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Een nieuw 
jaar, een 
nieuw 
gezicht v.V<tvc#-J"/ - i - r -

.•?

Al is het wat iaat, u ook de beste w ensen voor 1982. Een nieuw jaar en een paar nieuwe rubrieken.In dit nummer staat op pa* gina 3 en 5 de nieuwe rubriek "In en op uw straat". Nieuws en wetenswaardigheden vanuit uw eigen wijk of straat. De redaktie verzoekt aan iedereen, ais zij iemand weten die b.v. 50- jaar getrouwd is, als u een klacht hebt over uw buurt of straat, een vraag wü stel Jen of iets anders onder de mensen wH brengen, u one dan eventjes beit Op de achterpagina staat de rubriek "Agenda". Wij verzoeken verenigingen, stichtingen, buurthuizen en anderen die opgenomen willen worden in deze agenda ons hun kopij voor' tijdig op te zenden.Oe redaktie.

De wijkkrant wordt iedere maand huis-aanhuts verspreid In de Staatslieden en Hugo de Grootbuurt.
Redaktfe-adres:WijkcentrumVan Hallstraat 81Voor telefonisch kontaktm et de redaktie:tel. 849666
Redaktie: Henk v. Haandet (eind redaktie), FredSjoerds (eind-redaktie en lay-out), Martin v. Etten, Wim Corduwener (tekeningen en Rudger van Krinv pen.
Klachten over de bezorging; te l  821133.
Kopij voor het februarinummer inzenden voor 25 janus ri.

IN DIT NUMMER
Nieuwe plaats 
voor slachthuis

In hoe bestuat het, pag. 2

Geen premie- 
woningen

Protest op pag. 3

Voor blinden en 
en 
slechtzienden

Voorzieningen, zie pag. 4

G.B.H. zorgt 
voor vertraging
Ailemaai te lezen op pag. 5

Dansen en 
vechten
Het is mogelijk, iees pag. 6

Nieuwbouw 
vertraagd

De n ieuw bouw  a a n  de H a a r-  
lem m erw eg , w a a rv o o r  deze 
m a a n d  d e  eerste  p aa i zou 
w o rd en  geslagen , is m et ten 
m inste  d rie  m a a n d e n  ver
tra a g d . V an  R ijksw ege w o rd t 
n a m e lijk  o n d e rz o c h t, o f  het 
v e rkee rslaw aa i b in n e n  a a n 
v a a rd b a re  n o rm e n  b lijf! . H et 
B ew o n e rsk o m ité  N o ordoost*  
p u u t b e ra a d t zich  o p  te  nem en  
s ta p p e n  v o o r  h e t geval d e  ver
tra g in g  ian g e r g a a t d u re n .

In het overzicht van stoop- projekten in het Stadsver- nieuwingsnummer van vorige maand is in het artikeltje "Wanneer en Waarheen?" is een konsekwen* te, maar vervelende fout geslopen. Bij alle genoemde jaartallen - als start sloop • moet een jaar worden opgeteld.Als extra aanvulling: de bewoners uit projekt C kunnen tz.t. vooral kiezen uit de nieuwe woningen van B. De bewoners uit Projekt D kunnen tz.t. doorschuiven naar de nieuwbow die binnenkort aan de Haarlemmerweg start en naar de genoemde plek van de kerk als de bouw daar op tijd kan starten.

Rechter kwam  kijken
Vice-president mr. Asscher van de Amsterdamse rechtbank (midden) kwam 12 januari zelf kijken naar de Boureno-woningen, waarvan de bewoners een kort geding hebben aangespannen. Zij eisen uitvoering van het achterstallig onderhoud (zie vorige wijkkrant). Mr. Asscher zal 1 febr. uitspraak doen.

Wijkraad 
probeert 
te praten

Hel gem eentebestuur wil op 
korte term ijn beginnen met de 
ontruim ing van circa 1500 ille
gaal bew oonde woningen in de 
Staatslieden en H ugo ne G root- 
buurt.
Hel gaat hierbij om  een aantal, m eestal slechte, distributie-

v toningen  d ie  v o o r w on ingzoe
k en d en  niet a a n tre k k e lijk  z ijn , 
v aak  lan g d u rig  leegstaan  en  u it
e in de lijk  g ek raak ! w o rden . 
H ie rd o o r  heefi de g em een te lijke  
d ienst H erh u isv estin g  een  a a n 
z ien lijk  deel v an  h a a r  d is tr ib u tie 
w on ingen  verlo ren .
D eze s itu a tie  is een  d o o ru  in het 
oog  van  h e t g em ee n teb estu u r d a l 
zelf te  k am p en  heeft m et lange 
w ach tlijs ten  u rgen t w o n in gzo e
k en d en . B . en  W . w illen  h ie r nu  
een  e in de  m a k eu  d o o r  o v e r te 
g a a n  to t o n tru im in g  van  d e  ge
k ra a k te  d is tr ib u tiew o n in g en .

Eis van bewoners:

Panden moeten 
blijven staan!

door Henk v. Haandei

W ethouder Schaefer van stads
vernieuwing heeft onlangs hel 
ontw erpteam  voor iwee nieuw- 
bouw blokken aan de Fannius 
Schollenstraat en de J .M . Kern* perstraaf laten stopzetten. Hij 
wil eerst een nieuw onderzoek 
van houw- en woningtoezicht 
naar de bouwtechnische staat 
Mxn de huidige panden. Vivan

M ei vau b u re a u  B estu u rsk o u - 
ta k fe n  d eelde d il in de w ijkraads* 
v e rg ad e rin g  van  14 dcc. m ee aan  
d e  aan w ez ig e  bew oners van  deze 
hu izen . D ezen v erze tten  zich 
tegen de a ib ra a k p la n n e u  van  de 
g em een te , o m d a t de b e tre ffen d e  
w o n in gen  vo lgens hen helem aal 
n ie t zo slecht z ijn .

zie verder pag. 3

Niet goedschiks dan kw aad
schiks, desnoods met politie op
treden.
Om dit policie-optrcden en even
tueel geweld te voorkom en heeft 
liet gem eentelijk buro  Bestuurs- koniakten  initiatieven genomen 
om een gesprek tussen gemeente, 
krakers en buurtvericgemvoor- 
digers op  gang ie brengen. 
B cstuurskontakten gaat daarbij 
u it van een derde alternatief 
” dat rekening houdt met de ge
groeide siluaue”  en er op gericht 
is ” via gezam enlijk overleg' te 
kom en to t een werkzame uitvoe
ring van de door de raad vasige- 
sielde distributieregels’ ’.
.Met nam e m oeten er afspraken 
komers over woningen die ai 
voor langere tijd gekraakt zijn. 
D aardoor is een zeker "gew oon- 
te- en gebru iksrech t'’ ontstaan. 
Om  voor de bewoners onzeker
heid te voorkom en dient een 
peildatum  vastge.steld te worden.
Het dagelijks bestuur van de 
w ijkraad verklaarde zich inm iddels bereid om  met vertegen' 
w oordigers van de gemeente 
rond de talel te .g a a n  om te 
praten over een vreedzame 
oplossing van de huidige proble
men.
Kr znI met nam e gesproken m oe
ten w orden over de oorzaken van 
dc huidige problem en. Deze an a
lyse zal zich «iet alleen moeten 
richten op de t ol van de kraakbe
weging, m aar ook de rol van de 
huisbazen en het herhuisves* tingsbeieid van de gem eente zelf, 
zullen ter diskussie m oeten 
kom en.
Het s natuurlijk  niet voor niks 
dat <t in deze buurten op zo ’n 
grote schaal gekraakt w ordt. De 
gem eentelijke dienst herhuisves
ting werkt bepaald niet perfekt: 
traag en achter dc feilen aanhol
lend.
Het overleg dient voorts gekop
peld 'e  w orden aan een wat ge
noem d wordt Mbreed debat over 
het gemeentelijk distributiebe
leid .'p stedelijk nivo*’ .
De w ijkraad ’wïjsi een eventuele 
bem iddelaarsrol a f  om dat zij zich als vertegenwoordigers van 
w ijkorganisatïes partij achten in 
het konflikl.De door haar naar voren ge
brachte standpunten m ogen niet ais representatief opgevat wor
den voor alle bewoners en bewo
nersorganisaties in de buurt.
O m  de geloofw aardigheid van 
hei overleg te  garanderen dienen 
er garanties te kom en dat de gemeente voor de periode van 
overleg niet zal overgaan toi ge
welddadige ontruim ingen.

M ARTIN v. ETTEN
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Var. onze oorrT>spr>ndU*ht >
ARN H EM  —  De r^ h tb a n k  in A m h*m  h*eft tfsu?r*>n tw aalf 

a c M p v o e rd e rs  U!j»rn k e r n e n e r g ie  v p ro o rc lr^ W  t c t  va*
rièmswl van 2aü guufrn boetv’ tt>‘ dri*> rrxaar*d<m herht^rvis 
w aar/an een m aand vo orw aaitltiljk . Dt* rtw\:<ibnf»k ech tte 
b^w^sen rtat do twaalt zich  sch uld ig  hadden g tm a a k i aan 
openlijke geweidpleptnjt ‘ stenen «ooien naar ME'er*). op 
ruiing of het on d erw ijnen van es*r. w<»*. De rechtbank sprak 
twee verdachten  vrij
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DEN HAAG, zaterdag 
De rechtbank  in D«»n Haa* heef; donderdag dc ?0-Jarig« 

prof. G. H. L. ZooKcrs au  W assenaar wegens, verduis itering en valsheid in ge 
schnftc* t^t zes w eken gevaa gen isstraf m et aftrek veroot dceid.

Twee berichtjes uit resp. de Tele
graaf en Het Parool. Hoc 
bestant het dat als je  miljoenen 
verduisterd m aar zes weken 
krijgt en als een gezond cn eerlijk 
mens ergens redelijk tegen is» je  
dtie m aanden kan krijgen. Zou 
het klasje-justitie kunnen zijn?

•VMvSTEflDAM -  D< foad v&ft cvmxnt.-.vuns * n VAr. tir AJ*.roen» 
feitr.K N’« <t> r;v<i>(j hrr*! ï<.kf. xtj.n m*-- 
<lt Md rit Mifi* rir.-. J.*.*pJQvcrsr;;.’ :. ; < > n  d;** h:j c? f.it* 
■>P h n e l t  u -  r < k e w m  b i m ^ n k o n  ais- *odam$ xp «uilen *'*rdon h<*r&>- n u m dBoer*»**. to l voor xw t üd van A *  raad van bestuur van Og».*txï »*r- duurvoor m inister van sociale ? .u -  itesrw. werd v:er }a<u- g e ld e n  op voor- dracht v - . t n  <!<> c*rm:i;v ondt*me- «ungsrfcad van AÖN r. üe raad van commissurksscn van d - p  bank benoemd. JU- *ou. n» ite «i&tuiam* p#'riod** van v*r*f jitutr öO'*-ïnkvrT
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B erich t u it H e t P a ro o l van 30 
d ecem b er j . l .
D ie V V D  to c h . J e  zo u  e r  haast 
m ivselijk van  w o rd en . O p  eens 
o p  v o o r de  m in im a . Z o u d e n  ze 
o peens b e te re  m ensen  z ijn ?  G e- 
iuk k ig  w eten  w e wel b e te r d a t 
d eze p a r tij  v o o r  de  h o g e re  in k o 
m ens a n d e rs  is  d a n  ze laa t v o o r
k o m e n . (Van on2e Haagse redactie»

DEN HAAG — Omdat de „echte minima” het. afgelopen jaar meer dan één puocent koopfcracht ztjn kwijtgeraakt-, dringt de W D  er bij de regering op aan voor deze inkomensgroep in 1982 aanvullende maatregelen te nemen

H et Parool van 5 ja n . Z ou de top 
van de ABN zich net zo verrijken 
ais bij Ogem? Moet daarom  
Boersm a weg?
De regering moet m aar een* een 
" u it  die banen p lan" m aken. 
Som m igen in N ederland hebben 
hun eigen staatje gem aakt. Moet 
de "g ew o n e"  man «ens probe
ren.
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iV ih  »**r v n a tr  verslaggevers*
ANtÖTEROAliv -  De gemeefite Ar.'sterdam *?<?£■• dit voorjaar 

gedeelte van i;«V w^teüJK haven* 
gc>b!f<i beariuktMar aan beginnen* 
cu* ondern*1 rners. die daar t^gen 

soep'*’r vooraarden oen be 
drUf «tan» r. Op \dlt zogenaamde 
..Jacoba* en Van &sr,errtlJ>‘* wU de gtemeente deze — v\ ak alternatieve 
~  ondernemingen ïyten pionicrer,

De tfrondpruu vo<»r deze „staf- *.er*Kav«»ür* tó «atimi^rkeUik lager d»r» de normale pri^s m Amster- dam Ook /.&)> de cem verite zich ten uaralen van de vergu'JUUugen ..̂ e* makkelijk" opstetlen tïiet aangewezen terrem l» lnmic,W«lA vrijwel bouwrijp. V
Op («n  speciale perJ.-onleretrtle 

ïuüen de betrokken wWthbuders 
Sehaefer fOrondbedrlJf) ïfeerma 
«Economische Zaken* nu», pmnnen 
voor de ..starterskavels” ! tjtkend 
inaicen DawbU zal ook 4e‘A:fh*ter- 
dtim.se hoogleraar in d e ’«óo£ontie 
Liitabooy. die ven {frote roi-'iieeft 
itenpeetd bij het ontwiKlcelw van 
«1e plannen, aanwezig zijn. Vo.Wetu. 
)»cm nullen ook vijor het mille Vod- 
vriéndelijke b»?drtjfj€s& — .,rrta4nwel 
binnen bepaalde geldende gnen- 
zen' een kans kunnen 2Urt k̂ en 
kavel te vemerven.

Hoe bestaat h et Volgens dit bericht uit Het Parool heeft B. en W. elndeHjk een terrein voor het mitieu-onvriemietijke bedrijf "het abattoir".

AANGIFTE
BILJET
INKOMSTEN
BELASTING
1981
Van 22 februari t /m  S april 1982 
kuni u voor liet invullen van uw- 
aangiftcbiljet 1981 terecht bij een belastingam btenaar die zit
ting houdt;
Schiem anstraat 3 op  dinsdag • 
woensdag - vrijdag van 8.30-12 
en van 13-16 uur (m et lijn 3, 
halte H aarlem m erplein) en 
Bos en Lom m erplein 11 iedere 
dag van 8.30-12 en 13-16 uur (te 
bereiken m ei bus 18).
U moei hiervoor meenemen:• een opgaaf van uw jaa rin k o 

m en, die u van uw werkgever 
o f  uitkerende instantie hebt 
ontvangen, zoals loon. AOW , 
W AO, W W , W W V, ABW, 
pensioen, huursubsidie etc.

- n o ta ’s van extra uitgaven die. 
m its boven een bepaald bedrag, 
aftrekbaar zijn van de belas
ting. H ieronder volgen een 
aantal voorbeelden van m oge
lijke extra lasten: 
ziekenfondsprem ie +  de aan
vullende verzekering 
dieetkosten
brillen, hoo rapparaat, prothese 
tandarts
eigen bijdrage gezinshulp 
particuliere gezins-zhuishoude- 
lijke hulp
extra kleding/beddegoed 
huisapotheek
k on tnbu tie  kruisverenigingen 
taxi-vervoerskosten

- kom rakteij van gesloten lenin
gen

- het bedrag dai u op 31 decem
ber op  uw giro-, bank- of 
spaarrekening had staan + hei 
bedrag d a t u aan  rente heeft 
ontvangen in 1981.

Vraagt u beslist aan de belastingam btenaar hei ingevulde angifte- 
biljet terug en m aak een kopie 
van de 2e en 3e pagina. (J kuni 
dit b.v. laten doen bij het w ijk
centrum  o f boek- o f fotohandel 
in de b u u r i.
Deze fotokopieën heeft u weer 
nodig voor andere doeleinden, 
zoals b.v. hei aanvragen van 
huursubsidie. Bovendien kunt u 
kom roleren  o f  de aangifte over

eenstem t mei de aanslag die t.z .t.
S O lg t .
Bent u lichamelijk niei in siaai 
de reis naar Je  belastingam bte
n aa r ie ondernem en, dan kuni u 
voor uw aangifte  terecht bij de 
Sociaal R aadsm an/vrouw .
Voor het schrijven van bezwaar
schriften, verzoeken to t kw ijt
schelding en het invullen van T 
form ulieren kunt u altijd  bij ons 
terecht.
De dichtstbijzijnde adressen 
zijn:Bilderdijkpark 4A . tel. 120089 
V anaf februari 1982 spreekuur 
op m aandag, dinsdag» donder
dag en vrijdag van 9.00-12.00 
uur en
Van Lim burg Stirum straai 119, 
lei. 840230/846061, Gebouw de 
Koperen K noop, eveneens spreekuur m aandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9.0Ö-
12.00 uur en m aandagavond 
18.30-20.00 uur voor hen die 
0 \e rd ag  werken.

Produktief 1972
De A m btelijke P ro jektgroep 
Staatslieden- en Frederik Heu- 
drikbuurt %venst alle bewoners, organisaties, kom m itees en in* 
stellingen die sam en met ons aan 
de stadsvernieuwing werken een 
produk tief 1982.

Open brief
A an : D .B .; L eden  van de W ijk 
ra a d ; B u u rtco in m ité  W itten - 
e ilan d ; R ed ak tic  W ijk k ra n t.
V an : P e te r  M a k k in k .
B e tre f t: B eëindig ing  ak tiv h e itc n  
d age lijk s b e s tu u r  w ijk ra a d .
N a meer dan een ja a r ak tief be
zig te  zijn geweest op  buurt en 
w ijknivo, o iusionden bij mij de- 
eersie twijfels over de 2in van 
m ijn bezigheden.
Ferst dacht ik dat dit van tijde
lijke aard was en deed a lsof er 
niets aan de hand was.
Er gebeurden echter een paar 
dingen, kort daarna, die mijn 
twijfels, in versterkte m ate deden 
herleven. Dit keer besloot ik het 
aan  ie pakken. N a iwee weken 
niets doen m aar wel hard denken 
was ik weinig verder gekom en, ik 
beslooi toen om  Frank (opbouw 
werker) ie vragen o f  hij ttie kon 
helpen.
Na een diepgaand gesprek lagen 
er zoveel uitspraken en stellingen 
op tafel dat ik niei direki kon 
reageren.
Nu kan ik dat echter wel en kom 
tot een paar konklusies die mij

EEN BUURTDRUKKERU
Sinds begin novem ber zijn we 
mei ons vieren bc2ig een buurt* 
drukkerij op  te re ilen .
We hebben de beschikkjtig over
2 drukm achines die in her bezit 
zijn van het jongerenopvangcen
trum  " d e  V uurtoren”  in de 
S taatsliedenbuurt.
De m achines stonden zo’n  beetje 
te verpieteren; de V uurtoren vond ’i daarom  beter 2e een 
buurt funktie te geven. Wij 
hebben alle 4 in hei verleden 
drukervaring opgedaan en zien 
het erg zitten om  in onze eigen 
buurt mei drukken bezig tez ijn . 
W e werken vrijwillig en willen 
ons betrokken voelen bij war we 
drukkeu  en ook plezier in ons 
werk hebben.
Kommercieel drukw erk willen we niei aannem en, ook geen fa- 
m iliedrukw erk, m aar we willen 
uitsluitend voor buurt- en akiie« groepen drukken.
Verder willen we de prijs zo laag 
m ogeliik houden en enigszins la
ten afhangen van de draagkracht

van de groep w aarvoor we d ruk
ken.
M omenteel zitten we mei de ap 
p ara tuu r nog in een ongezellige vochtige loods, zonder w .c., gas, 
noch verwarming. O m  beter, re* 
gelmaiigcr en ook met meer ple
zier te kunnen werken zoeken we 
zo spoedig m ogelijk een andere 
ruim te in de b u u ri.
Z o ’n ru im te moet wel ’n stevige 
vloer hebben, 't  liefst beton» en 
±  60 m 2 oppervlakte hebben.
We willen vragen o f  iedereen voor ons wil uitkijken naar ’n 
ander pandje te kraak o f  te huur 
voor ’n lage prijs, (hoe m inder 
huur hoe lager de prijs voor ’t 
drukw erk!).Hebt u ’n tip  voor ’n ruimte» o f 
wilt u iets laten drukken (op A4 
form aat: 21 x 29,7 cm) neem dan 
kontakl op  met ’t w ijkcentrum , 
Van H allstraat 81, iel. 84.% .66, 
die u met ons in kontakl kan 
brengen.

G crda, P au l, Kevin en Els.

verplichten m ijn aktiviteiten, 
met onm iddellijke ingang te be- 
eindigen.
Na al die m aanden aktief 
geweest te zijn , op  buurt en wijk- 
nivo, kan ik lot geen andere kon- 
klusie kom en dan dat INSPRAAK nauw elijks o f  in het 
geheel niet bestaat.
Dai over de gehele lijn buurt- 
com nütè’s» w erkgroepen e.d . 
m isbruikt worden door de ge
m eentelijke vertegenwoordigers 
in de wijk.
Dat de subsidie, die van gem een
tewege w ordt verstreku gezien 
moet worden als een politiek 
zoeiitoudertje.
Dai na tal van vergaderingen 
(een stuk o f zestig!) mij duidelijk 
werd dat e r binnen het wijk- èn 
buurtgebeuren geen m ogelijkheid is om d aar verandering in 
aan te brengen.
D aar ik verder van m ening ben 
dat m ijn aktiviteiten door andere 
m ensen opgeval kunnen worden 
als zou er wel inspraak bestaan, 
heb ik m oeten besluiten om er 
mee te stoppen en al mijn aktivj. 
teiten te richten op  de plaatsen 
waai besluiten wel genomen 
w orden.
Wil e r werkelijk inspraak ko
men, dan zal dat eerst politiek 
geregeld m oeren worden. 
Menigeen za! mijn beslissing on
juist vinden en misschien wel be
treuren niettemin kan ik niets an 
ders doen om  m ijn daden met 
m ijn gevoelens op één lijn te 
brengen.
H opelijk zal het u duidelijk zijn 
dai het bovenstaande slechts een 
beknopte sam envatting is van 
m ijn gevoelens. Verder kan ik 
weinig anders dan  u sterkte wen
sen met de aktiviteiten.

PE TER  MAKKINK.

Wijkraad
O p  de W ijk ra a d  van feb ru a ri 
w o rden  de  w ijk raadslcdc ti voor 
het j a a r  1982 g ek o zen . W e v ra 
gen iedere  g ro e p /p a r t i j  o f  inste l
ling  d rie  k a n d id a te n  (e stellen . 
D e w ijk ra a d  v o rm t het b esluu r 
van  het w ijk c en tru m . U it de 
w ijk ra a d  m o et eeu  d ag e lijk s  be
s tu u r  w u rden  g ek o zen . K a n d id a 
ten  z ijn  o p  d lï o genb lik : H o k o n  
H a n se n , B ert S ta m k o t. J a a p  
N ieu w eb n er. P ie t V ink en D ries 
van  d e  H are .
K an d id aa ts te llin g  v ia het w ijk- 
ce n tru m . V an H a lls tra a t KI.

BELANGRIJKE
ADRESSEN
W IJKRAAD W U K C E N T R IM  
Voot ükties en aktiviteiten, informatie 
elke ochtend van maandag t / m  vrij
dag. Van Hallstraat 81, tel. 82H33. 
Elke tweede maandag van de m aand is er W<jkraadsvergadering in de Ko* peren Knoop, aanvang 20.00 uur.
OPBOUW W ERKER 
Ondersteunt en helpt bewoners 
{groepenl die problemen willen aanpakken. Op werkd8gen in het Wijkcentrum, tel. 829231.
B IR L A t BESTILRSKONTAK- 
TEN
Vh/an Mei! Houdt spreekuui op maan- 
dag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot13.00 uur. Van Hallsti. 611. tel &523S81
SOCIAAL RAADSMAN V R O t’VV 
Spreekuur op maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Op maandagavond van >8.30 tot 20 00 uur voor werkenden. De Koperen 
Knoop, spreekkamer 1, v. Llnib. Stirum 
str. 119. Telefonisch van 14.00 tot 16.00 
uur, tel. 8^0230 en 84606) op maandag en donderdag. In de Hugo cte Groot/ 
8itdi>rdi)kUiurt spreekuur in het 8ilde> dijkpaik 4a van 9,00 tot 12 00 uur. 8e 
halve woensdag (geen avondspreefcuur). Telefonisch: rel 120089. van 14.00 tot16.00 uur. -

M AATSCHAPPELIJK WERK 
In de "Koperen Knoop". Van lirrfcurg 
Stirumstraat 119, tel. 865606. houdt het PSC 
een maatschappelijk werkspraekuor op 
woenadag van 10.30-12.00 uur. Andere 
dagen bereikbaar PSC, tel- 713924.

BURENHULP
Staatsliedenbuurt: Wijkpost voor Bejaer 
den, tel. 844352 Yvonne Uevaan, tel 
843710. Marjo en Koos Noordeloos te) 
842127.
Hugo de Grootbuurt: Buurthuis 0«  
Reiger, tel. 846676 (tussen 10.00 en 
14.00 nu*-).

KRAAK -SPREEK UIIR 
Elke maan* en donderdag van 19.30- 20.30 uur spreekuur W oongroep in de 
Van Hogendorpstraat 45.
ADVIESCENTRUM CPN 
Voor rechts-, belasting- en huurad
vies. Van der Hoopstraat 43. Spreeku u r  maandag 20.00-21.00 uur.
W UKPOST BEJAARDEN
Voor informatie, advies en hulp voor en aan
ouderen.
SDfeekurenr
- op dinsdag, donderdag, vrfcdag van 9.30-

11.00 uur op da wijkpost, v. Bootseber- 
straat49, 84.43.52

- c*> maandag van S.30^-H.OOuurin
‘t Winkeltje, J. M. Kamperstraat27 (heek 
v. Limburg Sirumstr.l, tel. 82.09.81 

• ook op maandag van 9.30-11.00 uur in 
buurthuis "D e  ftetgeT, v. Reigersborgen- 
st' 65, cel. 84 56.76

ALG. NED. BOND V. OUDEREN 
Afdeling 7 van de Alg. Ned. 8ond voor Ouderen is gevestigd in Oe Koperen Knoop. Clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 13.00*16.00 uur.
KOMMISSIE BEJAARDEN KON- 
TAKT
Spreekuren van de Kommissie Be
jaarden Kontakt: maan-, woens- en vrijdag van 9 30-10.30 uur en w oensdag 14.00-15.00 uur in de Spaarn- 
dam m erstraat 44 hs.
BEJAARDENHULP /  GEZINS
VERZORGING
Spreekuur in de Koperen Knoop 1e, 2de 
en 4de woensdag van da maand van 2 3 
uur 's  middags, in de 2de spreekkamer of 
op alte wwkdagen Stichting Protestants 
Sociaal Centrum. Keizersgracht 647. tet. 
229822 tussen 8.30-17.0U uur.

WLIK VERPLEGING 
ftombout Hogerbeetsst»aat 70, te!. 
867908. Spreekuur m aandag t/m  
vrijdag 13.00-K .00 uur.

HUI K- ÉN WOONZAKEN 
Voor hulp en advies bij woon- en huurzaken in buurthuis 't Trefpunt, op 
maandag van 19.00 tot 20.00 uur en op  woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Adres: 3* Hugo de Grootstraat 5. tel. 
642473.
BUURTRECHTSHULP
Eerst? Nassmistraai 17.
Soreekuvu: maandagavond van 7 tot half 
8 Iedere middag van 2 tot 5 uur telefo- 
nie9 bereikbaar onder nr. 866029

VROUWEN SPREEKUUR:
O« Wittenstraot 75. Woensdagochtend 
9.30-12.00 uur. Voor informatie er. 
vragen: donderdag en vrijdag vun 9.30-
16.00 uur. Op openingstijden telefonisch 
bereikbaar onder nr. 864594.



IIM EN o m  UW  STRAAT - staatsliedenbuurt
Heeft u n ieuw s uit 
en in en om  uw  
straat bet 84 96 66

Panden moeten 
blijven staan!
Vervolg van pag. 1
PLA TSCH RIJV EN  Zij staan daarin  niei alleen. O p 
hun verzoek heef! architekt Hein 
de H aan etc beide blokken gron
dig bekeken. De oude aanschrij
vingen van bouw- en w oningtoe
zicht. op  grond waarvan inder
tijd de woningen werden afge
keurd en de oorspronkelijke be
woners uitgeplaatst, heelt hij 
erbij genom en. Die aanschrijvin
gen kloppen volgens hem wel, 
maai de daarin  genoemde pun 
ten betreffen eerder achterstallig 
onderhoud dan  bouwtechnische 
gebreken. De lijst is opzettelijk 
/.o lang m ogelijk gem aakt, om 
herstel \o o r dc toenmalige 
eigenaar onrendabel te m aken. 
“ Platscbrijven** noem t De Haan deze m ethode van bouw- en wo
ningtoezicht.
O N A FH A N K ELIJK  Volgen*» de huidige bewoners, 
die de vrijgekom en panden vijf 
ja a r geleden kraakten, heeft Cor 
P ijlm an (voorzitter am btciijkc projektgroep) toegegev en, dat de 
aanschrijvingen indertijd kunstmatig hoog zijn opgevoeid. Van 
alles is erbij gehaald, tot het op- 
schilderen van de trapleuningen 
toe. intussen hebben zij /.elf hei 
nodige aan hun woningen opge
knapt. 2 e  zijn er tevreden mee, 
en willen niet weg. In een nieuw 
onderzoek van bouw- en wo* 
ningioeziehl hebben ze geen 
enkel vertrouwen. De Blaaskop- 
affnire lig* nog vers in het geheu
gen. W at hun betreft laten de be
vindingen van Hein de H aan  aan 
duidelijkheid niets ie wensen 
over. M aar als er dan toch een 
officieel onderzoek moei kom en, 
dan in ieder geval door een on af
hankelijk bureau!

B E ÏA Z E R D
De bewoner^ voelen zich bela
zerd door projekrgroepvoorzit- 
ter P ijlm an. Deze heefi hen 
steeds gezegd, dat de besluiten 
over sloop en nieuwbouw ter 
plekke al w aren gevallen. M aar 
in een brief van 1 dee. ’8 l aan 
weihoudet Schaefer schrijft hij: 
"T o t op  heden is er geen kom* 
plete bestuurlijke besluitvorming 
geweest over de aanpak van be
trokken panden. Het is gewenst» 
dat dit wel gebeurt, in aanvulling 
op de eerder genom en beslui
ten'*.
E« verderop, na vermelding van 
het vei zei van de bewoner*: ” In 
vei band mei deze situatie lijkt 
het mij noodzakelijk , dat het 
am btelijk en deels bestuurlijk 
in itiatief om  op de genoemde 
plekken in '84 -’86 vervangende nieuwbouw te realiseren, spoedig 
duidelijk w ordt • va>igelegd. of 
eerst een technische opnam e 
door B .W .T . w ordt eedaan (...) 
op  grond w aarvan nader vastge» 
Meld w ordt, o f een andere 
aanpak gewenst is‘\  ZoaJs ge
zegd besloot Schaefer tot het 
laatste.
BRIEF
Het bestuur -ati het w ijkcentrum  
heeft er in een brieg d .d . 23 dec. 
bij de w etho uier op aangedrongen, voorlopig a f  te zien van het 
voorgenom en BAV.T.-onder
zoek. H et vvijsi erop, d a t van 
planvorm ing voor de omgeving- 
Fannius Sdio ltenstraa t nog 
steeds geen sprake is. Het w ijk
centrum  wil een buurtoverieg op gang brengen (zie elder* op deze 
pagina) en eerst de resultaten 
daarvan afw achten.

....helemaal niet zo slecht.

Per abuis
Dinsdag 15 decem ber is per abuis 
de woning Van H ogendorpstraai
1. écu hoog. ontru im d. De bewo
ner die daar al zes jaa r woont 
tro f een geheel lege w oning aan. 
Gauw naar de politie wam  ze 
hadden zijn woning leeg ge
ro o fd . Een totale inbraak dus. 
M aar nee hooi-, het was een ver
gissing.
De deurw aarder had op het Van 
H ogendorppiein m oeren zijn. 
G elukkig is zijn huisraad die bij 
de Stadsreiniging was opgeslagcn 
weer terug.

Peuterspeelzaal
Bij voldoende deelnam e zal in de 
M arnix van S l. Aldegonde- 
school, A m aiiastraat 5 een P E U 
TE R SPEEL ZA A L worden ge
opend. U kunt zich opgeven op 
school bij ju ffrouw  Oskam o f te
lefonisch nr, 843661.

Bedankt
Her bestuur en leden van de A m 
sterdam se Bond vooi Ouderen 
cn M indervaliden willen alle 
winkeliers van de Staatslieden
buurt van h arte  bedanken voor 
de guüe gaven ten bate van ons 
Kerstfeest.
Mede daardoor kunnen we 
terugzien op een heerlijk ge
slaagd feest. W at zonder die bij- 
drage niei m ogclijk zou zijn ge
weest. Nogm aals hartelijk dank 
en wij wensen u allen een heel ge
lukkig en voorspoedig nieuw
jaa r.

Meer nieuws voor en uit de Staatsliedenbuurt op pag. 2 en 4

Hoe gaat 't 
nu verder?

We vinden dat er in dc Fannius 
Schollen Schil ook m aar eens 
wai moet gaan gebeuren. In de 
N oord-O ost-Punl w ordt ge
werkt. Steeds verdwijnen er blokken en kom t er nieuwbouw 
voor terug. Op het W ltteneiland 
(het gebied van VVjttenstraat, 
eerste en tweede N assaustraat) 
worden plannen gemankt over 
wat gesloopl moet worden eu 
wat nog opgeknapt kan worden.
O orspronkelijk  was de bedoeling 
dai de gem eente daarna zou 
beginnen met plannen m aken 
voor de Fannius Schollen Schil 
(in g ro te lijnen het gebied tussen 
de Van Lim burg Siirum straat en 
de G roen van Prinsterersiraai, 
enkele blokken uitgezonderd 
om dat d aar al plannen voor be
staan; zie het kaartje).
Het grootste deel van deze hui
zen is eigendom  van kleinere 
huisbazen. Sommige van die 
huisbazen onderhouden hun be
zit goed. M aai er zijn er ook  heel 
wal die de boel gewoon weg laten 
ro tten  zolang ze hun huur m aar 
vangen. Sommige van die huizen 
hebben hard  een opknapbeurt 
nodig en kunnen dan weer jaren 
mee. A ndere huizen kunnen mis
schien beter gesloopt worden 
om dat de funderingen aan het 
verzakken zijn.
W at er op het ogenblik gebeurt 
met deze huizen, kun je  het beste 
’hap-snap’ noem en. Dan steken 
de bewoners zelf de handen uit 
de m ouwen. Dan knapt er weer 
eens een huisbaas een pandje op. 
Dan probeert de gemeente, zon
der behoorlijk overleg, een paar 
panden aan  ie pakken , waarvan 
ze vindt dat ze erg slecht zijn.
Dus zoals het nu gaat. weet 
eigenlijk niem and w aar hij o f  zij 
aan toe is. En gaai eigenlijk voor 
het grootste deel van de huizen 
de verkrotting gewoon door.
O m dat we vinden dat er plannen 
m oeten kom en voor de hele Fan
nius Scholen Schil, zijn mensen 
uit dat stuk van de b uu rt, samen 
met mensen van het huurkom ité 
S taatsliedenbuurt en van het 
W ijkcentrum  om  de tafel gaan 
zitten. Niet dat we verwachten 
dat volgend ja a r  de hele buurt 
opgeknapt gaai w orden, m aar 
we vinden "wel d a t duidelijk 
moet worden wat er de kom ende 
ja ren  met de Fannius Schotten 
Schil gaat gebeuren. E r moei een 
eind kom en aan  de verkrotting.
Om hierover te praten en om nog 
meer mensen te vinden die mee 
willen doen, kom t er eind jan u a
ri o f  begin februari een grote 
buurtvergadering in de Koperen 
Knoop. D aar krijgen de mensen 
uit de Fanuius Seholten Schil 
nog een uitnodiging voor in de 
bus.
T ot dan. Inlichtingen bij Bert 
Stam kot (847389), H okon Han- 
scn (847349), Kees Verspuy 
(847676) o f op  het W ijkcentrum , 
Van H allstraat 81, Freek v.d. 
Kley (829231).

Buurtvergadering 
slachthuis
Het kom ité tegen hel slachthuis in onze buurtw il in de tweede 
week van februari een buuriver* 
gadering organiseren. G epro
beerd w ordt, om  gem eenteraadsleden naar de buurt ie halen. 
Plaats en datum  zijn ons nog niet 
bekend.

Sloop voor 
premiekoop?
in  verschillende num m ers van de w ijkkrant heeft u doos Kasko 
geschreven stukjes over prem iekoopwoningen kunnen lezen. 
Wij willen de zaak ook eens van een andere kant belichten.
Kasko is een botiwverenging die zijn oog heeft laten vallen op 
het blok woningen op de hoek Van Lnffburg S tiru m -/ Van Beuningenstraat.
Deze woningen zijn in de loop van 1977 gekraakt door 40 wo
ningzoekenden. Voor deze huizen bestonden geen nieuwbouw- 
plannen en volgens am btenaren zouden ze nog 5 to t 10 ja a r  leeg 
blijven staan . In de loop va»« de tijd hebben alle bewoners de 
woningen weer goed bew oonbaar gem aakt. Begin 1978 kwam 
Kasko met z ’n plannen om op deze plaats prem iekoopw onin
gen te bouwen. Nu. januari 1982, zijn deze plannen nog steeds 
niet gerealiseerd.
Dat is m aar goed ook , want wij vinden dat prem iekoopw onin
gen niet in onze buurt thuis horen.
O m dat: woningen in onze buurt in de eerste plaats bestemd 
m oeten zijn voor buurtbew oners en dat ze afgestem d moeten 
zijn op  de behoeftes en financiële m ogelijkheden van mensen 
uit de buurt. De lasten verbonden aar. de prem iekoopw oningen 
van Kasko zullen alleen opgebracht kunnen worden door meer- 
draagkrachtigen en zeker niet door de gem iddelde buurtbewo- n e t .
Welk gezin kan voor een 4-kam erwoning ongeveer ƒ  700,-- p. 
m nd. opbrengen? (zonder stookkosten! 5)
Eigen* woningbezit geeft gelegenheid tot speculatie.
Kasko zal in de toekom st niet tegen kunnen houden dai er mei 
de woningen gespeculeerd gaat worden.
Bovendien: moeten eerst de lege gaten in de buurt m aar eens 
opgevuld w orden, voor er wordt gesloopt. Komen er door dit 
pro jekt zeker 40 m ensen op straa t te staan.
Kasko moet veel m oeite doen om  kopers voor deze huizen te 
vinden; ze adverteren in regionale bladen (buiten A m ster
dam !!) op  de t.v .-p irnat en rad io  stad.
H oe is het m ogelijk? terwijl bij de gemeente zóveel woningzoe
kenden staan ingeschreven, moet kasko leuren mei dit 
p ro jek t...
Wij wiüen dat de gem eente sociale woningbouw realiseert, 
voor w oningzoekenden uit déze buurt. Geen sloop voor premiekoop!
Voor mensen die meer willen weten: er is een brochure uitgege
ven, u kunt bellen naar 84.78.33 o f 82.27.60.

Aad en Lydi.
Veel van onze lezers zullen het niet meer begrijpen. Wie heeft 
het gelijk? Misschien beiden. Indien u vragen heeft «uilen de 
bewoners en de vereniging Kasko u gaarne antw oorden. Zendt 
tm  vragen tiaar hel W ijkcentrum , Van H allstraat 8 i ,  t.a .v . de 
w ijkkrant.

Kolendamp
Twee bewoners in de Van Ho- 
gendorpsiraai zijn eind decem 
ber om hei leven gekom en door 
koolm onoxyde.

De schoorsteen was verstopt. 
Het verdient extra aandacht, in 
de S taatsliedenbuurt met zijn vele verkrotte huizen, deze le- 
vensbenem ende zaken te voorko
men.
In de Van Limburg Stirum- straat is in de nacht van 11 op 12 januari een 24-jarige vrouw door koolmonoxyde om gekomen. Oorzaak een sterk vervuilde geiser. Op de tw eede  en derde etage werden de bewoners onwel.

Omwonenden 
tegen
nieuwbouw
15" oewoners van de drie b lok
ken rond de Prim essekerk 
hebben gezamclijk een bezwaar
schrift ingediend tegen de nieuw- 
bouw plannen van de gemeente 
voor een galerijflat op  de plaats 
van de kerk. 85<% van de om w o
nenden steunde dit protest. Zij 
m aken bczw-ar tegen de hoogte 
van het geplande llaigcbouw , de 
galerijen aan  de ach terkan t, het 
lelijke ontw erp, de te verwachten 
parkeeroverlast, en vooral tegen 
het verdwijnen van het kerkge
bouw. O ok de vereniging Vrien
den van de Prinsessekcrk en 
enkele pariikulieren hebben be
zw aarschriften ingediend.
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Veldbezoek 
w erd .

• i£ p : f lO p it ;

LEKTUUR VOOR 
BLINDEN EN 
SLECHTZIENDEN

V ' 97* IMWat w e overhielden van het bezoek aan onze buurt w as een smakelijk koud buffet.

Ht‘l "veldbezoek”  van w ethou
ders, gem eenteraadsleden en 
am btenaren aan onze buurt op 
10 dec., is een fiasco geworden. 
Alleen w ethouder Heereina en raadslid Agnes Sim on, heiden 
C .D .A ., werkten hun deel van 
hel p rogram m a, af. W ethouder 
ku ipers (P .v .d .A .) had er ui 
gauw genoeg van en kneep er 
vervolgens stiekem  tussenuit. 
Z ijn partijgenoot wethouder 
Van der W al kwam niet eens op- 
dagen.
Voor de buurtgroepen en huurt- 
huizen die het bezoek grondig 
hadden voorbereid, was één en 
under een bittere teleurstelling.

W oonruimte
voor
jongeren
De A m sterdam se w oningbouw 
verenigingen verhuren m om en
teel een deel van hun woningen 
in de Bijlm erm eer aan  jongeren . 
De grotere (4- en 5 kam er) w o
ningen d aar blijken niet m eer al
lemaal verhuurbaar aan gezin
nen. D aarom  kunnen groepjes 
van 3 ot 4 jongeren nu op zulke 
flats w onen. De to tale woonlas
ten per persoon blijven dan be
perkt toi zo’n 250 gulden per 
m aand.
In principe kom t een groepje van 
4 mensen terecht op  een 5-ka- 
m erflat en een groepje van 3 
mensen op een 4-kam erflat. Met 
m inder mensen erop gaan zitten 
kan ook . m aar da t betekent dan 
wel da t je  je  «rgentiebcwijs kwijt 
raakr. N orm aal gesproken echter 
behoud je  je  urgentiebewijs en 
krijg je  dus vroeg o f  laai {=  laat) 
een woning van dc G D H  aange
boden.
De woningbouwvereniging 
m aakt m et het groepje een huur- 
kontrakt op  waarin de namen 
van alle bew oners/sters staan , in 
principe moet iedereen zorgen 
voor zijn deel van bet huurbe
drag, m aar als een van de bewo
ners weigert te betalen, kan de 
w oningbouwvereniging in laatste 
instantie de andeie bewoners 
daarop  aanspreken.
W anneer bewoners verhuizen, 
moet de achtergebleven huurder 
voor nieuwe m ede-bew oners/- 
sters zorgen.
Jongere?) die belangstelling heb
ben om  met 2 o f  3 vriend(inn)en 
z o ’d  flat te huren, dienen kon- 
ta k i  o p  te nem en met het SIKH 
(Stichting Ideele Kamerbemidde- 
ling en Huisvesting). D aarvoor is 
het SIKH geopend van m aandag 
tot en m ei vrijdag van 4  tot 5 uur 
’s m iddags.
De enige voorw aarde voor in
schrijving is da t degene die zich - 
nam ens de groep* inschrijft, jo n 
ger is dan 25 jaa r en nief aan  een 
universiteit studeert. (De andere 
groepsleden hoeven niet aan die 
voorw aarden te voldoen).
De inschrijving kost /  2 5 ,-  per 
groep. Ais het om  een o f  andere 
reden niei doorgaat, krijgt de 
groep d a t geld terug.
O p het m om ent dat dit geschre
ven w ordt (novem ber 1581) is er 
nog geen w achtlijst, d .w .z. dat 
iedereen die zich inschrijft op 
korte term ijn -binnen 2 m aan
den- aan  een woning in de Bijl
mer geholpen wordt.
Het SIK H  is gevestigd aan de H. 
P olaklaan 12a. S .i.K .H ,

Zij hadden het gem eentebestuur een beeld willen g e 'cn  van dc 
moeilijke positie van het wel
zijnswerk in on*e buurt, lu  dal 
verband deed Ruud v. Dijk na
m ens de buurthuizen een felle 
aanval op liet bezuinigingsbeleid 
van de gem eente. Zo hekelde hij 
het feit, dat de oprichting \a n

verlening
Een huif ja a r  geleden zijn we in 
dit blad begonnen aan  een speur
tocht n aar de hulpverlening in 
onze buurt.
Uil telefoontjes en ingezcndcu 
brieven was ons gebleken, dat 
ouderen, ziekt.) en gehatidikap- 
ten zich nogal eens aan fuut lot 
overgelaten voelen. Nou is met 
praktische hulp niet alles opge
lost, m aar we moeten ergens beginnen.
We hebben aandacht besteed aan 
de W ijkpost voor bejaarden, 
w aar oudere mensen met vele 
problem en terecht kunnen.
Z o kan w orden bem iddeld bij 
het verkrijgen van huishoude
lijke hulp. O ok hebben we ge
schreven over dc Burenhulp, 
w aarin \ rijwilligers w anneer dat 
nodig is kunnen bijspringen niet 
hel doen van allerlei klusjes. Ze 
doen dat gratis in hun vrije tijd, 
en het m oet dus blijven bij de 
kleinere klusjes.
V oor de gro tere w erkzaam he
den. zoals behang-, schilder- en 
tim m erwerk, is er de vakm an. 
En handige m ensen doen het 
meestal zelf, to t kom plete ver
bouwingen ioe. Blijft over een 
betrekkelijk grote groep mensen 
die het zelf niet kan, eu de vak
man niet kan betalen. En toch 
willen die mensen ook wel eens 
een fris behangetje op de m uur! 
Dat kan. Sinds een jaa r bestaat 
de klussengroep van de Stichting 
W ijkdiensnerlening , die haar 
w erkterrein onlangs heeft uitge
breid naar onze buurt. Tien vaste 
m edewerkers verrichten klus.sen 
tegen een geringe vergoeding. 
Een soort padvinders dus? Nee 
hoor. Het zijn jonge mensen, 
vijf jongens en vijf meisjes, die 
\o o r  hun werk een norm aal sala
ris ontvangen. Dat is mogelijk 
door een flinke subsidie van de 
overheid.
JO N G E  W ERKLOZEN Het gaat om  een arbeidspiojekt 
voor jonge w erklozen. die via het 
at-beidsbureau voor een periode 
van m axim aal vier jaa r bij de 
stichting in dienst zijn gekom en. 
Een vakopleiding hadden ze niet. 
De bedoeling van het projekt is 
;u ist, dat ze door begeleiding en 
praktijkervaring sterker komen 
te staan  op de arbeidsm ark t.
De stichting heeft drie vaktechni
sche begeleiders in dienst, die 
m eestal ook m eekom en bij het opnem en van de klussen. In de 
w erkplaats aan het Spaarndam - 
m erplam soen is ook een leslo
kaal ingericht.
P lafonds wjtien, behangen en 
schilderen behoren tot de stan- 
daardklussen. M aar ook elektra,

een teenercentrum  in onze buurt 
op de 37e plaats (onder de 
streep) \a n  de gemeentelijke 
prioriteitenlijst staat. "D a t bete
kent dat je  voorlopig wei kan 
gaan vissen, net zoals wethouder 
Kuipers kennelijk op dit moment doel” .

H .

tim m erwerk, tapijitegels leggen, 
tu inonderhoud en hulp bij ver
huizingen (in- en uitpakken) wordt gevraagd. Er w ordt m eest
al in ploegjes van twee gewerkt. 
De klant vergoedt ƒ  5 , -  per uur 
per arbeidskracht. De kosten van 
het m ateriaal, zoals verf en 
behang, zijn voor rekening van 
de k lant. In de regel koopt 
h ij/z ij dit ook zelf.
Alleen m ensen die een m inim um 
inkomen hebben en de werk
zaam heden niet zelf kunnen ver
richten, kom en in aanm erking. 
Zij kunnen een verzoek indienen 
bij de sociaal raadsm an (tel. 
840230), hel m aatschappelijk 
werk o f  de w ijkpost voor bejaar
den (tel. 844352).

Henk v. Haandel

Als u uw

Als u uw huurverhoging gewei
gerd heeft, kan het zijn dat u al 
direkt uw bezwaren op het be- 
zw aarschriflform ulier heefi 
opgegeven.
Ais uw verhuurder toch zijn 
huurverhoging wil binnenhalen, 
moei hij daarvoor toestemming 
vragen van de Huurkom m issie. 
Als hij dat doet, kunt u te zijner 
tijd  een bezoek van een m ede
werker van de H uurkom m issie 
ontvangen, die uw huis en de 
klachten kom t opnem en. Zijn 
bevindingen worden weergege
ven in een rapport op  basis waar
van door de H uurkom m issie een 
uitspraak wordt gedaan.
Als u weliswaar geweigerd heeft 
de huurverhoging te betalen, 
m aar niet uw bezwaren op het 
bezw aarschriftenform uiier heeft 
kenbaar gem aakt, is de proce
dure  anders. De verhuuider 
heeft, als hij de procedure door 
wilde zetten, de H uurkom m issie 
in moeten schakelen. De Kuur» 
kom missie moet dan, alvorens 
een onderzoek in te stellen naar 
de redelijkheid van het voorstel 
tot huurverhoging, u alsnog in 
de gelegenheid stellen uw bezwa
ren kenbaar te m aken. D aartoe 
w orden door de H uurkom m issie 
zogenaam de ” kennisgevings- 
briever.”  verzonden. In deze 
brief wordt u, indien u bij uw 
weigering b lijft, gevraagd binnen 
6 weken alsnog de redenen voor

Blinden en slechtzienden zijn 
vaak verstoken van lektuur of 
zijn afhankelijk  van vrienden, 
buren of anderen die zo goed 
zijn liun iets voor te lezen. 
Gelukkig is er een blindenbibliotheek. Zij is gevestigd aan het 
M olenpad 2 in Am sterdam . De 
voorzieningen die daar aanwezig 
zijn m aken het m ogelijk dat blin
den en slechtzienden meer hun 
zelf kunnen zijn.
In dc bibliotheek zijn grotc-let- 
ter-boeken aanwezig. O ok de 
Iceslineaal is daar te koop. Deze 
Iceslineaal vergroot l Yi m aal en 
is geschikt voor m ensen dic liet 
m et hun leesbril niet m eer red
den. Voor mensen die het m et de 
leeslineaal en het grote-letter- boek niet redden is er het bespro
ken boek. D oor vrijwilligers 
worden deze boeken voorgelezen 
en opgenom en op een cassette. 
Een gem iddelde rom an bestaat 
uit ongeveer 5 cassettes. Als men 
zich opgeeft worden er twee boe
ken toegezonden, is het boek 
afgeluislerd dan kan men het 
gratis per post naar de biblio
theek terugzenden, per kerende 
post w ordt dan  een nieuw boek 
tocgezonden, zodai men nooit 
zonder lektuur zit.
De enige onkosten die m en m oet 
m aken om  de boeken/cassettes 
te ontvangen is de aanschaf van 
een goede cassette-recorder. Een 
goede recorder is reeds te verkrij
gen voor ongeveer ƒ  300,--. 
G oedkopere apparaten  voldoen 
niet.
E r zijn gesproken boeken op al
lerlei gebied. Veel streekrom ans 
en ook wet detectives. Verder 
goede oorlogsboeken en de lite
raire werken 2ijn  heel ruim  verte
genwoordigd. Studieboeken, 
reisbeschrijvingen, te veel om  op 
te noem en is aanwezig.

uw weigering aan  de H uurkom - 
missie door te geven. U moet 
h iervoor gebruik m aken van een 
speciaal form ulier, hetgeen bij 
de Huugkommissitf te krijgen is. 
Als u dil form ulier tijdig, dus 
binnen 6 weken, naar de H u u r
kom missie opstuuri, gaat de pro
cedure verder en krijgt u te zijner 
tijd een m edewerker van de 
H uurkom m issie op  bezoek dic 
rapport zal opm aken op basis 
w aarvan later uitspraak zal w or
den gedaan. Als u echter niet op 
tijd uw bezwaren kenbaar 
m aakt, dus niet o f  te  laat nadat u 
de ” kennisgevingsbrief”  heeft 
ontvangen, wordt u geacht de 
huurverhoging te zijn overeenge- 
komen.M et andere w oorden, dan 
geldt dc d o o r de verhuurder 
voorges telde hu u r verhoging, 
daar zit u dan aan vast.
Dus: Als u uw huurverhoging 
heeft geweigerd en nog geen be- 
zw aarschriltform ulier heeft in
gevuld, kunt u binnenkort een 
brief van de Huurkom m issie 
ontvangen. Belangrijk is om  op 
lijd -binnen 6 weken- op deze 
brief te icageren met het indie
nen var» een bezwaarschrift. Als 
dil nagelaten w ordt, zal de huur
verhoging zoals die door de ver
huurder is voorgesield» d o o rgaan.
Op de spreekuren van het B uto 
voor Rechtshulp kan  m en u hier
over alle inlichtingen ver
strekken.

E r besraat een gedrukte kata- 
logus deze kost ƒ  3,--. Elk jaa r 
kom t er een aanvulling en deze 
kost /  2 , - .  Ook is er een katalo- 
gus in gesproken vorm . Deze kan 
men alleen maai lenen. Buiten 
gesproken boeken zijn er ook ge
sproken tijdschriften. Zoals een 
selektie uit Panoram a, Nieuwe 
Revue. Story. Een band mei arti
kelen uit de M argriet, ecu band met A m sterdam s nieuw-s en een 
radio- en tv-gids. De gesproken 
tijdschriften m ag men een week 
lenen, d aarn a  zendt men de cas
sette terug eu men ontvangt een nieuwe aflevering. Aan de ge
sproken tijdschriften zijn wel o n kosten verbonden, m aar deze 
zijn erg laag.
Voor inlichtingen over Lijdschrif- 
ten, w aarvoor men interesse 
heeft, kan men bellen met het 
telefoonnum m er 26 64 65 o f 
84 II  37. O ok de w ijkpost voor 
bejaarden , Van Boctzelaersiraat kan inlichtingen geven.
De gesproken boeken en tijd
schriften zijn ook bechikbaar 
voor m ensen die om  andere rede
nen m oeilijk een boek kunnen hanteren. Bijvoorbeeld rheuma- 
pattënten, m ensen met de ziekte 
van Parkinson, m ensen die lang 
plat m oeten liggen enz. enz. Een 
doktersverklaring is nier nodig. 
Ais laatste nieuwigheid is er nog 
de TV-!ocp. W aarbij gedrukte 
tekst vergroot op  een scherm  ver
schijnt. N a telefonische afspraak 
kan men bij de B lindenbibliotheek zien o f dit hulpmiddel te 
gebruiken is. Deze TV-loep kan 
men van het ziekenfonds in 
bruikleen krijgen.
Wie denkl voor gesproken 
lekluur in aanm erking te kom en, 
vraagt dan inlichtingen bij de 
B lindenbibliotheek, M olenpad
2, tel. 26 64 65.

M evr. M .J. Groeneweg.

Er is altijd 
tijd

om samen een 

boek te maken 

in de taaldruk- 

werk plaats

ER  IS A L TIJD  T IJD  is dc titel 
van het boekje dat temaak t is tij
dens zes w oensdagavonden in 
öktobci en novem ber 1981.3 februn i start de volgende serie 
w oensdagavonden
Voor mensen die oenken dat ze 
nooit van hun leven een boek 
kunnen schrijven cü drukken. 
Voor mensen die verhalen van 
anderen willen hotcn .

Ook voor mensen die niets van 
drukken  afweten.
Voor m ensen die wel eens een be
levenis op  willen schrijven m aar 
er nooit toe kom en.
Voor m ensen die schrijven moei
lijk vinden.
V oor mensen die graag vertellen. 
Vertellen, schrijven en drukken 
over wat je  ziet en wal je mee* 
m aakt en op de laatste avond 
hebben we een stapel boekjes ge
m aakt.6 gezellige woensdagavonden op
3, 10, 17, 24 februari, 3 en 10 
m aart van 20.00 tot 2 2 .15 uur.
In de taaldrukw erkplaats, Kope
ren K noop, Van Lim burg Sti- 
rum straat 119, telefoon 849897.
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Stichting wijkdienst-

huurverhoging 
heeft geweigerd
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I8VS EN om  UW STRAAT - Hugo de grootbuurt
Heeft u n ieuw s uit 
en in en om  uw  
straat bel 84 86 68

C.B.H. zorgt 
voor vertraging
Nieuwbouw Jan v. Galenterrein

Het grote nie»v*bouwplan (400 woningen) aan dc Jan  van Galen- 
straal dreigt ernstig te worden vertraagd. De streefdatum  voor hel 
staan van dc eerste paul, 1 nov. 82. zal in ieder geval niet worden ge- 
haald. De oor>.aak hiervan lig? bij de dienst H erhuisvesting. Deze 
dienst heeft de definitieve versie van hel p lan , jjoedgekeurd door 
Volkshuisvesting, afgewezen.
an d e rs
In het p ro jek t J i j n  van hei begin 
a f  v ijf groepswoningen opgeno
men. Dal zijn huizen voor w oon
groepen (centraal wonen), die beslaan uit een aantal volwasse
nen en kinderen. Z o’n woning zit 
anders in elkaar uan gebruikelijk 
is, om dai de bewoners een aantal 
voorzieningen mot elkaar delen. 
D aarvoor leverf*n zij een stuk 
privè-woonruim te in. Het gaat 
om een betrckkelijk nieuwe m anier van wonen, waarmee ze
ker in de nieuwbouw nog weinig 
ervaring is.
bevlieging
Nou staan am btenaren er niet 
om  bekend, dat ze erg vlot 
inspelen o p  nieuwe ontw ikkelin
gen in de samenleving.
De dienst Herhuisvesting sabo* 
teen  dan ook al jarenlang alle 
pogingen, om  lot een toewij
zingsbeleid voor w oongroepen ie 
kom en. Men ziet het als een lij
delijke bevlieging van jonge 
m ensen, en probeert de w oon
groepen a f  ie schepen mei een soort Miideni.en.nafs...............
k in d e rk am ers
Bij het bouw plan-Jan van Galen- 
straat speelt het konfliki zich a f  rond  de kinderkam ers in de 
groepswoningen.Volgen* het nlan van architekt 
Sier v. Rhijn krijgt iedere w oon
groep (7 o f  8 volwassenen) twee 
o f  drie kinderkam ers, ook als die 
kinderen er nu nog niet zijn m aar 
wel worden gewenst. Het kom- 
plex wordt lensiotte pas over 
tweeënhalf jaa r opgeleverd, en

het h  gebruikelijk om  drie m aan
den vóór de oplevering te kijken 
o f  de gezinssamenstelling in 
overeenstem m ing is inet de 
«rootte  van de woning. W anneer 
net C .B .H . zijn zin zóu krijgen, 
en de kinderkam ers zouden w or
den geschrapt, zouden de kandi- 
d aa t’Woongroepcn al vóór de oplevering uil hun toekom stige 
woningen zijn gegroeid. De 
groepswoningen zonder kinder
kam ers zouden onverhuurbaar 
worden. D aarom  houdt ook de 
woningbouwvereniging ’s Z om ers Buiten vast aan het huidige 
plan.
verstek
Elke poging om tot een kom pro- 
mis te kom en is stukgelopen op 
H erhuisvesting. Dc dienst blijft 
weigeren met een sam enhangend 
beleid voor w oongroepen tc ko
m en. En w anneer een C .B .H .- 
am bicnaar een voorstel heeft ge
daan , wordt daf. prom pt de volgende week d o o r zijn direktie 
weer ingetrokken. O p vergade
ringen van het ontw erpteam  laat H erhuisvesting al sinas septem 
ber verstek gaan. Probeer daar 
dan m aar zaken mee te doen!
politiek
De voorzitter van hei ontw erp
team , C or Pijlm an, heefi om  een 
uitspraak gevraagd van de be
trokken wethouders (Wolffen* sperger, Schaefer en Van der 
Vlis). Niet ZQ'n slimme manoe- 
vre volgens G eorge H aringhuij- 
zen van C entraal W onen. Wam 
daarm ee heeft het konfliki een 
principieel-politick karakier ge

/%/'//. * - ' ' ' '

Geen m ethadoncentrum  
aan Fr. Hendrikplantsoen
Dc G em eentelijke Sociale Dienst, Frederik H endrikplantsoen 7 n  heeft een nieuw onderkom en in O sdorp , Osdorperpleiti 4CH>.
Het vrijkom ende pand is nu loegevoegd aan  de Van Houweningen 
M avo. om dat deze school na jarenlang mei ruim tegebrek te hebben 
gekam pt, eindelijk de beschikking krijgt over een volwaardige kan
tine annex au la . Deze kantine- auia en aangrenzende lokaliteiten bie
den mi nog meer ontplooiingsm ogelijkheden zoals perm anent video- 
lokaal, volwaardige b ib lio iheekruuntec.ü .
De groep leraren dic de V .H .V . commissie {=  Van Houweningen ooruit) vormen, kan nu eindelijk projecten die in voorftercuü’mt ijn (en u in o e r brengen.
>e geruchtenstroom  dat er een methadon* en - o f opvanscem rum  in 
ct pand zal w orden uchufevest ia nu definitief uit de weield.

kregen. Dat kan nog eens voor 
veel extra vertraging zorgen. De 
w ethouders zijn inm iddels achter 
de densl Herhuisvesting gaan 
staan . Nu m oei de raadskom ntiv  
sie voor stadsvernieuwing zich 
over hei bouw plan uitspreken. 
W anneer de kinderkam ers defi
nitief uil het plan m oeten ver
dw ijnen is de kans groo t, dat de 
v ijf groepswoiiigen helemaal niet 
doorgaan . D an moet een gehee) 
nieuw plan w orden getekend. Tel 
u i t je  w insi...... H.

Bilderdijkstr. 17
Velen zullen zich ongetwijfeld 
nog wel herinneren, dat o p  30 
april 1980 hel pand Bilderdijk- 
straai 17 werd gekraakt.
N adat het pand gekraakt w as, is 
er in de w inkelruim te o .a . gestart 
met een wekelijks kraakspreek- 
uur voor de H ugo de G roo t
buurt. Dit spreekuur verloopt tot 
op  de dag van vandaag heel leuk 
en gezellig. Het spreekuur is 
trouw ens niet alleen voor hen die 
willen gaan kraken m aar levens 
voor hen die met huur* o f  andere 
woonproblem en zitten.
Als het echter aan A .L . Kops (de 
eigenaar) en aan zijn banken ligt 
dan kom en er aan  de woonakii- 
viteiten en spreekuur-aktiviteiten 
zo snel mogelijk een eind.
Dai de bewoners er echter niet 
uit gaan is voor ons nu al duide
lijk. Ais ze er nh  uit zouden 
gaan, dan zitten ze zonder dak 
boven hun hoofd  en zal het pand weer m aanden o f  jaren  leeg blij
ven staan want wie heeft nu 
eenm aal hei geld om vooi een 
kleine tweekam erwoning (40 
vierkante meter) ƒ  165.000.-- o f 
m eer neer te leggen?
Zij in ieder geval niet!

IJsbaan
Een gedeelte van de Rombout Hogenbeeksstraat veranderde maandagavond 11 jan. door het springen van de waterleiding in een ijsbaan.

Spaanplaatgas
Het onderzoek n aar de aanwe* 
zigheid van spaanplaatgas in de 
gehouwen van de scholenge
m eenschap C enlrum -O ud West 
op het «Tan van G aienterrein 
heeft uitgewezen dat de meeste 
lokalen voldoen aan de norm . In 
enkele ruim tes waarin niet dage* 
lijks w ordt gewerkt zijn te hoge 
concentraties waargenom en. 
D aar volgens de school er nog 
steeds klachten /ijn  hij kinderen 
met adem halingsm oeilijkheden, 
om dat de vaslgestclde norm  dui
delijk een norm  is voor volwasse
nen, zuilen er bouwtechnische 
verbouwingen op kleine schaal 
plaatsvinden en zal er een 
mechanische ventilatie worden 
geplaatst. D oor het gehele 
gebouw zullen kokers komen 
welke verbonden zijn met me
chanische ventilatoren.
D oor deze ventilatie kunnen de 
nog schadelijke gassen worden 
afgezogen en zal tevens in de 
zom er de tem peratuur in de hand 
kunnen worden gehouden.
D oor deze m aatregelen zuilen 
ook degenen die nog last hebben 
van hel spaanplaatgas m ogelij
kerwijs weer norm aal in de ruim 
ten van de scholengemeenschap 
kunnen vertoeven.Gezien de grootte  van de aanpas* 
singe/t is in de kerstvakantie nog 
niets gedaan. De gem eenteraad 
/a l eersi deze m aand een extra 
krediet moeten vrijm aken voor
dat aan een en ander begonnen 
kan worden.

Een bejaardenhuis 
in onze buurt
Bejaardenhuis 
in onze buurt
De gem eem e heeft een bejaar
denhuis in onze buurt gepland. 
P laais: het w erfterreiu in de Van 
Reigersbergcnstraat. Over onge
veer 4 ja a r  gaat er gebouwd wor
den. De Stichting Z onnehof 
krijgt hoogstw aarschijnlijk toe
stem m ing voor de bouw . Deze 
stichting heeft een aan ta l verzor
gingshuizen m .Amsterdam en 
N oord-H olland. Een naar van die huizen worden gesloten. Ze 
zijn ie oud . Een groep van buurt
bewoners en beroepskrachten is 
bezig om de bouw vanuit de 
buurt te  begeleiden.
B ovenstaand bericht stond In het 
decem bernum m er vun de wyk* 
k ran t. H ieronder gaan we iets 
dieper in op de vraag: waarom  
een bejaardenhuis in onze buurt?
V oor ouderen, voor wie het een 
moeilijke opgave is om  zelf nog 
boodschappen ie doen, te koken 
o f kleine huishoudelijke klusjes 
te doen, zijn er bejaardenhuizen. 
Tegenwoordig heten ze trouwens 
verzorgingshuizen voor ouderen. Een verzorgingshuis in dc buurt 
is een verbetering.
Een verbetering voor ouderen, 
die al lang in dezelfde buurt w o
nen en door ie verhuizen naar 
het buurtverzorgingshuis niet 
veel hoeven achterlaten . Immers, 
de kennisen, de winkelier en de 
soos kunnen blijven! Alleen het 
wonen in het verzorgingshuis, is anders.
D aarom  is het goed om een ver
zorgingshuis in de eigen buurt te 
hebben. M aar er is nog m eer...
Er zijn ook ouderen die soms 
met enige hulp van bu itenaf in 
hun huis kunnen blijven wonen. 
Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik 
m aker, van de eettafel van het 
verzorgingshuis en legelijkertijd 
met anderen in een gezellige sfeer 
een p iaa tje  m aken in de kantine, 
o f  eeii kaartje  leggen, o f  in de 
handw erkclub zitten, o f  een le
zing bijwonen.
Ook daarom  is het goed om  een 
verzorgingshuis in de buurt te hebben.
Begeleiden
Een groep van buurtbew oners en 
beroepskrachten is ak tief bezig om de bouw voor een verzor
gingshuis vanuit de buurt ie 
begeleiden. Deze groep wji er 
dan ook sterk op aandringen dat 
bij de opening van het verzor
gingshuis - een vijfde deel van de 
80 a  100 plaatsen voor buurtbewoners besiemd is.
Begin ï 982 worden er inform a
tiem iddagen gehouden in de 
buurt over het plan voor een ver
zorgingshuis.
U leest hier meer over in de wijkkrant.
Hoe kom t u in aanm erking voor oen plaats in een verzorgings
huis?
Voor huizen in o f  buiten Am
sterdam , moet u een aanvraag
form ulier invullen, verkrijgbaar 
bij de w ijkpost voor bejaarden.
Dii form ulier wordt gestuurd 
naar de Com missie Advies O pnem ing Bejaaiden (CAOB).
Een m aatschappelijk werkster 
van die gem eentelijke commissie zal in een gesprek bij u thuis 
bekijken waarom  u naar een ver
zorgingshuis wih en naar welk. 
Aan dc hand van haar verslag, 
beslist de commissie o f het 
wonen in een verzorgingshuis noodzakelijk is.
Ook adviseert de commissie

som s ckstra hulp als overbrug
ging naar het verzorgingshuis. 
Van deze kom missie krijgt u a l
tijd  antw oord en dit kan positief 
o f negatiefzijn .
P ositief betekent dai u beni 
"goedgekeurd” , u krijgt dan een 
urgentiecijfer. Dit cijfer kan 
variëren van I i /m  6. Als u 6 
krijgt is er dringend opnam e ge
wenst. hei cijfer 1 betekent niet 
zo dringend.Hel verzorgingshuis van uw keu- 
se krijgt van de kommissie uw 
gegevens opgesiuurd en bekijkt 
dan w anneer u kunt worden op
genom en. Helaas is er een.groot 
p laatsiekort en er valt niet te zeg
gen w anneer u aan  de beun  ben t. 
Tegen de tijd  dat er een plaats 
vrijkom t, nèemt het verzorgings
huis kontak t met u op.
V oor meer inform atie kunt u op 
de spreekuurtijden van de wijk
post voor beiaarden terecht.

y v o n  V a n  m o s s e v e l d

Dienstencentrum 
Biiderdijkpark
W at is het dienstencentrum ? Het 
diensiehcentrum  is een onderdeel 
van de Stichting W ijk voorzienin
gen voor Bejaarden en biedt da
gelijks een aantal voorzieningen 
aan .
Degenen die hier gebruik van 
kunnen m aken zijn ” ouderen” 
vanaf 60 ja a r , w oonachtig in de 
volgende buurten: Oud-WeM 
(K in k erb u u rt'D a  C ostabuurt), 
S taatslieden /H ugo de G root
buurt, A dm iralenbuuri {noorde
lijk gedeelte). Boa en Lom m er en 
de Jo rdaan .
Een van de voorzieningen van 
het dienstencentrum  is: 
' ‘ouderen” , die niet op  eigen ge
legenheid naai het dienstencen
trum  toe kunnen kom en, door 
m iddel van het aanbieden van 
taxivervoer, in de gelegenheid te 
stellen om  één dag per week an 
dere leeftijdsgenoten te ontm oe
ten.
Wij denken hierbij bijv. aan 
m ensen, die slecht ter been zijn 
o f slecht kunnen zien, daardoor 
nauw elijks op  siraat kunnen 
kom en en dus óók niet zelfstan
dig van het openbaar vervoer ge
bruik kunnen m aken.
O p zo ’n dag w ordt er o .a . koffie 
gedronken en geluncht, er w or
den gesprekken gevoerd e» er is 
de m ogelijkheid om creatief he* 
zig te zijn. D e ’kosten die aan 
zo’n dag  verbonden zijn , bestaan 
uit een kleine vergoeding voor 
zowel het vervoer als de gebruik
te konsum piies.
M ensen, die er graag eens één 
dag per week uit willen zijn en 
menen hiervoor in aanm erking te 
kom en, kunnen vrijblijvend 
hiernaar inform eren: m aandg, 
donderdag en vrijdag nissen 
9.00-17.00 uur tel. 164129.

Vrijwil tig(st)ers 
gevraagd

Hei dienstencentrum  w ordt ge
leid door twee vaste m edewerk
sters en een aan ta l vrijwilligsters. Degenen onder u dic er wat voor 
voelen om  op  deze dag op een o f  
andere m anier hun m edewerking ie verlenen /ijn  van harte welkom .
Voor eventuele infoim atie kunt 
u terecht op  het hierboven ge
noem de telefoonnum m er.
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AGENDA | „Eigenlijk ben ik maar een gewoon m eisje"

Een bezoek te 
brengen aan/op:
19 januari
De A  rnsterdamse B ond voor 
Ouderen en Mindervaitden heeft op 19januari van 13. (M) to f 16.00 uur een open dag voor de bewoners van de Staatsliedenbuurt. 
Iedereen is van harte welkom en 
voor hert die van klaverjassen en sjo^/en h<unit>» is lu’i een unieke gelegenheid eens kennis te nulken m et deze bond.Hi>t clublokaal is gevestigd aan 
h a  Van Beuntngenplein3A.
21 januari
Qj> 21 januari zal een thema- 
a\<>nd worden gehouden over /,</ thema  ”  Wat leer je  op de 
midc)eWchfyd\" ■.Leerkrachten en leerlingen zullen 
aanwezig zijn.D e bijeenkom st zal gehouden worden in de scholengemeen
schap Centrum Oud-W est, Jan 
van Galensiruut31.
22 januari
A  msterdumse Gesprekskring, 
Van Gentstraat 23, 22 januari, 
aanvang 20.15 uur: J .A .P . £Vt>- rink over Narconon (echt af- 
kicken is mogelijk f
23 januari
Zaterdag 23 januari organiseert dc buur/bana en de feestcom m is
sie van het Trefpunt een grote 
feestavond.Optreden van een vrolijke thea
tergroep en daarna swingen met debuurtbandIn  de pauze een talentenjacht. V  
kun t zich op ge ven bij Nicolien o f  leke in het Trefpunt. Tel. 
842473.
2 9 januari
Anisteraamse Gesprekskring, 
Van Gentstraat 23, 29 januari, 
aanvang 20.15 uur: Edw. Rottenberg over burgeroorlog in Ier
land.
30 januari
Op zaterdag 30 januari organiseert de CPN-afdelmg Staatslie
den- /H ugo de Grootbuurt een feestelijke dag rond het dagblad De H 'aarheid voor alle lezers en belangstellenden in de buurt.
H et geheel vindt plaats in B uurthuis De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat 65. Programma vanaf14.00 uur.V  bent van harte welkom. De 
toegangsprijs bedraagt f  2,50. Kaarten zijn  verkrijgbaar in het 
CPN-zaahje, Van der Hoop- 
straat 43 ( ’S middags tussen 3 en 5) en bij de volgende adressen: Van Oidenbarneveldtstraat 30; 
Amaliastraat 16'; De Kempe- naerstraat 149.

Wereld
kampioene 
kick-boksen
Dertig septem ber 1981 zal 
voorlopig als zw arte dag voor 
he< Thailandse kickboxc» ge
boekstaafd w orden. T ijdens hel 
grote gala in een uitverkochte 
sporthal zuid verloren de T hal'se 
sportm ensen twee titel* in fiet 
lichtgewicht kickboxen. Bij de 
m annen \e ro \e rd e  Lucien 
C arbin de wereldtitel op de, als 
dc “ benenbreker’' bekendstaan
de. Thailander N atee Thaw il.
Bij (Je vrouweu ging de Ihel naar 
onze 21 jarige buurtgenote Sas* 
kia van R ijsw ijk, die hiermee een 
voorlopige kroon plaatste op 
haar bliksem karrière in het kick- 
bo*(>n. Dat deed ze door dc 4- 
vouqiue T h a i‘se kam pioene en 
w creidtitelhondster Yuln Chol- ehai in twee ronden beslissend te 
verslaan.
H et titelgevecht ?
Ik had echt zin in die partij. Ik 
wilde vijf ronden goed draaien 
en de T hai’s laten zien d a t we in 
H olland de laatste paar ja a r heel 
wat hebben geleerd. Ik er zo fel 
tegen aan dat m ijn  tegenstand
ster nauw elijks uit haar hoek 
durfde te kom en. N a de eerste 
ronde wilde ze al opgeven, maai 
haar tra iner en de scheidsrechter 
riepen dat ze door moest vech
ten. Het was heel jam m er, m aar 
in de tweede ronde w eid  de 
handdoek al in de ring gej ooid. 
U iteraard was ik erg blij m et de 
svereidlitei, m aar ik had liever 5 
ronden gevochten en cr een 
goede partij van gem aakt.
Kick-boxen?
Het zijn zuivere karafe- 
technieken, gekom bineerd met 
gewoon boxen. Het is een van de 
hardste sporten . Het is een 
vechtsport waarbij je  ie tegen
stander zolang bewerkt ’tot hij o f 
zii de handdoek in de ring gooit 
o f  knock-out gaat.
Je hebt een voorkeur voor het 

’f id i-k o n ta k tw a a r o tn ?
Ik wil graag de techniek afm a- 
ken. Z o’n punten-systeem  als bij 
karate  vind ik meer een soort de* 
m onstratie. D aar ben ik gek op, 
m aar ik houd niet van een nepge- 
vecht. K arate is even aanükken , 
m aar ze gaan  niet dóór. D aar zit 
niet 2oveel spanning in. Ik wil 
het gevecht afm aken en niet hal
verwege stoppen en alleen op 
punten  scoren. Je doet het nou 
eenm aal, dan moet je  ook de 
konsekw eniies nemen.
H et is dus zuiver raak slaan?
Ja , het is geen show-vechten. Je 
kan op knock-out (ko) winnen 
en verliezen. N atuurlijk  pok op 
punten o f door opgeven, wam  
als je  bijvoorbeeld een leverstoot

moet incasseren, dan kan je niet 
meer doorvechien, dan krijg je 
het te benauwd.
Kost het j e  moeite iemand te slaan waar j e  niet echt iets mee 
uit te vechten hebt?
Nee, w ant ik heb wel iets met 
haar uit te  vechten. Zij wil van 
m ij winnen op dat m om ent, an
ders stapt ze de ring niet in. Ze 
denkt gewoon dat ze beter is dan 
ik.
K ijk, in de ring word ik een 
ander mens. Dan word ik heel 
koel, dan ga ik kijken a lsof ik 
iem and wii killen. Dan is het zij 
o f  ik.
Wat trekt j e  aan in deze tak van 'iport?
Ik hou van de uitdaging, van aktig. W at dai betreft ben ik een 
echte steenbok. Ik vind het 
prachtig. Ik ben at weken van te 
voren bezig met zo’n gevecln. 
Het is een kwestie van krachten 
meten denk ik. In het gewone le
ven, o f  het nou eeu spelletje is of 
karrière m aken, dan wit je toch 
óók iemand voorbij, dan wil je 
beter zijn dan een ander. Ik wil 
winnen en laten zien dat wij de 
beste stijl {het chakuriki-boxen) 
hebben.
H et lijk t m e een gevaarlijke sport. Kom en er niet vaak blessures voor?
H et lijk t heet wat tijdens zo ’n ge
vecht, m aar niet afles wat geluid 
m aakt is ook raak . Veel schampt 
ook af.
Als je  een n ap  o f  een stoo t krijgt 
tnoet je  die "b lo k k en ”  want 
anders kom t het tegen je  spieren 
en kan je  niet m eer verder vech
ten. Dat blokken kan wel eens 
blauwe plekken veroorzaken en 
pijn doen, m aar ernstige onge
lukken gebeuren er weinig.

Veel mensen denken dat alles is 
toegestaan, m aar dat is niet zo. 
Er zijn heel strenge regels. Je 
mag bijvoorbeeld geen ellebogen 
o f  knie&n gebruiken, o f  iemand 
in zijn kruis trappen. Gelukkig 
zijn er heel goeie scheidsrechters 
die ingrijpen als er iets mis gaat. 
D al kan je  een openbare w aar
schuwing oploveren en dat kost 
punten .
Wat betekent Chakuriki?
Dat is een door m ijn leraar Tom 
H arinck ontw ikkelde stijl in het 
kick-boxen. Het is een soort le
venswijze die gebaseerd is op  een 
harde en gedisciplineerde tra i
ningsm ethode en ten goede moet 
kom en aan de ontwikkeling van 
lichaam  en geest zodat je  p ro 
blemen in het dagelijkse leven 
beter aankan.
Chakuriki betekent "ontleende 
k rach t” . Dar is iets dat je  eigen
lijk alleen m aar kan aanvoelen. 
Het is m eer iets geestelijks, ver
w ant met Zen (oosterse m edita
tietechniek).
Ergens is altijd  nog iets w aar je  
nieuw-e kracht uit kunt putten. 
Het is misschien het onbereikba
re.
Toen ik  j e  zag lesgeven viel het me op dat j e  aan de ene kant heel zacht en behulpzaam bent, maar tegelijk ook  heel streng. Waar
om?
O p deze school is de discipline 
heel streng. Dat is zoals gezegd 
een deel van de Chakuriki-fiioso- 
lie. Al?» je  dat niet leuk vind dan 
ga je  gewoon ergens anders trai
nen.Ais je  kom t moet je  er keihard 
tegenaan, het is hier geen gezel
ligheidsclub. P ra ten  doe je m ar 
aan  de bar. Je bent met elkaar 
bezig, het zou wat worden als 
iedereen m aar wat zit te kletsen,

dat kan bij ons niet. Je vecht met 
je  handen en je  voeten en je  
m ond hou je dicht.
Wat voor waarde heeft hel chakuriki voor kinderen?
Dc jeugd die hier kom t gaat er 
echt op  vooruit. Ze worden er 
beter van want ze kunnen hun 
agressie gekontrolecrd kwijt. 
Met elkaar, m aar ze kunnen ook 
lekker op  een zandzak trappen, 
die mogen ze wel raken. Dat is 
toch heerlijk voor die kinderen. 
Ze leren zich tegelijk ook beheersen want ze moeten tóch luiste
ren tijdens de les, anders krijgen 
ze een draai om hun oren. Ze 
scham en zich ook als ze de les 
verstoren, want anderen kunnen 
wel hun m ond dicht houden. 
Dus eigenlijk gaai het vanzelf. 
Ze voeder, zo elkaar op.
Wat voor invloed heeft het op  

jo u w  persoonlijke leven?
Voor mij is chakurik i een manier 
van leven. Ik probeer mezelf te 
veranderen door gewoon een 
beter m ers ie  zijn. Vroeger was 
ik nogal opvliegend, ik ben een 
stuk rustiger geworden en bekijk 
het ook eens van een andere 
kant.
Je bent trouwens een heel vrolijk en goedlachs mens.
Ja . je  moet er wat van maken 
tenslotte. Je m oet niet zeuren en 
gewoon iets aanpakken. Anders 
w ordt je  alleen m aar sjagerijnig 
en daai hou ik niet van. Mensen gaan zo gauw zitten zeuren en 
willen helemaal niets meer. Je 
hoeft van mij niet aan sport te 
doen, m aar ga gewoon iels doen, 
cr zijn genoeg leuke dingen, blijf 
niet zitten m okken.
Je houdt niet van m okken?
Nèé! N atuurlijk  is het leven soms zw aar, nou dan ga je  er toch 
hard tegen aan , er komen later 
wel weer rustiger lijden. Dat 
moet je  je  gewoon aanlereni. Z or
gen m aken helpt toch niets en 
een paar dagen later denk je 
w aar heb ik m e nou druk om  ge
m aakt.
Wat doe je  nog meer behalve kick-boxen?
Ik ben danseres in de limbo 
groep van R icardo Aziess. Ik heb 
de kans gekregen om  van m ijn 
andere hobby, dansen, mijn 
beroep te m aken. H et is heel leuk 
en vak heel goed met hel kick- 
boxen te kom bineren.
Tenslotte: j e  ziet er niet uit als 
een vechtersbaas. Integendeel! 
Kijk, sommige mensen denken 
dat jc als wereldkam pioene kick- 
boxen een soort polderwerker 
m oet zijn . N ou, ik ben eigenlijk 
m aar een doodgewoon meisje. 
Als ik uit ga heb ik een leuke 
jurk  aan, met zulke naaldhakken 
en m ooie sieraden erbij.

M A RTIN  VAN ETTEN .


