
Vertegenw oord igers van de v ie r  wijken rond 
het W esterpark hebben woensdag 12 maart een 
gesprek gevoerd met wethouder Lam m ers en 
een aantal hoge ambtenaren over de dreigen
de aantasting van het W esterpark door de N e
derlandse Spoorwegen. De vertegenw oordigers 
van de v ie r  wijken, te weten: Spaarndammer- 
buurt, Haarlemmerbuurt, Jordaan en Staats
liedenbuurt, hebben nog eens duidelijk her
haald dat inkrimping van het toch al kleine 
park voor de buurtbewoners O NAANVAARD 
BAAR is.
De wethouder antwoordde dat h ij bereid was 
te laten onderzoeken of de plannen van de NS 
ook uitvoerbaar zijn zonder dat het park 
daarmee naar de knoppen gaat. H ij zegde toe 
geen enkele defin itieve beslissing te nemen 
voordat a lles  u itvoerig met de buurten zou 
zijn doorgesproken.

Emplacement
Aan het begin van de bespreking gaf een van 
de ambtenaren een technische uiteenzetting. 
Het verbreden van de spoorbaan is, volgens 
hem noodzakelijk om de rangeertreinenvanhet 
emplacement langs de Zaanstraat met een g ro 
te bocht tussen de ra ils  van de hoofdsporen 
naar Haarlem  en de toekomstige Hem spoor- 
tunnel in te voegen.
Vertegenw oordigers van de Spaarndammer- 
b u u r t  p ro te s te e rd e n  te g e n  d e  o v e r la s t  d ie  
de rangerende treinen opleveren voor de be
woners aan de Zaanstraat en voora l van het 
toekomstige bejaardenhof.
Van de kant van de Haarlemmerbuurt werd 
opgemerkt dat juist nu in onze buurten wonin
gen gerenoveerd worden, ook de woonomgeving 
verbeterd  dient te worden. Aantasting van het 
W esterpark zou echter een vers lech tering  bete
kenen. Dus: handen af van het westerpark. 
Ook de w erkgroep W esterpark benadrukte nog 
eens het belang van het park als rek rea tie - 
gebied voor zo 'n  50.000 Amsterdam mers.

Moeilijke zaak
Wethouder Lam m ers zag zich geplaatst tegen
over de vastberaden houding van a lle  buurten. 
H ij voerde aan dat het een m oeilijke zaak is, 
d ie terdege op gemeenteraadsnivo bezien zal 
moeten worden. De zaak is extra m oeilijk , 
zo stelde hij, omdat de gemeente niet baas 
in eigen huis is, maar dat h ier ook andere 
belangen m ee gemoeid zijn , zoals die van 
de Spoorwegen.
H ij zegde toe te laten onderzoeken of de uit
breiding van de spoorbaan niet op een andere 
plaats m ogelijk  is. Een defin itieve beslissing 
zal niet genomen worden, zonder dat alles 
u itvoerig met de buurten is doorgesproken, 
zo verk laarde de wethouder.

Tramremise
De direkteur van het gem eente-vervoerbe- 
d r ijf (GVB) was ook aanwezig op deze v e r 
gadering. I .p v .  het terre in  van de w ester-  
gasfabriek te gebruiken voor uitbreiding van 
het W esterpark, is het GVB van plan er een 
tram rem ise te bouwen. H ij verte lde  dat de 
plannen nog in een ze e r  p ril stadium zijn  en 

dat er nog heel wat zaken nader bekeken 
diende te worden. De w ijkvertegenwoordigers 
konde n gemakkelijk de belangrijkste van die 
zaken noemen: wat vinden de wijkbewoners van 
zo 'n  rem ise?

Vastberaden
P ie t Sprengers, die de avond leidde, besloot 
de vergadering met een kem achtige speech. 
Daarin betoogde h ij dat w ij w elisw aar geen 
technische deskundigen zijn, maar drommels 
goed weten wat leefbaarheid voo r een buurt 
betekent. De gem eente dient niet alleen tech
nisch te denken, maar ook rekening te houden 
met mensen. W ij zullen a lle  krachten m obi
liseren  om met verstand en in a lle rede lijk 
heid, m aar VASTBERADEN, te vechten tegen 
elke aantasting van de buurt.

10 APRIL
BUURTVERGADERING 
OVER 2a NASSAUSTRAAT
en van
LIMBURG STIRUMSTRAAT
V orige  maand kondigde de w erkgroep V e r 
keer reeds aan dat er een buurtvergade- 
ring zou komen over de 2e Nassaustraat 
en de van Lim burg Stirumstraat. De da
tum is vastgesteld op donderdag 10 april 
P laats: buurthuis DE W ITTE  BRUG, tijd: 
Onderwerp zal zijn de verbeteringen in 
bovengenoemde straten die m ogelijk  w or
den omdat de tram ra ils  in 1976 vernieuwd 
zal worden. Vragen die aan de orden kun
nen komen, zijn : wordt de straat een win
kelstraat zonder verk eer (behalve de 
tram ); wordt het éénrichtingsverkeer met 
bredere tro tto irs; komen er alleen bre
dere  trotto irs  met een absoluut parkeer
verbod? Op deze vergadering kunnen de
ze  en andere suggesties uitgebreid be
sproken worden. U kunt daar laten horen 
wat U ervan denkt. V ergeet het dus niet: 
10 april, 8 uur, buurthuis W itte Brug, 
de W ittenstraat 27, een belangrijke v e r 
gadering voor mensen d ie aan deze twee 
straten wonen, die er winkelen en die er 
een winkel hebben.

Uitgave van het Wijkcentrum 
Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

VIER WIJKEN ZETTEN LAMMERS ONOER DRUK

AANTASTING WESTERPARK
ONAANVAARDBAAR!

HUREN NIEUWBOUW 
DE WITTENKADE WORDEN 
ONBETAALBAAR
Eind april worden de eerste  woningen opge
leverd  van het nieuwbouwkomplex aan de de 
Wittenkade. De huur die aanvankelijk ongeveer 
f  187 zou bedragen, is  echter inmiddels opge
lopen tot f  278 voor een 3-kamer woning 
Daarnaast moesten de huurders nog f 53 gaan 
betalen voor centrale verw arm ing en f  40,65 
voor bijkomende kosten. Daarm ee zijn  de 
huurkosten voor de meesten van ons ONBE
TA A L B A A R  gewordenl
Oorzaak van deze huurstijging zijn de p r ijs 
stijgingen van het afgelopen jaar, die de 
bouwkosten aanzienlijk hoger maakten dan 
aanvankelijk was beraamd. Merkwaardig ge 
noeg gaat met de stijging van bouwkosten 
een verm indering van de R ijkssubsidie ge 
paard, waardoor de kosten nog eens extra 
hoog opgelopen zijn.

Subsidie
Huurders met lage inkomens hebben recht op 
individuele huursubsidie. Men betaalt dan een 
bepaald percentage van zijn  inkomen aan huur, 
de res t van de kale huur wordt gesubsidi
eerd. Twistpunt bij de individuele huursub
sid ieregeling is steeds bij welke inkomens
grenzen het aan huur te besteden percentage 
omhoog gaat. Ondanks deze subsidie zullen vee l 
huurders toch een veel hogere huur moeten 
gaan betalen dan ze  gewend waren. Daarvoor 
wordt binnenkort de z.g . huurgewenningsbij- 
drage ingevoerd. Mensen met een belastbaar

inkomen tot f  18.000 per jaar komen daarvoor 
in aanmerking als ze  naar een nieuwe, veel 
duurdere woning verhuizen. Van het versch il 
tussen de kale huur van hun oude en die van 
hun nieuwe woning wordt het le  jaar 75% 
doo het R ijk  vergoed, het 2e jaar 50% en het 
3e jaar 25%. Daarna dus niets m eer. De 
gem eente w il deze regeling al laten gelden 
voor de bewoners aan de de Wittenkade. Het 
nadeel van de regeling is dat mensen ge 
wend raken aan een in fe ite  onaanvaardbaar 
hoge huur.

Oorzaken
Noch de gemeente, noch de woningbouwvereni
ging zijn  schuldig aan de hoge huren van de 
nieuwbouw. D it probleem  doet zich in heel N e
derland voor en kan alleen door de regerin g  
en de politieke partijen worden aangepakt. 
Oorzaken voor de hoge huren zijn  o.a : 
i -  de enorm hoge rentekosten van het gein - 
vesteerde kapitaal (vooral in de socia le wo
ningbouw moet de rente sterk om laagl)
-  de winsten van de grote bouwondernemin
gen zijn  vaak veel te hoog.
Iedereen heeft recht op een goede woning; 
de huur mag dan ook niet afhankelijk zijn  van 
de bouwkosten, maar moet afhankelijk zijn  
van het inkomen van de huurder.

Protest
Het wijkcentrum zal in een b rie f aan de ge
meenteraad en aan het m in isterie  protesteren 
tegen de hoge huren van de nieuwbouw. V e r 
der gaan we kontakt leggen met andere buur
ten waar hetzelfde probleem  geldt, zodat we 
in de naaste toekomst protesten en akties  
tegen de hoge huren kunnen bundelen.
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Wethouder Lammers (midden) luistert naar de felle kritiek op de plannen 
rond het Westerpark. Op de voorgrond: een maquête van het park gemaakt 
door de IVKO-school.

DVOS opende nieuw clublokaal
Zaterdag 1 maart hield de sportvereniging 
DVOS een optocht door de buurt, voo ra fge 
gaan door de drumband W esterkw artier. Aan
leiding was de opening van h^t nieuwe klub
lokaal aan de van Boetzelaerstraat. De ope
ning werd verr ich t door nationaal doelman 
Jan Jongbloed. Het oude klublokaal aan de 
Haarlem m erweg, dat pas d rie  jaar in ge 
bruik was, moest worden ontruimd op last 
vah Bouw- en Woningtoezicht. Het pand moest 
namelijk gesloopt worden.
Het inrichten van het nieuwe klublokaal heeft 
f 8000 aan m ateriaal gekost.
De gem eente Amsterdam heeft tot nu toe ge 
weigerd  tegem oet te komen in deze kosten. 
In samenwerking met het W ijkcentrum zal

DVOS nu alsnog subsidie aanvragen. T en 
slotte heeft het klublokaal een socia le taak 
in de buurt in verband met jeugd-opvang en 
kaart-avonden voor buur tbe ja arden.
De sportverenigingen DVOS heeft ongeveer 
500 leden, verdeeld  over een afdeling voe t
bal, handbal en k laverjas. De afdeling voetbal 
bestaat uit m aar lie fs t 19 elftallen, de hand
ballers beschikken over negen teams. Er wordt 
gespeeld op het sportkomplex de Eendracht. 
De veren iging hoopt op de steun van buurt
genoten door o.a. het inleveren van toto- en 
lotto-form u lieren . H iervoor bestaat iedere 
vrijdagavond tussen 7 en 9 uur gelegenheid 
in het clublokaal, van Boetzelaerstraat 29

Jan Jongbloed opende nieuw klublokaal van DVOS



PR O O ST!

Beuningen- 
plein e.o. 
blijft aktief 
werken aan 
verbetering 
woon
omgeving
De werkgroep verbetering woonomgeving van 
Beuningenplein e.o. bezint zich nog steeds op 
m eer op nieuwe mogelijkheden. Een aantal 
daarvan zullen we deze keer noemen. Zoals 
vo r ig e  keer al gezegd: Het zijn allem aal nog 
maar ideeën en het zijn er nog lang niet ge
noeg om een goede keuze te kunnen maken. 
Een voorbeeld  van woonomgevingverbetering 
vinden we in de actie va n som m ige buurtbe
woners aan het van Bossepad. Langs het wa
te r  hebben z ij  tegels uit de straat gehaald 
en daar plantenbakken gemaakt, 's  Zom ers 
is het goed te zien hoezeer de buurt daar
van opfleurt. Hetzelfde kan iedereen echter 
doen bij zijn  eigen woning. Een paar tegels 
langs de muur weghalen en daar een paar 
struiken plaatsen die tegen de muur op
groeien.
Andere mogelijkheden liggen in het plaatsen 
van betonnen bakken door de gemeente met 
struiken en heesters. D ie kunnen tevens het 
stoepparkeren verhinderen. Hetzelfde geldt 
voo r de zogenaamde bloemschalen. In (a f
gesloten) straten kunnen ook nog u itgebrei- 
dere groenvoorzieningen worden gemaakt. Er 
moet aan gedacht worden of dat dan geen 
moeilijkheden geeft met de speelmogelijkheden 
in de straat. De straat k rijg t wel een heel 
ander aanzien. Sommige mensen viiiden de 
muur van het w aterleid ingbedrijf in de Van 
Hogendorpstraat niet bepaald een schoonheid. 
H ij kan echter niet weg, want het is de muur 
van een waterzu iveringskelder. Ook h ier lijk t 
beplanting die hem aan het oog onttrekt een 
goede oplossing.
Voorgesteld  werd ook om dan tegenover de 
uitgangen van Van Bossestraat en de Kem pe- 
naerstraat een wat u itgebreidere begroeiing 
te plaatsen ter  opfleuring van het geheel. 
Er kwam reeds een uitgewerkt plan op tafel 
voo r herindeling van de lange, saaie, rechte 
Van Bossestraat en Kempenaerstraat. H iervoor 
wordt nog ve rd er  gedacht en contact opgeno- 
rilen met de werkgroep verkeer. U hoort er 
nog m eer van.
In de Wijkkrant van februari heeft u kunnen 
lezen dat er een aantal plaatsen in de buurt 
zijn  aangewezen voor het parkeren van vrach t
wagens, om de woonstraten te verlossen  van 
die g rote  kolossen 's  avonds en in het week
end voor de deur. Een van de genoemde stra
ten was de Visseringhstraat. De bewoners 
daar waren er niet zo gelukkig mee. Z i j  heb
ben dat de werkgroep verte ld  en er wordt 
nu naar andere mogelijkheden gezocht. De be
woners van deze zelfde V isseringhstraqt heb
ben op zich genomen z e lf  te proberen een 
speelplaats te maken op de hoek met de Buys- 
kade. Het blijkt niet zo eenvoudig vanwege 
de daar aanwezige rio leringsinsta lla tie  en een 
stenen GEB huisje. Maar de bewoners zijn niet 
ontmoedigd en proberen nog oplossingen te 
vinden.
Nog wat ideeën.
V oor de hoek Schaepmanstraat, Van Bosse
pad heeft men gedacht aan banken met een 
afdak voor ouden van dagen. Kunnen er e r 
gens voetbalveld jes voor dé jeugd worden ge 
organiseerd?
En een kinderboerderij?
De werkgroep gaat door met het verzam elen  
en uitwerken van plannen.
Als u itsm ijter deze keer de verzuchting na de 
buurtvergadering van 27 januari van de notu
lis t; Het is duidelijk dat we elkaar over en 
w eer wat zullen moeten toegeven als we onze 
woonomgeving w illen verbeteren . Parkeren, 
veiligheid , lopen, spelen, oversteken vragen 
begrip  en samenweking van iedereen voor 
iedereen.
Kontaktpersoon voor de werkgroep is: Josje 
Smit, van Bossepad 16 (woonboot F lubbertje) 
tel. 384463.

Kinderen ontwierpen
„Droom- 
speelstraat”
Een aantal leerlingen van de Paedagogische 
academie (Kweekschool) die op de Bentinck- 
school ervaring opdoen in hun toekomstig be
roep, hebben in overleg  met het wijkcentrum 
een simulatiespel opgezet voo r de v ijfde  klas. 
De kinderen spelen daarin de rol van volw as
senen en doen a lles net als in het echt met 
bijv. plannen voor de wijk, enquêtes, w ijk 
kranten en wijkraadvergaderingen.
Om het zo echt m ogelijk  te laten lijken is 
er een namaakkrant gemaakt met daarin een 
model voo r een speelstraat in de Bentinck- 
straat, door de kinderen ze lf ontworpen.
Z i j  gaan uit van een autovrije straat met een 
speelplaats, een rolschaatsbaan, een korfbal- 
veld, een dierenhoekje, klauterdingen (bijv. 
een oude wagen of boot), hutten, klimrekken 
met rubbertegels eronder, glijbaan, schom
mels, zandbak, peuter bad je  en banken om 
op te zitten.
De kinderen hebben ook aan de volwassenen 
bewoners gedacht. Z e  stellen voor tuintjes 
voor de huizen en onbreekbaar glas in de 
ramen, vanwege de rondvliegende ballen. Voor 
iedereen, die in de straat moet zijn wordt 
een slingerend paadje aangelegd en verder 
moet a lles zoveel m ogelijk  m et groen w or
den beplant.
Om de straat rustig te houden, zouden slag
bomen geplaatst moeten worden m et eenwach- 
ter  in een huisje erb ij om de slagboom te 
bedienen.
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Met deze plannen zijn  de kinderen de buurt 
ingegaan om de mensen te vragen wat ze 
er van vonden. Er blijven natuurlijk nogal 
wat problemen over. maar misschien zijn er 
wat ideeën van de kinderen te gebruiken om 
tot een goed plan voor de Bentinckstraat als 
speelstraat te komen.
De reacties van de mensen op het door de 
kinderen getekende model waren m eestal erg 
leuk. Toch waren er wel wat bezwaren. Het 
werd te vol Slagbomen en een wachthuisje 
waren niet nodig. Waar moesten de auto's 
geparkeerd worden? Kan het niet half speel
ruimte half parkeerruim te worden? Was de 
C liffordstraat niet m éer geschikt? Het d ieren
hoekje moet b ij voorkeur niet op een tochtige 
straathoek komen. Een rolschaatsbaan is wel 
wat gevaarlijk  voor kleine kinderen.
Hoe het verder gaat met dit spel dat een 
werkelijke situatie als uitgangspunt heeft, ho
pen we u volgende keer te kunnen vertellen .

EEN WIJK 
IN BLOEI...
Zou dat kunnen? Nou en o f....:
Neem een bloembak, een emmer, een oude 
klomp, o f een ander voorwerp waar wat in 
kan en dat een geze llig e  kleur heeft. Doe er 
een laag aarde in met plantjes. Hang of zet 
a lles buiten neer, op de vensterbank, a n de 
gevel, spijker het tegen de stutpaal, d ie het 
huis nog overeind weet te houden......het resu l
taat is om van te zingen.
Een wijk, die al die zachte zomermaanden een 
heerlijke kleurenpracht te zien geeft, alsof 
Amsterdam echt iets heeft te vieren .
Is de vensterbank wat smal? Heeft u geen 
hamer in huis? Hoe dan uw huismuur te v e r 
sieren?
Geen probleem . Er zijn mensen, die u erg 
gra g een handje helpen met het spijkeren, 
het schilderen van de klomp, het naar boven 
dragen van een zak aarde en noem maar op. 
Voor die hulp betaalt u geen geld, het kost 
u nietsl
Geen rom pslomp dus, maar als u de plantjes 
van tijd  tot tijd voo rz ie t van water, dan is 
het een bloemenweelde, waartussen u fees te 
lijk  uit het raam kunt kijken, op uw armen 
leunen en genieten van een bloeiende straatl 
Natuurlijk doet u mee. Oké.
Hulp nodig? Loop uw bloemenzaak ma r  bin
nen. De bloemenman weet de weg om hem of 
haar te vinden, die u w il helpen.
Heeft u telefoon? Bel dan even 8 2 1 1 3 3, 
u hoort dan w ie er in uw straat u kan helpen, 
of gee f naam en adres op en er komt iemand 
langs. G E ZELLIG , dat ü hier woontl

ur. mm
Kramerschool 
heeft het druk 
met 
Amsterdam- 
700 jaar
Zoals we U in de vo r ige  W IJKKRANT reeds 
lieten weten is de Dr. R ijk  Kram erschool 
druk bezig met een projekt "A m sterdam  700 
ja a r " .  V ia het maken van tochten door de 
stad, het interviewen van a lle r le i mensen en 
het maken van een film  k rijgen  de kinderen 
een indruk van de 700-jarige geschiedenis 
van de stad. Wat kunnen we beter doen dan 
ze  z e lf  hun ervaringen te laten vertellen .

DE F ILLE M .
W ij hebben een filem  gemaakt met de derde 
en de tweede klas. W e hadden het verhaal 
van te voren af gesproken. En toen heb de 
m eester de kamera gehaald en toen benen we 
gaan filem en. Soms moesten we stoppen om 
ons te verk leede. En om de lamp uit te doen 
want de lamp w ert anders veel te heet. En 
de filem  heeten de tover spiegel Linda.

DE SLAGER.
Douwe en ik gingen 3 m aart naar de sla
ger, die m eneer heet Hesseling van zijn ach
ternaam. W ij vroegen aan hem of w ij een 
interview  mochten houden. H ij ze i: ,,Ja hoor, 
heel graag z e l f s " .  Toen maakten we de cas- 
se tte -recorder in orde. Toen we klaar wa
ren, gingen w ij vragen of m eneer Hesseling 
nog oude spullen had voor Amsterdam 700 
jaar. We kregen een grote plapt met een 
slager er op. het is ongeveer 100 jaar oud.

Rijk Kramerschool de duive- en pop
penkast op de Dam
Op school maken w e een tentoonstelling over 
Amsterdam 700. W e doen ook aan cabaret, 
het gaat over de oude Jordaan. Woensdag 
wordt er een film  gemaakt over de buurt, 
het Begijnhof en misschien de Nieuw Markt- 
buurt. Marja.

OUD AMSTERDAM.
W e zijn met zes kinderen en de m eester 
woensdag v i j f  m aart naar de binnenstad van 
Amsterdam geweest. Eerst gingen we op de 
kaart van Cornelis Anthonisz. (1544) kijken 
waar we naar toe moesten. W e gingen met de 
tram  naar de Dam. W e keken poppekast en 
maakten fo to 's  van het Pa le is , het Nationaal 
Monument en de duiven. Het duiven voeren  
was erg  leuk. W e hadden d rie  fototoestel
len en zes kinderen dus gingen we samen 
doen. Door de K a lverstraat liepen we naar 
het Burgerweeshuis dat nu het Amsterdams 
Historisch Museum is. In het restaurant ston
den beelden van David en Goliath. Toen gingen 
we naar het Begijnhof daar staat een oud hou- 
tenhuis, er was ook een kerk, het was stil. 
Op de stoel vooraa l bij het a ltaar was een 
gouden kroon. To t slot gingen we naar het 
Heiligewegzwembad. V roeger was daar een 
gevangenis voo r  mannen, het rasphuis. Op 
het poortje staan beelden die daar mee te 
maken hebben. Het zwemmen was erg  leuk, 
we kregen ook noten.
Monique, ronnie, eddie, marcello.



Iedereen zal begrijpen dat er zich nog veel
m eer afspeelt in de Hugo de Grootbuurt. 
A ls U daar woont dan zult U gerege ld  in
form atie  ontvangen (U kunt trouwens ook ze lf 
kontakt zoeken), als U er niet woont, dan zult 
U m isschien door dit stukje een indruk k r ij
gen van hetgeen buurtbewoners in de Hugo 
de Grootbuurt klaarmaken.
Voor m eer inform atie: alg. sekretaris Lam 
bert de Vos, tel. 829427, buurthuis De R e i
ger, tel. 845676, buurthuis Trefpunt, tel. 
842473.

Tineke Bomm el

Tommie en Alex interviewen elkaar op 
de boerderij.
en gaf ik bloemen aan de boerin. Een koe 
had twee lam m etjes. Toen mochten we eten 
en drinken.”
Er waren nog veel m eer m ooie verhalen, 
maar die waren te lang om in de krant tt 
zetten.

MIDDENSTANDERS 
VERONTRUST OVER

vrije trambaan
Maandag 17 m aart vond er op het W ijkcentrum 
een gesprek plaats met vertegenw oordigers 
van de gem eentelijke diensten Wegen, Gem. 
V ervoerb ed r ijf en Bestuurskontakten, daar
naast vertegenw oordigers van het W ijkcen
trum en versch illende middenstanders, voor 
w ie de komende v r i je  trambaan in de Fred. 
Hendrikstraat een gevaar voor het rendement 
kan opleveren.

De w inkeliers zijn bang dat de v r i je  tram 
baan hun inkomsten zal benadelen. Z e  vonden 
dat ze  te laat. over de plannen waren inge
licht. In form atie uit de wijkkrant was bij hun 
onvoldoende bekend. De ambtenaren zegden toe 
dat de werkzaamheden aan de trambaan 4 
weken worden uitgesteld. Daardoor krijgen 
de w inkeliers de gelegenheid de problemen 
met hun kollega’ s door te spreken. Z e  zu l
len proberen harde gegevens te verzam elen  
over de nadelige e f fekten van de v r i je  tram 
baan op hun inkomsten.
Tevens werd afgesproken dat het kontakt tus
sen de winkeliers en het wijkcentrum verb e 
terd gaat worden.

voor de werkgroep v. Houwelingen/Hugo de Groot.

Een f i jne buurt is nooit weg! 
De Hugo de Grootbuurt in aktlel
Buurtwerk, kortom belangstelling hebben voor 
je  eigen buurt is  eigen lijk  leuker dan altijd 
te levisie-k ijken . Buurtwerk heeft namelijk als 
resultaat dat je  echt inzicht k rijg t in de plan
nen ten aanzien van de woningen, het verkeer, 
het soort mensen dat er in de toekomst zal 
wonen, groenvoorziening enzovoort, enzovoort. 
Je loopt als het w are met andere ogen door 
je  eigen buurt, want je  kent de d iverse belan
gen die aanwezig zijn. En je  weet op een g e 
geven moment wat er w erkelijk  voor je  buurt

kade (oneven nummers) waar reeds jaren 
een sm erig  onderstuk in de wind staat te 
stinken. Een ze lfde  geval, het braakliggend 
terrein  in de V . Houweningenstraat, is reeds 
verlo st van het meest sm erige afval en heeft 
een nieuwe schutting gekregen. D it in a f
wachting van de defin itieve inrichting van 
het terrein . Ook houdt de w erkgroep het oog 
op de v e le  etages van de woningen van dhr. 
Verhoef, die door krakers bewoond worden. 
Toen zich daar een paar maanden paniek
toestanden voordeden met spuiters etc., heeft 
de werkgroep keihard geprobeerd greep te 
krijgen op deze illega le  bewoners. Dat schijnt 
nu in bijna a lle  gevallen gelukt te zijn, zodat 
de rust in 't  stukje buurt hersteld is. De be
langen van de krakers worden daarbij niet 
uit het oog verloren . De woningen zijn nu -  
door de soms zee r  goede zorgen van kra
kers -  behoed tegen ve rd e re  verkrotting.

VOORZIENINGSCENTRUNI?
We w illen  u nog even helpen herinneren aan de grote PRIJSVRAAG die vo r ige  
ma nd in de W IJKKRANT stond. Het ging om het nieuwe voorzieningencentrum dat 
aan de Van L im burg Stirumstraat zal worden gebouwd.
Op de begane grond komen een grote zaal met toneel, bar enz., een k leinere zaal, 
twee hobby-ruimten, een tijdschriftenhal en nog een aantal kleine kamers. Op 
de eers te  verdieping zal een filiaa l komen van de Openbare Leeszaa l.
Het centrum is bedoeld voo r vergaderingen, feeste lijk e  bijeenkomsten, toneel, 
hobby's e.d.
Het zal een belangrijk knooppunt worden in het leven in de Staatsliedenbuurt. 
Nu de plannen voor dit voorzieningencentrum helemaal rond zijn, ontbreekt alleen 
de naam nog. Vandaar onze vraag: WIE W EET EEN GOEDE NA AM VOOR HET 
VOORZIENINGENCENTRUM?
Inmiddels zijn al zo'n tiental suggesties bij het wijkcentrum binnengekomen. Nog 
lang niet genoeg. Daarom verlengen we de sluitingsdatum tot 12 april. W e w illen 
zo  veel m ogelijk  mensen in staat stellen m ee te dingen naar de prachtige prijzen 
die de w inkeliersveren iging ter beschikking gesteld heeft, nl. waardebonnen van 
resp. f  50,- voo r de le  p rijs  en f  25,- voo r de 2e t/m de 5de prijs . De jury zal 
bestaan uit leden van de wijkraad. De uitslag wordt bekend gemaakt in de wijkkrant 
van m ei. DOE MEEl

Spel zonder wijkgrenzen
MEDEWERKERS GEVRAAGD
In het kader van het 700-jarig bestaan van 
Amsterdam zal over enige tijd het „s p e l 
zonder w ijkgrenzen”  van start gaan. Dit is 
een in itiatie f van het wijkcentrum Spaarn- 
dam. Bedoeling is om teams van de v e r 
schillende Am sterdam se wijken via a lle r le i 
evenementen m et elkaar te laten strijden. 
Eerst zullen er wedstrijden per stadsdeel 
plaats vinden; winnaars van deze le  ronde 
zullen in de finale uitkomen om uit te maken 
welke Am sterdam se w ijk op de versch illende 
onderdelen het beste uit de bus komt.
Het spel kent natuurlijk vëel sportieve e le 
menten: voetbal, wandelen, wielrennen, dam
men en judo, om er maar een paar te noe
men.
Daarnaast komen ook de hobby-beoefenaren 
in het strijdperk. Elke w ijk  dient een hobby- 
tentoonstelling in te richten. De m ooiste ten
toonstelling wint dit onderdeel Ook een foto - 
teken- en schilderwedstrijd  z it in de pen. 
V oor kinderen is e r  een straattekenwedstrijd 
gepland . Voor bejaarden komt er een b re i-  
haak- en borduur-wedstrijd.
Een m uziek- en drumband-konkours zal niet 
ontbreken. Ook aan een kabaret-festival wordt 
gedacht. De middenstand kan meedffcen aan een 
etalage-wedstrijd . Tenslotte zal ook nog ge 
vochten worden om de eer van de Schoonste 
W ijk van de Stad.
Dit plan zal binnenkort nader worden uitge
werkt. Namens onze wijk zal de werkgroep 
Kunst in de W ijk aan de organisatie deelne
men. Het is van belang dat de werkgroep 
zo  spoedig m ogelijk  weet welke verenigingen, 
organisaties, sport-klubs en buurthuizen in 
principe deel w illen nemen aan dit Spel zon
der W ijkgrenzen. Ook scholen kunnen hun 
medewerking toezeggen. Laat iedereen zo spoe
dig m ogelijk  even een seintje geven aan het 
Wijkcentrum, tel. 82 11 33.
U  hoort er spoedig meer van.

SCHOOL
KINDEREN 
DE DOER OP
V rijdag  14 maart bezochten de eerste  twee 
klassen van de Bentinckschool en de Rochus- 
senschool enige boerderijen  in Assendelft. 
Dat was natuurlijk een hele ervaring: stads
kinderen die (soms voor het eerst) kennis 
maakten met het boeren-leven. We laten een 
paar kinderen ze lf aan het woord over hun 
belevenissen.
Y ilder im : " Ik  ging naar de boerderij, en daar 
gingen we de kalfjes en de geitjes  en de stier 
en de koeien en het konijn bekijken. Toen we 
de hooiberg ingingen, toen ging een jongetje 
uit de hooiberg '. En h ij ging naar de deur 
toe. En toen ging hij in de sloot stappen En 
hij moest zijn  broek uittrekken. En we gingen 
w eer naar school.”
Frances: " Ik  loop weg. W aar naar toe? Naar 
de boerderij. De boer en de boerin zijn lie f. 
De kinderen gaan mee. De juf gaat met m ij 
mee. E r waren veel koeien. En er was ook 
een hond. En er waren veel stieren. En we 
mochten in de hooiberg.”
Wim: " Ik  mocht in de hooiberg en ik heb 
ook chocolademelk gedronken! En mijn schoe
nen waren vol b lubber".
Alex: "D e  boerderij: Toen  we vanochtend 
naar de boerderij gingen, mochten we de 
koeien zien. Het stonk. Daarna gingen we 
naar de andere stal. Het stonk niet. O ja, ze 
hadden ook nog een hondje en zes poezen, 
kippen en nog andere d ie ren ."
Monique: "O p  de boerderij: Toen we naar de 
boerderij gingen, toen w as  ik bij de boerin

Wie weet een naam voor het



Kort nieuws
FRED. HENDRIKPLANTSOEN.
De verbetering van het Fred . Hendrikplant- 
soen heeft tot op heden een u iterst traag v e r -  
lo op gehad. Hoelang heeft het alleen al niet 
gekost voordat de zandbak eindelijk vol zand 
zat?
Maar binnenkort doet de gem eente w eer eens 
een nieuw stapje in de goede richting: de aan
leg  van speeltoestellen in het noordelijk  ge
deelte van het plantsoen (b ij de zandbak, dus).

JAC. CATSKADE*.
V orig e  maand maakten we melding van de ak- 
ties vari leerlingen van de IVKO-school voor 
het braakliggend terrein  aan de Jac. Catska- 
de. Z e  probeerden de eigenaren van het te r
rein  er toe te bewegen, hun stukje grond in 
bruikleen af te stam  aan de buurt, totdat het 
te rre in  een defin itieve bestemming heeft g e 
vonden.
D ie  pogingen hebben slechts in twee gevallen 
tot nu toe succes gehad. De leerlingen  denken 
e ro ver  op dit kleine stukje land voorlop ig 
een aantal geiten te laten rondlopen. Dat 
brengt een beetje boeren-leven in het saaie 
stadsbeeld.

Ook in onze wijk komen hopelijk bin
nenkort deze anti-parkeer-bakken.
ANTI-PARKEER-BAKKEN.
Het afgelopen seizoen heeft de gemeente proe
ven genomen met de z.g. anti-parkeerbakken, 
l.p .v. Am sterdam mertjes. In het totaal zijn er

HUURSPREEKUREN- 
HUURSPREEKUREN
DE NIET V E R PLIC H TE  JA ARLIJKSE HUUR
VERHOGING V A L T  D IT JAAR N IET OP 1 
A PR IL  maar op 1 JULI.
W ilt U de huurverhoging niet betalen?
Vindt U Uw huurprijs te hoog?
Heeft U klachten over onderhoud?
W ilt U weten wat Uw rechten zijn  als huur
der?
VRAAG DAA ROVER ADVIES O P DE HUUR- 
SPREEKUREN! T rek  U niets aan van d re ige 
menten.
U  hebt recht op Huurbescherming. (art 18 
v.d. huurwet).

HUUR SPR E EKUURTIJ DEN:
W IJKCENTRUM  Van Hallstraat 81, elkeD INS- 
DA Ga VOND van 19.00-20.00 uur. (teï: 82 11 33) 
*t T R E F P U N T  3e H. de G rootstra it 5, elke 
WOENSDAGAVOND van 19.30-20.30 uur. 
(tel.: 84 24 73).
DE REIGER Van Reigersbergenstraat 65, e l
ke DONDERDAGOCHTEND van 10.30-11 30 
(tel: 84 56 76).

gCTUIU UICl W UHCIglUCU. L/C p x w tl IS  UJCl u s—

lemaal geslaagd, omdat een groot aantal van
deze bakken zijn vers leep t en daardoor niet 
m eer dienden als an ti-parkeer-m aatregel. De 
gemeente heeft ons wijkcentrum gevraagd of 
w ij -  ondanks deze mislukkig e lders -  we toch 
graag zouden hebben dat ook in onze wijk de
ze  bakken geplaatst zouden worden. Zowel uit 
de w erkgroep van Hogendorpplein als die van 
het van Beuningenplein zijn positieve reakties 
vernomen. De straten worden door deze bakken 
im m ers aanzienlijk verfraa id . En om te v o o r
komen dat ze  worden weggesleept, werd v o o r
gesteld om ze gewoon vast te metselen. Sim 
peler kan het niet.

5 MEI.
Nederland v ie r t  op 5 m ei het feest van 30 jaar 
bevrijd ing. Ook aan onze buurt zal deze dag 
niet onopgemerkt voorb ij gaan. Een werkgroep 
is  druk bezig een programma voor te bereiden. 
Een van de onderdelen van het programma zal 
zijn een tentoonstelling over de opkomst en on
dergang van het Derde Rijk. De expositie be
strijk t het tijdvak vanaf 1918.
Nadere gegevens over deze en andere 5 m ei- 
aktiviteiten leest U in de volgende wijkkrant.

KORFBALVERENIGING 
WESTERKWARTIER 
IN ACTIE
Op zaterdagmiddag 12 april organiseert de 
korfbalvereniging W esterkw artier een sport
dag voo r a lle buurtbewoners. D eze sportdag 
wordt gehouden op het veld  in de Van Hoge- 
dorpstraat tegenover de sporthal. Iedereen 
die zich fit genoeg voe lt (jong van hart is al 
voldoende) kan meedoen. V or ig  jaar deden 
e r  zo ’ n kleine honderd mensen mee Dit jaar 
wordt op minstens hetzelfde aantal gerekend. 
Op KONINGINNED A G organ iseert W esterkw ar
tie r  een vlooienmarkt, een fancy-fa ir, en een 
openluchtconcert. Op de vlooienm arkt kan 
iedereen alles te koop aanbieden wat h ij/zij 
kwijt w il: speelgoed, oude boeken, fietson
derdelen, kunst en antiek. D eze dag wordt 
afgesloten met een openluchtconcert, waar 
al hard aan gewerkt wordt.
Op het programma van W esterkw artier staat 
ook nog een trimdag. D eze zal plaatsvinden 
op 31 m ei. In de volgende wijkkrant zullen 
we h ier nog wel even op terugkomen.
Dus: 12 april -  sportdag

30 april -  vlooienm arkt en openlucht
concert.

„KINDERGENOEGEN”  
ORGANISEERT FANCY FAIR
Kinderveren iging en Drumband "K indergenoe- 
gen " organ iseert op 5 en 6 april een Fancy 
F a ir  in het schoolgebouw le  Nassaustraat 5. 
Toegang gratis. E r is van alles te doen: 
schieten, rad van avontuur, lo te r ij en nog 
m eer festiviteiten . Komt allenll

En op 3 mei organ iseert de Drumband "K in -  
dergenoegen" een Kiendansant avond in de 
W itte Brug. W ittenstraat 27. Toegang gratis. 
Er ziin  daar ook m ooie prijzen . Komt allen.

JUDO ALS 
KARAKTERVORMING
(Ingezonden b rie f van een judoleraar).
Steeds m eer artsen sturen kinderen wan
neer e r  klachten zijn over gebrek aan kon- 
sentratie naar judoles. Het kind krijg t dan de 
kans om zijn overto llig e  energie ruimschoots 
uit te leven. Na die ontspannenheid valt het 
hen veel gem akkelijker zich te concentreren 
en ze leren uit ervaring dat consentratie 
nodig is om zich te kunnen handhaven. Jam 
m er is dât de-houding van veel ouders met 
d ie van de artsen in s tr ijd  is. Z ij laten hun 
kinderen judo beoefenen met de waarschu
wing: "A ls  je  een slecht rapport hebt, moet 
je  erm ee ophouden” . Dat is een onverstan
dig standpunt. Laten dergelijke ouders zich 
ee rs t afvragen of de studieresultaten van hun 
kind zonder judo beter waren geweest. Ieder 
kind heeft lichaamsont- en inspanning even 
hard nodig als voedsel en licht. En alleen 
met leerboeken kweken we m isschien wel l e 
vende encyclopedieën, maar geen harmonische 
ontwikkelde mensen.
M eis jes  kunnen ook judo leren. Z ij kunnen e r 
m ee leren hun overdreven bangheid af te le g 
gen en zich rustiger en zelfbewuster te be
wegen. Doch in werkelijkheid hebben zij m eer 
p ro fijt van een hockeystick dan van een zwarte 
judo band.
M aar het beste aan te bevelen b lijft nog altijd  
een goede stem en snelle benen.
A ls  karaktervorm ing behoudt een judosport 
w el zijn  waarde want OVERMOEDIGEN worden 
ingetoomd en raken vertrouwd met de weten
schap; hun eigen waarde is m aar betrekkelijk. 
De BANGEN verlie zen  hun schroom en terug
houdendheid en gaan vrijm oed iger van alles 
tegem oet treden. Z ij allen worden zich m eer 
bewuster van hun Kracht en Zwakheid.

Judoleraar Age Jongsma. 
(Judoklub Staatslieden, vanHogendorpstr. 26)

S n o
R0KAANSE

(bewoners

Deze kunstwerken zijn allemaal te huur 
voor een klein bedrag.

Stichting 
verhuurt kunst 
voor 
weinig geld
De Stichting Beeldende Kunst en de W erkgroep 
Kunst in de W ijk hebben afgelopen maand een 
tentoonstelling georgan iseerd van eigentijdse 
kunst in de Gregoriusschool Mede doordat 
de publiciteit h iervoor wat laat op gang kwam, 
heeft de tentoonstelling weinig belangstelling 
getrokken. Jammer, want e r  was vee l moois 
te zien aan schilderijen, wandkleden en ob jec
ten.
Jammer ook, omdat de tentoonstelling de aan
dacht w ilde vestigen op het doel van de stich
ting Beeldende Kunst om het voo r iedereen 
m ogelijk  te maken zè lf kunst in de huiskamer 
te hebben hangen of staan.
V oor v ijftien  gulden per maand kan iedereen 
een kunstwerk huren v ia  de SBK. Ën die v i j f 
tien gulden bent u niet eens helemaal , ,k w ijt". 
D rie-kw art deel ervan wordt namelijk als een 
z g. „kooptegoed " geboekt, elke maand dat 
u een kunstwerk huurt. Dat tegoed is be
steedbaar als u ooit z e lf  een kunstwerk w ilt 
a an schaffen.
Stel dat u een jaar lang voor v ijftien  gulden 
per maand heeft gehuurd. Aan het eind van 
het jaar is e r  dan een bedrag -van f  145,- 
voo r u gereserveerd . Het r ijk  doet daar dan 
nog eens 20% bovenop, zodat u na een jaar 
een kunstwerk kunt kopen met een wa rde 
van f 170,-
Het SBK-systeem  is uniek in de wereld. 
De instelling maakt geen winst. D é SBK wordt 
financieel gesteund door rijk, provincie en ge 
meente A lle  werken zijn op artistieke kwa
lite it  en rede lijk e  prijs  door deskundigen uit
gekozen. A lle  werken zijn  verzekerd, ook bij 
u thuis.
Ongeveer 300 kunstenaars verhuren v ia  de SBK 
hun werk. Z i j  zijn in staat kunstwerken te 
leveren  voor zo ’n 2000 woningen.
Ook bedrijven en scholen kunnen natuurlijk 
gebruik maken van de SBK-mogelijkheden. 
Voor houders van het CJP-paspoort èn voor 
65+-ers is e r  een extra-voordelig  tarief. 
De tentoonstelling is nu voorb ij. Maar toch 
kunt u kennis maken met de SBK, door ze lf 
naar hun eigen expositie-ru im te te gaan op 
AM STEL 34 (b ij de munt), op 'dinsdag t/m 
zaterdag van 9 - 1 7  uur. U kunt ook even 
bellen: 020 -  23 9 2 1 5.

TEKENEN EN 
SCHILDEREN IN ARTIS
De Veren iging voor Handenarbeid afdeling Am-i 
sterdam, geeft w eer een cursus tekenen en 
schilderen in Artis.
8 Lessen  van 2 uur op de zaterdagochtend 

van 10.00 tot 12.00 uur op 26 april, 3, 10, 
17, 24 en 31 m ei en 7 en 14 juni.
De eers te  le s  wordt gehouden in onze loka
lite it  in de Comineniusschool, B ilderdijkkade 
61.
Het cursusgeld bedraagt f  50, -, w aarbij Is in
begrepen een dagabonnement geld ig tot m ei 
1976, een lezing en een tentoonstelling.
Dit is een cursus voor jeugdleiders, vorm in gs
werkers, speeituinwerkers, bezigheidsthe
rapeuten, tekenleraren, tekenaars en stude
renden h iervoor, en ve rd er  voo r ieder die 
al tekende wordt geboeid door a lles wat lee ft 
en groeit.

Opgeven na 19.00 uur bij: 
m evr. A.C . Delfosse, tel. 23 63 06 
mevr. M. de Koning-de Wit, tel

y - V  n i*  l P  c
■ ............. ¥  ,

^  .ft. vAWcntVxipi- •& y-

• c  ^ ----- *

L  TVTSc


