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Vorige maand plaatsten we in de krant een 
bon om u te vragen wat u van onze krant 
vindt. Helaas had de drukker weinig ruim
te overgelaten om een uitgebreid antwoord 
op die bon te kunnen zetten. Toch hebben 
een aantal mensen gereageerd, sommigen zelfs 
met een uitvoerig briefje erbij.
Hiervolgen enige reakties.
Mw. Brinckman stelt voor de kop van de 
krant meer te doen opvallen, door het ge 
bruik van kleur bijvoorbeeld.
De mensen denken anders dat het een re - 
klame-folder is en laten hem op de trap 
liggen. We zullen er wat aan proberen te 
doen al is het gebruik van kleur voor ons 
te duur.
Intussen kunt u ons al vast helpen door de 
kranten van de trap te halen en ze gewoon 
bij de buren onder de deur te schuiven. 
La rry  Hurle Bath wil stukjes in de krant 
over akties uit andere buurten. Daar kunnen

Mw. Wardenaar uit de Van Beuningenstraat 
17' wil wel eens weten wanneer haar huis ge 
sloopt gaat worden. Zoals u weet, is er voor 
uw stukje buurt een werkgroep van buurt
bewoners opgericht. Daar worden de plannen 
gemaakt, plannen die u ook kunt mee helpen 
maken, door u bij deze werkgroep aan te 
sluiten. Meldt u aan bij het wijkcentruml 
Enquetes als de verkeersenquete moeten 
voortaan ook in de krant worden afgedrukt, 
vindt mw. Groeneweg. Dan kan iedereen die 
dat wil zijn mening geven, en niet alleen die 
mensen die toevallig door de enqueteur zijn 
ondervraagd. Een goeie tip voor de werk
groepen, dus.
Mw. Oudkerk hoopt dat bus 18 wordt door
getrokken naar het C.S. Dat gebeurt al vanaf 
oktober waarschijnlijk! Ze vindt verder dat 
de krant haar goed op de hoogte houdt van 
wat er in de buurt gebeurt.
Tot zover de reakties op de bon. Bedankt! 
Ook zonder bon kunt u ons laten weten wat 
u van de krant vindt. Of wat u van de akties 
en aktiviteiten in onze buurt vindt. Heeft 
u iets op uw lever, dan kunt u dat via de 
krant laten weten. De krant is immers ook 
uw spreekbuis!

De Redaktie.

Geachte
wiik-
bewoner!
Binnenkort komt de nieuwe 
Wijkgids uit. Na lang wachten 
van uw kant en zorgvuldige voor
bereiding van de uitgever en 
het wijkcentrum komt de gids 
weldra in uw bus,

De uitgever.

LET  OP!
In deze krant staat een stukje over Turkse 
en Marokkaanse buurtbewoners.
Bu gazetede bir Turkse yazi bulunmaktadir
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Werkgroep brengt deze 
maand opnieuw

KUNST
inde

WIJK

De aktieve werkgroep Kunst in de Wijk heeft 
haar eerste aktiviteiten voor dit jaar rond. 
Deze maand staat er op dit programma: 
ZONDAG 5 MEI om 2 uur EEN FEESTMID
DAG voor oudere buurtbewoners (met hun 
fam ilie en kennissen); het programma staat 
onder leiding van Hans Borghardt, die borg 
staat voor een plezierige show met liedjes, 
goochelen, een quiz, conferences etc. 
ZATERDAG 11 MEI en 18 MEI om half 8 
een EEN-AKTER-FESTIVAL; diverse to
neelgezelschappen zullen deze twee avonden 
een achttal korte stukken opvoeren, waar
onder De Kamer van Pinter en Ahasverus van 
Heyermans.
ZATERDAG 25 MEI treedt het KRISIS-KABA 
RET op een groep artiesten die op een rake 
maar niet kwetsende wijze onze huidige tijd 
op de korrel neemt.
De evenementen worden gehouden in het Sint 
Elisabets Patronaat in de Marnixstraat. 
Programma's en kaarten zijn verkrijgbaar 
op het wijkcentrum en op de dag van uitvoe
ring aan de zaal.
De Werkgroep hoopt velen van u bij dezé 
aktiviteiten aan te treffen.

Gemeente neemt 
werkgroep in de maling

Wat doen 
we
met het
FRED.
HENDRIK
PLANT
SOEN?
Op 15 maart kreeg de werkgroep Fred. Hen
drik plantsoen dan eindelijk de tekening met 
de nieuwe indeling van het plantsoen. Op

zeggen wat men 
er van vona. uroot was de vêrbazing toen 
bleek, dat het speelplaatsje waar de buurt 
de vorige vergadering om had gevraagd, niet 
eens op het nieuwe ontwerp stond aangege
ven. ,
De gemeente had VIER MAANDEN gedaan 
over een tekening waarop alleen twee voet
paadjes en de zandbak verplaatst waren! 
De werkgroep voelde zich dan ook in de 
maling genomen. De buurt heeft nu de vol
gende eisen gesteld:
een speelplaatsje voor peuters (op het noor
delijke deel)
meer heesters rond het speelplaatsje 
een hondentoilet
een parkeerverbod tussen de plantsoenen
verbreding van de stoep voor de van Houwe-
ningen-MAVO
struiken op het circuit
meer afvalbakken
opnieuw inzaaien van grasstroken
speeltoestellen voor oudere kinderen (op het
zuidelijke deel).
De gemeente heeft toegezegd nog in april 
met de werkzaamheden te starten. De be
woners mogen zelf speeltoestellen uitzoe
ken. Op de buurtvergadering bleek al dat 
de meesten de voorkeur geven aan houten 
speeltoestellen.

Binnenkort gebeuren er een aantal veranderingen op het Frederik Hendrik- 
plantsoen. Dat dit niet de eerste verandering is die er ooit is geweest blijkt 
uit deze foto. De foto laat de Molen „De iag&r"  zien, die vroeger heeft ge
staan op de hoek Frederik Hendrik Plantsoen en Frederik Hendrikstraat.

Gemeentearchief, Amsterdami
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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
BEHANG en VERFWAREN

Keuze uit 40 soorten glas.

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

De speciaalzaak in kaas!
Zeer grote sortering 

buitenlandse kaas en fijne 
vleeswaren.

Ouderwetse 
slagerskwaliteit en...

KAKELVERSE
BOERDERIJ-EIEREN

Bobs 
Flowershop
v. Limb. Stirumstr. 19, tel. 384194

Speciaal voor bruid*. en 
grafwerk

Tevens veel

GROENE EN 
BLOEIENDE PLANTEN

Alle soorten

VAZEN EN 
SIERPOTTEN

Elke dag VERS BROOD
uit de
OUDHOLLANDSE
BAKKERIJ

Vele soorten brood 
Grote sortering gebak

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

De huurverhoging per 1 april is niet 
verplicht

BETAAL NIET T E  VEEL!! 
VRAAG ADVIES!

De huurspreekuren in onze buurt worden 
gehouden in:
Het W jk cent rum - Van Hallstraat 81, dinsdag
19.00 tot 20.00 uur.
C.P.N. - Van de Hoopstraat 43, woensdag
middag van 2 tot 4 uur.
P.v.cLA. - Marnixstraat 35, donderdag van
19.00 tot 20.00 uur.
De Reiger - Van Reigersbergenstraat 65 op 
dinsdag 2 en 9 april van 10 tot 11 uur, 
s ochtends.
ZIE PAGINA 3 VOOR MEER INFORMATIE 
OVER WEIGEREN VAN DE HUURVERHO
GING.

Redenen om huurverhoging 
te weigeren
Als uw huisbaas u schrijft dat u een hogere 
huur moet gaan betalen, dan kunt u weigeren 
Wanneer u een huurkontrakt heeft van na 1969 
is het verstandig om eerst advies te vragen 
op een van de huurspreekuren in de buurt. 
TREK U VAN DREIGBRIEVEN NIETS AAN. 
U HEBT RECHT OP HUURBESCHERMING) 
(op grond van art. 18 van de Huurwet).
De huisbaas kan u, wat hij ook beweert, 
nooit zo maar op straat zetten.
B lijf gewoon de oude huur betalen, maar denk 
er wel aan, dat de verhoging van het water - 
geld verplicht is.
Zorg voor betaalbewijzen van de huur, bijv. 
kwitanties. Als de verhuurder weigert de oude 
huur aan te nemen, g ireer die huur dan, of 
betaal per postwissel.
Zet nooit uw handtekening als u iets niet be
grijpt. Als u denkt dat u moeilijkheden krijgt, 
kom dan naar de huurspreekuren en wacht 
niet tot het te Iaat is.
Er zijn vele belangrijke redenen om huur
verhoging te weigeren:
SLECHT ONDERHOUD VAN DE WONING, zo
als slecht schilderwerk aan buitengevels, 
slecht schilder en stuc -werk in het trappen
huis, slechte vloeren, lekkages (bijv. van de 
daken), scheuren in muren en plafonds, klem
mende ramen en deuren, slechte veranda, 
slechte elektra-leidingen, verstopte af voer van 
w.c. en aanrecht. Alleen binnenschilderwerk 
en deurknoppen e.d. vallen niet onder onder 
houd.
ZELF VERRICHT ONDERHOUD.
Als u kunt aantonen, met kwitanties en re 
keningen, dat u zelf onderhoudsgebreken hebt 
verholpen zoals plafonds e.d.( is dit een reden 
om te weigeren.
WOONGEBREKEN.
U kunt weigeren als bijvoorbeeld de w. c. 
op de büitengang of in de keuken uitkomt. 
De huurspreekuren beschikken over voorge- 
drukte formulieren, waarmee u de huisbaas 
kunt laten weten dat u huurverhoging weigert 
en waarom. De tijden en adressen van deze 
spreekuren staan vermeld op pag. 1.

WONINGVERBETERING.
In de Wijkkrant van april heeft u iets kun
nen lezen over de voor de bewoners van het 
blok van 192 gemeentewoningen van Beunin- 
genplein even zijde enzovoort zeer onbe
vredigende voorbereidingen van de reno
vatie (=woning verbetering) van hun woningen 
Zo nooit meer! Deze bittere les was voor 
ons van de huurdersvereniging Staats
lieden- en Frederik Hendrikbuurt aanleiding 
om de „werkgroep renovatie Van Beunin- 
genplein" op te richten. Deze werkgroep moest 
de renovatie gaan voorbereiden van het com
plex van 107 gemeentewoningen Van Beunin- 
genplein oneven zijde enzovoort.

RENOVATIE? JAI
Ons standpunt is: vanaf het begin van de 
voorbereiding van een renovatie moeten de 
bewoners inspraak en medezeggenschap heb
ben. Na ons herhaald verzoek zijn tenslot
te in november 1973 wethouder Kuijpers, 
voor de volkshuisvesting, en vertegenwoor
digers van gemeentelijke diensten met ons 
komen praten. Ons bleek dat men ook bij 
de Gemeente van het verleden heeft geleerd 
en dat men het voortaan vanaf het begin sa
men met de bewoners wil doenl Sinds no
vember komen daarom vertegenwoordigers van 
de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 
Herhuisvesting, Bestuurscontacten, huurders
vereniging en werkgroep regelmatig bij e l
kaar om de renovatie van Beuningenplein on
even zijde enzovoort voor te bereiden. Wij 
hebben de beschikking gekregen over een kast 
(Van Beuningenplein bij de telefooncel) waar
in mededelingen betreffende de renovatie w or
den opgehangen. In februari is er een enquete 
(-  onderzoek) gehouden onder de bewoners. 
Hieraan deden 99 hoofdbewoners mee. 80 be
woners vinden het nodig dat hun woning wordt 
gerenoveerd; 58 bewoners willen terugkomen 
in een gerenoveerde woning als de HUUR 
BETAALBAAR is en het aantal kamers vo l
doende. De MEERDERHEID van de bewo
ners is dus vóor RENOVATIE en wil na de 
renovatie terugkomen (het volledige verslag 
van deze enquete kunt u inzien in het W ijk
centrum).

PIET SNOT.
Elke bewoner moet zijn mening kunnen g e 
ven over en moet kunnen meewerken aan de 
voorbereiding van de renovatie. De werk
groep is daarom elke 4-de maandag van de 
maand 's avonds van acht tot tien uur in het 
Wijkcentrum voor bewoners die inlichtingen 
willen hebben en/of met de werkgroep w il
len gaan meewerken. Iedere bewoner kan dus 
lid worden van de werkgroep en daardoor on
der andere deelnemen aan de besprekingen 
met de Gemeente. Ondanks onze noodkreten 
(wij zijn namelijk overbelast) heeft zich nog 
NIET ÉÉN BEWONER voor de werkgroep aan
gemeld! Voorts hebben we twee bewonersver- 
gaderingen gehouden. Dan verwacht je ten
minste die 58 bewoners die hebben gezegd 
dat ze na de renovatie willen terugkomen. 
Bij de eerste vergadering in december wa
ren er 18, bij de tweede in april war'en er 
7!! Bij deze laatste vergadering waren voor 
het eerst vertegenwoordigers van Gemeente
lijke diensten aanwezig. Wij (huurdersver
eniging en werkgroep) stonden voor PIET SNOT 
Wij vroegen en vragen ons af namens wié 
wij daar eigenlijk zaten. Wij verzoeken daar 
om elke bewoner van de Kempenaerstraat 
23-35, van Beuningenplein oneven zijde en 
Van Hallstraat 96 - 116, die wil dat de huur
dersvereniging en de werkgroep zich b lij
ven inspannen voor de renovatie, dringend 
het volgende te doen: pak nu meteen pot
lood en papier, schrijf op het papier uw 
naam en adres; doe dit papier zo dadelijk 
even in de brievenbus Van Hallstraat 96 hs 
(v.d. Drift). Tegenover een goede samen
werking met de Gemeente staat dus nu een 
teleurstellend gebrek aan belangstelling en 
medewerking van de bewoners. Dit laatste 
is voor de mensen van de huurdersvereni
ging en de werkgroep, die er een geweldige 
hoop vrije  tijd in steken, heel ontmoedigend 
Inspraak en medezeggenschap vereisen het 
enthousiasme en de inzet van ALLE betrok
kenen!

Toon Rammelt Jr.

NIEUWS voor 
buitenlandse buurtbewoners

B.A.K. Bu „W ijkkrant" mahallede oturan her- 
kes icindir. Hali ile  TÜrkler ve Faslilar da 
buna dahildir. Bunun ipin gazetede TÜrkce 
ve Arabca yazilar yabanci isp ilerb irlig i (BAK) 
tarafindan hazirlanacaktir.
Bundan baska (BAK)
1. Het sali aksami saat 7-9 arazinda, Van 

Beuningenstraat 141 A da konujma saai- 
leri yapmakta;

2. Pazar aksamlafida De Wittenstraat 27, 
adresindiki „D e Witte Brug" da Hollan- 
daca ders vermektedir.

Zigde herzaman icin Ho? geldiniz.

Deze "W ijkkrant" is voor alle mensen uit 
de wijk, ook voor de Turken en de Marok
kanen. Daarom zullen er voortaan ook stuk
jes in het Turks en Arabisch in komen. Die 
stukjes worden gemaakt door mensen van 
het Buitenlands Arbeiders Kollektief (BAK) 
Het Bak doet nog meer:
1. Spreekuur op dinsdagavond van 7-9 uur. 

Van Beuningenstraat 141 A;
2. Nederlandse les op zondagavond om 8 uur, 

De Witte Brug, De Wittenstraat 27.
Ook u bent daar altijd van harte welkom.

H O N O  lts*
j w - ' -  G O D '

d a n k  u ;

DROGISTERIJ

C. V. VLIET
FLEXASIKK EN S VERVEN
in de nieuwste kleuren 

Schitterende
BEHANGCOLLECTIE

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

Eet PUUL’s kip en vis 
omdat het iedere dag vers 
en erg lekker is!
Specialiteit: y -
Verse eigen gepelde

GARNALEN * *
en eigen
PALING FILE 

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

’s Maandags geopend. 

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

Banketbakkerij

Verwerken uitsluitend

roomboter
Fred. Hendrikstraat, Tel. 874498



ZOMERKAMP 
voor kinderen 
van 6 
tot 12 laar
Buurthuizen de Reiger en 't Trefpunt orga
niseren van 6 t/m 12 juli een vakantiekamp. 
Plaats: het terrein van de stichting "zon 
en vrijheid" in Vierhouten op de Veluwe, 
omringd door bos en hei.
Voor tenten, voeding en bedden wordt g e 
zorgd. De kinderen hoeven dus alleen de
kens of een slaapzak en kleding mee te ne
men.
De leiding wordt door de twee buurthuizen 
samengesteld.
De kosten voor de hele week zullen liggen 
tussen de 50 en 70 gulden per kind (inklu- 
sief vervoer).
Er kunnen maar 40 kinderen mee, dus geef 
Uw kind zo spoedig mogelijk op, in ieder 
geval voor maandag 6 mei. Inschrijfgeld: 
f 10,—.
inlichtingen en aanmelding:
't  Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 
842 473 bij Piet de Reiger, v. Reigersber- 
genstraat 65, tel. 120920 bij Sonja.

BUURTDERBY
bracht winst 
voor
Van Hogen-
dorpschool

" rre üTgetupen maand is er weer stè’vïg gevoet- 
bald door teams van veel Amsterdamse scho
len, in het kader van het jaarlijkse school- 
voetbal toernooi. Aan het begin van dit toer
nooi ontmoetten twee scholen uit onze buurt 
elkaar: de Van Hogendorp en de Rochussen - 
school. Een echte derby dus, met de spanning 
en strijdlust die daarbij hoort.
In de eerste helft was het een gelijk opgaan 
de strijd, met als resultaat een 1-1 gelijk 
spel. Na de rust werd de Van Hogendorp- 
school steeds sterker, maar doelpunten ble
ven uit. Tot er hands werd gemaakt en de 
Rochussen school een strafschop mocht ne 
men. Ze misten hem niet: 2-1! Maar de jon 
gens uit de Van Hogendorpschool lieten zich 
niet ontmoedigen. In tegendeel: hun spel werd 
steeds beter en de tegenstander werd steeds 
verder teruggedrongen. Michael de Jong zorg - 
de voor de twee beslissende doelpunten die de 
stand op 2-3 brachten. Winst dus voor de Van 
Hogendorps chool.
In de volgende ronde moest het winnende team 
het opnemen tegen de GoemanGorgesiusschool 
Dankzij een mooie goal van Wim Robijn was 
de stand bij de rust ook dit keer 1-1. Maar 
daarna ging het snel bergafwaarts. Door een 
strafschop werd het eerst 2-1, waarna de 
Goeman Borgesius nog tweemaal wist te sco 
ren. Eindstand dus 4 1, Volgend jaar meer 
.succes, jongensl

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

Speciaalzaak voor al uw

FOURNITUREN
o.a. haak. en breinaalden, 
ceintuurs, treksluitingen,

(ook deelbaar)

machinegarens, franjes, 
1500 soorten sierband, 

enz.

«IIP  Hi
on

d o r ?  C U P  > .  ;

11 öf

s m N  H 1

Deze foto van het team van de Van Hogendorpschool werd ter beschikking 
gesteld door de firma DOORGEEST. Deze firma heeft van alle schoolvoet- 
balteams die op Ookmeer hebben gespeeld, foto's beschikbaar.

Nabestellen: telefoon 133121.

Beiaarden- 
complex 
De Wittenkade
Oudere buurtbewoners vormen 
gespreksgroepen
Op woensdag 10 april is in gebouw Wester - 
kwartier de in het vorige nummer aangekon- 
digde informatiemiddag gehouden.
Ondanks het prachtige zamerwt
geveer 50 oudere buurtbewoners gekomen. 
Z ij werden welkom geheten door Piet Vink, 
waarna Jos Linnenbank het doel van de mid 
dag uiteenzette.
Vervolgens lichtte de architekt, Kees de Kat, 
de vragen toe, waarna Bert van der Haar 
vertelde hoe deze vragen op de beste manier 
besproken konden worden.
Na een gezellige pauze werden vijf gespreks 
groepen gevormd. V ier groepen gaan praten 
over de plannen van de woningen en een groep 
gaat over het buurtcentrum van gedachten w is- 
selen. A lle aanwezigen kregen een mooie fol 
der uitgereikt, waarin alle dingen vermeld 
stonden.
De gespreksgroepen zijn inmiddels aan de 
gang. Half mei worden deze gesprekken afge ■ 
rond. De wensen liggen dan globaal op tafel. 
Hierna^-gaat architekt Kees de Kat aan het 
tekenen van enkele schetsen. Deze zullen ver •• 
volgens in september aan de gesprekskrin 
gen en aan alle geïnteresseerde buurtbewo 
ners voorgelegd worden.
U krijgt dan voor de tweede maal de g e le 
genheid om mee te werken en mee te denken 
over de plannen. Indien u zeker wilt zijn dat 
u de plannen te zien krijgt, geeft dan even 
uw naam en adres op aan het Wijkcentrum, 
Van Hallstraat 81, telefoon 82 11 33. U krijgt 
dan een persoonlijke uitnodiging. p jet Vink.

Loeks fijne keuken

x
Warme maaltijden kanl 

en klaar

X
Van Limburg Stirumstraat 48, 

naast avondverkoop van 
Theo Huipen 

Geopend van 4.00 tot 8.00 uur 

Zaterdags en dinsdag gesloten.
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KARNAVALSVERENIGING

„De Narren"
Sinds een maand of twee heeft ook onze buurt 
zijn karnavalsvereniging. Voorzitter is de 
heer Heppener, le Keucheniusstr. 2 tel.: 
841350.
Bij hem kunt u alle inlichtingen krijgen.

Zoekt u voordelige 
goede kwaliteit of voortste 
rang, kom eens kijken
bij
herenkledingzaak

j e f   w a t e r m a n
herenmode

van limburg stirumstraat 26-28 
amsterdam (oud-west) 
telefoon 020-12904

NIEUW NIEUW NIEUW 

KADOOTJES WINKEL

SANTEKRAAM
★

voor kadootjes en kleding  

uit grootmoeders tijd 

★

V. HOGENDORPSTRAAT 67

Geopend van 2.00 tot 6.00 uur 

dagelijks, zaterdag 10.00 tot 6.00 uur

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

Er is een

boek
voor

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

Boekhandel REIJND0RP
Nassaukade. 121, Amsterdam-W.

HÉSaÉ-------- ëéi— . — fe fiü i---------- --------.— É§------ - —  — — ■<

Voor beter

CHEMISCH REINIGEN 

★

STOMERIJ

W O E L D E R S
Gr. v. Prinstererstraat 43 hoek 
Bentinckstraat

Tevens:

STOPPAGE INRICHTING

Voor uw sieraden in
GOUD EN ZILVER

Voor
HORLOGES EN KLOKKEN

HORLOGEr S -  JUWELIERS

o nkeRqouw
AP 1927

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 35 
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KORT 
NIEUWS
Goed nieuws voor de kinderen in onze buurt: 
het eerste nieuwe speeltoestel wordt ko
mende maand in het Westerpark geplaatst. 
En omdat je van spelen dorst krijgt, zal de 
gemeente meteen ook twee waterkraantjes 
in het park aan brengen. Maar de veelge
vraagde WC in het park zal er niet ko
men: te duurl
Gerard Gruppen, voorzitter van ons w ijk
centrum, legt zijn funktie neer. Hij hoopt 
namelijk eind deze maand in de gemeente
raad gekozen te worden. Maar ook daar 
zal ie wel zijn beste beentje voor onze buurt 
voor zetten. Hij heeft sinds de oprichting 
van het wijkcentrum in 1970 erg veel werk 
voor de buurt verzet. Bedankt. De Fannius 
Scholtenstraat wordt over enige tijd opge
broken om nieuwe leidingen in de grond te 
stoppen. Vervelend natuurlijk, maar pleis
ter op de wonde is dat de gemeente de 
straat daarna een nieuw en fraai aanzien 
wil geven. Met een bredere stoep bij voor
beeld, of parkeerhavens, met wat bomen hier 
en daar. Het wijkcentrum wil graag in kon- 
takt komen met bewoners uit deze straat. 
Binnen bepaalde grenzen mogen die name
lijk zelf uitmaken hoe de straat er uit moet 
gaan zien. Kom eens langs of bel even op, 
Fannius Scholtenarenl Hetzelfde geldt voor 
de Rombout Hogerbeetsstraat. Die wordt ook 
opgeknapt en -ook daar wordt aan de bewo
ners gevraagd: maak Uw wensen kenbaar 
aan het wijkcentrum. Denk er over na. praat 
erover met Uw buren. Op 17 april hebben 
enige mensen van het wijkcentrum kennis 
gemaakt met de z.g. ambtelijke werkgroep 
voor onze buurt. In die groep zitten ver - 
tegenwoordigers van allerlei gemeente
diensten. De groep komt regelmatig bij el 
kaar om met elkaar en met de buurt te o ver
leggen.
Zo kunnen de aktiviteiten van de verschil 
lende diensten beter op elkaar maar vooral 
ook op de wensen van de buurt worden af 
gestemd.
De werkgroep van Hogendorpplein en om 
geving zoekt nog nieuwe medewerkers, De 
eerste resultaten zijn geboekt (zie  vorige 
nummer), maar dat heeft ook weer veel 
werk met zich meegebracht. Help mee. aan 
het behoud en de verbetering van dat stukje 
buurt. Opgeven bij het wijkcentrum. Het GVB 
heeft een voorstel gedaan bus 18 vanaf ok 
tober door de buurt te laten rijden en wel 
via de van Hallstraat, het Fred. Hendrik 
plantsoen en de Marnixstraat. Hij wordt bo
vendien doorgetrokken naar het C.S.
De muur van het waterleidingbedrijf (z ie 
ons maart nummer) gaat geverfd worden. 
Kunstenaar Dik Zwier heeft al een ont 
werp gemaakt. Even noteren: buurthuis 't 
Trefpunt heeft een nieuw telefoonnummer: 
842473. Voor informatie over akties en ak
tiviteiten in de buurt kunt U elke ochtend 
terecht op het wijkcentrum, van Hallstraat 
81 tel. 82 11 33.

Rechtswinkel
De dichtstbijzijnde 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.: 255956

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 Boetzelaerstraat 49, tel. 143414 
s Maandags op dezelfde tijd ook in de Van- 
^ eigersbergenstraat.

JUDOKLUB STAATSLIEDEN'
De laatste tijd zijn er nogal wat nieuwe be
woners in de buurt komen wonen. Daarom 
wil de judo-klub Staatslieden er de aandacht 
op vestigen dat nieuwe leden van harte w e l
kom zijn. Iedereen, jong of oud. die de judo- 
sport wil beoefenen, aan wedstrijden en toer
nooien in bondsverband wil meedoen, of de o f
fic iee l erkende en geregistreerde graduaties 
in kleurenbanden wil behalen, is welkom op 
de van Hogendorpstraat 26.
Sekretaris Jongsma zegt: „Ruk u los van 
de t.v. en kom bij ons zweten. Ons motto is: 
niet vergrijzen, blijf jong en f it " .  U kan hem 
bellen via nummer 16 63 08.
P.S.
Ook de klubhuizen Ons Huis en 't Trefpunt 
bieden in onze buurt gelegenheid tot judo-en 
maar dan alleen voor kinderen.

Warme 
maaltlid
voor bejaarden
Al een tijdje zijn we bezig in ons buurthuis 
,,De Reiger”  op woensdagavond een warme 
maaltijd te bereiden.
Die maaltijd is bedoeld voor de mensen die 
graag eens een avond in de week gezellig 
uit willen eten.
Om half vijf is iedereen welkom om alvast 
een kopje koffie te drinken.
De maaltijd begint om half zes.
Daarna kunnen we rustig samen bepraten wat 
we de volgende keer zullen eten.
Iedereen is van harte welkom.
De kosten zijn f  3. ~.
Wel graag 's maandags even opgeven.
Ons adres is: De Reiger, Van Reigenber- 
genstraat 65. tel. 1209 20.

W ERELDWINKEL 
VERSCHAFT INFORMATIE 
OVER DE NOVIB
Hoogst waarschijnlijk hebt u allemaal wel 
gezien dat onze wijk sinds enkele maanden 
een wereldwinkel heeft, namelijk aan de Ben- 
tinckstraat 5. bij het Limburg Stirumplein. 
Misschien heeft u al eens onze etalage beke
ken, maar bent u ook al binnen geweest? 
Dan zult u gezien hebben dat daar allerlei 
produkten uit de arme landen verkocht w or
den. zoals koffie, rietsuiker en thee.
Daarnaast liggen er allerlei boekjes en an
der informatie-materiaal over die arme lan 
den. Op die manier kunnen wij u laten zien 
waar die produkten vandaan komen en wie er 
eigenlijk aan verdient.
Enfin, u komt er maar eens over praten, 
want behalve koop-winkel zijn » e  ook praat - 
winkel, en dat laatste vinden we eigenlijk 
het belangrijkste.
De afgetopen weken heeft het onderwerp ,,Por 
tugal én 'zijn kolomen centraal gestaan, ook ' 
in de etalage. De komende tijd gaan we het 
werk v an de NOVIB, de Nederlandse orga 
nisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, eens 
nader belichten.
Hierover, maar ook over andere dingen die 
te maken hebben met de derde wereld, w il
len we graag met u van gedachte wisselen. 
We zijn elke zaterdag geopend van 11 tot 
5 uur.

Plan van gemeente:
Pas in 1987 verkeerslichten 
op Haarlemmerweg
Er wordt al jaren aangedrongen op stop
lichten aan de Haarlemmerweg bij de Van 
Hallstraat en bij de Limburg Stirumstraat. 
En terecht) Want als er een straat is in de 
buurt waar je je  leven niet zeker bent bij 
het oversteken is het wel de Haarlemmer
weg.
De gemeente heeft onlangs een plan doen 
verschijnen waarin staat welke stoplichten 
tot en met 1978 gaan worden aangelegd en 
in welke volgorde. Volgens dat plan zouden 
de twee stoplichten die onze buurt heel hard 
nodig heeft pas in 1978 nan de beurt zijn. 
De zeer aktieve werkgroep Verkeer van het 
wijkcentrum neemt dit natuurlijk niet) In een 
brief dringt ze aan op vervroeging van de 
aanleg van deze lichten. Als belangrijkste 
argument noemt de werkgroep de bereik 
baarheid van het Westerpark. Als er geen 
stoplichten komen zal het park voor veel 
buurtbewoners, zoals bejaarden en moeders 
met kinderen, onbereikbaar blijven.
De groep stelt voor de lichten aan te leggen 
tegelijk met de vernieuwingen in het Wester 
park, die in de lóop van 1975 klaar moeten 
zijn. DAN HEBBEN WE TENMINSTE IN 1976 
EEN VEILIGE WEG NAAR EEN PRACHTIG 
PARK!

VROUWEN 
B ELLEN  VROUWEN
Sinds 1 oktober 1973 werken 60 vrouwen 
mee aan de telefonische luister- en in
lichtingendienst van vrouwen voor vrouwen 
in Amsterdam. Van Maandag tot en met 
vrijdag kan iedere vrouw bellen van 9 tot 
12 uur 's  ochtends en ‘ s avonds. Z ij kan 
dan praten met een vrouw, als ze wil ano
niem, over haar eigen problemen. Proble
men waar een vrouw in deze maatschappij 
voor kan komen te staan, zoals bijv. een
zaamheid, alleen voor de kinderen te staan 
etc.
De telefoondienst kan informatie geven 
of verwijzen naar een geschikte instelling 
waar de vrouw met haar probleem terecht 
zou kunnen. U kunt ook bellen als u ge
woon alleen maar wilt babbelen met een 
andere vrouw omdat U ook wel eens uw 
hart wilt luchten.
Het telefoonnummer van de stichting 'Vrou
wen bellen Vrouwen' is: 250150.

Enquete in buurt 
rond Van Hogendorpplein
In de loop van de maand mei wordt in de 
buurt rond het Van Hogendorpplein een en
quete gehouden, over de toestand van de w o
ningen. en over voorzieningen in de buurt. 
Deze wordt gehouden door de WerkgroepWijk 
verbetering, in samenwerking met v r ijw il
ligers.
Niet iedere bewoner zal gevraagd worden 
mee te doen, maar ongeveer een kwart. De 
mensen die wel gevraagd worden, willen we 
vragen hun medewerking te geven, omdat 
met de gegevens een betere indruk gekre
gen kan worden van de toestand in de buurt. 
Op deze manier kan de Werkgroep beter 
aktie gaan voeren.
Nogmaals: als u gevraagd wordt DOE MEE, 
u helpt uzelf en uw buurtgenoten er mee.

Berry den Brinker.

MEDEDELINGEN 
Peuterspeelzalen deel 2
In de vorige wijkkrant stond een artikel 
met informatie over twee peuterspeelzalen 
in onze buurt. Dit artikel wekte de indruk, 
dat er niet meer speelzalen zouden zijn. 
Dat is niet juist. Daarom vermelden we 
nu even de adressen van alle speelzalen 
in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt: 
Ons Huis, van Beuningenplein. tel. 841262; 
Pinokkio, van Beuningenplein/gebouw Wester ~ 
kwartier. tel. 840310;
Repelsteeltje, de Wittenstraat 27 (W itteBrug), 
tel. 388417;
't  Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5. tel; 
842473;
Ons Huis, van Reigersbergenstr. 65. tel. 
120920.
Voor al deze speelzalen geldt een leeftijds - 
grens van twee tot vier jaar.

werkgroep speelzalen.

BAZAR

OUD-WEST
Behang10 m r0' va 1,50 
Verf k9blik va............... 7,35
Diverse kleuren

Muunrerf k9blikva 3,20
Ook voor al uw glas! 

Grote sortering speelgoed
Huishoudelijke artikelen -1- 1001 
artikelen.

LET OP HET ADRES!! 
Fanuius 

Scholtenstraat 59-61-63 
telefoon 127734

Zaterdags om 4.00 uur gesloten, 
's Maandags om 1.00 u. weer open

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

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 k i lo ...................... 15,95
Reklame: 
„WITTE MOLEN” Puur vlees voor 
hond en kat van 1,25 voor 0,98

1 VAN BEUNINGENSTRAAT 200
Het adres n
voor goedkope lilt
verlichting

uJb
Staande mg
olielamp
vanaf
18,95 X

Hangspot in diverse kleuren
van 29,95 voor ......... 17,50
Ganglantaarn
van 36,95 voor ......... 20.95
Hangolielamp in smeedijzer
van 42,50 voor ......... 29,95
Wandspot van 31,95 v 17,50
Strass kristallen kronen

i vanaf ........................ 195,95
Do-.avonds geopend tot 9.00 uur


