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85% WIL
• EENRICHTINGSVERKEER 
- SCHUIN PARKEREN
- STUKJES SPEELSTRAAT
Op zaterdag 16 februari hield de werkgroep 
Verkeerszaken een enquete over de-sugges- 
ties, die we in het februari-nummer van de 
Wijkkrant publiceerden. Enige honderden 
buurtbewoners uit de Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt werden naar hun mening gevraagd. 
Van de ondervraagden had 60% geen auto in 
het gezin tegen 40% wel. Het was opmerke
lijk dat er tussen beide groepen nauwelijks 
verschil van mening was over de suggesties 
de verkeerssituatie te verbeteren.
Op de vraag of er netjes geparkeerd werd 
in onze buurt antwoordde 75% met nee, 10% 
had geen mening en 15% vond dat het wel ging. 
Ruim 85% van de ondervraagde ̂ buurtbewoners 
vond dat er inderdaad wat aan gedaan kon 
worden om de situatie te verbeteren.
De suggestie uit de buurt: eenrichtingsverkeer 
schuin parkeren "haalde 84% instemmersll 
Ook hier was er slechts een verschil van 
enkele procenten tussen autobezitters en niet- 
autobezitters. Tegen was slechts 6% en 10% 
had geen mening. Dat er, waar mogelijk,' 
stukjes speelstraat moesten komen, was 86% 
het mee eens, 7% had geen mening en 7% 
was er tegen.
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Uiteraard vroegen we de autobezitters of ze 
er bezwaar tegen hadden dat z'e dan iets lan
ger moesten lopen: 74% geen bezwaren, 17% 
geen mening en 9% wel bezwaar, waaronder 
de mensen die slecht ter been zijn.
54% van de geënquetteerden gaat vaak met het 
bpenbaar veryoer, 15% soms en 31% niet of 
nauwelijks. Hier was uiteraard wel verschil 
tussen buurtbewoners mët en zonder auto in 
het gezin. De respektievelijke percentages 
waren: 28 tegen, 70 voor, vaak met het 
openbaar vervoer.
Verder vroegen we nog met het oog op even
tueel aan te brengen markeringen of er niet 
meer groen in de wijk zou moeten komen. 
83% bleek voorstander, 12% had geen mening 
en 5% vond dat er al genoeg was.
De suggesties zijn zo positief ontvangen dat 
de werkgroep een plan uit wil werken voor de 
hele buurt. We houden u op de hoogte!

Werkgroep Verkeer.

IS
FUNDAMENT-
0NDERZ0EK
OBJECTIEF?
Na het fundamentonderzoek door TNO in de 
Dapperbuurt, zegt de Dienst Bouw en Wo
ningtoezicht, een eenvoudige en objektieve me
thode te hebben gevonden, om de kwaliteit 
van fundamenten te bepalen.
Die nieuwe methode houdt in, dat men hier 
en daar een heipaal onder een gebouw van
daan haalt, en die paal onderzoekt op zwakke 
plekken.
Er kan dan berekend worden hoeveel gewicht 
een paal kan dragen. Als je dan ook weet 
hoeveel palen er onder een gebouw staan, 
en je weet hoe zwaar het gebouw is, dan kan 
uitgerekend worden of het gebouw risiko loopt 
om te verzakken.
Als iedereen bij deze proeven eerlijk te werk 
gaat, dan lijkt dit echt wel een objektieve 
methode.

Addertje onder het gras
Zo'n onderzoek kan uitwijzen dat een funda
ment sterk genoeg is om een gebouw te dra
gen, zoals het er staat. Men zou dan kunnen 
besluiten het gebouw te laten staan, en de 
woningen ,,aan te passen aan de eisen van 
de tijd” . Dat houdt dan in dat er een douche 
moet komen, centrale verwarming, nieuwe 
plafonds etc.
Al die hypermoderne voorzieningen voegen 
een hoop extra gewicht aan het gebouw toe, 
zodat het wel eens kan gebeuren dat de palen 
het niet meer kunnen dragen. We staan dan 
voor de keuze: of goede en goedkope wonin
gen behouden, of alles afbreken en nieuw
bouw met moderne voorzieningen en onbetaal
bare huren. Ondanks vele toezeggingen zijn 
er tot nu toe geen betaalbare arbeiders
woningen in Amsterdam gebouwd.
Verder komen er bij nieuwbouw altijd minder 
nieuwe woningen dan er oude geweest zijn. 
En dat in een tijd, waar nog zoveel woning
nood is.

Wat eraan te doen?
Er zijn nog' steeds veel mensen die de hoge 
huur voor nieuwbouw niet kunnen betalen. Die 
mensen willen zich tevreden stellen met min
der luze, al zeggen de Overheden dat zonder 
die luxe niet meer te leven valt.
Als die mensen niet oppassen, dan zijn ze 
in korte of lange tijd hun goedkope wonin
gen kwijt. Mensen ga mee doen aan de akti- 
viteiten van de Werkgroep Wijkverbetering, 
die zich met uw belangen bezig houdt. Als u 
niets van zich laat horen, weet niemand op 
het Stadhuis dat u bestaat, en wat uw wensen 
zijn.

Berry den Brinker.
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LET OP! 
Zie artikel op pag. 3 
bejaardenkomplex terrein 
kininefabriek

De huurverhoging per 1 april is niet 
verplicht

B E T A A L  N IE T  T E  V E E L !!---------  
V B A A G  AD VIES !
De huurspreekuren worden gehouden in:
Het Wijkcentrum - Van Hallstraat 81, dins
dag 19.00 - 20.00 uur;
C.P.N. - Van de Hoopstraat 43, woensdag 
19.30 - 21.00 uur.
P.v.d.A - Marnixkade 35, woensdag 19.00 -
20.00 uur. .
't  Trefpunt - 3e Hugo de Grootstraat 5, 
dinsdag van 19.00 - 20.00 uur. 
de Reiger - Van Reigersbergenstraat 65, 
op de volgende dagen rond 1 april van 10.00 -
11.00 uur, dinsdags: 19 maart, 26 maart,
2 april en 9 april.

’N DANO SNACK VOOR 
ELKE LEKKERBEK

M E N U ’S 'S flb
OM MEE TE NEMEN
OOK HE» IK BEt. BROODJES 

’j VERS US«USTAARTEN*
MILK SHAKES- PATAT* 
iHAMÖURfieRS-eTC . 
VOOR ELKE LEKKERBEK" 

HEEFT "PANO'SNACKSj 
koaat a l le n ;

S N A C K B A R - D A N O
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DIERENSPECIAALZAAK

Spithorst
2e Hugo de Grootstraat 9

Elke dag verse pens 
vogels en voeders, 
diverse kooien 
aquariumbenodigdheden 
Tubifix, tropische vissen, 
knaagdierenvoeders en 
-kooien
KATTENBAKKORRELS
23 kilo .......................  15,95
Reklame:
„WITTE MOLEN” Puur vlees voor 
hond en kat van 1,25 voor 0,98

WONINGVERBETERING

SLAGERIJ

Rob Borghoff
De slager die nog zelf 
vleeswaren maakt zoals 
vroeger o.a.:
MAGER GEKOOKT SPEK 
PEKELVLEES 
PAARDEWORST 
Echte mag. OSSEWORST 
en ook
GEK. VARKENSPOOTJES
Wij verkopen ALLE SOORTEN 
VLEES ook PAARDE maar 
ALLEEN HET BESTE

v. Limb. Stirumpl., hk Bentickstr. 
Telefoon 183211

Elke dag VERS BROOD 
uit de
OUDHOLLANDSE
BAKKERIJ

Vele soorten brood 
Grote sortering gebak

J.A. STEUR
v. d. Hoopstraat 93, tel. 141659

Firma 
Duller & Co

De verfspecialisten 
sinds 1900

Amsterdam-C., Zeedijk 103-103a 
Telefoon 020 - 247292 
A’dam, v. Oldenbarneveldtstr. 82 
Telefoon 020 - 165833 
Amsterdam, Ferd. Bolstraat 46 
Telefoon 020 - 711159

Voor al uw
B EH AN C  en V ER FW A R EN

Keuze uit 40 soorten glas.

Al enkele maanden wordt er in het blok ge- 
meentewoningen de Kempenaerstraat, van Beu- 
ningenplein even zijde enzovoort druk uit- 
gebroken, gemetseld en getimmerd. De ge
meente is daar eindelijk begonnen met wo
ningverbetering (= renovatie). Jarenlange 
voorbereidingen en onzekerheid gingen daar
aan vooraf. Toen de gemeenteraad in oktor 
ber 1972 toestemming gaf lit blok van 192 
woningen te renoveren, werd dat besluit door 
veel bewoners met zeer gemengde gevoelens 
ontvangen. Waarom? Omdat er van de hun 
toegezegde inspraak en mede :eggeris chap maar 
bar weinig was terechtgekomen.

Inspraak, een loze kreet?
INSPRAAK houdt in dat je de gelegenheid 
krijgt om je mening of wensen kenbaar te 
maken in een aangelegenheid waarbij jebetrok- 
ken bent.
MEDEZEGGENSCHAP wil zeggen dat je over 
die aangelegenheid ook mag mede beslissen. 
De gemeentediensten waren er kennelijk nog 
niet aan toe inspraak en medezeggenschap op 
de juiste wijze in praktijk te brengen. Want 
wat gebeurde? De huurders vereniging Staats
lieden- en Frederik Hendrikbuurt en hetWijk- 
centrum maakten een plan voor eenvoudige 
renovatie van de woningen. Dit plan hield ook 
een betaalbare huur in. Vervolgens hielden 
de huurders vereniging en het Wijkcentrum een 
enquete (= onderzoek) onder de bewoners. Uit 
deze enquete bleek dat 144 van de 192 be
woners waarschijnlijk terug wilden komen na 
de renovatie als dit plan zou worden uitge
voerd. De gemeente had echter haar eigen 
plannen waarschijnlijk al klaar. Hierover en 
over de onbetaalbare huren die deze plannen 
tengevolge zouden hebben waren al geruch
ten ontstaan onder de bewoners. De mensen 
zijn toen gaan denken: „al halen ze de bull
dozer er overheen, het kan me niéts meer 
schelen, want ik kan hier vanwege de hoge 
huur na de renovatie toch niet terugkomen". 
Toen de gemeente bovendien nog een eigen en
quete onder de bewoners ging houden, bleek 
daaruit dat nog slechte 18% na de renovatie 
wilde terugkomen, dat 20% nog geen keuze 
had gemaakt en dat 62% niet wilde terug
komen na de renovatie.
De huurdersvereniging en het Wijkcentrum 
werden nog wel in de gelegenheid gesteld 
om hun plan onder het genot van een kopje 
koffie met de Gemeentelijke Dienst Volkshuis
vesting te komen bespreken.
Het werd echter al gauw duidelijk dat de ge
meente haar plannen zou doordrijven. De huur
dersvereniging en het Wijkcentrum konden 
toen niet anders dan hun plan intrekken.

buurtgebondenheid
Wij vinden dat de woningen in de eerste plaats 
voor de bewoners zelf moeten worden gere
noveerd. Nu er maar zo'n klein aantal be
woners (op 17 maart '74 waren dat er 30 
van de 192) na de renovatie zal terugkeren, 
kunnen we dus wel zeggen: deze renovatie

heer Kuijpers, wethouder van volkshuisvesting, 
het onlangs zei: ,.Het is een schoolvoorbeeld 
van hoe het niet moet". Er is onvoldoende 
rekening gehouden met het verschijnsel van 
de zogenaamde buurtgebondenheid. In de prak

tijk blijkt namelijk nogal eens dat mensen zich 
in hun straat, buurt zo thuis zijn gaan voelen 
dat ze ergens anders moeilijk of niet kunnen 
aarden en graag weer naar hun oorspronke
lijke plekkie terug zouden willen. Het verve
lende is dat dat pas blijkt nadat zé zijn ver
huisd. Ouderen missen dan ineens de mensen 
en de omgeving waar ze in vele jaren ver
trouwd mee waren geraakt.
Jongeren missen hun vrienden, hun club, ze 
moeten van school veranderen. Kortom, de band 
die .langzamerhand tussen een aantal dicht 
bij elkaar wonende mensen en tussen die men
sen en de buurt was gegroeid, wordt ineens 
verbroken. Dat kan nare gevolgen hebben. 
Daarom: ieder die dat wil moet na de reno
vatie terug kunnen komen; de woningen moe
ten zoveel mogelijk in overeenstemming met 
de behoeften en wensen van de bewoners wor 
den gerenoveerd en de HUURMOE’T  BETAAL
BAAR ZIJN!
Pas op 11 maart jl. zijn de huren voor dit 
blok aan het Wijkcentrum medegedeeld. Er 
kan dus eindelijk een eind worden gepiaakt 
aan de onzekerheid en aan de geruchten over 
idioot hoge huren die nog steeds in de buurt 
de ronde doen. J e zou dus denken dat de Ge - 
meentelijke Dienst Volkshuisvesting deze hu
ren nu zo snel mogelijk bekend zal maken 
aan alle mensen die nog in het blok wonen 
Bij navraag op 18 maart bleek echter dat de 
G.D.V. van plan is alleen het kleine aan
tal bewoners dat heeft toegezegd na de reno
vatie te zullen terugkomen van deze huren op 
de hoogte te brengen. Dat is onjuist. Op grond 
van deze huren zou namelijk een aantal be
woners dat van plan is voorgoed naar elders 
te verhuizen alsnog op dit besluit terug kun
nen komen. Hetzelfde geldt voor mensen die 
hun woning al hebben verlaten en hebben ge
zegd na de renovatie niet te zullen terug
komen. Zij hebben dit besluit misschien ge
nomen omdat ze niet tijdig op de hoogte zijn 
gebracht van de huur na de renovatie. Wij 
verwachten dan ook van de G.D.V. dat ze al 
deze mensen zo snel mogelijk inlicht over 
de huren (en in begrijpelijke taal voorlicht 
over de eventuele mogelijkheden van de indi
viduele huursubsidie enz.) Voorts vinden we 
het niet meer dan billijk dat de G.D.V. iede
re bewoner die al voorgoed naar elders is 
verhuisd, als hij/zij dat wil, in staat stelt 
alsnog terug te komen na de renovatie.
De moraal van dit verhaal: kijk uit met 
,,inspraak"!
Volgende maand willen we u iets vertellen 
over de gelukkig beter 'verlopende voorbe
reidingen van de renovatie van het complex 
van Beuningenplein oneven zijde enz. Deze 
renovatie zal waarschijnlijk in aansluiting op 
de in dit artikel behandelde renovatie wor
den uitgevoerd.

PEUTERSPEELZALEN 
IN DE RUURT

Weet u dat er in onze wijk twee peuterspeel
zalen zijn voor kinderen van twee tot vier j aar? 
Geopend van 8.30 uur tot 12.15 uur, 5 ochten
den per week. Per speelzaal zijn er 18 kin
deren waarvan er meestal 8 - 1 5  aanwezig 
zijn.
De leidsters zijn volledig gekwalificeerd. De 
leidster van „Repelsteeltje" in de Witte Brug, 
de Wittenstraat 27 is Lucienne Oonk en de 
leidster van Pinochio, in het gebouw van de 
speeltuin, van Beuningenplein 3, is Geertrui 
Hoogenboom.
Alle grote beslissinten worden door de moe
ders samen met de leidster tijdens vergade
ringen genomen. Zo is onlangs de speelzaal 
„Repelsteeltje" door de ouders gezamenlijk 
opgeknapt. Vele handen maakten toen licht 
werk.

De prijs (10 gulden per week) is laag, omdat 
de meeste moeders en sommige vaders mee
helpen, nl. 2 per ochtend. Indien men er prijs 
op stelt en men heeft er de tijd voor is dit 
een prettige manier om aktief bij de gang van 
zaken betrokken te worden. Enkele moeders 
vinden het zelfs leuk om te blijven helpen 
ook als hun kind al naar de kleuterschool is. 
Echter: niets is verplicht!
Informaties kunt u op de peuterspeelzalen 
krijgen tijdens de openingstijden, waar u zich 
ook op de wachtlijst kunt laten zetten. De 
wachttijden Variëren nogal. Zij hangen af van 
het aantal kinderen dat naar de kleuters chool 
gaat en van de verhuizingen. Pinochio heeft 
de langste wachtlijst.
Henriette Hofstee voor de „werkgroep peu
terspeelzalen".

Haarlemmer
weg 
opengebroken 
bus 18 
volgt 
andere 
route
Sinds 18 maart is de gemeente begonnen met 
omvangrijke werkzaamheden aan leidingen en 
kabels in de Haarlemmerweg, tussen de Van 
Beuningenstraat en de Van Hallstraat. A ller
eerst zullen er nieuwe leidingen voor het gas
net gelegd worden en zullen elektriciteitska
bels een onderhoudsbeurt krijgen. Vervolgens 
zal het Waterleidingsbedrijf in de rijweg een 
nieuwe leiding leggen. En tenslotte moet de 
afdeling Riolering een nieuw riool leggen en 
de huis lozingen vernieuwen. Een hele klus, 
die enige maanden gaat duren.
Tijdens die werkzaamheden is de Haarlemmer
weg voor verkeer uit de richting Haarlem af
gesloten. Bus 18 rijdt nu via Van Hallstraat - 
Kostverlorenstraat - Fred. Hendrikplantsoen - 
Nassaukade naar het Nassauplein. In om
gekeerde richting rijdt de bus zijn normale 
route via de Haarlemmerweg. Het eindpunt 
van lijn 18 is tijdelijk verplaatst naar de 
Nassaukade, vlakbij het Nassauplein. 
Overigens heeft onze werkgroep Verkeer af
gelopen maand een gesprek gehad met ver
tegenwoordigers van het GVB. Daarin is o.m. 
gesproken over een permanente verandering 
van de route van lijn 18 door de buurt heen,
i.p. v. langs de Haarlemmerweg. De door de 
werkgroep voorgestelde route stuitte op grote 
bezwaren, omdat ydan de bus drie bruggen 
op zijn weg ontmoet, die nogaL vaak open 
staan. Er wordt nu een route overwogen 
via de Van Hallstraat-Fred. Hendrikplant
soen-Rotterdammer brug-Mamixstraat en zo 
verder naar het Centraal Station.
Over hoe het allemaal gaat uitpakken zal de 
werkgroep u mettertijd uitvoerig berichten.

Fournituren- 
shop
Hugo de Grootplein 18 
Telefoon 162062 na 18.00 uur

D .M .C .-Z IJD E  en P A TO N S  
B 0 R DU UR W 0L
in alle kleuren 

Grote kollektie:

B O R D U U R W ER K EN
Zeer uitgebreid 
in kleinvakartikelen,
ZEER VOORDELIG!



R E D E L IJ K  S U K S ES  
Y O O R  D E BU UR T
Naar aanleiding van de buurtvergadering van 
21 januari in de Van Hogendorpschool, heb
ben de wethouders Kuipers en Lammers een 
bezoek gebracht aan de buurt. In de verga
dering van 14 maart bracht de Werkgroep 
de eisen van de buurt naar voren. Een aantal 
eisen van de buurt zijn door de Wethouders 
geaksepteerd, maar helaas niet allemaal. Over 
de nieuwbouw zijn veel toezeggingen gekomen, 
over het behoud van de bestaande goede wo
ningen zijn weinig eisen ingewilligd.

Nieuwbouw
1. De buurt heeft medezeggenschap gekregen 

over een nieuwe indeling van het straten- 
patroon, op de plaatsen waar nieuwbouw 
komt. Daartoe zal de Dienst Stadsontwik
keling verschillende schetsen maken en 
die aan de buurtbewoners voorleggen.

2. Als gevolg daarvan werd besloten de 25 
woningen, die Patrimonium gaat bouwen aan 
de Wittekade, aan zo'n nieuw stratenplan 
aan te passen.

3. Verder deed Kuipers de toezegging, dat 
de woningen niet de huur hoeven op te 
brengen die Patrimonium heeft berekend: 
f 350, -.( Hij zei dat het mogelijk was de 
huur terug te brengen tot + f 185,—.
Je moet je wel afvragen óf Kuipers die 
belofte kan waarmaken, omdat zulke belof
ten nog nooit elders in de stad zijn na
gekomen.

4. Voorts de toezegging dat alle nieuwbouw- 
in de buurt allereerst bestemd is voor ur
gente gevallen in de Staatslieden- buurt. 
Iedereen die door sloop uit zijn huis moet, 
of die in een te kleine woning woont, heeft 
voorrang voor de nieuw te bouwen wo
ningen. Dat geldt voor iedereen die in de 
buurt wil blijven wonen.

5. Het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten had 
plannen om koopwoningen te bouwen in het
zelfde blok als waar Patrimonium woning
wetwoningen gaat bouwen. Lammers gaf de 
toezegging dat dat in ieder geval niet door 
zou gaan. Maar wat er wel komt is nog 
steeds niet duidelijk; daar moet nog voor 
geknokt worden om er woningwetwoningen te 
krijgen.

6. De laatste toezegging over de nieuwbouw 
was, dat bij nieuwbouw'de toekomstige be
woners worden betrokken in het ontwerp 
van de woningen.

Behoud van de bestaande bouw
Over toezeggingen voor het behoud van de be
staande goede woningen, kunnen we niet zo 
tevreden zijn. De Werkgroep had namens de 
buurt gevraagd om een bouwtechnisch on
derzoek, om beter te weten welke blokken 
behouden moeten blijven. Tegenwoordig wil 
Bouw en Woningtoezicht dat niet eerder doen 
voordat ze weten dat de fundamenten goed 
zijn. De enige toezegging was dat de wet
houders hun best zouden doen om Staatslie
denbuurt boven aan de lijst te zetten van buur
ten waar fundamentonderzoek gedaan moet 
worden.
Door deze onverwachte omstandigheid is het 
verzoek om een verscherpt aanschrijvings- 
beleid te voeren in dat stukje buurt niet eens 
aan bod gekomen. Met een verscherpt aan- 
schrijvingsbeleid zou het mogelijk zijn ge
weest, eigenaren te dwingen de huurwonin
gen beter te onderhouden.
We lopen nu groot risiko, dat de woningen 
nog verder verwaarloosd worden, zodat er 
ook woningen verloren kunnen gaan, niet om
dat de fundamenten niet deugen, maar door 
onnodige gebreken.

Konklusies
We kunnen dus wel tevreden zijn over de toezeg - 
gingen over de nieuwbouw in de buurt. Daar
bij komt dan ook een toezegging dat de kos
ten voor de inspraak van de buurt niet op 
de huren van de woningen zullen drukken. 
Maar voor het behoud van bestaande wonin
gen zal nog geknokt moeten worden. Voor
lopig hebben we van de gemeente niet veel 
te verwachten, over die onnodige verwaar
lozing. De mensen die dit belangrijk vinden, 
moeten zich nog meer gaan inspannen. De 
Werkgroep heeft nog meer versterking nodig. 

Berry den Brinker.
m il

Bob’s
Flowershop
v. Limb. Stirumstr. 19, tel. 384194

Speciaal voor bruids. en 
grafwerk

Tevens veel

G R O E N E  EN  
B L O E IE N D E  P U N T E N

Alle soorten

V A Z E N  EN  
S IER P O T T EN

Voor beter

CHEM ISCH R EIN IG EN

★

STOMERIJ

W OELDERS
Gr. v. Prinstererstraat 43 hoek 
Bentinckstraat

Tevens:

S T O P P A G E INRICHTING

BEJAARDENCOMPLEX 
TERREIN KININE-FABRIEK

Het is alweer een half jaar geleden, dat 
er in de wijkkrant een hoofdartikel stond 
over de bestemming van het terrein 
van de Kininefabriek. We schreven toen 
dat de gemeenteraad goedkeuring ver
leend had voor de bouw van een be- 
jaardenkomplex. Sinds die tijd is er niet 
zoveel gebeurd.
Waarom niet? Het terrein ligt toch ge
reed. Ja dat is zo. Maar voordat de 
eerste paal geslagen kan worden, moet 
er eerst getekend worden. En voordat 
met tekenen begonnen kan worden, 
moet de arehitekt eerst precies weten, 
wat er nu eigenlijk komen moet. U zult 
zeggen 'dat is toch bekend'. Ja en nee. 
Op het gebied van bejaardenhuis- 
vesting bestaan er zoveel verschillende 
opvattingen. De éne kommissie denkt 
dat het zó moet, de andere kommissie 
wil het weer anders. Hoe lossen we 
dit op? Daar is overleg voor nodig. 
Overleg met buurtbewoners en met ge
meentelijke instanties. Dat laatste ver
loopt langzamer dan we het willen. Eén 
ding is gelukkig nu geregeld na maan
denlang brievenschrijven en telefone
ren. We hebbep op 14 maart j.l. van 
vertegenwoordigers van het gemeente
bestuur de toezegging gekregen voor 
het geld, dat we voor de voorbereiding 
nodig hebben. We kunnen nu starten 
met het overleg met de buurtbewoners.

INSPRAAK
Inspraak is een modewoord. W at is in
spraak? Alleen maar luisteren op een 
openbare buurtvergadering? Of is het 
méér? Voor ons betekend inspraak het 
volledige méédenken en meepraten. 
Aan de hand van informatie van de 
mogelijkheden. Ook kennis nemen van 
Daar willen wij graag met U over praten 
andere meningen. Hoe?

Onderschrift kaartje:
Over de problemen van dit stukje buurt werd 
op 14 maart met de Wethouders Lammers 
en Kuipers gepraat.
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HAARLEMMERWEG

Op woensdagmiddag 10 april om 2 uur 
's middags is daarvoor gelegenheid in 
het gebouw Westerkwartier van Beu- 
Over de manier van gedachten wisse- 
ties verstrekken over de mogelijkheden, 
ningenplein 3. Daar willen we informa- 
len. W e denken aan kleine gesperk- 
groepjes van 10-15 mensen. Deze kun
nen in de tweede helft van april en in 
de maand mei met elkaar gaan overleg
gen. Dan kan je andere meningen horen. 
Samen van gedachten wisselen. En op 
grond van die gesprekken tot een me
ning komen.

MENING VAN BUURT 
BELANGRIJK!
Het is belangrijk dat op het terrein iets 
gebouwd wordt ten dienste voor de 
buurtbewoners. Belangrijk voor de 
buurtbewoners, maar ook belangrijk 
voor het snelle tot stand komen van 
het plan. Alleen als de buurt er vier
kant achter staat, kunnen we bij de 
gemeente ons plan doordrukken. Dat 
zal niet van zelf gaan. Daar is uw mede
werking voor nodig!

HOE KUNT U ZICH OPGEVEN?
Door uw naam en adres op te geven 
aan het Wijkcentrum, van Hallstraat 81, 
tel: 821133 of bij: Ons Huis van Reigers- 
bergenstraat 65, tel: 120920, öf bij: de 
Witte Brug, de Wittenstraat 27, 
tel: 388417.
DOE HET METEEN!
WACHT NIET.
U KRIJGT NU DE KANS OM MEE TË 
PRATEN.
GRIJP DIE KANS!

Werkteam bejaardenkomplex 
Piet Vink

Voor uw sieraden in
GOUD EN  Z IL V E R

Voor
H O R LO G ES  EN  K L O K K E N

HORLOGERS -  JUWELIERS

o n k eR g o u w
AP 1927

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 35 
AMSTERDAM-WEST -  TEL 18 3714

Toch voordeliger

DROGISTERIJ

C . V. VLIET
F L E X A S I K K E N S  V ER V E N
in de nieuwste kleuren 

Schitterende
B E H A N G C O LLE C T IE

vele guldens 
goedkoper
Gr. v. Prinstererstraat 62-64 
Telefoon 180762

Loeks fijne keuken

Warme maaltijden kant 
en klaar

Van Limburg Stirumstraat 48, 
naast avondverkoop van 

Theo Huipen

Geopend van 4.00 tot 8.00 uur

Zaterdags en dinsdag gesloten.

Eet P U U L’s kip en vis 
omdat het iedere dag vers 
en erg lekker is!

iNWWuj
Specialiteit:
Verse eigen gepelde
G A R N A L E N z.z.
en eigen
P A LIN G  F I L E  

Telefoon 384739
Altijd warme gebakken vis 
iedere minuut van de dag!

’s Maandags geopend.

Fred. Hendrikstr. 27, Amsterdam, 
Tel. 384739. Privé: 02993 - 4304

M ILTEN B U R G ’ s
Banketbakkerij

★

Verwerken uitsluitend

roomboter
Fred. Hendrikstraat, Tel. 874498
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WESTERKWARTIER 
ORGANISEERT SPORTDAGEN 
VOOR IEDEREEN
De buurtkorfbalvereniging A.K.C. Wester
kwartier organiseert voor de zaterdagen op 
20 en 27 april een tweetal sportdagen. De 
sportdagen zijn bedoeld om:
1. de mensen uit de buurt eens te laten e r 

varen wat ze nog kunnen presteren -
2. de mensen daarna te laten ervaren hoe 

moeilijk het is eigen prestaties te ver
beteren;

3. de vereniging Westerkwartier een grotere 
buurtfunktie toe te kennen door het pre
senteren van buurt-sport-recreatie.

Het is eigenlijk voor u - die dit leest- een 
uitdaging. Of u nu 8 of 48 bent. Voor ons is 
het onbelangrijk. Voor u is het een geweldige 
ervaring; hoe ver kan ik nog springen, hoe 
handig ben ik nog met de bal, hoe snel kan 
ik nog lopen. Gewoon gezellige, sportieve 
oefeningen gericht op uw eigen prestatie. 
Wij, Westerkwartierders, noteren uw resul
taten; u krijgt van ons een prestatielijst 
(die kunt u met die van uw vrouw, uw buur
man of zoon of dochter vergelijken). Een 
week later kunt u het weer eens proberen- 
als het u goed is bevallen. U kunt dan pro
beren uw eigen prestaties te verbeteren. 
Die tweede keer is ook voor degenen die de

eerste keer niet konden, of nergens van wis
ten, of door u uitgedaagd zijn.
Het gaat niet alleen om u. Ook uw zoon of 
dochter is van harte welkom. Het moet eigen
lijk een soort familiefeest worden. Vooral 
ook de kinderen zouden we zeggen. Ze moeten 
aan sport doen. Welke sport dat maakt niet 
uit. Korfballen ligt toevallig dichtbij. Mak
kelijk om er een avondje uit te gaan, weinig 
gevaarlijk verkeer, wedstrijdje spelen,
avondje trainen.....wees ook sportief. Het hoeft
niet om topprestaties te gaan. Het gaat om 
uw gezondheid en om uw prestaties. 
Westerkwartier organiseert voor u een dag 
om niet meer te vergeten. Voor u een per
soonlijke prestatie; voor de kinderen een spor
tieve krachtmeting.
Zaterdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur
- het geeft niet hoe laat u komt - op 20 
april en op 7̂ april is iedereen welkom. 
Aan het eind van de Van Hogendorpstraat 
tegenover de sporthal op het sportveld van 
A.K.C. Westerkwartier.
Meet uw sportieve krachten^ sluit eens een 
weddenschap af met uw vrouw, buurvrouw 
buurman, zoon of dochter)
Een dag om niet te vergeten.

Palmpasen en Pasen:
E E N  H 0 0 P T E  D O EN  
V00R D E K IN D ER EN
Op Palmpasen, zaterdag 6 april, kunnen kin
deren palmpaasstokken maken in Ons Huis 
(Van Beuningenplein). De volgende dag, zon
dag 7 april, wordt er een palmpaasoptocht 
gehouden met de gemaakte stokken.
Ook is er een leuke film te zien.
Kosten voor kinderen van 4 tot 12 jaar: 
voor beide dagen 2 gulden.

Paasvakantie aktiviteiten:
ONS HUIS EN DE WITTE BRUG organise
ren samen verschillende aktiviteiten van 8 
tot 12 april. Het volledige programma zal 
binnenkort via affiches in de buurt worden aan- 
gekondigd.
BUURTHUIS DE REIGER EN HET TREF
PUNT hebben drie dagen lang de volgende

Hans 
v. d. Broek

levert

BROMMERS
tegen de laagste prijs 

Alle merken
2de HANDS

brommers
2de Hugo de Grootstraat 64
tplpfnnn r>9f> . 1f!7nn7

leuke bezigheden en uitstapjes voor de kin
deren in petto:
18 april, woensdagochtend: 10 - half 12: 
letterspeurtocht met eieren door de hele buurt 
Woensdagmiddag: 2-1/2 4:
werkstukjes maken over Pasen, zoals paasha
zen, kuikens, manden etc.
19 april, donderdag 1/29 - 3 uur:
dagje uit naar ëf Schoorl, lekker in de dui
nen, öf Valkeveen, waar een grote speeltuin 
en vijver is.
20 april, vrijdagochtend 10 - 1/2 12:
Naar het Tropen-, of Scheepvaart- of His
torisch Museum.
s Middags werkstukjes maken over wat er 
s ochtends allemaal voor moois is gezien. 
De kleuters gaan s ochtends dan naar de 
kinderboerderij, waarover ze s middags te
keningen enz. mogen maken.
De hele paasaktiviteit wordt afgesloten met 
een tentoonstelling van alle werkstukjes voor 
de ouders,

De Goolse 
Kaashandel
Hugo d. Grootplein 2a, Amsterdam 
telefoon 140837

De speciaalzaak in kaas!
Zeer grote sortering 

buitenlandse kaas en fijne 
vleeswaren.

Ouderwetse 
slagerskwaliteit en...

K A K E L V E R S E  
B O E R D E R IJ-E IE R E N

Wat bent u voor een type? 
Bent u rijk intelligent... 
mooi... opgewekt?
Het doet er niet toe, immers:

E r is een

boek
voor

Iedereen
Wij bevelen in het bijzonder onze 
„kinderboek" aan.

Boekhandel R EIJN D 0 R P
Nassaukade 121, Amsterdam-W.

D IE R EN SPE C IA A LZ A A K

„ D E  K A N A R IE ”
GROEN VAN  PRINSTERERSTRAAT 46 

TEL. 18.76.12
NU OOK TRIMSHOP VOOR UW HONDI

B .A .K . G E E F T  H U LP  
AA N  D U IT E N LA N D S E  
W ER K N EM ER S
Ook in onze buurt wonen Turken en Marok
kanen.
Zij zitten met veel problemen, net als de 
Nederlanders. Voor de buitenlandse arbeiders 
komen er echter nog problemen bij: b.v. de 
taal. Voor hen zijn belastingpapieren en brie
ven van C.B.H. helemaal niet te lezen.
Het Buitenlandse Arbeiders Kollektief (BAK) 
houdt iedere dinsdagavond spreekuur op Van 
Beuningenstraat 151a.
Hier komen de buitenlanders met hun moei
lijkheden over ontslag enz.
Bovendien geeft het BAK op zondagavond in 
de Witte Brug Nederlandse les aan een paar 
Turken en Marokkanen.
Als u dus voortaan in de Van Beuningen
straat of De Witte Brug buitenlanders ziet, 
weet u wat ze er komen doen.

Namens het BAK,
Nelleke v.d. Meulen.

MEDEDELINGEN:

W IJK R A A D
Mensen die mee willen denken en mee zouden 
willen werken aan allerlei akties in de eigen 
buurt kunnen öf:
- s ochtends informatie op het wijkcentrum 
halen öf:
- op 8 april op de wijkraadsvergadering 

komen waar u allerlei aktieve buurtbe
woners kunt ontmoeten en u uw ideeën 
kwijt kunt. Tevens kunt u zich bij een 
werkgroep van de wijkraad opgeven.

Het Wijkcentrum is elke dag geopend tussen 
10 en 12 uur, adres: Van Hallstraat 81.

R EC H T S W IN K EL
De dichtsbijzijnde rechtswinkel voor onze wijk 
is gevestigd in de Jordaan, Rozenstraat 16. 
U kunt daar iedere dinsdag en donderdag 
terecht tussen vier en acht uur. Tel. 25 59 56.

Wijkvoorziening bejaarden
Informatie,' advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 
in de van Boetzelaferstraat 49, tel. 14 34 14 
's maandags op dezelfde tijd ook in de Van 
Reigersbergenstraat 65.

Deze Wijkkrant wordt gemaakt voor alle bewoners van de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
De redaktie probeert u op de hoogte te houden van alles wat er zich in onze wijk afspeelt. 
Doen we dat goed? Ontsnappen er geen akties en aktiviteiten aan onze aandacht? Wat vindt 
u eigenlijk van uw Wijkkrant? Dat zou de redaktie nou eens willen weten. Help ons van deze 
krant een GOEDE krant te maken. Schrijf op onderstaande bon uw mening en wensen - 
WIJ ZULLEN ER REKENING MEE HOUDENI

Wat vindt u van de Wijkkrant? 
Wat mist u in de Wiikkrant?

Heeft u de vorige twee nummers van de Wijkkrant ook gelezen? Ja/Nee

Naam:. 

Adres:.

Deze bon insturen aan de redaktie van de WIJKKRANT, Van Hallstraat 81. 
Hartelijk bedanktl

WOLVERS
LEDERWAREN - PARAPLU’S 
BYOUTERIEËN 

SIGAREN - SIGARETTEN 

Zoals vanouds zijn wij U graag 
van dienst met raad en vakkennis 
bij al uw aankopen. 

2e Hugo de Grootstraat 39, 
Amsterdam-West 
hoek v. Reigersbergenstraat
telefoon 121594 en 121418

Paraplu- en lederwaren- 
reparatie in eigen atelier.
Tegen inlevering van deze 
advertentie: paraplu-reparatie 
HALVE PRIJS

B A ZA R

OUD-WEST
Behang10 m ro' va 1,5 0  
Verf k9 tuk v.a.................7,35
Diverse kleuren

Muurverf blik va 3,20
Ook voor al uw glas! 

Grote sortering speelgoed
Huishoudelijke artikelen +  1001 
artikelen.

LET OP HET ADRES!! 
Fanuius 

Schottenstraat 59-61-63 
telefoon 127734

Zaterdags om 4.00 uur gesloten.
'o K^oonrlonc 1 fifV n u/oor nnon


