen op het 
huurspreekuur.
Sommige mensen vragen geen huur- 
verlaging omdat ze toch wel huursub- 
sidie krijgen. Pas daar voor op. Steeds 
vaker controleert het Ministerie van 
Volkshuisvesting of uw huur niet te 
hoog is. u  heeft namelijk alleen recht 
op huursubsidie tot de maximaal rede- 
lijke huur. Als zo iets u overkomt, 
krijgt u maar huursubsidie tot de 
maximaal redelijke huur. u  moet wel 
de volle huur blijven betalen. Uw huur

Huurcommissie
Wil de verhuurder toch dat u huurver- 
hoging betaalt, dan moet hij de Huur- 
commissie vragen een uitspraak te 
doen over ال»  bezwaarschrift. Dat ver- 
zoek moet de verhuurder binnen 12 
weken na 1 juli indienen, vóór 22 ؟ep- 
tember 1993 dus. Doet hij dat niet, 
dan hoeft u de huurverhoging per 1 
juli definitief niet te betalen.
Schakelt de verhuurder de Huurcom- 
missie wel op tijd in, dan komt een 
ambtenaar van de Huurcommissie uw 
woning bekijken. Van dat onderzoek 
maakt hij een rapport. Dat rapport 
krijgt u thuisgestuurd met een uitnodi- 
ging voor een hoorzitting. Na de zit- 
ting beslist de Huurcommissie of ٧ of 
de verhuurder gelijk heeft. De uit- 
spraak wordt per aangetekende brief

Achterstallig onderhoud
Wanneer ٧ de huurverhoging wilt we؛- 
geren omdat er sprake is van achter- 
stallig onderhoud, moet de verhuur- 
der wel weten dat u klachten heeft. 
Heeft u de klachten nog niet gemeld 
dan moet ٧ dat nu doen, om nog met 
succes de huurverhoging te kunnen 
weigeren. Sehrijf uw verhuurder een 
briefje met daarin uw klachten en 
vraag om de klachten te verhelpen. 
Bewaar een kopie van uw brief, u
kunt Op het wijkcentrum een voor-
beeld van zo’n brief krijgen. Tijdens
het huurspreekuur ٠٢ het wijkcen- 
trum kan men ٧ ook helpen bij het
schrijven van zo’n،br؛ef. 
O ^rto u d sk lach ten  die voor reke- 
ning van de verhuurder komen, z؛}n 
bv. lekkend dak, vochtdoorslag, 
slecht buitenschilderwerk, het stuc- 
werk in het gemeensehappelijk trap- 
penhuis ؛s stuk, scheurvorming in de 
plafonds, rot houtwerk van ramen en 
deuren, kapotte vloerdelen, verzakte 
vloer, scheuren in het aanrecht, loszit- 
tende tegels, scheuren in de muren, af- 
gekeurde electrisehe bedrading, ka- 
potte gootsteenbak, loszittend bal- 
konhek, loszittende trapleuningen, ra- 
men و؛ه niet open of dicht kunnen, öp  
sommige woningen rust een aanschrij
ving van de gemeente. Hierin geeft de 
gemeente ypUiaclu aan de verhuurder 
om onderhoudsgebreken te verhelpen.
Als zo'n aanschrijving is uitgebracht 
kunt u dat 0  -als argument gebrui ،ارأ
ken tegen de huurverhoging. Of er een 
aanschrijving is uitgebracht, kunt ٧ 
navragen bij het huurspreekuur.

Puntenstelsel/te hoge 
huur
Sommige huurders betalen een te hoge 
huur. Heel algemeen geldt dat voor 
oudbouwwoningen zonder centrale
verwarming in de Staatsliedenbuurt de
maximaal redelijke huurprijs onge- 
veer f ث7و ,- per maand is. Daar komt 
dan nog wel het watergeld bij. Over de 
hoogte van het watergeld leest u ver-
derop meer.
Voor Oudbouww<^n؛ngen zonder cen-
tral؛؛ verwarming in de Hugo de
Grootbuurt geldt in mindere mate ook 
dat de maximaal redelijke huurprijs
ongevser f 275,- per maand is. Betaalt
٧ meer dan die maximaal redelijke 
huur, dan kunt u op grond van die ho- 
ge huur oo'k de huurverhoging weige-
ren. Het is ook mogelijk om huurYcr- 
laging te krijgen als uw huur boven de 
maximaal redelijke huur ligt. Verder- 
op leest u hier meer over.
Om na te gaan wat de maximaal rede- 
lijke huur is, moet u gebruik maken 
van een wettelijk puntenstelsel. Zie 
daarvoor verderop.
Wanneer u het puntental van uw WO- 
ning heeft uitgerekend moet u het ver- 
t^nigvuldigen met f 6,80. Wanneer 
de uitkomst onder de huur ligt, die u 
betaalt, is de huur te hoog. u  kun؛ de 
huurverhoging weigeren en zelfs huur- 
verlaging vragen.
Voor woningen met een puntental bo- 
ven de 80 geldt een afwijkende beteke- 
ning. De eerste 80 punten moeten met 
f 6,80 worden vermenigvuldigd. De 
punten daarboven moeten worden 
vermenigvuldigd met f 7,47. Beide uit- 
komsten moeten worden opgeteld.
In de wet ؟؛ ook opgenomen dat elke 
woning geacht wordt minimaal 40 
punten te hebben. Dat is voor onze 
buurten niet reëel, omdat er nog wat 
woningen tussen de 25 en 35 punten 
hebben. Toch hebben die woningen 
volgens de wet 40 punten.
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HET CONCERT VAN DE GROE? 'AL AMAL' ؛DÉ HOOP) WAS ZEER GESLAAGD.

HET SCHRIFTELIJK EXAMEN BEGON 0? DINSDAG II «EI J.L.
WE HOPEN DAT OOK DIT JAAR BIJNA IEDEREEN WEER HET DIPLOMA ZAL HALEN. 

INSCHRIJVEN DAGELIJKS, LIEFST NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

IN S C H R IJV IN G E N : F red erik  H en d rik p lan tso en  7a,
(tel. 020-6843582), Jan  van  G alen straa t 31, ( ء€ا. 02ال-684107ق )
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2e NASSAUSTRAAT 4 0 /42 /4 4  TEL. 686 01 52
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5 00  ar. ftd p p e b o y f ƒ. 3 ,95
P ro e f ٠ ٨ ^© fSjne v le e s w a re n  
© ٨  n a tu u r lijk  ٠ ٨ ^© ossew ors t.
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٧١٧ TOONAANGEVENDE DRANKEN-SPECIAALZAAK IN DE STAATSLIEDENBUURT

Wijnhandel/Slijterij DE WIJNRANK
Al 15 jaar ااءء begrip

Wij hebben een sterk wijnossortiment uit 
vijftien landon, met juweeltjes ٨^ ^ ^١ ٧  de

5 ,-  e n  l O r  g u ld e n .  
P lu s © e n  f ^ n t ^ s t i s ^ h  a s s o r t i m e n t  
Qedlstilleerd in alle prijsklassen. 

A r n o u d  K lo p ا  س ا م<و ؛ي ؛ ا  ad vies , gratis thuisbezorgen, reg e lin g en  v e e r feestjes
FANNIUS SCHOLTENSTRAAT 56-58 (hoek Bentinckstr.) tel. 686 27 07

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

Verse gerookt© 
en gebakken ٧١$ 
Kwaliteit is onze reclame
٧ ٨ ^  L IM B U R G  STIRUM STRAAT  40
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Staatskrant

C o lo fo n
De Staatskrant is een uitgave van het wijk- 
opbouworgaan Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt cn wordt maandelijks huis-aan- 
huis verspreid.

0هاء£ء
15.985 exemplaren

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

Redaktïe
Jan Maarten Deurvorst, Helen van Hekelen, 
Bart Keijzer, Monique L-indenboom, Jaek 
Ubachs

Vertalers
Osman Turkman, Jilah Zaitouni. 

Fotografen
Theo van Trier, Jaap Timmerm 

Advertenties
f 800,- per pagna tot f 46,20 ^er 1/1^ pagi- 
na. ءءءه prijzen gelden voor cameraklaar 
aangeleverde advertenties.

Dijkman ^.٧., Am$terdam.

Kopij voor de volgende Staatskrant dient 
uiterlijk vrijdag 18 juni©p floppy (3,5 inch/ 
720kB, vergeet niet daarop naam en adres 
van de afzender te vermelden) te worden 
aangeleverd in WordPerfect 4.2 of 5.1 of in 
ASCII. De volgende krant versehijnt op vrij- 
dag 2 juli 1993.

BO
Sct^enrepûrûtie

Sleutels
٧١٧ sleutels kunt ٧ bij ons laten 
^□pliceren terwiji u wacht.

Alle soorten panties voorradig 

Kledingreparatie
Ritsen In jassen, reparatie van 
lederen kleding.
H e e f t  ٧ v ra g e n ?
Kom eens langs,٧٧̂  k u n n e n  ٧
allicht helpen
Naamplaatjes

٠١ ٧٥٥٢  Uw sch o e n e n , tassen en sleutels 
s ta a n  w ij va a r ٧ klaar.

Van Limburg stirumplein 12a 
Tel. 681 07 90 

Cs Maandags geslaten)

ALL som)
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 111 
1051 BA AMSTERDAM TEL.05 49 ة8ه
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Gek of Groen?

Meent wethouder, Hansen nu werkelijk 
Groen Links gek is? Na )('زاء«■ ٣٢٤d a t 

het lezen van zijn reactie in de Staats- 
mij geen »  krant van vorige maand ٢؛

andere conclusie. Daar schrijft de 
 wethouder dat geen partij zo gek is,ا«■

haar verkiezingsprogramma VQor te 
pfirken ،٠، stellen om delen van straten 
de wet- ه. ٧٠٠٢ ء  ،ء transformeren. ^ه

-eerste zin uit de para ءك houder hier 
-۶٢٢٠ Groenvoorziening van het ،^ /٢£ 

gramma van Groen Links. Nadat 
gesignaleerd is dat er te weinig groen 
en teveel auto's in stadsdeel Y/ester- 

park zijn, wordt de oplossing die beide 
problemen gelijk moet oplossen, ge- 
presenteerd: "Daar waar straten wor- 

het ٠٠٠٢ den afgesloten ontstaat ruimte 
aanleggen van kleine parken". Veertien 
woorden van de honderd die Hansen 
uit zijn hoofd moet kennen, want het is 
precies dat deel van het verkiezingspro- 

gramma dat Hansen geacht wordt uit 
ik van de gekke vind is ،١٧٠ .voeren ء، 

eens meer weet محي« dat de wethouder 
١» ,kiezer ع ،ط  wat hij belooft heeft س

gewag van maakt ٢،،»» iemand die 
beschuldigt van bedrog. Of hield Groen 

,٠٠٠٢ Links de kiezer slechts een worst 
die later weggemoffeld kon worden 

ه  onder het excuus dat er lange س
nodig is. Geen wonder dat een ٠٠٠٢ 

wethouder lange adem heeft, als hij 
weinig heeft gedaan om moe van te

•worden.
Jan Maarten Deurvorst

bindingswegen, ، ©>،؛٢  het feit dat er 
meer dan gemiddeld gerookt wordt
in W esterpark, ٠؛  doordat ventilatie 
in nieuwbouwhuizen vaak onvol- 
doende is.
©mdat de €onclusies uit het rap- 
port vrij vaag blijven is ook het 
beleid natte vingerwerk.
Het begrip gezondheid wordt zo 
vaag gehouden dat iedere maat- 
regel van de stadsdeelraad als een 
gezondheidsvoorstel kan worden 
gekenmerkt. Het opruimen van 
hondekak heeft toch pas in laatste 
instantie met de gezondheid van de 
buurtbewoners te maken.
Voor wat de gezondheid؟v©orlich- 
ting betreft is het bijvoorbeeld bij 
de alcoholcampagne de vraag wat 
de zogenaamde rechtstreekse bena- 
dering gaat opleveren. Worden de 
echte die-hards moralistisch bena- 
derd.
©gtrop benadrukt dat hij naar hun 
niet met het vingertje wil wijzen: 
"Ieder is zelf verantwoordelijk voor

.7.ijn keuzes, wij lichten slechts voor. 
Wil het project slagen, dan hebben 
we de medewerking van de mea- 
sen nodig."
Daar nemen we er eentje op.

Bait Keijzer

Plannen Projectteam Gezondheid 
bevatten vooral informatie

Aan de $erie rapporten over gezondheid in  het Westerpark heeft het 
projectteam Gezondheid Westerpark onlangs een nieuwe toegevoegd, 
een actieplan dihnaal. Het is geschreven voor werkere, 'sleutelfiguren'en 
politici in  het stadsdeel.Omdat piannen betreft, die de bewoners 
rechtstreeks aangaan vindt zowel het projecteam als de staatskrant het 
van belang dat ook de bewoners van stadsdeel Westerpark er van op de 
hoogte worden gesteld.

ciergeproject georganiseerd. Een 
ander belangrijk punt is mensen 
met woningklachten te attenderen 
op het bestaan van bouw en W O- 
ningtoezicht. Er komen meer 
schoonmaakacties, controle op het 
aanbieden van huisvuil, maatrege- 
len tegen hondepoep. س  komen 
er meer speelmogelijkheden voor 
kinderen.
W aar mogelijk zal - het stadsd؛» l 
kortingen voor de minima instellen 
zodat voorzieningen voor iedereen 
beschikbaar blijven.
Er komt gezondheidsvoorlichting 
voor Marokkaanse en Turkse vrou- 
wen en voor Surinamers en aids- 
voorlichting in de eigen taal voor 
minderheden.
Voor wat betreft de alcoholcampag- 
ne wordt gekozen voor een recht- 
streekse benadering. 0 .a . wordt het 
drankgebruik in de buurthuizen ter 
discussie gesteld. Er blijkt daar 
nogal fors ingenomen te worden. 
Veel ouders vinden hun kinderen 
te druk. Het stadsdeel gaat on؛ier- 
zoeken of ouders behoefte hebben 
aan informatie over opvoeding^ 
problematiek.
Er is een oververtegenwoordiging 
van Carapatienten in ons stadsdeel: 
er komt voorlichting over ventilatie 
in nieuwbouwwoningen. Tevens 
gaan huisartsen van het gezond- 
heidscentrum een Caraspreekuur 
instellen.

Kritiekpunten
De meeste projecten verkeren nog 
in het beginnend stadium. Het is 
verheugend dat er iets gedaan 
w ordt met de gezondheidsproble- 
matiek in het stadsdeel en dat het 
stadsdeel wil luisteren naar de 
behoeften en klachten van de 
woners en w aar mogelijk actie' 
onderneemt.
Maar er zijn ook kritiekpun- 
ten.Door de aard van het GG en 
GD onderzoek kunnen er eigenlijk 
geen verbanden w onien gelegd 
tussen ziekteverwekkende factoren 
en ziekte. Een voorbeeld. Het aan- 
tal CARA-pahenten ligt boven het 
stadsgemiddelde. Het is niet duide- 
lij^ of dit wordt veroorzaakt door 
de luchhrerontreiniglng van indus- 
trie en het verkeer op drukke ver-

vindt dat fase vier plaats, de eerste 
van de reguliere, half^arlijkse 
controle.Voor het p ro j^ t was be- 
langstelling uit het hele land en 
medewerkers waren enthousias; 
Maar de opkomst valt tegen, vooral 
die van de Marokkanen. Bettina 
Fabich denkt dat de 'thuisblijvers' 
niet overtuigd zijn van het nut van 
een sanering met h a l^ r l i jk s e  
controle. Met de voorlichting wer- 
den voornamelijk die allochtonen 
bereikt, die regelmatig buurthuizen 
bezoeken en zij zijn al lang in het 
ziekenfonds opgenomen. Geconclu- 
deerd kan worden dat er bij alloch- 
tonen op dit moment niet voldoen- 
de w aag naar dit project was. On- 
danks een gedegen opzet met 
goede informatievoorziening en• 
begeleiding in de eigen taal en 
ondanks het enthousiasme van 
hulpverleners en m in d e r d e n  ver- 
tegenwoordigers is het project niet 
volledig geslaagd. Het toont het 
belang aan van onderz«؛k naar de 
behoeften van de doelgroep.

O m dat het tandartsenproject voor 
allochtonen een van de weinige 
plannen is, die al in werking is, is 
het interessant te zien hoe het pro- 
ject verloopt. De aanzet tot het plan 
kwam van Bettina Fabich, van het 
© ^ouw orgaan. Uit het GG en GD 
onderzoek bleek dat veel allochto- 
nen pas bij hevige pijnklachten 
naar de tandarts gaan. In samen- 
werking met het GG en Gd en het 
GVO en in o v e r ly  met de ؟andart- 
sen w e ^  een project opgezet, dat 
in vier fasen werd onderverdeeld. 
Fase 1 bestond uit voorlichting aan 
allochtonen over het ziekenfonds- 
sy s te m  en de sanering. Er werden 
een Turkse en twee Marokkaanse 
begeleidstere opgeleid. Fase twee 
bestond uit de inventarisatie van 
de gebitten en een begroting van 
de saneringskosten. Een eg^ptische 
tandarts, die een praktijk kon delen 
met tandarts Hubers nam deze taak 
voor zijn rekening. Inmiddels zijn 
we in fase drie, de sanering van de 
gebitten. Dit moet in juni afgerond 
z ijn .. In. Jiovember en  décember ’

In '91 maakte de GG en GD de 
uitkomsten bekend van het onder- 
zoek naar de gezondheid in het 
Westerpark. Het was een vrij alar- 
merend bericht: 'de  gez©ndheidssi- 
tuatie is niet rooskleurig, we zitten 
onder het stadsgemiddelde, enz. 
Nadere bestudering van dat rap- 
port leert echter dat niet zo zeer de 
objectieve gezondheid, d.w.z het 
percentage ziekt^evallen  zoveel 
hoger is dan gemiddeld. Wel blijkt 
dat veel mensen zich ongezond 
voelen, last hebben van gespannen- 
heid en pijn, vaker dan in de rest 
van Nederland een huisarts bezoe- 
ken en ook meer dan gemiddeld 
medicijnen gebruiken.

Onbehagen
Zijn we dan s©ms aanstellers, hy- 
pochonders die voor elk pijntje 
naar de dokter gaan? Waarschijnlijk 
niet. Er lijkt wel degelijk sprake te 
zijn van een algem  n gevoel van؛»
onbehagen, dat zich uit in allerlei 
gezondheidsklachten. In onze wijk 
met goedkope woningen hebben 
zich relatief veel mensen د ر  een 
laag inkomen, 'de onderkant van 
de samenleving' gevestigd. Het is 
dan  ook niet verwonderlijk dat de 
nadelen van onze samenleving 
door deze groep het hardst gevoeld 
wordt. Werkloosheid, arbeidsonge- 
schiktheid door slechte werkom- 
standigheden, stress en spanningen 
k©men overal voor, maar bij ons 
net even meer.
Ik vroeg aan de heer Ogtrop, me- 
dewerker van het project team 
gezondheid Westerpark wat het 
stadsdeel kan verhelpen aan de 
problematiek, die vooral maat- 
schappelijk lijkt te zijn.
"Natuurlijk is het zo, dat een pen- 
nestreek in Den Haag, bv * ١١ ver- 
iaging van de uitkering, al ons 
werk te niet kan doen. Maar we 
willen doen wat ١٠̂  kunnen".
Wat kunnen يئ ؛ Jan  doen?
Ogtrop: Het allertelangrijkste is dat 
we luisteren naar de klachten en 
verlangens van de mensen. Dan 
willen we, binnen onze mogelijkhe- 
den, actie ondernemen en de infor- 
matie verstrekken die gedaagd  
wordt, en vervolgens ook het pu- 
bliek op de hoogte houden van wat 
w e doen, en gaan doen."

De p ijn e n
En ze gaan wat doen:
In het kader van de verbetering 
van de leefbaarheid worden por- 
tiekgesprekken en een buurteon-

Waswinkel is ook een beetje buurthuis

Een biertje bij de
De wasserettecultuur is in dejaren niet veranderd. De lokale wasplaats ااز؛اف een 
o ^ o etin g sp u n t. En anno 1993 is een goed wasadvies ook nooit weg. ‘Hoe je 
die vlek eruit krijgt? We knippen het kruis er wel uit!’ Een kijkje tussen de 
wasmachines bij wassalon DUSKO, waar tassen lief en leed de o^rbroekenlol 
hoog scoort.

Timmer ه!هء؛ مل؛دل

Een wasserette, maar ook veel meer
Dc wasserette heeft een belangrijke 
s©ciale functie ln deze buurt. Toen hst 
oude pand waarin Dusko gehuisvest 
was gesloopt werd, wist Claudia nog 
niet of ze wel terug kon komen. Ze

ة- ، ؛ هاا  heeft een hndtekenlngenactie ال
stadsdeel- ه  den onder haar klanten.ء

aan de noodzaak van ى؛/ز؛’تء1تءلء، raad 
een wasserette door de komst van veel 
nieuwbouw. Claudia: ‘Mensen van de 
stadsdeelraad hebben de oude wasse- 

rette toen bezocht en gesproken met 
de aanwezige klanten. En ze kwamen 
tot de conclusie dat dit een wasserette 

inaar ook veel meer. Het hoort bij ؟؛, 
de buurt. lk heb het eigenlijk aan de 
klanten te danken dat ik terug mocht 
komen in dit nieuwe pand aan het

p le in’.

Haar waswinkel is een beetje buurt- 
huls geworden. Tnssen de middag ko- 

men mensen bij haar hun boterham 
de ٠٢ eten of ze wippen even binnen 

thee Claudia vindt zichzelf een bab- 
ben niet breed, 11؛‘ :belbox en zegt 

maar heb ontiegelijke kaken van het 
babbelen'. En ze verteld over mensen 

hone was gewoon weer uit؛;؛: die hun 
de kast trekken voor een wasje, eigen- 
lijk voor een praatje. Claudia: ‘Je 
hebt hier mensen die echt contactarm 
zijn. Een kopie thee, een biertje of een 
jointje. Geen probleem, als het maar 

Haar stem begint te trillen ؟؛. gezellig 
als ze verteld van een jongen die in 
Griekenland aan Aids gestorven is. 

‘Die jongen kwam hier regelmatig, o p 
vakantie is esn longontsteking hem fa- 

taal geworden. En hij liet ons een 
boodschap overbrengen: wil je aan die 
meisjes van de wasserette vertellen dat 
k niet meer terugkom, maar dat ik؛ 

een te gekke tijd heb gehad. Zoiets 
vergeet je nooit meer. .1، hebt voor 
iemand iets betekend zonder dat je het 
zelf in de gaten hebt •gehad’.

Monique Lindeboom

© foto: Theo van Trier

”Creatief' parkeren? Asocîaal parkeren؛

in de wasserette ga je gratis naar het 
theater. Het programma ‘buurteul- 
tuur’ draait non-stop en heeft elke dag 
een ander scenario. ‘De hele dag ٠ ٥ ٠ ٢  

wandelen hier zoveel verschillende 
maten en soorten mensen binneh’. 
Claudia 1 ا'('ا 'ا ا  het over volkstypes en 
karikaturen. .Van die typ«  voor wie 
het kléren wassen een onwerelds ge- 
beuren blijf،. Claudla: 'Ze zetten de 
machine aan terwijl de was er nog niet 
inzlt. Of ze dofen er een paar munten 
tegelijk in: genoeg voor een driedub- 
bele wasbeurt- In de oude wasserette 
had Ik iemand die z’n wasgoed wilde 
wegen crï met die zak ()[ا schoot op de 
weegschaal ging zitten. Van dat soort 
dingen. En het zijn echt niet alleen 
٨١aar mannen die dat doen! Of men- 
sen die zich schamen voor hun vieze 
onderbroeken en ze snel uit de was 
pikken, zodat niemand het ziet. Ik 
kan het dan ook niet nalaten om even 
 plagen. Je kunt hier echt lachen en ء،
gevoel voor humor is een must. 
Iemand vroeg eens aan mij ‘krijg ik 
die vlek er nog uit*, waarop ik zei 'ja 
hoor en anders knippen we het kruis 
er gewoon uit’. £ ٢ hangt hier altijd 
een sfeer van gekheid en dat kunnen 
mensen echt waarderen. En watje hier 
leert en mesmaakt met mensen, dat 
kun 1C toch op geen enkel kantoor 
beleven?’
Maar hoe gedupeerd kun je raken als 
je vriendin een onbekende dameson- 
derbrock ؛٨ ءز  was vindt? Per ongeluk 
in de wasserette gebeurd ......

'Zolang  e r اا'،ااا؛اا’أا  bestaan, zijn

٠٠٢ vuile  onderbroeken’

Çlandia !و) ؛ ااءل*،لة(ءا[ (ا  ruim vier 
jaar geleden haar wassalon in de 
Staats begonnen. Daarvoor had ze een 
leerboetiek in de Nieuwe Willem- 
straat. ‘Heel leuk maar er werd te 
vaak ingebroken en er was gewoon te- 

.veel concurrentie waardoor ١؛؛  mijn 
omzet niet haalde. Het openen van 
een wasserette was voor haar een 
sprong in het diepe. Claudia: ‘De eer- 
ste maanden dat ik daar zat vroeg 
iedereen vertwijfeld waar ik aan be- 
gonnen was’. Ze zat toen nog in de 
Van der Hoop-straat. Een ouwe rot- 
zooi waar altijd water lekte en de rat- 
ten rondliepen. Het was Claudia’s 
oma die haar ertoe ؛هوا  aangespoord 
om een wasserette te beginnen, Oma 
die met de ludieke uitspraak kwam: 
‘Kind waarom begin je geen wasseret- 
te, want zolang er mensen zijn, zijn er 
vuile onderbroeken!’ م ا ا ا ؛ ا  hesft zslf 
ahljd in een wasserette gewerkt en ze 
 er niet meer weg te krijgen, hoewel ؟؛
ze al 75 jaar is. Haar bijnaam als ‘was- 
serettejunk’ zegt genoeg. Voor Clau- 
dia is ze het opperhoofd van haar 
hulptroepen die de machines draai؛؛n- 
de houden.



Discussie-avond over het verbieden 
van re€htsextreme partijen

Terwijl ieder weldenkend mens het eens is over het feit dat rechts- 
hun racistische en mensonterende • het ؟١٠؛ extreme partijen 

vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen tegenwer- 
ken, en in het algemeen een bedreiging voor de democratie vormen, 

bestaan er verschillen van mening over de besfrijding van dit groeiende
,kankergezwel in  onze maatschappij
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'Ik kan nu even niet schrijven'
Leren op de Open Sehool voor Vol- 
wassenen geeft meer zelfvertrouwen

Een nieuw medium:
Buurt Almanak

Binnenkort verschijnt in en rond 
het stadsdeel Westerpark de Buurt 
Ahnanak. Een uitgave met op de 
actieve buurtbew oner gericht 
nieuws. Overzichtelijk en duidelijk 
zodat men onmiddellijk weet welke 
zaken er op dat moment spelen.

Al meer dan 3300 jaar gebruiken 
mensen de almanak. De oudste 
bekende is een Egyptisch exem- 
plaar uit de dertiende eeuw v.c. 
deze wordt in het British Museum 
te T-^nden bewaard.
Het woord almanak wordt in 
verband gebracht met de Almagest, 
de Arabische benaming voor het 
handboek der getijden. Dit hand- 
boek weni 140 n.c. door £!laudius 
Ptolemeus in het Egyptische 
Alexandrië vervaardigd.
Het begrip almanak is م  geen 
verbasterde afleiding van Al-ma- 
gest, maar van het eveneens Ara- 
bische Al-mennüqta, 'vanwege het 
cijfer'. Al-mennüqta verbasterde tot 
het latijnse 'Almenacce' in het 
Opus Maius van de natuurweten- 
schapper en filosoof Roger Bacon, 
dat in 1267 verscheen.
De د د  Nederlandse almanak 
verscheen als de 'schaapherderska- 
lender' in 1492. Deze schaapher- 
derskalender is opgenomen in De 
Amsterdammer Almanak. In 1994 
is het op de kop af 5 eeuwen 
geleden dat de eerste N»ierlandse 
Almanak verscheen.

De nieuwste verechijnt vanaf juxü 
1993 in het stadsdeel Westerpark. 
In de Buurt Alamanak worden 
uitsluitend buurtgerichte activite؛- 
ten en nieuwtjes opgenomen. Kort, 
bondig en nuchter.
De Buurt Almanak is gratis ver- 
krijgbaar bij tal van instellingen. 
Redactie Almanak, De Wittenstraat 
151-IV, 1052 AT Amsterdam

B u r e n h u l p
In stadsdeel Westerpark helpt een vrij- 
williger u §raag als u geen familie, bu- 
ren of kennissen hebt om te helpen, u  
kunt hulp krijgen bij
- boodschappen laten doen
• begeleiding naar en van het zieken- 

huis
- begeleiding bij het winkelen
- gezelligheidsbezoek

u  kunt voor één keer hulp vragen, 
maar het kan ook voor elke week zijn. 
De vrijwilligers van Burenhulp Wes- 
terpark doen géén huishoudelijk werk 
en géén teehnische klusjes.
De hulp kost ٧ niets, maar de vrijwilli- 
ger ziet graag een blij gezieht. 
u  kunt maandag, woensdag en vrij- 
dag van 11.00 tot 13.00 bellen naar 
Burenhulp Westerpark, telefoon 684 
43.52.

Bus- en boottocht
Op woensdag 30 juni organiseren 
buurthuis de Reiger en het Verzet 
een bustocht naar de kop van Ove- 
rijssel. Daar aangekomen zal met 
een speciale rondvaarttoot de 
'weerribben' doorkruist worden.  آه
dit ongerept gebied met smalle 
sloten en kreken kunt u genieten 
van de flora en fauna Aan boord 
wordt een kopje koffie met gebak 
gereserveeró. Na de boottocht 
wordt er een bezoek aan &aphorst 
gebracht. Daar wacht tevens het 
diner. Na deze maaltijd kunt in de 
museumboerderij alles aan de weet 
komen over Staphorst, 
u kunt zich bij Peter Buma (het 
Verzet, 684 01 24) of bij Netty Lin- 
gers (de Reiger, 684 56 76) opge- 
ven. De kosten tedragen f 61,— p.p.

groeperingen het recht om een 
partij op te richten en aan verkie- 
zingen deel te nemen. Als rechts- 
extreme partijen verboden worden, 
lopen ook linkse splinte^artijen 
het gevaar hetzelfde lot te freffen.
- illegale partijen organiseren zich 
ondergronds en zijn moeilijker te 
besttijden.
Maar hoe staat het met de bescher- 
ming van de rechten en de levens- 
kwaliteit van mî؛ anten? Verdienen 
deze geen prioriteit in een demo- 
cratische multiculturele maatschap- 
pij?

Het buurtplatform tegen Racisme 
en Fascisme Westerpark organiseert 
een discussie-avond over een ver-
bod van rechts-extreme partijen. 
Het is de bedoeling één voor- en 
één tegenstander van het verbod 
sen inleiding te laten houden. Aan- 
sluitend vindt er een discussie 
plaats. De bijenkomst wordt ge- 
houden op dinsdag 15 juni om
20.00 uur in de Koperen Knoop, 
Van Limburg Stirumstraat 11و . 
Belangstellenden kunnen zich voor 
deze bijeenkomst opgeven bij het 
wijkopbouworgaan, tel. 682 11 33. 
u  ontvangt dan ter voorbereiding 
een bundel met artikelen over dit 
onderwerp.

Bettina Fabich

waren al Dewonersgroepen voor. 
Dan moet je zo'n actie niet opeens 
laten overnemen door zo'n tachtig 
ambtenaren".
Het samenwerkingsverband Am-
sterdam Managua (SAM) kan er 
ook niet helemaal bij dat Wester- 
park de actie maar hal؛ heeft uitge- 
voerd. De actie is als twee kanten 
van de medaille, met de opzet van 
Westerpark laat je maar een kant 
schijnen. Zij hopen nu op de, vrij- 
willige, goedgevigheid van de 
bewoners.

Westerpark roemt zichzelf met de 
actie. Hokon Hansen, verantwoor- 
delijke wethouder ٧٥٥٢ de Groen- 
voorziening, noemt het in een inge-, 
zonden brief aan de Staatskrant 
van april, als voorbeeld van groen 
beleid. Van Bentum spreekt van 
"zeer enthousiaste reacties" Qua 
omvang lijkt dit ger«:h،vaardigd, 
qua verantwoordelijkheid niet. Dat 
het stadsdeel de actie naar zich 
toetrekt zou te maken kunnen 
hebben met de komende deelraads- 
verkiezingen. Met de geveltainactie 
kan het stadsdeel op een goedkope 
manier (750 pakketten samen kos- 
ten nog geen 15.000 gulden) iets 
voor de burgers doen. M. Bours: 
"Het is natuurlijk iets heel concreets 
zo'n geveltuin". M. van Tilburg: 
"Hansen wil misschien als 'Mister 
Groen' dc»r het leven gaan."
Het milieucentrum, maar ook Wes- 
terpark, krijgt vele enthousiaste 
reacties binnen. Velen, waaronder 
ondergetekende, wachten toch nog 
steeds op enige geveltainactiviteit. 
 die nog wachten belooft het رع
stadsdeel binnen twee weken te 
bedienen، Stadsdeelwerken kan 
maar twintig aanvragen per dag 
aan. Wel moeten de tewoners het 
plantpakket dan zelf halen en in de 
grond zetten.

Jan Maarten Deurvorst

Zou een verbod van deze partijen 
een effectief middel ter bestrijding 
hiervan zijn? Ze zouden immers 
geen beroep meer kunnen doen op 
algemene middelen om hun racisti- 
sche leuzen via de televisie en 
andere kanalen te verspreiden. 
Zoals Radi Suudi (bestuurder van 
Groen Links) in het maandblad 
Casablanca van januari/f^ruari 
1993 zei: "racistisch denken kun je 
niet verbieden, racistische uitlatin-

Volgens de grondwet is discrimina- 
tie op grond van ras trouwens 
verbreien. Het is dan een raadsel 
waarom de Centrum-Democraten 
(CD) en de Centrum-Fartij (CP) 
niet veel vaker voor de rechter 
gedaagd worden ٧٠٠٢ de beledi- 
gende taal die ze naar migranten 
toe gebruiken. Het lijkt voor de 
hand te liggen dat partijen met een 
ondemocratisch karakter, die min- 
derheden bedreigen en openlijk tot 
vr^mdelingenhaat aanzetten, in 
een democratisch land verboden 
moeten worden. Waarom gebeurt 
dit dan niet? Ontbreken de wettelij- 
ke mogelijkheden voor een derge- 
lijk verbod?
Door tegenstanders van een verbod 
worden de volgende argumenten 
aangevoerd:
- in een democratie hebben alle

hoogd risico voor ziekte. Het tientje
gaat naar de aanleg van een bos- 
strook tussen de wijk en de vuilnis- 
hoop. Naast afscherming levert het 
bosproject, werk en, op de langere 
duur, brandhout op voor de bewo- 
ners.
Het info-foldertje dat stadsd^l 
Westerpark daags voor aanvang 
van de actie verspreidde, noemt 
noch het Milieucentrum, noch Ni- 
caragua. "De actie is van het stads- 
deel en het wijkcentrum" staat er 
gedrukt. Bij het plantenpakket zit 
wel een acceptgiro voor de actie. 
Het Milieucentrum is enigszins 
verbolgen over de manier van doen 
van Westerpark. Marlou Bours: 
"Westerpark is wel een beetje met 
onze actie aan de haal gegaan. De 
boodschap van de actie is: u een 
plantje, Aqhuilinca een bos. Wij 
hebben ook afspraken gemaakt met 
W este^ark, dat de actie in dat 
kader gevoerd zou worden".
De andere stadsdelen, maar ook 

de Spaarndammerbuurt, namen dat 
breder kader wel mee. De reden 
dat minder mensen zich daar in- 
schreven voor een geveltuin^e ligt 
waarschijnli)^ in het feit dat de 
aanvragers daar een tientje moesten 
betalen. Een soort ruil dus van een 
plantje voor een tientje voor Mana- 
gua. De deelraad betaalde dan de 
twintig gulden voor het planten- 
pakket.

Aan de haal
De Spaarndammerbuurt voerde de 
gev e^n ac tie  helemaal buiten het 
stadsdeel om. Marcel van Tilburg 
van het Wijkopbouwo^aan: "wij 
wilden de actie houden als afslui- 
ting op een week met activiteiten 
voor de leefbaarheid in de buurt. 
Verder hadden wij al veel eerder 
plannen voor een geveltuinactie. Er

Het leren op de Open School is heel 
anders dan het leren zoals dat vroeger 
op de lagere school ؛؛ing. De cursisten 
ziin vaak opgelucht als ze zien dat ze 
niet de enigen zijn die zo’n moeite 
hebben met schrijven, lezen, of met de 
spellin g

Na de Open School kunnen mensen 
vaak beter voor zichzelf opkomen. Ze 
kunnen zelf formulieren invullen, 
brieven, schrijven, de krant lezen en 
hebben meer zelfvertrouwen. 
Sommige cursisten gaan een (beroeps- 
)opleiding volgen, of kunnen op hun 
werk andere taken gaan doen. Ande- 
ren gaan (vrijwilligers-)werk doen, of 
gaan in de ouderraad of een buurtco- 
mité.
Heel veel mensen denken dat zij het 
nooit meer kunnen leren. Het helpt 
om te te weten dat duizenden anderen

Meer informatie kunt u krijgen bij de 
Open Sehool voor Volwassenen 
(Centrum/Oud-west)
Marnixkade 37 ( و1ت  uur)
Tel: 6 22 45 ١٠»

Verzin een leuke 
naam voor de 
*Dierenhoek*

De 'Dierenhoek' ligt op het enige 
rustige stukje in de Overbakerj^l- 
der. Temidden van veel groen 
lopen daar kippen, geiten, konij- 
nen, een schaap en lammetjes, 
ganzen, eenden, pauwen, een hond 
en katten rond. De Dierenhoek 
bestaat al 18 jaar. De bedoeling is 
het aantal dieren uit te breiden en 
het terrein en de gebouwen op te 
knappen. De manage die er vlakbij 
ligt, gaat op 30 mei open en dan 
zullen er paarórijlessen gegeven 
worden.

Welk kind (tot en met 10 jaar) 
verzint de leukste naam voor de 
Dierenhoek?
De Dierenhoek gaat eind juni fees- 
telijk open en dan wordt de nieuwe 
naam en de prijswinnaar bekend 
gemaakt.
Stuur een brief met de leukste 
naam naar de Dierenhrek, Spaarn- 
damtnerdijk t /o  314.

B. Akkermans

Mensen die nıe't ه آ  nauwelijks kunnen 
lezen, vermijden situaties die om lezen 
en schrijven vragen. Elk loket, elk for- 
mulier is een confrontatie met falen en 
ccn gevaar om betrapt tc worden. ‘Ik 
ben mijn bril vergeten’, ؟؛ een veel ge- 
hoord excuus die dan gebruikt wor- 
den.
Mensen met lees- en schrijfproblemen 
proberen afspraken te onthouden. Ze 
 een؛؛ chrijven niets op en hebben؛
agenda.
Formulieren vullen ze dus liever niet 
ter plekke in, ze willen die liever mee 
n a a r  h u i s  nemen. Dan heet het dat de 
letter؟ te klein zijn, of dat ze hun bril 
zijn vergeten.
Sommigen vragen of u het formulier 
ingevuld kan worden, omdat zij niet 
zo mooi schrijven of omdat het for- 
mulier moeilijk ؛ء .
In uiterste nood wikkelen ze zelfs een 
hand in het verband.

Onjuiste beelden

7o van8؟ gebleken dat ؟Uit onderzoek i 
de Nederlandstalige bevolking lees- en 
schrijfmoeilijkheden heeft. Dat komt 

Amsterdammers. Vaak ٥٥٥.nccr op 40 
wordt gedacht dat het de mensen wa-

lagere ٠٠ ءه oorlog ءه in ،،<؛؛ ren
school zaten. Of aan kinderen van 

٥٢ .en woonwagenbewoners ؛schipper 
dat zelfs dat hst om ‘asncialen’ gaat. 
Allemaal onjuiste beelden. Overai in 
de samenleving zijn er mensen die niet 
goed kunnen lezen en/of schrijven, 

met ’؟Het zijn vaak ‘gewone burger 
,een baan en een gezin

Staridaaxdmethode
Kinderen worden geacht te leren lezen 
en schrijven op vastgestelde leeftijd, 
klassikaal volgens een standaardme- 
thade. Dit werkt niet Yoor elk 
even goed. Misschien was het gelukt 
met een andere methode, meer aan- 
dacht, een andere leerkracht of op iets 
latere leeftijd. Soms waren er proble- 
men thuis of waren ze vaak Ach- 
teraf is het moeilijk om vast te stellen 
wanneer en het fout ؟؛
gegaan.

Spelling en grammatica

De Open School verzorgt al jaren cur- 
sussen voor volwassenen die niet goed 
kunnen lezen en schrijven.
Er zijn groepen voor verschillende ni- 
veaus, variërend van beginners tot 
mensen die hun spelling en grammat-؛ 
ء ه  willen bijwerken.

Vervolg van pagina 1 ’Geveltuintjesaktie'

volwassenen er net zo voor staan.
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jk؛te rl؛onze agenda u ٧٠٠٢ Gegevens 
3 weken VOO،■ verschijning krant 

inzenden t.a.v. Geeske Hattuma

Artoteek Westerpark 
Van Hogendorpstraat 104, tel. 681 10 13

WO 23 t/m  zo 27, WO 30 t/m  zo 4 ju!i, 21.00 uur
€wmdonkin Road. Een naar Adventures in the Skin
Trade van Dylan Thomas. Waarin Samuel Bennet het Chinese servies 
van zijn moeder aan gruzelementen ههج؛ا . Waarin Sam in de sta- 
tionsrestauratie de liefde van zijn leven tegenkomt. Waarin een eafe- 
houdster aanstoot neemt aan een jongen met een fles aan z’n vinger, 
ja a r n a  het verhaal opnieuw een onverwachte wending neemt. Spel: 
 Boutkan, Ine Leytcns, Annick Nevejan, Kees Scholte en Michiel ق؛دا
Varga. Regie: ءزه Duin.

Blauwe Duim viert 10-jarig bestaan 
met spetterend feest

Feest op het Van 
Boetzelaerplein

Er is de laatste maanden van alles ge- 
beurd rondom het plein: er zijn twee 
buurtschouwen geweest, de straatver- 
lichting is verbeterd, de politie heeft 
druk gesurveilleerd om te bezien hoe 
drugsdealers kunnen worden aang؟ - 
pakt, diverse voorzieningen om spee؛;- 
toestellen veiliger te maken zijn ge- 
troffen.
©ok is de schoolomgeving beveiligd 
door een hek en een verlichtingspunt 
en zien we binnenkort rond het plein 
de groene ■resultaten van de geveltui- 
nenaktie.
Maar de buurt kan pas echt veilig wor- 
den, als er vanuit de stadsdeelraad een 
aantal randvoorwaarden worden ge- 
schapen die de bewoners weer het ge- 
voel geven, dat het hun buurt is, waar 
hun school staat, waar hun kinderen 
spelen, waar hun leven zich volgens 
hun buurtwensen afspeelt. Om hiertoe 
een aanzet te geven komt er een feest. 
Op vrijdag 2 juli a.s. Wordt er op het 
Van Boetzelaerplein vanaf 14.00 uur 
een Staatsliedenfeest georganiseerd-

Bij dit feest worden de kinderen van 
basisschool ‘De Bron’ nadrukkelijk 
betrokken. Maar er wordt ook een be- 
roep gedaan op allerlei instanties in de 
buurt. Zoveel mogelijk buurtbew©- 
ners moeten er aan meedoen.

Wat gaat er gebeuren?
Er komen aktiviteiten voor kinderen 
en volwassenen. Een poppenkast- 
voorstelling, een touwtrekwedstrijd, 
een playback-show, straattekenen en 
schaakcompetitie/simultaan- 
wedstrijd.
Er komt een podium met muziek, een 
terras en kraampjes waar allerlei 
buurt- en andere organisaties zich 
kunnen presenteren. Houd dit feest in 
de gaten!

Korfbaltoernooi in 
Westerpark
Op woensdag 22 september 1 3  -orga وو
niseert Korfbalvereniging Sporting 
West het inmiddels traditionele 
Westerparktoernooi.
Op dit toernooi strijden teams van ba- 
sisscholen uit het stadsdeel Wester- 
park en aangrenzende wijken, om de 
Westerparkbokaal.
Strijden is hier niet het juiste woord, 
want hoewel iedereen natuurlijk zijn 
beste beentje voorzet, is het een spor- 
tieve ontmoeting waarbij het de be- 
doeling is dat de leerlingen van de ba- 
sisscholen wat meer van het korf- 
balspel leren en natuurlijk kennis ma-' 
ken met onze vereniging. Sommige 
scholen schrijven elk jaar in met wel 4 
of 5 teams.
De winnaar van het Westerparktoer- 
nooi 1992 was de Narcis Querido- 
school.
Deelname aan het toernooi is gratis. 
Scholen die graag mee willen doen en 
(nog) geen bericht hebben gekregen 
kunnen kontakt opnemen met Trees 
Zaal, telefoon 610 99 24 of Yvonne 
Wassenaar, telefoon 684 77 92. Ook 
nu weer krijgt onze vereniging bij de 
organisatie hulp van de afdeling Sport 
van het stadsdeel Westerpark.

Korfbalelub Sporting West

van de bibliotheek! Kont eens 
kijken en neem uw kinderen mee! 
Voor inschrijving »;؛١؛؛  u alleen een 
adreslegitimatie (bij voorb^ld een 
ziekenfondskwitantie) nodig.
Tot ziens in de hihlioth^k 
O peningstijden: maandag en 
woensdag van 14.00 - 20س uur, 
vrijdag van 14.00 - 17.00 uur, 
zaterdag 11 س * 14س  uur.

Aleid van Wifferen 
Staatsbibliotheek

plaatsvinden in Zaal 100, de Wit- 
tenstraat 100. Het feest begint om
21.00 uur en er zullen diverse activitei- 
ten plaatsvinden, waaronder twee 
bands en een dixo. De toegang is gra- 
tis voor leden, niet-leden van f 2,50. 
Daarnaast zal naar aanleiding van het 
10-jarig bestaan de gevel van ‘De 
Duim’ opgefleurd worden. We hopen 
dat al diegenen die de afgelopen jaren 
gebruik hebben gemaakt van de uit- 
leen op 19 juni met ons komen feest- 
vieren en dat alle overigen eens langs 
zullen komen op onderstaand adres. 
Bij ‘De Duim’ kan men terecht voor 
bijna alle kleine tot middelgrote ge- 
reedschappen, van nijptang en hamer 
tot schuurmachines, bakfietsen, touw 
en blok, C02-lasapparatuur en com- 
pressoren.
Gereedschapuitleen ‘De Blauwe 
Duim’, Van der Hoopstraat 47 
Open: ma t/m  vr 11.00-12.٠٠ (alleen 
bakfiets/touw en blok), 18.00-19.00, 
za 11.00-12.00. Lidmaatsehap: f 2,50 
+ legitimatie.
medewerkers van ‘De Blauwe Duim’

Voor kinderen is er nog meer te 
doen in de : ط؛ط1؛سأااه  
٠ Kijk- en luisterhoek: elke woens- 
dagmiddag en zaterdag kan er naar 
bandjes geluisterd worden waarop 
verhalen uit prentenboeken staan.
٠ Voorlezen: iedere woensdag om 
half drie wordt er een prentenboek 
voorgelezen
٠ Tijdschriften: ' ٧٠٠٢ jonge kinde- 
ren is er 'Pipo' en 'Bobo'. Voor 
oudere kinderen natuurlijk de 
'□onald Duck' en andere strips. 
Om in de bibliotheek te lezen of te 
lenen.

Voor kinderen is er ook een be- 
perkt aantal cassetteband^؛s en 
video's te leen. En alles voor 
kinderen is gratis!
Er zijn ook breken in andere talen 
bijvoorbeeld in het Engels, Chinees, 
Turks en Marokkaans. Ouders 
kunnen hun kind gratis lid maken

Op 9 april 1993 doorbrak Gereed- 
schapuitleen ‘De Blauwe Duim’ de 
magische ا0-اةهز  grens. Begonnen in 
1983, temidden van roerige tijden, 
heeft de Uitleen zich gaandeweg ont- 
wikkeld tot een niet meer weg te den- 
ken buurtinstelling waar velen gebruik 
van maken.
Het bijzondere van ‘De Duim’ is dat 
ze zich, na een eenmalige subsidie in 
1983, onafhankelijk heeft weten te 
handhaven op basis van vrijwilligers- 
werk. Zonder winststreven, zodat'al 
het geld dat binnenkomt opgaat aan 
onderhoud van gereedschap, aanschaf 
van nieuwe spullen en vaste lasten. 
Door deze opzet worden de prijzen 
laaggehouden, terwijl tevens gepro 
beerd wordt door collectief gebruik 
van goederen verspilling en overbodig 
consumentisme tegen te gaan. Vele 
klussen hebben immers een éénmalig 
karakter zodat een ‘bibliotheek- 
systeem’ voor de hand ligt.
Om onze verjaardag gepast te vieren 
organiseert ‘De Duim’ een spetterend 
feest, dat op zaterdag 19 juni zal

v«؛l ouders denken, dat hun kind 
pas lid kan worden van de biblio- 
،!١« ^ ,  als het zelf kan lezen. Niets 
؛و  minder waar.
Al vanaf een maand of acht kun- 
nen Ouders samen met hun baby 
aanwijsboeken bekijken. Daarna 
kunnen al gauw boeken voorgele- 
zen worden met «  -nvoudige ver؛
haalt^s over opstaan, aankleden, 
spelen. Ouders kunnen niet vroeg
genoeg beginnen met het zingen 
van liedjes, opzeggen van rijmpjes, 
vertellen van verhaalt^؛s en het 
voorlezen van eenvoudige boekjes. 
Voor ^ u te rs  en kleuters is er een 
grote keus lilt prachtige pren- 
tenboeken. Samen met kinderen 
valt er veel plezier te beleven aan 
het bekijken en lezen van boeken. 
Ook kinderen van groep 3 en 4 
kunnen hier nog erg van genieten. 
Daarnaast zijn er voor hen eenvou- 
dige boeken om zelf te lezen.

Plaatje uit؛
Tom en ?ippo  lezen een boek' van Helen Oxenbuiy'

Peuters en kleuters kunnen nu al in de 
g ^ ^ ib lio th e ek  terecht

zo 23 mei t/m  di 6 juli
Het klimaat op reischilderijen, tekeningen en objecten van Leslie 
Browne (Verenigde Staten), Isik Tüzüner (Turkije), Nour-Eddine 
Jarram (Marokko) en Joseph Semah (Israël).
Openingstijden: dinsdag t/m  vrijdag van 14.00-18.00, donderdag- 
avond tot 21.00 uur en zaterdag van 12.00-17.00

Filmhuis Cavia 
van Hallstraat 52 ١, ،e!. 681 14 19

Cavia is in de maanden juni, juli en augustus gesloten.

Polanentheater 
Polanenstraat 174, tel. 682 13 11/ 682 02 55

wo 2 t /  za 5 juni, 20.30, zaal
Group Theatre Company met Dancing under the Bridge. Mihai en 
Christina, een jong stel, gevlucht uit Oost-Europa en op we؛؛ naar 
het beloofde land. Hun einddoel is Baltimore, Amerika, waar Mi- 
hai’s oom 1سد ة؛  -ooit naar toe trok tijdens de grote landsverhuizin ا
gen aan het'begin van deze eeuw. De straten in het westen blijken 
niet geplaveid met goud en zc beseffen dat ze meer verloren hebben 
dan ze Yİnden. Spel: l ouk Seyffert, Bart Vanlaere. Regie: Nancy Dİ- 
uguld,

WO 9 t/m  za 19 juni, zaal, za ١؛  juni première
Mitdume ٠« Sade van Yukio Mishima. Vijf vrouwen, rijk, bevoor- 
recht en gelukkig. Denken ze. Een zonnige toekomst strekt zich ! ٧؛  
voor hen uit. Dan stapt een mooie, blond gekrulde jongen hun leven 
binnen; charmant, prikkelend, amusant. De ideale echtgenoot, 
sehoonzoon en minnaar. Denken ze. Zijn naam: Markie؟ de Sade. 
Madame de Sade is ‘Dynasty’ op hoog niveau, een soap absurd als 
het leven zelf.
Spel: Patty Pontier, E؛؟er Roord, Trlns Snijders, Carolien van den 
Berg, H،;،؛dy L؛؛st،r. Regie/bewerking: lan-Eric Hulsman.

foto: M ichael Kooren

do 24 t/m  za 3 juli, do 24 juni premtère
Goejanverwelle. 'Een Hollandsch Koninginnedrama’. Een fictieve 
historische gebeurtenis, gebaseerd op het ware verhaal van de aan- 
houding van de prinses van Oranje op 28 juni 1787 door het vrij- 
korps van Gouda nabij de Goejanverwellesluis.
Spel: José Hendriks, Willie Snijder. Regie ه  tekst: Anke Jansen.

Het Veemtheater 
Van Diemenstraat 410, tel. 626 01 12

29,30 31 mei en 2,3,4,6,7,8 juni, 19.30
Mime-solo’s ؛» het Veem. Eerstejaars studenten van de m؛me-©plei- 
ding laten hun solo’s zien. De studenten laten zien wat het is om er- 
gens alleen in een ruimte te staan. Om die ruimte op te vullen met 
niet veel meer dan de eigen aanwezigheid en om op basis van kracht 
en beweging — al dan niet aangevuld met tekst — theater te maken. 
De voorstellingen duren 20-40 minuten, er zijn 3 voorstellingen per 
avond.

do 10 t/m  zo 13 juni, 21.00 uur
Operationes Spirituales van Miniegezelschap Space. Ze zijn jong, 
deze drie vrouwen en twee mannen. Maar wie naar hun bittere en 
van schijnbare wijsheid vervulde gesprekken luistert, zou denken dat 
ze alles al hebben meegemaakt. Ze kennen de pijn en de eenzaam- 
heid, ze weten wat het is om verlaten te zijn en om niet te worden 
begrepen.
Spel: Pètra Ardia, Luc van Loo, Claartje Michels, Roy Peters, 
Christine van Stralen m.m.v. Corinna Chardon. Regie: Dick Hauser 
m.m.v. Katelijne Hoorweg. Tekst: Rob de Graaf.
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SCHOENMAKKE
Ambachtelijke
schoenreparatie Tevens kopieren 

van bijna alle 
sleutels, ١٧،©. 
Ups, Keso,

ةهوءء«محء,؛
Porsche.

alarmsystemen!

Spaarndammerstraat 592 f/o س  Heijn

G e o p e n d  ٧ ٠ ٨  
d i  ٠/ ^  v r i j  

v a n  ö - l ö  u u r ,  

z a  8 - 1 6 . 3 0  ٧ ٧ ٢

Oki-do-yoga
Onze rug

Onze rug i$ vaak « ١١ verwaarloosd 
ه ؛«ا  van het lichaam. Hij heeft veel 

van ons ،e lijden. Met een ontspan- 
nen en rechte rug kun je beter 
ademhalen en helderder denken. 
Veel rugklachten kunnen hierdoor 
verholpen worden. We beginnen 
met schoonmaak oefeningen, d.w.z. 
schoonmaak van longen, nieren etc. 
Daarna volgen ï-ugocfeningen. Na 
de pauze zullen we de rest van de 
m iddag besteden aan een uitgebrei- 
de rugmassage.

'. ت >»،٢ ل-سه ق ر'ل'ر'مح.س
ءءمه،ء؛  "CHffordstvıUo",

Cliffordstraat 38, Amsterdam. 
Kosten; f . م60   
D atum; saterdag 2 ،  juni. 
M ieke ٠. EiftuUtovat

* Zwangerschaps-yoga 
*Oki-do-yoga 
*Shiatsu massage

IEUKE ^EID

GOEDE KANS DAT ZE 
HAAR SCHOOL AFMAAKT

UNICEPgeeftopleidingenvoor onderwijzers, bouwt 
^oholen en ١٠٧٠٢١ lesmateriolen. Binnen dese onderwijs- 
programma's ١٠٠٢(،، ٧٠٠١  aandacht besteed aan ٧٠٠٢- 
lichting overvoeding. gezondheidszorg en de eigen 
leefomgeving, Daardoor hebben al duizenden kinderen 
kennis opgedaan, die ze helpt ا!ط het opbouwen ٧٠٨ een 
Yolwaardig bestaan. Zodat we ١٢٧٨٨٠٨ spreken van 

٧٠٢^٠^٠٢ ^« 1 اء«ماام،ه«سمء  in de honderdachtentwintig 
gebieden'waar UNICEF wer^t. En dat w illen we graag 
ء ه  houden. Steun UNICEF. Bel 070  - 3339300.

UNICEF geeft ze toekomst. س  GIRO 121 DEN HAAG

FA TIM A S
FEEST

MAANDMENU- İI IN İ

LAMSVLEES GEMARI -  
NEER□ MET STOOF- 
PEREN EN SALADEMIX 
MET BROOD EN RUST.

FL

PETIT RESTAURANT VOOR 
MAROKKAANSE SPEC.
VAN DER HOFSTRAAT 96 

EINDPUNT TRAM 10 
TEL020-6865083/6845995

DIERENSPECIAALZAAK

DE KANARIE
 op de GILDE hengelspoitkrant محا
met leuke aanbiedingen
Donderdag koopavond
VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 48, tel. 686 08 13IDE KANARIE

HOORAPPARATEN A. DE JONG
iFrederik Hendrikstraat 26 

Amsterdam 
Telefoon 684 41 02LEVERANCIER

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

De Wittenkade 90-96, t el . س 49 19

Eerste Amsterdamse hergebruikgids

beis, computers of speelgoed kunt 
kopen of verkopen, renareren of

.huren
gids is een gezamelijk project van ه  و

de Milieudienst, Milieudefensie Am- 
sterdam en het Milieucentrum. £en 

ed van herge-؛het geb ٠٢ unieke gids
,bruik en recycling 

j het؛gratis op te haten b ؛و gids ه  ء
stadsdeelkantoor, Haarlemmerweg 

1© of bij hel wijkcentrum Van Hall-؟
،1^ straat

gooien mensen nog best bruik- ^  ٧؛(
-euonvriende؛l؛pullen weg. Of m؟ bare 

stoffen worden zomaar met de ز  1!ئ
vuilnisman meegegeven of verdwijnen 
in het riool. Onlangs verscheen de eer- 

ste Amsterdamse hergebruikgids. In 
adressen van winkels ٧ deze gids vindt 

gebruikte spullen ٧ en bedrijven waar 
nleveren. Het gaat om klein clie-؛ kunt 

misch afval, verfresten, cosmetica, 
medicijnen etc.). u  vindt er ook adres- 

-tweedehands kleren, meu ٧ sen waar

Gratis* Jungle Boek figuren. 
Bij kleurenfoto's ٧٠٨ Kodak.

V erzamel olie 
،٧١ ZQS figuren 

6 Boek. Donاوسمل 
thuis zelf ءإ beleef 

het leuke avontuur 
wan de W al( Disney 

 film. Je vindt re إ؛ظ
in de winkel, ٠٢١؛

Je krijgt steeds één
figuurtje ماءم<ا أ؛ط

ontwikkelen en 
afdrukken van een 
kleurenfilm.

1 kijken, zeه ؟  om^ م
.klaar ٠٠٠٢ ءإ stoan

Kleurenfoto's ٧٠٨ Kodak... gewoon ١١٠٠٠٢؛
٢© ٠  de helft ٧،™ de waarde.

FOTO SPIEKERMAN
2e Nassaustraat ؛ما,ول2 ؛٢ Amsterdam,اوا او أل

HIFI 5TERE0-KLEUREN TV

VIDEORECORDERS-WASAÜTOMATEN

KOELKASTEN EN?..,

:)?}|r p | i l M ' f

NÏERTR0UVEN، ءءااء؛ل
D0NDERDA6AV0NDKOOPAVOND ٠ ءم,ء:<| ٠ «ءءة ع م,مة مءمم ءئئ ءا ء م م ء ءآ م م أ '
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onder de oceanen gaan werken. Als 
§evolg van he، ga، in de ozonlaag. 
Ook oorlogen verergeren de situa- 
tie. De oorlogszuchtigen schromen 
niet om wapenhrig te gebruiken die 
erg schadelijk zijn ٧٠٠٢ het milieu. 
Zij hebten maar een doel en dat is 
gelijk krijgen ten koste van alles.
Het volk wordt gemarteld, ٧^١١٠١١ ■ 
gerd en سع0كه .
Gelukkig voor Europa zijn de 
grenzen weg en kan men nu ook 
bij de buren in het oosten kijken. 
Het blijkt dat in het Oostblok een 
heleboel vervuilers hun basis 
hebben. Het Oostblok heeft ertoe 
bijgedragen het milieu te vereieken. 
Als wij niet willen dat wij straks in 
s p ^ a le  pakken met zuurstofmas- 
kers de wereld tegemoet zullen 
gaan, moeten wij echt serieus aan 
de slag en niet schromen onze 
medemens aan te pakken als hij of 
zij het milieu vervuilt.
In deze tijd gaat de zonnebank 
voor, niet ه اا » ا  omdat men het 
hele jaar door bruin wil zijn, maar 
omdat het risico * ٢؛  geringer is.
Je ١٧« ; (  tegenwoordig niet wat je 
allemaal kunt oplopen van het 
liggen in de zon.
In ons stadsdeel staan er vaak 
borden met de tekst vervuilde 
grond maar men graaft a ll^ n  de 
bovenste laa^ weg en bouwt ge- 
wc»n weer meuwe womngen.
Neem nu een voorbeeld in de 
Fannius ^holtenstraat daar 
gebeurde het ook is het nu geld
gebrek of neem de <ل م ه ه  ons in 
de maling.

Een heel grade tip is: laat je door 
de milieuwinkels en milieubewe- 
gingen goed informeren. Ieder 
stadsd^l heeft een voorlichtings- 
balie. Maak er meer gebruik van.

Het is eigenlijk zo klaar als een 
klont^. Al die zonnebanken be- 
vatten milieu^}nvriendel؛jke stoffen 
en zijn oo^ energievreters.ه ول , hoe 
sneller wij terug kunnen naar 
baden in de zon des te beter.

Kuahandu Uhuru.
Reacties en brieven naar Milieu 
K©lon^ p/a Ver. Prefoeroe, 
F.Scholtenstr ١٠١ 1051 EX Amster- 
dam, tel: 686 17 22.

Maar sommige landen bleven 
achter met het treffen van maatre- 
gelen. In Amerika en het Oostblok 
werd heel weinig gedaan.
De arme landen waren gedwongen 
hun rijkdom te verkopen waaron- 
der hun bossen.
Greenpeace schakelde steeds meer 
Su^rsterren en Megasterren in om 
te helpen met promotie en voor- 
hchting.
Zou het toch nog lukken om het 
getij te keren?

Te laat ٥؛  niet!
Het is weer zomer in Nederland en 
de zonaanbidders frekken massaal 
١١١٧١ overb،^ige kleding uit. Soms 
is men geheel naakt om zonder 
s tr^ p ^ s  bruin te bakken.
De vraag is: zou je dat nu wel 
doen, want wetenschappere z^g en  
dat je verschillende vormen van 
huidkanker kan oplopen als je op 
bepaalde tijden te lang in de zon 
gaat liggen.
Ze zeggen dat de ozonlaag op 
verschillende plekken in de wereld 
te dun is. Zij noemen Europa als 
een van de plekken waar de 
ozonlaag erg is aangetast.
Door de ramp van Tsjernobyl in 
Rusland is het gevaar all«؛n maar 
toegenomen.
Wij lezen de krant of kijken naar 
de t.v., sommige luisteren naar de 
radio en een ieder hoort leest of 
ziet wat deze ramp voor gevolgen 
heeft voor de mensheid,
De gevolgen kunnen zijn: pasgebo- 
ren kinderen zonder annen of 
benen, gebrekkige hersenfuncties, 
ouders die een vreselijke en pijnlij- 
fa؛ dood tegemoet gaan.
Nu zien wij de gruwel van de 
ramp er is  een "spookstad" ont- 
staan.

Met de ozon is het vele malen 
erger. Hier verandert alles, milieu 
en klimaat moeten het ontgelden. 
De wereld wordt warmer en het ijs 
in de noord- ، ؛٨  zuidpool ؛؛meit 
langzaam met het gevolg dat het 
waterpeil stijgt.
Op sommige plaatsen regent het al 
jaren bijna niet meer. Het is een en 
و  droogte en op andere plaatsen أ
zijn er weer overstromingen en 
aaröverschuiving®n. وه  vulkanen

Zon 0 Zon

"Zonnetje oh zonnetje" is een 
begrip voor een ieder, in de tuin of 
aan het strand in de landbouw. 
Wat zijn de ontwikkelingen de 

،afgelopen jaren op energiegebied, 
en wat leert het ons?

Na de oorlog
De tweede wereldoorlog was 
voorbij, Europa was zwaar gewond 
door het rorlogsgeweld en bloedde 
uit vele wonden.
Het volk was nog in een vredes- 
roes, de beleidsbepalers stonden 
niet stil, want ze wisten dat er snel 
gewerkt moest worden. Alles was 
vernietigd .Een industrie, afhanke- 
lijk van de oorlog verlror zijn 
bestaansgrond.
Na de oorlog we؛d  hard gewerkt. 
Binnen 25 jaar had Europa zich 
weer opgebouwd tot een niet te 
verwaarlozen industriële macht. 
Gedurende de industrialisering 
hebben wetenschappers gewaar- 
schuwd voor de gevolgen van de 
industriële revolutie op het milieu. 
Beleidsbepalere zeiden dat het niet 
zo snel zou gaan. Helaas, zij heb- 
ben ongelijk gekregen.
Het is te begrijj^n dat de beleids- 
bepalers geprobeerd hebben het 
land zo snel mogelijk op ؛ء  bou-
wen. ٧٠٠٢  dc grote werklrosheid
die er toen h^rste  er werk moest 
komen. De hele infrastructuur was
vernipld

Greenpea،؛e
Met de industrie kr«؛g je natuurlijk 
op grote schaal vervuiling. 
Vervuiling ter land en in de wate- 
ren van onze aarde.
Er moest wat gebeuren om al deze 
vervuilers aan te pakken. Lang- 
zaam werd men zich bewuster van 
het gevaar om on؛؛ heen.

De wetenschappers maakten over- 
werk, allerlei onderzoeksrapporten 
werden gepubliceerd en de voor- 
lichtingscampagnes volgden elkaar 
op met enig resultaat.
De d r i jv e n  worden steeds harder 
aangepakt en de milieueisen wor- 
den verscherpt, er komen meer 
inspecteurs erbij,
De milieubewegingen strijden op 
 fronten te land ter zee en in de ةالو
lucht.

K O P liM M D R lIK E N

NU OOK FULL € 0 أ0أ < KOPIEËN 
FAXSERVICE-VOUWEN-LIJMEN 
LAMINEREN-INBINDEN-NIEIEN 
VERGAREN-l'ERFOREREN-D.T.P.
DONKER CURTIUSSTRAAT 5 (T/O BouwVai'ia) 

nia-za: 9.30-17.30 Tel. 6841670

Wandelen in de Spaai‘n> 
dammerbuurt

In dc maand ؛صار organiseert Buurt- 
huis Verzet wandelingen in de Spaarn- 
dammerbuurt. Tijdens deze wandelin- 
gen vertelt een gids over de buurt van 
vroeger cn nu. De wandelingen zijn 
bestemd voor geïnteresseerden die 
meer over de buurt willen weten.
Dc wandeling start om 14.30 uur in 
buurthuis ¥erzet en duurt ongeveer 
een uur.
u  kun؛ kiezen ء؛،ا woensdagmiddag و> 
16 of 23 juni. u  dient zich vooraf in te 
schrijven, individueel of per groep, bij 
het buurthuis. De kosten bedragen

B u lthu is  Verzet is gelegen aan de 
Hembrugstraat 156 en bereikbaar met 
bus 22 en 28. tel.: 684 01 24.

Eindstand voetb^kompetitie 
voor buurtteams

STANKOVERLAST?
Bel de milieukïachtentelefoon 

en klaag 
Gemeente: 620 79 76 

Provincie: 023 - 31 02 ٠٠
(dag en nacht) 

Werkgroep stankoverlast wijkcentrum

betrokken bij het zoeken naar wc- 
gen om dit soort calamiteiten in de 
toekomst te voorkomen. Indien 
bevredigende maafregelen worden 
genomen, start de volgende compe- 
ritie in oktober. In de Staatskrant 
zal dan een oproep tot inschrijving 
geplaatst worden.

Hieronder de uitslagen van de 
laatste speelronde:

٠٧$ - 't Zwabbertje 2-2
Dynamo - Faas Rilkes 5-2
Charly Boys - De Kansarmen 4-4
sscw - Concordia FrusO-5
Natty س  -OVS 4-2
Faas Wilkes - 't Zwabbertje 3-2

De rekreatieve zaalvoetbalkompeti- 
،ie voor volwassenen is na 27 we- 

ken ten einde gekomen. Al die 
weken is er met veel inzet gespeeld 
tegen de andere ploegen in beide 
sportcenh-a, die ons stadsd^l rijk 
is. Positief waren het hoge spelni- 

veau, het meestal goed accepteren 
nederlaag en het meestal ١» • van 

op tijd komen van de p lagen . De 
mishandeling van een van de 
scheidsrechters in april, wierp een 

-schaduw over de afgeloj*،'n ^ompe 
tie. Deze zaak leidde onder meer،؛ 

tot uitsluiting van de !«troffen 
ploeg en er werden diverse maatre- 

cn om de veiligheid te؛؛gelen g،;tro 
verhogen. Ook zijn de ploegleiders

Eindstand voetbalkoinpetitie per و «؛ei ووول

NAAM GESP GEW 
SALDO

VERL GEL pur

1. Natty Culture 27 21 2 4 44* +79

2. Charly ^oys ?■7 14 9 4 32 +27

3. Dynamo 27 13 8 6 32 +3و

ه  't Zwabbcrtje 27 ول 10 4 2ة* +7

5. Conc. Frustazione 77 ٦ ٦ 12 4 26 -9

6. Faas Wilkes 27 10 ول 4 24 -6

7. OVS 27 7 16 4 1ة -36

8. Kansarmen 27 6 18 3 15 -64

SSCW ؟. 27 5 22 0 10 -82

* = ق  punten in mindering wegens wangedrag.

Een prettige zomer إ
Ted Jorritsma, Sportbuurtwerker, tel,: 5S1 04 ٤!

Sportaktiviteiten ؛١١سان؛

Van Hogendorphal
Bow)* voor senioren (de hele zomer)
Wo 9.45-12.30 uur

 Van 1ا؛»^،بم،اءاا،اإ•
Tennislessen voor volwassenen (be-
ginners:)

uur 10, 10.00-11.س uurو- Za

Brediusbad
zwemmen
ma وا2ه -  uur conditietraining (voor
e^a rt^ ttën ten ); 20-21 ٧٧٢ conditie-
training (volw.); 21-22 uur vrij zwem- 
men

Brediushal
krachtsport voor beginners
do 19 - 20 uur

Al deze aktiróteiten kosten f 3,50 per keer. Voorinschrijving is niet moge- 
lijk en vol is vol! Voor meer informatie kunt u bellen naar Ted Jorritsma, 
sportbutirtwe^ker, tel. 5810 04 81.

زذث 'ة..ن

ذ

إ

Foto: A m oud van Dale
Anety Abbey (7 jaar) was een van de jonge deelnemers aan de 
Staats liedenloop.



BUURTOVERLEG
WESTERGASFABRIEK

Op 13 mei organiseerde het stadsdeel een buurtavond over deplannen die 
er zijn voor een nieuwe bestemming voor de oude Westergasfabriek. Er 
kwamen ongeveer 80آ  bewoners op deze avond af. Voor de nieuwe 
bestemming van de Westergasfabriek zijn eerder plannen nader uitge- 
werkt. Eén van die plannen of een combinatie van plannen w ordt de basis 
van de nieuwe bestemming. W ijkwethouder Hokon Hansen sprak die 
avond zijn voorkeur uit voor de plannen van de Usbreker als voornaamste 
toekomstige bewoner.

٠ ٠ ٨

DEELRAAD MAAKT KEUZE
VQQR

WITTENEILANDSTRQQK
a s  kiest de stadsdeelraad welk model als leidraad zal dienen □١^ ؛٧؛ Op 

voor het stedebouwkundig plan voor de W itteneilandstrook. Drie 
architectenbureaus hebben plannen gemaakt voor dit bedrijventerrein 

,waar o ver drie jaar 21G woningen gebouwd worden

h e r ig e  p lannen
Voor de twee overige plannen, een 
Amsterdams centrum voorde Kun- 
sten en een Centrum voor Bouw en 
Civiele Techniek, bestaat bij zowel 
het Bestuur als bij de aanwezigen 
weinig animo.

V erd er v e r la p
In de vergadering van de commis- 
sie Stadsdeelwerken op 27 mei zijn 
de plannen, het verslag van het 
buurtoverleg en de reacties van de 
wijkwethouder besproken.
De uitslag hiervan isopdit moment 
nog niet bekend. De stadsdeelraad 
beslist in haar vergadering van 15 
juni welk plan wordt uitgevoerd.

Meer informatie? Bel 5810 425

V erd er v e r la p
In de vergadering van de commis- 
sie Welzijn en □ n d e w ijs  van 29 
juni a.s. zal de conceptnota, het 
verslag van de inspraakavond en 
de reactie van de portefeuillehouder 
besproken worden.
Daarna zal de deelraad de dftfini- 
tieve nota in haar vergadering in 
september vaststellen.

Ijs b re k e r
Het plan dat is ingediend door cul- 
tureel centrum de Usbreker maakt 
volgens Hansen de meest solide 
indruk. Het kan bovendien rekenen 
op flinke subsidie.
De Usbreker heeft het plan om in de 
Westergasfabriek een centrum voor 
moderne muziek te vestigen. Veel 
aanwezigen menen dat het plan 
door een te kleine groep wordt ge- 
waardeerd om zoveel ruimte op het 
gasterrein te bezetten. Bovendien 
zou het plan andere (buurt)acti- 
viteiten ter plaatse te zeer beper- 
ken. De positieve punten van het 
plan, de kwaliteit van het rapport, 
de steun die het geniet bij hogere 
overheden en de mogelijke uitstra- 
ling naarde buurt worden gemengd 
beoordeeld.

Rhizome
Een ander plan, het Rhizome-sce- 
nario, krijgt de meeste steun b؛j de 
aanwezigen. Daarbij wordt de tw  -j؛
fel van Hokon Hansen aan de finan- 

ه1ة ةا  haalbaarheid terzijde gescho- 
ven. Dat het plan in het bijzonder 
voor de buurt is ontwikkeld, maakt 
het per definitie favoriet, vonden 
velen.

Dit is in het kort het resultaat van de 
inspraakavond overdeconceptnota 
Kunst en Kuituur in Westerpark, die 
op 12 mei jl. plaatsvond. Cngeveer 
3 0 belang$tellenden bespraken met 
MaartenVoster(portefeu؛llehouder 
Kunst en Cultuuren stadsdeelvoor- 
zitter) de genoemde nota.
Dat grootschalige ontwikkelingen 
zoals de Westergasfabriek en de IJ- 
oevers niet in de conceptnota ge- 
noemd werden, werd als een gemis 
ervaren.

KAIMTOOR GESLOTEN

Op maandag 31 mei (tweede pink- 
sterdag) ؛ء  het kantoor de hele 
dag gesloten.

WIJZIGING HUISVUIL- 
INZAMELING

De inzam eling van maandag 31 
mei وة in verband m ا et plnksteren 
een dag later, op d insdag ١ ١٧٨١  
plaatsvinden.

BEZOEK HET 
BREDIUSBAD 
EN W IN  EEN 
M O U N T A IN  

BIKE
Vanaf zaterdag 15 mei kan er weer 
in de buitenlucht gezwommen wor- 
den, Op zondag 3© mei vanaflO uur 
houdt het B rediusbad aan de 
Spaarndammerdijk een feestelijk 
openingsspektakel metdiverseacti- 
viteiten en een loterij.
Met je toegangskaartje kun je een 
mountainbike winnen!

Openingstijden
Het verwarmde bad met speel- en 
zonneweide is geopend van 10 tot 
18.00 uur, op woensdag en vrijdag 
tot 1٧٧٢ 00.و . ©p werkdagen kun je 
ook 's ochtends vroeg tussen 7.00 
u u ^ n  9.00 uurterecht. Tijdens deze 
uren is naaktzwemmen toegestaan. 
Meer informatie?
Bel 68 29 116 of haal de folder زأط het 
zwembad, Spaarndammerdijk 306 
of het stadsdeelkantoor, 
Haarlemmerweg 8-10.

Zonlicht
©pde inspraakavond overde plan-
nen van 21 april spraken omwo- 
nenden hun bezorgdheid uit over 
de lichtinval ؛٨  hun woningen, als
de nieuwbouw er komt. Een on- 
derzoek ؛٨  opdracht van het stads- 
deel heeft aangetoond dat de ge-
volgen acceptabel zijn. Enkele
benedenw oningen aan de De 
Wittenkade krijgen doorde nieuw- 
bouw de zon in het voor- en najaar
hooguit 1,5 ٧٧٢ laterte zien. In een 
deel van de De wittenstraat ver- 
dwijnt in de zomer de zon maxi- 
maal een ٧٧٢ eerder, naar de win- 
ter toe neemt dit effect af. Het 
onderzoek gaat u!t van het model 
Lafour ه  Wijk, met een maximum  
van 7 bouwlagen.

Meer Informatie? dhr. R. Sluiter, 
tel. 5810 3وو

Adviescommissie
De modellen ٧٥٥٢ de nieuwbouw  
zijn op 19 mei In de (openbare) 
vergadering van de adviescommis 
s؛e Wonen besproken. De verant- 
woordelijke wijkwethouder Miriam  
van □erop heeft in deze vergade
ring voorgesteld om het model van 
het bureau Lafour & Wijk verder uit 
te werken. Dit model voldoet het 
meeste aan de eisen van zowel het 
stadsdeel als andere betrokkenen. 
Van □erop stelt ook voor om het 
"witte huisje" (het houten pand aan 
de □e Wittenstraat 174) te slopen. 
De wijkwethouder vindt döt de cul 
tuur-historische waarde van het
huisje niet opweegttegen de kosten 
van behoud, ©p d؛t moment staat 
nog niet vast in hoeverre de com-
missie de voorstellen heeft overge-
nomen.

م

hetstodsdeel Westerparkzijn degemeen ٨)' InAmsterdam 
Werf ه  telijke ouderencentra De Bogt/Westerbeer en ء

gevestigd. De BogtSWesterbeeromvateen verzorgingshuis 
-cen ؛aanleunwoningen. We و  ٧٥٥٢ ca. 180 bewoners en د

de Spaarn- / و ٧٠٨٧؛ ء ؛ ءا  ٢٢١١٨٦ is eind jaren '70 na و
stand gekomen. Zowel door de bewo- ؛٥؛ dammerbuurt 

de ouderen w sstsrpsrk ٠٠٨ de diensten ذ0م  ners van het centrum, ٠/ ه
is een ٧٧٠٢٢ de buurt. Dc ٨١٥؛ een sterke band ظ؛ وء  In /،ء omgeving هه؛

Frederik Hendrikbuurt 85 ءه bewoners dót in 1992 in .٧٠٥٢ ٥٠ verzorgingshuis 
nog 09 ءء omgeving ١٨ oudere bewoners ه م. De ٢٥/ van het huis naar ء ت( ه  ور سءم

hun eigen directievoering relatief zelf- ؛،٠٠٢ ontwikkeling. Beide centra zijn ٨) 
،٥٥ standig. Ze werken waar mogelijk samen waar het mogelijk is en hebben 

verpleeghuizen. Beide ٠٨ samenwerkingsverbanden metandere ouderencentra 
verantwoordelijkheid van de stadsdeelraad westerpark. De ٠٨^٠٢ centra vallen 

stellen ٨ ؛ء)' het bestuur over te dragen aan een آءء؛هاءءه deelraad heeft dit jaar
.bestuurscommissie

-inzichtin strategische beleidsvoering 
-inzicht in externe omgevingsfactoren 
-juridische kennis.

وه  dagelijkse leiding en de beleids- 
voorbereiding van de instelling is ge- 
d^egeerd aan de directie. Van het 
bestuur wordt ٧٠٠٢٠؛ sturing op 
h©ofdl؛jnen verwacht. Het bestuurzal 
ongeveer ö maal per jaar vergade- 
ren. Reis- en andere onkosten wor-
den ve rg o e d .

Nadere informatie kunt ٧ inwinnen 
 -hetsectorhoofdWelzijn en Onder ا؛ط
wijs M. Bogers, telefoon 020 - 5810 
406. م1$ ال  geïnteresseerd bent kunt u 
binnen 14 da؛)en na verschijning van 
deze advertentie in dit blad een brief 
schrijven aan het Itoofd Welzijn en 
©nderwijs van stadsdeelWesterpark, 
Haarlemmenweg 1014 ,10-و BE Am 
sterdam.

De ouderencentra De B^t/Westerbeer 
en De Werf zoeken voor dit bestuur

BESTUURLEDEN
٧٥٨ de bestuursleden wordt het vol- 
و س«  verwacht:
-bestuurlijke ervaring
■affiniteit met de gezondheids- en
ouderenzorg
-goede contactuele en representatieve 
vaardigheden.

Daarnaaat wordt gezocht naar een of 
meer van de volgende kwaliteiten: 
-onderhandelingsvaardigheden 
-financieel-economische kennis, bij 
voorkeur op het gebied van gezond-" 
heids- en ouderenzorg 
- kennis op het terrein van personeels- 
boiaid
-kennis vanzorgverlening incle gezond- 
heids- en ouderenzorg

Het voetpad aan ه ٥٠٨^٢ و  Curtiusstraat (tegenover het Amsterdams 
Bedrijvencentrum) is weer beschikbaar ٧٠٠٢ voetgangers!
Na herhaalde klachten ٠٧^٢  schots en scheef op de stoep geparkeerde 
auto's heeft de dienst Beheer Openbare Ruimte ٧^٨  het Stadsdeel anti- 
parkeervoorzieningen aangebracht. M et succes.

CULTUURSPREIDING IN
WESTERPARK

De spreiding van kunst en cultuur, m et name onder achtergestelde 
groepen, heeft de meeste aandacht in het kunstbeleid van het stadsdeel. 
Het stadsdeel organiseert daarom  w ellich t een conferentie ov؟ r 
kunstspreiding in 1994.
Verder zal het stadsdeel mogelijkhet plan ondersteunen voor een jaarlijks 
terugkerend intercultureel jeugd (danslfestival.

!ةإل0و^أأمحأجإيآإااجإممإووإأوإثوتبمأاه؛يمءؤآل؛؟؛تإلأ؛؟*؛إل;

Westerpark Bölge Belediyesi yönetimi ve م1ءه görevlileri, bölgesindeki islclml İnanışta 
sakinlerine mutlu kurban 

bayramı ءها؛ك-

 مظءالمن ارجكبنوستءنء،م
Westerpark س قيثمن / م س ا إ  سم

حا ري هإ ه أ،ء ؛م

 إءأو bc£(uur هء ١١٠ medewerkers ٧٠٠١ >ههدءسء
de Islamitische bewoners vau het ١٠٥^٥٠ Westerpark 

!1 prettige feestdagenههدءده،ء

م'محأآمحممحلم'؛؛آلمحمأمم*آآأن•
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olarak Tekrardan ١١؛} Amsterdam’da 
r؛nlanm!§t؛Kullanma Rehberi yay

bileceğiniz yerlerinde 
adresleri bulunmaktadır.

Bu rehber Çevre dairesi, 
■Amsterdam Çevre Koruma 
Kurumu ve Amsterdam 
Çevre Merkezi'nin bir^ 
likte hazırladığı ortak 
bir çalışma ürünüdür. 
Tekrardan Maddeleri Kul- 
kanılıma hazırlamak açı- 
^ ١١^١١  istisna bir reh- 
berdir.
Bu rehberi ücretsiz ola- 
^ak Bölge Belediye bi~. 
nasından temin ede- 
bilirsiniz.
Ac؛i i:;i: Haarlemmerweg 8-

Veya da Semt Merkezinden 
Van Hallstraat 81.

(eerste A'damse herge- 
bruikgids)

Genelde insanlar kul- 
^anılabilir eşyalarını 
atıyorlar.
Çevre sağlığına elve- 
rişli olmayan maddeleri 
çöpe yada lavobaya dökü- 
yorlar. •
Kısa bir süre önce, 
Amsterdam da ilk olarak 
Tekrardan Kullanma reh- 
beri çıktı.
Bu rehberde kullanılmış 
eşyaları vereceğiniz 
firma ve dükkanların 
isim ve adresleri bulun- 
maktadır.
örneğin, küç$k kijnyevi 
maddeler (koku, kozmetik 
eşyalar, ilaçlar V . S . ر . 
Ayrıca ikinci el elbise, 
mobilya, bilgisayar veya 
oyuncakları alacağınız, 
satacağınız, tamir etti- 

veya kiralaya

© foto: Theo van ئ؛اآ

2e Nassaustraat س  bulunan Nassau Kilisesi es^i binaların yıkımından 
sonra aydınlığa kavuştu.
Ne yazıkki bu da fazla uzun sürmeyecek, çünkü yeniden buraya bina 
yapıla£ak, 1 yıl i؟ inde bu yerde 28 konut (bunun 22 si yaşlılar için) 2 
dükkan ve 1 kahvehane oluşacaktır.

Kira Yükselmesine itiraz £ ٤ 

Konut Masraflar! Gazetesini ٠»
Gazetenin arka say- 
fasında da size yakın 
olan kira konuşma saat- 
leri yapılan yerlerin 
adresleri bulunmaktadır.

Dikkat edin: $emt Merke- 
zinin telefon numarası 
yanlış yazılmıştır. 
Doğrusu : 682 11 33
Staatslieden ve Hugo de 
Groot semtlerinde bu 
gazete haziran ayı ba- 
şında evden eve dağıtı- 
lacaktır.
Gazeteyi atmayınız dik- 
katlice okuyunuz, 
yararlı olabilir.
(Weiger de huurverho- 
ging. Lees de Woonlas- 
tenkrant.)

1 Temmuzdan itibaren 
y i n e  k i r a l a r  y ü k s e l e c e k .  
Aylık dergi MUG, ASW ile 
birlikte Konutmasrafı 
isimli bir gazete Ç1 - 
karttı.
Bu gazetede şu tür bil- 
gilere yer veriliyor.
- Kira yükselmesinin 

yüksekliği ve de iti 
raz etme olanakları.

- Kira yardımı.
- Kira düşürme.
- Kira kampanyası ve 

diğ«r yararlı konular.

Bu bilgiler eski ve yeni 
evde veya oda da oturan 
(yeni) kiracılar için- 
dir.
Kısa olarak İngilizce 
A,rapça ve Türkçe özetle- 
ride bulunmaktadır.

Aşırı Şikayetlere Karşı ¥eni Yaklaşım
son kısıtlama turundan 
15 milyon gulden ayrıla- 
çaktır. Bu miktarın bu 
tür projelere yatırılma- 
s i d i r .

Van Boetzelaer meydanı
Bu meydan da oturan semt 
sakinleri geçen sene 
uyuşturu müptelalarından 
ve anormal kişilerden 
aşırı*» şekilde huzursuz 
oldular, çünkü bu deli- 
ler kliniklere ka- 
patılacak kadar deli 
olmadıklarından, polis 
de kanuni destek alama- 
dığından bir şey yapamı- 
yordu.
Burada oturan semt sa- 
Kinlerinin yılmayan mü- 
cadeleleri sonucunda 
önlem alınması sağlandı.
Bu meydan yeniden düzen- 
lendi .
Çocuklar için yeni oyun 
malzemeleri ve yeni ka- 
nepeler yerleştirildi. 
Meydan tekrardan güzel 
ve çocuklar için emniy- 
etli olmalı.
Semt sakinleri top- 
lantısında alınan karar- 
la 2 Temmuzda büyük mey- 
dan eğlencesi organize 
edilecek.
Semt sakinleri yaşanabi- 
lir semt için mücadele- 
leririe hazır şekilde 
devam edecekler. 
,Mızmızlanmak yararlı 
1 ه ج ؤ  -Bölge Belediyesi ,آ
ne şikayetleri bildirmek 
yararlıdır'
(Nieuwe aanpak extreme 
overlast)

yardım 'çalışma' grubu 
oluşturulacak.
Yerinde gerekli kişileri 
harekete geçirecek bir 
kordinatör görev alacak. 
'Het Meldpunt drugsover- 
last' merkezi genişleti- 
lecek ve halk şikayetle- 
rini buraya bildirecek.
Geçmişte yapılan eylem- 
lerin çoğu zaman başarı- 
sızlıkla sonuçlanıyordu. 
Bunun nedenleri ise, her 
kurum kendi sistemlerine 
göre çalışıyor ve kendi 
çıkarlarına göre hareket 
ediyorlardı.
özellikle Merkezi RIAGG- 
kurumu çok eleştiriler 
alıyordu.
Şimdi işe bu kurum mer- 
ke2leştiriliyor, bu de- 
mek oluyor ki, her böl- 
genin kendi olanaklarına 
kavuşması Vé bağımsız 
olarak görev yapmasıdır.
Kısıtlama
Hükümet psikiyatri da- 
lmda kısıtlama kararı 
aldı.
Bu da hasta yataklarının 
azalması ve kendi kendi- 
ne bakamayacak duruıfi da 
olan ruh pastalarının da 
serbest bırakılması. 
Maarten Voster (Bölge 
Belediye Başkanı)'a 
göre zorunlu hastaneye 
alınma olanağı kal- 
malıdır.
^an ögterop'un fikrince 
de. Kontrol altında yer- 
leşim (konut) projesi 
geliştirilmelidir. Bu

Semt sakinlerinin aşırı 
şekilde rahatsız oluşla- 
rı ciddiye alınmalıdır. 
Bu Aşırı rahatsızlık 
çalışma grubunun başkanı 
toim Qgteröp’un düoünöé- 
sidir.
Asın rahatsızlıklara 
ا أ ^و و  koymak için Sosyal ا
görevli ve Polislerden 
oluşan bu çalışma grubu 
bundan sonra daha etkin 
olarak çalışmalarını 
sürdüreceklerdir. 
Vroliikstraat'da anormal 
bir kişinin 12^yaşındaki 
bir kız çocuğuriu vahşi 
bir şekilde öldürmesin- 
den sonra, halk arasında
da büyük bir huzursuzluk
ba؟gö®terdi-
Simdi ise bu tür ruh 
hastası olan anormal 
kişiler veya uyuşturu 
mümtelası olan kişilerin 
çevreye yarattığı huzur- 
suzluğa ne kadar daha 
göz yumulabilir tartış- 
ması gündemde.
Genelde bu sorunlar eski 
semtlerde oturan insan- 
ların karşısına çıkıyor.
s،mt sakinleri polis 
şikayet bürolarından, ev 
ve yardıni TïufumTarXnaan 
kesinlikle memnun 1ه ج و -آ

Bu yüaden إ ة ة ، ا ا  -şakinle ا
rine yardımcı Olunabil-
mek için bu çalışma gru-٨١٤^  i ç i n  DU ÇCİJ
bu oluşturuldu.

Az^lıklar için 
hollandaca dil 
dersi

Semtevi Reiger ile Wes- 
terpark dil kordinepro- 
jesi birlikte Hollandaca 
dil kursları organize 
ediyorlar. Kurslar çe- 
şitli seviyelerde veri- 
lecektir.
Ayrıca karışık ve yalnız 
kadın grubundan oluşa-
çaktır.

Kayıt: pazartesi ve per- 
şembe günleri saat 19.00 
ile 20.30 arası, 
cuma* günleri saat 09.30 
ile. li.'oo arasıdir (ka- 
dınlar ıçm)
Kurs ücreti 45 gulden- 
dir.

Nisan. ayında başlayıp 
Haziran ayıda dahil ol- 
mak üzere haftada 2 
dersdir.
Daha geniş bilgi için 
semtevi De Reiger'a te- 
lefon edebilirsiniz. 
Adresi: Van Reigersber- 
genstraat 65.
Tel: 684 56 76
Ned.taalles voor mig.

H a m a m  T e d ra rd a n  A ç ıld ı
Hamam şimdi yalnız ka- 
dınlar içindir. 6 yaşına 
kadar olan erkek çocuk- 
landa girebilir.
Türk ve Faslı bayanlar 
için çarşamba ve perşem- 
be ع ه ذ ة1أ ؤ  ayrı açılış 
saatleri var.
Daha geniş bilgi için 
(giriş üoreti ve açılış 
saatleri üzerine) İlknur 
Arısoy'u telefon ile 
arayabilirsiniz.
Tei: 581 04 81
(Heropening Hamam)

12 Mayıstan itibaren 
2.aanstraat'daki hamam 
tekrardan açıldı.
Hamamın içi sıcaklık de- 
recesi 20- ile 60 kadar 
varan çeşitli bölümler- 
den oluşmaktadır.

vücudun alışması için 
çeşitli ısılardan oluşan 
2 dinlenme yeri vardır. 
Bunların birinde sigara 
içmek yasaktır. öbürü 
ووت  doğu modelleri ile 
döşenmiş ölüp kişiier 
sigara ve içecek kulla- 
nabilirler.

Plan

Aşırı durumlarda direk 
harekete geçecek A-tim 
diye isimlendirilen bir
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-—ج ي ىلر ء م ل ا ء

رالضإربامحة

ة س ز م ا

ى ك ئ م س م ب ح ث ا

لسكان ١ ٣ زعا ا لوقف جديدة يذة

ت محا ن 15U ا يا شكا ن ١ ي م  زك ٧ ل

م ا ر ا طرف من م ي غ ب ل ج  خد تا ن ا ي

ن ي ع ا ا ب ت ع ه ر ال د م ي و ت ه م  و

د ا نعفر سي م ل ي م وخترب ا ف ب ل ر

ل لجنق م ع ل دا ا م  ٠ لم_ومءرع ا ل

جنة ن ١ ل ا ل م ع م ل  بعض من مكونة من

ا ا م ن ل ص وا لخنمتماعين ا عدي ي ل و ب  ل

ة محا هو وضررها ى ا رب وق ف ض ل
ي ‘الح

د من ء جا ومدا ع ث ا ب حد ي ا ل ع لد  ر وق

سترا ئ شا في  حث را لمي ا ت نرولك

ل ضمحمث سنن 12 عمريا متت ا ج  ر

د فا و ا حمق ا  ٠ وعيه ق

ا م م ل ال ج - ي ل ا س م ل ا م ن ا ك ن ا

وا يخيمون هير ن ا لى ا ل حر ت شد  ي

ا يمكن ض لى وا ن ض يو لمعا ا ل
و ل ا ب ق ل ت ه ،ك د ا ١ ه س ا م عا W ل ر ال  ج ول

ف ا المراض ا ب Uw? ا طرف من ي ل غ ع  ل

ن ي مل ن ت م س را ا و خد م ما دخ ا ت ل  هو ك

ف ا ا ن فا سرو خب ة ا ء ل م ي د ئ ي ل  ه

ي ا ت ش ل ه تعي ا ا مد ث م ل ل ٠ ك

ط مما ن ن ا ث ل ا ن أ ب ك ل د ك ض ل د

ر ن غي وري ا ممر ه ب ق ري ط ي ا ل ت ق ل سل ي

ا ي س ب ي ول ب ل ي ومصلحة ا ن ك - ل  ا

ا ا ت ه ل ع ة ب ي د ل ب ل ز ومرا ل ا ا ك م  ءطبه ل

ما هعه أذجتما ا ي ق ف ل ع ت ا با ي ك ث ا ل  ي

ي ا ت ب يحصلون ل سكا ا طرف من ع  ن ل

هدا س ول م ل ه ت ا ا د  للجهة ا م

ي ا ت ل ا صمدا ،>ممتةمم ل م ع  • ل

•المخططات

ى ر ا فعل ر هدا ت م ن ب ج  , خدام مكن

ا م ل ي ١ عدة ل ذ ى ل ه ب م أ م ا ت

م لدي ا و غ ا ب ل ب ث س ع ا ل ي ر س  ل

دة ا الت لحا ١ في شدي لصسن وا ل

ك سيكون كما  ل ١ لهدم منمق كبل

ل مم ع ا نقطة ن ا كما ال ج ل ب ت ل

ر ستوسع ت ك ى ا ا صبح ن ا ل نهحث ت

غ ا ي ل ب ت ي ا لمركزية ١ ل ن لت ك م  ي
ا ب ا ؛ م ل ال ك ل ج ت ن  ا

ع ا عص لها لدي ا ض ا و م ل

تق;مصء
ر ب ت ع م ت حل ا ب غا ثمي ف ن ا ل ا ب ح  م

ب وا ل ن ١ ص هدا في ل  ك
ا ١ م ل ت ز ا ك ت ا ء و م ل ل ا م س م  س

ت ا ه ا ج ل ا مة و ما خا ل وعلى ب ي

ل آ م ل ل ا م ل ا , ز ا م ا ت ا ء و م

ا ) حة ي ي ي ا ( خ ر ت ت كا ل ن ن  م

‘سقوف غبر بطربثه تنقد لبل

ء الحيا ا في تمركزت ب فا الن وا
ى وهدا عن ل ن ١ ي ا لخرع ا ك ي م م

ن ا ع ه ي ف ا ل صر ه مشا فى لت ل  ك

ف ٠ ء يشأ ما كع

ت نسما فا ,لمتكومخ ا ما ١ ر ر ق .ا ث ت  ل

ما ث-زا ر ف خ ة ١ المرافم ا ؛ي ي ل ق ع ل

ب م مستردا ا ن ١ يعنى وهدا ج ي

ر هدا ن ا رغم تضص ن ا ق غب ك  س

ن ١ غلب ا ن ٧ ي ي ن ع ع ا ل ر ب م ال

ها ا مي ت حا فى دون ل عترن ا ل

ا هم ة ا مرصهم ب ي غ ئ ٠ ل  

٠ Jjl.ut'i ت سا و ح ب  

ه ن سكه ن ا ما ا هد أ ل ح  

د تعرضوا د ع ر ل ي ب ن ك م  

ط ا م ل ل فى ت جا الوط وا ك

ة ا ت ضية ف ه الما ل د و

ن طرف من ي ل م ع ت ه ا م ح م م ل

m iner٢١٦٠٠؛v■ :foto©
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ن قا غير ش ا على دري س ٠ لعي ا ا المرامء با ج وا ف ل

ى ا ق ن ب دا ح ط ه د ن ى ١ ع م  ١ تا

ن ا ي د ل ضون ل ل يرف وا ا ك ع ن

ا ا م ل عدة ل و ق د ا ي ه ل

ن ما ى فوسمتر رت س ا ا ر ن ع  ط ل

ل د زا محذكما و خ ا ي ب ن ب ج ‘،ي

ت ا س ن ا ك م ا ش ض ا غ م ل ا

ض ا  ا ا هد على لمرغم ١ لف

ا وا ن لممكأ ا من ض ا ن ع يآ ل

م م د ا ما ا ب ي وختورمسم ا ل

وا د ي ى ك د ا ضرورة عل ي ز م  ل

ة ا ت نجا البمكا ا من ي ر و ر خ  ل

ل ا ا مت ر ا ا على ف ك م ئ ل  

ة ي ن ك ل ى أ ا خ ا خصصت ل ب  ل

ي حوا ن وآ ل و ي ة ط د ن خل مت

ف ١ مة سبأ د ق ت ي ا ل ت  ل

ئ إ لمحا ا على ستمر  لممكنمة ئ

ن ا ما ١ ي د ل ن يمعا ل و ن ن م

ة مراض ا سي ن نن ح م ا نني ع ن

را ا ل ا م خ د ت ل د م  . ن

هم م عن ه * ئ ب ث ا ر م ل  ا

ن ك م م ي ن لحصول ا ل ع

س ١ ن ا حض ا لعولي و ع ي م  ا

أ عط عن جزين ما ب  لث هدا ر

دا ا ع م لث ل م تما ل ه د  ع

ة عط عمن را ا رب ن م دب د ا أل  ك

ر ى حمق ا غي عن م خ ا ب س ل ك ل

م م ١ ٣ نأدض د ع م د ء ي ب
ا في ي ن د ا ا ت ت م لحكر وا ق ل

ة من برجع ب ما ا ل م ا ل ل ل

ة٧ ا هده ن سكا ن ا ح م ب ر ل  ل

ة عوا قا د ع ي ا لص حما ب ن  ل

ت ا ى ا د ن ت را ؛ثرا د تعفا ا ل  م

ت ا هده اصلع اجل ح  وتجبرها د

د مئ ي د ا ج ن ر ل ب ب ا ت ع ل  ر

ظغا جديد ل لل د لمخا ا وت  ع

 حة لما ا هدم ع رجا ١ ر ختما وبا

ب' ع ي ب ط ى ’الولى ا ل

ا ١ دفي ن ا ا ع ج ك ا د ي ذ __د  ل

ل ١ أ9 يوم عقد ري ي ا ب ف ا م  ل

ا ا تذرر ف حفل ٢ ل  ه هد في ب

حأ ا ا م ك ل ل د زم و ز 2 ي و ي ل و  ي

ا ا ئ م ل ا ا ومحمده د ن م ة ل ي س

ستمرون ي ا ن سكا سي م م ل ل  ص

ل١ من ن ا لجو ١ خلق ج ي د ل ل

ن و حت ب ٠ عنه ي

ا > - دا لول ر ط ل م * س ا ب

ب غا في ص ا يرمون ن لنحيا ا ل ض لنا  ب

ط أ غا ا ت جا ل أ ل ة با لمضرة وا وث ث ب  ل

ة ا و ا ع ي طب ى ل ا ا ل الزبا ا ف ع ة ل ي د

ض يرموها و ا ح ا ر ع ل ا ي ن ، ال ل د ك

ل ودللث،رغم ر لمو ا في ماهدر ك ش

ص را و ا ن لدي ا ا لخبل ع ف ق ل ي  ك

ا ا ن ع ت لشركا ا وين محنا ي ا وبن ل

ي دا ل ا ز ي ك أ ك د ن ل ث ك ي _ ل

ها م ي سل ل ت ب ا ك ل ع وما وا ل ل ل  ت

ا ا ع ي ك ة إ لعمره ا وين ل ع ي ب ط  ل

ل ل ووسا غذ لعمإ ا مث م ا د ن ل و يع

م ك ح ل ا ن ي و د ال م1ا ل ال م م ك ل ن ك م  ي

ظ ا على صول م ك يمكن لض ا وين ل  ل

ا ث دلل ا ك ب م ج حل ل وسا ت ى ا ل  ل ا محل م

ب ز م ل ا ب ا ن ؟ ا ر م ب ال م ل ب ا ل ل ا ر

خ ا ه وفي ل د ن LM ا ه ش ك م ك ي  ل

ا و ا ء ا ر م ل ع ا ي ب ك لخالح وا ل د  ك

دا ن ا جا ا هو لعوءشر ا م عثر ز ل

ش م ح ب ت ئ ي د ل ا ا م ت ب ؟ و
ط ا مصلحة ع ى فنت ل ة عل ع ي ب ط ل  ا

ه وا س ا ا ومصلحة ل ف د ى ع ل ل  ع

ق ا ة وا لبق ع طبن ة ا ومركز ل ب ي ط  ل

ت ا ئ ي ب ي ل ا ١ ف د ر ن ما م م ر ك ع ن ع  ي

ر ا هدا ءت و ع د ل ي ر ما نوعه من ف  ف

ق عل ت ا ي د ي J ب I٠ دوف_وع 

ر ا هدا ن ا ءث و ع ن ل ك ع ك ي و ا ل م م  ل

ا عنه ل د آ أ ا رة ب ع ط ا ئ ع  لمزجو ا ل

خ فها دة ل ر ي ع م ل  صرؤ و ١ 10—8 ر
ي ا ن له را ها ف ست ه §٦ ت ل د  و

ن و د ل منا ب ٠ دى ما ي

ة نزيا أ غ ن فى د م ا ا ث ر ك أ ل ر ق أ و ة ء د ي ر ف ت ج ص 'ر ع ي

م ١ من م بخدا ا ل و دم لخا ١ ر ي
ع غ ت ر ا ا ط ا ا ن ن د ه ا ءمده ل ل

ك ل ب ا ك د ي ه ا ن فا ول د ري ج ه ا ل هري د ل

ا هن كل لى ا ل>جآة ا م ل ١ ى د ي
ا ا ف ي و م ت ما الحنتما ا ت ل ك أ ب عي  ا

ا ا من ت م ل ك م  ٠ جريد وهي كلل
ك ا لععل با فث ثا ا رموخ ر ن م ل

طأ عجعوعة مع ه  ب عق لمسا ا ن

طردا ا ل ر صدا با م م د ن خاص ي م

ب ك ما كل يهفمن لدي وا جريد م ي
ض ك ل ت رنما ومط إ صا ر سل ل  إ

ؤ ا ٠ ت زيا ا ر  و ء لكرا ا قي رة ل

ا ا ،هز رفض ت نجا مكا ا ي ز  • ؛د ل

ا ا ٠ س ما ا عدة ل ة ل ي ى د ء ا عل را ك ل

م ٠٠٠ غ ش ؛ت ا ا ت د رخممدرل-كء ل

ا ا هده ن ا و ل ع م م ا موجهة ت ل ل

م ل ا ن ا ك ل ال لث لل ز ط ل ا ي  ن

ر ا لجربمرة ا ر ا صنما لبربمبمة ا

عا غرف ه ن ا ك عا ا هد و عل ع  عوج ت ل

ةتل دة د رإ ة ١ ,إ ف ر ما ل خت ك ن ب  ع

ة ف ل ل ا ا ي ز ط ال ة وا ا غ ل ة ل ي ر م ل ا

ة ي ك ر ت ل ك ا ل ب  مما ك

ل تحد ا ا ك ن ع ة ا وين ل ريي غ ك ل ن  م

ش وا ظم ل مدا ا بعها تن ط ا وعق ل  ل

٠ لممم،رع ا بمدا صذ
ل ا م م س ذ - ا ه ل ا م ق ر ن ا س ا

مده ن ا كما 682 ١ ١ 33 ممحو لمحي ا

ئ ( موح ) لمدكررة ا و ى ط حل م

ل ط ا ك ل ل را ١ ز ٠ ط ق

م ب و سط ل م ل ا ن ء ل ل م ا ء . ك ث ^ ا ^ ^٠^١

ل ١ الن 'د م ن نمرا و ١ ل ئ ١ هدا ن ١ ال ر م ص لدي ا ن م ب

ك U-J ا ا ١ د و م ر ي س ل ا—د ت ) ب د ل (رو ص ا ا ص ي د ع ا م ت ل

دت ب د ا ر ءا ر ب ل و و ن ك ن ق م ل ري ئ ط ع ط قا ت م ج ر ل ا ك ب

ي ١ ر دأ ذي ن ١ م م ل خر د ا ري ن ا 'ك م د ي ل ل و و ن ك ن ت دا ١ ل ن ل إ ك غ ل

م ه ا م ب م ' ح كم د ء ا ب ب- ش س ك ش ، ب م ب ل ء م س ت م ب

ى < ل ا ج ا ص'ش م ا ر ١ .ب ر ا ي د م م دو ل و م ل ا ر خ ي ر

م ل م ل م؛د ا ئ تدط ا م خ ص م
ة ١ ن ١ د ؛ د دا م ١ ل م ر ي م ر 6 رئ ما دا 5 م ل 6 د 7 6وبم6 ل8 ك

ندال ١ ن ا ذي <ح■ ي ط ن ر ك م ك ي ما ا ن ا ل الت مي و 9*00 من ي

ي' ا’ن ب ت ص ا سم.خا ا ي 'رد س ا آ و م ه د ' ن اب غ ى ل ا ط إ م

م ب م ي ي ل ن-ا يب ء ال "ا س L ١ نمن لخعسى ١ يوم ا J 3 ؛ع 0*1 9

ل ١ عن م ع ة ل د م ة ل ويل م وا ط د ل ى ا ئ—ل ٠ اح ٠٠̂ ل


