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Woensdag 8 september 1971

4e maandelijkse wijkkrant. Een gezamenlijke publikatie van 5 buurthuizen en het wijkcentrum van de
Hugo de Groot-, Frederik Hendrik- en de Staatslie
denbuurt:
— Staatsliedenbuurt, v. Beuningenplein 25, tel. 388770;
— De Witte Brug, de Wittenstraat 27, tel. 388417;
— De Vuurtoren, le Nassaustraat 34, tel. 126392;
— de Reiger, v. Reigersbergenstraat 65, tel. 120920;
— Wükcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt,
p/a A. Denkers, Spaarndammerstraat 9, tel. 242670.
— ’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695;

Een nieuw hart voor
de Staatsliedenbuurt
In kringen van het wijkcentrum üs eeu stout plan ge
boren. Er duiken mogelijkheden op om de Staatslieden
buurt een nieuw hart te geven. Het bijzondere is, dat
deze mogelijkheden door de buurt zelf het eerst worden
gezien en niet door officiële instanties. Als ooit ergens
kansen liggen voor inspraak van de bevolking van
meetafaan, dan is het hier en nu.
Het nieuwe hart zou geplaatst kunnen worden in en
rond het eerste stuk van de De Wittenkade. Een samen
bundeling van de eerste ideeën in de vorm van een con
ceptplan wordt momenteel aangeboden aan de bewoners
rond dit deel van de Staatsliedenbuurt. Zij zijn er het
eerst en het meest mee gemoeid. Op hun reacties wordt
ook dringend prijs gesteld. Het moet een plan van de
buurt en vóór de buurt worden.

Wij willen een gedeelte van
de Wittenkade dempen en
daarna inrichten als speel- en
ontmoetingscentrum. Aan de
rechterzijde ziet u een vogelvluchtschets. Een bevriende
architect, die de smaak ervan
te pakken heeft gekregen,
laat u hierop zien, hoe een en
ander er uit zou komen te
zien.
In gedachten gaan we even
aan ae wandel. Bij de pijl op
de kruising van de Fannius
Scholtenstraat en de De Wit
tenkade stappen wij de kade
muur over, gaan vier treedjes
af en komen zo op een bete
gelde ruimte (2). Hie is
plaats voor een pierebadje,
een zandbak, klimrekken
enz., speciaal bestemd voor de
peuters. We vervolgen onze
tocht richting Nassauetraat.
Eerst passeren we een ver
hoogd gedeelte (4). Hier is
een groenstrook. Je kunt er
heerlijk zitten op banken. Via
drie treedjes omhoog komen
we op een pleintje (5) met
kiosk en zitbanken. Dan drie
treedjes omlaag. Zonder last
te hebben van trams en auto’s
lopen we onder de brug van
de 2e Nassauetraat (1) door.

De volgende publikatie verschijnt op 6 oktober.
Kopü hiervoor moet uiterlgk op woensdag 22 septem
ber im het bezit zijn van de Wijkkrant, 3e Hugo de
Grootstraat 5, tel. 125695.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze bladzijde?
Stap dan naar een van de buurthuizen of ’t wijk
centrum of bel of schryf de redactie van deze pagina,
3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695.
wone dagelijkse leven is het
gezellig elkaar daar te ont
moeten. Tenslotte belanden
we weer in een open ruimte
(4) met veel groen en zitgele
genheden. Dit gedeelte wordt
afgesloten door de verbin
dingsweg tusBen de le Nas
saustraat en de Van der
Duynstraat.
Dacht u, dat we het hierbij
lieten? We kijken verder dan
onze neus lang is! U weet, dat
de kininefabriek te koop
staat. De kans is groot, dat
iet gebouw in gedeelten ver
kocht wordt aan allerlei klei
ne bedrijven. Stelt u voor: als

galerij (6) komen, toeganke
lijk via een passage (6A),
met daarboven clubruimten,
openbare leeszaal, ruimten
voor het Wijkcentrum enz.
(7).
Sinds 1 september huurt
het wijkcentrum de voormali
ge winkel van Edelweiss op
de hoek van Boetzelaerstraat-van Hallstraat. Deze
maand wordt de winkel met
de bijbehorende ruimten op
geknapt en ingericht. Op za
terdag 2 oktober wordt de
ruimte voor de buurt openge
teld. Allle verenigingen,
buurthuizen en instellingen in

de buurt zijn gevraagd om
die dag mee te doen aan een
informatiemarkt, waar ge
toond wordt, dat er meer in
en voor onze buurt gebeurt,
dan de meeste mensen wel
weten. Als u ideeën hebt voor
deze dag kunt u die kwijt in
de brievenbus van onze win
kel of bij een van de leden
van de voorbereidingskommissie voor de opening:
H. Swalef, J. M. Kemperstraat 11 hs tel. 169620, A.
Denkers, tel. 242670, T. Rijsewijk M. Kemperstraat 22, tel.
163960, G. Gruppen, Fred.
Hendrikstraat 8 II tel. 387440.

We arriveren aan de andere
zijde in het gedeelte van de
voormalige kininefabriek.
Via een verhoogd pleintje
(5) komen we daarna bij een
verdiept liggend sportveld
(3), met aan de andere kant
brede in het rond lopende
treden. Een soort arena. Bij
een spelevenement is daar
plaats voor honderden sup
porters. Maar ook in het ge-

B U U R T H U IS S T A A T S L IE D E N B U U R T
v. Beuningenplein 25
tel. 388770

Ons Huis stelt zich ten doel
mét de bewoners van de
buurt de mogelijkheden te
bieden tot: „het ontmoeten
van buurtgenoten: het bieden
van een recreatief en vor
mend programma; het leef
baar maken van de buurt.”
Bijna iedereen is nu w'eer
van vakantie terug en in het
buurthuis gaan de aktivitei
ten weer aan de gang. Als de
nieuwe leiding is geïnstal
leerd, dan gaan alle groepen
weer beginnen. De deelne
mers van vorig seizoen krij
gen een berichtje!
Ochtendspeelzaal voor peu
ters van 2-4 jaar, vijf ochten
den in de week, ƒ 7.50. Er is
een wachtlijst.
Kinderklubs zijn er op
woensdagmiddag en in de
vroege avonduren. Klubs met
wisselend programma voor
jongens en meisjes.
Judo. Drie lesuren op vrij
dagavond van 6-9 uur voor

jongens én meisjes van 5-15
jaar.
Damesgymnastiek en rit
miek maandags in de v. Hogendorpschool, twee uren en
op dinsdagmiddag in het
buurthuis één uur.
Ballet voor meisjes van 711, ’s maandags na schooltijd
en voor 5-7 jr, dinsdags na
schooltijd.
Kookklubs voor jongens en
meisjes. Er staan in de keu
ken drie dubbele gasstellen.
Zwemmen in het oefenbad
aan de Marnixstraat, heeft
het buurthups drie zwemuren. Er is altijd een wacht
lijst, maar u komt aan de
beurt!
Film, zondagfilm begint
weer eind september.
Dit is een keuze uit het
programma, in het buurthuis
kunt u het vollediger krijgen,
met bizonderheden als dag en
uur, leeftijden en kosten.

B U U R T H U IS 'T T R E F P U N T

3e H ugo de Grootstraat 5
n o iritn .

1. voetgangersonderdoorgang (onder bestaande brug); ?.
speelterras met vijver, zandbak, klimrekken enz.; 3. terras
t.b.v. basketbal, rolschaatsen, tribune als podium voor muziek,
dans en andere aktiviteiten; 4. open ruimte met groen voor
zieningen (zitjes, kegelen enz.); 5. open ruimten met kiosken,

DE WITTE BRUG
De Wittenstraat 27

dat eens doorging!!!! Het zou
in de kortste keren gaan re
genen van klachten over de
herrie, het lawaai en de rom
mel. Dat mogen wij nooit
dulden! Wij willen, als u ach
ter onze plannen staat, de ge
meente vragen dit terrein een
bestemming te geven ten
dienste van de buurt.
Wij denken hierbij in de
eerste plaats aan woningen
voor bejaarden (11), gegroe
peerd rond een dienstencen
trum (10), waar aanvullende
hulp verleend wordt. Aan de
zijde van de Van Limburg
Stirumstraat kan een winkel

Cougny” - café met m>eciale 7—8 uur,/ handarbeid voor
attractie (band, film)) 8—12 meisj.es roijd tien jaar 7—8

eventueel markt enz.; 6. winkels met passage (aansluitend op
wijkcentrum); 7. wijkcentrum met zaal, bibliotheek, klubruinv
ten enz.; 8. restaurant; 9. terras; 10. recreatieruimten en hulp
diensten t.b.v. bejaardencomplex; 11. bejaardenwoningen; 12.
parkeren.

BUURTCENTRUM
REIGER”

.IDE

tel. 125695
Buurthuis: een huis voor de
bewoners van de Hugo de
Groot-ibuurt. Een huis, waarin
van alles kan gebeuren wat u
zelf wenst. Maar er staan ook
vaste dingen op het program
ma, waar iedereen aan mee
kan doen:
PEUTER- en KLEUTERWERK
Voor peuters van 2 tot 4
jaar is er een speelzaal, elke
morgen van 9 tot 12 uur. Kos
ten: ƒ2,—. (er is jammer ge
noeg een wachtlijst).
In het nieuwe seizoen heb
ben we weer enige moeders
nodig, die bereid zijn een
mongen per week rte komen
helpen op de speelzaal, Als u
van kinderen houdt, en het
leuk vindt om te komen,
neemt u dan eens kontakt op?
Kleuters kunnen tereche op
ï i m o B i g / i O rrr.rr» i/-l./-l o .rr—^ r r u » n a a n — Q i—

nieuwe dingen te gaan doen?
Jullie zijn al weer enige we
ken naar school en het wordt
tijd dat we elkaar ook weer
eens op ’t Trefpunt zien.
We zijn al twee woensda
gen bij elkaar geweest. Je
hebt zeker wel gemerkt dat
Jan, Dineke en Fred vertrok
ken zijn en dat Niny en Nico
er voor in de plaats gekomen
zijn.
Voordat alle clubs weer
echt gaan beginnen wilden
we nog één woensdagmiddag
bij elkaar komen om een
groot feest te maken. Dan le
ren we elkaar allemaal goed
kennen, want er ziin weer
heel wat nieuwe gezichten.
We hebben nu een woens
dagmiddag film gehad en een
middag
SUPERINSTUIF.
Voor de volgende woensdag
hebben we het volgende

De W ittenstraat 27
Buurtcentrum voor

de Staatsliedenbuurt

Tel. 388417 staf: Saskia de
Graaff, Jas Linnebank, Ton
Schimmelpennink,
Joop
Spanjaard.
Voorlopig programma
VOLWASSENENKLUBS
Maandagmiddag bejaardensoos 1—4 uur.
Dinsdagavond moederklub
8—11 uur, soos voor getrouw
de mannen - volleybal 8—11
uur.
Woensdagavond ontspanningsklub dames-volleybal
8—1! uur.
Vrijdagavond klaverjaskiub
„Witte Brug 8—11.30 uur.
Zondagmiddag
„SpaansPortugese Kulturele vereni
ging” 2—5 uur, 6—10 uur klutuur en ontspannig voor
spaanssprekende en Portu
geessprekende gastarbeiders
en vrienden.
OUDERE JEUGD boven zes
tien jaar.
Dinsdagavond „Taveerne
Cougny” — creativiteit en ge
zelligheid 8—10.30 uur. Don
derdagavond
„Taveerne
Cougny” — café, biljart, ta
felvoetbal, dammen, schaken,
kaarten 8—10.30 uur.
Vrijdagavond
„Taveerne

Cougny cafè met speciale
attractie (band, film ) 8— 12
uur.
JEUGD van 13 tot zestien
jaar.
Maandagavond dansinstuif
7.30—9.30 uur, tafeltennisklub
7.30—9.30 uur.
Woensdag
avond „Artistica” besloten
klub 7.30—9.30 uur, gitaarkiub 7.15—8.00 ur. Donder
dagavond dansinistuif 7.30—
9.30 uur. Vrijdagavond „Ar
tistica” besloten klub 7.30—
9.30 uur, voetbal in de zaal
7—8 uur,
Dinsdagmiddag kookklub
4.30—6 uur.
JEUGD VAN LAGERE
SCHOOL
Maandagmiddag kookklub
4.30—6 uur.
Maandagavond instuif: spe
len en handarbeid 7—8 uur.
Dinsdagavond instuif: voet
bal in de zaal, spelen, handar
beid 7—8 uur.
Weonsdagmiddag instuif:
voetbal in de zaal, spelen,
handarbeid 2—3.30 uur.
Donderdagavond voetbal in
de zaal 7—8 uur, toneelklub
7—8 uur.
Vrijdagmiddag ballet voor
de kleineren 4.30—5.30 uur,
ballet voor de groteren 5.30
—6.30 uur (ballet en creatie
ve expressie).
Vrijdagavond handarbeid
voor jongens rond tien jaar

uur,k Handarbeid voor
meisjes rond tien jaar 7—8
uur.
Woensdagmiddag gitaarklub voor kinderen en tien
jaar en ouder (drie gitaren te
leen aanwezig) 6.30— 7.15.
Zaterdagmiddag instuif (zie
woensdagmiddag).
KLEUTERS tot en met zes
jaar.
Woensdagmiddag instuif
2 .00— 3.30 uur.
Donderdagavond „na tafel”
speelklub 6—7 uur.
Zaterdagmiddag
instuif
2.00— 3.30 uur.
PEUTERS
Iedere ochtend peuterspeel
zaal, georganiseerd door de
werkgroep „Peuterspeelzaal
Staatsliedenbuurt" van 8.30
—12.00 uur.
KIENEN
Iedere maand is er op een
donderdagavond kienen voor
bezoekers van de Witte Brug.
De juiste datum vindt u ook
telkens in dit blad.
MAATSCHAPPELIJK
WERK
Spreekuren: dinsdagoch
tend en donderdagochtend v.
half negen tot half tien,
maandagavond en woensdag
avond v, zeven tot acht.
Maatschappelijk werkster: J.
Spanjaard.

Ex-profvoetballer Piet Kruiver traint Vuurtor«n>e|ftal

„Ik was zelfs zo blij dat me
zelf bezwoor: En nou nóóit voet
bal meer! Tot op een k eer... Ik
woon in Zaandam, en daar
woont ook ene Van Soest, de lei
der van iets in Amsterdam dat
„De Vuurtoren” heette. Het zei
me allemaal geen flikker. Komt
die Van Soest bij me thuis, gaat
me daar een verhaal zitten op
hangen over jongelui, zijn jonge
lui, die het zo ellendig heb
„Het was op een avond toen ik voor het eerst in „De Vuur ben,
zegt dat daar iets aan ge
moet worden en vraagt of
toren” kwam, en ik kan je wel zeggen: ik schrok me lam. Of daan
ik trainer wil worden van het
erger: ik knapte er op af. Ik had het me helemaal niet zo voor elftal dat hij wil beginnen.”

„Twee jongens van de

drugs af, dat telt”

gesteld, en dan overvalt je de sfeer. Daar zat iets dreigends
voor me in, iets wat ik niet kon vatten, voel je?”.
„In de kroeg kwam ik al niet
vaak en al dat hippe gedoe, oeh,
het interesseert me niet. Arge
loos stap je dan zo’n Vuurtoren
binnen. En donker ding, en met
om je heen jongelui van het type
waar Piet nu niet direct op valt.
Ik ben toch maar aan de bar
gaan zitten, voor een pilsje. Je
probeert, onwennig, een ge
sprekje, en dan ontdek je dat die
gasten toch wel aardig zijn. Wat
denk je dan ? God zegene de
greep, en trainen maar!’'.
Aldus geeft ex-profvoetballer
Piet Kruiver (33), laatstelijk bij
DWS, z’n eerste kennismaking
weer met het klubhuis „De
Vuurtoren”, in de 1ste Nassaustraat. Dat is nu een jaartje ge
leden. Wist hij waar hij aan be
gon? Wist hij dat die donkerte,

die in het klubhuis heerst, type
rend is voor het klimaat waarin
de vaste Vuurtoren-klanten le
ven. Dat wil zeggen: zü leven
in het verborgene, aan de rand
van de maatschappij, met hun
problemen, met hun drugs ook.
Voor Kruiver iets geheel
nieuws, een andere wereld. Toch
stapte hij erin en hij zegt nu:
„Het is boeiend, en niet makke
lijk trouwens. Maar dat igeeft niet.”
Hoe is hij dan wel betrokken ge
raakt bij het werk voor ver
waarloosde Amsterdamse jonge
lui? Kruiver: „Drie jaar geleden
ben ik uit ’t voetbal gestapt. Ik
móest, om mijn rug en ben voor
meer dan de helft invalide ver
klaard. Dat van die rug is na
tuurlijk niet zo leuk, maar ik
was wel blij dat ik van 't voet
bal af was. Geen centje hart-

d. Ver. Ons Huis
Reigersbergenstraat 65
T tel. 120920
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Waarvoor wij uw qandacht
vragen is het volgende
— dat het buurtcentrum
sinds juni van het jiar een
bestuur d.m.v. een z.g.l„Algemene Kommissie” hedft ge
vormd, wat geheel bestaat uit.
bewoners van de wijk.
— dat op deze wijze tomen
met de staf het beleid ge
vormd wordt en de begroting
wordt vastgesteld.
— zodat op deze manien een
programma van werkz|amheden en aktiviteiten Jkan
worden opgezet.
Voor het volgende Wordt
uw aandacht gevraagd (om te
noteren);
1. Op 8 oktober is er een
open avond voor de buurtbe
woners waarop een operettegroep en een accordeongroep
optreden.
2. Op donderdag 30 septem
ber is er een open avojid
waarop iedereen, die er zin in
heeft, gratis kan potten
bakken. Dit is dan de start
van de pottenbak-cursus, aan
vang 8.00 uur. U kunt zich
reeds opgeven.
3. We zoeken naar mensen,
die een kunst machtig zijn,
om te kunnen optreden voor
buurtbewoners. Kunt u dus
goochelen, muziek maken, to
neel spelen, films vertonen,
etc., etc., dan wordt u ver
zocht ons te bellen (120920).
4. Een aantal mensen in de
buurt namen het initiatief om

op vrijdag (vanaf 17 sep
tember) voor meisjes en
jongens van 6-8 jaar.
WOENSDAGMIDDAGINSTUIF (vanaf 22 septem
ber)
Voor kinderen van 4-11
jaar.
Van 2.00—4.00 uur, kosten
0,50 per keer.
Op deze middagen kunnen
de kinderen in groepjes
o.l.v. ongeveer 8 leidsters
meedoen aan verschillende
aktiviteiten o.a.: handenar
beid, tekenen, spelen, poppen
kast af en toe film etc. etc.
etc. etc. etc.
8. Voor verdere aktiviteiten
zoals vliegtuigbouw, accordeonclub, onderwatersport,
dameskoor, bejaardensoos,
bejaardengymn., etc., kunt u
altijd informeren of een pro
gramma opvragen van maan
dag tot vrijdag van 10.00 tot
17.00 en 20,00 tot 21.00 uur.
9. Heeft u tenslotte nog
ideeën, waarmee wij u zouden
kunnen helpen, dan kunt u
altijd bij ons terecht.
10. Met
vriendelijke
groeten, de staf:
D. M. Blokker,
(buurthuisleider)
Mej, S. v.d, Berg
(jeugdwerk)
Mej. C. Bosch
(volw. en bej.werk)
dan wel hard, maar daar zit een
stuk angst achter, dacht ik.”

TOCH GEDAAN

„Ik voelde er niets voor. Het
ging gewoon regelrecht in tegen
m'n principe van „nooit meer
voetbal”. Nou ben ik wel een
beetje week ook, en ik heb dat
hele verhaal nog eens in me la
ten bezinken. Ik heb zelf drie
kinderen, en als je dan gaat be
denken dat er ook nog een boel
zijn die niets op de wereld heb
ben.... Daar denk je dan aan.
En toen ben ik er maar in ge
stapt. Maar geschrokken ben ik
eerst wel.”
Kruiver traint de jongens van
„De Vuurtoren” twee avonden in
de week. Hij: „Het zijn goeie
jongens die ik train. Anders,
maar wel fijn. Je moet ook heel
anders tegen ze praten dan ge
woon. Op rolletjes gaat het ook
niet altijd. Dan ga je maar weer
eens met ze praten, zo van: jon
gens, willen we iets bereiken,
dan moeten we op de training
zijn ook. Dat begrijpen ze dan
allemaal best, maar op het mo
ment dat ze zich omdraaien zijn
wat dat is. Of wel. Er igaat zo’n
boel in hen om. Ze schreeuwen

een cursus Engels te organi
seren. Heeft u interesse om
deze taal te leren, belt u ons
dan even op.
5. Naast de ochtendspeelzaal
organiseren we op maandag-,
dinsdag-, donderdag- en vrij
dagmiddag van 2-4 uur een
peutersoos voor kinderen van
2-4 jaar. Op deze middagen
krijgen de kinderen gelegen
heid om te spelen, te werken,
met potlood, verf en papier
en klei etc. etc. onder deskun
dige leiding.
Aanvang op 6 september,
komt u eens kijken.
6, Kinderen vanaf 6 jaar
kunnen bij ons zwemles
krijgen om het zwemdiploma
te behalen. Onder deskundige
leiding van 2 gediplomeerde
instructeurs elke zaterda
gochtend van 9.30 tot 10.30
uur in het sportfondsenbad
West. Kosten ƒ 2.50 per keer.
Opgave in het buurtcentrum
(tel. 120920).
7. VOOR KINDEREN T/M
11 JAAR
Na schooltijdclubs, aanvang
kwart over vier, kosten ƒ 0,50
per keer.
op maandag (vanaf 13 sep
tember) voor jongens en
meisjes van 6-8 jaar.
op dinsdag (vanaf 14 sep
tember) voor jongens van 911 jaar.
op donderdag (vanaf 16
september) voor meisjes van
9-11 jaar.
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„Nu weet ik privé niets van
ze. Dat weet de staf van het
klubhuis. Ik hoor er wel eens
van wat zich er soms allemaal
afspeelt, maar ik bemoei me er
niet mee. Bij mij staan de jon
gens vrij. Als ze op het veld zijn,
zijn ze eruit. Zo voelen ze het
zelf ook. Je hoopt dan dat ze van
de training nog wat leren ook, al
gebeurt dat dan besodemieterd,”
aldus Piet Kruiver.
Hij legt uit dat het voetbal,
zoals „De Vuurtoren" dat be
drijft, veel meer is dan alleen
maar een balletje trappen. Ten
slotte, het gaat om jongens die
aan de zelfkant van de maat
schappij leven, en de „regels”
nooit of nauwelijks geleerd heb
ben. Zij leven in hun eigen we
reld. Kruiver: „Hoe gaat dat met
voetbal? Dat is een zaak van sa-

woensdagmiddag voor een ei
gen klub. Maar «tot en met 15
september kunnen ze ook te
recht op 'de instuif voor alle
kinderen, steeds om 2 uur op
woensdagmiddag.
Ook is er voor hen kleuterjudo op dinsdagmiddag om
half 5. Dit wordt geleid door
een goede, sportleraar, Ben
Smit, die er een echt feest
voor de kinderen van maakt!
Kosten: ƒ 1.50.
VOLWASSENEN:
Naaicursus. Op dinsdag
morgen (half 10 tot 12) én op
dinsdagavond (half 8 tot 10)
is er een naaikcursus, die al
draait vanaf 31 augustus. Als
u snel bent, kunt u er nog
wel bij! Kosten: ƒ70,— voor
een heel seizoen. Niet aarze
len, doen! ’s Morgens is er
een aparte kinderoppas!
Damesgymnastiek. Op dins
dagmorgen om 10 uur kunt u
terecht voor de gymnastiek in
een leuke sfeer en onder goe
de leiding. Er is een aparte
kinderoppas, dus waarom zou
u het niet doen? Speciale
gym-kleding is niet nodig.
Kosten: ƒ 1.50 per les.
Keep-fit-training, een trimclub voor mannen! Kom ook
mee trainen elke dinsdag
avond: met een stel leuke
mensen. U voelt zich vee!
lekkerder als u wat aan sport
gaat doen, reken daar maar
op! Kosten: ƒ 1.50. Tijd: 21.15
uur.
OUDERS. U zult dit jaar
wel vaak iets van ons horen.
We zijn vast van plan om met
u door te gaan zoals we dat
het afgelopen jaar gedaan
hebben. Veel kontakt over
de kinderen hebben we ge
had, tot ieders tevredenheid.
Heeft u zelf wensen en ideeën
(oudercursussen, wilt u mee
werken in b.v. de vakantiespelen, speelgoed timmeren,
affiesjes ontwerpen), steek ze
dan niet onder stoelen of ban
ken! Wij zijn ervoor om er
iets mee te gaan doen!
START VAN HET JEUGD
WERK:
Beste jongens en meisjes,
Zo de vakantie zit er weer
op. Zijn jullie goed uitgerust
om met elkaar weer allemaal
menspel, van geven en nemen.
Buiten het veld, in het dagelijks
leven, is het net zo. Daarvan
probeer je iets over te brengen.”
STIMULANS

„Dat ligt in de lijn van de staf.
Ik heb er drug-klantjes bij. De
staf wil ze er af hebben. Ik ook.
Ik heb er twee gehad die er
zwaar onder zaten. Die zijn er
nu af. Kijk, dat is voor mij veel
belangrijker dan wat ook. Als
voetbal daarbij een middel is,
wel, dan kijk je er weer anders
tegenaan.” In september gaat
Kruiver’s Vuurtoren-elftal in de
competitie meedraaien. De trai
ner hierover: „Daar zdt, teigen de

plannetje:
Knoop het goed in je oren!!
Weosndag 15 sept.
Wat gaan we doen: SUPERINSTUIF met een speurtocht
in het Trefpunt en in de buurt.
Hoe Laat: Van 2 tot 4 uur.
Voor wie: Alle kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Kosten: 50 cent per kind.
Jullie krijgen nog bericht
wanneer de andere clubs pre
cies gaan beginnen. Tot ziens
woensdag 15 sept.!!!!!!
Niny en Nico
Onvoorstelbaar. .. . moei
lijk is het je voor te stellen
aan tieners die je nog niet ge
zien hebt.
Toch even proberen: Bert,
Chris, Dini, Hans, Jolande,
Jeanette en Lex zitten op de
Sociale Akademie, een aoor.t
school voor mensen die later
werk in een buurthuis willen
vinden. Een aantal uur per
week moeten ze op een
buurthuis in de praktijk wer
ken. Ze kozen daarvoor het
Trefpunt uit.
Margot zit ook op zo’n So
ciale Akademie en komt nu
een jaar lang de hele week in
een buurthuis praktijk opdoen.
En dan ben ikzelf, Leo,
aangenomen als opvolger van
Jan Hakkoer.
Gelukkig zijn er buiten
Hans nog twee bekenden van
vorig jaar over: Arjan en Ar
nold doen ook dit jaar weer
mee, gewoon omdat ze het
leuk vinden.
Onvoorstelbaar moeilijk om
je voor te stellen hoe we dit
jaar gaan werken. We hebben
wel wat ideeën: met de scho
lieren die cel 13 bezoeken
verder praten over de enquete en wat we nu kunnen gaan
doen met hen op sohool en in
het Trefpunt, met de soosfoezoekers niet alleen dansen en
drinken, maar ook eens iets
anders proberen om het ge
zellig te maken, zonder het
dansen en platen draaien te
vergeten. Kun jij het je voor
stellen?
Stel je deze maand in ieder
geval eens voor aan ons, dan
doen wij hetzelfde,
achtergrond van wat ik vertelde,
wel een stimulans in. De jongens
zelf zijn er erg enthousiast over.
Ik voor mij zeg er achteraan: als
ze iets van het samenspel leren,
en verder komen dan dat eigen
probleem-wereldje, dan is dat
voor mij belangrijker dan met
6—0 in de competitie winnen.”
Kruiver’s elftal heeft al diver
se wedstrijden gespeeld. Daar
was laatst, en dat typeert veel,
een bijzondere bij. De jongens
van „De Vuurtoren” speelden
toen tegen een team van de
Zaandamse politie. Een soort
„confrontatie”, voor jongens die
buiten het veld nog wel eens iets
met de politie te maken hebben.
Kruiver: „Zo iets valt op. Vooral
ook de politie was er enthousiast
over.”
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Amsterdams historisch
scheepvaartmuseum: door
stadsbestuur afgescheept
29 september aanstaande
vindt de meest trieste verga
dering: plaats die we als Amster
dammer maar bedenken kunnen:
in het vervallen en nog in lengte
van jaren niet te restaureren ge
bouw van ’s Lands Zeemagazijn,
van het vroegere marine-etablissement, komen bestuur en leden
bijeen van het Nederlandsch
Historisch Scheepvaart Museum
om over de toekomst (het wel of
niet voortbestaan) van het mu
seum te beslissen. Er is een zeer
kwade kans op opheffen, waar
door een unieke collectie
scheepsmodellen, schilderijen,
boeken, met liefde en zorg bij
een gebracht, verstrooid zal wor
den. Wij en u kunnen er wellicht
iets tegen doen: bezoek in de ko
mende dagen en weken dat
Scheepvaartmuseum, waarmee u
uzelf een groot genoegen doet en
laat er dan een briefje achter
voor burgemeester Samkalden
en zijn wethouders die uw wet
houders zijn, voor havenbaron
nen en reders, die onder vreem
de vlag willen gaan varen en
voor de regering Biesheuvel.
Ook kunt u lid worden van de
vereniging Scheepvaartmuseum.
Als u heel slim bent kunt u het
unieke boek kopen met de
prachtige kopergravures van
„Verscheyde Schepen en Gesichten van Amstelredam, naar ’t
leven afgetekent en opt Cooper
gebracht door Reinier Nooms
alijas Zeeman”: de Oostervaarders en Noortsvaardere, de Tocht
Schuyten of Sparendammers
Vissers, de Vrijheyt, een oorloogs Schip en de Hasewint, een
Spaens Vaarder, de diverse Wa
ter Schuyten, een Vriesse Turrif
pott, het Afloopen van een
Schip op Rapenburg, een Wieringer Lichter, de Haagse, Delftse en Rotterdamsche Nacht
Schuyten, de Block Huysen, de
Schol Schuyties of Pinckies en
nog veel meer, in prachtband,
zeldzaam en voor slechts twee
tientjes. Dat houdt u dan in elk
geval over van de eventuele fail
liete boedel van het Scheep
vaartmuseum.

In 1913 werd door particulie
ren op de noordelijke oever van
de Amsterdamse haven de Eer
ste Nederlandse Tentoonstelling
op Scheepvaartgebied gehouden:
modellen van oude Oostinjevaarders, schilderijen en prenten van
schepen en zeeslagen en talloze
objecten die met de scheepvaart
in de roemruchte dagen van
weleer te maken hadden. De
tentoonstelling was zo’n succes,
dat men besloot er iets blijvends
van te maken. Zo werd in 1916
dat Historisch Scheepvaart Mu
seum opgericht, in drie aange
kochte huizen in de Cornelia
Schuytstraat, op de hoek van de
Lairessestraat. Men had al met
een twee grote collecties oude
scheepsmodellen en een waarde
volle maritiem-historische biblio
theek. Geleende objecten wer
den, als er om gevraagd werd,
teruggegeven en later vaak toch
weer bij erflating verkregen.
Voorts werd het Scheepvaartmu
seum verrijkt met aankopen en
giften van leden en vrienden.
In 1956 kreeg men steun van
de overheid, maar veel waa dat
niet. De overheid was nog wel
vriendelijk: op 1 november 1962
werd herdacht dat het Scheep
vaartmuseum veertig jaar terug
was geopend en m r Y. Scholten,
toen staatssecretaris van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen
(en die hadden er alle drie mee
te maken) zei dat hij de collectie
prachtig vond, het beheer voor
treffelijk, maar de huisvesting
onvoldoende. Burgemeester Van
Hall zei prompt te hopen, dat
binnen afzienbare tijd een rui
mere en etatiger behuizing te
vinden en te vergeven zou zijn.
En dat moest worden ’s Lands
Zeemagazijn, een historisch ge
bouw op Kattenburg, waar ook
de Ruyter nog heeft gewoond en
gewerkt. Het kwam leeg omdat
het marine-établissement ver
huisde voor de IJ-tunnel en het
bestuur van het Scheepvaartmu
seum begon al plannen te maken
voor de verhuizing, die acht ton
zou kosten en waarvoor men re
kende op steun van rijk en ge
meente, die evenwel verstek lie
ten gaan.
Grootste

Uitgave
Wiering's
Weekbladen n.v.
to tale op laa g :

353.800 ex.
Nes 55— 55a

Het Amsterdamse Scheep
vaartmuseum is, op dat van
Greenwich na, het grootste in
Europa, en ook het armste. Het
maritiem museum in Rotterdam
krijgt jaarlijks de nodige acht
tori van de gemeente als subsi
die, het veel grotere Amster
damse
Scheepvaartmuseum
krijgt ƒ 60.000 van de gemeente,
ƒ 60.000 van het rijk, en de leden
brengen zelf nog ƒ 60.000 bijeen
(samen ƒ180.000). Niettemin
groeide door zuinig beheer en
door giften de collectie, die nu is

tellende bibliotheek; als hij moet
kijken naar de ouwe stoompont;
de ijsbreker, en diverse andere
bootjes die her en der gemeerd
liggen. Dit jaar heeft hij, dank
baar, de kosteloze hulp aanvaard
van iedereen, die met plezier
doet wat het stadsbestuur nalaat.
Geen geld

Intussen was al in 1968 — na
zes jaar vragen — door het rijk
besloten een Rijks Maritiem Mu
seum te stichten, met als kern de
prachtige collectie van het Am
sterdamse Scheepvaart Museum.
Het zou komen in ’s Lands Zee
magazijn. dat mede met steun
van Amsterdam zou worden ver
bouwd. Amsterdam had evenwel
vele andere zorgen, o.a. de ope
ra, maar het is natuurlijk géen
manier om de liefhebbers van
scheepvaart-historie weg te
schrappen tegen de liefhebbers
van opera en ballet.
Met nieuwe bezuinigings-maniakken in Den Haag heeft het
bestuur van het Scheepvaartmu
seum al te verstaan gekregen
dat de plannen zoals dat zo hy
pocriet heet de ijskast ingaan
(en die ijskast zal wel een dood
kist blijken).
Tegenplan

Het bestuur heeft een tegen
plan. Men wil het leegstaande
zeemagazijn voor een appel en
een ei huren van het rijk, om er
voor eigen rekening, simpel en
geïmproviseerd, het nieuwe mu
seum van de oude collectie op te
zetten. Men wil dan de drie hui
zen in de Cornelis Schuytstraat
verkopen om zo een aanloopsom
te hebben voor de restauratie.
Let wel, de restauratie van een
rijksgebouw! In de bestuursnotulen houdt men het netjes: men
betreurt de gang van zaken zeer.
Rotterdam heeft een goed ge
subsidieerd maritiem-museum.
Den Helder een marine-museum,
Vlissingen een klein scheep
vaartmuseum, Groningen een
museum van de kustvaart. Het
Amsterdamse Scheepvaartmu
seum omvat veel meer: alles
over de oude scheepvaart en
over de nieuwe scheepvaart.
Men kan er les krijgen in geo
grafische natuurkunde, men ziet
schepen op de helling, men ziet
hoe het ontsnappingsluik van
een onderzeeboot werkt, als het
werkt, men heeft werksloepen
voor jonge mensen om mee te
roeien, ze kunnen een ankerlier
ophieuwen, leren omgaan met
een afstandsmeter, en als jonge
of oudere bezoekers vragen heb
ben krijgen ze antwoord: van de
directeur zelf, oud-stuurman,
historicus, die niet te beroerd is
jongmaatjes zelf rond te leiden.
Het bezoek neemt toe. In 1970
waren er 24.000 mensen, groot en
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SPORT IN DIT WEEKEND
A jax S tadion
M id d en w eg
Lijn 9

S p o rtp a rk
B lauw W it
S tad io n straat
naast O lym p.
S tadion
S p o rtp a rk
B u iks lo terb an n e
Te bereiken m et
b u s 3 4 v .a .C .S .
S p o rtp a rk
O okm eer
T ro elstralaa n
Bus 19 en 21
S p o rtp a rk
M id d e n m e e r
K ruislaan
t.o . Jaap E d enbaan

AJAX— HAARLEM
b -elftallen

BLAUW WIT— SPARTA
b -elftallen

DE VO LE W IJC K ER SHELMOND SPORT

Zaterd ag a.s
A anvang 14.30
A lle rangen ƒ 2,—
Jongens t/m 12 jr ƒ 1
zaterdag 14.30 uur
alle rangen 2.—
jeugd t/m 14 ja a r
en b ejaard en 1,—
Zon dag 14.30 uur
O verd ekt 5,—
O p e n -zitp la a ts 3,50
S taan p laa ts 2,50
Jo n g en s t/m 15 jr 50 c.

DCG— AFC

Zon d ag 2.3 0 uur
E n tree 2,—
A O W 'ers en jeu g d
50 cen t

OVVO—
DE SPARTAAN

Z o n d ag 14.30 u u r
E n tre e ƒ 2,—
J eu g d t/m 16 ja a r
en A O W 'e rs 50 ct

S p o rtp a rk
Sloten
S lo terw eg
buslijn 29

B L A U W W IT—
RCH

A anvang 2 uur
E n tree 1,25
T o t 16 ja a r en
A O W 'ers 50 ct

Z e e b u rg ia
S p o rtp a rk
Kruislaan
bij tu n n el

ZEEBURGIA—
JOS

A a nvang 2 uur
A lle rangen 1,25
Jo n g en s en
A O W 'e rs 0,50

S p o rtp a rk
J .v . G alen str
bij Jan T o o ro p straat
S p o rtp a rk
B u iten ve ld ert
De B o elelaan
B u itenveldertsel.

W A — SNA

A a nvang 1 4,30 u ur
Alle ran g e n 1,—
Jeu gd t/m 1 6 jr e n
A O W 'ers 0,25

ASV/ARSENAL—
DE VOLEWIJCKERS

A anvang 14.30 uur
V o lw assen en 1,—
Jeugd en
A O W ’ers 0,25

S p o rtp a rk
Ookm eer
O sdorp

DWG— ZRC

Zo n dag 14.30 u ur
E n tree 75 ct

S p o rtp a rk
Sloten
S lo terw eg

G O LD S TA R —
WILSKRACHT

Zon dag 14.30 u u r
E ntree 75 ct
Jeu gd, m ilitairen
en A O W 'ers 35 ct

S p o rtp a rk
De D iem en
a.d . M u id e rs tra a tw e g
M e t N B M -b u s
h a lte V in k e n b ru g
M id d e n m e e rp a d
aa n de K ruislaan
a c h te rZ e e b u rg ia

S p o rtp a rk
D rieb u rg
K ruislaan hk
W e e s p e rz ijd e

De Zwarte Schapen—
De Meteoor
TOG— VDO

Ambon— De Meer

A a nvang 1 4 .3 0 u u r
E n tree 1 .50
J eu g d en
A O W ers 75 c t.
A a nvang 2 u u r
E n tree 1.2 5
A O W 'e rs en k in d .
to t 14 j r 5 0 ct.
A a n van g 2 .1 5 u u r
E n tre e 1,—
Jeu gd t/m 16 jr
A O W ’ers 2 5 c t

Nieuw modehuis van
C & A in Noord
Donderdag 9 september is er
feest in het Grootwinkelcentrum
in Amsterdam-Noord. Van tien
uur des morgens af zal dan de
nieuwe vestiging van C en A
open zijn, met spektakel zowel
buitens- als binnenshuis.
Ageeth Scherphuis, die zo be
kende TV-presentatrice is in het
nieuwe modehuis (dat een aan
winst mag heten) gastvrouw bij
een voor iedereen toegankelijke,
flitsende modepresentatie, w aar
aan zes mannequins (twee man
nelijke) medewerken.
Spektakel zal er buiten het
modehuis zijn. Wiering’s Trom
petterkorps zal in de omgeving
van C en A en in het winkelcen
trum zijn befaamde klanken la
ten horen. Ook des avonds zal
dit Korps (het is immers koop
avond) het buitengebeuren op
luisteren, deze keer samen met
het Majorettenpeloton.
De inwoners van Noord, maar
ook zij die elders in de stad wo
nen, weten waar zij donderdag
terecht kunnen. De circa 100 de
taillisten in het Grootwinkelcen
trum Amsterdam-Noord vinden
dat de toegang tot hun winkelparadijs voor veel nieuwe autoklanten vaak lastig te vinden is.
De nieuwsgierige bezoekers
die per auto uit Noord-Holland
of door de IJ-tunnel over de
Leeuwarderweg of via de Schellingwouderbrug het nieuwe win
kelcentrum naderen zouden b.v.
veel gemak hebben van een paar
richtingborden bij de juiste af
slagen. Ook een opvallende
lichtmast of ander signaal in het
centrum dat van verre zichtbaar
eis zou hierbij kunnen helpen.
Overleg hierover met betrokken
overheden én investeerders is
geopend.
Een andere wens is: meer bussen speciaal uit oud Amster-

dam-Noord, Banne-Buiksleot,
Molenwijk en Tuindorp-Oostzaan.
Het verlanglijstje vermeldt
verder nog: meer beplanting in
het centrum en een taxi-standplaats. Ook zouden exploitanten
van een buitenterras en van een

pompstation met autowasinrichting van harte welkom zijn.
Overigens zijn de ondernemers
optimistisch over het succes van
dit nu reeds zo sfeervolle cen
trum, waarin het publiek winke
len als een prettige vrijetijdsbe
steding ondergaat.
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ma, oua-smurman tër groie
vaart, fietst van de ene plaats
naar de andere; als hij een boek
moet hebben uit de 52.000 delen

Baby-ocelot „aan de fles"
Sinds enkele weken ver
zorgt de heer K. Erhardt, adjunct-chef van de dierenver
zorgers in Artis, een ocelotjong bij hem thuis. Tot voor
kort waren het twee jongen,
maar helaas is een van de
diertjes gestorven, ondanks
de uitgekiende voeding van
melk, room, eieren en geraspt
vlees.
Het andere jong is zeer
levenslustig en loopt nog
al stuntelig door het huis.
„Als ze eenmaal zes weken
oud zijn staan ze wel wat
vaster op hun poten; wat lo
pen betreft is deze toch al
erg voor,” zegt de heer Erhart die ondertussen op een
zeer geroutineerde manier de
ocelot het kleine zuigflesje
toedient.
De ocelot is niet het enige
jong dat opgevoed is door de
familie Erhardt. Ook een rode
lynx en Afrikaanse kerkuilen
werden in deze „mini-Artis”,
aan de Eerste Hugo de
Grootstraat 23III, groot ge
bracht.
In de huiskamer blijkt dat de
heer Erhardt niet voor niets
adjunct-chef is. Naast de oce
lot zijn er ook nog een enor
me herdershond, twee kat
ten, 2 oeroeistiti’s (klauwaapjes) en Afrikaanse prachtuilen. Ondanks de verscheiden
heid aan diersoorten valt de

Het ocelot-jong wordt op
zeer deskundige wijze ge
voed door de heer Erhardt.
rust op, waarin deze dieren
onderling leven.
Hoogswaarschijnlijk zal de
ocelot niet terug gaan naar
Artis, omdat deze dierentuin
reeds een mannetje en twee
vrouwtjes heeft. Nog een
mannetje erbij zou de groot
ste gevechten opleveren. Zo
ver is het echter nog niet.
Het jong, dat over een jaar
ongeveer een meter groot zal
zijn, kon ons nu nog in de
vingers bijten ...

zichzelf komen als ze een aardi
ge meester of juf hebben. Het
rijks- en Stedelijk Museum wor
den door de klassen „verplicht”
bezocht, omdat men er „kunst”
vindt. Weten van de scheepvaarthistorie, die zo bij uitstek deel
van de Nederlandse geschiedenis
is, mag geen kunst heten doch is
wel nuttig. Men verheerlijkt er
de geschiedenis allerminst; er is
ook het eigentijdse, en zowel het
oude als het nieuwe pakt de
jeugd: scholieren die voor een
uurtje kwamen, blijven soms
langer dan een halve dag; direc
teur-rondleider Hazelhoff Roelfzema is dan bek-af, maar die
klassen komen terug.
De toegang tot het museum
kost voor volwassenen tachtig
cents, en voor kinderen 40 cents.
Men kan er dat unieke boek ko
pen, lid worden, of donateur,
van het prachtige Amsterdamse
Historisch Scheepvaartmuseum,
dat behouden moet blijven.
Jubileumkaart
Ter herdenking van het feit
dat 100 jaar geleden in ons
land de eerste rijksbriefkaart
verscheen, zal van 15 septem
ber to t en met 16 oktober —
en daarna zoveel langer als de
voorraad strekt — een bijzon
dere briefkaart ter waarde van
20 cent worden uitgegeven.
Deze briefkaart is ontworpen
door Jurriaan Schrofer te Am
sterdam. Op de linkerzijde is
het jaartal 1871, alsmede een
verkleinde afbeelding van de
in 1871 verschenen rijksbrief
kaart opgenomen; op de rechtervoorzijde komt het jaartal
1971 voor, alsmede de waardeaanduiding van 20 cent, welke
wordt gevormd door het zich
herhalende woord „Neder
land” .

Cabamime
Binnenkort start voor het der
de seizoen de WERKGROEP CA
BAMIME. Naast speciale aan
dacht voor mime en beweging zal
er igestoeid kunnen worden met
tekst, zang, licht- en geluidsde
cor. Begeleiding zal geschieden
door o.a. Marianne Blank, Marij
ke Morley, Lida den Engelsman
en René Lersohen. De werkgroep
staat open voor professional en
amateur met aspiraties in boven
genoemde richting.
Op 13 september a.s. is er de
mogelijlkfheid kennis te komen
maken (in verband met de ruim
te telefonisch aanmelden). In
lichtingen en opgaven bij Caba
mime, Frederiksstraat 20, Am
sterdam (tel. 388282).
Art of the Movement

Zij leven niet als kat en hond, deze poes en ocelot.

Met ingang van deze maand
begint het nieuwe kursusjaar in
de „Art of movement-Studio”.
die geleid wordt door de danspedagoog en choreograaf Dan Hei
man.
De lessen worden iedere avond
en diverse ochtenden gegeven in
de studio, Keizersgracht 140, tel.
227467.
Een nieuwe kursus begint dit
jaar voor hen, die werkzaam zijn
bij het onderwijs en het jeugd
werk.

crispy bonbons
K rokante snipper/jes fondanthazeln oot met g ip o fte rijst, gevat in
een laa g je m elkchocolade.
M e t decoratie van w itcho colade

200 gram

sprits

haagse hopjes

15 grote brosse sm ul-spritsen
in een pak

Jam in m aakt nog de echte, volgens
eeuw en ou d recep t

per pak

250 gram

boter
krakelingen
Bereid met echte roomboter en
krakend vers
200 gram

1

herenflikken
Flikken van form aat!
V an puurchoofelade bestrooid m et
echt m usket-zaad

150 gram

5

9

Jamin maakt korte metten
met de prijzen! Zi] Iaat eens te
meer zien dat goed niet duur hoeft
te zijn. Gedurende een aantal
weken krijgt u flinke kortingen, telkens
op één van uw favoriete artikelen.
Zo’n unieke kans mag u niet missen.
Ga morgen nog uw voordeel halen in de
Jamin-winkel bij u in de buurt.

Deze aanbieding geldt tot 16 september.

advocaatbowls

Een puurchocolade huisje, gevuld met zachte
crème met advocaatsmaak.
250 gram

en
en Dat is129
36 cent voordeel
te meer
om nu naar
Jamin te gaan.
JAM IN

§

van 165 voor

