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7e maandelijkse wijkkrant. Een gezamenlijke publi- 
katie van 5 buurthuizen en het wijkcentrum van de 
Hugo de Groot-, Frederik Hendrik* en de Staatslieden
buurt:
— 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 Groot- 

buurt, p/a A. Denkers, Spaarndammerstraat 9, tel. 
242670.

— ’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125965.

BUURTCENTRUM DE REIGER
Van Reigerbergenstraat 65, tel. 120920

van de Ver. Ons Huis (

De_ groep, die zich bezighoudt met het onderwerp „Op
voeding” in deze wijk, blijft openstaan voor nieuwe 
deelnemers. Woensdag 15 december komt de groep bij 
elkaar om een aantal onderwerpen te kiezen, die voort
kwamen uit de bijeenkomst van 8 december. Er Zullen 
nog enkele bijeenkomsten volgen.

De stichting Huish. en Gezinsvoorlichting stopt met 
haar cursussen (noodgedwongen). Onze naailessen op de 
dinsdagavonden gaan door. Er kunnen nog nieuwe deel
neemsters bij.

Op de pottenbakcursus voor volwassenen op de don
derdagavonden is nog plaats. Kosten ƒ 15 per maand.

Verder zijn er voor kinderen: zwemlessen op de zater
dagochtenden; clubs op ma., di., do. en wo.; balletles op 
vrijdag; peutergym op woensdag.

BUURTHUIS DE WITTE BRUG
de Wittenstraat 27, tel. 388417

Kerst-kienavond donderdagavond 16 december. Prach
tige prijzen. Bij aanvang kopje koffie. De baten zijn spe
ciaal voor de kerstviering voor mensen uit onze buurt, 
die alleen zijn. Entree gratis. Zaal open om 7.30 uur. 
Aanvang kienen om 8 uur. Hartelijk welkom.

Kerstvakantie-activiteiten. We zijn tijdens de kerst 
gewoon open, met een speciaal kinderprogramma over
dag. Lees daarvoor ons buurtblad of cle affiche op de 
voordeur. Tel. inlichtingen bij Saskia, telefoon 388417.

DE KERKEN OP EN ROND KERSTMIS
NASSAUKERK (Geref. Kerk wijk 2 en 9), De Witten- 

kade 109. 25 december: 10.00 uur Kerstdienst (voor
ganger ds. D. van Şwigchem).

DE POORT (Geref. Kerk), Hugo de Grootkade 20. 
25 december: 10.30 uur Gezinsdienst (voorganger 
d s.C .W . Thijs).

PRENSESSEKERK (Ned. Herv. Kerk), Schaepman- 
straat 2. 24 december: 23.00 uur Kerstnachtdienst 
(voorganger ds. Van der Staat); 25 december: 10.00 
uur Kerstdienst (voorganger ds. L. A. Bodaan); 15.00 
uur Kerstzang met Piet van Egmond.

NOORDERKERK (Ned. Herv. Kerk), Noordermarkt 
48. 24 december: 23.00 uur Kerstnachtdienst voor 
Gereformeerden en Hervormden (voorgangers ds. C. 
Keers en ds. C. W. Thijs).

ganger ds. S. G. v. d. Haagen); 26 december: 10.30 
uur Kerstdienst met kinderkerk.

MAGDALENAKERK (R.K. Kerk), Spaarndammerstraat 
78. 21 december: 19.30 uur Gemeenschappelijke 
boetedienst; 24 december: 17.30 uur Kerstdienst voor 
bejaarden en andere belangstellenden; 23.00 uur 
Nachtmis met medewerking van parochieel zangkoor; 
25 december: 9.00 uur Kerstdienst; 26 december: 
10.00 en 12.00 uur Zondagsdienst.

PAUS JOHANNESKAPEL (R.K. Kerk), Jacob Cats- 
kade 11.21 december: 19.30 uur Gemeenschappelijke 
boetedienst; 24 december: 23.00 uur Nachtmis met 
Nederlandse liederen; 25 december: 10.30 uur Kerst
dienst met medewerking van het parochieel zang
koor; 26 december: 10.30 uur Zondagsdienst.

KAPEL TICHELHAVEN.DE WITTE BRUfï (p v  r —U

ONS HUIS
v. Beuningenplein 25, 

telefoon 388770 
vestigt uw aandacht op:

ZONDAGFILM

2 -4  uur 
voor kinderen 85 ct.

ZWEMLES dinsdagavond

Er is plaats op de wacht
lijst — staan maar zes kin
deren op!

TIENER-WOE.AVOND

dans - biljart - e.d.
8—10 uur ƒ  1,—

DE OPERETTE- 
VERENIGING 
FRANZ LEHAR

heeft in studie:
„DE KONINGIN VAN 

MONTMARTRE" 
en kan nog wel enige le
den gebruiken! Op maan
dag 20 december a.s. om 
20 uur ontvangen we u 
graag voor een kennisma
king in het buurtcentrum 
„De Reiger" van Ons Huis 
in de Van Reigersbergen-

Woensdag 17 november 1971

De volgende publikatie verschijnt op 19 januari. 
Kopij hiervoor moet uiterlijk op woensdag 5 januari 
in het bezit zijn van de Wijkkrant, 3e Hugo de Groot
straat 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: Redactie Wijkkrant (Tineke 
Roos), 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695.

ONDERWIJSSTAKING 
29 NOVEMBER

De nationale protestdag 
tegen de onderwijsbezuini- 
gingen is natuurlijk allang 
weer voorbij. Maar toch: 
geweldig dat er zoveel 
mensen zijn geweest! Er 
waren maar liefst 45.000 
mensen. Het was de groot
ste demonstratie sinds de 
oorlog.

U ziet het: deze regering 
doet niet veel goeds: er 
wordt zelfs hard aan ge
werkt om ons vooral niet 
een zo goed mogelijk on
derwijs te geven. Ze zijn

zeker bang, dat er op den 
duur te veel kritische Ne
derlanders uit de bus zul
len komen (die dit soort 
regeringen niet zullen kie
zen).

De bezuinigingen op het 
onderwijs èn op het wel- 
zijnwerk (clubhuizen, bi
bliotheken, vormingscen
tra) komen uit hetzelfde 
brein en hebben alles met 
elkaar te maken. Onze 
excellente ministers doen 
hun uiterste best om ons 
van den domme te gaan 
houden.

LAAT U NIETS 
WIJSMAKEN. 

ZOALS HET NU 
GAAT 

GAAT HET FOUT!
In onze vorige wijkkrant 

hebt u een hele bladzijde 
kunnen lezen over het on
derwijs en over de reden 
waarom onderwijsverbete
ring zo hard nodig is, 
vooral voor de kinderen uit 
onze eigen buurten.

Houd dus de berichten 
goed in de gaten: er zijn al
lerlei ouders die plannen 
hebben om hard te blijven 
vechten voor onze kinde
ren. Op deze vaste blad
zijde zult u daarover af en 
toe iets kunnen lezen.

HET IS KERSTMIS VOOR IEDEREEN
De meesten die deze aanhef lezen, vinden dit vanzelf

sprekend. Natuurlyk is het Kerstmis voor iedereen. Wie 
heeft het recht om iemand uit te sluiten!

Toch is er ieder jaar een aantal mensen dat tegen het 
kerstfeest opziet als tegen een berg. Dat zijn degenen 
die zich doorgaans al eenzaam voelen, maar dit op dagen 
als Kerstmis schrijnender dan ooit ervaren. Vooral onder 
de bejaarden komt dit voor.

Momenteel worden er in de Hugo de Groot-, Staats
lieden-, Spaarndammer-, Zeehelden- en Haarlemmer- 
poortbuurt voorbereidingen getroffen om deze narigheid 
zoveel mogelijk te voorkomen. Op vier plaatsen wordt op 
Kerstmis gelegenheid geboden, waar mensen zonder con
tacten samen feest kunnen vieren. Wijkcentra, buurt
huizen, wijkposten voor bejaarden, kerken, politieke par
tijen, bejaardenbonden en een heel leger los-vaste en
thousiastelingen hebben hiervoor de handen ineengesla
gen. Het moet Kerstmis worden voor iedereen!

Behalve het vele werk dat hiervoor verzet moet wor
den, kost deze actie enorm veel geld. De schatting is 
ƒ 8000. Ieder die financieel wil steunen, kan geld over-
n iü lr p n  n n  r io iv io D ïi iü f i 'iv n  wt» H 7ön n  < • »* «*

MUZIEK 
GEEFT VREUGDE

Als je hoort, dat er jaar
lijks in ons land een half 
miljoen mondharmonica’s 
worden verkocht, is het 
wel wonderlijk, dat er in 
onze wijkcentra geen mu- 
ziekclubjés zijn.

Laat alle bespelers (sters) 
van de mondharmonica en 
melodica zich melden, dan 
zal de Ned. Bond voor Mu- 
ziekrecreatie u gaarne met 
deskundige leiding helpen.

Een leuke tip: vraag aan 
de kerstman zo’n instru
mentje cadeau!

Mocht u wel zin in zo’n 
muziekclubje hebben, 
schrijf dan even een brief-



ds. C. W. Thijs).

PRINSESSEKERK (Ned. Herv. Kerk), Schaepman- 
straat 2. 24 december: 23.00 uur Kerstnachtdienst 
[voorganger ds. Van der Staat); 25 december: 10.00 
jur Kerstdienst (voorganger ds. L. A. Bodaan); 15.00 
jur Kerstzang met Piet van Egmond.

NOORDERKERK (Ned. Herv. Kerk), Noordermarkt 
48. 24 december: 23.00 uur Kerstnachtdienst voor 
3ereformeerden en Hervormden (voorgangers ds. C. 
<eers en ds. C. W. Thijs).

FILMKAPEL (Evangelisch Luthers^, Fred. Hendrik- 
itraat 11. 22 december: 19.30 uur Maranathakerk; 25 
December: 10.30 uur Kerstdienst met koor (voor-

bejaarden en andere belangstellenden; 23.00 uur 
Nachtmis met medewerking van parochieel zangkoor; 
25 december: 9.00 uur Kerstdienst; 26 december: 
10.00 en 12.00 uur Zondagsdienst.

PAUS JOHANNESKAPEL (R.K. Kerk), Jacob Cats- 
kade 11.21 december: 19.30 uur Gemeenschappelijke 
boetedienst; 24 december: 23.00 uur Nachtmis met 
Nederlandse liederen; 25 december: 10.30 uur Kerst
dienst met medewerking van het parochieel zang
koor; 26 december: 10.30 uur Zondagsdienst.

KAPEL TICHELHAVEN-DE WITTE BRUG (R.K. Kerk), 
Marnixkade 35. 24 december: 23.00 uur Nachtmis 
met Nederlandse liederen; 26 december: 9.00 uur 
Zondagsdienst.

FRA N Z LEHAR
heeft in studie:

„DE KONINGIN VAN 
MONTMARTRE" 

en kan nog wel enige le
den gebruiken! Op maan
dag 20 december a.s. om 
20 uur ontvangen we u 
graag voor een kennisma
king in het buurtcentrum 

| „De Reiger" van Ons Huis 
in de Van Reigersbergen- 
straat 65, tel. 120920. 
Voor de nieuwe leden in 
de maand december geen 

. contributiebetaling.
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de bejaarden komt dit voor.
Momenteel worden er in de Hugo de Groot-, Staats

lieden-, Spaarndammer-, Zeehelden- en Haarlemmer- 
poortbuurt voorbereidingen getroffen om deze narigheid 
zoveel mogelijk te voorkomen. Op vier plaatsen wordt op 
Kerstmis gelegenheid geboden, waar mensen zonder con
tacten samen feest kunnen vieren. Wijkcentra, buurt
huizen, wijkposten voor bejaarden, kerken, politieke par
tijen, bejaardenbonden en een heel leger los-vaste en
thousiastelingen hebben hiervoor de handen ineengesla
gen. Het moet Kerstmis worden voor iedereen!

Behalve het vele werk dat hiervoor verzet moet wor
den, kost deze actie enorm veel geld. De schatting is 
ƒ 8000. Ieder die financieel wil steunen, kan geld over
maken op Gemeentegiro nr. 07800, t.n.v. penningmeester 
Open Hof, G. Marcellis, Spaarndammerstraat 9 te Am
sterdam.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot 
Corrie Bosch, Van Reigersbergenstraat 65 te Amsterdam.

onze wijkcentra geen mu- 
ziekclubjes zijn.

Laat alle bespelers (sters) 
van de mondharmonica en 
melodica zich melden, dan 
zal de Ned. Bond voor Mu- 
ziekrecreatie u gaarne met 
deskundige leiding helpen.

Een leuke tip: vraag aan 
de kerstman zo’n instru
mentje cadeau!

Mocht u wel zin in zo’n 
muziekclubje hebben, 
schrijf dan even een brief
je aan:

J. Vogel,
woonboot „Fermate”,
Hugo de Grootkade t.o.20
Amsterdam-14


