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100 zaal ؛٨ ’m!؛Feest van ,De Blauwe ^t

ا م ء؛ث،ء

foto: Horis de Jong

Zo'n 250 mensen س ٥ Rauwe Duim" op zaterdag ول jl. in س . ٠" het م ر  €£١١ indruk ٢® ،ret feest ه
de verbouwde zaal 100 te ١» ren،؛te vi ،*،*٨١ "hebben de kans benut om de 10e verjaardag van de "De Duim 

hits, gespeeld door "Emma Peei" ging het ا ء 80erءوإ«ا  bekijken. Na flink opgewarmdءا zijn door de 70erه
Surinaamse muziek ten gehore ،؛Friends", die zeer pakkend ه publiek geheel plat voor "Helen Cill 

،̂ -daarna nog tot in de kieine uurtjes doorg ه! genot van diverse hapjes en drankjes ،١١٠ grachten. Onder

Unieke molen 
weggedrukt  
door torenflat
Een van de oudste zaagmolens ter 
wereld dreigt weggedrukt te wor- 
den door een torenflat. Tenminste 
zo lijken de kaarten geschud, nu 
de deelraad op de punt van de 
Buyskade een torenflat van zeven 
verdiepingen neer wil zetten.

Een beetje achteraf Jang$ de Gilles 
van Ledenberchstraat is een soort 
dorpspleintje met een heuse molen. 
De ©tter is weliswaar wiekenloos, 
maar het blijft een molen. En niet 
zomaar «  ntje. Het is de enige؛
houtzaagmolen ter wereld met een 
r^htsomdraaiende kraan, zo staat 
te lezen in de documentatie van de 
Otter. De zaagmolen is het laatste 
zichtbare bewijs in de buurt dat de 
wind hier vroeger onbelemmerd 
over de akkers waaide. In de 91ste 
eeuw moet ook dit laatste eerb^ 
toon aan de middeleeuwen er aan 
geloven. De torenflat die ernaast 
zal verrijzen zal de molen in het 
niet doen vallen.
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Dit is het laatste nummer 
voor de zomervakantie. 
De volgende Staatskrant 
komt begin september uit.

Italiaans operaspektakel 
op Van Boetzelaerplein
٩ ١  donderdagavond 1 juli vanaf 20.30 uıır vindt op het van Boetzelaer- 
plein een groot operaspektakel plaats onder de naam "de Volksopera". 
Het utrechts-operakoor - dat bestaat uit maar liefst 100 /angers • zal 
daar hoogtepunten uit de Italiaanse Belcanto ten gehore brengen.

Gli arredi Festivi (openingskoor)
Ne Tu©i Serir (met tenor en bas)
Jerusalem
Kruisvaarderskoor
O, Signori
Vedi le Frescke
Stride la vampa (met mezzosopraan)
Oh come felici
Infelice
Esultiamo
©penings^oor
Tu sei bella
Che interminabile
Zigeunerkoor
Koor der Madadores

Op het programma staan;
Nabucco (Verdi):

1 Lom bard؛ (Verdi):

11 Trovatore (Verdi): 

Ernani (Verdi):

Giovanna d ’Arco:

Don Pasquale (Donizetti) 
La Traviata (Verdi):

traditie van mooi-zingen, van de Bel- 
canto, die al zo oud is als deze buurt, 
namelijk ruim een eeuw. Van meet af
aan was het Italiaanse repertoire: 
uiterst populair onder de bewoners 
van de 19de eeuwse en arbe؛ders-wij- 
ken. In die muziek werd het lief en 
leed herkend dat de bewoners ook zelf 
doormaakten. En daarenboven waren 
het natuurlijk heerlijke meezingers.

Tot in de jaren ’40 werd er ook duch- 
tig op straat gezongen door professio-

Anneleen Bijnen '
Julian Hartman (bas-bariton) en Rob 
Moeke (tenor) zullen met het ko©r di- 
verse liederen zingen. Het koor staat 
onder leiding van Johan van de Camp 
en wordt begeleid door de pianist Eric 
Noya.

De naam ‘Volksopera’ is niet voor 
niets gekozen, want met deze opera- 
avond proberen we een oude traditie 
in deze buurt te herstellen. Dat is de

Bestuurscrisis zorgvuldig afgedekt

Stadsdeel maakt rom-
mel^e van procedure 
rond W^ergasfabriek
Een stadsdeel dat leugens verspreidt via een huis-aan-huis folder. Een 
procedure waar weinig tot niets van klopt Het stadsdeel Westerpaik 
krijgt geen schoonheidsprijs voor hoe zij te werk is gegaan bij de 
invulling van de Westergasfabriek. Het IJsbreke؟ )lan won, zoals 
iedereen verwachtte, met glans (en veel geld). Wel besliste de deelraad 
dinsdagavond 15 juni dat de buurt een vinger in de pap houdt bij de 
Westergasfabriek. Er was een concessie nodig om het I]sbreker-plan, 
maar ook het Dagelijks Bestuur van een crisis in de deelraad te redden. 
Als spuit elf blijkt nu ook nog dat het allerminst zeker is dat de I)sbre- 
ker (verwikkelt in een flirt met de gemeente over een plaats in de 
ambitieuze Y-oever-plannen) de Westergasfabriek zal betrekken.

sfrategie. W ijkw ethouder H okon 
H ansen: "Beide zetten hoog in, om  
er zoveel mogelijk uit te slepen."
De deelraad  heeft van  beide plan- 
nen iets meegenomen. De !}®breker 
w ord t d e  kem  van  het toekomstige 
muzlekcompte^ de Vries helpt mee 
het geheel te  exploiteren. O ok zijn 
e r  enkele aspecten van  het Rhizo- 
m e-plan  overgenom en. Evenemen- 
ten  d ie d e  Vries voordraagt, wor- 
den serieus in overweging geno- 
men. Tevens krijgt hij een advise- 
rende  rol in  he t complex.
Chris de Vries voorziet geen mak- 
kclijke samenwerking "de Ijsbreker 
za l zeker geen gem akkelijke partner 
zijn", zo voorspelde hij. De project- 
le ider v an  het W estergasfabriek, 
Rob K aufm an kom t to t een zelfde 
conclusie: "Het is een gedwongen 
h uw elijk  en da t zal niet over rozen 
gaan".

Het besluit van de deelraad stett 
dat er buiten de programmering 
van de Ijsbreker om, "expliciet 
ruimte moet komen voor andere 
acti^teiten op het gebied van mu- 
ziek." Het risico dat alleen de elite 
van Nederland zich thuis zal voe- 
len in de Westergasfabriek hopen 
de bestuurders zo te ondervangen. 
Wethouder Hansen: "Het is voor 
ons ver onder de maat wanneer 
alleen de Ijsbreker de invulling van 
de Westergasfabriek gaat bepalen.

Eigenlijk waren er maar twee se- 
rietize gegadigden die avond in de 
d^lraadsvergadering: het Rhizo- 

me-plan van Chris de Vries (die 
eerder het Polanentheater oprichtte) 

-en het plan voor een kamermuziek 
van de twintigste eeuw, ل،س، ، 

ofwel het Ijsbreker-«} alitie. Op 
voorhand was al duidelijk dat de 

breker-؛؛؟ ,Ijsbreker het zou winnen 
directeur Wolf greep elke gelegen- 

heid aan om de duidelijk te maken 
hoeveel tientallen miljoenen hij tot 
zijn tesehikking had. Een subsidie 
van twintig miljoen was zijn 
bruidsschat, zo verklaarde de Wolf 
in het Amsterdams Stadsblad, 

mo،:ht hij het Westergasfabriek 
terrein krijgen. Chris de Vries deed 
niet voor hem onder. Ieder die het 

wilde drukte hij op het hart ؛١٥٢٠٨ 
 dat voor zijn plan de investeerder؟؛

in de rij zouden staan. De Ijsbreker 
bediende zich, naar zijn zeggen, 

 van bluf en leugens. "De exploit-]؛
tiekosten begrootte de Ijsbreker op 

23 m ilten, in werkelijkheid was 
da، 45 miljoen. Niemand ontkent 

nog, ook wethouder Hansen ه و  أ
de Vries. ؟niet" aldu 

Nu de strijd gestreden is lijkt alles 
w<*r koek en ei tussen de twee. Na 
de deelraadsvergadering, voor de 

“ ,camera's van AT5 
noöit een ٠٢ den beiden elkaar alsof 

wolkje aan de lucht was geweest. 
Waarschijnlijk was het gekibbel 
Vóóraf vooral een kwestie van
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Foto: Theo van T rie r
Spanning op het gezicht van Chris de Vries

missie bekritiseert de gang van 
zaken heftig. "٥، heb in alle com- 
missies gezeten. Wij kwamen ه ا  
snel tot de conclusie dat geen enkel 
plan aan de uitgangspunten vol- 
deed". In plaats van de procedure 
te stoppen reageerde de deelraad 
andersom. "Ze zitten nu op een 
rijdende trein die ze niet meer 
kunnen stoppen, er is geen weg 
terug."
In de buurt pleitte menigeen voor 
bevriezing van ■de procedure. Piet 
Vink van het Westerpark^verleg 
vindt het weüswaar verheugend 
dat het aanvankelijke plan van het 
Dagelijks Bestuur is bijgesteld mid- 
dels moties. Hij betreurt het dat de 
media de titanenstrijd voorstelden 
als een strijd tussen slechts twee 
opties. Vink: "Die keuze is opge- 
legd door het Dagelijks Bestuur". 
Ofschoon wethouder dansen van 
geen wijken wou weten en al zijn 
troeven inzette op de Ijsbreker, is 
er nu toch een combinatie gekozen. 
Het gevaar zat er in dat de PvdA, 
die wilde dat de Ijsbreker s l^h t de 
helft van het teirein ging gebruiken 
(de andere helft moest beschikbaar 
blijven voor buurtactiviteiten) tegen 
de komst van de Ijsbreker zou 
stemmen. Een bestuurscrisis werd 
toch afgewenteld door drie moties 
die raadsleden van de PvdA en 
Groen Links tegen bestuurders van 
hun eigen partij ؛ndienden.

In de Staatsliedenbuurt is weinig 
enthousiasme te b e s tu re n  over de 
plannen van de Ijsbreker. Op een 

rtig men-؛^inspraakavond kozen v 
sen voor Rhizome, tegenover twin- 

tig voor de ،J^rekcr-vanan،. De 
glimmende huis-aan-huis folder die 
het stad^eel verspreidde, vermei- 

de abusievelijk dat ook de buurt 
voor de Ijsbreker koos. Hansen 

noemt dit een "foutje." 
Staatsbelan§en diende tijdens de
deelraadsvergadering naar aanlei-

foutje' een motie van' آه، ding van

Niet voor iedereen is die muziek 
interessant". Om aan te geven dat 
de tjsbreker ook iriuziek in haar 
pakket heeft die niet elitair zou 
zijn, kiest Hansen, ietwat ongeluk- 
kig, het Willem Breuker Coll،^tief 
en de Volharding als voorbeelden. 
Chris de Vries gelooft dat er andere 
belangen in het spel waren, die de 
Ijsbreker naar voren schoven. "De 
Ijsbreker is er van tovenaf in ge- 
plempt, toen eenmaal duidelijk was 
dat het ^ e v e r  project niet door 
zou gaan" aldus de Vries. De pro- 
cedure is ook enigszins wonderlijk 
verlo^n . Eerst was er ؛*;n prijs- 
vraag, waar iedereen met goede 
ideeën voor de Westergasfebriek op 
in kon tekenen. Zo zouden de beste 
id ^ en  boven komen drijven. Drie- 
honderdvijftig inzendingen kwa- 
men vervolgens binnen waarvan 
een adviescommissie de ”ذ  meest 
haalbare koos. Ieder van hen kreeg 
vervolgens vijfduizend gulden om 
de plannen verder uit te werken.

Wat bevreemding wekt is dat de 
Ijsbreker niet behoorde tot die vier 
uitverkorenen en dus strikt geno- 
men helemaal niet mocht meydin- 
gen. De Ijsbreker behoorde tot een 
Coalitie (het AMF-ini،iatief) van een 
kamerrnuziekcentrum en een thea- 
terplatform, die wel tot de 
bekroonde inzenders behoorde. 
Tosn اه2و<  coalitie later door inter- 
ne onenigheid uiteenviel nam de 
Ijsbreker de fakkel ÖVST. Er is dus 
vals gespeeld. De voorsprong die 
؛١٥ Ijsbreker zo kreeg kon وه ، mu- 
‘ ‘ dat jaarlijks 150.000

gulden ter beschikking heeft voor 
p u b lic  relations en haalbaarheid^- 
onderzoeken verder uitbouwen. In 
vergelijking met de 5000 gulden 
van de andere mededingers kon de 
Ijsbreker zich veel beter presente- 
ren. Het was dus allesbehalve een 
gelijke strijd.
Van der Meulen, « ١ afgevaardigde 
uit de buurt (hoewel hij nu in de 
Bijlmer woont) van de adviescom-

"Laat duizend bezems vegen’

Schoonmaakaktie op het 
Van Boetzelaerplem

vervolg van pagina l 
Houtzaagmolen
"Deze molen heeft het zo lang 
volgehouden omdat het houtb؛*؛rijf 
altijd binnen eenzelfde fiamilie is 
gebleven. Die toren was zo'n beetje 
het symbool van de familie", j. 
Wiertz van Stichting Houtzaag- 
molen "de Otter" leidt me rond in 
de enigszins vervallen molen. Bij 
elke stap kreunt het hout vervaar- 
lijk, en de ladders lijken ook min- 
stens vierhonderd jaar oud. "Bin- 
nenkort is alles weer als nieuw." 
Volgens Wiertz is negentig procent 
van de 750.000 gulden subsidie al 
binnen voor de restauratie. De 
wieken zullen dan weer draaien. 
Voor de molen is het daarom extra 
wrang, juist nu ze weer mooi 
wordt een geduchte concurrent van 
licht, wind en uitzicht naast zich te 
krijgen. "De wind is niet het groot- 
ste problem " volgens Wiertz "maar 
ethetisch gezien valt de molen weg 
door die toren. Je moet je voorstel- 
len; dat gebouw is twee verdiepin- 
gen hoger dan de wieken van de 
molen".
Boven op een klein rioolgemaal dat 
men nu nog kan horen ronken op 
de punt van de Buyskade, staat 
straks misschien het gewraakte 
gebouw. De belangen zijn groot, 
"het uitzicht is zo fantastisch daar" 
zegt Wierte, "dat een appartament 
daar zo drie ton opbrengt". Het 
ironische is dat die mensen die 
prijs dan betalen voor het uitzicht 
op een vierhonderd jaar o u d e  <اااا
len.
Volgens Miriam van Lierop de 
w ^ o u d e r  voor volkshuisvesting 
in het stadsd^l Westerpark loopt 
het allemaal zo'n vaart niet. De 
stichting heeft volgens haar wel erg 
vroeg aan de rem getrokken, omdat 
het nog steeds om een schets gaat. 
"En zeven verdiepingen ئ toch ook 
niet zo veel", zegt van Lierop luch- 
tig•
Op de inspraakavond van 25 mei j.1 
bekritiseerden Stichting de Otter en 
de buurt plannen heftig. De wet- 
houdster zegt deze kritiek voor te 
leggen aan drie stedebouwkundi- 
gen. Zij nemen de kritiek van Stich- 
ting De Otter mee in hun ontwerp. 
Het beste ontwerp van een van de 
stedebouwkundigen zal vervol- 
gens worden uitgevoerd. Uiteinde 
lijk beslist de politiek dus of er een 
torenflat komt. De wethoudster, die 
begrip zegt te hebben voor het 
standpunt van De Otter, hoopt in 
1995 te gaan bouwen op de Buys- 
kade.

Jan Maarten Deurvorst

noeg. "Het gaat om de invulling, en 
die strijd gaat nu pas beginnen." De 
vrees bestaat dat de Ijsbreker zijn 
partners onder zal schoffelen. Van 
der Meulen: "de Ijsbreker is bikkel- 
hard" De Vries: je moet uitkijken 
dat de rest niet onder de tafel 
dwijnt".

Ondertussen ls allerminst zeker dat 
de Ijsbreker ook metterdaad de 
Westergasfabriek intrekt. De plan- 
nen voor de Y-oever zijn nog hele- 
maal niet van de baan. De gemeen- 
tewethouder Saris probeert het 
ambitiueze project in ' 
vorm alsnog te verwezenlijken. 
Veertien dagen voor de bewuste 
deelraadsvergadering in het Wes- 
terpark heeft Saris een nieuwe 
aanbod gedaan aan de Ijsbreker. Ze 
kijken nu waarschijlijk wie het 
meeste te bieden heeft, het Wester- 
park of de gemunte.

Jan Maarten Deurvorst

م
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wantrouwen in tegen Hansen. 
Staatsbelangen: "Als je propaganda 
maakt moet je niet liegen." Ook 
hier hadden de politici een passend 
bestuurlijk antwoord op. Bij aan- 
vang van de vergadering bood 
wethoudster Miriam van Lierop 
(PvdA) namens het Dagelijks Be- 
Stuur haar excuses aan. Hierop trok 
Staatsbelangen haar motie van 
wantrouwen aaraelend in. Aarze- 
lend want "ze deed het niet thea- 
traal genoeg. Ze meende het niet", 
aldus Domela Nieuwenhuis van 
Staatsbelangen, "maar ik wil Hokon 
Hansen niet w e£ dan komt er 
namelijk net zo'n ambtenaar voor 
in de piaats. Wie de touwtjes in 
handen heeft daar is Evert Verha- 
gen". Verhagen is de hoogste amb- 
tenaar onder Hansen.

Piet Vink vindt het beslui؛ van de 
deelraad nog lang niet scherp ge-

Dinsdagavond 29 juni is er op het 
Open Kanaal van Salto een uitzen- 
ding te zien over het "Witte huisje" 
op de Wittenstraat. De deelraad is 
van plan dit getouw te slopen. 
Staatsbelangen is hier tel op tegen. 
Allereerst omdat de partij het een 
uniek gebouw vindt. Wat ook mee 
speelt is dat lijksttrekker Peter 
Domela Nieuwenhuis er woont. 
Wil je er meer over weten kijk dan 
's  avonds naar het open Kanaal.

De .Reiger zoekt 
Marokkaanse en 
Turkse vrouwen 
voor re€eptiewerk

In buurthuis de Reiger zijn er dage- 
lijks« mensen vrijwillig actief in het 
buurthuis. Zij nemen de telefoon op, 
ontvangen bezoekers, zorgen voor 
koffie en thee en verrichten admi- 
nistratief werk. Wij willen deze groep 
mensen graag uitbreiden met vrouwen 
van M arokkaanse en Turkse afkomst. 
Het is wel belangrijk dat u nederiands 
spreekt. Heeft u belangstelling of wilt 
u meer informatie dan kunt u kontakt 
opnemen met buurthuis .dé Reiger, 
Van Reigersbergen$traat 65, tel. 684
56 76.

Daarom ook onze actie ‘Laat duizend 
bezems vegen’. Laten we het voor één 
keer sens sam«n doen, laten we voor 
één keer eens onze straat met zijn allen 
schoonvegen. Donderdag ا juli vindt 
een generale repetitie plaats. Op die 
dag om 16.00 uur gaan we met zo veel 
mogelijk mensen het van Boetzelaer- 
plein en de omliggende straten 
schoonmaken. Niet voor niets dit 
plein, want daar vindt ’؟ avonds een 
groot operaspeetakel plaats en de dag 
erop een groot kinderfestijn. Boven- 
dien is het één van de meest gebruikte 
en tevens vuilste pleinen van de buurt. 
De bezems worden gratis ter beschik- 
king gesteld en kunt ٧ via het wijkeen- 
trum opvragen - telefoon 682 11 33. 
Lukt deze repetitie, gaat het lekker en 
knapt het plein op, dan gaat de actie 
buurtwijd door en kan eenieder een 
bezem krijgen om wekelijks zijn 
stoepje te poetsen. Dan heeft niemand 
meer een smoes om zijn oude plicht te 
betrachten — want dat is het, een 
plieht, wist u dat? En dan niet alleen 
een huurcontraetplicht, maar gewoon 
een burgerlijke fatsoensplieht. Lekker 
conservatief, zegt u, maar ik ؛eg toeh 
ook niet mijn poepschoenen op uw 
opgeruimde tafel met zilverbestek? 
Om dat te voorkomen, moet u mee- 
helpen de rotzooi die we zelf maken 
op te ruimen. Graag dus!

Rens Broekhuis

Wie ergert zich niet aan die klerezooi 
ء،ه  j ؟  dagelijks in je eigen straat aan- 
treft...? Js kunt js portiekje nog niet 
uitlopen of de troep waait je trappen 
huis binnen. Je kunt je net aange- 
schafte tapijt اء؛لء betreden, ٥٢ de 
poepvlekken besmeuren het alweer. 
Het is een grof schandaal hoe onze 
straten erbij liggen. Dat werd ons nog 
e؟ ns extra duidelijk tijdens die ene dag 
dat de vuilnisdiensten staakten. Toen 
lagen alle straten van de buurt stam- 
pend vol met opengereten vuilniszak- 
ken, alsof niemand naar de radio had 
geluisterd en gewoontegetrouw zijn 
troep weer op de straat had gedumpt. 
Nu is het wel erg gemakkelijk om de 
deelraad — als verantwoordelijke 
voor het onderhoud — op alles aan te 
spreken. Tuurlijk, de service die je 
voor je belastingcenten terngkrijg، is 
in deze stad wel erg a؛mzal؛g en ze 
kunnen het opruimen natuurlijk altijd 
beter doen. Maar wij zijn het zelf die 
de rotzooi dumpen, wij zijn het die te 
beroerd zijn om, als de vuilnis staakt, 
de zakken terug te halen van de straat. 
Wij zijn het die het steeds massaler 
vertikken om zo nu en dan met de be- 
zem het stoepje te vegen.
Nu zult ٧ zeggen, het heeft allemaal 
geen z؛n, je bent koud uitgeveegd of 
de troep ligt er al weer. Dat klopt, als 
u de enige in uw straat bent die veegt, 
dan valt het niet erg op.

WIST u DAT: ARTOTEEK WESTERPARK
- kunstwerken Ie©nt aan haar leden ?

- het lidm aatschap  per ja a r z e e r  goedkoop  i s ? ( /  35 ,-1  kunstw erk, 
/  4 5 ,-2  kunstw erken)

- e r  kortingen zijn voor C،JP, S ta d sp a s  en  65+ ?

- e r  een  sp ec iaa l k inderlidm aatschap  b e s taa t ?

- e r  cad e a u b o n n e n  verkocht w orden w aarm ee  ٧ e e n  an d er lid 
kunt laten w o rd e n ?

- e r  exposities, lezingen, cu rsu sse n  en  educatieve  projecten  
g eo rg an isee rd  w o rd e n ^

Van H©gend(^pplein 11051 4ه  DA Amsterdam, tel. 6811013

Witte huisje op t.v.
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Voor huishoudens met 1 of 2 kinderen komen ،kamerwoningen beschikbaar in het nieuwbouwprojekt aan de 
Van Reigersbergenstraat. ^ij de toewijzing van nieuwe woningen hebben stadsvemieuwingsurgenten uit de 
buurt voorrang.ه ه ه ءاا?  komen buurtbewoners die 10 jaar zelfstandig in de buurt wonen en een distributiewo- 
ning achterlaten in aanmerking.

Voldoet u aan alle drie de voorwaar- 
den dan kunt u zich opgeven voor een 
nieuwbouwwoning door het inschri]f- 
formulier uit te knippen en vó<؛r 1 الز1ي  
وا3 و  te sturen aan: Herhuisvesting, 
afdeling Stadsvernieuwing/Staatshe- 
den- en Fred.Hendrikbuurt, Marcan- 
tilaan 800, 1م و ل  NM Amsterdam.

De woningen worden vanaf september 
1993 opgeleverd. De woningen wor- 
den in volgorde van leeftijd toegewe- 
zen: de oudste gegadigde eerst. Bij de 
woningen in de hoogbouw met lift 
hehhen kandidaten met een medische 
indicatie voorrang.
Het heeft geen zin om het inschrijffor- 
mulier op te sturen wanneer u niet aan 
alle drie bovengenoemde voorwaar- 
den voldoet.

Om in aanmerking te komen voor een 
nieuwe woning moet ٧ voldoen aan de 
volgende drie voorwaarden:
1. u moet de laatste 10 jaar zelfstan- 

dig in de S taa tslicden-/^eder؛k 
H endrikbuurt wonen. Dit wordt 
nagegaan bij het Bevolkingsre- 
gister.

2. De kale huur van uw oude woning 
moet lager zijn dan /  550,- per 
maand.

3. Uw (gezamenlijk) bruto-inkomen 
mag maximaal /  3750,- per maand 
zijn voor de hoogbouwwoningen 
met een huur van ƒ  622,- per maand 
en maximaal /  4720,- per maand 
voor de laagbouwwoningen met 
een huur van /  675,-.

In het nieuwbouwprojekt Van Rei- 
gersbergenstraat (GDH-zone) komen 
zowel in de hoogbouw (toren met lift) 
als in de laagbouw, 4-kamerwoningen 
beschikbaar voor huishoudens met 
een of twee kinderen uit deze laatste 
categorie bewoners.

De huur van een woning in de hoog- 
bouw bedraagt /  622,- per maand, 
met daarbij o n g e v e e r /60,- aan servi- 
cekosten. De huur van een woning in 
de laagbouw bedraagt / و67  ,- per 
m aand, met daarbij ongeveer /  40,- 
aan servicekosten.

Inschrijving uitsluitend via on- 
derstaand formulier, u moet dit for- 
mulier inzenden vóór 3 juli 1993.

NIEUWBOUWWONINGEN 
WERFTERREIN
INSCHRIJFFORMULIER VAN REIGERSBERGENSTRAAT (GDH-zone)

inzenden vóór 3 ؛٧١؛ 1993

__________________________________________________________1■ Personalia 
__________________________________________________Naam en voorietters aanvrager:

Naam en voorletters partner:

______________________________________________________________________Adres: ,
________________________________Telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent:)

________________________________________________________________Vakantieperiode:
2. H ^ u d e n s a m e n s te l l in g

_________________________________________________(:Geboortedatum hoofdbewoner(s

Geboortedatum (meeverhuizend(e) kind(eren):

3. Woonduur
Sinds wanneer woont u zelfstandig in de buurt?:

En sinds wanneer op het huidige adres?:

Vorige adressen in de buurt:
١.
2,

per maand
4ي

4. Huur
Kale huur huidige woning:
(s.v.p. kopie laatste huurspecificatie meesturen)

5. Inkomen
a. Wat is uw bruto maandinkomen?:
(s.v.p. kopie laatste 3 loonstroken meesturen)

b. Wat is het bruto maandinkomen van partner?: 
(s.v.p. kopie laatste 3 loonstroken meesturen)

ja/nee6. Hebt ٧ een medische indicatie?:
ja/nee
ja/nee

 :in aanmerking komen voor hoogbouw/toren !١٨٢؛ .7
 laagbouw:

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld 
en زاه toewijzing van een nieuwe woning de huidige woning leeg achter te laten.

Handtekening partner:Hand;ekening aanvrager:

dd.

Foto : Jaap  Tim m er

vervolg van pagina 1 Volksopera

Let Qp: huurgegevens en loonstroken meesturen.

’Lezen en schrijven kan je niet kopen’

In de vorige Staatskrant heeft u kunnen lezen dat minstens 8% van de 
Amsterdammers niet goed (genoeg) kunnen lezen en schrijven. In deze 
krant lalen we twee mannen aan het woord, André en johan. Zij zitten 
o p ءا ه  bij de Open School.

hapjes (verzorgd door de Avondwin- 
kei en pizzaria $meralda) en vooral 
veel prachtige meezingers.

Voor de ouderen onder ons is een spe- 
 -iale bus voor het ophalen en terug؛>
brengen ingehuurd. Wilt u komen en 
bent u slecht ter been, o f heeft u moei- 
te om ’s avonds over straat te lopen, 
bel dan met de buurtbus voor oude- 
ren: telefoon 68 11 372 (tussen 10.00 
en 11.00 uur). Dan wordt ٧ rond 20.00 
uur opgehaald en na afloop terugge- 
bracht.
Nadere informatie is te verkrijgen via 
het wijkeentrum: telefoon 682 11 33. 
Zoals het hoort is het feest gratis toe- 
gankelijk. Komt allen, geniet en zing 
meel

Van die oude traditie is alleen nog de 
herinnering over. ٥٠٠٢ financi؛؛le 
nood gedwongen en onder druk van 
de overheid (een schande was het) 
sloot Carré haar deuren voor de Italia- 
nen en moest de arbeider het zonder 
hen doen. Alleen de langspeelplaten 
bleven beschikbaar en die kun je dan 
ook vaak achter de vitrages van de 
oudere buurtbewoners door het open 
raam horen schallen.

Het repertoire en de casting van de 
zangers zijn samengesteld door Opera 
Pietje, de bekende ©peraprcsentator 
van Radio Noord-Holland. En om 
Pietje zelf te citeren: ‘bij Opera Pietje, 
dan geniet je ’, en dat is ook precies de 
bedoeling. Het wordt een gezellige 
avond met een terras met, drankjes en

s؛en l.ou ؛Bo ؛؛nele zangers, zoals Em 
Morrison die langs de pleinen en 
speeltuinen in de stad gingen om hun 
liederen te zingen. Honderden mensen 
trokken daar op af en brachten er hun 
vrije zondagmiddag onder het genot 
van veel gezang en drank — dat 
hoorde er ook bij — door.

Verder was tot in de jaren vijftig thea- 
ter Carré zeer in trek, waar de Ita- 

liaanse gezelschappen kwamen. Wie 
van de oudjes kent niet de namen van 

die de) ؛Antenore Real ؛,ader؛، ' Sara 
‘brulaap’ werd genoemd), Tito Scipa, 

na Paghliugli (dat].؛ Luighi Fort o f 
konden ze in Amsterdam niet uitspre- 
ken, die werd dan ook ‘dat kleine dik- 
kertje’ genoemd en niet zonder re-

(.den

Open School, dat je daar nog kon le- 
ren lezen en schrijven. Ik durfde eerst 
niet samen met andere mensen in een 
klas te zitten. Toch ben ik gegaan. Ik 
durfde niet naar binnen en ik ging te- 
rug naar huis. T oen ik voor mijn deur 
stond, daeht ik: ‘Nee, je kunt niet al- 
tijd blijven vluchten’. Dus ik ben weer 
terug gegaan, de lerares heeft mij erg 
aardig ontvangen. Er zaten aardige 
mensen in de groep.

Mijn leven bloeit door het lezen en 
schrijven
André؛ Ik heb alleen maar voordeel 
van de school. Ik heb een hoop ge- 
leerd in die korte tijd. Ik weet wat ik 
op school leer kan ؛k niet leren als ik 
op Straat loop. Al had ik een hoop 
geld verdiend één o f twee miljoen, le- 
zen en schrijven kan je niet gaan ko- 
pen. 3e moet het gewoon leren. Ik voel 
me heel sterk, mijn leven bloeit door 
het lezen en schrijven, 
ik heb nu een baan gevonden. Ik wil 
hard gaan werken en veel sparen. 
Over drie jaar wil ik een eigen zaak 
openen.

Meer weten ?
Wilt u (beter) leren schrijven en lezen? 
De Open School biedt taal- en reken- 
cursussen voor beginners en gevorder- 
den, voorwerkcursus (voor vrouwen). 
Engels en computercursussen.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar: 
de Open School voor Volwassenen, 
Marnixkade 37, telefoon: 622 45 08 
(van 9 - 13 ٧٧٢)

Johan: “ Niemand wist dat ik niet kon 
lezen sn schrijven. Voor mijn werk 
had ik het niet echt nodig. In de bouw 
werk je met een tekening en van een 
tekening kon ik alles ]ezen. Mijn geld 
tellen en tekenen kon ik ook wel. 
M aar iets lezen dat kon ik niet. Alleen 
moest ik alles onthouden, straatna- 
men, huisnummers, want ik moest 1س  
doorgeven. Elke week moest je een 
weeklijst maken. Wat je allemaal وج- 
bruikt h e b t . ه و ، schreef mijn vrouw 
allemaal op ’s avonds. Dat gaf ik aan 
ie baas. Zo heb ik het al die jaren ge- 
laan. Vroeger kon ik bijvoorbeeld 
}Ok niet zien of er uitverkoop was. 
3an hingen er wel borden in de win- 
kei, maar ik wist niet wat er op stond. 
Nu wèl: Alles aan dit rek halve prijs, 
^lles is dit jaar voor mij zoveel ge- 
makkelijker geworden.”

4ndré zit een jaar op de Open School 
٧٠٥٢ Volwassenen. In Suriname is hij 
vroeger wel naar ؛chool geweest, maar 
nooit verder gekomen dan de tweede 
klas. Zijn hele leven heeft hij er last 
van gehad dat hij niet goed kon lezen 
en schrijven.
André: Ik kon mijn naam schrijven, 
maar verder niets. Ik probeerde het al- 
tijd te verbergen. Ik was altijd zenuw- 
achtig als ؛k post kreeg, ik kon nie- 
mand vragen om me te helpen met de 
post. Was het een boete of was er iets 
gebeurd ? Ik kon het niet ؛ezen. Als ik 
naar een disco ging waar je ،id moest 
worden, verzon ik een smoesje en liep 
ilf weg. Ik hoorde op de radio over de Het Utrechts Operakoor Foto: Jan Haring

-:هأ؛؛ءأإءس

 >ؤ'سماتصميم
 ؛ أءمةو'شأمم

ءتهءمصمم
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H e l e  w e e k  o p e n : 1 0 - 2 4 . 0 0  u u r  

V r i j / Z a / Z o : 1 0 - 0 1 . 0 0 u u r

HETMARCANTI COLLEGE 
DE JUISTE KOERS 

VOOR JE TOEKOMST

H A V O
M A V O

V B O

KwaliteitssiagerIJ

AKTIELAPPEN 500GR. ƒ. 7,25 
HEERLIJK. MEI-KAAS le POLDER PARTIJ 500 GR. /. 5,45 
GROTE STUKKEN, KLEINE PRUZEN.

VAJT TiTMBTJRG STIRUMSTRAAT 4 8 . tel. 6 8 4  8 6  71

In  onze sportw eek 1991 leerde de le e r lin g ,  E ro l A ca r,  tram poline s p r in g e n ;  
nu  is  hij kam pioen van  N oord  H olland.

Ook in  1993 zu llen  de le e rlingen  in  de spo rtw eek  ideeën k rijg en  voo r een leuke 
vrije t ijd sb e sted in g .

E r  was een fo totentoonste lling v a n  ©nze b io log ie -lee rk rach t, .Nico 
p ra ch tige  opnamen van  gewone en b ijzondere  in se k ten .

IN SC H R IJV IN G EN : F rederik  H endrikp lan tsoen
(tel. 020-6843582), Jan  van  G alenstraat 31, (tel. 020-6841075)

UW TO ON AAN GEVEN DE DRANKEN-$PECIAA[ZAAK IN DE STAATSLIEDENBUURT

Wijnhandel/Slijterij DE W^NRANK
Al 15 jaar een begrip

Wij hebben ©en sterk wijnassortiment uit 
vijftien landen, met juweeltjes tussen de 

5 -  © ٦ ٢١ ٠ ,- gulden. 
Plus een fantastisch assortiment 

gedistilleerd in alle prijsklassen.
Deskundig advies, gratis thuisbezorgen, regelingen  ٧٠ ٥ ٢  feestjes٨ ٢ ٨ ٠ ٧ ^  Klap

FANNIUS SCHOLTENSTRAAT 56-50  (hoek  Bentinckstr.) tel. 686 27 07

VOLENDAMMER VISHANDEL

JAAP MOLENAAR
gerookte $©٧^٢ 

$٧١ en gebakken 
s rec lam e؛ Kw alite it

40 V A N  L IM B U R G  S T IR U M S T R A A T

/tdu&a&uM üt de S l / M I S K R A W I س 

HALOGEEN BOUWLAMP
XxaaiO KpaVTi ZIJLSTRA'S IJZERHANDEL 
Staatskrant

BREEDSTRALER

/. 22,95 

INCL. HALOGEENLAMPJE 

500 WATT

Colofon
een uitgave van het wijk- ؟؛ De Staatskrant 

opbouworgaan Staatslieden- en Hugo de 
-Grootbuurt en wordt maandelijks huis-aan 

verspreid. ؛١٧$؛

Oplage
15.985 exemplaren

Redaklie-adres
.1 HA Amsterdam, tel8؟ 1 ,10 Van Hallstraat 

.33 11 682

A a n  d it  n u m m e r  w e rk te n  m ee 

Jan M a a rte n  D e u rvo rst ;  H e la n -v a n 

H eke len , M o n iq u e  L in d e b o o m , L o e s

Vertalers
Osman Türkman, هانل1؛  Zaitouni. 

Fotog ra fen

Theo van Trier, Jaap Timmer 

Advertenties
f 800,- per pagina tot ١' 46,20 per 1/16 pagi- 
na. Deze prijzen gelden voor cameraklaar 
aangeleverde advertenties.

D ru k

Dijkman b.v., Amsterdam.

In juli en augustus is er wegens vakantie geen 
Staatskrant.

H e V£>lgende n ؛ u m m e r  v a n  d e  Staat؟- 

l،rant k o m t  b e g in  septem ber uit.

K o p ij ه)  f <ا lo p p y )  v o o r  v r ijd ag  

20  a u g u s tu s ء  ء  in lsve ren .

B O
Schoenreoaratie

Sleutels
٧١٧ sleutels ^ ٧٨+ ٧  bij ©٢١$ laten 
dupliceren terwijl ٧ wacht.

Alle s o o r te n  p a n tie s  vooTradig

Kledingreparatie
Ritsen in jassen, reparatie van 
lederen kleding.
Heeft ٧ vragen?
Kom eens langs.
Wij kunnen ٧ 
allicht helpen.
Naamplaatjes
Voor al Uw $choenen, ta$$en e□ $leutels 
staan wij voor ٧ klaar.
٧٥٢١ Limb□^ stirumplein 12a 

Tel. 681 90 ?ه  
Cs Maandags gesloten)

2e NASSAUSTRAAT 40/42/44 TEL. 686 01 5:

VAN LIMBURG STIPUMSTPAAT ١١١ 
1051 BA AMSTERDAM TEL. 686 49 ناء
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This is Amsterdam, man.

Dat is niet nieuw. Nu, achteraf wor- 
den wij, de krakers van toen, geprezen 
omwille van ons idealisme en strijd- 
vaardigheid, en dat het mede daar- 
door mogelijk geworden is om $peku- 
latie uit de buurt te verdrijven en 
stadsvernieuwing mogelijk te maken. 
Tien jaar geleden waren wij het uit- 
schot, het tuig dat niets anders wilde 
dan relschoppen.
u wordt nu bij deze drugsoverlast 
campagne aangesproken op dezelfde 
kleinburgelijke emoties die destijds 
ons ten deel vielen.

Nog niet zo lang geleden hebben we 
kunnen zien wat dit tot gevolg had 
toen er bijna een volksoproer ont- 
stond nadat bekend werd dat het 
HVO op de Zaagmolenstraat een dag- 
opvangcentrum ging openen. En ٨٧? 
Nu valt het allemaal mee? Nee, het 
gaat goed. En daar zouden we ook 
trots op kunnen zijn.

٧٠٥٢ hen die niet tegen de aanblik van 
een junk kunnen of gruwelen bij het 
zien van een zwerver is de provincie 
Drenthe uitgevonden. Daar kun je 
heel rustig wonen zonder ooit iets engs 
tegen te komen. This is Amsterdam 
Man, waar de ratten koning zijn.

De Staatsliedenbuurt wordt de laatste 
tijd overwoekerd door dealers, ten- 
minste als ؛k de agressieve publiciteits- 
campagne mag geloven die er door het 
zogenaamde meldpunt drugsoverlast 
gevoerd wordt. De afgelopen maan- 
den zijn er huis aan huis een viertal 
folders verspreid met schreeuwende ti- 
tels als Spuit tussen de bel en Handvol 
spuiten of Gestommel op de trap. 
Middels suggestieve teksten wordt er 
gewag gemaakt van een soort ge- 
drochten die het op onze kinderen ge- 
munt hebben.

Gaan we het over het probleem van 
het dealen in harddrugs hebben ? 
Goed, laten we August de Loor van 
het MDHG uitnodigen om te kijken 
hoe we de politiek kunnen dwingen 
om over een legaliseringsbeleid na te 
gaan denken. Of gaat het alleen maar 
over overlast ? Volgens mij kunnen we 
het er snel over eens worden dat het 
betrekkelijk eenvoudig is om de over- 
last die er door de panden waar ge- 
deald wordt te verhelpen. Iedereen 
weet waar het gebeurt, ook de politie. 
Als er niets gebeurd heeft dat blijk- 
baar ook een andere reden: namelijk 
dat ٧ bevestigd wordt in het idee dat 
het onveilig zou zijn in deze buurt. Op 
deze manier wordt de roep om Recht 
en Orde versterkt, iets waar de autori- 
teiten baat bij hebben.

"TIJDBOM"
zo ه  In het begin denkje ٨٥٠ ..: ach, ze zijn س wel een ء'مءءط ء؛اءمح en ze ؛٨̂٧٠٨ ا

de harde feiten blijken ٢̂٠٧ nadenkt ه؛،هو lang op hel traphuis. Maar als je dan eens 
zijn voor heel mء/ءسءا. ١١« t ء) deze zielige oudjes toch stiekem verantwoordelijk 

merendeel werd veroorzaakt door onvoorzich- ٨٠؛ ;tijd ء؛هءههاءه die branden van ٨٧ 
te س ءا  tigheid van onze 'bejaarde medemens.' ؛،?(١٧٠٠٨ doordat het korset ٠٣ de ء

draaien, ؛ه onder hun pannetje soep uit ٧٧٧٢ drogen werd gelegd, of ze vergaten het 
zijn leunstoel. Gevolg: ؛٨ hij In slaap sukkelde ٠٠٨) of de sigaar viel op het tapijt 

wonder dat ٨»! TALLOZE UITSLAANDE BRANDEN met meerdere gewonden. Het is 
er ٨^ geen doden gevallen zijn. Aderverkalking en dementie ze! op deze manier/محا

spel. ٨٠؛ EN uw  KINDEREN op ال leven van 
niet meer gelucht zijn. مها،مءأن kamers die al ١٨> stank van urine ءءه En dan 

doen. Oudjes ١٨،<، wat اءءااه er met ï n ٠٨ zien ا;ءوو probleem onder ٨٠؛ ،Vs moeten 
en ik en moeten ٧ gevaar voor ٧٠٨٨٠٨ «؛،٨ voor zichzelf kunnen zorgen ٢٢١٠٠٢ ■  die ٨١̂؛

die prachtige bejaardenoorden س » tegen zichzelf beschermd worden. Waar zijn 
,grond gestampt worden ءد en.mijn belastinggeld uit ٧١٧ die van ٧٠٠٢

KENT u ZO’N GEVAL VAN EEN BEJAAR 
DE MEDEMENS DIE NIET LANGER ٧٥٠« 
ZICHZELF KAN ZORGEN; BEL STEUN 
PUNT BEJAARDENOVERLAST: 6825 786.

Hel tteunpuntlt een gezmeiJktnitliMvtn SUdtdeei het *rijkopbouworgtm, de
Vereniging ler bevordering Ytn AJOeve Euttıanule (VAE), trtaen zonder jenzen, ،؛٠  ANBO en 
bezorgde buurtbewonerX

4 ^ 1 6 8 2 5 7 8 6 .

fflWT
MELDPUNT 
BEJAARDEN 
©VER،AST 
68 25 786

POLITIE
5592810

REINIGING
5810400

Koele reacties van Groen Links en Pvda

Eigen part^ voor Minderheden (PMP) in 
Westerpark opgericht

ten gemobiliseerd w o^en  om hier 
iets aan te doen. De politiek 
besteed er totaal geen aandacht 
aan. En over het woongenot: 'Am- 
sterdam wordt volgestopt met 
migranten en mensen met geld 
trekken naar de randgemeenten. 
Wij moeten de vraag stellen 'waar- 
om laat je mij in een buurt wonen 
die al overvol zit met buitenlan- 
ders?' En hij vindt de $tadsd؛*؛lraad 
veel te. traag met het cr̂؛ ren van 
werkgelegenheid.

Waarom bundel je je toachten niet 
met de bestaande partijen? 'Ik 
geloof niet in een utopie. Ik loop al 
te lang mee en heb آس gezien hoe 
er met minderheden wordt omge- 
gaan. Het wordt tijd dat we ons 
gaan profileren.' Zowel fractieleider 
Kuipers (PVDA) als Grool (Groen 
Links) hebben hun  twijfels over een 
politieke partij die op basis van 
etnische afcomst is g؛»rganiseerd. 
M inderh^en moeten binnen de 
reg lle re  parti^n kunnen opereren, 
zeggen zij. Kuipers: 'En er zou 
weleens een tendens kunnen ont- 
staan van 'daar hoeven wij ons niet 
druk over te maken, daar hebben 
we een aparte partij voor'. Grool 
ziet meer in de Migrantenraad. Een 
onafoankelijke adviesraad, die 
overigens nog  wel door de deel- 
raad officieel geïns،all^rd moet 
worden. Collega en initiator van de 
Migrantenraad, Sonja Paal, ver- 
wacht geen lang leven voor het 
PMP: 'Het is een boycot-actie van 
een boze man tegen de deelraad. Je 
kunt uit onvrede een  vuist •naken, 
maar de stem van een man verte- 
genwoordigd nog niet een İtele 
bevolkingsgroep. En dan plechtig ف 
la Luther King: I have a dream........

Moni؟ u<؛ Lindeboom

Humphrey Rijssel

mei 1993 oo^ in het stadsdeel Wes- 
terpark. Surinamers, Antillianen en 
Marokkanen zijn nu vertegenwoor- 
 in de parti'. N'îet de Turken هج؛ه
lukt het nog niet zo. Die kijken nog 
de kat uit de boom. Rijssel 
verwacht niet dat het problemen 
zal geven dat mensen van verechil- 
lende etnische afkomst de partij 
besturen. 'Het gaat toch om س 
bewuste keuze?' De vier pijlers van 
het partijprogram m a worden 
'weten, wonen, werken en onder- 
wijs'. Met weten bedoelt Rijssel 
politieke tewustwording van zijn 
achterban. Weten dat er ccn beleid 
door en voor minderheden is ont- 
wiklceld. Als een ontwikkelings- 
werker: ' geef mijn achterban de ٥؛
tools en leer z،؛ hoe ze ermee moe- 
ten gaan.'
Onderwijs wordt een zwaartepunt. 
'Ik vind dat de leraren en ouders 
 genoeg aandacht besteden aan اء؛اا
de ontwikkeling van het kind. Ik 
zie bij Oen-a- Oen (waar hij advi- 
seur is, ML) iedere dag Isinderen 
binnenkomen die steeds meer ach- 
terstand op lo^n . De ouders moe-

Het wordt tijd dat alle minderhe- 
den in het Westerpark een eigen 
gezicht krijgen. Dat vindt 
Humphrey Rijssel (46), de initiator 
van de Progressieve Minderheden 
Partij, afdeling Westerpark. Een 
politieke partij van en voor min- 
derheden. Pvda en Groen Links 
reageren koel. De laatete ziet lie- 
ver dat de onafhankelijke Migran- 
tenraad meer body krijgt.

Volgens Rijssel wordt er teveel 
gesjoemeld met etnische minderhe- 
den. Zowel in de politiek als in de 
maatschappij. 'Er moet een minder- 
hedenbeleid komen waarin min- 
derheden zich ook herkennen. En 
als er ؛؛en beleid is, moet er ook 
een minderhedenpartij zijn 0ااا dit 
beleid te controleren.' Voor het 
gedoe rond allo،h؛onen die niet 
mee kunnen komen in de parti^n 
heeft Rijssel een eigen credo: hij 
wenst niet als stemvee gebruikt te 
worden. 'Als etnische minderheid 
ben je nodig om stemmen te tH؛k- 
ken voor de partij en ik laat me 
daarvror niet meer gebruiken. De 
politiek wil minderheden op haar 
zetels hebben, zonder zich af te 
vragen of de betreffende م  sonen 
ook gekwalific^rd zijn. Die men- 
sen worden misbruikt.'
Waarom komen de reguliere partij- 
en niet ج؛«آاءج op voor minderhe- 
den? 'Ten eerste manifesteren de 
minderheden Zichzelf gewoon te' 
weinig. Ze zijn bang om hun vuile 
was buiten te hangen. En bij de be- 
staande partijen ontbreekt de des- 
kundigheid en inzicht om een goed 
minderhedenbeleid te verren. Er 
wordt te weinig discussie gevoerd 
m e t d e ze  a c h te rb a n /

Vanaf 82ول is het PMP actief in
Am ste^am  Zuid-Oost en sinds 12

Westergasfabrieksterrein ernstig vervuild

Deze maandelijkse bijdrage wordt veizorgd door medewerkers van het 
Staatsarchief, Groen van Prinstererstraat 82hs, tel. 684 3S 14, open op 
maandag van 11 tot 16 uur.

Piet Vink, verbonden aan het wijk- 
opbouworgaan Staatslieden- en 
Hugo de Grratbuurt, blijkt over 
alle informatie te beschikken om- 
trent de Westergasfabriekterrein. 
Hieruit büjkt weer: buurtbewoners 
die om informatie verlegen zitten, 
hoeven niet ver te zoeken.
Het wijkcentrum heeft in vele ge- 
vallen de informatie die u nodig 
heeft, en een lange zrektocht is 
meestal niet nodig!

Wat hij mij vertelt, ls schokkend: 
Het blijkt dat het terrein van de 
Westerç؛asfabriek tot aan de Haa^ 
lemmervaart ©p A tot c niveau 
vervuild is. Bij A en B spreekt 
men van vervuilde grond, c wil 
zeggen: gifgrond.

De conclusie is duidelijk : dit ter- 
rein is ernstig vervuild. Hier is nog 
wel meer over te zeggen, vandaar 
dat in een volgende aflevering 
dieper zal worden ingegaan op de 
vervuiling en de gevolgen ervan 
voor de buurt. In het vervolg doet 
Piet Vink een poging om duidelijk- 
heid te verschaffen en stapt Tony 
Winter naar de gezondheidsdienst.

Kuahandu Uhuru 
Vereniging Prefoeroe 
Fannius Scholtenstraat 10 
Tel. 686 17 22

Ik telefon^r en hoor dat er bij de 
stadsdeel geen afdeling milieu za- 
ken is. Ik kreeg het nummer van 
het Milieu-Centrum. ©ok op dit 
nummer was er weinig informatie 
omtrent mijn vragen. Ik krijg het 
advies om de milieutelefoon te 
bellen, het is mutssen 12.45 uur. Ik 
kan nog telefoneren want men is 
geopend van 9.00 tot 14.00 uur, en 
gelukkig is voor deze telefoon een 
gewoon nummer ter beschikking 
en geen 06-nummer. Wat blijkt: 
hier word ik ook weer doorverwe- 
zen naar een ander nummer. Het 
wordt Milieu Defensie en de stich- 
ting Nederland Gifvrij en eindelijk 
komt er wat meer licht in deze 
milieu-wirwar. Ik word geholpen 
en krijg eindelijk de juiste informa- 
tie. Dit houdt niet in dat ik er al uit 
ben maar: eindelijk een instantie 
gevonden in Amsterdam die mij 
z e k e r meer kan vertellen.

Ik neem even een bakje koffie en 
eet nog wat gebak van gisteren, er 
was er weer een jarig. Ik was er 
niet dus werd mijn gebak netjes 
bewaard.

Na tien minuten kan ik weer ver- 
der. Ik draai het nummer van het 
Amsterdams Steunpunt Wonen 
(ASW), het blijkt dat de persoon 
die mij antwoorden kan geven op 
mijn vragen dichter bij huis is dan 
ik dacht!

Vandaag willen wij het als leek 
hebben over het Westerç؛asfabriek- 
terrein. Het terrein blijkt erg ver- 
vuild te zijn maar wat ik en velen 
met mij niet begrijpen is het vol- 
gende. Wij van de vereniging Pre- 
foeroe hebben een tijd geleden 
een aanvraag in gediend bij de 
deelraad om op het veld waar nu 
ook festiviteiten plaatsvinden, een 
mini- toernooi met sport en spel te 
organiseren. Het antwoord was: 
vervuilde grond, er kan niet op 
gevoetbald worden. Nog maar 
nauwelijks een jaar later wordt de 
ene activiteit na de andere georga- 
niseerd.

©ver het gedeelte waar de fabriek 
is gevestigd doen de raarste verha- 
len de ronde dus begrijpt de buurt 
er niets meer van. Er wordt verteld 
dat er feesten worden gehouden 
waar (ook) kinderen komen, die op 
warme dagen vaak blootsvoets 
spelen. Verder mogen er geen hui- 
zen komen. Ze vragen zich af of de 
mensen die daar werken geen ge- 
vaar lopen doordat ze vele uren 
daar doorbrengen. ه  moest er voor 
zorgen dat ik op deze vragen een 
antwoord kreeg. Dus pakte ik de 
telefoon en belde naar de milieu- 
afdeling van het stadsdeel Wester- 
park. Van de o^anisatie Miljeuk 
wisten wij dat het niet pluis was 
met de grond en dat de grond door 
water en wind verder is vervuild.
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Amsterdam, 15 juli 1993 
ref. LV

NEDERLAND

Max Euweplein 
Postbus 10014 

ما0ا دع  Amsterdam

Tel. 020- 5208700 
Fax 020 •6205170 
Telex 10773 
Giro 4054

Geachte heer/mevrouw,
Via de "Wijkpost voor ouderen Westerpark" kwamen wij 
in het bezit van een advertentie uit de Staatskrant 
genaamd 'Tijdbom.' Deze advertentie ل ء  volgens de 
Wijkpost voor ouderen door u opgesteld en op uw 
verzoek geplaatst in de Staatskrant.
Wij maken ernstig bezwaar tegen het feit dat u 
Artsen zonder Grenzen noemt in deze advertentie, als 
zou Artsen zonder Grenzen, overigens samen met VAE 
en ANBO, deel uit maken van het zgn. "Steunpunt 
Be j aardenoverlast11 ٠
Wij vinden het ontoelaatbaar dat u zonder onze 
toestemming en medeweten de naam Artsen zonder 
Grenzen heeft gebruikt. Bovendien komt het naar onze 
mening op de lezers van de Staatskrant misleidend en 
verwarrend over; Artsen zonder Grenzen is een 
hulporganisatie die hulp verleent aan slachtoffers 
van oorlogen en natuurrampen.
Wij verzoeken u dringend in de eerstkomende editie 
van de Staatskrant aan de lezers te verklaren dat 
Artsen zonder Grenzen met uw organisatie niets te 
maken heeft, dat u zonder onze toestemming de naam 
Artsen zonder Grenzen heeft vermeld en dat wij 
hiertegen bezwaar hebben gemaakt.
Vertrouwende dat u aan ons verzoek gehoor zult 
geven, teken ik,
namens de directie van Artsen zonder Grenzen,

٠

ء م،س ب ص م ص س ' م ءء• آل .

C.G. WijkÈost voor ouderen Westerpark
A R TSEN  Z O N D ER  G R EN ZEN  IS EEN  P A R T IC U LIER E . IN T E R N A T IO N A L , H U M AN ITA IRE O R G AN ISATIE

ل



westerpark
Aan het bestuur van het Wijkopbouworgaan
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt Haarlemmerweg 8 - ١٠
Van Hallstraat BI ١٥٧ BE Amsterdam

1051 HA  Amsterdam  Telefoon 020 5810.311
* Telefax 020 5810.330

VERZONDEN ١ 5 1993 الالر

Amsterdam, 13 juli 19939 3 /3 0 4 5  
Timmermans ا

artikel "TIJDBOM" in de Staatskrant van juni j.l.

Nummer 
Beh. ambtenaar 
Telefoonnummer 
Onderwerp

Geacht bestuur,
>م

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief van 13 juli j.l. aan de redactie van de Staatskrant 
inhoudende sen verzoek tot rectificatie in het eerstvolgend nummer v a n  het artikel "TIJDBOM".

Vanuit het stadsdeel en de het drugsproject hopen wij dat ٧ dat verzoek steunt en de daartoe 
benodigde stappen zult ondernemen.

sdw 0390/100 ء



westerpark
'Haarlemmerweg 8 - 1 0  
1014 BE Amsterdam

Aan de redactie van de Staatskrant 
Van Hallstraat 81 
1051 HA  Amsterdam

Telefoon 020 5810.311 
Telefax 020 5810.330

Amsterdam, 1 3 1993 9أاالز  3 /3 0 4 5
ل . Timmermans
581 0 .3 5 1
artikel "TIJDBOM" in de Staatskrant van juni ز.I.

Nummer 
Beh. ambtenaar 
Telefoonnummer 
Onderwerp

VERZONDEN 93 ١ ة الالر وا

Geachte redactie.

Het valt niet te cntkennen dat het in de vorm  van een advertentie opgemaakte artikel over de 
bejaardenoverlast in uw  nummer van juni 1993  getuigt van ironie tegen het Meldpunt Drugs- 
overlast. Op zich is daar natuurlijk niets op tegen.
Een belangrijk kenmerk van ironie is echter, dat het voor iedereen duidelijk moet zijn a) dat de 
gedane mededeling niet serieus bedoeld ؛s en b) tegen wie de spot is gericht.
W at het eerste betreft zal het voor de geoefende lezer en de ingewijden duidelijk zijn dat de 
tekst ironisch is bedoeld. De Staatskrant wordt echter (gelukkig) door veel meer mensen gelezen 
en onzes inziens had de redactie moeten kunnen voorzien dat niet iedereen de humor van het

Het tweede  aspect - wie  is het onderwerp van de spot? - komt al helemaal niet to t uitdrukking. 
Weliswaar w ordt het telefoonnummer van het Meldpunt Drugsoverlast vermeld en een op de 
affiches van het Meldpunt lijkend logo afgebeeld, maar - en ook dat had de redactie moeten 
voorzien - lang niet iedereen zal bij een van beide of bij beide onmiddellijk begrijpen dat het hier 
٠٢٨ een spottende tekst gaat met het Meldpunt Drugsoverlast als middelpunt. De bij het 
Meldpunt Drugsoverlast binnengekomen telefoontjes naar aanleiding van het artikel bevestigen

Wij zijn absoluut geen tegenstander van het kritisch volgen van alles w at het stadsdeel doet, 
maar wij hebben ernstige bezwaren tegen het op een dergelijke, zij het ironisch bedoelde wijze 
in hGt daglicht zetten van een groep buurtbewoners. Hierin staan wij overigens niet alleen: van 
،ا ا ا ما وف  instellingen op het gebied van de ouderenzorg hebben w  -j al verontwaardigde telefoon؛
tjes gekregen.
Daarnaast maken wij uitdrukkelijk bezwaar tesen het in een dergelijk context publiceren van het 
telefoonnummer van het Meldpunt Drugsoverlast.

Wij verzoeken ٧ dan ook zeer dringend in het volgende nummer van de Staatskrant een 
rectificatie van het gewraakte  artikel te plaatsen.

geschrevene kan inzien.

riat-

Voorzitter van■ de
Hoogachtend, 
Voorzitter van ول

Ç . Ç ,  Bestuur van het Wijkopbouworgaan Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt

0390/100 ء



WIJKPOST VOOR OUDEREN WESTRPARK
V , Boetze Taerstraat ه و  tel: 684 43 52 
Houtrijkstraat 114-116 tel: 682 96 94
AMSTERDAM, 6-7-1993 

Geacht bestuur ,

Omdat onder uw verantwoordelijkheid de =Staatskrant= Xbuurt- 
krant die uitgegeven wordt in de staatlieden/Hugo de Groot- 
buurt) wordt uitgegeven richten wij ons tot u.
Met verbijstering hebben wij de advertentie TIJDBOM gelezen in 
de uitgave van juni 1993.
Wij hopen dat dit als grap bedoeld is. Wij zijn echter van 
mening dat dit een zeer ongepaste grap is. Wij begrijpen niet 
dat de redactie van uw krant zo'n artikel plaatst.
Wij zijn van mening dat dit riekt naar rassisme en discrimina- 
tie.
Daarbij vinden wij het extra grof om te melden dat deze aktie 
in samenwerking met een aantal andere organisaties is opgezet. 
Wij zien ons genoodzaakt deze organisaties van dit artikel op 
de hoogte te brengen.
Wij vinden dat u verplicht bent op de een of andere wijze aan 
de buurt bewoners duidelijk te maken dat deze vorm van discri- 
minatie niet kan.
Daarbij is het van het grootste belang dat u erbij vermeld dat 
oudere buurtbewoners altijd bij de wijkpost terecht kunnen met 
al hun problemen.
Wanneer andere mensen zich zorgen maken over ouderen bij hen 
in de buurt of oudere familieleden, ook dan kan er met de 
wijKpüöt Köiitakt opgen،j،i،en worden،
Wij zullen de ouderen helpen bij het vinden van een oplossing 
van hun problemen. Echter niet op de manier die in d& adver- 
tentie staat maar op een mena—vriendelijke en humanie manier 
en vooral rekening houdend met de wensen van de ouderen zelf.

ب .م . ,

In de verwachting dat u op ons verzoek ingaat en onze veront- 
waardiging,de elt verblijven wij, ١,

H o o g a c h t e f ^ d J ث,صؤا؛صء 'س-س  - '

Team van de V ijkpost voor ouderen Stadsdeel Westerpark.

CC- A.N.B.O. - V.A.E. - ARTSEN ZONDER GRENZEN-■،"«■ .D.R,
ئ .ق
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Kinderhinder
Eerst kwam het zware stalen hek. 
De enige speelplaats die er nog was 
werd zo afgesloten, want ءه boek- 
binderij had parkeerplaatsen nodig. 
Niet veel later werd de stoep ver- 
smald in ءه Gilles van Ledenberch- 
straat. Zo konden de bewoners 
beter hun auto kwijt in de straat, 
redeneerde het stadsdeelbestuur. De 
kinderen werden verdreven naar 
een, met hekken afgeschermd, stuk 
stoep, zo klein dat een kind dat 
zich daar bewegen wou, slechts 
kiezen kon tussen het autistisch 
wiegen op een hardboard eend op 
een veer, of zich verschansen op 
een vuilnisbak. ،٧؛ ««/ die tijd 
wordt er niet zelden een kiru, 
aangereden op ؛س .

Nu heeft het stadsdee' 
Westerpark de euvele moed gehad, 
deze kinderoase ا■« een looestijn 
van blik ml te hangen met affiches 
die ءه gefrustreerde buurtbewoner 
oproept toch alsjeblieft ءء klagen 
over deze spelende wezens. "Hebt 
u klachten over de speeltuin" zo 
durft het stadsdeel de claustrofobi- 
sche plek ook nogءء noemen" اءء

Dit is geen misplaatste 
grap van bestuurders die zich weer 
even student willen voelen. Dit is 
 -echt telefoonnummer. De deel »ءء
raad zou ءه politiek dichter bij de 
burger brengen. Zie hier het resUi 
س : ga klagen over ءء« speeltuin 
van 2,5 bij 6 meter.

De bestuurders willen dat 
 buurtbewoner zich opwindt over ءه
irrelevant zaken, zodat niemand 
meer ziet dat de politiek ver van de 
mensen staat. Vermoord ءء« poe- 
pende hond! اء« een kind neer dat 
waagt geluiden uit zijn mond te 
laten komen, en bewegingen ءء 
maken die je doen denken aan de 
vrijheid en vroeger! Geef ءء« on- 
aangepaste junk هه« bij ءه politie! 
Alles wat zich niet aanpast سمه de 
grauwheid van alledag, wat zich 
niet ا'« blik beweegt, moet "ausra- 
diert worden"! Dan doe je wat dt 
deelraad wil. Zo wordt de bewonei 
afgeleid van fundamentele zaker 
die tot de verantwoordelijkheden 
٠«« de bestuurders behoren.

Op ءء« paar honderd 
kilometer afstand vermoordt ieder- 
een alles wat los of vast zit. In de 
Gilles van Ledenberchstraat pesten 
zeikende buurtbewoners, aange- 
moedigd door een populistisch 
stadsdeelbestuur, kinderen dl 
straat uit.

Jan Maarten Deuroorst

Coördinatiepunt 
Taallessen voor Migranten

"Zomertaal" 1993

een cursus Nederlands van 2، 
 ,tot en met 12 augustus ااالا
maandag t/m donderdag van 
19.30 tot 21.45 uur.

Kosten: 30 gulden.

Opgeven voor 1jul؛ in 
Buurthuis “De Piraat", 
Houtmanstraat2 
Tel. 624 75 89 /  420 09 74

Terrein /
؛ه ^٠  t/m  za 24 juli, 20.30 uur, première 22 juli

Lady Komedie. Survival is een grillige buitenvoorstelling recht- 
streeks uit de jungle. Vij؛ vrouwen met jacht-instinct in gevecht 
met hun eigenzinnige four-wheel-drive. 60 minuten beelden 
circustheater met humor, vrouwelijkheid en autotechniek.
Spel en id«؛: Adrienne van Hilten, Nikki Kluyskens, Cristina 
Niklison, Patries van der Schoot, Jyoti Vennix. Regie: Katie Duck.

 Artoteek Westerpark ver^e-؛
komt duizendste lid

leden. Duizend nu. Pieter Adolf 
noemt zicgzelf geen 'geen kunst- 
fanaat'. Ook de overige 999 leden 
zijn over het algemeen uit nieuws- 
gierigheid lid geworden. Een sim- 
pele en heel voordelige manier om 
je op de hoogte te stellen van wat 
er zo al leeft in de kunstw^eld en 
je woonruimte regelmatig van een 
andere atmosfeer te voorzien. "Ik 
heb thuis een schilderij, nog van 
mijn ouders. Een * " *
oude meester. Daar moest maar 
eens iets modems bij. Nederland is 
nog s t^ d s  een schildersland. Zoiets 
als een artoteek bestaat e^ens 
anders geloof ik niet'. Aldus het 
duizendste lid.

Vrijdag 4 juni ٠٥١ drie uur 'ة mid- 
dags was het zover: Artoteek 
Westerpark kon het duizendste lid 
inschrijven. P ie t«  Adolf (33) was 
de gelukkige en kon tot zijn verba- 
zing een boeket bloemen en een 
cadeaubon in ontvangst nemen.
Hij was op het id ^  gekomen lid te 
worden na het lezen van een arti- 
kei over de lopende tentoonstelling 
Het Klimaat op Reis. Vier kunste- 
naars uit verschillende windstreken 
die in Amsterdam hun plek hebben 
gevonden. Tentronstellingen en 
educatieve projecten vormen niet 
onbelangrijke nevenactiviteiten van 
de artotheek. De hoofdmoot bestaat 
uit het ١.  van kunstwerken aan

Pieter Adolf (duizendste lid) in de balden  tuin van de artot،^k.

IN  D E  S TA A TS  e .o .
Gegevens voor onze agenda uiterlijk 
3 weken voor verschijning krant 
inzenden t.a.v. Helen van Hekelen

A rto teek  W esterpark  
Van H o g en d o rp straa t 104, te l. 681 10 13

t/m  di 6 juli
Het Klima؛>t op Reis. Schilderijen, tekeningen en objecten van Leslie 
Browne (Verenigde Sta،en), Isik Tüzüner (Turkije), Nour-Eddine 
Jarram (M arokko) en Joseph Semah (Israël).
©peningstijden: dinsdag t /m  vrijdag van 14.00-18.00, donderdag- 
avond to t 21.00 uur en zaterdag van 12.00-17.00

P o lan e n th ea te r  
P o lan e n s traa t 1?4, tel. 682 13 11/682 02 55

t/m  za 3 juli, 20.30 uur
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. Dit Nederlandse 
drama van de prinsessen van Oranje, Frederike en Sophie, stadhou- 
deressen, speelt zich af tegen de achtergrond van het roerige einde 
van de 18e eeuw. Willem VIII, hun broer en stadhouder van het 
machtige Holland vindt tijdens het aardappeloproer te Delft per on- 
geluk de dood. Tegenstanders van de Oranjes menen nu het pleit ge- 
wonnen te hebben, maar rekenen buiten de zusters Frederike en Sop-

Onafhankelijk van elkaar besluiten zij naar de Hofstad af te reizen 
om het roer der natie over te nemen, orde en rust te herstellen en het 
land van de dreigende ondergang te redeen. Zowel Frederike als 
Sophie vindt zichzelf daarvoor de meest aangewezen persoon. Aan 
beider grootst ambitie komt abrupt een einde wanneer zij, kort na 
elkaar, tijdens hun wilde rit naar de Haagse Riderzaal door vijande- 
lijke vrijkorpsen worden aangehouden en gearresteerd. Zij worden 
gevangen gezet in een varkensstal van een verlaten, afgelegen boe- 
renhoeve.
 hun rol definitief uitgespeeld en breekt in de Nederlanden nu een ؟1
burgeroorlog uit? ٥٢ weerhoud، de dreiging van het buitenland de 
subversievelingen van een te drlrecte en openlijke machtsovername? 
Hoe het ook zij, de zusters hebben vooralsnog genoeg aan elkaar. 
Midden in de nacht ontbrandt er een strijd op leve؛، en dood. Tot 
hoever zullen ز؛ت gang in hun poging vorm te geven aan hun persoon- 
lijke ambitie®? En ١® ds inzet werkelijk alleen hun beider jacht op de 
troon? ٥٢ zit er misschien iet.؟ anders achter.-■?
Regie ه  tekst: Anke Jansen. Spel: هل5ة  Hendriks, Willie Snijder.

S taa tsb ib lio th eek  
Van kim burg S tiru m straa t 133. tel.

ma 5 t/m  vrij 0ق juli
Ondanks ءه  oorlog is ٠٢ hoop. Twee Mozambikaanse en twee Neder- 
landse fotografen geven een beeld van Mozambique. Voor meer in- 
formatie zie elders op deze pagina.

Met Veem  T h ea ter 
Van D iem enstraat 410, tel. 6

di 13 juli t/m  zo 25 juli, do ول ؛ااال  première- 21.00 uur
Ivoor. Vier mannen — laten we ze prinsen noemen — wachten in 
hun veilige en hoge toren op gebeurtenissen die misschien wel nooit 
zullen komen. Toch zijn ze van daadkracht vervuld: ze weten dat er 
veel mis is in de wereld en ze zijn ook vast van plan om daar iets aan 
te doen. Meningen hebben ze genoeg en meningsverschillen nog 
meer, maar niets is moeilijker dan van discussie to t handelen te ko- 
men. De een droom t over macht, de ander houdt het meeste van de 
jacht: er is er een voor wie vooral de snelheid, de schittering en de 
vormen van belang zijn — en dan is er nog een vierde, de eeuwig ern- 
stige die van het lijden in de wereld wakker ligt.
Ze denken iets te delen, een doel dat ze Afrika noemen. Afrika, het 
continent dat op hen wacht, het land van de zeldzame dieren die 
voor uitsterven moeten worden behoed. Daar zal het gebeuren, daar 
gaan zij zich laten zien, ooit met een jeep o f met een dubbelloops 
geweer, om met de zwarte vrouwen lol te maken o f om er te werken 
aan welvaart en rechtvaardigheid. Ze gaan, ze gaan.... ze gaan er al- 
lemaal heen, op een dag, ze gaan naar Afrika — maar nu nog even 
niet.
Spel: Stella van Leeuwen, Mylene Verdurmen, Chris Vinken, M؛r- 
jam  van Dam. Regie: M aarten Lok. Tekst: Rob de Graaf.

W este rgasfab riek  
H aarlem m erw eg 8-10

OV Werkplaats
vanaf do 12 aug ح

T ra f o /T .a  Piovra: Het 7.jgeunermei؟ ie-

Machinepompgebouw
do 5 aug t/m  zo 29 aug, 21.00 uur, première vrij 6 aug 

St. Avallon. Frankenstein.

Transformatorwerkplaats
do 8 t/m  za 17 juli, 22.00 uur

Jan Langendijk. Echo.

vrij 9 t/m  vrij 16 juli
Rietveld studenten. Groepsexpositie.
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Sportaktiviteiten in de 
zomervakantie

T je k r r r r

د م ف

^wee werkzoekenden 
vertellen hun ervaringen
Een tijd geieden hebben wij u bericht over de werkzaamheden van de 
Stichting En Route. Een organisatie die zich bezig houdt met het 
* ٢١١١ langdurig werkiozen en werkzoekenden. Hieronder
volgt het ve^aai van twee mensen die met En Route in zee zijn gegaan.

T’aichi
T'ai chi is een oude  Chinese 
bew egingskunst, d ie  door iedereen 
beoefend kan w orden. Je kun t T 'ai 
chi doen  om:
- to t ru st te  kom en
- aan  jezelf toe te kom en
- voor een goede gezondheid te 

zorgen
- even m et iets héél anders b ،^ g؛  te

- in  bew eging te  blijven
H et is zow el * ١١ fysieke als een 
m entale training. In septem ber 
starten  w eer nieuw e kursussen, 
zow el 's  m orgens als 's  avonds. 
Een folder m et inform atie ligt voor 
u  klaar.
?laats: studio 100, Wittenstraat 100
K u rs u s b e g e le id in g :  M a r ia n n e  
Dam es, een ervaren docent sinds 
1981. u  bent van harte  welkom  op 
een kennism akingsles.
Bel M arianne Dames, tel. 625 18 83.

Geert Klokkeboom is nu zeven jaar 
werkeloos. Na vier jaar H .T .S ., elec- 
tro, heeft hij zich gespecialiseerd in de 
computerbranche. Hij heeft de ©plei- 
ding tot systeembeheerder kleine 
systemen, NOVI (nivo AMBI-modu- 
len HE-O, H E-I) gevolgd.
Geert Klokkeboom: Sinds september 
’92 ben ik naas، mijn lidmaatschap 
aan de werkgroep actief als vrijwil؛؛- 
ger in buurthuis de Reiger om weer 
maatschappelijk bezig te zijn, werker- 
varing op te doen en sociale contacten 
te verstevigen. Het is mij nog niet ge- 
lukt een baan te krijgen ondanks in- 
tensieve begeleiding en heel veel solli- 
citeren. De reden hiervan zou kunnen 
zijn: mijn hoge opleiding of mijn ge- 
brek aan ervaring. Om mijn sollicita- 
tie-prestatie te verbeteren volg ik ٥٧ 
een APSO training (Attitudev©™؛ng, 
Presenteren, Solliciteren en ©verleven 
op de werkvloer). Deze training wordt 
gegeven door Stichting En Route. 
Door hieraan deel te nemen vergroot 
 -k in؛ k mijn zelfvertrouwen, krijg؛
zicht in mijn eigen kunnen, en ver- 
groot ؛ط  mijn weerbaarheid. Na veel 
mislukte sollicitaties heb ik nog steeds 
de hoop een geschikte baan te vinden. 
Mijn vertrouwen hierin wordt ver- 
sterkt door te zien dat het anderen in 

" "  situatie uiteindelijk toch
lukt.
Dit zijn ervaringen van twee redelijk 
hoog geschoolde krachten, hoewel 
o©k een groot deel van de deelnemers 
lager geschoold is.
M ocht u naar aanleiding van bo- 
venstaand verhalen vragen hebben of 
informatie willen hieromtrent dan 
kunt u bellen naar buurthuis de Reiger 
tel. 684 56 76, of langskomen in de 
Van ReigcTsbcrgenstraat 65.

Lees een boek.
Plak de stickers die je daarvoor krijgt 
in je pas. Als hij vol is wordt je bevor- 
derd to t hoogvlieger eerste klas en 
krijg je je eigen vliegbrevet.
Ga vlug naar de bibliotheek, daar 
kunnen ze je meer vertellen.
Nog even dit: evenals andere jaren 
krijgen alle deelnemers na afloop van 
het leesprogramma nog een extra ver- 
tassing. M aar dat verklappen we nu 
nog niet. Er moet eerst gelezen wor- 
den.

Medewerkers ا س0س ؛ا  
Staatsliedenbuurt

die het leuk vinden om met k i n d e r e n  

te werken, o f die andere taken op het 
kamp willen verrichten. Ervaring is 
niet nodig. Er wordt een informatie- 
en kennismakingsdag georganiseerd 
en je wordt op het kamp wegwijs ge- 
m aakt en begeleid. Als je in dienst 
bent van het rijk, de gemeente of een 
particulier bedrijf, kan er eventueel 
buitengewoon verlof worden aange- 
vraagd. Op verzoek is er ook ؟tagebe- 
geleiding. Er wordt een onkostenver- 
goeding van f  .per week betaald —رو7 
Bel voor meer informatie naar Jac- 
queline Grootkerk (tel. 662 64 13/ 662 
91 35) of naar Heieen (02274-5764).

Alfredo Lopez, verliet 13 jaar geleden 
om politieke reden zijn geboorteland 
in Latijns Amerika. Tot die tijd was 
 -werkzaam als chef van een bankaf ز؛ل1
deling en vakondsleider. Daarvoor 
heeft hij aan de universiteit economie 
gestudeerd.
Alfredo Lopez: Na drie jaar kreeg ik 
een werkervaringsplek bij een woning- 
bouwvereniging. D aarna volgde ik de 
opleiding to t bankwerker bij de 
streekschool. Na voltooiing stuurde ik 
ieder m etaalbedrijf in Amsterdam een 
open sollicitatiebrief, zonder resul- 
taat. Na enkele jaren heb ik mijn 
groot rijbewijs behaald om mijn mo- 
gelijkheden uit te breiden. Het aantal 
sollicitatie brieven loopt in de honder- 
den. Helaas is het mij nog steeds niet 
gelukt om werk te krijgen.
Een paar maanden geleden heb ik mij 
aangemeld bij een werkgroep voor 
langdurig werkelozen in buurthuis de 
Reiger. Sinds mijn contacten met de 
begeleiding en andere werkelozen is 
mijn motivatie weer toegenomen. Ik 
ben daar zeer warm ontvangen, voel 
me weer betrokken bij het maatschap- 
pelijk gebeuren, doe vrijwilligerswerk, 
en zie om me heen dat andere werk- 
zoekenden een vaste baan hebben ge- 
vonden.

Gnlangs vond een man van 52 een 
baan als buurtconc^rge. Ik zou alle 
serieus werkzoekenden die zich niet 
nutteloos willen voelen adviseren zich 
aan te sluiten bij deze werkgroep.
Ik volg nu een computercursus om 
mijn mogelijkheden te vergroten. 
Geert, de [اآةال die deze cursus geeft, 
vergroot zijn mogelijkheden door het 
geven van de computercursus.

Vl i e g  mee.
Hou je van vliegeren? Zou je wel eens 
willen vliegen als een vogel. Zou je 
graag piloot worden? ٥٢ hou je niet 
van herrie sn zit je liever in een lucht- 
ballon? Alles is mogelijk al® je mee- 
doet met het leesprogramma Je Ziet 
Ze Vlie£en!ü. Haal eerst een deelne- 
merspas. Lees 5 dikke, dunne of 
mooie boeken over vliegen. Alle boe- 
ken die je kunt lezen, krijgen een spe- 
ciale sticker en liggen bij een ‘je- 
ziet-«-vliegen-tentoonstelling’. ¥an a f 
... juli kun je die boeken lenen en je 
hebt de hele zomervakantie de tijd om 
5 boeken (of meer) te lezen.

Het vakantiedagkamp Agnes, organ؛- 
seert in de periode van 26 juli to t en 
met 3 september 1993 alweer voor de 
67e keer een dagkamp voor kinderen 
van 4 to t en met 12 jaar. Op een ter- 
rein in het Gooi (bij bos en hei) wordt 
een enorm tentenkamp gebouwd, 
waar kinderen elke morgen met een 
aantal bussen naar toe worden ge- 
bracht. Daar worden zij ingedeeld in 
(leeftijds)groepen en kunnen zij naar 
hartelust spelen en aan allerlei acitivi- 
teiten meedoen.

Agnes zoekt voor een of meerdere we- 
ken enthousiaste mensen vanaf 18 iaa.'

vakantie. M aar liefst zes weken iedere 
dag aktiviteiten voor jeugd ergens in 
de b u u r t! Op de wijkcentra, de biblio- 
،heken en de gezondheidscentra zullen 
de folders ook neergelegd worden, zo- 
dat iedereen er kennis van kan nemen.

Voor de kinderen van 4 to t 12 jaar 
worden er veel leuke en veelal gratis 
activiteiten aangeboden op de volgen- 
de plaatsen en tijden :

11-13 en 14-16 uur
10-15 uur
11-13 en 14-16 uur 
10-15 uur
12-16 uur 
10-15 uur 
12-16 uur 
10-16 uur

vermaken !
Voor de oudere jeugd van 12 to t 17 
jaar zullen op acht dinsdagen en don- 
derdagen sportactiviteiten aangebo- 
den worden. Voor de meeste activitei- 
ten hoeft niet betaald te worden.

Westerpark 
België
Spaarnwoude 
Westerpark 
Spaarnwoude 
’t Twiske

dagavond kunnen buurtbewoners van 
7 uur to t zonsondergang voor fl. 5,- 
®pelen. Het is er echt heel gezellig en ٧ 
vindt er altijd wel medespelers.

Hopelijk zullen de volwassenen in de 
zomerperiode sportief blijven bewe- 
gen, want totaal niets doen in de va- 
kantieperiode lijdt maar al te vaak tot 
klachten van allerlei aard na een lange
zomer.
Ted Jorrïtsm a, sportbuurtwerker, 
tel.04 581 ؛ SI

ringsteekwedstrijden met au- 14.00؛ 
thentieke riitnieen

prijsuitreiking ringsteken 16.30؛

zondag  Î7  juni

10.00: mountainbike races voor de 
jeugd to t 14 jaar

kortebaan drafwedstrijden ؛14.00

16.30: prijsuitreiking

Op beide dagen is er een grote zomer-
m arkt en vele kermisattracties.
Zowel op zaterdag als zondag veel 
muziek en optredens van bekende ar- 
tiesten op het podium van café ’t 
Haantje.

15-jarig bestaan
hoe leuk het wa$ in  M arcanti in 
1978?
H et feest begint om  15.00.uur. 
Plaats: Fannius Scholtenstr 10. 
Infotelefoon: 020 686 17 22. Vraag 
naar Frank

Het sportbuurtwerk bereidt zich voor 
op de zomervakantie-periode. In de 
zomervakantie wordt er van alles ge- 
organiseerd voor de kinderen van de 
basisscholen en leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. Ook dit jaar 
wordt hierbij samengewerkt met de di- 
verse buurtorganisaties, die zich inzet- 
ten voor de jeugd. De volledige pro- 
gram m a’s worden op de scholen uitge- 
reikt in de laatste week voor de grote

Ook komt dit jaar de grote Sporttoer 
weer naar het Westerpark (voor het 
Stadsdeelkantoor) op 5 en 13 augustus 
van 12 to t 17 uur. Op alle lokaties is 
goede leiding aanwezig om uw kinde- 
ren op zinvolle en plezierige wijze te

di 20 juli 
do 22 juli 
di 27 juli 
do 29 juli 
di 3 aug. 
do 5 aug. 
do 12 aug. 
do 19 aug

Voor de volwassenen wordt er door 
het sportbuurtwerk op sportief gebied 
niets georganiseerd in de zomer, om- 
dat alle aandacht uitgaat naar de 
kinderen.
Korfbalvereniging Sporting We®t, 
voorheen Westerkwartier, biedt echter 
tot half augustus gelegenheid tot vrij 
tennis voor volwassenen op hun sport- 
veld aan de van Hogendorpstraat te- 
genover het Hogendorp Sportcen- 
trum . Dat sportveld is omgetoverd tot 
een tennispark en dinsdag- en donder-

Het Wijkopbouworgaan  Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt organiseert 
op  zaterdag 26 en zondag 27 juni een 
groot buurtfestijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

اا؛م-،آإمتااا 16  juni

opening doo ؛11.00 r Tavenu, met 
rondgang door de buurt

11.30: begin van defilé met bokkewa- 
gens, aangespannen mtm- 
paardjes en grootste en 
kleinste paarderas

12.30: rondritten met paardentram  
voor ouderen

13.00: défile van oude rijtuigen

Prefoeroe viert
Frefoeroe bestaat 15 jaar. Ter ere 
daarvan  w ord t op  zaterdag 14 
augustus a.s. een groot feest geor- 
ganiseerd voor leden en buurtbe- 
woners. Er is m uziek, dans, theater 
en  oude herinneringen. W eet je nog

Kinderdagkamp Agnes zoekt 
enthousiaste vrijwilligers

26 t/m  30 juli Barentszplein
27 t/m  30 juli Van Beuningenplein
2 t/m  6 aug. Zaandammerplein
3 t/m  6 aug. Van Beuningenplein
9 t /m  13 aug. Barentszplein
10 t/m  13 aug. Van Beuningenplein
16 t/m  20 aug. Van Oldenbacneveldtplein 
16 t/m  21 aug. Polanentheater

voetbaltoernooi
Walibi
Kano en mmirlrlimmen 
Grote zeskamp
Painthall
W atersportdag 

. Stranddag 

. De Efteling

Buurtfestijn in Spaarndam- 
merbuurt



م ح ، م ب م م ء

ا

OOK ZIJN WIJ 
GESPECIALISEERD
IN Al IE MATEN
FIFTSBAN^EN
VAN 
SUPERRACE 

KERE/OPOE؟؛ ^
— —  
H U N İ

l a s s a u s t r a a t tة  A

SCHOENMAKERTJE
le v e m  k o p e r e n  
v a n  b ijn a  ٠١١٠ 
sleutels, ١٠.©. 
U p s , K e so , 
Mercedes, 
P o rs c h e .

alarmsystemenl

Ambachtelijke 
schoenreparatie

G e o p e n d  ٧٠٨ 
di t/m  ٧٢٧ 
٧٠٨ 8 - 1 8  ٧٧٢, 
z a  8 - 16 .3 0  ٧٧٢

S paarndam m ers traa t 592 I/O  A lb e rt Heljn

ï M - x r i i
™ T A I - C H I  C H U A N  S C H O O L ^ A 'D A M

LESSEN en TRAINING in de 
CHINESE BEWEGINGSKUNST 

TAI-CHI CHUAN
VOOR O.A. : ontspanning  

gezondheid  
innerlijke kracht 
zelfvertrouwen  
stress m anagem ent 
zelfverdediging  
adem beheersing  
meditatie

TAI-CHI CHUAN SCHOOL
AMSTERDAM
- een veelzijdig programma
- goede individuele begeleiding
- grote sfeervolle tralningszaal
- redelijke cursusprijzen
- 1x per week gratis trainen
- inschrijving het gehele seizoen

MARNIXKADE 65A 1015 x w  
020 - 6230170

GRATIS INTRODUKTIE LESSEIM
6-7-8  SEPT. '9 3  ٠ 18 .3٧ 5 ه-ا9.ء .

LEUKE MEID

GOÊ E KANS DAT ZE 
HAAR SCHOOL AFMAAKT

UNICEFgeeft opleidingenvoor onderwijzers, bouwt 
scholen en levert lesmaterialen. Binnen deze onderwijs- 
programma's wordt veel aandacht besteed aan voor- 
lichting over voeding, gezondheidszorg en de eigen 
leefomgeving. Daardoor hebben al duizenden kinderen 
kennis opgedaan, die ze helpt bij het opbouwen van een 
volw،]ardig bestaan. Zodat we kunnen spreken van ٠٢٠̂̂٧٠٢ «̂ levenskansen in de hönderdaehtentwintig
 waar UNICEF werkt. En dat willen we graag سمهو؛هجو
zo houden. Steun UNICEF. Bel 0 70  - 3333300.

 .UNICEF geeft ze toekomst ؤذءإي
GIRO 121 DEN HAAG

D I E R E N S P E C I A A L Z A A K

،* D E  KANARIE
Let op de DIERENGILDE 
zomerkrant.

DE KANARIE ل van^Ïm burgstirum straa t48,tel. 686 08 13
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HOORAPPARATENA. DEJONS
iFrederik Hendrikstraat 26 

Amsterdam 
Telefoon 684 4102RANCIEI

AVONDMARKT
GOEDKOPER DAN u DENKT

D e  W ltte n k f lr ie  90 -96 , te l. 686 49  19

Eerste Amsterdamse hergebruikgids

speelgoed kunt ٠٢ beis, computers 
verkopen, repareren of ه اا€ءهءا آ

huren.
een gezamelijk project van ؛ ؟؛id؛؛ De 

nst, Milieudefensie Am-،؛;l،eud؛de M 
sterdam en het Milieucentrum. Een 
unieke gids op het gebied van herge- 

,bruik en recycling 
gids is gratis op te halen bij het ه  ء

stadsdeelkantoor, Haarlemmerweg 
het wijkcentrum Van Hall- 1-8 زأطÓ o f

.81 straat

Vaak sooicn mensen nog best bruik-
bare spullen we ل ؟ (آ .  mil؛cuonvr؛ende- 
lijke stoffen worden zomaar met de 
vuilnisman meegegeven o f verdwijnen 
in het riool. Onlangs vcrschccn de eer- 
ste Amsterdamse hergebruikgids. In 
deze gids vindt u adressen van winkels 
en bedrijven waar u gebruikte spullen 
kunt inleveren. Het gaat om klein che- 
ml؛ch afval, verfresten, cosmetica, 
medicijnen etc.). ٧  vindt er ook adres- 
sen waar u tweedehands kleren, tneu-

Het Advokatenkollektief 
Staatsliedenbuurt is per 14 
juiü verhuisd. 

Het nieuwe adres is:

Egelantiersgracht 576 
tel. 42 00 88

Het kollektief heeft ook 
een nieuwe naam. Ze 
noemen zich nu:

Advokatenkantoor ^ee- 
gers ظ  Wattilete.

DUBBEL
PRINT...

ء

.٠ .

م

ا ٠ م ن

..tw eede fo to  ^ T * £ t t ï S •

Alli'in lijlft ils lil' lU lit'pi'lillf/t'
jMIccii t'ıiıı مح’م/،/،•،///ا(ا ،/•/ //اا؛،;،/ا///،///م/ما/

k l e u r e n f o t o ' s  v a □  K O D A K  . . . g e w o o n  b e t e ı

FOTO SPIEKERMAN 

ة2  Nassaustraat 38, 1052 BP س ل ا ا ا , lel, ل ه ٥١ أ

STEREO-KLEUREN TV ؛«٢١

VIOEORECORPERS-WASAUTOMATEN
KOELKASTEN ENZ...: RCQ5TRAAT 64-68, SARPHATIPARK 44, 

020-6128647 /  6629986

SERVICE EN VmMHINEII
م م م ا م«ء س م م ا ا م ا؛ه ء م م ؛ ا م م ا
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De stichting StaatsLiedenGreep 
presenteert i.s.m. Opera Pietje
’Met Opera ?ietje, Geniet jé!’)

DE VOLKSOPERA
ZEER SPECIALE VOORSTELLING

DONDERDAG ا JULI, 20.30 UUR
٧٨^  BOETZELAERPLEIN
GROOT UTRECHTS OPERAKOOR
٠٠١٠٧. Johan van de ^ ٠ piano؛ Eric Noya
Met de absolute hoogtepunten uit de beste opera’s van:

VERDI.ئن؛مح؛أمحأ
(NABUCCO: Slavenkoor, LA TRAV1ATO: z  e؟.؛

nerkoor. IL TROVATORL: Stride la vampa e.v

Solisten:

ANNELEEN B1JNEN (mezzo-sopraan) 
JULIAN HARTMAN (bas-bariton) 

ROB MOEKE (tenor)

Mozambique in 
de Staatstbiliotheek

opvoeding voor hun tenderen. Met 
weinig geld, maar vol inzet en 
energie proberen ze deze toekomst- 
plannen te verwezenli}ken en daar- 
mee dwingen ze r e s ^ t  af.
Adriaan van E>is en Wim Bossema 
schreven de teksten bij de foto's 
van Kadir van Lohuizen en Carlos 
Mhula. De andere fotografen zijn 
Kok Nam en Ron Giling. De expo- 
sitie is samengesteld door de £du- 
ardo Mondlane Stichting, een ont- 
wikkelingsorganisatie die zich 
concentreert op de landen Mozam- 
bique, Angola en Kaap Verde. De 
exj»sitie is tijdens de openingsuren 
in de Staatsbibliotheek te bekijken. 
De openingstijden zijn: ma en WO 
van 14 -س2سه  uur, vrij van 14.00- 
17.00 uur, za van 11.00-14.00 uur.

Van maandag 5 juli t/m  vrijdag 30 
juli is de bijzondere foto-tentoon- 
Stelling Ondanks de oorlog is er 
hoop' te zien in de Staatsbiblioteek. 
Twee Mozambikaanse en twee 
Nederlandse fotografen geven 
daarin een b ^ ld  van Mozambique. 
Centraal thema van de g؛£xposeer- 
de foto's en bi^ehorende teksten is 
het dagelijks leven in Mozambique, 
dat ondanks 15 jaar angst en ge- 
weid, normaal doorgaat. £٢ wordt 
oo^ geleefd en gewerkt, gehoopt en 
liefgehad. Ondanks alle problemen 
houden de mensen in Mozambique 
dezelfde toekomstverlangens als in 
Nederland of waar dan ook. Ze 
verlangen naar voldoende eten, 
drinken, een redelijk inkomen, 
zekerheid, een huis en een goede

٦ ,E m a n c i p a t i e -  

K E T I  - K O T I - f e e s
in de Westeipark-buurt

ءه

4 ju li 1993

Buurthuis ’( Trefpunt

ك أ

■ en dansgroep
YAMORÉ
Indiaanse za

:reden van؛p©

ANGA-LAMPOE
Koto-missie - groep

PAWANA
Kawina - band

15.00 - 20.00 uur 
14.30 uur 

kinderen) 2,50 / ٣)$؛،

Aanvang: 
Zaal open: 
Toegang:

eh in de Derde Hugo de Grootstraat ö~.7؛ Trefpunt" bevindt ا’" 
((d.i. een zijstraat van de Frederik Hendrikstraat

w

 Inlichtingen over het feest kunnen verkregen worden ز؛ط
,65 sfraat؛؛ber؛؛Re،ger ١٠١١ ' ,Netty Lingers, buurthuis "de Reiger

6845676 .Tel

و

Bij REGEN h eeft d e voorstelling  p laats in De Nassaukerk aan d e D e W ittenkade.A  S.A.N. Spaarndam - Amsterdam
ËRLANDERS؛/UMÜ U \  VERENIGING SURINAMERS • ANTILUANEN ■ N£C

ORGANISEERT I.S.M. POLANENTHEATER

INTERCULTUREEL
ÜİİİİKORENFESTIVAL

IN DE WESTERGASFABRIEK
ZUIVERINGSHAL BIJ STADSDEEL WESTERPARK

A D S E S : HAARLEMMERWEG a.ia  . TRAMLIJN 10: HALTE LIMBURG ٧. STIRUMPLEIN

AANVANG: 13.00 ٧٧٢١ TOT 20.00 ٧٧^
OPENING DOOR VOORZITTER STADSDEELRAAD WESTERPARK

MET
TURKSE MUZIEKGROEP 

OPEN PODIUM VOOR DE jEUGD 
TAVENU (MUZIEKVERENIGING) 

THE RISING STARS (GOSPEL-GROEP) 
INTIMATE FRIENDS (ZANGGROEP) 
GHANEES KOOR (GEMENGD KOOR) 

N.O.V. (OPERETTE)
KASHBA (MAROKKAANSE GROEP) 
SURINET (GROOT GEMENGD KOOR) 

MARANATHA (MANNENKOOR NED.) 
ANIMA (ANTILLIAANS TRIO) 

VROUWENKOOR VRIENDSCHAP (NED.J
TOEGANG F.7.50 - 65 PLUSSERS EN .̂>l.p F.6,50

INCL. KOFFIE, THEE EN GEBAK 
RESER؟ EREN: POLANENTHEATER TEL: 020-6821311 
KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN DE POORT 020-6952346



Het ^€$١٧٧٢ en medewerkers van stads- 
dee> Westerpark wensen alle bewoners 
een prettige vakantie!

Westerpark س ل ج د م ن ت س م ىو ة م ع ط ا ق م  
ن و ن م ت ع ي مي ج ن ل ا ف س ل ة ا طل ة ع د ي ع س !

W esterpark  Bölge Belediyesi Yönetim i ve  görev- 

!ileri tüm  bölge sakinlerine ٢٨٧١١٧ bir tatil diler!
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BENTIN CKSTRAAT

٠ ٠ ٠ ٠
VÂ £ VAN OGENORPSTRAAT

VAN BEUNINGENSTRAAT

TEXTIELBAKKEN
١٢٦ de Van Limburg Stirumstraat en 
op het Hugo de G rootplein zijn 
text؛elbakken geplaatst. Hierin kunt 
٧ uw afgedankte kleding kwijt; geen 
^ d d e n , geen schoeisel. Waar ٧ die 
kw ijt kunt leest ٧ In de herge- 
bruikersgids: vraag hiernaar op het 
stadsdeelkantoor.

VAN BEt)NINGENSTRAAT M

ص '

C o l o f o n
Stadsdeel W esterpark 
afd. V o o rlich tin g  
H a a r l e m m e r w e g  8-10 
1014 BE Am sterdam  
Tel.: 020 - 581.03.11 
V o rm g e ^ n g : SBPS

ة

Huursubsidie aanvragen?
een afspraak ٧٥٥٢ naar het stadsdeelkantoor 5 ؛٧١؛ Kom maandag

Op woensdag 7 ju li is
het open dag in  de 
Schoolwerktuinen aan 
het Overbrakerpad in 
het Westerpark.
Tussen twee en vieruur 
en zes ©٨ acht

٧٧٢ £٧٨٢ ٧  de tuinier- 
kunstvanschoolkinde- 
ren bewonderen. 
Verder is er een bijen- 
ten toonste lling  -مءاءءا.
een is welkom

Foto: John  M u lle r

Uw $٠١١٠٨.  s r̂aa  ̂is veel
waard!

o: John  M u lle r؛Fo

Zondag 5 september organiseren 
buurtinstellingen en het stadsdeel al- 
weer de vierde Kijk op de W ijk mani- 
festatie. Als de stakingsacties achter 
de rug zijn en de reiniging haar werk 
weer kan doen organiseert het stads- 
d lde"S ch ،>onsteS traa tW edstr؛jd ".
De winnende straten ontvangen 5000 
gulden, die besteed kunnen worden 
aan verfraaiing van de straat, □e prijs ,  آ
zal op de stadsdeelmanifestatie wor- 
den uitgereikt.

Wat moet u doen?
Gezamenlijk met andere bewoners uit uw straat moet ٧ er op letten dat uw 
deel van de straat in de periode van 23 augustus to t en met 5 september 
schoon is en schoon blijft. ٧ kunt daar zelf actief een bijdrage aanleveren 
door bijvoorbeeld uw stoep te vegen of schoon te spuiten. De afdeling 
Reiniging van het stadsdeel ondersteunt ٧. ٧  kunt bijvoorbeeld door hen 
fiets- en autowrakken laten verwijderen, ٧ kunt gratis bezems krijgen 
enzovoort. Neem hiervoor contact op met de Afdeling Reiniging.

De beoerdeling
Uw straat w ordt op de dag van Kijk op de Wijk, 5 september, beoordeeld 
door een ؛٧٢٧ . Ook zal in de twee voorafgaande weken naar de staat van 
uw straat gekeken worden.

Wat kunt ٧ winnen?
Er zullen drie prijzen van elk 5000 gulden uitgereikt worden. ٧ mag samen 
met de andere deelnemers die zich hebben ingezet voor de straat bepalen 
wat ٧ ermee gaan doen, als het maar besteed w ordt aan uw straat, u kunt 
bijvoorbeeld bloembakken of een speeltje voor de kinderen aanschaffen, 
iets opnieuw laten verven, etc.

Hoe geeft ٧ zich op?
Met een groepje bewoners (minimaal 2, maar hoe meer hoe beter) geeft 
٧ zich op door onderstaande bon in te vullen. De sluitingsdatum is 1 
augustus. Wanneer ٧ de gehele straat te groot vindt, mag ٧ ook een deel 
van uw straat of uw plein nemen. Het moet een afgebakend gedeelte zijn, 
bijvoorbeeld tussen twee zijstraten in.

Meer informatie?
Een form ulier met de precieze voorwaarden is verkrijgbaar bij de Werf van 
het stadsdeelkantoor. Van Hallstraat 2■ Telefoon: 5810.400

Gpsturen vóór 1 augustus 1993

ل3 , we doen mee met de Schoonste straat Wedstrijd en maken kans op 
een prijs ter waarde van f 5000,- te besteden aan onze woonomgeving.

Naam contactpersoon : 

Adres :

Aantal deelnemers

Deelnemende s tra a t: 

gehele straa ه t.

deel van de straat, n l. . 

plein ______________

؛*«'S:.®؛

pppp^pp;,;,:"

.ر
'

STADSDEELRAAD WESTERPARK KIEST 
VOOR MUZIEKCENTRUM IN

WËSTERGASFAÊRIEK

-أءءبج!

٥٨١ deplanontw ikkelingtebegelei- 
den w ordt een klankbordgroep in- 
gesteld, □aarin zitten vertegenwoor- 
digers van het dagelijks bestuur, de 
stadsdeelraad, de centrale stad, het 
Westerparkoverleg en het Cuypers- 
genootschap.
De uitwerking van het plan wordt 
over zes maanden aan de stadsdeel- 
raad voorgelegd. Daarin moeten de 
volgende zaken staan: een uitge- 
kristalliseerd Programma van Eisen, 
een voorlopig ontwerp van het pro- 
jec t, een t i jd p la n n in g  en een 
bedrijfsplan met daarin een kosten- 
begroting, een concrete financie- 
ring, en de beoogde organisatie- 
vorm en eigendomsverhoudingen.

ren van de ondergebrachte func- 
ties in het complex.
Bij het zoeken naar de andere 
activiteiten is gekozen voor de 
benaderingswijze zoals omschre- 
ven in het'Rhizome-scenario' (een 
plan werd ingediend door Cross- 
point productions).
Deze benaderingswijze legt de 
nadruk op ontwikkeling en onder- 
linge Stimulans  van de verschil- 
lende activiteiten en kreeg bij de 
inspraak veel steun. Het stadsdeel 
zal een buro de opdracht geven 
binnen zes maanden een bedrijfs- 
plan uitwerken. De initiatiefnemer 
van het Rhizome-plan zal worden 
betrokken bij het zoeken naar an- 
dere activiteiten.

Hetô؛ deWestergasfabriekcomplex 
aan de Haarlemmerweg krijgt een 
□ie،^we bestemming. De stadsdeel- 
rââd W esterpark heeft dinsdag-
avond I5 ju n i besloten het complex 
tegebruikenalsMuziekcentrumvan 
de 20e eeuw m et als kern de 
Usbrekercoalitie. In dat centrum w il 
de raad ook uitdrukkelijk ruimte re- 
serveren voorandere activiteiten op 
het gebied van muziek en muziek- 
theater. Van de 23 raadsleden stem- 
den 18 voor het voorstel van het 
dagelijks bestuur. Alleen CDA, VVD 
en Staatsbelangen stemden tegen. 
De stadsdeelraad benadrukte nog 
eens dat bij de uitwerking van de 
plannen ve rsch illende  groepen 
buurtbewoners voldoende profite-
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Van 
Boetzelaer 
Meydanında 
Eğlence : \
2 Temmuz cuma günü saat
14.00 dan itibaren van 
Boetzelaer meydanında 
Staatslieden e^encesi 
düzenleniyor.
Van Boetzelaer meydanı 
civarında son aylarda 
çok şeyler oldu; 2 semt 
teftişcisi teftişte bu- 
lundu, sokak ışıklandı- 
rılması yeniden düzen- 
lendi, Polis birçok uy- 
uşturucu dağıtıcısını 
tutukladı, çeşitli oyun 
aletleri emniyetli ola- 
cak şekilde yeniden dü- 
zenlendi.
Okul meydanı, çitlerden 
ve iyi ışıklandırılma- 
smdan dolayı daha emni- 
yetli oldu, ayrıca yeni- 
den civar yeşillendiril- 
di.
Semt ancak ki Bölge Be- 
lediyesinin bazı şart- 
ları yerine getirmesin- 
den sonra güvenceli ola- 
bilir. Bu da demektir ki 
semt sakinlerinin kendi- 
lerini emniyetli hisset- 
meleri, çocukların emni- 
yetli okula gidebilmele- 
ri ve güvenceli oynaya- 
bilmeleri, semt sakinle- 
rinin isteyebildikleri 
gibi yaşayabilmeleridir. 
Bu yüzden de buna bir 
başlangıç olarak bu eğ- 
lence düzenlenmiştir.
Bu eğlenceye De Bron ana 
okulu çocukları özellik- 
le katılıyor. Bunun yanı 
sıra semtteki çeşitli 
kurumlardan da katkılar 
var.
Mümkün olduğu kadar semt 
sakinleri de bu eğlen- 
ceye katılmalıdırlar.
Neler olacak ?
Çocuklar ve yetişkinler 
için çeşitli etkinlikler 
yapılacaktır.
Bunlar; kukla oyunları, 
ip çekme yarışması, 
blayback-show, sokakta 
taşlar üzerine resim 
yapma, satranç ve benze- 
ri oyunlar.
Müzik için sahne hazır- 
lanacak ve taraş kurula- 
çaktır. Bunun yanı sıra 
çeşitli semt ve diğer 
kurumlar tarafından ken- 
dilerinin tanıtımı ya- 
pılması için masalar 
bulunacaktır.
Bu Eğlenceyi Sakın 
unutmayın ........

Feest op het Van Boetze- 
laerplein.

STANKOVERLAST?
Bel de milieuklachtentelefoon 

en klaag 
G<»m«.nte: 620 79 76 

Provincie: 023 - 31 02 00
(dag en nacht)

Werkgroep stankoverlast wijkcent^m

YARDIMDA KISIT- kalmamız yanlış oluyor. 
Çünkü bu semtte yaşayan 
kişilerin çoğu Avukat 
masraflarını ödeyemeye- 
cek durumdadır. Bu da 
bizim bu semtte daha 
uzun kalmamız iflas et- 
memiz anlamına geliyor."
Bu durumda bizden taşın- 
dığımıza dair mektup 
alan kişiler yeni ye- 
rimize gelebilirler.
Bu yeni gelişmelerden 
dolayı artık hukuksal 
sorucuklarla bile müra- 
caat edemezler çünkü 
avukata gelme 
daha da zorlaştırıldı.

Jan Maarten Deurvorst

Bezuinigingen op Rechts- 
hulp

Güzel elbiseler 
ucuz fiyatına

ال ى ب س ال ا ب ق ي ن

ه ن ص ث ا ا ن م ص ذ ب س

Prima kleding 
tegen lage prijs

neza
De Wittenkade 111 (De 
Schakel bij Nassaukerk) 
Maandag en w©ensdag 
van 10.30-13.00 ٧٧٢ en 
dinsdag en donderdag 
van 14.00-15.30 ٧٧٢.

Hukuki anlamda bu tür 
davalar artık devlet 
tarafından karşılanmaya- 
çaktır.
Geliri az olan veya 
ödenekle yaşyan kişiler 
de bu tür davalarda mas- 
rafların tümünü kendile- 
ri ödemek zorundadır.
Bu da geliri az olan 
birçok kişinin Avukat 
masraflarını ödeyemeye- 
çeklerinden dolayı Avu- 
kata gitmeyecek olmaları 
demektir.
Bu arada devlet tarafın- 
dan masrafı karşılanan 
birçok davanında kişi 
payına düşen miktarı 
artacaktır.
Avukat Jacobs söylediği- 
ne göre; " şimdi 300 
gulden ödenmesi gereken 
bir dava için yeni ka- 
nundan dolayı bu miktar 
900 gulden olacaktır." 
ve ekliyor," ه  zaman 
bizim bu semtte

yabancı- ve aile yasa- 
ları üzerine.
Bunun yanı sıra. Avukat- 
lar müşterilerinin kendi 
paylarına düşen 60 gul- 
denden aşağı olan mik- 
tarıda almıyorlardı. 
"Kısaca Avukatlar kendi 
ceplerinden ödüyor- 
lardı".
Bu arada Avukatlar ancak 
geliri çok az olan müş- 
terileri için parasal 
yardım alıyordu.
Geliri az veya varlığ؛ı 
olmayan kişiler birçok 
davalarda ancak 25 gul- 
denle 60 gulden arası 
kendine düşen payı ödü- 
yor.

Bu yeni yasanın amacı 
bazı davaları Hukuk yar- 
dımı alanından çıkar- 
maktır. (örneğin; kira 
yükselmesiyle ilgili
davalar gibi).

HUKUKSAL 
LAMA
Avukatlar Bürosu Staats- 
lieden semtini terkedi- 
yor.
Gröén Van Prinsterer 
sokağındaki Avukatlar 
Bürosu haziran ortasında 
Egelantie.rsgracht' t ak i 
yeni yerine taşınıyor.
Avukatlardan bir tanesi 
olan Kees Jacobs şöyle 
diyor;
"Bis semtle birlikte 
büyüdük, fakat yavaş
yavaş burada çalı$maktan 
nefret etmeye başladık." 
Groen Van Prinsterer 
sokağı tarafındaki alt 
Kat 2 ة و ء  tamamiyle ه
soyuldu.
Jacobs, parma^yla SO- 
kaktaki uyu^t؛،urucu mup- 
telalarını suçlayarak 
gösteriyor.
10 sene önce bu halde 
bile sosyal konumdan 
dolayı Avukatlar Bürosu 
buraya geldi, o zamanlar 
politik ve konut sorunu 
yaşayan bir semtti.
Yani 19ncu yüzyılın ti- 
pik sorunlu bir mahalle-
yüksek issizlik, sosyal 
sorunlar ve fakirlik. Bu 
sorunlar Hukuksal yardı- 
mı çağırıyordu.
Tüm bu ihtiyaçlara Avuk- 
atlar Bürosu karşılık 
vermeye ؟!ışıyordu. Bu 
nedenle sosyal hukuk 
yardımı bu büronun önce- 
lik tanıdıSı bir alandı. 
Ve Büro bu semtte yasa- 
yan sorunlar üzerine uz- 
manlaştı:
örneyin; kira-, işçi-.

Çocuklar için ayrıca 
kısıtlıda olsa kasetler 
ve video bandı ödünç 
almak için mevcuttur. 
Tabiiki çocuklar için 
hepsi ücretsizdir.
Değişik dilde olan ki- 
taplarda bulunmaktadır. 
Örneğin; İngilizce, Çin- 
ce, Türkçe ve Arapça.,
Veliler çocuklarını Ü C -  
retsiz kütüphaneye üye 
yaptırabilirler.
Gelin görün, çocuk- 
larınızı da birlikte 
getiriniz.
Kayıt için yalnız adre- 
sinizi belirten kimlik 
gerekiyor (örneğin; si- 
gorta kartı).

görüşnekKütüphanede
üzere....
Açılış Saatleri: 
Pazartesi ve çarşamba 
günleri saat 14.00 ile 
20-00 arası.
Cuma günleri saat 14.00 
ile 17.00 arası. 
Cumartesi günleri saat
11.00 ile-14.00 arası.

Aleid van wifferen

Peuters en Kleuters kun- 
nen nu al in de Staats- 
biblioteek terecht.

okumaya veya şarkı söy- 
lemeye erken '
*' çünkü ne ka-
dar erken o kadar iyi- 
dir.
2,4 yaş ve 4,6 yaş arası 
çocuklar için kütüphane- 
de büyük bir kitap kol- 
leksiyonu vardır. 
Çocuklarla birlikte oku- 
mak veya resimlere bak- 
mak çok önemlidir. Daha 
büyük yaştaki çocuklarda 
bundan zevk alırlar.
Bunun yanısıra kütüpha- 
nede çocukların ' 
rinin okuması için basit 
kitaplarda bulunmak- 
tadır.
Ayrıca kütüphanede bir 
çok şey çocuklar için 
yapılmaktadır.

* Bak ve dinleme köşesi: 
Her çarşamba ve cumarte- 
sileri kitaplardan alı- 
nan hikayeleri kasetten 
dinleme olanağı vardır.
* Okuma :
Her çarşamba saat 14.30 
da çocuklar için kitap- 
lardan parçalar okunur.
٨ Dergiler :
Çocuklar için Pipo ve 
Bobo gibi dergiler var 
ayrıca büyük çocuklar 
için d© tabiiki Donald 
Duck ve diğer resimli 
dergiler kütüphanede 
ödünç almak veya orada 
okumak için bulunmak- 
tadır.

2, 4 yaş ve 4, 6 yaş 
arası çocuklarda kütüp- 
haneden yararlanabilir- 
ler:

kitaplara bakabilirler. 
Daha sonraki dönemde ÇO“ 
cuklara koiay kitapları, 
örneğin; ayakta durmak, 
giyinmek ve oyun oynamak 
gibi hikayeler okunabi- 
lir.
Veliler hiç bir zaman 
için çocuklara kitap

Birçok veliler çocuk- 
larının Okuma yazma ه و - 
rendiktën sonra kütüpha- 
neye kayıt olabilecekle- 
rini düşünmektedir. Fa- 
kat bu doğru değildir. 
Ortalama 8 aylıktan iti- 
baren anneler bebekle- 
riyle birlikte resimli

. f r j g g

'أآآآ
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ة د ي م ى ج ح ل ا

ة غ م م ا ب ر إ ض ال ر

ة ي ل ر م م ا

ة ممقز ض ب ك ا

ف ا ش ق ت ى ل ا ا ف م ة ل د ا ا ع ت ة ل ي ن و ن

ب ٠ كت حا ١ م م ر مون ل حن ى ينا  ح

ن سنا مميلد ت ت ر و ي  ٠ ب

ب ن ا كت ط ا م م ود ا مون ل ج و م  بشا ل

 ضر غا ت برسسمنرا فن خرون ئ

ا ا هدا و ن ع ى ا ن ل وا ل ا ن عن ي ث  ن

 ى لد ا خرت خلالننيرسخرا ١ وهو

ا ع ي ه عما ١ رس م ن ل د م ب د ى ج ا ف د ه

٠ ن لعنوا ا

 ي نا نشا ا ننا ا كيص لبد ا يخول

ي ا مدا م ا وآلش ل ن د حب ع ر ا ب  خ

ا ن أ د ره ب ك ل ا ن م ع  لحي ا هدا في ل

ب وا ج ا ن هوا هدا فى ل ن ع ش

مجرتين ض اكنر لمرق ٧ تعرم

ل منه خدوا وا ك ١ ك ر ا ل وت م م و ك ل

لمم ا مدا صبح ١ ولهدا للمك وغير

ر ح غي ري ر و ا م ق غي ي ل ل م ع ل ل

ا يعقوب 'ليد ا رفهه ما ا نم ف

ر شي م و ا ي ن ن ي ي مل ع ست ر ا م د خ م ل

 ٠ لحي ا هدا ئ دوا في ت ١

غاضروا مون لمحا ا ن محام هدا ورغم

م ه ب ت ك م ا م ي د ق ي ا ل د جد ن كأ ل و ي

حي لى ا ت لحركا ا مركز في

ن سها د ل ي ت ت ل من ودلك يجور ب  ق

ن0 ئ ا ت ا و ن س إلء1ا ا ح م ل م م ل  ا

ق ل ي شاك ر وم ك را ك خ ا ل ي ل  ف

جد حى و ه ت ي ل ف ك ا ث ة ع د ي ر ن ف  ع

ا م و ا ن ب ح ت ء دا ي ن ن ا في ب ر ق  ١؟ ل

د ي ا ز ت ل لت لمطا ١ و ك ا م ل ا  و

ا ا ن خ د وا عبن ل خ ز ١ ل ك ر م  ل

ل ل لمشا ١ ء هد وك ج ت كا ك ا ت ح  ت

ى ا ا ل ا ت عدا م ة ئ ب ن و د فى ن  ١ م

ي ا م ا ا هي وهدم ل د ا ب ي  ل

ت ع ف ب د ك ا ا مون لمحا ا م م ت ن  ص ك

وا ن ١ خل ل ت ن ي و ع ل ا هدا فى ويق

عا ك م ١ >ي ي ا با ن ك ل ع ف ئت دا نوا ل

اوطكل<السكأنال ثديا لمل

ما ا ا ١ هو ن ذكا صيم خت ق ل ل -J ا ك
ي ا ت ل طحمن 1،ل ل ت ع ن ب ا ك

ل وعلى لحي ١ هدا ي ا ١ ج ن  ل ل

ل ط م ا ك را ك ل ل س ل ا ا ا و ح  ذ م

ة ج وت ن خا ل ب ا ئ ا غ ل ل ل ك ا ث ل ا

م س م ل م ل ا م و „ خ ل ل ب ل ا م ل ا

م ن ن ا و م ب ن ل ا ب ج ا و ل ^ا  ؛

ة ب ا ا د ب ر د ر ف ا ل ن ب ز م ل م ث ن  ر

١——بم لم بمم نون لنا ١ ن ١

عا ل ك و ق د ا ي ي ب ل و ق ع م ا ي ه  ن

ن ي ن ع ت د ن هدا ي م ا م ل ا و خا ١ ع ة ل  م

ن لش ١ و د ن ف  عد مسا مون لمحا ا ي

ل لمكوعث ا عن ديت عا ت ١ ع د ن  ع

ا ي ا و ١ ما زبون عدون ي ن ال لد ي

لممو ١ ت جبا لوا ١ دية تا من مكن

ا رين ع ا ١ ن ا ك ق ن ل و د ن ر ف ى ي  عل

ل د ك ت ،عن ة قدي ي ن د عد د ا عن م  ل

دح بترا لي لبرا بدفع ن ١ مي ١

ن ا آ 60و 25 س د ط خل ن ا ا خ ل  ا

د ا ون ي د ج و ل ه د ف ه ى ا —»ب ف ل  عد

م ع ا ا ب خن ا ل ن قا عن ي و ا ا ن م  ء ل

ا ا دة غ ق ل ي ن و ل ن ل عثا عت  لزين ا ك

ة ١ ا ا في د ع ا ١ ن ن د ق ر ر ك ي ل ن ع  ي

ه من ن ا د ل ا هدا عن ك ث ع ب يعد ل

ع ن ١ ب ط ا 'حق م'دذ  ث.؛.ر م ل
ه م ن ا ا هدا ب وعوا ب غ و ل ي ن  ذ

ل ا ب ق ت م ر عدد ن ا مى ل ب ب ن ك  م

ل اا ن م م ل م ب ال ن ي د ل ا س ^ ا

ي ط ر ا ذي>اجة دم ب ى
مدا ن غير يصبح ف  ضروذ ن ٧ معك

م ق ١ ي ي ل ا ع ح ال ل م هم ت ة ل دي ها  ب

̂ديق كل ص للعط الواجباتا

ا ١ ل محلفا أ م م يمكن ر ن ه ب ا الن ا ل د ا ا لى ا ل خ' ب ت لحليق لك

د ك هنا ر عد ي ب ق ا البا ا من ك ي د ل  

ضنون ا ا لسهم صلقا ا ن ا ي ن م ر ل  

ن ال و ج حت ص ب ا ي ش ل ال ا  

والكتابة النراءة طمم

يمكن ن لمأ صحيح غير هدا الكن

İÇ و 1.1 +U ل ٧ ف ط ا ا ل د ن ١ ة من ب  

م ا ط ك ل ل د ا و م د ١ عدة ب ي ر ب  

ن ا ي د ل را ٢٦٢١ بممكن ل ض ة ب ع ب

الكبدضحاسمرافى'س

ة عا قهص يق ورؤا ل ا محلى دي ف ط ل

ل وا للص وا لوقوف ا تعليمه مع  

ب ع ل ل ا ا ١ ال ١ و م ال دا ء ن ك ٢ ل
A و \ •Z■■» 1 وا ا ية وحكا ر ١ ت يا ل  

ي ا ء لخشيا ا مي وهده ت ن ل ك م الي  

مغالى لص ب ليثر ١ لحاء  

ل وسا ا ■ضى ا م ب ل ع مرمحمية و ا ت

كلىال1يل1سسكناماليب  

ا ا ر ا ح ى م ة ل ي م غا ت ا خ ل ا

ا ه كآ لمدرسة ي غ كت ك دا وغير ل ل  

ا ا من ر ل ل ه ا ز ب ط ش خ ي ا ل ت ل  

٠ 'لواالإ1سطاالطف  

ك ومدا د ب ا ك ف ط م ل ال ع ق م ب و ؤ  

ع ا لمهم ت م ت ب وصمجا لمكمنماا ا بمهده ل  

ا هدا ب هن ت ك ا ئ م صة ظ ل ه ي ا ب لد

ب ثرا ش لمكن ا دم يخن  

د و ا ا عدة ك هنا ن ما ن ط ق ن  U5

لعع ١ عب 'لمكتبه ا مده الموي ا  

ر س را ا ل م ط ل ل ث وم ك ا ا ي ع ب ر ءال

س ر ١ ب خبي ب وا ل ج ي ا ل م ن ل ض ت ت

ا ا ن ا م ر ١ و ا صف ل خد د ١ ل ي ل  

ع ف د ا ط ي ي ع ل ف ت ر ى ا س ي حرا ل ل  

0 يعقوب ليد ا يخول خلدة تو  

هدا ر ول ب ت م كا ١ هزا ن ا ن م ن ل  

ر ب غي س ا منا ن ق محندما ل ب ط ي

الظنونالنثان>ي هدا

ر تمسمل_قن سمها ي غ ت ر ي ي ما رامس ب ل

ا م ف فطم ال ا و ش م ل ا ا د م ى ل ء  

ننا فا لمي ا مدا في نمرينا ا  

ض س ضنعر غل ل ل ا في ل ي خ ن ص ل  

ا ما ا ة ب ي ن ا ل ب ز ا ل ن ن ن ث ك م ي ف  

م ا ن ١ ل و ف ت ك ا ي ن ر في ب ف م ل ا  

د ي د ج ل ٠ ا  

٠ ن———مرد ن ا———ي

(Advokaten vertrekken ك ا  de buurt)

ص ت وحكا ق ا ل٧ي ا غ  ه

ة ء ا ر ق ل الطذ ا ك ل1ل ا ن  ه

ك جل ا ١ ل م ب ك ن ر ل مك  ي

هم را ل ب ث ب ا في ء و ا ث

محمتممن
ل وهدا ن ك و د ل عغا ب ا ب  ك

جد و ب ت ا خري ١ همة٠٠١—إ ك ظ

ة ي ز ي جل ن ال ة ا ي ب ر ع ل ا جمنبأ را و ل

ة وا . ي ك ر ت خ ا ل ة ا ما ا ل ي و خ م ل

ي ك نم ل د ن ك و د ل مئا ب ن ب م ح ر

ب ج ى ي ل عل د عن ك ي ر ت ١ ي لعخوي  

ي ه ف ق ا هد ب ش د يا ن ا ل خ
ء

عا ة م رث ا ا و غ ي ر ع ت ا ل ب ح ر ع ف  

ب ح ا س ' ا م ا ي ا ا ا م ت د  

ل وم ك عا ١ ي ق ٧ ا عن ء الرب ع

00 ى1بم ل أ ١ ة0*00 ا س ش ل

ب ا 1 ١١ ٠® ل V ‘ 0 0 لى ا 1  Ö -0 0

"

(Peuters en kleuters ه ائ و  bibliotheek)

ر بوتز فن حسأ سا كى سل——حف

ي وم ف ن ا ب ع م ز 2 ل و ي ل و ا ١ ي ن ل

نحي.لدنبيورتا ستا حفل ينظم دم

ك دل ا ا و د ن  ا4م0ة عق ٧ ا من ء ب
ك دل عظ ا لمدكورت ا ■ذ ل_ا ا ني و

تجرت ١ لخد محيرة ا رلمهو ا في

ا ا عدة ي ى ٠ ت ى هده ف ا ' خ ع ال  ا

ه ح ر ا ال ز ت و ب ز ا ف ي ن ث م ل ا ط  ا

وا ا د ا ل ي ئ ت ن ل ن ح وا ا م ر م كت ت  ه

س ا م ١ ل و ب ا ل را ب م ئ ل ن ومتا نب ع ب

ط ا ة ١ وعدة ت المنضرا ١ ب م ط ث  ن

ل ضى ١ ت ا نعت مرا م ل و ب ا ت ع ل ل

ا وحما م ت ا ا عن وا ب د م ثه نحا وا رس ل

وفي الخ ٧ بعت لتا ت.ا الط ا

ب ١ ت ثر ل ١ سنرى ون غ حدا ا ين ل  ل

 ٠ حق ٧ ا مدم فى ر لشبا وا ثق

ا1رهم د ا ال ا ت ا ب ص ي ال ي م ل

ط ع ت و ت ن ن ا ا لعب عطا ح ك  من ن ر

ا ا ق ع ي طمن'ا ل ت ل ل ك م ت مدا ل

س شا ' ي ا هدا ن إ ا م م ل  لحي ا ل

م فمء توجد ست ر د ن م ي ب رأ ع ل ي

م طغا ١ ن وا ل ن ي و د ن م حيا ي ت

ملم ا ا ه ول ة ١ ٣ ي د د ع ت م ب ر ل ط ي

• لحفل ا هدا

ل ركون سيئا لعفل ا هدا في ك

ف ل 1ظذ ا عن ن دو عدر و ر  معم وم ب

 لمي ١ في ت را دااذا وا ت لموءا ١

ن ا خ ش لحى ا و ا ب ' عا ب ء ا ط ا  س

 لله ١ ء نثا ١ لخل ا هدا في بكم

 • لحيل ا هدا في سيجري دا ا

ل محن با خاصة نقطن ١ ك هنا ا  ف

إ وا ك ر ر ل ز ا >ء ك ا ر ك سا ل  ق و

د ب ل ا ج م م ل ق ا ,ر مئ ة و ل  ب

م ئ ا ض د وي ط >وءرو م  ل

م م - ال م ل ا و خ ل ا ي م ل تا ا

(F ee s t  o p  V a n  B o elze la erp le in )


