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Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

WAT GAAT 
ER
GEBEUREN
MET
VAN HOGEN
DORPPLEIN
EN
OMGEVING?
De afgelopen maanden heeft U weinig van 
de werkgroep wijk verbetering (een werkgroep 
van buurtbewoners rond het v. Hogendorpplein) 
gehoord. Dit wil niet zeggen dat het werk 
stil heeft gelegen. Veel van onze tijd is gaan 
zitten in de uitwerking van de enquette, waar

in enkele resu ltaten  elders in  deze W ijk
krant kunt lezen. 
Inmiddels heeft U gezien dat de woningbouw
vereniging Patrimonium druk bezig is met 
de bouw van 25 woningen aan de de Witten- 
kade. Komend voorjaar dus de eerste nieuw
bouw klaar in onze buurtl Niet veel later, 
zomer 1975, zal de nieuwbouw van het be
jaarden-kompleks op het voormalige kinine- 
fabriek-terrein van start gaan. Ook bestaan 
er bouwplannen voor het lege terrein aan de 
Haarlemmerweg, tussen v. Beuningenstraat 
en de Wittenkade.
Dit wat de bouwaktiviteiten betreft: daarnaast 
wil het Gemeentevervoerbedrijf de rails van 
lijn 10 in de 2e Nassaustraat en v. Limburg 
Stirumstraat geheel vernieuwen in 1976. H ier
bij komt dan zeker de vraag ter sprake of 
deze straten wellicht auto-vrij gemaakt moe
ten worden.

GEEN DUIDELIJK GEMEENTE BELEID.
A l deze aparte plannen moeten passen in 
een totaal-plan voor dit deel v/d buurt. H ier
over is in de afgelopen maanden regelmatig 
gepraat door onze werkgroep met de afdeling 
Stadsontwikkeling van de gemeente, die dit 
totaal-plan moet ontwerpen.
A llereerst is hiervoor nodig dat wethouder 
Lammers zijn beloftes nakomt die hij ruim

een half jaar geleden gedaan heeft. Zolang 
dit niet het geval is blijft het een chaos 
en kan jan-en-allem an (wel te verstaan: jan 
met de hoge hoed!) zijn gang gaan.
Wij hebben geen behoefte aan dure koop- 
flats. Er moeten goede en betaalbare wo- 

w o n i g e n  g e b o u w d  
w o r d e n .  W i j  w i l l e n  b e t e r ewoonomgeving, waar ruimte is voor 
de kinderen, voor ouderen, voor ons a lle 
maal.
U MOET ZEGGEN WAT ER MET UW BUURT 
ZAL GAAN GEBEUREN.

BUURT VERG A DE RINGEN.
Op 3 avonden in de v. Hogendorpschool, 
eind oktober- begin november, organiseren 
we hiervoor buurtvergaderingen. Op het pro
gramma staat:
-  Bespreking van de enquêtte-resultaten.
-  Toelichting, van Stadsontwikkeling, op 4 

mogelijkheden voor een toekomstige struk- 
tuur van dit deel v/d buurt (met tekeningen 
en maquettes).

-  Vragen en diskussie.
Deze 3 avonden geven zeker geen eindop
lossing voor alle problemen, Hoe het kon- 
takt tussen werkgroep en bewoners voort
gezet zal worden, komt op de vergaderingen 
ook ter sprake. Wilt U ons helpen met de 
voorbereiding van deze buurtvergaderingen. 
stencils rondbrengen, affiches opplakken enz., 
neem dan even kontakt op met het Wijkcen
trum.
BUURTVERGADERINGEN op dinsdag 22 okt. 
blok 4. 9 en 18; dinsdag 29 okt, blok 5 en 
27; dinsdag 5 nov. - blok 26 en 34, aanvang 
om 2U.Ü0 u in de v. Hogendorpschool.

DEZE MAAND:
16 okt 8 uur v H o g e n d o rp s c h o o  

buurtvergadering  
bejaardenVomplex en 
buurtcentrum

2o 24 31 oktober en 5 november
8 uur V. H o g e n d o rp s c h o o l 

blokvergadering 
v  H o g e n d o rp p le in  e o
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Westerpa! in 1978 ve
Dat gaat er gebeuren als we de Nederlandse 
Spoorwegen hun gang laten gaan. Die zijn na
melijk van plan de spoorbanen tussen C.S. 
en Sloterdijk uit te breiden. Deze uitbreiding 
gaat ten koste van EEN VIJFDE DEEL van 
het park. De fraaie bomenrij en het dichte 
struikgewas die nu nog de treinen aan het 
oog onttrekken zullen moeten verdwijnen. De 
geluidshinder van voorbij razende treinen zal 
toenemen. De kaarttafeltjes voor met name

veld_

ER STAAN 
WONINGEN
LEEG...
In de Staatsliedenbuurt staan lege wonin
gen. Meestal valt van de straatzijde niet 
op, dat zo'n woning niet meer bewoond wordt. 
Wanneer U in uw straat bekend is, dat een 
woning al geruime tijd leeg staat, geeft 
u het adres dan even door aan de huur- 
adviesgroep. Wijkcentrum Van Hallstraat 81, 
telefoon 82 11 33.
Mogelijk dat door uw medewerking zo'n w o 
ning weer kan worden opgenomen in de c ir 
culatie voor woningzoekenden.

RESULTATEN 
ENQUETE
VAN HOGENDORPPLEIN 
EN OMGEVING
Wist U,
dat 41% van de ondervraagden de huurver

hoging weigert te betalen? 
dat 65% de parkeergelegenheid in de buurt 

slecht vindt? 
dat 74% het buurtgroen en de speelgelegen- 

heid slecht of onvoldoende vindt? 
dat 74% de straatverlichting goed vindt? 
dat 67% tevreden is over het winkelbestand? 
dat 48% de bereikbaarheid van het Wester - 

park matig tot slecht vindt? 
dat 33% uit de buurt weg wil? 
dat 20% alleenstaand is en

47% paren zijn zonder kinderen? (tesa- 
men 2/1)

dat SLECHTS van de volwassenen tus
sen de 36 en 50 jaar is? 

dat 42% een auto bezit? 
dat 45% hier korter dan 5 jaar en

32% hier langer dan 30 jaar woont? 
dat 75% zegt de werkgroep wijkverbetering 

te kennen.
Echter U kunt op de komende buurtver
gaderingen ook daadwerkelijk met de werk
groep kennismaken. Op die vergaderingen 
zullen deze en andere resultaten van de en- 
quete uitvoeriger behandeld erden, (z ie  
,,Buurtvergaderingen van Hogendorpplein en 
omgeving" in deze wijkkrant.)
Nog beter dan kennismaken is mesdoen; uit 
de cijfers blijkt wel dat er het nodige ge
daan moet worden, voor onze buurt weer 
een LEEFBARE buurt geworden is.
Wilt U meewerken, loop dan even largs het 
Wijkcentrum; in elk geval verwachten -vij U
op de komende 'buurtvergaderingen.

Werkgroep „wijkverbetering 
van Hogendorpplein en omgeving” .

MET DE 
TREIN 
DOOR HET 
WESTER- 
PARK?
Verdere informatie over het Westerpark op pagina 3



(3e Hugo de G rootstraat 5, tel. 842473)
Het programma voor het komende seizoen 
voor kinderen en volwassenen ziet er als 
volgt uit:
- elke maandag t/m vrijdag draaien er 2 

speelzalen waarin ouders onder begeleiding 
zelf leren meewerken. Geef U tijdig op
i.v.m. de wachtlijsten.
Tevens is er elke maand een ouderavond 
waarop U allemaal beslist over het wel en 
wee in de speelzaal en uw kind.

- Voor kinderen vanaf 4 t/m 11 jaar is er 
vanouds de woensdagmiddaginstuif (2.00 uur 
tot half 4). Tevens zijn er enkele kleine 
groepen, leeftijdsgericht:
6 t/m 9 jaar donderdagmiddag 4-5.30 uur 
nog op te richten twee groepen op maandag 
en op vrijdagmiddag, (informatie bij Ans 
Termeulen), daarnaast gaat een nieuw 
FILMPROGRAMMA van start vanaf 1 ok
tober, elKe zaterdagochtend. T ijd : 10.30- 
12.30. Bij het Trefpunt kunt U door de week

NIEUW NIEUW NIEUW

KADOOTJES WINKEL

SANTEKRAAM
★

voor kadootjes en kleding  

uit grootm oeders tijd  

★

V . HOGENDORPSTRAAT 67
Geopend van 2.00 tot 6.00 uur 

dagelijks, zaterdag 10.00 tot 6.00 uur

Voor volwassenen:
Elke dinsdagavond van 8.00-9.00 uur is er 
voor de dames gymnastiek, gegeven door 
een specialist. U kunt zich daar ten alle t i j 
de voor op komen geven.
Voor de heren is er daarna, elke dinsdag
avond, van 9.00-10.00 uur Heren Keep Fit. 
Enkele gezonde oefening en een spelletje 
voetbal worden door dezelfde specialist ver
zorgd. A lle lichaamsbeweging, voor kinderen 
en volwassenen vindt plaats in de sportzaal 
van dit buurthuis.
De kosten zijn voor alle deelnemers onge
veer hetzelfde, gemiddeld f 1,50 per avond. 
Verder hopen we dat alle buurtbewoners zo 
af en toe een blik willen werpen in de vitrine 
van het buurthuis of even binnen komen wip
pen om te horen wat er aan nieuwe aktivi- 
teiten te wa 'hten staat.

BUURTHUIS DE REIGER:
(Van Reigersbergenstr. 65, teil. 845676)
- Peuters: Ochtendspeelzaal elke dag van 

9.00-12.00 uur, kosten 45,-gulden permaand
- kinderen 4-12 jaar:

woensdagmiddag-instuif van 2 - half 4 in
stuif na vieren, op zolder van kwart over 
vier tot half zes op dinsdag, donderdag 
en vrijdag.
dinsdag: van 7-8 uur 1000-dingen klup voor 
jongens van 10-12 jaar. 
donderdag: meisjesklup, 7-8 uur, zelfde 
leeftijd.

In samenwerking met buurthuis het T r e f
punt worden er elk jaar vakantieaktiviteiten 
georganiseerd, (herfst, paas en zomer).
De programma's worden tegen die tijd op de 
scholen uitgedeeld. En let op de raambiljetten.

BEJAARDEN: Voor U z ijner verschillende ge
zellige klubs, zoals klaverjassen, biljarten, 
gymnastiek en zomaar koffiedrinken. Tevens 
is er elke woensdag vanaf half zes een warme 
maaltijd. Van te voren even opgeven.
Al deze aktiviteiten staan genoemd in het pro- 
grammablaadje dat et Buurthuis sinds kort 
weer uitreikt.

Frederık Hendrikplantsotin 36 en 38: twee halt afgebroken panden 
die al enige tijd  staan te wachten op volledige sloop. Dat beeld 
tre f je de laatste jaren steeds meer aan in de buurt. Gelukkig 
heeft de gemeente nu goedkeuring verleend om een aantal van 
deze "ga ten" op te vullen. Dat gebeurt door partikuliere eigenaren. 
Jammer, vindt de werkgroep w ijkverbetering, want daardoor zit er 
weinig lijn in de aanpak van deze nieuwbouw. Als de gemeente 
zelf aktief grond in de buurt zou gaan aankopen, zou dat een hele 
verbetering zijn. De werkgroep heeft daarom de wethouders 
Lammers en Kuypers per brief nog eens op hun beloftes over een 
aktief grond-aankoop-beleid in onze buurt gewezen.

..SPEELGELEGENHEID” : zorgt voor e«n
nieuw speelterrein.
Verdere medewerking niet andere initiatieven 
van buurtbewoners.

PROGRAMMA 
VAN ONS HUIS
(Van Beuningenplein 25)
Vlak na de vakantie hebben we op alle scholen 
in de buurt van Ons Huis programma-boekjes 
uitgedeeld aan de kinderen. Ook hebben we nog 
een aantal boekjes huis-aan-huis verspreid. 
Er is in Ons Huis voor elk wat wils:
- elke ochtend peuterspeelzaal
- elke dinsdag en donderdag van 4.15 u tot 

half 6 na-vieren klups voor kinderen van 
6 t/m 9 jaar.

- op deze zelfde tijden een aparte kleuter- 
klup ,,De Prikkebeentjes" voor 4 en 5 
jarigen.

- elke woensdagmiddag van 2 tot half 4 spe
ciale „werkwinkel" (pottenbakken, poppen 
maken, stof versieren etc.(.

- woensdagavond van 8-9 uur klup voor 12 
t/m 14 jarigen.

- elke donderdagavond van half 7 tot half 
8 klup voor 10 en 11 jarigen.

Verder is er judo op vrijdag. Ballet op maan
dag. Er is een bejaardenbond, een klaverjas- 
vereniging, damesgymnastiek op donderdag
avond etc. etc. Kortom: voor iedereen wat. 
We werken hard aan een bibliotheek voor kin
deren en ouderen. En misschien gaat ook het 
filmseizoen binnenkort weer van start.
We willen nog veel meer doen, als u zelf met 
ideeen komt.
In Ons Huis liggen nog een groot aantal pro
grammaboekjes. Als u er nog geen hebt, kom 
er dan gerust een halen. Ook kunt u ten allen 
tijde informatie bij ons krijgen, of zomaar 
binnenwippen voor een praatje en een kopje 
koffie.
Komt u eens langs?

BUURTHUIS HET TREFPUNT:

ook kaarten kopen voor de filmvoorstel - 
lingeft.

- Ook voor kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn er 
de judo-oefeningen. Tijden als volgt:

4- 7 jaar: 4.30-5.30,
7-10 jaar: 5.30-6.30,

10-12 jaar: 7.00-8.00.

PROGRAMMA
VAN DE WITTE BRUG
(W ittenstraat 27, tel. 388417) 
PEUTERWERK:
Peuterspeelzaal „R epelsteeltje", elke dag van
9 tot half 1. Voor de leeftijd van 2-4 jaar. 
E r zijn nog enkele plaatsen vrij. 
KINDERWERK:
NA-VIEREN OPVANG: op ma. di. do. en 
vrijd. van 4 tot half zes. Kosten 60 cent 
per keer of een knipkaart van f 5 , -  voor 10 
keer.
maandag: koken 7-12 jaar 
dinsdag: volksdansen 7-12 jaar 
donderdag: koken 4-7 jaar 
vrijdag: toneel 7-11 jaar.
Overige aktiviteiten: in de tuin spelen

handenarbeid 
timmeren 

lezen in de leeszaal. 
Er is een aparte kleuteropvang. Er werken 
moeders mee uit de buurt. Er is nog dringend 
leiding nodig. Wie wil ons lx per week komen 
helpen?
INSTUIF: woensdagmiddag van 2 tot half 4. 
Voor de leeftijd van 4-12 jaar. Kost 50 cent. 
TIENERWERK:
HUISWERKKLAS: elke weekse dag van 4 tot 
half zes.
T1ÉNERCLUP 007: dinsdag en vrijdag van 
7-10 uur. Voor 14-17 jarigen, 
taveerne; tienersoos voor boven de 16jaar, 
elke donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 8 uur. 
volwassenenwerk;
klaverjasclup; vrijdag avond om 8 uur 
modern ballet; dinsdag van 2-4 uur. 
KIENEN: lx per maand cp donderdagavond. 
KARATE: maandagavond om 8 uur. 
BEJAARDENWERK:
BEJAARDENSOOS ,,MAGDALENA": maandag 
van 10-11 uur: volksdansen, maandags om half 
een: soos, maandags om half drie: bejaarden- 
gymnastiek.
OPEN HUIS: lx per maand op zondag. 
WERKGROEPEN: ,,WITTE BUURTKRANT": 
verzorgt krantje met buurtniteuws. 
oppas -CENTRALE: verzorgt gratis kinder
oppas in de hele buurt.

DE MUUR WAS DUUR
We komen nog even terug op de muur in de 
van Hallstraat. In de buurt ging namelijk het 
gerucht dat de kleurrijke schildering die op 
de muur is aangebracht, een ton (f 100.000) 
zou hebben gekost. Da t leek ons wat veel, 
en daarom hebben wij dat eens bij de ge 
meente nagevraagd. Het bleek alles bij e l
kaar de helft te hebben gekost, dus vijftig 
duizend gulden. Een deel van dit geld is 
opgegaan aan het schoonspuiten van de muur, 
materialen en arbeidstijd. De rest kwam ten 
goede aan de kunstenaars, Dik Zw ier en 
Steven Kwint. Ze hebben een maand aan dit 
schilderstuk besteed. Wat ze daarmee pre
cies verdiend hebben wilde de gemeente ons 
niet zeggen. Het zal wel wat meer zijn dan

U en ik in een maand verdienen. Maar goed, 
voor künstenaars gelden andere regels dan 
voor ons. En U moet maar zo denken: beter 
een duur kunstwerk tegen de muur van de 
van Hallstraat dan een duur schilderij in het 
museum.
Verder liet Dik Zw ier ons nog weten, dat het 
niet de bedoeling is geweest herkenbare figu
ren uit te beelden op de wandschildering. 
Het ging erom ,,door vorm en vooral door 
kleur de omgeving op. te fleuren". Daarin 
is hij zeker geslaagd. En als U het werk 
niet begrijpt, laat Dik U weten dat dat niet 
erg is: .,Dè schildering is bedoeld voor de 
kinderen en voor de mensen die kinderlijk 
zijn ".



Voor uw:

AARDAPPELEN 
GROENTEN 
FRUIT en 
LEVENSMIDDELEN
naar:

Thijs 
Lindeman
v. Hogendorpstraat 77-79, 
telefoon 121248

DROGISTERIJ

C. v. VLIET
FLEXA SIKKENS VERVEN
in de nieuwste kleuren 

Schitterende
BEHANGCOLLEGTIE

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

N.S. WIUNKRINTpÏNG VAN 
HET WESTERPARK

Een deel van het 
Westerpark gaat 
in 1978 verdwijnen!
Dat gaat er gebeuren als we de Nederlandse 
Spoorwegen hun gang laten gaan. Die zijn na
melijk van plan de spoorbanen tussen C.S. 
en Sloterdijk uit te breiden. Deze uitbreiding 
gaat ten koste van EEN VIJFDE DEEL van 
het park. De fraaie bomenrij en het dichte 
struikgewas die nu nog de treinen aan het 
oog onttrekken zullen moeten verdwijnen. De 
geluidshinder van voorbij razende treinen zal 
toenemen. De kaarttafeltjes voor met name 
de oudere buurtbewoners, zullen het veld 
moeten ruimen!
De NS willen in de buurt van het park een 
emplacement maken, waar treinen kunnen 
worden schoongemaakt. De aan- en afvoer- 
wegen naar dit emplacement zouden de in
krimping van het park noodzakelijk maken. 
Maar waarom moet dat emplacement zo nodig 
in de buurt van ons park? Waarom schuiven 
ze dat hele zaakje niet op in westelijke rich
ting. Daar hebben we nog een groot stuk 
braakliggend industrie-terrein, waar toch nog 
niks mee gebeurd is.
Het Schandaligste is nog. dat tot op de dag 
van vandaag noch de spqorwegen, noch de 
gemeente de moeite hebben genomen om met 
de buurt te komen praten. Op het wijkcen
trum liggen tekeningen over de uitbreiding 
van de spoorlijnen die al in 1973 gemaakt 
zijn. Die plannen zijn dus niet uit de lucht 
komen vallen. Maar in alle gesprekken die 
de werkgroep Westerpark over parkverbe- 
tering en speeltoestellen heeft gehad, heeft de 
gemeente _no oi t . een .\u«ird_2£pr a a t over de 
inkrimping van het parkt.

In tegendeel, er is zelf de suggestie gewekt, 
dat het park uitgebreid kon worden met een 
deel van het terrein van de gas-fabriek. 
Dat idee is overigens ook al van de baan. 
De gebouwen op dat terrein schijnen uit bouw
kundig oogpunt zo fraai te zijn, dat ze niet 
mogen worden afgebroken.

HOE KUNNEN WE DE INKRIMPING VAN HET 
PARK TEGENHOUDEN?
Vorige maand al is een groep buurtbewoners 
tijdens de z.g. kunstmarkt spontaan gestart 
met een handtekeningenaktie. Die dag werden 
zo'n driehonderd handtekeningen verzameld. 
Deze aktie gaat doorl Winkeliers iri de om
geving van het park zal worden gevraagd 
een handtekeningen-Ujst in hun winkel neer 
te leggen. Buurtbewoners zullen met deze l i js 
ten langst de deuren gaan. En tenslotte is er 
door leerlingen van de IVKO-school een protest 
affiche gemaakt.

MENSEN, DOE MEE MET DEZE AKTIE. Zet 
Uw handtekening bij Uw winkelier, of haal een 
handtekeningenlijst bij de Witte Brug in de de 
Wittenstraat 27. Daarmee kunt U zelf hand
tekeningen ophalen in Uw eigen straat. Op 
hetzelfde adres kunt U ook het protest-af- 
fiche krijgen.
Gesteund door deze akties zal de Werkgroep 
Wester-park eisen, dat er zo spoedig mogelijk 
door de NS en de gemeente gepraat gaat w or
den met de buurt. Dat beetje groen dat we
in o n ze‘  duutT  ̂ hëbfoën, willen we Hou dén.

BUURT- 
VERGADERING
NIEUWBOUW TERREIN 
KININEFABRIEK;
Op WOENSDAG 16 OKTOBER OM 8 UUR 
's AVONDS zal een Openbare Buurtvergade- 
ring plaatsvinden in de Van Hogendorpschool. 
Deze vergadering is bedoeld in de eerste plaats 
voor alle omwonenden en belanghebbenden 
van dit nieuwbouwprojekt. Dat zijn dus naast 
de bejaarden ook alle buurtbewoners die te
gen dit nieuwe gebouw aan zullen gaan kijken. 
Op deze avond kunt U dan ook gëzamelijk 
praten over de vier verschillende ontwer
pen die voor het terrein gemaakt zijn.
Alle buurtbewoners dus die in de blokken 
om het bouwterrein heen wonen, en ook an
dere belangstellenden, kunnen op die avond 
alle inlichtingen krijgen en hun mening zeg
gen over de ontwerpen.
Het PROGRAMMA van de avond is als volgt:
1. Inleiding
2. Dia's van de vier ontwerpen 'met toe-

li chting
3. Diskussie.
BEZOEK DE VERGADERING!!
Woensdag 16 oktober, 8 uur.
Van Hogendorpschool,
Van Hogendorpstraat 33.

Wat gebeurt er 
eigenlijk 
met de—....-......  
Prinsessekerk?
Zoals u weet staat de Prinsessekerk al lang te 
koop. Eind vorig jaar hebben we daarover in de 
wijkkrant geschreven. We hebben toen aan de 
buurtbewoners gevraagd om suggesties te 
geven over wat er met de kerk zou moeten 
gebeuren.
A lle ideeen die we binnenkregen hebben we aan 
de gemeente doorgespeeld. Daarbij is toen aan 
de gemeente gevraagd om de kerk en de grond 
te kopen en er een bestemming aan te geven 
ten behoeve van de buurt.
Nu ligt er bij de gemeente een al jaren oud 
bestemmingsplan, op de plaats waar nu de 
kerk staat. Dit plan houdt in dat het terrein 
is aangewezen voor „sociaa l-kültürele" be

stemmingen. Er mag dus niets anders mee 
gebeuren (b.v. géen kantoor).
MAAR WAT GEBEURT ER NU?
De gemeente haast zich niet de kerk te ko
pen, want ze vindt de prijs veel te hoog. 
Ondertussen blijft dé kerk dus te koop staan 
zonder dat er iets mee gebeurt.
Nu hebben we gehoord .dat een Rotterdams 
beleggings fonds wil proberen de kerk en 
het terrein te kopen. Bij de gemeente pro
beert dit beleğgingsf onds ‘ het klaar te spelen 
dat onze prinsessekerk verdwijnt. En wat 
zouden we er voor terugkrijgen: commer- 
ciele (winkel)bedrijvenll
We moeten met zijn allen voorkomen dat 
dit gebeurt. Daarom heeft het wijkcentrum 
alvast een brief naar de gemeente verstuurd. 
In deze brief wordt erop aangedrongen dat 
het oorspronkelijke bestemmingsplan (sociaal- 
kultureel) gehandhaafd blijft.
Ook is de gemeente dringend gevraagd om 
de kerk en het terrein toch te kopen en er 
iets voor in de plaats te‘ bouwen ten behoeve 
van de hele buurt. Tenslotte willen we alle
maal de verbetering van onze buurt. En als 
het moet, zullen we dat aan de gemeente 
met zijn allen duidelijk maken.
Voorlopig is het wachten geblazen op ant
woord van de gemeente. Maar we houden de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

WEINIG BELANGSTELLING.
Het aantal belangstellenden was enigszins 
teleurstellend. Waar blijven de oudere buurt
bewoners? Laten zij het anderen opknappen? 
Zonder Uw medewerking komt de zaak niet 
voor elkaar.

PROF. FWONING
Ongeveer midden oktober zal er een proef- 
woning gebouwd worden in de synagoge op het 
Jonas Daniël Meyerplein. Iedereen kan daar 
gaan kijken.
Zo'n proefwoning kan gemakkelijk veranderd 
worden, doordat er heel licht materiaal voor 
wordt gebruikt. Suggesties voor verbeteringen 
kunnen daardoor steeds meteen op ware grootte 
worden uitgebeeld.
We hopen, dat veel mensen zullen komen kijken 
en hun suggesties kenbaar zullen maken. 
De synagoge is elke dag open van 10 uur tot 
16 uur. Hoe meer mensen hun mening zeggen, 
hoe beter het resultaat.
U bent welkom tussen 21 oktober en 1 november.

Bejaardenkomplex De Wittenkade:

KOM DEZE MAAND KIJKEN 
NAAR PROEFWONING!
Ongeveer zestig buurtbewoners hebben de 
afgelopen maand gepraat over de eerste ont - 
werpen voor het bejaardenkomplex aan de de 
Wittenkade. A lle deelnemers waren bijzonder 
verrast over de tekeningen van architekt 
Kees de Kat. Deze tekeningen zijn in een 
prachtig boekje verzameld, dat alle medewer
kenden hebben gekregen.

Laten ze met Hun poten van het park af blijven.
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KORT NIEUWS De 
Feestkajuit
F. SNOEK 

Voor al uw:

FEESTARTIKELEN 
CARNAVALSKLEDING 
VUURWERK
(grote sortering)

Voor clubs 
en verenigingen

10 TOT 20% KORTING
v. Hogendorpstraat 42, tel. 129519

Er zit nog steeds geen zand in de 
zandbak van het Frederik Hendrikplantsoen!

FREDERIK HENDRIKBUURT 
WIL ZAND IN DE ZANDBAK!
Eindelijk is dan na veel telefoontjes met de 
gemeente een ontwerp-tekening ontvangen van 
het speelplaatsje in het plantsoen nabij de 
zandbak. De werkgroep, die enige maanden op 
non-aktief is geweest, kan nu weer van start 
gaan. Hopelijk maakt de gemeente dan weer wat 
meer haast met de uitvoering van de werk
zaamheden. En dat is hard nodig, want grote

RENOVATIE
Gemeente-woningen 
Van Hallstraat:
Op 20 augustus heeft een gesprek plaats ge
had tussen de wethouder voor de Volkshuis
vesting en vertegenwoordigers van de Huur
ders vereniging.
Op deze vergadering deelde de wethouder 
mede, dat de renovatie van het gemeente- 
blok tussen het Van Beuningenplein en de 
Kempenaerstraat op 1 april 1975 zal star
ten. Bewoners, die nu reeds verhuisden, heb
ben recht op f 3000,- verhuiskostenvergoe
ding.
Bij de wethouder is aangedrongen op een 
krachtige aanpak van de verbetering van de 
woonomgeving. Het geld, dat beschikbaar is. 
mag niet alleen aan autoparkeerplaatsen en 
dergelijke besteed worden. Meer groen en 
speelmogelijkheden zijn gewenst.
Bezien zal worden of het terrein van de 
Centrale Markthallen nog mogelijkheden biedt.

WONINGBLOK van Reigersbergenstraat:
De klachten van de bewoners hebben bij de 
dienst Volkshuisvesting nog geen gehoor ge
vonden. Men beschouwt deze woningen als af- 
geschreven. Bij de wethouder is opnieuw 
aangedrongen op het verbeteren van deze 
woningen, die door de gemeente zijn over
genomen.

NAJAARSPROGRAMMA 
VAN DE 
VOLKSUNIVERSITEIT
Inlichtingen: Westermarkt 6, tel. 234071. Hier 
volgt een kleine greep uit het programma 
van de volksuniversiteit, een volledig pro
gramma kost 75 cent.
- De Wetswinkel, een lezing op 30 oktober
- Hoe lezen we de krant, een kursus van

12 lessen
- Archeologische vondsten, op 22 en 29 okt.
- kursussen spreektechniek en spreekvaar

digheid, elk tien lessen, vanaf resp. 30 
september en 3 oktober.

-  Diskussie- en gesprekstechniek, 8 lessen 
vanaf 28 september.

delen van het plantsoen leken deze zomer meer 
op een modderpoel dan op een groen plantsoen! 
Het minste dat op korte termijn gebeuren kan, 
is het volstorten van de zandbak, die al enige 
tijd leeg is. En de gebroken ruit van het 
publikatie-bord is ook veel mensen een doorn 
in het oog!

PERSONEELSWISSELING
Per 1 oktober gaat mevrouw van Boswijk 
ons wijkcentrum verlaten.
Sinds de vestiging van onze ruimte aan de 
Van Hallstraat 81, heeft zij daar de admini 
stratie gedaan en inlichtingen verstrekt aan 
vele buurtbewoners.
Menigeen zal zich haar herinneren door de 
prettige wijze, waarop zij iedereen te woord 
stond. Het was heus geen gemakkelijke taak, 
want het aantal vragen dat zij te beantwoorden 
kreeg was talrijk en bestreek een uitgebreid 
terrein.
Velen van U zullen haar missen.
Een woord van waardering is dan ook zeker 
op zijn plaats.
Haar zetel in het wijkcentrum wordt vanaf 
1 oktober ingenomen door Jan Borghuis. O f
schoon hij van huis uit geen Amsterdammer 
is, is hij van harte bereid zich in het werk in 
onze buurt te storten. De eerste tijd zal hij 
zich nog wat moeten inwerken.
Wij hopen, dat hij na deze periode u net zo 
van dienst kan zijn als mevrouw van Boswijk.

KUNSTMARKT 
WAS EEN SUCCES!
Op zaterdag 14 september organiseerde de 
werkgroep Kunst in de Wijk voor het eerst 
een Kunstmarkt. Plaats: het Westerpark, waar 
zo'n twintig marktkraampjes waren opgesteld. 
In die kraampjes hadden kunstenaars uit on
ze buurt hun werk tentoon gesteld. Ook werden 
Oudhollandse ambachten gedemonstreerd. Zo 
kon men een beeldhouwster aan het werk zien, 
maar ook een papier-knipper. Men kon iemand 
zien weven en een ander ouderwets zien spin
nen. De'uitstalling van glas-in-lood, van etsen 
uit onze buurt en van aquarellen maakten de 
markt kompleet. Het weer hield zich gelukkig 
goed, zodat zowel bezoekers als kunstenaars 
tevreden naar huis gingen.
Een minder groot succes was het pop-fes ti
val dat de zelfde avond in het park plaats 
vond. Er was voor prima muziek gezorgd - 
de groepen Wide Roorri Carpet en Slumber- 
landband en de zanger Luke Warmwater - 
maar de opkomst van het publiek was te 
leurstellend. Oorzaak was waarschijnlijk het 
Jordaan-festival, dat tegelijkertijdplaats vond.

werkgroep kunst in de wijk.

JUDOCLUB U0J0
(oefenlokaal: 
v. Hogendorpstraat 20).
Een gedeelte van de sportbeoefening der Staats - 
liedenbuurters, speelt zich af op ons grond
gebied in de vorm van het judospel. Een wed
strijdsport, geboren uit het Ju-Jitsu, met 
uitgebreide reglementen, die de veiligheid 
van de Judoka waarborgen.
Judo is een spel dat de natuurlijke voort
zetting vormt van ons lichamelijk bewegen. 
Daaraan hebben wij heden ten dage zo'n gebrek. 
In oktober a.s. gaan wij het 7e bestaansjaar 
in. We hebben een jeugdkern verkregen die zich 
met iedereen kan meten in kracht en soeplesse. 
We zijn ook een van de weinige klubs waar 
jongens en meisjes, gestoken in Judogi's, 
vanaf 4 jaar hun eerste lessen krijgen. We 
zijn aangesloten bij de Nederlandse Budo 
Bond (B.B.N.). Iedereen is in het bezit van 
een Budo paspoort. De graden (judo-banden) 
zijn alom erkend.
Iedere buurtbewoner moet op zijn minst een 
fam ilielid hebben dat bij ons traint. Vanaf 
4 tot 80 jaar.
Verdere informatie: Sekr. A. Jongsma, 

v. Hoogendorpstraat 26, 
tel. 844517.

Biologisch voedsel 
in de staatsliedenbuurt.
een half jaar geleden is de stichting „D e 
K laver" van start gegaan met de verkoop 
van biologisch voedsel. Adres: van Boetze- 
laerstraat 25.
In het begin is het moeilijk geweest een zo 
volledig mogelijk voedselpakket te vertrekken, 
waardoor er weinig mensen kwamen. Inmid
dels is het tij gekeerd. De interesse is wel 
degelijk aanwezig, maar de meeste mensen 
kennen ,,De K laver" nog niet.
Vandaar dit stukje in de wijkkrant.
Sinds kort beschikt de ,,de K laver" over 
een jjskast, zodat je  de geitemelk en geite- 
kaas, de biogarde yogurt en eieren nu zelf 
kunt pakken.
Verder hebben we dan nog de bekende pro- 
dukten als granen, vlokken, meel , ze lfge
maakte muesli, tahin en tamari. Ook olieën, 
zeezout, peulvruchten, deegwaren, rietsuiker, 
sappen en noten kun je  bij de Klaver vinden 
Kom eens langs.

Klaverjassen
Op 11 oktober gaat de klaverjas vereniging 
,,voor het kind" van de drumband ,,Kinder - 
genoegen" weer van start met klaverjassen. 
Kunt u klaverjassen, kom dan in elk geval. 
Kunt u het niet, dan moet u zeker komen. 
Want we moeten meer lachen, en dat doen 
wij. Voor 1 gulden per week in het gebouw: 
de Wittenkade 75 (2 hoog).
Koffie en frisdrank is er ook. Voor mooie
prijzen kunt u klaverjassenl
Alles is voor de kinderen van bovengenoemde
drumband.
Doe uw best.

Verdere informatie:
H. Neutel,
le Helmerstraat 293 h, 
tel.: 189832.

Hugo de 
Grootbuurt 
krijgt meer 
groen
De gemeente heeft op het ogenblik een aantal 
plannetjes in studie om meer groen in de 
buurt aan te leggen. Twee punten hebben de 
aandacht: het van Oldebarneveldplein en de 
werf van Rioleringen aan de van Reigers
bergenstraat.
Voor het Van Oldebarneveldplein wil men de 
rijweg voor de scholen voor het verkeer af
sluiten en deze betrekken bij het speelplein. 
Voor dg Van Reigersbergenstraat denkt men aan 
het verplaatsen van de Rioleringswerf en het 
aanleggen va n een plantsoen ter plaatse.

CARNAVALSVERENIGING

De NARREN:
Het ledenaantal van de dit jaar opgerichte 
carnavalsvereniging kan nog worden uitge
breid.
Voor de carnavalsavond 1975, welke in een 
grote zaal gehouden zal worden zijn o. a. 
een boerenkapel, the happy girls, de K er
misklanten, de Tumblers, de Cascadors a ls
mede de conferencier Harry Touw gecon
tracteerd.
Op zaterdagavond 22 februari a.s. begint 
om half acht 's avonds in het Roothaan- 
huis op de Rozengracht dit grote feest waar
over u mettertijd nog nader zult worden 
geinformeerd, doch waaraan u mee kunt doen, 
als u zich alsnog opgeeft als lid van de ver
eniging.
Bel 84 14 96 of 84 13 50 of geef u op als lid 
op het adres Van Beuningenplein 21 huis 
(G. van Leeuwen).
Voor deze dolle avond bedragen de kosten 
a ll-in: f 52,- p.p.

Herinrichting 
Fannius Scholtenstraat
Bewoners willen bloembakken 
en fietstegels
De Fannius Scholtenstraat wordt binnenkort 
opgebroken om nieuwe leidingen in de grond 
te leggen. Dat geeft de bewoners van de straat 
de kans verbeteringen voor te stellen, die dan 
in een moeite door aangebracht kunnen worden. 
Om over de wensen van de bewoners meer te 
weten te komen, is er een enquete gehouden. 
274 reakties kwamen daarop binnen. Hier 
volgen de resultaten.
Voor een ASFALTwegdek kozen 149 mensen, 
voor KLINKERS kozen 100 ondervraagden en 
25 geënqueteerden hadden geen voorkeur. 
AFZETTING DER STRAATHOEKEN:
230 bewoners kozen voor bloembakken,
35 bewoners vonden paaltjes meer prac- 

tisch, terw ijl 9 geënqueteerden geen voor
keur hadden.

178 mensen stellen PARKEERTEGELS voor 
fietsen op prijs,

36 bewoners willen geen parkeertegels, te r
wijl 60 geënqueteerden geen mening had
den.

STRAATVERLICHTING:
131 bewoners vinden de straatverlichting on

voldoende,
98 mensen zijn tevreden met de verlich

ting van thans, terw ijl 45 geënqueteerden 
hierover geen mening hadden.

Van de zijde der bewoners bereikten de 
Verkeersgroep vele bruikbare suggesties 
omtrent de dringende behoefte aan vrije  speel
straten voor de kinderen, beveiligde over
steekplaatsen in drukke straten, bevorderen 
van een poepvrije stoep door aanbrengen van 
meer aanduidingen ,,hond in de goot".
Als hinderlijk wordt door vele bewoners de 
aanwezigheid ervaren van oude auto's die niet 
meer gebruikt worden, het parkeren van 
vracht-bestelauto's, vooral in de weekends. 
Meer groenvoorzieningen zullen volgens de 
bewoners binnen afzienbare tijd aangebracht 
moeten worden om de Fannius Scholtenstraat 
en omgeving weer tot een aantrekkelijke om
geving te maken. De verkeersgroep blijft op 
uw medewerking rekenen bij het realiseren 
van uw verlangens.


