
T e rw ijl  de voorbereidingen en het teken
werk nog in vo lle  gang zijn , w illen we het to e 
kom stige wijkcentrum aan De Wittenkade ende 
Van Lim burg Stirum straat een naam geven.

Zoals u weet zal in het najaar de eerste 
paal geslagen worden voor de bou van 120 
bejaardenwoningen en het voorzieningen cen
trum. Dit centrum, dat langs de Van L im 
burg Stirumstraat komt te liggen, bestaat 
uit twee verdiepingen.
Op de begane grond komen een grote zaal 
met toneel, bar enz., een kleinere zaal, twee 
hobbyruimten, een tijdschriftenhal en nog een 
aantal k leinere kamers.
Op de eerste  verdieping zal een filia a l van 
de Openbare Leeszaa l komen, met een op
pervlak van ongeveer 400 m2.
De zalen op de begane grond kunnen 's m id
dags door bejaardenverenigingen gebruikt w o r
den en 's  avonds voor vergaderingen, fe e s 
te lijk e  bijeenkomsten, toneel, hobbies enz.

D it centrum  za l v o o r  de buurtveren ig ingen  en 
bew oners  de b roodnodige goede  zaa lru im ten  
kunnen bieden.
H et centrum  za l een  e igen  bestuur k r ijg en , 
dat uit buurtbewoners za l bestaan.

Prijsvraag
Het centrum m oet natuurlijk  ook een naam 
k rijgen . Een naam d ie  de verbondenheid  m et 
de buurt uitdrukt. E en  naam d ie  in  de buurt 
een vertrou w de klank kan k r ijg en  en d ie  v o o r  
ie d e re en  een b egr ip  za l worden.
W eet u er eén?
A ls u een idee heeft, stuur dit dan op, v oo r
zien  van uw naam en adres, naar het W ijk 
centrum, Van Hallstraat 81, vóór 31 maart. 
Voor de beste v ijf  ideeen stellen w e een 
p rijs  beschikbaar, bestaande uit waardebonnen 
van de W inkeliersveren iging Staatsliedenbuurt, 
ls te  p rijs : f  50,-, 2e t/m 5de prijs : f  25,-. 
De jury zal bestaan uit leden van de W ijk 
raad. De uitslag wordt bekendgemaakt in de 
wijkkrant van mei. DOE MEEI!

HUUR
VERHOGING 
PER 1 JULI!!
Dit jaar staat ons de huurverhoging N IET 
op 1 A P R IL  maar op 1 JULI te wachten. 
M aar ook nu geldt hetzelfde als bij de v o 
r ig e  verhogingen: alleen als de woning in 
rede lijk e  staat verkeert, bent U verp licht 
deze huurverhoging te betalen. A ls U vindt 
dat e r  reden tot klagen is , w eiger dan een 
hogere huur te betalen. Wanneer U een huur- 
kontrakt heeft van na 1969 is het verstandig 
om eerst advies te vragen op een van de 
huurspreekuren in de buurt.
TR EK  U NIETS AAN  VAN DREIGEMENTEN.
U HEBT RECHT OP HUURBESCHERMING. 
(a rtik e l 18 v.d. Huurwet).

Huurspreekuurtijden:
Wijkcentrum: Van Hallstraat 81, dinsdagavond 
van 19.00-20.00 uur. De R eiger: Van Rei 
gersbergenstraat 65, donderdag, van s'ochtends 
10.30-11.30 , te l: 84 56 76. Het Trefpunt; 
19.30 -20.30, tel: 82 24 73.

TRAMREMISE 0P TERREIN GASFARRIEK

WESTERPARK KOMT 
NOG MEER IN DE KNEL

"Zoals w e reeds in de v o r ig e  w ijkkran t s c h re 
ven , w il het G em een te  V e r v o e rb e d r i j f  op het 
te r r e in  van de W es te rga s fa b r iek  een r e m is e  
bouwen. E e rs t  w e rd  ons v e r te ld  dat het om 
een busgarage zou g a a n , la te r  b leek  dat d eze  
ru im te  gebru ik t za l w orden  voo r  de honderd 
n ieuwe tra m s te llen  d ie  in b es te llin g  zijn . D eze  
n ieuw e re m is e  zou tevens dienen te r  g e d e e l
t e l i jk e  vervan g in g  van de re m is e  in de K in -  
kerbuurt.
A ls  het plan doogaat zu llen  e r  op de H a a r
lem m e rw e g  tr a m ra ils  aangelegd  w orden , zodat

de nieuwe re m is e  v ia  de H aa rlem m er H out
tu inen een r e g e lr e c h te  verb ind ing m et het 
C en tra a l Station heeft.
In fo rm a tie  bij het G em een te  V e r v o e rb e d r i j f  
le v e rd e  geen  resu ltaa t op. Men was b ijzon der 
verb aas  d dat w ij van de plannen op de hoogte 
waren. Het l ig t  kennelijk  in de bedoeling de p lan 
nen e r  zonder o v e r le g  m et de buurt doo r te  
drukken!

Eensgezind tegen
Z o a ls  we reeds e e rd e r  sch reven  zu llen  w e  een

front moeten vormen tegen deze aanslag op 
de leefbaarheid van de buurt. In het gezam en
lijk  overleg  met Spaarndammerbuurt, Jordaan 
en de W estelijke Eilanden zullen we ons nader 
beraden, welke stappen ondernomen zullen w or - 
den. Duidelijk is , dat wij alleen dooreen eens
gezinde houding, GESTEUND DOOR A L L E  
BUURTBEWONERS, met succes tegen deze 
gem eentelijke plannen en de plannen van de 
Spoorwegen (W esterpark !) kunnen vechten.

Overleg
Op 5 maart zullen de betrokken buurten bij 
elkaar komen om een gezamenlijk standpunt 
te bepalen. Het betreft h ier behalve de Staats
liedenbuurt, de Jordaan, de F rederik  Hen- 
drikbuurt, Bos en Lom m er en Gouden Reaal. 
M et dit gezam enlijke standpunt zullen we 
dan naar de gem eente gaan. Op 12 maart vindt 
e r  een bespreking plaats met wethouder L am - 
m ers en zijn technische medewerkers. H ie r 
bij zullen zowel de tram rem ise als het ran 
geerterre in  in het W esterpark aan de orde 
komen.
In de volgende wijkkrant hopen we u een v e r 
slag te kunnen geven over het verloop  van 
deze besprekingen.

MOET DIT GEBOUW WEG?

Zoals U weet vinden de Spoorwegen het nog steeds nodig dat een stuk van het W esterpark gaat verdwijnen. De buurt is het 
omgekeerde van mening: het park moet uitgebreid worden. Dat kan, als over enige tijd  het terrein van de gasfabriek beschik
baar komt. M aar dan zouden de gebouwen op dat terrein waar sch ijn lijk  ook weg moeten. Sommige mensen vinden die ge
bouwen te mooi, ze w illen ze zelfs op de monumentenlijst plaatsen. Klas 2b van de IVKO -school heeft 100 buurtbewoners 
naar hun mening gevraagd. Op de vraag o f men de gebouwen mooi vond, antwoordden 35 mensen ja, 39 mensen gaat wel en 
23 mensen nee. Op de vraag o f de gebouwen weg moeten om plaats te maken voor een uitbre id ing van het park zeiden 64 
mensen ja en 30 mensen nee. Deze resultaten zijn doorgeven aan de gemeente.

GROTE PRUSVRAAG:
W ie weet een goede naam voor het toekom 
stige  voorzieningen centrum?

WIJKKRANT
D eze wijkkrant verschijn t maandelijks in 
de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktieleden;
K a re l van Hoof (koördinator)
Henk Vermeulen ,
Fred Zurel 
N ora Brouwer 
Bram  Şlager (la y  out)
Jos Faas (fo to 's )
Redaktieadres: Van H allstraat 81 
Sluitingsdatum volgende krant: t?1 inmnu. 
Ook Uw bijdrage is welkom! G p n  L
De krant wordt in de EERSTE WEEK van 
elke maand bezorgd. Klachten over de 
bezorging doorgeven aan het wijkcentrum, 
te l: 82 11 33.
Oplage: 13.000 exemplaren.
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LIEFHEBBERS VAN 
OPERA EN OPERETTE: 
OPGELET!
In de loop van de maand maart 
organiseert de werkgroep Kunst 
in de W ijk  een uitvoering van het 
befaamde opera- en operette- 
koor „B e lcan to ”  uit Volendam. 
De ju iste datum en de plaats van 
d it optreden was bij het te r perse 
gaan van deze WIJKKRANT nog 
niet bekend. Let dus op aankon
digingen in de dagbladen en via 
raambiljetten.

Werkgroep
wil inspraak voor 
buurtbewoners beter regelen
In de noord-oost punt van de Staatslieden
buurt (van Hoge-dorpplein en omgeving) zijn 
een aantal mensen erg  ontevreden over het 
kontakt tussen de gem eente en de buurt. Met 
name de werkgroep W ijkverbetering die daar 
sinds enige jaren aktief is.
Een paar voorbeelden:
- T e rre in  de Wittenkade hoek H aarlem m er
weg: al in maart 1974 lie t het wijkcentrum 
aan wethouder Lam m ers weten dat e r  op dat 
te rre in  geen koopwoningen gebouwd moesten 
worden, e r  moet soc ia le  woningbouw komen! 
Toch werd er na maart 1974 een plan ont
wikkeld door het Bouwfonds Nederlandse G e 
meente. Nu is dit plan dan eindelijk d e fin i
t ie f van de baan: het is afgekocht door de 
gem eente (hoeveel zal dat gekost hebben), 
die de opdracht nu misschien aan P a tr im o 
nium zal geven. G eldverspilling en tijd ver 
lies. Bovendien is er nog niets gebeurd om 
de panden tussen dit lege terre in  en de ve - 
renfabriek aan te kopen om ze in dit nieuw
bouw-plan op te kunnen nemen. De w erk 
groep  heeft daar keer op keer op gewezen.
- 24 nieuwe woningen aan de Wittenkade: 
Voor de nieuwbouw aan de Wittenkade zou 
starten, zouden eerst de bewoners van het 
achtergelegen stuk van Beuningenstraa t een 
andere woning krijgen, om overlast te v ë r -  
mijden. Een groot deel van deze bewoners 
woont e r  nogl Een ander probleem: de nieuwe 
woningen zijn o'ver een maand of twee kant 
en klaar, maar e r  is er nog niet een to eg e 
wezen. Waarom laat de gemeente de mensen 
zo lang in onzekerheid?
- verwerving door het gemeente grondbedrijf: 
In november 1974 gaf Lam m ers eindelijk op 
dracht tot' een "a k tie f aankoopbeleid" in de 
noord-oost punt van de wijk. Dat is hard no
dig, als e r  in de toekomst w erkelijk  een 
goed plas voor die buurt gemaakt en uitge
voerd moet worden. Helaas valt van dat ,,ak- 
tie ve  be le id " nog niets te bemerken.
Ook in < gevallen die niet direkt de w erk 
groep  w ijkverbetering raken, blijkt keer op 
k eer dat voor de gemeente de belangen van 
de buurt ondergeschikt zijn. Neem b ijvoo r
beeld de plannen rondom het W esterpark.

Ambtelijke werkgroep
Ook het oprichten van de z.g. ambtelijke 
werkgroep , een jaar geleden, heeft tot nu 
toe weinig aan deze situatie kunnen v e r 
anderen. In die werkgroep zitten vertegen 
woordigers van d iverse  gem eentelijke d ien
sten (Bestuurskontakten, stadsontwikkeling, 
volkshuisvesting, bouw en woningtoezicht, 
grondbedrijf en herhuisvesting). De bedoeling 
was datde kontakten tussen de wijk en deze 
diensten veel beter zou gaan verlopen. De 
ambtenaren konden.snel de nieuwste ontwik 
kelingen voor de wijk bekend maken; vanuit 
de wijk konden snel de problemen en p ro 
bleempjes doorgegeven worden om er wat 
aan te doen. De verwachting dat door het 
instellen van de ambtelijke werkgroep de 
am btelijke molen w erkelijk  wat sneller zou 
gaan draaien, is een illu ss ie  gebleken.

Andere aanpak
De werkgroep w ijkverbetering w il het nu dan 
ook wat anders gaan aanpakken. We kijken 
e r  bij de gemeente niemand le lijk  op aan, 
m aar zoals het tot nu toe is gegeaan, kan 
het niet langer.
E r  is  voor de noord-oost punt van de wijk 
in juni 1974 een z.g. "  voorbereid ingsbe- 
s lu it". genomen. Dat w il zeggen dat e r  bin
nen drie jaar voor dit gebied een bestem 
mingsplan moet komen dat aangeeft wat e r 
m ee gaat gebeuren. De dienst stadsontwik
keling moet dit plan maken en is e r  al 
druk mee bezig. M aar hoe kan zij dit als de 
buurt e r  niet over meepraat? Onze kleine 
werkgroep kan en w il niet als gesprekspart 
ner optreden: niet w ij alleen, m aar de hele 
buurt samen moet meebeslissen. Daarom heeft 
de werkgroep een b rie f geschreven aan de g e 
meenteraad, waarin we geld vragen om als 
buurt hulp van deskundigen te kunnen inroepen. 
Hoe kom je  e r  achter wat w ij, buurtbewoners 
nu precies w illen, wat we goed vinden voor 
onzè buurt en wat slecht? Mensen die al eer 
der met dit probleem  te maken hebben g e 
had, kunnen daarover van advies dienen. V e r 
gelijk t U maar hoe. op dezelfde m anier de 
wensen van buurtbejaarden op tafel zijn g e -  

i komen voor het komplex bejaardenwoningen 
aan d’e Wittenkade'. Een tweede probleem  is: 
hoe vertalen we onze wensen in bouwkundige 
taal, zodat ze door Stadsontwikkeling gebruikt 
kunnen worden bij het maken van een bestem 
mingsplan. D aarvoor zouden we de hulp kun
nen inroepen van een architekt, die ons bo
vendien kan helpen de plannen van stadsont
wikkeling te begrijpen. De dienst stadsont
wikkeling heeft ze lf te weinig mankracht om 
onze buurt tijdens deze inspraak-procedure 
zo intensief te begeleiden. We hopen dan ook,
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WAT KAN 
DE SOCIALE RAADSVROUW 
VOOR U DOEN?
T w ee  keer per week, op maandag en donder
dag, houdt de sociaal raadsvrouw, mevrouw 
Nieuwland-van de Brink, spreekuur in ons 
wijkcentrum ir. de Van Hallstraat. Z ij zit 
daar dan 's  morgens van 9 tot 12 uur. Wat doet 
zij daar en voor w ie zit zij er? D eze en nog 
m eer vragen hielden ons bezig en de enige 
manier om daar achter te komen was het aan 
mevrouw Nieuwland ze lf te vragen. Haar ant 
woorden zijn in het vólgende vers lag  verwerkt.

De eerste  en belangrijkste vraag is natuur 
lijk : voor wie zit mevrouw Nieuwland twee 
keer per week in de Van Hallstraat. Het 
antwoord is zeer eenvoudig en allesom vat
tend: VOOR IEDEREEN.
Z ij z it e r  voor de laagstbetaalden en voor de 
mensen met hoge inkomens, zij zit er voor 
jongeren en bejaarden, voor Nederlanders en 
voor buitenlanders. Z ij hoeft bovendien niet 
eens te weten tot welke categorie u behoort 
want iedere hulp die z ij geeft, iedere  in fo r
matie die zij verstrekt wordt door de g e 
meente betaald. U hoeft niets te betalen. 
Ook het maken van een afspraak is niet no
dig. U komt - als u hulp nodig hebt - naar 
de Van Hallstraat, u gaat zitten en wacht 
tot u aan de beurt bent. Een loket waar 
u twee uur voor moet wachten is e r  niet. 
U wordt door niemand doorverwezen.
M aar natuurlijk w ilt u ook weten met w e l
ke vragen u wel en met welke vragen u niet 
bij mevrouw Nieuwland terecht kunt. D ie vraag 
is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. U kunt 
altijd  proberen of u bij haar terecht kunt. 
Geen vraag is haar te gek of te dom. Natuur
lijk  zal ze wel eens het antwoord schuldig 
b lijven , maar in de m eeste gevallen  zal 
ze  dan wel weten waar u met uw vragen W EL 
terecht kunt. W el was z ij in staat een aantal

dat de gemeenteraad ons plan om ze lf d es
kundigen aan te trekken, zal goedkeuren. In 
de komende wijkkranten leest U daar wel 
m eer over.
W ilt U m eer weten over of meewerken aan 
de w ijkverbetering in de noord-oost hoek? 
U kunt inlichtingen krijgen in het w ijkcen
trum, van Hallstraat 81 (te l. 821133).

W erkgroep W ijkverbetering 
v. Hage-dorpplein en omgeving.

De sociale raadsvrouw aan het werk.
van de vragen waar z ij tot nu toe een ant
woord op w ist, op een r ijt je  te zetten, zoals:
- heb ik recht op een uitkering? (W AO, WW, 

bijstand etc.)
- is m ijn stiefdochter m ijn erfgename?
- ben ik verplicht om huurverhoging te b e 

talen?
- is mijn belastingaanslag juist?
- kan ik als inwoner de woning houden als 

de hoofdhuurder weggaat?
- is e r  een instelling waar ik terecht kan 

voor de moeilijkheden met m ijn kinderen?
- w ilt u mijn AOW -aanvraag invullen?
- weet u een ontmoetingscentrum voor w e r 

kende jongeren?
- betaal 'k w el de ju iste ziekenfondsprem ie?
- kunt u mij m ijn pensioenpapieren uitleggen?
- wat kan ik doen nu ik mijn bestelde bank

stel niet geleverd  krijg?
- ben ik wel rechtmatig ontslagen?
- heb ik toestemming van m ijn ouders no

dig om te trouwen?
- heb ik recht op een gro tere  woning?
- w ilt u mij helpen in beroep te gaan tegen 

een ziekenfondsweigering?
- w eet u een bureau voor beroepskeuze- 

adviezen?
Voor alle vragen die haar voorgelegd worden 
probeert de sociaal raadsvrouw een antwoord 
te vinden. Soms geeft z i jz e lf  de gevraagde 
in form atie, soms w ijst z ij u de weg die u het 
beste kunt bewandelen s o m s  v e rw ijs t  z i j  u  

naar een andere instelling. A ls  het nodig is
belt zij voor u met personen en instanties 
waarm ee u problemen heeft, stelt brieven en 
beklaagschriften voor u op, geeft jurid ische 
adviezen, vult form u lieren  voor u in en is be
reid  te luisteren als u in een vertrouwelijk  
gesprek w il t praten over iets dat u dwars 
zit.
Natuurlijk blijven e r  altijd  situaties waarvoor 
geen oplossing te vinden is , maar de sociaal 
raadsvrouw zal e r  in eerste  instantie a ltijd  
naar zoeken.
Wat doet de sociaal raadsvrouw N IET. 
Natuurlijk heeft ook de sociaal raadsvrouw 
haar grenzen, zowel wat tijd als wat m oge
lijkheden betreft. Wat z ij in ieder geva l niet 
doet:
- voor u optreden voor de rechtbank of kan

tongerecht (daarvoor heeft u een deurwaar
der of een advocaat nodig)

- uw aangiftebiljet voor 1975 invullen (ten 
zij voor mensen die wegens invalid iteit niet 
naar de Zaanstraat kunnen)

- bij u langskomen (tenzij bij ernstig in 
validen, die m oeilijk  hun huis uitkunnen

- uw to to-form u lier invullen.
In het algemeen: ze  kan niet garanderen dat u 
iets k rijgt, (een huis, een telefoon of een u it
kering). De sociaal raadsvrouw in form eert 
u over de mogelijkheden, kan eventueel voor 
u p le iten  of aanvragen doen, kan brieven voor 
u opstellen en hulp verlenen bij het contact 
met instanties, maar zij heeft geen b es lis 
sende stem in de toestemming.
Een algemeen advies voor al degenen die 
m evrouw Nieuwland w illen raadplegen: wees 
l ie f  voo r haar, z ij is e r  om u te helpen, niet 
om u dwars te zitten.

Tegenover de poort van de Dr. R ijk Kram erschool lig t het Tweede M arnix- 
plantsoen. Deze p lek  was vroeger een van de verdedigingswerken in de 
Singelgracht. De plaats heette ,.Bolwerk Reykeroord". Een gevelsteen in de 
M arnixstraat herinnert nog aan deze tijd. Op het bo lw erk stond de molen 
,,De B loem ". Deze is helaas afgebroken, maar gelukkig later herbouwd aan 
de Haarlemmerweg vlak b ij het kerkhof Vredenhof. Via een montage is op de
foto van het plantsoen de molen weer 
gaat weer leven.

eeuwen heen geleefd  hebben, met hun zorgen 
voor het dagelijkse bestaan, hun s trijd  tegen 
onrechtvaardigheid en htin vreugde als ze wat 
bereikt hebben, zoals de dubbeltjes-woningen, 
de leerp licht, het verbod op kinderarbeid, 
de 8-urige werkdag enz.
Vanuit het heden wordt e r  naar hét verleden 
gekeken. Dingen van vroeger die nu nog te 
bekijken zijn , worden opgezocht èn onder
zocht. De buurt wordt een ontdekkingsgebied. 
De Dr. Rijk K ram er school is een k leu ter
en een lagere  school. Samen met de buurt
huizen De R eiger en het Reinildha-huis en 
samen met oudergroèpen wordt gewerkt aan 
speurtochten, exkursies, een film , een g r o 
te tentoonstelling en een jaarmarkt. De kin
deren hebben grot e behoefte aan m ateriaa l 
voor hun reis  door de geschiedenis. A lle s  is 
welkom: foto 's  van de buurt, gebru iksvoor
werpen uit de tijd  van vader en m oeder, opa

terug op zijn oude plek. Het verleden

en oma, ideetjes, verhalen van vroeger enz.: 
bedenk ze lf maar. Bel gewoon even de school: 
84 55 54.

W A T  G AAT ER A L L E M A A L  GEBEUREN.
Het projekt gaat in de eerste  week van maart 
van start. We werken door tot de paasvakan
tie , of m isschien nog wat langer. In deze 
periode laten we enkele keren een krantje 
verschijnen met verhaaltjes, tekeningen enz. 
die de kinderen op school en in het buurt
huis maken. W ilt U zo'n krantje ontvangen, 
neem dan kontakt op met de school of een 
van de buurthuizen.
De bejaardenklub in de R e iger gaat w aar
schijn lijk  een tentoonstelling maken van oude 
fo to 's  van de buurt. De kinderen maken ook 
m ateriaal voor een gro te  tentoonstelling. Op 
26 maart is er 's  middags en ’ s avonds in 
ieder geval veel te zien en te beleven.

SCHOOL
LAAT GESCHIEDENIS VAN DE
DUURT HERLEVEN
Vanwege het fe it dat Amsterdam 700 jaar be
staat houden de kinderen en de onderw ijzers 
van de Dr. Rijk Kram erschool zich bezig met 
een projekt over de geschiedenis van de stad. 
Dit projekt komt tot stand in samenwerking 
met de werkgroep VREK en het ABC. 
M isschien denkt U: geschiedenis kan toch 
nooit leuk zijn voor kinderen. Het is vaak 
saai en je  moet een heleboel uit je  kop l e 
ren. M aar dan heeft U het m isl 
Het gaat over de g e s chi edenis van gewone 
mensen, vroeger en nu. Hoe ze woonden, w erk 
ten enz. Ook hoe de kinderen vroeger leefden, 
wat ze aten, wat voor spelletjes ze deden. 
Daarom hebben we verhaaltjes gemaakt over 
Jacob de Snijdersjongen, hoe hij lee ft en 
werkt in de middeleeuwen. Of over Cobus 
en Japie, kleerm akersjongens in de 17e en 
19e eeuw.
Dit zijn niet zo maar verzonnen verhaaltjes. 
Z e  geven een beeld van hoe mensen door de
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D oor renovatie komt ook geld beschik
baar voor verbetering van de woon
omgeving

Bewoners rond van Beuningen- 
plein maken plannen voor 
verbetering woonomgeving
Na de renovatie van woningen ten westen 
van de van Hallstraat in vo lle  gang is , komt 
e r  ook een groot bedrag beschikbaar voor 
de verbetering van de woonomgeving. P e r  g e 
renoveerde etage verstrekt de gemeente een 
bedrag van 1500 gulden. V oor a lle geren oveer
de woningen samen komt dat op zo’ n half m il
joen gulden.
Vandaar dat de werkgroep Verbetering W oon
omgeving de bewoners van deze buurt eind 
januari had uitgenodigd voor een buurtver- 
gadering.
Voor de pauze is met name veel gepraat 
o ve r  de speeltuin op het van Beuningenplein. 
D e renovatie van deze speeltuin wordt niet 
bekostigd uit het half m iljoen waér het op 
deze vergadering eigen lijk  over ging. Maar 
toch betuigden veel buurtbewoners hun spijt
o v e r  het fe it dat ze weinig inspraak hadden 
gehad bij de renovatie-plannen van de sp ee l
tuin. (D aarover k rijg t U elders in deze W IJK 
K RANT m eer inform atie).
Na de pauze werd gezam enlijk een lijs t op
gesteld  van wensen en verlangens van de buurt. 
Bovendien gaven zich zes nieuwe leden op voor 
de werkgroep.
D eze  werkgroep is begin februari meteen gaan 
kijken hoe het nu verder moést. De vragen 
die aan de orde kwamen waren bijv. Moeten 
e r  speelstraten komen en waar? Hoe moet de 
parkeerruim te worden ingedeeld? (volgens te l 
lingen zijn  er + 800 parkeerplaatsen nodig). 
M oet er eenrichtingsverkeer komen? Wat voor 
speel voorzieningen? W aar groen en hoe? Wat 
gaat er met de binnenterreinen gebeuren? 
Op basis van suggesties uit de buurt en in 
fo rm atie  van de gem eente zal de werkgroep 
antwoorden op deze vragen proberen te g e 
ven in de vorm  van konkrete voorstellen. D ie 
zullen da n eerst door de buurt moeten worden 
goedgekeurd en zullen dan aan de gemeente 
worden aangeboden.
Een van de ideeen die nu reeds naar boven 
zijn  gekomen, is het plan om het eentonige 
patroon van de straten te doorbreken door- a f
w isselend aan beide kanten van de straten 
sm alle en brede trotto irs  te maken. Op de 
brede stukken kunnen dan speelvoorzieningen 
komen en groen, zodat kleine kinderen onder 
toezicht van hun ouders rustig voor de deur

SPEELPLAATS AAN HET
BEGIN VAN DE
VAN BOETZELAERSTRAAT
In de kader van de aktie "A m sterdam  700 
ja a r "  w il de gem eente een speelplaats aan- 
leggen op het pleintje van B oetzelaerstraat - 
hoek van Beuningenstraat. Om wat m eer ru im 
te te krijgen, denkt men e r  over om ook de 
r ijw eg  van de van Beuningenstraat e r  bij te 
betrekken. De gemeente heeft om ideeën van 
de omwonenden gevraagd.

Wat kan er komen
Voor de k le'ne kinderen zou e r  een plekje 
kunnen komen, waarop speeltoestellen , een 
zandbak enz. aangelegd zouden kunnen worden. 
Voor de g ro tere  jongens zou er m isschien 
een trapveld je kunnen komen. Voor a lle  b e 
woners zou e r  b ijvoorbeeld wat groen en 
wat banken geplaatst kunnen worden.

Doe mee
Zendt uw ideeën zo spoedig m ogelijk  in naar 
het wijkcentrum - van Hallstraat 81 -. Voora l 
de mensen die e r  dichtbij wonen, kunnen t e 
vens er aan mee werken, dat vlak voor hun 
ramen geen overlast ontstaat.

kunnen spelen. Om te voorkomen dat e r  toch
auto's gevaarlijk  door de straten gaan racen, 
zouden hobbels in de straten gemaakt kunnen 
worden.
Suggestiés die verder nog op de bijeenkomst 
van februari aan bod kwamen, waren de be
planting van de muur van het w aterle id ing
bedrijf en het eventueel aanleggen vaTi z.g. 
hondentoiletten. Dit zijn allem aal nog maar 
heel voorlopige plannen. Ze moeten nog nader 
worden uitgewerkt. En... e r  moeten e r  nog 
veel m eer gemaakt worden. W ilt U daaraan 
meewerken of heeft U suggesties, neem dan 
kontakt op met Josje Smit, van Bossepad 
16 (woonboot ,,Flubbetje” ) ,  tel. 384463.

Een apart soort 
woningnood, 
maar wel een 
grote...
Iedereen  heeft problemen met z'n hu isves
ting , h ier in Amsterdam. De een heeft een 
huisbaas die niets voor het onderhoud over 
heeft, de ander m oet krom liggen om z'n 
huur te betalen of kan helemaal geen w o
ning vinden en besluit Amsterdam dan maar 
te verlaten. In dit artikel kijken we even 
tjes naar een groep Am sterdam m ers, een g r o 
te groep, waarvan de wpningproblemen nog 
steeds niet of onvoldoende worden gezien: De 
jongeren beneden de 27 jaar.
Zoals  iedereen weet kan je  je  in Am sterdam  
pas bij het CBH n laten schrijven vaor een 
woning als je  ouder bent dan 27 jaar of 
gehuwd. A lle  ongehuwde jonge mensen v a l
len dus buiten deze o ffic ië le  distributie en 
zijn aangewezen op een kamer bij een hos
pita of een woning in de v r ije  sektor, dat 
zijn  woningen met een huur beneden de f  50,- 
en boven de f 375,-. Goede kamers bij een 
hospita zijn er nauwelijks m eer en. de vraag 
van jongeren naar de woningen beneden de 
v ijft ig  gulden huur is zo groot dat de v e r 
huurders hoge sleutelgelden kunnen vragen 
(bv. "overnam ekosten " van een oliekachel 
f 2000,-).
De enige kamers die gebouwd zijn met de 
bedoeling daar jongeren op te laten w ó n e n  

zijn de studentenflats, kamers van 3 bij 4 
m eter, veela l met een douche en to ilet op 
8 a 10 man voor f  150, (inklusief ve rw a r
m ing). Deze kamers zijn dus duur en het zijn 
e r  erg  weinig, alleen al voor de op vang van 
studenten in Am sterdam  veel te weinig.
Om de aandacht te vragen voor deze p ro 
blemen is er anderhalf jaa r geleden een 
kom itee opgericht waarin alle grote o rga 
nisaties van werkende jongeren en studen
ten zitting hebben. Het komitee noemt zich 
"W i j  W illen W onen". Na een grote  m ani
festa tie  over deze jongerenhuisvesting te heb- 
be n georganiseerd en in gesprekken de g e 
meente en woningbouwverenigingen op onze 
problemen te hebben gewezen, wendt dit k o 
m itee zich nu ook tot de wijkorganen. Zo 
waren we op 10 februari op een vergadering 
van de Staatsliedenbuurt. We hebben daar 
het volgende aan de orde gesteld: In de w i j 
ken worden plannen voor renovatie en be - 
bouwing van open gaten bekeken, ook is daar 
bekend welke woningen nog jaren leeg zullen 
staan hoewel ze zee r  goed bewoonbaar zijn. 
Nog nooit is e r  door de overheid iets aan 
woningen voor jongeren gedaan en het zal 
een hoop helpen als ju ist ook van de kant van 
de wijkorganen in het praten over al die 
konkrete projekten de gemeente steeds even aan 
deze vorm  van woningnood wordt herinnerd. 
Natuurlijk w illen we niet dat opeens de hele 
w ijk  vol wordt gebouwd met kleine jongeren- 
woningen. M aar we w illen wel dat bij a lle 
bouwaktiviteiten ook met ons rekening wordt 
gehouden, dat ook onze belangen worden a f
gewogen. In som mige wijken zal in de nieuw
bouw de nadruk moeten worden gelegd op de 
g ro te re  woningen. Maar niet alles hoeft toch 
groot te worden zoals wethouder Lam m ers 
in zijn struktuurnota bepleit.
Laat trouwens ook eens de oudere kleine w o
ninkjes eens wat langer staan in plaats van 
meteen af breken en dan jarenlang tegen een 
braak stuk grond aan te kijken. Laat de g e 
m eente de jongeren woonrecht geven, een u r- 
gentiebew ijs, huurbescherming, recht op v e r 
huiskosten enz. dan kunnen we nog lang van 
d ie 'afbraakwoningen' genieten.
W e zijn gewone mensen, we w illen gewoon 
wonen, daar zullen we de overheid steeds 
m eer met de neus op wrijven. Het zou een 
gew eld ige stap vooruit zijn  als we daarbij 
de wijkorganen achter ons weten.

Namens het kom itee W ij W illen Wonen, 
Frank vd. Berg van de AS VA (studenten

vakbond)

M aar lie fs t 2000 kinderen bezochten de tentoonstelling

Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 februari 
was in de ,,W itte B ru g " een bibliotheekten- 
toonstelling gehuisvest. De tentoonstelling had 
de eerste  maandag en dinsdag gereserveerd  
voor de vaste bijeenkomst van de bejaarden, 
die zich echter door de tentoonstelling niet 
lieten afhouden van het gebru ikelijke g eze llig e  
babbeltje bij het breien en het k laverjassen. 
De woensdagse instuifmiddagen waren wat 
dat betreft succesvoller. De hele kleintjes 
vermaakten zich prim a met de leuke p laatjes
boeken of lieten zich voorlezen door som mige 
m oeders die het de m oeite waard vonden om 
ook even langs te komen.
De wat ouderen streken ergens in een g e z e l
l ig  hoekje neer op wat kussens op de grond 
zom aar tegen de muur o f  aan een tafel om 
zich in een mooi of spannend boek te v e r 
diepen. Verder drukten ze met een eenvoudige 
handdrukpers ze lf o.a. adressen op vefzoeken 
om een bibliotheek aan de directeur, van de 
gem eentelijke bibliotheken. Voor a lle kinde
ren was er limonade en voor de ouder(s)en 
koffie. De. kinderen die een tekening kwamen 
in leveren kregen ook nog een Barbapappa- 
ballon. A ls het tijd was om te vertrekken 
waren ze nauwelijks te bewegen hun bezighe
den te staken. E r werden ook a lle r le i w erk 
stukken gefabriceerd  en tentoongesteld w aar
onder een Barbapappadorp. Het enthousiasme 
van de kinderen lie fs t 2000 kinderen hebben 
in deze tien dagen de tentoonstelling bezocht 

van de kinderen (lie fs t  2000 kinderen hebben 
in deze tien dagen de tentoonstelling bezocht) 
stak wel af tegen de ongeïnteresseerdheid 
van de volwassenen, die nauwelijks belang
stelling hebben getoond voor de bibliotheek -  
aktie.
Op de schooldagen was een schema opge
steld, waarin de onderw ijzers van de scho

len uit de buurt met hun klassen op bezoel 
kwamen. E r werd dan een en ander verte ld  
o ve r  hoe en wat van een „b ie b " .  Ook werd 
e r  voorgelezen  door mevrouw N iessen of 
zochten de kinderen ze lf een boek uit om te 
lezen.
Zaterdag was het gro te  feestdag en voerde 
de Van Bosseschool een geslaagde m usical 
op, die ook bij de jeugd goed viel.
O ver het geheel genomen was het een g e 
ze llig e  boel op de tentoonstelling, waar b e
halve boeken, beschikbaar gesteld door de 
Am sterdam se ouderraad, inform atie was te 
vinden over acties en werkgroepen in de buurt. 
Ook was er een hoekje ingericht m et oude 
fo to 's  uit de wijk en portretten van de deftige 
heren naar w ie de straten zijn vernoemd. 
O vera l hingen grote vellen papier met vragen 
ove r  de inrichting van de toekomstige „b ie b "  
waarop men kon reageren door zijn ideeën op 
een ve lletje  te schrijven en in de doos onder 
de betreffende vraag te deponeren.
Voora l de kinderen uit de oudere klassen maak
ten gebruik van deze m ogelijkheid, Waars.chijn- 
lijk om te laten weten dat ze hoopten dat de 
„ b ie b "  net zo g eze llig  wordt als de tentoon
stelling.

Vrijdagavond zeven uur werd de tentoonstel
ling gesloten in aanwezigheid van d irecteur 
de la Court, die zich zee r  bereidw illig  toonde 
om medewerking te verlenen aan de bestaande 
plannen. Zo snel m ogelijk  werd overgegaan 
tot de prijsu itreik ing van de teken- en k leu r- 
w edstrijd , omdat de kinderen lang van te voren 
al stonden te popelen.
A ls  slot van de hele actie gingen een paar 
mensen uit de buurt de verzam elde handte
keningen woensdag 19 februari aanbieden aan 
wethouder Van der Velde van onderwijs.

SPEELTUIN
WESTER-
KWARTIER
WORDT
GEHEEL
VERNIEUWD
De gemeente Am sterdam  heeft een bedrag van 
m aar lie fst 238.000 gulden ter  beschikking 
gesteld  om de speeltuin aan het van Beuningen
plein geheel te renoveren.
De Speeltuinvereniging W esterkw artier, de be
heerder van de speeltuin, is u iteraard erg 
gelukkig met deze beslissing. Wel is er enige 
kritiek op de m anier waarop het ontwerp

Bibliottieektentoonstelling
was groot succes

voor de nieuwe speeltuin tot stand is geko
men. Dat is met name een zaak geweest tus
sen de gemeente en de ASV, de overkoepelen
de organisatie van speeltuinverenigingen. W es 
terkw artier ze lf heeft weinig stem in het 
kapittel gehad. En ook de buurtbewoners niet. 
Vanuit de buurt werd er al enige tijd op aan
gedrongen dat de speeltuin opengesteld zou 
worden voor iedereen, en niet alleen voor 
leden van de vereniging.
W aarschijn lijk  zal de buurtdit verzoek nog
maals via een b rie f aan het bestuur van de 
ASV kenbaar maken. M aar de kans is klein 
dat de speeltuin inderdaad voor niet-leden zal 
worden opengesteld.
In het kader van Am sterdam 700 jaar zal 
naast een speeltuin een spee lv ijver gebouwd 
worden, die wel door iedereen is te geb ru i
ken.
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TÜKQE
SPREEKUUR BAK

Yabanci Isp iler  B irlig i
- GÖRÜSMF SAATLER1: H er pazartasi ak?ami

1 saat 8 den 9.30 a kadar
de Wittenstraat 27, Am sterdam  adresindeki 
,,DE W ITTE  BRU G " binasinda.
(Bu görüsme saatleri eskiden sali aksam 
la ri Van Beuningenstraat ’ ta yapilmaktaydi)

- HOLLANDACA LISAN DERSLERI: Her pa 
zartes i ak^ami saat 7 de De W itte Brug

binasinda.
- KAD INLAR ICIN  HOLLANDACA DERSLER: 

kendi evlerinde v e r ilir .
Yukarida bahsettigim iz hususlarda daha fazla  
malumat a lm ak istersen izh erpazartes i ak$ami 
b ize müracaat edebilirsin iz.
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PROEF VUILOPHALEN 
WORDT GEDEELTELIJK 
VOORTGEZET
De proet die genomen is om 3x per week 
huisvuil op te halen zal gedeelte lijk  gehand
haafd blijven.
En wel in het gebied rond de Van Hallstraat. 
In het gebied tussen de Fannius Scholten- 
straat en de Nassaukade zullen naast het 
ophalen van huisvuil op woensdag en vrijdag 
op d iverse plaatsen kontainers worden g e 
plaatst, die dagelijks geleegd zullen worden. 
De plaatsing van deze kontainers zal i.v.m . 
le vertijd  niet voor eind maart plaatsvinden. 
To t die tijd zal e r  nog 3x per week huisvuil 
worden opgehaald.

UITSLAG TEKEN
EN KLEURWEDSTRIJD
V eel kinderen hebben erg  hun best gedaan 
op de kleur en tekenwedstrijd. Daarom was 
het maar goed dat er ook erg veel prijzen  
beschikbaar waren.
H ier volgt de lijs t van prijswinnaars die bij 
het bekendmaken van de uitslag niet aanwezig 
waren. Eerst de kinderen di e nog niet op de 
g ro te  school gaan, dat waren: M. van 't Hoff, 
G eorge W esselius, N o llie  Po lder, E rik  S joers, 
Gerda Scheggetman, Raym iel M orsen, R olf- 
Roy Wendt.
U it de eerste, tweede en derde klassen waren 
de gelukkigen: Freddy van Lint. Constant 
K lompmaker, Diana Hooi, Sandra Hendriks, 
M arce l Wielenga, Diana Peters , E rik  van den 
B erg, Robbie Poolen, R icardo Schouten.
U it de hoogste klassen waren de gelukkigen: 
P e tra  Scheelings, E line Heuperman, P e te r  
Veltkamp, Hurriyet.
De prijzen  kunnen worden afgehaald op het 
wijkcentrum, Van Hallstraat 81.
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Petra Scheelings 
Marnixkade 31', 
Amsterdam (C .) 
Fred. Hendrikschool 
Klas 4

Erik van den Berg
Van O ldenbarneveldtplein  7
6 jaar, 1e klas

MEDEDELINGEN
WIJKRAAD:
Mensen die m ee w illen  denken en mee 
w illen werken aan a lle r le i akties en ak- 
tiv ite iten  in de wijk kunnen:
-  elke ochtend van maandag tot en met 
vrijdag in form atie krijgen op het w ijk 
centrum
-  op maandag 10 UTaart op de w ijkraad- 
vergadering komen. Daar kunt U andere 
aktieve buurtbewoner^ ontmoeten of U op- 
geven voor een van' de werkgroepen in de 
wijk. /^olt j f t z e  vergadering wordt gehou
den in fret- ■ wi jkfeentrttmy- van 1 IaUotraa-t 
81; tel: 82 11 33.-

KRUISVERENIGINGEN 
De gezam enlijke kruisverenigingen zijn 
gevestigd  in de kosterij van d eP r in sesse- 
kerk, Schaepmanstraat 2, tel: 84 42 16. 
Het spreekuur is elke middag van éen tot 
twee.

RECHTSW INKEL
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor onze 
w ijk is gevestigd in de Jordaan, Rozen
straat nummer 16. U kunt daar iedere 
dinsdag en donderdag terecht tussen v ie r  
en acht uur. T e l.:  25 59 56.

WIJK VOORZIENING BEJAARDEN 
inform atie advies en huip op alle g e 
bied voor bejaarden: elke maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van half tien 
tot e lf uur in de Van Boetzelaerstraat 
49, tel: 84 43 52. V r i j dag kunt U op d e
ze lfde tijd  ook terecht;/in gebouw de R e i
g e r , Van R e ige rsbergenstraat 65, tel: 
84 56 76. /

LEEGSTAANDE WONINGEN 
W eet U woningen in Uw omgeving die al 
langere tijd  leegstaan? Geef dat dan even 
door aan de werkgroep huurzaken van het 
wijkcentrum. Dit is al -de vicr-do ke er-dat 
w e-deze oproep doenr We.-hebhen.-al enige_ 
tientallen reakties gehad. Maar hoe meep- 
adressen we weten, des teH3ete?-ia-ii£t. 
W ij gaan dan na waarom die huizen le e g 
staan en zullen proberen dat ze via de 
dienst Herhuisvesting w eer toegewezen 
worden aan mensen die e r  recht op heb
ben. Leegstand is im m ers een schande 
in een tijd  van woningnood! U kunt de 
huuradviesgroep bereiken via het w ijk 
centrum, Van Hallstraat 8 1 , tel: 82  11 33

BINNENKORT 
BUURTVERGADERING
over 2e Nassaustraat en van Lim
burg Stirumstraat
Eind van deze maand w il de werkgroep 
verkeer een buurtvergadering beleggen over 
d e 2e Nassaustraat en de Van Lim burg S ti
rumstraat.
Volgens onze laatste gegevens zal in 1976 
de tram rails  vernieuwd moeten worden in de 
2e Nassaustraat en de Van Lim burg Stirum 
straat tot en met het Van Lim burg Stirum 
plein. Door deze werkzaamheden zal prak
tisch de hele straat overhoop komen te liggen. 
D it is een mooie aanleiding om m isschien en 
kele verbeteringen in te voeren, want z o 
als de situatie niet is , is het zeker niet id e 
aal:
-  op de tram rails  laden en lossen van auto's.
-  sm alle trotto irs voor het winkelende publiek. 
M aar wat gaan we doen met de 2e Nassau
straat en de Van Lim burg Stirumstraat?
W ordt het een winkelstraat zonder verkeer 
(behalve de tram ); wordt het eenrichtings
verkeer met bredere trotto irs; wordt het al 
leen bredere trotto irs met een absoluut par 
keerverbod; of weet U nog andere op los
singen?
In het kader van een circulatieplan voor 
de hele Staatsliedenbuurt is de uiteindelij - 
ke keuze enorm belangrijk!
Op de buurtvergadering w illen we horen hoe 
U erover denkt. Via stencils in Uw b rieven 
bus worden plaats en tijdstip nader bekend 
gemaakt.

W erkgroep Verkeer.

De Zonnebloem ”
Denkt u nog wel eens terug aan de akelige 
drukke decembermaand? Voor eenzamen is dat 
öok zo, maar daar wordt elke dag gekeken 
of e r  eens iemand op bezoek komt.
Z i j  w illen ook wel eens een kopje thee d rin 
ken of gewoon geze llig  een praatje maken. 
De Zonnebloem is al 25 jaar lang bezig c}ie 
mensen uit hun eenzaamheid te halen. Door 
v rijw illig e rs/ s te rs , die e r  een uurtje voor 
uit-trekken om deze mensen eens te b e 
zoeken. M aar e r  zijn zoveel bejaarden en 
gehandicapten die nog steeds tevergeefs  wach
ten.
W ij vragen U geen geld, alleen maar een klein 
beetje  tijd. Mocht U er eens over w illen p ra 
ten of e r  m eer van w illen  weten, belt U dan 
onze voorzitster Mevrouw Rode tel: 82 54 53, 
of T . Mars tel: 84 02 27.

Thea Mars.

EEN NIEUWE 
DUURTDEWONER STELT 
ZICH VOOR:
Aan het begin van dit jaar heeft zich een 
nieuwe buurtbewoner in de wijk gevestigd." 
D eze w il zich even aan U voorstellen:
W ij zijn Amnesty International. Ons kan
toor staat nu in de 3e Hugo de Grootstraat 7, 
naast het buurthuis 't  Trefpunt. V roeger was 
e r  de apothekersopleiding. Amnesty is een in 
ternationale organisatie die in 1961 is opge
richt om iets te doen aan het lot van al die 
mensen die overa l te r  w ereld  vanwege hun 
overtuiging in de gevangenis zitten. De o r 
ganisatie is aan geen enkele politieke partij 
gebonden.
Het recht op een eigen overtuiging en het 
recht om die ook te mogen uitdragen, dat is 
waar Amnesty voor vecht. Amnesty probeert 
de publieke opinie te beinvloeden door zovee l 
m ogelijk  gegevens over politielce gevangenen 
in de openbaarheid te brengen. Amnesty stuurt 
b ijvoorbeeld  brieven naar regeringen die er 
politieke gevangenen op nahouden en dringt 
e r  bij hen op aan om hen in vrijheid  te s te l
len. Daarnaast zet Amnesty akties op touw 
om gevangenen te adopteren. D oor deze en 
andere werkzaamheden is het herhaa ldelijkge- 
beurd dat gevangenen snel daarna in vrijh e id  
worden gesteld.
De vereniging heeft nu 16.000 leden in N e 
derland. E r zijn  nog steeds mensen nodig 
d ie  zich willen inzetten voor de rechten van 
de mens. Voor f 25,- kunt U lid  worden 
van A.I.
U kunt ook helpen met het doen van kantoor
werk (typen, adm inistratie, e.d.) op ons kan
toor. U kunt op ons kantoor ook a lle  in lich 
tingen krijgen over het werk van de v e ren i
ging. U bent van harte welkom in de 3e Hugo 
de Grootstraat 7, tel: 84 79 05.

A l lange tijd lig t er aan de Jac. Catskade 
een terre in tje  braak, op de hoek van de W it
tenstraat. Leerlingen  van deIVKO -school v ro e 
gen zich af van w ie dat terre in  was en waar 
om e r  nog niets m ee gebeurde. Het bleek 
dat het terre in  eigendom is van m aar lie fs t 
zes verschillende eigenaren. De gemeente 
w il daar wel huizen op bouwen, m aar de prijs  
d ie de eigenaren voor het terrein  vragen is 
te hoog. De eigenaren w illen ze lf geen woon
huizen bouwen, dat schijnt niet rendabel g e 
noeg te zijn. M aar bedrijfsru im te mogen ze 
van de gemeente w eer niet bouwen. Al met al 
b lijft het terre in  braak liggen. .En dat t e r 
w ijl e r  ideeen genoeg zijn om het een goede 
bestemming te geven. De IVKO -leerlingen  h ie l
den daarover onlangs een enquete in de buurt

Een speeltuin of beplanting kregen de m ees
te stemmen (resp. 37 en 24). 12 bewoners 
kozen voor een dierentuintje. Acht stemmen 
gingen naar een sportterrein  en naar een 
klubhuis. Andere suggesties waren een m in i- 
golfbaan, een bejaarden kafee, een doolhof/ 
spookhuis en een trapskelterbaan.
Zolang de eigenaren toch nog geen de fin i
tieve bestemming hebben voor het terre in  
dachten de IVKO -leerlingen , zullen ze  het 
wel aan de buurt in bruikleen w illen  a f- 
staan. Mis. Slechts een eigenaar bleek daar
toe bereid te zijn. "W e  zijn van plan om op 
dat stukje grond dan maar iets te m aken", 
la te n  de leerlingen weten. En verder w il
len ze aktie gaan voeren om ook de rest 
van het terrein  voor de buurt beschikbaar 
te krijgen. Succes!

EIGENAREN LATEN TERREIN 
BRAAK LIGGEN


