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Er verschijnen tegenwoordig erg veel kranten, blaadjes en 
stencils. Het is voor een gewoon mens bijna niet m eer B ij 
te b e nen. Waarom deze krant?
Je weet m i s s c h i e n  dat er maandelijks een bladezij vol 
b u u r t n i e w s  in hel Wierings Weekblad s t o n d , verzorgd door 
d e buurthuizen en h e t wijkcentrum. Het kostte veel geld, 
en bovendien werd de bladzijde niet zo goed gelezen.
Daarom zijn we er mee opgehouden, maar het idee van een 
wijkkrant liet ons niet los .
E r zijn zoveel men sen, die niet weten, wat er allemaal in 
de bu urt en naast hun deur gebeurt, dat wij vin d e n  d a t 
al die gebeurtenissen, die aktiviteiten en die a an b iedingen 

maandelijks verzameld w o r d e n  i n  
 een WIJKKRANT . Net als in de Kinkerbuurt, de S paarndammerbuurt en andere buurten. 

M a ar een echte wijkkrant kost in een oplage van 13 .000 ex, 
tenninste fl 800,- per n u m m e r ! En dat is dcor het wijkcentrum plus 
de buurthuizen 
niet op te brengen. In ieder geval niet op korte termijn.
Maar omdat we die pure noodzaak van een krant toch duide
lijk inzien, hebben we gedacht: beter IETS dan NIETS.
En dat IETS, dat is een gestencilde WIJKKRANT in een be
perkte oplage. Dit nummer is het eerste van e e n  
maandelijkse serie, die we in elk geval tot september willen 
voortzetten.
Deze wijkkrant wordt zuinigjes (1000 e x . ) v er s p r e i d  
v i a  d e  buurthuizen, het wijkcentrum en enige winkels in de 
buurt gratis.
In september hopen we geld te hebben voor een echt leuke 
gedrukte krant, die in onze hele wijk bij iedereeen in 

de bus kan komen.

Wij hopen oprecht, dat dit initiatief leidt tot een beter 
en intenser meeleven van de bewoners met hun (onze) buurt.

de redaktie.



Sinds 1 januari houdt in het Wi jkcentrumgebouw. van 

straat 81, een sociale raadsman/vrouw spreekuur:

Maandag van 9 tot 12 uur 

Donderdag van 9 tot 12 uur

Omdat de Amsterdamse Sociale Dienst nogal met personeels

wisselingen zit, v/as het onduidelijk of wij definitief op 

eert raadsmsn of een raadsvrouw mochten rekenen» Het 

schijnt nu wel zeker te zijn, dat v/ij binnenkort een 

vaste raadsvrouw mogen verwachten.

Deze figuur is aangesteld om aan de buurtbewoners voor

lichting en advies te geven bij allerlei persoonlijke 

problemeno Wat kan zij voor U doen?

- U helpen uw rechten te kennen en te verwezenlijken

- U de weg wijzen in het doolhof van talloze instellin

gen, van wetten, regelingen en verordeningen

- bemiddelen, indien U zich onjuist behandeld voelt door 

personen of instanties

- gewoon eens vertrouwelijk praten, als U dit wenst,

Voor de typische problemen van bejaarden kan men echter 

beter regelrecht naar de Wijkpost voor bejaarden gaan in 

de Van Boetzelaerstraat ^9, of in de Van Reigersbergen- 

straat 65°
Maandag van half 10 tot 11 uur in de Van Reigersbergen- 

straat 65»
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de Van Boet- 

zelaerstraat ^9 van half 10 tot 11 uur.
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DE REIGER EN TREFPUNT V/ERKEN SAMEN OM DE PROBLEMEN IN DE 
HUGO DE GROOTBUURT AAN TE KUNNEN PAKKEN. ALLEEN WANNEER 
DE BEWONERS ZELF AAN DE GANG WILLEN GAAN IS HET MOGELIJK 
DE BUURT LEEFBAARDER TE MAKEN. DE TWEE BUURTHUIZEN KUNNEN 
EN WILLEN DE BEWONERS HIERBIJ HELPEN.

Hoe gaat dat?
Eendracht maakt macht is hierbij het motto. Neem nu alleen 
al de huurverhoging. P er 1 april betaalt u 6% meer en on
dertussen wordt vaak niets aan de gebreken van uw woning 
gedaan» Dar hoeft u die verhoging niet te nemen. Wanneer 
u het alleen probeert dan komt u tot de ontdekking dat de 
huiseigenaren u zonder moeite klem zetten.
Wanneer u samen met de anderen in uw blok een vuist maakt 
dan is die vuist kei en keihard. Dan blijkt plotseling van 
de kant van de eigenaren veel meer te kunnen.
De kranten staan vol met voorbeelden over dergelijke ak- 
ties. Er zijn veel m eer dingen in onze buurt aan de hand 
dan een huurverhoging bv;

- Grote gezinnen in 2-3 kamerwoningen met het ge
volg dat kinderen en ouders tegen de wand vliegen.

- Levensgevaarlijke straten voor kleine kinderen, 
waar moeten zij heen?

- Eenzame mensen die opgesloten in hun woning leven.
- Ouders die met hun handen in het haar zitten over 

hun opgroeiende kinderen.
- Buitenlandse werknemers die meer door ons opgevan

gen moeten worden.
- Het probleem van de vervuiling in de straten.
- En vult u verder maar zelf in.

Trefpunt en de Reiger helpen u met het organiseren om de 
problemen aan te kunnen pakken. Drie geschoolde krachten 
in de buurthuizen staan klaar om de bewoners te woord te

staan.



Het zal meestal niet eenvoudig zijn om de meeste proble
men aan te pakken, maar wanneer er nooit door u mee be
gonnen wordt dan moet men niet denken dat het door men 

wordt gedaan.
Ook duurt het veel langer dan we willen, maar ook dat 

moeten we kunnen overwinnen.
De Reiger en het Trefpunt werken ook mee binnen het 
wijkcentrum. H et wijkcentrum bestaat vooral uit een 
aantal werkgroepen, die bepaalde belangen binnen de 
Staatslieden en de Hugo de Grootbuurt behartigen.
In de werkgroepen komen allerlei problemen aan de orde 
en wordt met elkaar uitgemaakt hoe en wie het beste iets 
aan te pakken. Daarbij richten Trefpunt en de Reiger hun 

aandacht vnl. op de Hugo de Grootbuurt.
Kortom wel van belang voor iedereen in de buurt om van 

deze samenwerking op de hoogte te zijn.
Ik hoop op deze manier het u duidelijk te hebben gemaakt 
wat we willen, n.1.: dat onze buurt nog eens een buurt 
wordt, waar u niet meer uit weg zou willen.

adressen: Buurtcentrum "De Reiger"
Reigersbergenstraat 65, tel. 120920

Buurthuis "Trefpunt"
Derde Hugo de Grootstraat 5. tel. 125695

Dick Blokker



BUURTCENTRUM DE REIGER (V.H. RAAMPOORT) VAN DE VERENIGING 
ONS HUIS BESTAAT STRAKS 50 JAAR !!!

Op 2 4 , 25, 26 en 27 mei is het dan zover, we bestaan 
50 jaar. Die maand viert ook de vereniging als geheel het 

80-jarig jubileum. Gedurende die 50 jaren, dat De Reiger 
bestaat hebben ongetwijfeld zeer veel mensen:in onze buurt 
wel eens te maken gehad met de duizenden aktiviteiten, die 
in de loop van die tijd zijn georganiseerd.
Voorbeelden zijn: teken- en schildergroepen, vrije vorm- 
groepen, toneelspelen, rhitmische gymnastiek, gezinsakti- 
viteiten, taallessen, sozen en vele andere klubs. Gedurende 
de laatste 10-20 jaar is de animo voor vele klubs vermin
derd, soms verdwenen.
Aan de andere kant blijkt het dat mensen steeds eenzamer 
worden, iedereen kan zich best vermaken met b.v. een T.V., 
maar wanneer je alleen naar een T.V. kijkt dan ga je toch 

iets missen»
Misschien dat in de toekomst in het buurtcentrum weer meer 
mensen komen voor het gewone menselijke kontakt. Ook de 
over georganiseerde maatschappij met zijn vele diensten la
ten de mensen met veel problemen opgescheept zitten» Ten
slotte blijkt het vaak beter om dan’maar zelf iets te doen 
i . p . v . te denken dat de gemeente b.v. het wel doet.
Het 50-jarig jubileum zal feestelijk worden gevierd met 
iedereen die daar óók zin in heeft. Er zal een reünie komen. 
De ouddeelnemers worden verzocht indien zij daarvoor belang
stelling hebben met ons kontakt op te nemen. H et uitgewerk

te programma komt nog.

Dick Blokker



Horizontale verkoop
E E N  NIEUW GOUDMIJNTJE VOOR HUISBAZEN.

Sinds vorig jaar is de "horizontale verkoop" van woon - 
panden in de oude wijken van Amsterdam een s teeds veel- 
vuldiger voorkomend verschijnsel geworden. H orizontale. 
verkoop is de naam voor het v erkopen van huizen per zelf
standige woonetage. * •
Ook in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt zijn al 
talloze woningen op deze wijze verkocht. H et is dan dik
wijls niet ongewoon dat de huiseigenaar voor een woning 
met drie verdiepingen, die hij etagegewijs verkoopt een 
bedrag van ƒ 40.000 ontvangt, terwijl de werkelijke ver
koopwaarde van het hele pand beneden de ƒ 3O.OOO ligt. 
Profiterend van de schrikbarende woningnood, w eten . . 
veel huiseigenaren woningzoekenden, die over een klein 
spaarcéntje beschikken, over te halen hun geld in zo'n 
etagewoning te steken.-
Aankoop van zo'n etagewoning lijkt soms aantrekkelijke 
kanten te hebben. Mensen, die b.v. opzien tegen de hoge 
aankoopprijzen van nieuwbouwwoningen, zien vaak wel een 
mogelijkheid om een bedrag van ƒ 15.000 binnen afzien
bare tijd op tafel te leggen. Voor vele mensen is het 
bovendien een groot voordeel om. de beschikking te krij
gen over een woonruimte midden in een stad. Dikwijls 
zien vele slecht behuisden, inwonende alleenstaanden en 
jong-gehuwden - kortom al die mensen, die niet binnen 
korte tijd voor een woning in aanmerking zouden komen, 
in het kopen van een etagewoning een mogelijkheid om van 
hun woonproblemen verlöst te worden.
En toch is het kópen van zo'n etagewoning in 99 van de 
100 gevallen een Schijnoplossing. Y/ant de nadelen, die 
er voor de nieuwe |coper tegenover staan, komen in de 
meeste gévallen al spoedig de aantrekkelijke kanten over
schaduwen . 1
In de eerste plaats blijkt de nieuwe koper in de meeste 
gevallen niet in staat te zijn om zijn toekomstige woning 
op bouwtechnische kwaliteiten te beoordeleni Woningen in 
oude wijken» die zo op het oog nog wei wat lijken, kunnen 
bij wijze van spreken binnen enkele jaren in de stutten 
staan, omdat de fundamenten b.v. niet meer’ deugen. Waar 
men bij die aankoop van nieuwbouwwoningen een kiein risico



neemt, wordt dat bij de koop van een etagewoning een le
vensgevaarlijke gok. Z0 komt men dan automatisch op het 
tweede punt terecht. Immers nergens wordt in de wetgeving 

aangegeven, wie van de bewoners/eigenaren aansprakelijk is 
voor de kosten, die kunnen ontstaan voor onderhoud van het 
gemeenschappelijk bezit. Wie 'Zal de nieuwe dakbedekking be
talen, als die nodig is? Wat gebeurt er, als de fundamenten 
vernieuwd moeten v/orden?
De nieuwe koper komt vaak helemaal bedrogen uit, als blijkt 
dat het pand. waarvan hij een verdieping heeft gekocht, 
zich in een wijk bevindt, waarvoor al reeds een bestemmings
plan is opgesteld. Het is dan zeker niet denkbeeldig dat 
het betreffende pand door de gemeente bannen enkele jaren 
opgekocht zal worden, omdat het op de lijst staat om of ge
sloopt te worder of drastisch verbeterd. In beide gevallen 
zal de nieuwe koper zijn ecage kwijt raken en .... een aan
zienlijk verlies lijden, omdat de gemeente geen 17.000 gul
den voor zo'n etage zal willen betalen. De getaxeerde ver
koopwaarde zal n.1. in de meeste gevallen ver berieden de 
ƒ 10.000 liggen.
Naast al deze punten kleeft er nog een ander bezwaar aan 
het verschijnsel van de horizontale verkoop. Door toepas
sing van deze methode wordt er n . l. een aanzienlijk deel 
van het Amsterdams woningenbestand aan distributie door het 
C.B.H. onttrokkon. De meest urgente gevallen kómen daardoor 
nu nog later voor een woning in aanmerking.
Vooral roet het oóg op dit aspect van de zaak, wil de werk
groep "Woón- en Huurzaken" van het Wijkcentrum proberen om 
in de Staatslieden-en Hugo de Grootbuurt. de horizontale 
verkoop tegen te gaan. Dit kan n .1. gebeuren door het 
C.B.H. in te schakelen, zodra er een woning leegstaat. In- 
dien door het C.B.H. toewijzing aan woningzoekenden heeft 
plaats gevonden, zal de verkoper beslist geen gegadigden 
meer vinden, omdat de n ieuwe eigenaar zijn woning de eerste 

jaren niet zelf zal kunnen bewonen. x '■
Uit verzet tegen de sihandalige winsten, die huiseigenaren 
cp deze manier uit de' wqningnood durven te 'slaan en üit 
oogpunt van eèn rechtvaardig distributiebeleid, dringt de 
werkgroep er bij de buurtbewoners op aan om scherp te let
ten op leegstaande panden in hun omgeving ën dit zo snél 
mogelijk door te geven aan het Wijkcentrum,‘v.Hallstn.8l, 
tel. 821133 of op spreekuren van de werkgroep "woon- en 
huurzaken'.'. - ' .

9
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HUURHARMONISATIE

Huurharmonisatie is eigenlijk een woord, dat niet anders 
betekend dan huurprijsopdrijving en dus steeds maar hoge
re huren ten koste van de mensen met de lage inkomens tot 
gevolg heeft o Het is goed even stil te blijven staan bij 
de vraag wie er nu belang heeft bij die harmonisatie o 
Zouden de huisbazen de huizen opknappen en verbeteren?
V/ij hebben zelf de indruk van niet. Zij worden er alleen 
maar rijker van en de mensen met de lagere inkomens wor
den een stukje armer. Het spreekt vanzelf dat de werkende 
bevolking zich tegen een dergelijke aanslag op hun levens
peil zal verzetten. Zoals sedert 1968 tienduizenden mensen 
zich verzet hebben tegen de jaarlijkse huurverhoging, zo 
zal ook nu een front worden gevormd tegen de huisbazen.

Gang van zaken bij weigering
Een ding moet goed voor ogen gehouden worden de huurharmo- 
nisatieverhoging is niet zo maar verplicht. Het is dus van 
belang dat een huurder het formulier dat door hun huisbaas 
wordt voogelegd en waarin hij voorstelt om een hogere huur 
over een te komen, niet tekent. Er kan niet genoeg de na 
druk op worden gelegd: wees verstandig, laat u eerst goea 
voorlichten en teken nooit zomaar iets. En wat gebeurt er 
nou als een huurder weigert op het voorstel van zijn huis
baas in te gaan. De huisbaas moet dan naar de huuradvies- 
kommissie die dan over het algemeen zonder de huurder te 
horen advies uitbrengt aan de minister, waarna de minister 
bepaalt, of hij het voorstel van de huisbaas al dan niet 
redelijk vindt. Zelfs al keurt echter de minister de verho™ 
ging in eerste instantie goed, dan nog kan de huurder blij
ven weigeren. Hij kan blijven weigeren op verschillende 
gronden; b.v. een oude slechte woning, achterstallig on
derhoud, of op grond van het feit dat hijzelf allerlei 
verbeteringen aan de woning heeft aangebracht. Voor een 
belangrijk deel dus dezelfde bezwaren die kunnen worden 
aangevoerd bij de z.g. niet-verplichte huurverhoging. Met 
dit verschil dat er meer belang zal worden gehcht aan wat 
de huurder zelf aan het huis heeft opgeknapt. Als de huur
der blijft ondanks de goedkeuring van de minister, dan kan 
de huisbaas de minister vragen om tot bindende vaststel
ling van de huurprijs over te gaan. Dat gebeurt pas als de 
huuradvieskommissie normaal heeft behandeld, waarbij de 
gang van zaken ook weer hetzelfde zal zijn als bij de niet- 
verplichte huurverhoging. Dan wordt de huurder dus wel



degelijk gehoord. Daarna brengt de huuradvieskommissie 
voor de tweede keer advies uit aan de minister en dan 
doet de minister een bindende uitspraak, dat betekent: 
dat als hij vaststelt hoeveel de huurverhoging mag 
bedragen, deze dan ook door de huurder moet worden be
taald. Opvallend is dat de kantonrechter buitenspel 
geplaatst is. Men is zonder meer gebonden aan de be
slissing van de minister. Bij dit alles moeten we in 
de gaten houden, dat oude slechte woningen en slecht 
onderhouden woningen en in het algemeen ook woningen 
in saneringsbuurten niet voor huurharmonisatie in aan
merking zullen komen. Wat de woningen betreft van ge
meente en woningbouwverenigingen daarvoor is een iets 
gewijzigde procedure hetgeen er op neer komt, dat in 
de eerste fase de woningen komplexgewijze zullen v/or
den beoordeeld. Ook na een dergelijke komplexgewijze 
beoordeling, blijft individuele weigering mogelijk.

Huursubsidie
De huursubsidie regeling is uitgebreid. Als men min
der dan 17.000 gulden per jaar verdient en door de 
huurverhoging meer dan 15% van zijn inkomsten aan 
huur moet gaan betalen dan komt men in aanmerking 
voor huursuvsidie als de huurprijs meer dan ï 92,- 
per maand tedraagt.

Liberalisatie
Huurharmonisatie is niet zo maar een regeling die op 
zichzelf staat. De huurharmonisatie is een regeling 
ter voorbereiding van de huurliberalisatie. Ook al 
weer zo'n fraai woord. Het komt er op neer dat de 
huurder vogelvrij is en de huisbazen elke prijs kun
nen vragen voor de woning die ze willén.

11
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Vooral na 1960 heeft de zuigkracht van de Nederlandse 

industrie een steeds groter aantal buitenlandse werknemers 

naar ons land getrokken- Amsterdam alleen al telt er onge

veer 2 5 .0 0 0 . Zij hebben zich verspreid over de buurten, met 

name de saneringsbuurten. In de Staatslieden- en Hugo de 

Grootbuurt ervaren wijzelf dat er in onze eigen omgeving 

een aardig mondje buitenlands te beluisteren' valt»

Het verblijf van deze buitenlanders brengt voor henzelf en 

voor ons heel wat moeilijkheden met zich mee» Het binnen

treden in een andere kulturr, de taalproblemen, de huisves- 

tingsmoeilijkheden geeft onze buitenlanders heel wat te 

verwerken. Waar moet je als kat in een vreemd paKhuis in 

's hemelsnaam aankloppen, wanneer je van je kamer wordt ge

zet vanwege de geboorte van je tweede kindje? Natuurlijk 

komt er dan wel een buurvrouw naar je toe die zegt: "Kom 

maar met mij mee meid. Mijn man kan wel op de grond slapen, 

maar jij hebt een bed nodig". Zo zijn wij wel. Wij zijn im

mers absoluut tegen diskriminatie. Maar in dezelfde buurt 

wordt er gezegd: "Die buitenlanders pikken de beste wonin

gen in". Door velen wordt een vreemdeling gezien als een 

konkurrent in de woon- en werksituatie. Hij heeft vreemde 

namen, spreekt een vreemde taal, heeft vaak een afwijkende 

huidskleur, is veel krimineler dan wij en jaagt achter 

vrouwen aan. Ja, wij zijn absoluut tegen diskriminatiei 

Er zijn allerlei stichtingen in het leven geroepen, om de 

buitenlanders te helpen in hun gewone en bijzondere pro

blemen. Ongewild zijn ze daarmee nog meer naar de rand van



onze samenleving gedreven: een aparte groepering, waarvoor 

iets gedaan moet worden. Terwijl het feit, dat zij hier wo- 

nen en werken voor onz zou moeten inhouden, dat wij hen op 

de eerste plaats moeten aanvaarden en beschouwen als buurt

genoten» Instanties die beschikbaar zijn voor Nederlanders 

moeten ook binnen het vizier van de buitenlander worden ge

bracht» De Stichting "Buitenlandse Arbeiders Kollektief" 

(BAK) heeft in onze wijk het initiatief genomen om het sa

menleven tussen Nederlanders en buitenlanders meer moge

lijk te maken,. In gebouw "NUVOLA", van Beuningenstr. 141 A 

worden de volgende spreekuren gehouden:

Maandagavond van 7 tot 9 uur: voor Tunesiërs en Marokkanen 

Dinsdagavond van 7 tot 9 uur: voor Turken 
*

Woensdagavond van 7 tot 9 uur: voor Spanjaarden, Italianen

en J o egoslaven»

Naast vrijwilligers werken allerlei deskundigen (juristen, 

maatschappelijk werkers, sociale verzekeringsspecialisten) 

mee aan dit projekt. Kosteloos kan men hier terecht voor 

problemen op gebied van lonen, huren, huisvesting, ziekte, 

uitkeringen, ontslag, kinderbijslag, moeilijke papieren enz. 

Er zijn tolken aanwezig. Niemand is verplicht naam en adres 

te noe m e n . Ook illegalen worden zo goed mogelijk geholpen» 

Er zullen helaas ook problemen zijn, die niet opgelost 

kunnen worden» Voor dringende noodgevallen kan men bellen: 

nr 736869 of 228851»

Op de vergadering van de Wijkraad 13 maart j l . h eeft het 

Wijkcentrum medewerking toegezegd aan dit initiatief. Wij 

zoeken medewerkers en geven naar vermogen steun»



lSs- | y. ** H -4 f£ '  '  V* ! '  '  /'<&* •* -  1

W K *  1 #  : ' ■ ■' ï ■■ -r ■

V*i, jg S g ft& ro  '  •£>..«

BS8tiw::**4
•*:. ,v; v.y“ •■'••'>

- .  '  '  '  . « ;  

#  : ■ « ■ .  ■ -  ,  : ,  :  ; • . v  v , - , - . i  . 

W 0 £  , u

.... ...

’Sfcf.*• . £
&  ~!:.

<c;*
,c* '

•'■ '.[ >v'

n' ; , v  £ v :.«

■

'"• ‘V - > ir '

J \. ' •

m

- i ’ t;\_' '*i

r *i ei 2» §r
s «* «f

" S S r -v '; 5“«ii
£ 1
«9
*«**

« £ T
- E S

4f»

v'-;

<>•••»*

.«..v

‘ï 3

S P
O E - ,

f e r0 *3P*

« $

St*

e s *
f n f f»

$gs0 C 3stWJ-r
*■<» £T>

s*«*

S C

e;* r > uaW*.- t z

»■>
S ' r' ó a T S

ffvW. 0
S Q <C& ; 3 « t « *

S . & «n . S 3

i » 1
» s T

«pi
V I

C f
r ’% ,!«->

J »
* *

? p ‘

••*?.
% >

s > trlS»

?=-y1 .35?" S '
€ ï i f / i

S«*

C fT;O
i:̂ P-ï i%2
«.5 g* «b •;: c.V-F» 0
•«f
CJ.* «d

Ci’5
s .«w*i*

«2. Siï t&'Ŝ.'T
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PRIJSVRAAG VOOR HET HELE GEZIN 1

De eerste "echte” Wijkkrant verdient een feestelijke 
omlijsting, Wij willen dit proberen met een vrolijke 
prijsvraag voor het hele gezin!
HOE? Hieronder staan 5 vragen, met elk 3 antwoorden o 
Slechts één antwoord is telkens juist.
Bijvoorbeeld: vraag 1, antwoord b

vraag 2, antwoord a enz.
Schrijf deze 5 letters op een briefkaart, en stuur op 
naar de redaktie van de Wijkkrant,
Drie winnaars ontvangen een feestelijk prijsje,
De bekendmaking vindt u in het volgende nummer,

VRAAG 1
Deze Wijkkrant, is:
A) een leuke vrijetijdsbesteding van gesjeesde studenten
B) een maandkrant voor, door & van deze buurt
C) een uitgave van een stel wakkere ambtenaren

VRAAG 2
In onze buurt wonen:
A) plusminus 25.000 gezinnen
B) plusminus 1 3 .000 gezinnen
C) plusminus 1 7 .000 gezinnen

VRAAG 3
Tijdens de laatste verkiezingen
A) stemden in onze buurt  . op de c.p.n.
B) stemden 40% op de p.v.d.a,
C) stemden 40% op d .s. '70

VRAAG k  
Onze buurt is:
A) een renovatie (opknap)buurt
B) een sanerings (afbraak-opbouw)buurt
C) een bulldozerbuurt

VRAAG 5
Het Wijkcentrum is:
A) een organisatie van de gemeente
B) een organisatie van de buurt
C) een organisatie van buurthuizen en pol, partijen

INZENDINGEN VOOR 15 APRIL NAAR HET WIJKCENTRUM 
VAN HALLSTRAAT 81 T.A.V. REDAKTIE WIJKKRANT,
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Sociaal Kultureel Wijkcentrum: van Hallstraat, 81 (821133)
Wijkpostleidster voor het open b e jaardenwerk: 

van Boetzelaerstraat ^9 
van Reigersbergenstraat 65*

Soó.iaal Raadsvrouwe: van Hallstraat 81.
\

buurthuis Ons Huis, van Beuningenplein 25 (388770) 
buurthuis De Witte Brug, de Wittenstraat 27 (388^+17) 
buurtcentrum de Reiger, van Reigersbergenstr. 65 (120920) 
buurthuis 't Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5 (125695) 
de Vuurtoren, 1e N assaustraat 3^ (126292) voor jongeren

Speeltuinvereniging het Westerkwartier, v. Beuningei?plein3A 
Buurtvereniging Hufrékwartier, Romb. Hogerbeetsstraat 109 
Buurtvereniging K i ndergenoegen, voorz.de Wittenkade 176

(182752)

dinsdag 19*00 - 20.00 v. Hallstraat 81 Wijkcentrum 
woensdag 10.30 - 11.30 v. Reigersbergenstr. 65 Ons Huis 

11 19-30 - 21.00 v.d. Hoopstraat 65 C.P.N.
" i k . 00 - 15«30 v.d. Hoopstraat 65 C.P.N.
11 19*00 - 20.00 Marnixkade 35 P.v.d.A.

donderdag 19*00 - 20.00 v. Beuningenstraat 205' P.S.P*
19*00 - 20.00 v. Reigersbergenstr. 65 Ons Huis

vóór 15 mei zenden naar:

Sekretariaat Wijkcentrum, 
van Hallstraat 8 1.
op de envelop vermelden: KOPIE WIJKKRANT 

U kunt ook foto's, tekeningen inleveren.


