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5e maandelyk.se wijkkrant. Een gezamenlijke
publikatie van 5 buurthuizen en het wijkcentrum
van de Hugo de Groot-, Frederik Hendrik- en de
Staatsliedenbuurt:
— Staatsliedenbuurt, v.Beuningenpl. 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;
— Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Gróotbuurt, p/a A. Denkers, Spaarndammerstraat 9,
tel. 242670.
— ’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr. 5, tel. 125965.

WIJKCENTRUMNIEUWS
v. d. Ver. „Ons Huis”
Zouden alle lezers van dit blad al weten, wat precies
een wijkcentrum is? Laten w e maar aannemen, dat dit
nog niet het geval is. Heel begrijpelijk overigens. Het
wijkcentrum in onze buurten is nog maar een pasgebo
ren kind. En een kind speelt wel op straat, maar tim
mert nog niet langs de weg. Voor goed begrip dus nog
even een nummertje over „wat een wijkcentrum is.”
De Stichting Sociaal-Kultureel Wijkcentrum Staats
lieden- en Hugo de Grootbuurt sinds enkele maanden
(na een dik jaar van voorbereiding) officieel opgericht,
stelt zich ten doel in het woongebied van Amsterdam,
begrensd door Hugo de Grootkade, Nassaukade, spoor
lijn richting Haarlem/Zaandam en Westelijk Marktkanaal, een beter woon- en leefklimaat te bevorderen en
de belangen van de bewoners te behartigen.
Het wijkcentrum tracht dit doel te bereiken door:
1. op grondslag van de grootst mogelijke samenwer
king alle betrokkenen die op maatschappelijk en sociaal-kultureel gebied in het bovenbedoelde stadsgedeel
te werkzaam zijn, met elkaar in kontakt te brengen;
2. het vormen van werkgroepen naar gelang de ver
scheidenheid van buurtbelangen dit wenselijk maakt;
3. het aanwenden van al die middelen, die tot het ge
noemde doel kunnen leiden.
Bij dit alles dienen zoveel mogelijk tevens de levens
beschouwelijke en politieke groeperingen, die in het
woongebied van het wijkcentrum werkzaam zijn, verte
genwoordigd te zijn.
Een wijkcentrum is een zelfstandig werkend orgaan.
Het wordt gevormd door de buurtbewoners, die zelf
standig opereren en niet als verlengstuk van het Ge
meentebestuur. Buurtbewoners en Gemeentebestuur
verstaan zich met elkaar via het wijkcentrum als het
daarvoor geëigende kanaal.
Op grond van wat er in onze buurten reilt en zeilt zijn
er een aantal werkgroepen opgericht, die de problemen
te lijf gaan en de buurtbelangen positief proberen te be
hartigen.

WERKGROEPEN
1. Jeugd en Jongeren. P. Sprengers (Haarlemmerweg
(Haarle
201 A
III) en Paul Harding (J. M. K em perstraat 24 I)
medisch. pP.- Vink
Vink (be
(De Lairessestraat
Lairessest
1 2. Sociaal medlsch48 III, tel.
797603). Deze werkgroep heeft zich vooral ingezet voor de bejaam enzorg en is bezig met een groots voorzieningenplan op
de De Wittenkade.
3. Openbare voorzieningen. E. Ennenga (van der Hoopstraat 41
I). Deze werkgroep bestrijdt buurtvervuiling, parkeerproble
men, en komt op voor woning- en wijkverbeteringen.
4. Woon- en huurzaken. I.v.m. problemen rond huurverhoging
en sanering geeft deze werkgroep advies en voorlichting aan
de buurtbewoners. M evr W. van Ooyen (Donker C urtiusstraat
İH III. tel. 120914) en P. Out (van Beuningenplein 17 I).

De volgende publikatie verschijnt op 10 novem
ber. Kopij hiervoor moet uiterlijk op woensdag 21
oktober in het bezit zijn van de Wijkkrant, 3e
Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze blad
zijde?
Stap dan naar een van de buurthuizen of ’t wijk
centrum of bel of schrijf de redactie van deze pagi
na, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695.

W IJKCENTRUM HEEFT 9 OKTOBER EIGEN PAND
Na zich ruim anderhalf jaar beholpen te hebben met
inwoning hier en daar, heeft het wijkcentrum een eigen
pand gekregen. De voormalige stomerij op de hoek van
de Van Hallstraat-Van Boetzelaerstraat is door ons
wijkcentrum gehuurd. De winkel biedt ruime mogelijk
heden voor ontvangst en de belendende kamers zijn
zeer geschikt voor vergaderingen en administratief
werk.
Op zaterdag 9 oktober a.s. wordt dit pand geopend.
Dit feit betekent tevens een min of meer officiële pre-|
sentatie aan de buurtbewoners. Van de zijde van de Ge-^
meente toont men meeleven door vertegenwoordiging
van een wethouder. Iedereen die belangstelling heeft en
in de gelegenheid is, is welkom om tussen 11 uur ’s mor-4
gens en 6 uur ’s avonds het nieuwe pand te bezichtigen]
INFORMATIEMARKT
De opening van ons nieuwe pand aan de van H allestraaf
it
gaat gepaard met een Inform atiem arkt. Alles w at er in onzi
buurten in beweging is en w at voor onze buurtbewoners be
langrijk kan zijn, wordt ten toon gesteld in een aantal stands,
die bij mooi weer op straat en bij slecht weer in de zaal va;
het W esterkwartier worden opgesteld. Deelnemers zijn o.a.: d İ
gezamenlijke buurthuizen en buurtverenigingen als W esterI
kw artier en H ufrékw artier), de bejaardenzorg, de K ru isv erl
enigingen, de gezamenlijke kerken, de werkgroep speelzalen,
de werkgroep onderwijsvernieuwing, de werkgroep jeugd en
jongeren, de werkgroep woon- en huurzaken, het bureau vooi
gezinsvoorlichting, veilig verkeer, de Dolle Mina’s, NVSH, pof
litieke jongeren, STOUT (groep straattoneel). Achter de v e rf
schillende stands staan mensen die u de nodige informatie
kunnen geven. Het is te hopen, dat het marktbezoek allerlei
nieuwe kontakten oplevert tussen monsen, die het wel en wee
van onze buurten ter harte gaat. Hoe meer wij tot s a m e rj
spraak en samenwerking komen, hoe beter de belangen van de
buurt kunnen worden gediend.

I

ER M O ET 9 OKTOBER O O K GEFEEST W ORDEN
De gezamenlijke buurthuizen hobbon met speeltuinveren*
ging het W esterkwartier en het Hufrékw artier plannen ge
smeed om bij deze gelegenheid ook een bescheiden feestje te
bouwen voor jong en oud.
Voor de bejaarden is er tussen 12 en 4 uur eem klaverjastoernooi. Voor de jeugd zal tussen 12 en 4 uur de groep straat
toneel „STOUT” optreden. Tussen 1 uur en half 2 kunnen de
kinderen straattekenen. Tussen half 2 en half 4 zijn er allerlei
jeugdwedstrijden. Het festijn wordt tussen half 4 en 4 uur af
gesloten door een verklede optocht door de buurt. Het dage
lijks bestuur van het wijkcentrum zal daarbij sis ju ry funge
ren.
r
Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er tussen 12 en 4 uur een
open speelzaal. Limonade, oliebollen, koekhappen en muziek
spelen bij dit alles natuurlijk een grote rol.
Via drumbands zal ruim tevoren, b.v. op zaterdag 2 oktober
bekendheid worden gegeven aan deze feestelijke dag. Het zou
fijn zijn, als zoveel mogelijk buurtgenoten op 9 oktober de vlag
uithingen. Ook zou het heel praktisch zijn, als autobezitters in
de onmiddellijke omgeving van ons nieuwe pand op 9 oktober
hun auto elders parkeerden. Dan hebben we de straat vrij om
te feesten. Tenslotte moet worden vermeld, dat buurthuis De
Reiger, van Reigersbergentraat 65, vrijdagavond 8 oktober al
een begin m aakt met het feest. Een enorm aantal accordeon
nisten komt o.a. bijeen in dit huis. Wie dit feestje vooraf wil
meemaken, kan vanaf 4 oktober een kaart halen in de van Rei
gersbergenstraat 65.

BUURTHUIS T TREFPUNT

DE WITTE BRUG

3e Hugo de Grootstraat 5

de Wittenstraat 27

Telefoon 12 5 6 9 5

tel. 388417

W at is er te doen in het nieuw e seizoen
maandag

De Witte Brug draait weer helemaal op volle toeren. Plaats
gebrek maakt het ons onmogelijk het hele programma te ver
melden. Maar een paar dingen willen we wel even kwijt;

9 tot 12 uur — peuterspleelzaal.
12 tot 1 uur — inloop voor scholieren (tieners)
16.15 tot half 6 — „loop-in” voor kinderen van de lagere
school
16.15 tot 17.15 — toneelclub

6 — 12 jarigen

dinsdag

12—16 jarigen

9 tot 12 uur — peuterspeelzaal
9.30 tot 12 — naaikursus
10 tot 11 — damesgymnastiek
zelfde tijd — kinderoppas voor deze dames
12 tot 1 — inloop voor scholieren (tieners)
16.00 tot 17.30 — schilderclub
16.30 tot 17.30 — kleuterjudo
17.30 tot 18.30 — judo I (6 tot 10 jaar)
18.30 tot 19.30 — judo II (boven 10 jaar)
19 tot 21.30 uur — tieneravond met sport
19.30 tot 22 — naaikursus

maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: artistica

16—21 jarigen
dinsdag, donderdag, vrijdag: Taveerne Cougny

volwassenen
Volleybal, ontspanningsavonden, klaverjassen

bejaarden

woensdag
9 tot 12 — peuterspeelzaal
12 tot 1 — Inloop voor scholieren (tieners)
13.30 tot 15.30 — kleuterklup
13.30 tot 15.30 — club voor jongens en meisjes van 6 jaar
16 tot 17.30 — club voor jongens van 7/8 jaar
16 tot 17.30 — club voor meisjes van 7/8 jaar

donderdag

9 tot 12 — peuterspeelzaal
12 tot 1 — inloop voor scholieren (tieners)
16.30 tot 18 — club voor jongens en meisjes van 9/10 jaar

vrijdag

9 tot 12 — peuterspeelzaal
12 tot 1 — inloop voor scholieren (tieners)
18.30 tot 20 — soos voor jongens en meisjes van 11—13 jaar
19 tot 2130 — tieneravond

BUURTCENTRUM DE REIGER
v.d. Ver. „Ons Huis"
v. Reigersbergenstraat 65
tel. 120920
Kinderclubs

ballet, voetbal, handarbeid, speelzaal etc.

Wat is er te doen?
1
— KINDERCLUBS op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag v.a. 4.30 uur voor kinderen 6—11 jaar, ƒ 0.50 cent per
keer. Inlichtingen; 120920.

Elke maandagmiddag: bejaardensoos.
Ons totale programma is verkrijgbaar, tel. 388417, of tijdens
de opening van het Wijkcentrum (Zie hiernaast)

VOLKSTELLING
Alvast wat globale informatie over het nog „geheime” ver
volgingsbeleid voor mensen, die niet geteld zijn!
ONGETELDEN, zijn diegenen, die nooit de teller ontmoet heb
ben. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking komen
voor vervolging, zo’n 30.000 in Amsterdam.
WEIGERAARS, zijn diegenen, die het telboekje oningevuld
of onvolledig ingevuld teruggegeven hebben aan de teller.
Voor vervolging komt waarschijnlijk die groep in aanmerking,
die het telboekje geweigerd en/of totaal oningevuld hebben te
ruggegeven.
OPROEP, w aarschijnlijk krijgen ongetelden en weigeraars
binnenkort alsnog een oproep aan de telling mee te doen.
ADVIES, een groep juristen e.a. hebben het „comité rechts
hulp weigeraars” opgericht om aan alle w eigeraars juridiese
adviezen te kunnen geven, bv. „proefprocessen” en informaat
sie over hun rechten.
Het comité volstaat voorlopig m et de oproep aan de weige
raars die niet willen voldoen aan de oproep om alsnog aan de
telling mee te werken, om in géén enkel opzicht te reageren op
enig verzoek hierom („ik tel niet mee” zeggen is voldoende;
•
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:n sanering geeft deze werkgroep advies en voorlichting aan
ie buurtbewoners. Mevr. W. van Ooyen (Donker C urtiusstraat
18 III, tel. 120514) en P. Out (van Beuningenplein 17 I).
i. Kinderspeelzalen. Thea Rijsewijk (J. M. Kemperstraat 24 I,
;el. 163960). Deze w erkgroep heeft als eerste voorziening een
tinderspeelzaal in buurthuis De W itte Brug, De W ittenstraat
27.
5. Pers en propaganda. A. van Vliet (van Hogendorpstraat 157
tel. 182678). In voorbereiding is een wijkgids voor alle
Duurtbewoners.
J. Onderwijsvernieuwing. H. Swalef (J. M. K em perstraat 11
tis, tel. 169620). Heeft al diverse akties gehouden i.v.m. ver
nieuwing van het onderwijs op de kleuter- en basisscholen.

DE W IJKR AAD
Het bestuur van het w ijkcentrum is zo demokratisch moge
lijk samengesteld. Vertegenwoordigers van de diverse w erk
groepen vormen samen de wijkraad, die in totaal bestaat uit 24
personen. Maandeljiks komt deze raad bijeen.

DAGELIJKS BESTUUR
Uit de w ijkraad is een dagelijks bestuur gekozen voor aller
lei lopende zaken. Voanzitter: G. Gruppen (Frederik Hendrik
straat 8 II, tel. 387440); sekretaris: A. Denkers, Spaarndamm erstraat 9, tel. 242670; penningmeesteres: Mevr. W. van
Ooyen, Donker Curtiusstraat 18 III, tel. 120514).
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meemaken, kan vanaf 4 oktober een kaart halen in de van Reigersbergenstraat 65.

vrijdag v.a. 4.30 uur voor kinderen 6—11 jaar, ƒ 0.50 cent per
keer. Inlichtingen: 120920.

INFORMATIE GEVRAAGD
In verband met de samenstelling van een wijkgids voor
alle buurtbewoners worden de instellingen, vereni
gingen, aktiegroepen e.d. dringend verzocht naam, doel
stelling en centraal adres in te zenden by de Hr. A. van
Vliet, van Hogendorpstraat 157 I.

Klaverjasclub

telling mee te werken, om in géén enkel opzicht te reageren op
enig verzoek hierom („ik tel niet mee” zeggen is voldoende;
niets op papier zetten over uw weigering, dit kan namelijk la
ter gebruikt worden als juridies bewijsstuk voor dagvaarding).

O pen buurtavond

BOETE, er zal gedreigd worden met zéér hoge boete. Laat u
niet misleiden of intimideren. Maximum boete wordt vrijwel
nooit opgelegd (schatting is dat de boete zal liggen tussen
ƒ25.— en ƒ250.—).

BELANGRIJKE ADRESSEN
Sociale raadsvrouwe.
Frederik Hendrikplantsoen 7 B, tel. 122233 (maandag
t/m vrydag 9-12 uur).
Stichting wijkvoorzieningen voor bejaarden
Wykpostleidster: Mej. H. van Nierop. Spreekuur:
maandag 9-11 uur, van Reigersbergenstraat 65, tel.
120920, dinsdag en donderdag 9-11 uur, van Boetzelaer*
straat 49, tel. 143414.
Sekretariaat Wijkcentrum
A. Denkers, Spaarndammerstraat 9, tel. 242670.

2 — KLAVERJASCLUB: voor volwassenen elke dinsdag
avond om 8.00 uur.
SPREEKUUR voor bejaarden elke maandagochtend van
9.30—11.00 uur (Stichting W ijkvoorzieningen voor Bejaarden)
4 — OPEN BUURTAVOND op vrijdag 8 oktober t.g.v. de
opening van het W ijkcentrum. Op deze avond optreden o.m. v.
d. Ver. „Accorento” en de operettever. „Fr. L é h a r’.
Toegangskaarten verkrijgbaar t/m donderdagavond 7 okto
ber in de Reiger.
5 — Op de vrijdagmiddagen BALLETLESSEN voor kinde
ren.
6 — Middagen voor peuters van 2'/2—4 jaa r op Ma, Di., Do.
en Vr. van 2.00—4.00 uur. Kosten ƒ 1.50 per keer.

Pottenbakken

7 — POTTENBAKKEN elke donderdagavond. Kosten ƒ 15
per maand.

Kleutergym n.
8 — KLEUTERGYM. elke woensdagmiddag van 3—4 uur
ƒ 0.50 per keer.

STRAF, men kan géén keuze maken tussen een boete of het
straf uitzitten — de rechter bepaalt d it!!!
UW WEIGERING EN HET GEVOLG, proces-verbaal is géén
misdrijf, m aar een strafbaar feit, dus wordt niet op uw straf
blad vermeld.
Verdere informaatsie kunt u krijgen bij: „sjaloom”, de vork
2, Odijk (tel. 03405—2358) sentraal adres „comité waakzaam 
heid”, nieuwe herengracht 189 hs, Amsterdam, „bond voor vrij
heidsrechten”, spinozastraat 9, Amsterdam. U kunt ook even
langs uw buurthuis lopen — we hebben een paar informaatsie
stensils!

