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Aktiegroep aan het werk

Afsluiting
Haarlemmerweg veroorzaakt 
veel

verkeers
overlast
Sinds het opbreken van de Haarlem m erweg 
is de verkeerssituatie in de buurt sterk v e r 
slechterd. Vooral de om geving v.d. Hoop- 
straat - v. Lim burg Stirumstraat 2e Nas- 
saustraat hebben het zwaar te verduren. Aan 
rijdingen, waaronder een met dodelijk afloop, 
zijn  aan de orde van de dag. Op in itiatief van 
Mw. Otte uit de van de Hoopstraat werd een 
aktie komité gevormd. Het komité e iste op 
korte term ijn  een aantal noodvoorzieningen 
voor betere beveilig ing van vooral ouderen 
en schoolgaande kinderen.
Het aktie-kom ite verzam elde in korte tijd  
2000 handtekeningen. D eze werden aangebo
den aan de wethouder voor verkeerszaken, 
de heer Brautingam. In een onderhoud met 
deze wethouder werden de eisen op tafel g e 
legd.
Inmiddels zijn door de gem eente twee m aat
rege ls  genomen: het vrach tverkeer wordt g e 
weerd uit de vd. Hoopstraat en de van L im 
burg Stirumstraat, en voor de vd. Hoopstraat 
geldt vanaf de Groen van Prinsterenstraat 
naar de van Hallstraat een in rij-verbod  voor 
a lle  auto -verkeer.

Redenen om 
huur
verhoging 
te weigeren
A ls  uw huisbaas u sch rijft dat u een hogere 
huur moet gaan betalen, dan kunt u weigeren 
Wanneer u een huurkontrakt heeft van na 1969 
is  het verstandig om eers t 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).
D ë  huisbaas k an u, wat hij ook beweert, 
nooit zo m aar op straat zetten.
B lijf  gewoon de oude huur betalen, maar denk 
e r  wel aan, dat de verhoging van het water - 
geld  verplicht is.
Zorg  voor betaalbewijzen van de huur, bijv. 
kwitanties. A ls de verhuurder w eigert de oude 
huur aan te nemen, g ire e r  die huur dan, of 
betaal per postwissel.
Z et nooit uw handtekening als u iets niet b e 
grijp t. A ls  u denkt dat u moeilijkheden krijgt, 
kom dan naar d? huurspreekuren en wacht 
niet tot het te laat is.
E r zijn vele belangrijke redenen om huur
verhoging te weigeren:
SLECHT ONDERHOUD VAN DE WONING, z o 
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, k lem 
mende ramen en deuren, slechte veranda, 
slechte elektra-leid ingen, verstopte af voer van 
w. c. en aanrecht. A lleen  binnenschilderwerk 
en deurknoppen e.d. vallen niet onder onder
houd.
Z E L F  VERRICHT ONDERHOUD.
A ls  u kunt aantonen, met kwitanties en re  
keningen, dat u ze lf 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 buitengang of in de keuken uitkomt. 
De huurspreekuren beschikken over voorge 
drukte form ulieren, waarmee u de huisbaas 
kunt laten weten dat u huurverhoging w eigert 
en waarom. De tijden en adressen van deze 
spreekuren staan verm eld op pag. 1.

De huurverhoging per 1 april is niet 
verplicht

BETAAL NIET TE VEEL!! 
VRAAG ADVIES!
De huurspreekuren in onze buurt worden 
gehouden in:
Het W jkcentrum - 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 .d A . - Marnixstraat 35, donderdag van
19.00 tot 20.00 uur.
De R e iger - Van Reigersbergenstraat 65 op 
dinsdag 2 en 9 april van 10 tot 11 uur, 
s ochtends.
Z IE  PAGINA 3 VOOR MEER INFORM ATIE 
OVER WEIGEREN VAN DE HUURVERHO
GING. De opgebroken Haarlemmerweg die zo veel verkeersoverlast veroorzaakt.

DIERENSPECIAALZAAK

„DE KANARIE”
QROEN V AN  PR INSTERERSTRAAT 46 

TEL. 18.7S.12
NU OOK TRIMSHOP VOOR UW HONDI .

HUGO DE
GROOTSTRAAT

wordt een
SPEELSTRAAT!

A l ruim een jaar is er door enkele buurt 
bewoners van de 3e H. de Grootstraat en 
Van Oldenbarneveldtstraat samen met het 
buurthuis 't Trefpunt gewerkt aan een plan 
AFSLUITING VAN DE STR A A T  om een SPEEL 
STR A A T  te krijgen.

.Een paar maanden geleden hebbende 
van deze straten een vragen lijst kunnen in 
vullen of zij het eens met het plan waren 
en wat ze dan zouden willen.
Op een enkele uitzondering na reageerden 
a lle  bewoners uitgesproken positief op het 
plan. Een buurtbewoner heeft daarna de d e
fin itieve  tekening gemaakt en de suggesties 
van de bewoners daarin verwerkt.
D eze tekening werd dan ook voorgelegd aan 
de gem eente op de laatste bijeenkomst op 
28 april. Helaas konden we het resultaat 
daarvan niet m eer in de wijkkrant van m ei 
zetten. Daarom nu nog een verslag je.
Op de vergadering waren vr ij veel mensen. 
Helaas waren e r  weinig buurtbewoners.
Van de gemeente waren de d rie  belangrijkste

afdelingen aanwezig: Stadsontwikkeling, V e r -  
keersburo en Gereedmaken Terreinen .
Omdat e r  met het verpleegtehuis 'de Poort' 
overeenstem m ing moest zijn over 'w e l of 
niet een onderdoorgang voor personenauto's' 
onder de Poort, waren ook de direkteur,

dat ze toch wel veel bezwaren hadden tegen 
een onderdoorgang, hadden de 'bewoners van 
de Poort' ook een eigen plan opgesteld voor 
een 'e igen  stukje Hugo de Grootkade’ . Dit 
plan zal onafhankelijk van het plan 'S p ee l
straat 3e H. de G rootstraat’ door de ge 
meente worden bekeken. Op ons plan werd 
door de gemeente zonderm eer positief ge 
reageerd. Zeker is in ieder geval dat de 
uitwerking van de details van het plan niet 
veel tijd  zal kosten. W ij verwachten dan ook 
dat alles verder mee zal zitten en dat de 
uitvoering over niet al te lange tijd zal be 
ginnen.

de werkgroep straataktie 
het Trefpunt (tel. 842473).

Z ijn  e r  mensen, welke in staat en bereid 
zijn  enkele uren per week belangeloos te 
helpen met typewerk op ons wijkcentrum. 
Aanvang na de vakantieperiode. G eef U op 
aan de van Hallstraat 81/hoek van B oetze- 
laerstraat, tel. 821133.

TYPISTEN GEVRAAGD
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De nieuwe bewoonster van de eerste 
renovatiewoning, mevrouw Brouwer.

Toch is de 
renovatie 
v. Beuningen- 
plein 
werkelijkheid 
geworden
Eindelijk was het dan zover.
Wethouder Kuypers overhandigde de sleutel 
van de eerst gerenoveerde woning. D it v e r 
heugende fe it  vond plaats op woensdag 15 
m ei om half drie.
V e le  genodigde ambtenaren en belangstellende 
bewoners waren aanwezig.
De gelukkige was m evr. Brouwer. Z ij v e r 
huist van de van Hogendorpstraat 231 naar 
de hoek, de Kempenaerstraat 847. Velen w a
ren zeer nieuwsgierig wat al dat praten nu 
had opgeleverd.
N ieuwsgierigheid  maakte al gauw plaats voor 
ja loersheid. De woning, die bezichtigd kon 
worden, wilden best m eerdere mensen gaan 
bewonen.

KUYPERS: BETAALBARE  HUUR.
Eindelijk dan het zichtbaar resultaat van j a 
renlang praten, touwtrekken, onbegrip, m oe i- 
lijk-doen, enz.
Wethouden Kuypers w ilde dan ook wel kwijt 
dat hij hiervan al sinds 1969 had gedroomd. 
Maar gemakkelijk heeft hij het e r  niet mee 
gehad. Hij m erkte op dat zijn  dienst in die 
jaren  veel geleerd  heeft voor de toekomst. 
Want nog duizenden woningen moeten g e r e 
noveerd worden. Steeds duidelijker kwamen 
twee problemen naar voren: hoe kunnen we 
de bewoners zo goed m ogelijk  tijde lijk  of v o o r 
goed naar een andere woning laten verhuizen, 
en; hoe krijgen we betaalbare huren voor 
de bewoners die terug w illen  komen.
De wethouder moest wel erkennen dat hij 
z ijn  les had geleerd  met deze kant van het 
van Beuningenplein.
Daarom  staan deze problemen voorop bij de 
gesprekken ronde de eventuele renovatie aan 
de onevenkant van het plein. De wethouder 
sprak zijn  vertrouwen uit in de medewerking 
van de buurtbewoners. De Huurders ve ren i
ging Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt 
overhandigde tenslotte nog een bloemetje 
aan de nieuwe bewoonster. Ambtenaren en 
buurtbewoners praatten nog wat na onder 
het genot van een kop koffie.

NIEUW E BEWOONSTER: HUUR IS TE  HOOG. 
Vlak voor de verhuizing maakten we even 
een praatje met de nieuwe bewoonster: ,,Ik 
m oest e r  eerst wel erg  aan wennen aan het 
idee in zo'n moderne woning te gaan wonen. 
Het zag e r  allem aal zo anders uit. M aar nu 
het eenmaal zo ve r  is , ben ik e r  erg  te v re 
den mee. "  Mevrouw Brouwer heeft gelijk : 
het is een m ooie woning geworden, met een 
moderne keuken, een douche, een to ilet, twee 
slaapkamers en een lichte zitkamer. De w o
ning is centraal verwarmd. N iet alles is naar 
wens: ,,De keuken had van m ij wel wat ru i
m er gemogen, zodat je  e r  had kunnen eten. 
En ik heb helemaal geen bergruimte m eer, 
geen stukje zolder en ook geen schuurtje". 
En dan is er de huur... die is wel wat aan 
de hoge kant vindt mevrouw Brouwer. A lles  
inklusief komt het op zo 'n  185 gulden per 
maand. „T oen  ie  me de sleutel gaf zei ik 
tegen de wethouder: Is die sleutel van goud 
dan ga ik hem meteen inwisselen. Dan kan 
ik daar die hoge huur van betalen” . Toch 
wensen we haar en alle  komende bewoners 
van deze renovatiewoningen veel woongenot 
toe.

Rob van H assel/Karel van Hoof.

Nieuwe plannen voor na de 
vakantie

KUNST 
IN DE WIJK
ging van start met

GROOT FEEST
M eer dan honderd mensen waren aanwezig 
op het g rote  bevrijd ingsfeest dat de w erk 
groep  Kunst in de W ijk op 5 mei had g eo r 
ganiseerd in het feestgebouw Elisabeth. Het 
was een enorm succes: tw ee-en-een-half uur 
lang w ist Hans Borghardt zijn  publiek te boeien 
m et orgelspel, zang, goochelen, qu iz etc. 
Opmerkingen als ,,ik heb nog nooit zo leuk 
de bevrijd ing g e v ie rd "  en ,,wat was dit een 
fijn e  m iddag" waren niet van de lucht. Ook 
de organisatoren hebben die dag veel p le 
z ie r  beleefd.
Op 11 en 18 mei organiseerde de werkgroep 
een één-akter-festival. D iverse  Am sterdam 
se amateurgezelschappen voerden een acht
tal stukken op. Z e  werden beoordeeld door 
een kundige jury. Het rapport van die jury 
w erd  een week la ter  u itgereikt, vlak voor 
de opvoering van Thaddeus de W achter, door 
het Krisistheater.
De enige negatieve kanttekening bij deze laat
ste evenementen was, dat de opkomst van pu
bliek uit de Staatsliedenbuurt niet geheel aan 
de verwachtingen beantwoordde.

Nieuwe plannen
Ook voor na de zomervakantie heeft de w erk 
groep  w eer heel wat in petto.
-  Op 31 augustus krijgen a lle r le i buurtgroe- 
pen de gelegenheid in de openlucht op te 
treden in het Fred. Hendrikplantsoen. Het 
zom erstraattheater verleent daarbij zijn m e 
dewerking met geluid, verlichting en podium.
- Op 6 en 13 septem ber vinden er tu infees
ten plaats in het W esterpark met optredens 
van de Politie-kapel en de Postharmonie.
-  Op 14 september wordt e r  in het park 
een kunstmarkt en een pop-festiva l gehou
den. Ook kunnen dan a lle r le i buurt- en aktie- 
groepen zich via kraampjes aan het publiek 
voorstellen . Voor de aktiviteiten op 31 augus
tus en op 14 septem ber kan de werkgroep 
best nog wel wat leuke ideeën gebruiken. 
U kunt daarvoor de werkgroep bereiken via 
het wijkcentrum (van Hallstraat 81, tel. 
821133).

Kindermusical
Een laatste in itiatie f van de werkgroep dat 
we nog even onder Uw aandacht w illen bren
gen, is de opvoering van de kindermusical 
,,De D erde S leu tel". Dat wordt een grote 
produktie, waaraan veel kinderen kunnen m ee
doen. A ls  Uw kind er belangstelling voor heeft 
g ee f hem of haar dan op bij het bovenstaande 
adres. E lke jongen of m eis je  tussen de 6 en 
13 jaa r is welkom. De repetities beginnen 
de eerste  woensdagmiddag na de grote vakan - 
tie !

WESTERKWARTIER 
NAAR HOOFDKLASSE!
De korfbalvereniging A.K .C . W esterkw artier 
is geprom oveerd naar de hoofdklasse. Ze 
hebben daarvoor de afdelingskampioenenStan- 
fr ie s  en PKC moeten verslaan.
D aarm ee heeft onze buurt een k lassekorf- 
balploeg, 1 van de v ijf  in Amsterdam. 

.K lassekorfbal. is niet het enige wat de v e r 
eniging de buurt biedt. Op doordeweekse avon- 
den (dinsdag en donderdag) trainen de p loe-

EetPUUL’s kip en vis 
omdat het iedere dag vers 
en erg lekker is!
Specialiteit:
Verse eigen gepelde
GARNALEN2 *
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

gen, jong en oud Iedereen is daarbij vsa 
harte welkom.
W e hebben ons laten verte llen  dat e r  voor de 
komende zomermaanden plannen zijn  om het 
sportveld  voor recrea tie  open te houden op 
de zaterdagen. De kinderen die vakantie heb
ben kunnen daar dan hun v e r t ie r  zoeken. Daar 
kan dan de dag op sportieve w ijze  doorge- 
bra ht worden.
Het is vooral met het oog op de N IEU W - 
WONERS in deze omgeving dat w ij u hierop 
attent maken. Sport brengt gezondheid en g e 
zelligheid , iets wat van radio en te lev is ie  
nauwelijks altijd gezegd kan worden.
V oor inlichtingen omtrent een en ander kunt 
u zich wenden tot b ijvoorbeeld  het clubge
bouw waar m eestal in de avonduren wel iemand 
aanwezig is. ,

GROOT 
DRUMBANDFESTIVAL
Op zondag 9 juni a.s. is e r  een groot drum - 
bandfestival in het W esterpark, georgan iseerd 
door de drumband „K indergenoegen ".
E r  nemen 15 korpsen aan deelll 
Start is om 1 uur 's  middags vanaf het 
buurthuis ,,De W itte Brug” . Om half twee 
begint het gro te festijn  in het Westerpark. 
W e hopen op een enorme belangstellinglll

HOUD DE DUURT SCHOON
Voor mensen met kleine woningen is  het 
e rg  bezwaarlijk  het huisvuil van het w eek
end tot woensdags te bewaren. ?
Op aandringen van buurtbewoners hebben we 
daarom aan Stadsreiniging gevraagd bij w ij
ze  van proef in onze buurt het huisvuil 3x 
per week op te halen.
Indien dit niet m ogelijk  is , w illen w ij aan
dringen op een betere verdeling van de op 
haaldagen. Hopelijk draagt dft bij tot een 
schonere buurt.
A l le  buurtbewoners kunnen hierbij een hand
je  helpen. Gooi geen vuil op straatl Denk 
ook om de rio lering. In onze buurt met veel 
verzakte huizen is de r io le r in g  in slechte 
staat.
Gooi daarom geen g ro f vuil door de r io 
lering. Geen kattebak-inhoud bijvoorbeeld. Dit 
veroorzaakt verstoppingen waarvan u ze lf en 
de buren overlast ondervinden. Helpt u ook 
m ee? Houd de buurt schoon!

HOUD HET PARK SCH00H
Op verzoek  van veel parkbezoekers w illen we 
A L L E  HONDENBEZITTERS uit de buurt nog 
eens dringend vragen hun hond niet los te 
laten lopen in het park. Z e  vern ielen de p e r
ken, bevuilen de speelweide en ze lfs  de zand
bak. W e hebben al zo weinig speelm ogelijk - 
heden voor de kinderen en zo weinig groen 
in de buurt. Laten we dat beetje wat we heb
ben dan ook zorgvuldig gebruiken.

Vakantietips voor kinderen
De buurthuizen hebben ook dit jaar w eer 
specia le zom er- en vakantie-aktiviteiten: 
Trefpunt en de R eiger: 1 t/m 5 juli vakantie- 
s pelen.
Ons Huis: zom eraktiviteiten op de volgende 
dagen: maandag 3 juni, woensdag 5-12-19- 
en 26 juni, zaterdag 15 en 22 juni, maandag 
1 juli. Op de woensdagen duren de ak tiv i
teiten van 13.30-16.30 uur. Op de over ige  da
gen van 11.00 - 16.00 uur.
De W itte Brug: U itstapjes met een busje 
naar bos en strand, elke dag, van: 30 juli 
t/m 2 augustus, 5 augustus t/m 9 augustus. 
W e hopen dat veel kinderen zullen meedoen! 
Voor verdere  inlichtingen: Trefpunt: tel. 
842473 (P ie t  Bosters); De R eiger: tel. 120920 
(Sonja); Ons Huis: tel. 841262; De W itte Brug: 
tel. 388417.

Firma 
Duller & Co

Dé 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 « I uw
REHANG en VERFWAREN

F

Keuze uit 40 soorten glas.

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.

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

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 
BQERDERIJ-EIEREN



Spelers van het winnende elftal: De 
Rochusseschool won de Staatslieden- 
trofee!

Rochusse
school
werd winnaar van
STAATSLIEDEN TROFEE
De acht lagere  scholen uit de Staatslieden
buurt hebben twee weken geleden met e l 
kaar gestreden om de STAATSLIED ENTRO - 
FEE.
Op dinsdagavond 14 mei en vrijdagavond 16 
m ei werd op de velden van voetbalvereniging 
DVOS in Ookmeer een groot aantal w ed
strijden  afgewerkt. Onder fe lle  aanmoediging 
van klasgenoten, onderw ijzers en ouders s tr e 
den daar de teams vap de Fagelschool, de 
van Bosse, de Marnix van St. Aldegonde en 
de Bentinckschool. Maar de belangrijkste w ed
strijden  waren die tussen de Rochusse-school 
en de St. Gregorius (om de eerste  en tweede 
p rijs ) en tussen de van Hogendorp en de Jacob 
de W ittschool (om  de derde en v ierde p rijs ).

Spannende finale
De Rochusse-school kwam zee r  beslagen ten 
ijs  (a ls  we dat kunnen zeggen op zo'n mooie 
len tedag ): ze  hadden u itvoerig  getra ind  on 
der leid ing van de heren Stikvoort en van 
de Boog. En dat was wel te merken: keer 
op keer brak het team door de defensie 
van de Gregorius heen en bij de rust stond 
het dan ook 1-0 voor de Rochusse. Vlak na 
rust scoorde dezelfde speler, Akin Donmez 
een tweede doelpunt. M aar de Gregorius kwam 
terug. Vooral Theo de K lerk  en Joop Len - 
sen waren soms erg  gevaarlijk  en schoten 
een keer tegen de lat en een keer tegen de 
paal. M aar de doelpunten bleven uit. Het 
zou uiteindelijk 3-0 worden doordat dezelfde 
Akin via de handen van 'd e  keeper opnieuw 
inschoot. Hij was dan ook de ster van de 
avond.
De wedstrijd  om de derde en v ierde plaats 
was een gelijkopgaande s trijd  tussen de van 
Hogendorp en de Jac. de Witt. E r ic  Cevat 
scoorde het eerste  doelpunt voor de van H o- 
gendorpschool. Maar meteen daarna ontston- 
den e r  zeer gevaarlijke  momenten voor het 
doel van de van Hogendorp.
Pas na de rust zou de Jac. de Witt de g e 
lijkm aker scoren: Pe ter van Strijland maak 
te 1 -1. Dat betekende een verlenging van twee 
maal v ijf  minuten. Daarin kreeg de Jac. de 
W itt nog een paar m ooie kansen, maar W il
lem  Robijn maakte uiteindelijk het winnende 
doelpunt voor de van Hogendorps chool.
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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 ilo .............................  15,95
Reklame:
„WITTE MOLEN" Puur vlees voor 
hond en kat van 1,25 voor 0,98

MAKELAARS 
STUREN DREIGBRIEF

TRAP 
ER NIET IN!

D eze  b rie f is een voorbeeld van hoe som 
m ige makelaars reageren op een w eige
ring van huurverhoging.
Ook U kunt zo een b rie f verwachten.
T rek t U zich e r  N IE T  S van aan want het 
huurkontrakt kan alleen door de kantonrech
te r  ontbonden worden.
De verhuurder is bij een w eigering van het 
betalen van de huurverhoging verplicht ad
v ies  te vragen aan de Huuradviescomm is- 
sie. U heeft ze lf ook een stem in het ad
vies omdat U de gelegenheid krijg t de r e 
denen van uw w eigering toe te lichten.
Ook zijn e r  makelaars die een nieuw kon- 
trakt aan w illen bieden. In dat kontrakt is 
dan de zogenaamde huurverhogings clau
sule opgenomen. Dit betekent dat u in de 
volgende 5 jaar a lle huurverhogingen zon
derm eer zult moeten betalen, of e r  nu wel 
of niet iets aan het onderhoud is gedaan. 
Teken nooit: Uw oude kontrakt b lijft altijd  
geld ig ! Mocht U een derge lijke b rie f van uw 
huisbaas of Makelaar ontvangen en u v e r 
trouwt het niet, kom dan naar een van onze 
huurspreekuren (z ie  daarvoor het lijs t je  e l 
ders in de krant.).

KOM VOOR AL UW 
PRODLEMEN 
OP DE HUURSPREEKUREN
De huurverhogingen zijn  nog steeds niet v e r 
plicht. Hebt U  problemen over onderhoud 
met dreigbrieven, andere dreigementen, bent 
U niet zeker van Uw positie als huurder, 
vraag advies op een van de huurspreekuren 
in onze buurt.
D eze worden gehouden in: Het W ijkcentrum -  
Van Hallstraat 8., elke dinsdag van 19.00 -  
20.00 uur; C .P.N. -  Van 4e Hoopstraat 43, 
elke woensdagmiddag van 2.00 - 4.00 uur; 
P .v.d .A . - M arnixstraat 35, elke donderdag 
van 19.00 - 20.00 uur; Buurthuis het T r e f  
punt - 3e Hugo de G rootstraat 5, elke d ins- 
dagavöncTvan 19.00 ' 20.00 uur.
A ls  Uw huisbaas U sch rijft dat u een hogere 
huur moet gaan betalen, dan kunt u w e ig e 
ren. BELANGRIJK: wanneer u een huur
kontrakt heeft van na 1969 is het verstandig 
om eerst advies te vragen op een van de 
huurspreekuren in uw buurt. T rek  u van 
dreigbrieven niets aan. U hebt recht op huur ■ 
bescherming.

Samenwerking
Het wijkcentrum ha^ *oo r  het winnende team 
een m ooie w isselbeKér ter  beschikking ge 
steld.
D eze  werd uitgereikt door de heer Hessels die 
samen met de heer Swalef dit toernooi had 
georganiseerd. De heer Swalef vertelde ons 
dat hij met dit in itiatief gekom en was om de 
scholen in onze buurt w eer wat dichter bij 
elkaar te brengen. D ie samenwerking was de 
laatste tijd  wat verwaterd, en hij hoopte, 
dat dit toernooi de eerste  aanzet was om de 
handen w eer in een te slaan.
M et de hulp van de KNVB en de voetba lver
eniging DVOS is het een prachtig toernooi 
geworden. Volgend jaar hopen de organ isa
toren ook de scholen uit de Hugo de G ro o t- 
buurt te kunnen uitnodigen. Dan zal het feest 
dus kompleet zijnl

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. Stirunrpl., hk Bentickstr. 
Telefoon 183211

Amsterdam, 8 april 197*1

Geachte Mevrouw,
Naar aanleiding van Uw schrijven zijn wij verplicht U 
orn formele redenen de huur per 1 juni a.s. op te zeggen.

Wij zijn ecliter bereid U de woning opnieuw te verhuren 
tegen de door ons voorgestelde'huurprijs van 1 april 197^.

Voor het niet betalen van de huurverhoging hebben wij de 
Huuradviescommissi e ingeschakeld.

Inmiddels tekenen wij,
Vlioo^jfchtend

/

Beiaardencomplex 
De Wlttenkade:
ARCHTTEKT 

KAN Nil AAN DE SLAG
De vorige maand vertelden we u dat 
vijftig oudere buurtbewoners gespreks
groepen hadden gevormd. Ze hebben 
samen van gedachten gewisseld over 
wat er gebouwd moet worden.
Er is gesproken over de zelfstandigheid 
van de oudere buurtbewoners, over de 
hulpverlening, de relaties met buren, 
over de indeling van de woningen, 
onderling, woonomgeving, over huren, 
over de bezonning en over het buurt
centrum. Een hele lijst: er is hard ge
werkt.. Maar in een gezellige sfeer.

Wat is er uit de bus gekomen?
De deelnemers hebben gekozen voor 
zelfstandige 2-kamerwoningen met een 
eigen keuken, w.c., douche, berging en 
balkon. Men wilde de nieuwe woningen 
niet aan een lange gang hebben, zoals 
in veel bejaardenhuizen. Dat lijkt op een 
ziekenhuis. Liever wil men de voor
deuren aan een hal.
In de woningen moet een alarmknop 
komen, waarmee men in geval van nood 
iemand kan waarschuwen.
Deze persoon kan dan kontakt opnemen 
met de hulpverlenende instanties. Deze 
hulpverlening moet er trouwens komen 
voor alle buurtbewoners, niet alleen 
voor hen die in het nieuwe komplex ko
men te wonen!
Bij de woningen moet een grote rustige 
tuin komen, waar men gezellig kan zit
ten.
De meeste deelnemers vonden dat 
ouderen maar beter bij elkaar konden 
wonen. Dat geeft betere kontakten, 
meer onderlinge hulp en meer rust.

Over hun huidige jongere buren hadden 
de deelnemers veel klachten!
Ja, en dan de huren. Wat gaan ze kos
ten? Alle nieuwe woningen zijn tegen
woordig zo duur. Men was het er over 
eens dat de overheid deze woningen 
betaalbaar moet maken met het eigen 
inkomen. Dat werd als harde eis op 
tafel gelegd.

Het buurtcentrum
De deelnemers gaven de voorkeur voor 
kleine buurtcentra verspreid over de 
buurt. Dat maakt de afstanden kletner— - 
voor oudere mensen. In het buurt
centrum aan de Wittenkade kunnen 
spreekruimten komen voor de wijkpost 
voor bejaarden en van de kruisvereni- 
lina. Deze zijn op het ogenblik onvol- 

DIERENSPECIAALZAAK.

„DE KANARIE»
GROEN VAN  PR INSTERERSTRAAT 45 

TEL.18.7S.12
NU O O K  TR IM SH O P VOOR UW HONDI .

BAZAR
OUD-WEST

Behang,0 m rol va 1,50 
Verfkg blik va...............7,36
Diverse kleuren

Muurverfk9 bllktfa 3,20
Ook voor al uw glas! 

Grote sortering speelgoed
Huishoudelijke artikelen + 1001 
artikelen.

LET OP HET ADRES! I 
Fanuius 

Scholtenstraat 59-61-63 
telefoon 127734

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

verdeeld.

Hoe nu verder?
Dit waren de hoofdpunten. Een uit
voeriger verslag kunt u krijgen bij het 
wijkcentrum.
Het belangrijkste is, dat de architekt 
voldoende gegevens heeft om te gaan 
tekenen. Hij zal in september met voor
stellen komen. Deze zullen dan weer in 
de gesprekskringen besproken worden, 
maar ook aan alle geïnteresseerde 
buurtbewoners worden voorgelegd. U 
krijgt dan ook de kans om mee te 
denken en mee te beslissen.

Elke dag VERS BROOD 
uit de
OUDHOLLANDSE
BAKKERIJ

Vele soorten brood 
Grote sortering gebak

J.A. STEUR
v. d. Hoopstraat 93, tel. 141659
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ZOMERKAMP!
Z O M E R K A M P !
ZOMERKAMP!

Wie gaat er mee?
W ij organiseren weer een zomerkamp. Dit 
ja a r  gaan we naar een gro te  kam peerboerde
r ij  in Zuidlaren. E r is daar van alles:
-  een sprookjesbos
- een zwembad

' -  bos en hei en nog m eer!
K inderen van 4 t/m 11 jaar kunnen mee 
(m axim aal 80 kinderen).
Het kamp duurt van 13 tot 23 ju li en het 
kost in totaal f  80 ,-- per kind.
Op Ons Huis of De W itte Brug kun je  je  laten 
inschrijven. A ls je  nog m eer over het kamp 
w ilt weten, kun je  bellen of gewoon eens 
langskomen.
Ons Huis, van Beuningenplein 25, tel. 841262, 
De W itte Brug, de W ittenstraat 27, tel. 388417.

Fournituren-
shop

HUGO DE GROOTPLEIN 18 

Voor al uw fournituren o.a.:

Grote kollektie knopen 
Ceintuurs 

Garneerband 
Handwerken en 
Ritssluitingen

Goede parkeergelegenheid. 

Na 6.00 uur telefoon 162062

Een eethuisje in uw buurt met een 
gezellige sfeer

Vethouden Kuypers w ilde dan ook wel kwijt 
dat hij hiervan al sinds 1969 had gedroom d 
M aar gemakkelijk heeft hij het er niet mee 
gehad. Hij m erkte op dat zijn  dienst in die 
jaren  veel geleerd  heeft voor de toekomst. 
Want nog duizenden woningen moeten g e r e 
noveerd w o r c l e a ^ S ^ e d s ^ d i^ i ^ i k i ^ ^ y - p  -

Deze brug gaat verdwijnen en zal door een nieuwe vervangen worden.

ROTTERDAMMER- 
BRUG 

WORDT GESLOOPT
TMDELUKE HULPBRUG VOOR 

VOETGANGERS

h i& a o c i

Iedere dag een lekkere
Dagschotel vo o r ..........  5,00
Behalve zaterdag en zondag. 

Ook voor thuis maken wij uw diner 
klaar. 

Dagelijks geopend van 5.00 tot 
10.00 uur, ook zaterdag en zondag 

v. BEUNINGENSTRAAT 127 
Hoek Fam. Scholtenstraat

Voor uw sieraden in
GOUD EN ZILVER

Voor
HORLOGES EN KLOKKEN

HORLOGERS -  JUWELIERS

Jonkergouw
AP 1927

VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 35 
AMSTERDAM-WEST -  TEL 18 3714

Toch voordeliger

De Rotterdam merbrug verkeert op het ogen
blik in een slechte staat." Voora l het w eg
dek is hard aan vernieuwing toe. Het v e r 
nieuwen van deze brug is echter een nogal 
kostbare zaak. Daarom heeft de afdeling Brug 
gen van de gemeente besloten d e ze 'ijz e ren  
vakwerkbrug te vervangen door een moder 
ne betonnen brug. Het slopen zal binnenkort 
beginnen en de nieuwe brug zal begin vol 
gend jaa r gereed  zijn. E r komt een nood
brug voor voetgangers.

W AAR KOM T DE NAAM  ,,ROTTERDAM M ER 
BRU G '1 EIGENLIJK VANDAAN?
Op 6 oktober 1880 vond d£ gemeenteraad 
dat er een brug moest komen tussen het 
Palmplantsoen ^Naast het Palmplantsoen lag

toen nog een kerkhof, her Palm kerkhof....) 
en He Nassaukade, zodat de nieuwe stads
uitbreidingen (ja . ja, de Staatsliedenbuurtl) 
beter bereikbaar zouden zijn. De brug kwam 
er  in 1881; het was een afdankertje uit de 
Rotterdam se Koningshaven. Toen de brug in 
de herfst van dat jaar in gebruik werk g e 
nomen werd het pontveer opgeheven.
D eze brug heeft het tot 1950 uitgehouden. 
Hij werd vervangen door een brug uit de 
Am sterdam se Vlothaven, die in 1931 gebouwd 
was. A lw eer een afdankertje, maar deze nieuwe 
brug kreeg ook de naam: Rotterdammerbrug. 
T ijdens de vervanging was e r  ook toen een 
hulpbrug voor voetgangers. Ik ben benieuwd 
wat voor naam de allernieuwste brug krijgt.

Kees Smit.

ADRESSEN 0M TE WETEN
W ijkcentrum . van Hallstraat 81, tel. 821133. 
Inlichtingen dagelijks van 10 11 uur.
Sociaal Raadsvrouw van Hallstraat 81, tel. 
840230, maandag en donderdag van 9 12 uur. 
W ijkpost voor Bejaarden van B oetzelaer 
straat 49, tel. 143414. Maandag, dinsdag, don 
derdag en vrijdag van 9.30 11.00 uur. 
Kru isveren iging, de Wittenkade 63, tel. 184376, 
elke dag van half twee - twee uur.

Voor beter

CHEMISCH REINIGEN
★

STOMERIJ

W OELDERS
Gr. v. Prinstererstraat 43 hoek 
Bentinckstraat

Tevens:

STOPPAGE INRICHTING

BEJAARDENBOND
maakt uitstapje naar Parijs
De afdeling Staatsliedenbuurt van de Algemene 
Bejaardenbond is van plan in juli een paar 
dagen naar Parijs  te gaan. Vierdagen gaat 
dat duren, en wel van 26 t/m 29 juli. De 
kosten (incl. verzekering) zijn f  137, . In 
lichtingen en opgave: op de klubmiddagen 
van deze afdeling en bij de heer Brillem an. 
van Hogendorpstraat 203.

MILTENDURG’s
Banketbakkerij

★

Verwerken uitsluitend

roomboter
Fred. Hendrikstraat, Tel. 874498

I VAN BEUNINGENSTRAAT 200
Het adres (1voor goedkope W m
verlichting / J ijlu i

Staande
olielamp
vanaf
18,95 1

Hangspot in diverse kleuren
van 29,95 voor ........ 17,50
Ganglantaarn
van 36,95 voor ........ 20.95
Hangollèlamp 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 f

DROGISTERIJ

C. V. VLIET
FLEXASIKKENS VERVEN
in de nieuwste kleuren 

Schitterende
SEHANGCOLLECTIE

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

Kado’s kopen is soms zo 
moeilijk; een kind geen 
snoep, dat is niet goed. 

leder mens heeft zo zijn 
eigen smaak, daarom is 
kopen zo een moeilijke 

zaak, echter een boek is 
er voor iedereen. 

Planten en dieren is een 
hobby voor menigeen.

U kunt terecht bij:

Doekhandel REIJND0RP
Nassaukade 121, Amsterdam-W. 

t.o.v. Raampoort 
telefoon 385924

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

Speciaal voor bruids- en 
grafwerk

Tevens veel

GROENE EN 
DL0EIENDE PLANTEN

Alle soorten

VAZEN EN 
SIERPOTTEN


