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FEESTMIDDAG IN 
EUZABETHPATRONAAT 
OP 5 MEI
Op 5 mei organiseert de werk
groep Kunst in de W ijk een fees
telijke middag in het Elizabets- 
patronaat (Marnixplantsoen 1). 
De middag begint om half drie, 
en medewerking zal worden ver
leend door de toneelgroep ,,Am
sterdam", die vorig jaar zo suc
cesvol optrad tijdens het feest in 
het Fred. Hendrikplantsoen. 
Toegang bedraagt een gulden. 
Iedereen is van harte welkom!

DRIE WIJKEN VIEREN 
BEVRIJDINGSFEEST IN HET 
BEDREIGDE WESTERPARK

een ste l m achthebbers eerbiedigen, die aan 
onze groenarm e buurten ons W esterpark w il
len gaan ontfutselen? En volstaan wij zelf 
met de toegemeten vrijheid om h ie r en daar 
een paar plantenbakken op s traa t te m o
gen neerzetten?
Kom noul De mensen in de S taatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt zijn beslist niet stuk 
voor stuk vrij om van hun leven wat te m a
ken. In hun krappe woningen niet, op de vol
geblikte straten  en pleintjes niet, in de m in
der bevoorrechte scholen niet, in de verw aar
loosde buurten niet. Nergens. Ook onder ons 

' i s  e r  alleen m aar vrijheid voor enkelingen, 
ten koste van talloze anderen. Hoogstens gun
nen die enkelingen ons ie ts van dit kostbare 
goedje, om daarm ee zichzelf te bevredigen. 
Wij zijn niet vrij. Alleen tram banen kunnen 
v rij zijn of worden. Binnenkort krijgen wij 
e r  zo eentje.
Van deze kromme vrijheid moeten we af. 
Het is de vrijheid die Colijn aan de w erke
lozen gunde e n ' w aarm ee de D uitsers onze 
mannen onder het slavenjuk dwongen: , .A r
beit macht f re i" .
Stel, dat onze buurten binnen afzienbare tijd 
wat zijn opgekalefaterd, zijn we dan tevens 
toe aan de vrijheid om nieuwe zin te geven 
aan ons werk, onze v rije  tijd, onze jeugd en 
onze ouderdom? Zelfs aan de dood zouden we 
toch hoognodig nieuwe vorm en inhoud moeten 
geveni De medische wetenschap maakt een v e r
lenging van het leven boven de biologische 
grenzen denkbaar. We zullen moeten willen 
sterven , zoals we moeten willen leven, en 
leven doorgeven.
W aarm ee we m aar willen zeggen, dat we op 
5 mei a.s. best de bloem etjes buiten mogen 
zetten. God beware e r  ons echter voor, dat 
we na die datum blijven staan bij wat e r  was. 
Want voor de re s t zullen we het zelf moeten 
doen. We hebben elkaar, allen, nodig om s a 
men werkelijk vrij te worden.

Bram Denkers.

TENTOONSTELLING OVER 
OPKOMST EN ONDERGANG 
VAN HITLERS RIJK IN 
GREGORIUSSCHOOL
De Tweede W ereldoorlog ligt gelukkig inm id
dels al w eer 30 ja a r  achter ons. M aar toch 
zien we, hoe overal op de wereld nog steeds 
veel mensen onderdrukt zijn, onvrij zijn. 
We moeten dan ook voortdurend waakzaam 
blijven om elke vorm vin onderdrukking, ook 
in eigen land, in de kiem te kunnen sm oren. 
Een volk kan alleen vrij zijn en vrij blijven 
als iedereen samen voor die vrijheid .wil 
vechten. Om die gedachte levend te  houden, 
is e r  door de vereniging Verenigd V erzet 
een expositie op poten gezet over de opkomst 
en ondergang van H itlers Rijk. De tentoon
stelling beslaat de periode van 1918 tot op 
heden.
Ook in onze wijk zal deze tentoonstelling te 
ziefi zijn, en wel op 4 en 5 mei. Hij zal w or
den ingericht in de G regorius school, van B eu - 
ningenstraat 141. Openingstijden op beide da
gen; van 12 tot 21 uur.
Wij hopen dat u tussen de feesten door, toch 
even tijd zult vinden om deze tentoonstelling 
te  bezoeken.

Om 12 uur ‘s middags zullen drie drumbands 
de muzikale opening verzorgen van het g ro 
te  BEVRIJDINGSFEEST in het W esterpark. 
Vanaf dat moment zal het park zijn om ge
toverd in een feestelijk  centrum voor alle 
bewoners, kinderen, jongeren en volw asse
nen, uit d rie  buurten: de Spaarndam m er- 
buurt, de Gouden Reaal en de S taatslieden
buurt.
Het is niet toevallig dat ju ist het W esterpark 
tot centrum van aktiviteit gekozen is. Ju is t 
op Bevrijdingsdag kunnen we op die m anier

"Taten /:er. d a t w è  dat park broodnodig heb
ben. We kunnen duidelijk maken dat we niet 
gediend zijn van de plannen die de Spoor- 
wegèn met ons park voor hebben. In het 
park  zal dan ook een stand van de w erkgroep 
W esterpark aanwezig zijn w aar iedereen zijn 
steun kan uitspreken aan het werk van deze 
werkgroep.
Deze stand maakt deel uit van de in form atie
m arkt die in het park zal verrijzen: allerle i 
ak tie - en werkgroepen en afdelingen van po
litieke partijen zullen daar laten zien wat zij 
voor de vrijheid van ons, buurtbewoners, doen. 
De vrijheid om goed te  wonen in een aange
name omgeving, bijvoorbeeld.
M aar e r  is natuurlijk veel m eer te doen. 
A lle ree rs t een k inderkerm is met Oudholland
se  spelen, zoals ringsteken, w orstelen op 
groene zeep, en een rad  van avontuur. Als 
je  uitgespeeld bent kun je  een heerlijk  portie 
poffertjes halen.
Ook zullen e r  sp o rt-  en speldem onstraties 
plaatsvinden, w aaronder volley-bal en volks
dansen. D aarnaast zal e r  een grote m uziek
tent worden opgericht, w aar u kunt genieten 
van allerlei soorten muziek: beatbands, ak- 
kordeonmuziek en een kombo.
Het K risistheater zal een toneelvoorstelling 
verzorgen. En dan zijn we al w eer aan het 
eind van deze bevrijdingsdag 1975. De s lu i
ting zal even muzikaal zijn als de opening, 
door een TAPTOE m.m. v. de drumband Tavenu 
en de Marching Band DOK.

Deze dag wordt georganiseerd  door een w erk
groep van d rie  wijkcentra. Medewerking wordt 
verleend door klub- en buurthuizen in de w ij
ken en velé verenigingen en andere instanties. 
E r  is  heel wat werk voor verzet en we rekenen 
e r  dan ook op DAT NIEMAND OP DEZE DAG 
IN ZIJN HUIS BLIJFT ZITTEN. We hebben 
elke buurtbewoner nodig om e r  een enorm 
feest van te makenl

Westerkwartier en Witte Brug 
organiseren groot

openlucht 
concert 
op 30 april
De Korfbalklub W esterkw artier betoont zich 
ook deze maand weer aktief voor de buurt. 
Op Koninginnedag o rgan iseert de klub a l le r 
e e r s t  een Fancy F air/v looienm arkt en even
tueel een veiling. De fancy fa ir  begint 'sm id - 
dags om 12 uur, de veiling wordt om twee 
uur gehouden. Om 8 uur 's  avonds is e r  een 
OPENLUCHT-KONCERT. Opgetreden wordt 
o.a. door de groepen T ilt en Bridge, m isschien 
ook door een A ustralische g ita rist. Dit kon- 
c e rt wordt mede georganiseerd door de jon 
g eren-soc ië te it van buurthuis De Witte Brug. 
De toegang bedraagt een riksdaalder.
Op 31 mei tenslo tte o rgan iseert W esterkw ar
t ie r  een TRIMDAG, waarbij jong en oud w el
kom is. Aanvang is 12 uur en de toegang 
g ra tis . Hopelijk zit het w eer een beetje m ee, 
zodat e r  heel wat m eer buurtbewoners (en 
niet alleen kinderen m aar ook ouderen) zu l
len komen dan op de sportdag van 12 april. 
Al deze aktiviteiten vinden plaats op de sp o r t
velden van W esterkw artier aan de Van Hogen- 
d o rpstraa t t.o. de sporthal.

30 april:
STRAATFEEST IN VAN 
REIGERSRERGENSTRAAT

Voor de deur van buurthuis de Reiger in 
de van Reigersbergenstraat wordt 30 
april een groot straatfeest gehouden. 
Ook op 5, 6 en 7 mei zijn er veel aktivi- 
teiten in dit buurthuis. De gegevens 
leest U op de achterpagina van deze 
Wijkkrant.

ZIJN WIJ VRIJ GENOEG OM 
BEVRIJDING TE VIEREN?
Deze vraag heeft niet tot bedoeling bij voor
baat de feestvreugde op 5 mei a.s. te v e r 
gallen. Integendeel. Laten we de feestneus 
m aar bij de hand houden. Dertig ja a r  bevrijd 
zijn van onderdrukking en te rre u r , is en blijft 
de moeite waard om gevierd te worden. 
Toch denk ik dat de feestvreugde e r  alleen 
m aar aan kan winnen, als we het niet alleen 
bij lol en pret laten. Is het m inder feestelijk  

I te konstateren, dat e r  eigenlijk nog heel 
wat moet gebeuren aan die bevrijding? Zijn 

[ a lle duivelse krachten, die in en onder m en- 
sen denkbaar zijn, na 5 mei 1945 echt be
zworen?
Op internationaal vlak hebben we de afgelo
pen dertig ja a r  volop ervaren , hoe moeizaam 

t het is om te komen tot vrijheid voor allen. 
Hoeveel volken hebben momenteel de m oge
lijkheid om naar eigen inzicht de vorm van 
hun bestaan te bepalen? Wie niet in de be- 
v rijdingsroes van 1945 is blijven steken, zal 
de dodenherdenking op 4 mei 1975 in v e r
band brengen m et de doden in Vietnam, de 
gevangenen in Spanje, Chili enz. enz. enz., 
die hele lange lijs t van onvrijheid en onrecht. 
Is e r  sprake van vrijheid voor allen? Kom 
noul Het is de moeite w aard dezelfde vraag 
ook dichter bij ons bed te stellen: hebben 
alle bewoners van de S taatslieden- en Hugo 
de Grootbuurt de mogelijkheid om naar eigen 
inzicht de vorm van hun bestaan te bepalen? 
Kom noul Of hebben we het over de vrijheid 
van m akelaars om woonverdieping voor woon- 
verdieping tegen de m eest schunnige prijzen 
te  verpatsen? Of blijven we de vrijheid van

Sportdag 
van Wester
kwartier
Zaterdagmiddag 12 ap ril vond de sportdag van 
de sportvereniging W esterkw artier plaats. Het 
was jam m er genoeg - hoe kan het ook anders -  
niet al te  best weer. Dit was te m erken aan 
de opkomst. Slechts 40 kinderen waren e r  
gekomen. Het waren ook nu vooral de jonge
ren die hun p resta ties ten beste gaven. De 
ouderen hadden m erendeels verstek laten gaan. 
Z e konden hun krachten met elkaar meten 
op tien onderdelen, zoals hardlopen, bal- 
gooien, verspringen etc. Na afloop kregen 
allen een diploma waarop de p resta ties ge
noteerd stonden.
Alle deelnem ers waren zeer enthousiast en 
komen de volgende keer zeker terug. Wie 
weet is het w eer dan m ooier en de opkomst 
veel g ro ter.

Ondanks het gure weer was de sportdag van korfvalvereniging Wester
kwartier een groot succes.
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HOE HET VERDER GING MET 
DE DROOMSPEELSTRAAT

Zoals u in de vorige wijkkrant hebt kunnen 
lezen hadden de kinderen van de Bentinck- 
school zelf een plan gemaakt voor een sp ee l
s traa t. D aarm ee waren ze de s tra a t opgegaan 
om de reak ties van de mensen te vragen. 
D aarna hebben ze een buurtvergadering u it
geschreven, waarin ze zelf de bezwaren van 
de buurt naar voren brachten en ook de voor
delen van hun plan.
Een bewoner van de B entinckstraat, de heer 
Wempe had een nieuw plan getekend om het 
wat overzichtelijker te maken. Bovendien was 
het oude plan te  vol vond hij. Alle ideeën 
van de kinderen had hij wel zoveel mogelijk 
in zijn tekening opgenomen. In het kort zag 
zijn voorstel e r  als volgt uit.
Voor alle huizen een perkje met groen. Voor 
de school een korfbalveld. D aarnaast een d ie -  
renhoekje aan de kant van de ingang van de 
kleuterschool en aan de andere kant een kin- 
dervijver. V erder in de richting van de Groen 
van P r in s te re rs tra a t een klim rek, wippen en 
schommels. Ook bij de hoek van de Van H all
s tra a t staan schommels en verder is e r  daar 
een rolschaatsbaan. Aan begin en einde 
van het stuk s tra a t zijn zogenaamde v e r 
keersdrem pels aangebracht en de s tra a t is 
goed toegankelijk voor alle d ienstverkeer. 
De particu liere auto is echter niet welkom. 
E r  is een kom m entaar van een groenteman 
die niets voor autovrije s traa t voelt omdat 
hij dan verderop moet parkeren en grote s tu k 
ken m et zware kisten moet gaan sjouwen. 
Trouwens hij vindt dat de mensen e r  toch 
m aar een rotzooi van maken en tuintjes en 
zo niet onderhouden. Als e r  dan ook nog kin
deren gaan spelen is de troep niet te  over- 
zien. Laat ze m aar iets maken op het te rre in  
ach ter de school vindt hij. De kinderen laten 
ook een journalist opdraven, die de buurt
vergadering moet verslaan. Hij voelt wel iets 
voor het plan, m aar heeft wel wat bezwaren 
ook. W aar blijven de auto 's en het s lin g e r
paadje dat de kinderen door de s tra a t willen 
laten lopen, maakt de s tra a t niet goed genoeg 
bereikbaar. E r  is teveel ruim te ingenomen 
door tuintjes en speelgelegenheden. O nbreek- 
h are  ruiten lijken hem niet nodig, want zo 
b reekbaar is een gewone ru it ook w eer niet.

Om iedereen een beetje te vriend te houden 
s te lt hij voor half speelplaats, half p a rk e e r
plaats te  maken.
Op de buurtvergadering werd gepraat over de 
volgende punten:
1. tra lie s  voor de ram en; 2. verstoring  van 
de rust; 3. het peuterbadje; 4. een andere 
m isschien m eer geschikte straa t; 5. zandbak;
6. auto 's. In de diskussie konden de volgende 
uitspraken genoteerd worden: „K inderen heb
ben ook speelruim te nodig". , ,E r  moet zoiets 
komen, e r  kunnen tç gemakkelijk ongelukken 
gebeuren, zoals het nu is ” . „D ierenhoekje 
kan n ie t" . „Slagbomen zijn onzin". „Het is te 
duur". „ E r  moeten parkeerplaatsen  blijven". 
,,Waarom niet naar het W esterpark".
Toen e r  gestem d ging worden of een spee l
p laats moest komen was de uitslag van de 
stemming: 19 voor, m aar sommigen hadden 
wel bezwaar tegen het plan zoals het door de 
kinderen was gemaakt; 6 tegen en 5 geen m e
ning.
Na de pauze w erd het hiervoor beschreven 
plan van de heer Wempe besproken. Veel 
m ensen vonden het korfbalveld veel te  groot. 
E r  kunnen natuurlijk ook andere sporten op 
dat veld gespeeld worden, m aar dan ontstaan 
e r  m isschien moeilijkheden wie e r  wanneer 
mag spelen. Als e r  g ro tere  kinderen spelen, 
is  dat dan niet gevaarlijk  voor de kleintjes? 
En wat moet e r  voor een soort ondergrond 
worden gebruikt g ras , grind of beton?
U begrijpt dat de kinderen e r  niet allem aal 
uitgekomen zijn in hun buurtvergadering. Wel 
zagen ze met grote m eerderheid  dat het plan 
zoals de heer Wempe dat had getekend beter 
was, dan hun eigen plan. De kinderen hebben 
nu een begin gemaakt. U iteraard  was dat niet 
volmaakt. M aar we hebben nu als volw asse
nen een idee w aarm ee we de kinderen een p le
z ie r  kunnen. doen en hoeven nu alleen m aar 
zelf eens te  gaan nadenken over hoe we hun 
wensen en die van onszelf in een plan kun
nen vangen.
Uw medewerking aan een werkgroep en die 
van de kinderen die kunnen helpen om de men - 
sen te  bewegen ook mee te  doen, kan de buurt 
een heel ander en veel vro lijker aanzien geven.

GEZELLIG WINKELEN 
IN EEN GEZELLIGE DUURT
Donderdag 10 ap ril vond e r  in De W itte Brug 
een vergadering plaats van de W erkgroep V er
keer met de buurtbewoners. Het onderwerp 
was de verkeerssitua tie  van de 2e N assau- 
s tra a t - Van Limburg Stirum straat.
Aanleiding was het plan van het Gemeente 
Vervoerbedrijf om in 1976 in deze s tra ten  
de ra ilsen  te vernieuwen. E r was een plan 
ontwikkeld om bij die gelegenheid de s tra  
ten geheel autovrij te  maken. De W erkgroep 
V erkeer vond dat de buurt van dit plan in 
kennis gesteld m oest worden en haar mening 
h ierover geven.
Om dat de W erkgroep zelf vond dat dit plan 
veel te  ver ging, had zij zelf al een paar 
andere mogelijkheden ontworpen en ook deze 
stonden te r  discussie.
De vergadering, waarbij ca. 25 buurtbewo
ners en w inkeliers aanwezig waren, begon 
nogal agressief ten gevolge van een m isv e r
stand. Dit m isverstand  is tekenend voor de 
situatie in de buurt. De w inkeliers dachten 
dat het autovrij maken van de w inkelstra
ten een initiatief was van het w ijkcentrum 
en dat zij — de w inkeliers -  zich tegenover 
de W erkgroep tew eer m oest stellen. E r  was 
zelfs al een boze brief opgesteld. Niets was 
m inder waar. Het was ju is t de bedoeling om 
to t een gem eenschappelijk standpunt te komen 
van buurtbewoners en w inkeliers. Het zoe
ken naar com prom issen om iedereen zoveel 
mogelijk tevreden te  stellen, was ju ist het doel 
van deze vergadering.
De werkgroep kwam met v ier situatieschetsen: 
Schets 1 behelste de huidige toestand: een 
s tra a t met tw eerichtingverkeer en een dubbe
le tram baan, waar aan w eerszijden (overdag 
illegaal) auto 's geparkeerd staan. Het gevolg 
is dat ladende en lossende vrachtwagens op 
de ra ils  moeten staan, zodat zowel het tr a m 
verkeer als de verkeersstroom  gedurende 
ko rte re  of langere tijd  tot stilstand  worden 
gebracht.
Schets 2 gaf een mogelijke oplossing: de 
s tra a t krijg t een eenrichtingverkeer m et de 
tram banen langs een tro tto ir. Dit geeft dan 
ru im te om de tro tto irs  met 50 cm te  v e r
breden. Daarbij is het dan mogelijk aan één 
kant (legaal) te parkeren.
Schets 3 ging w eer uit van eenrichtingverkeer 
Nu zijn de tram banen verschoven en sam en
gevoegd. In deze schets is  het mogelijk om 
tussen de tram baan en het tro tto ir  een f ie ts 
pad in te bouwen. De tro tto irs  kunnen 75 cm 
bred e r worden en ook nu is het mogelijk 
aan een kant te parkeren.

Schets 4 geeft in grote lijnen het oorspron 
kelijke voorstel* weer: de s traa t is geheel v e r-
keerv rij. De tro tto irs  zijn zeer breed, laden 
en lossen is mogelijk.
Vooral tegen het laa ts te  plan hadden de w in
kelie rs veel bezwaar. De winkels in de s t r a 
ten zijn voor een groot deel eenmanszaken. 
W anneer ze alleen mogen lossen, moeten ze 
d irec t daarna hun auto 's ergens anders b ren 
gen. De winkels zijn gedurende die tijd onbe
mand, hetgeen natuurlijk onaanvaardbaar is. 
Nadat e r  enkele uitgangspunten voor de w in
kelstraten  waren opgesteld, bleek ook plan 1 
(de huidige toestand) niet veel stem m en te 
krijgen.
Deze uitgangspunten waren: De s tra a t is op 
het ogenblik niet gezellig. De tro tto irs  zijn 
te  sm al en te rom m elig. Het is door de 
vele (geparkeerde) auto 's en de tram s een 
gevaarlijke straa t.
Vooral de f ie tse rs  zijn de dupe van het i l l e 
gaal parkeren. Een, gezelliger, veilige w in
k e ls traa t die goed bereikbaar is voor klanten 
en leveranciers is  zowel voor de buurtbewo
n ers  als voor de w inkeliers aantrekkelijk. 
De plannen 2 en 3 bleven dus als a lte rn a tie 
ven over. Het nadeel van plan 2 werd vooral 
gezien in het feit dat de tram baan dicht langs 
het tro tto ir  zou komen te liggen. Vooral door
dat e r  in plan 3 ru im te was gemaakt voor 
een fietspad, kreeg dit plan veel voorstanders. 
H ieraan werd toegevoegd dat e r  dan voor de 
hele buurt een nieuw verkeerscircu latiep lan  
m oest worden opgesteld, waarbij het doorgaan
de verkeer (vooral komend van Haarlem  op 
weg n aa r de binnenstad) om de buurt heen g e 
leid  zal worden.
De W erkgroep V erkeer zal dit plan uitwerken 
en daarna opnieuw voorleggen aan de buurt.
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Werkgroep maakt plan 
voor woonerf 
„DE WESTER STAATSMAN”
Op de vergadering van de w erkgroep v erb e
tering woonomgeving Van Beuningenplein van
2 april kwamen twee plannen op tafel met 
een mogelijke nieuwe indeling van de stra ten  
ten westen van de Van H allstraat. Het ene 
voorstel bestond uit een schets van een een- 
rich tingsverkeersitua tie  m et een aanduiding 
van de daardoor mogelijke uitbreiding van 
groen en speelgelegenheden.
Helaas was de indiener van dat plan op de 
dag van de vergadering ziek, zodat hij zijn 
plan niet nader kon toelichten.
Bij het andere plan was een uitvoerige b e
schrijving van de redenering die had geleid 
tot het ontstaan van dit plan. Omdat de g e 
dachten achter zo'n voorstel juist voor u erg 
in te ressan t zijn zullen we deze keer de b e 
langrijkste  punten uit de toelichting voor u 
beschrijven. Binnenkort wil de w erkgroep bo
vendien de buurtbewoners w eer raadplegen over 
de richting waarin verder gewerkt moet w or
den, zodat het nuttig is dat u vast weet met 
welke denkbeelden ze bezig zijn. De toelich
ting bij het voorstel begint met de volgende 
inleidende woorden: ,,Een s traa t is m eer dan 
een adres. Het moet vooral een plaats zijn 
w aar het p lezierig  wonen is " .
In dit plan, dat nog helem aal open is en nog 
lang niet definitief staat onder m eer: De s traa t 
moet w eer de ru im te worden, w aar je  je  bu
ren spreekt, w aar kinderen onder het to e 
ziend oog van de ouders voor hun eigen deur 
kunnen spelen. Om dat mogelijk te  maken 
moet e r  ru im te worden vrijgem aakt voor m eer 
bomen, m eer groen, m eer speelgelegenheid' 
Om ruim te en ru s t op het woonerf te k r i j
gen moet de rijs tro o k  voor het autoverkeer 
zo sm al mogçlijk gehouden worden m et p as- 
seerp laa tsen  om de zestig , zeventig m eter. 
De rijstrook  verschuift steeds van links naar 
rech ts om de automobilist te dwingen rustig  
te  rijden. DE AUTOMOBILIST MOET VOE
LEN DAT HIJ TE GAST IS OP HET WOON
ERF, WAAR EEN SPELEND KIND VOORRANG 
HOORT TE HEBBEN.
Rust kan verkregen worden voor verkeerv rije  
gebieden te maken en het omlaag drukken van 
het rijtem po. Ruimte kunnen we winnen door 
de auto genoegen te  laten nemen m et slechts 
een rijstrook.
Als e r  rekening moet worden gehouden met 
tegenliggers, is dat m eteen ook bescherm ing 
voor spelende kinderen en bejaarden die niet 
zo vlug m eer zijn. De opste ller is ook van 
mening, dat geen verkeersborden behoeven 
te worden geplaatst. Het zijn lelijke sta  in 
de wegs. En de weggebruiker m erkt zelf 
wel dat e r  weinig mogelijkheden zijn om zich 
als wegpiraat te gedragen. Om de m ogelijk
heden voor de auto tot het noodzakelijke te -  
beperken, zal gew erkt worden volgens het 
principe van de paling fuik. Hoe verder de 
auto in de buurt doordringt hoe m inder m a
noeuvreerruim te hij krijg t, dus hoe m inder 
aantrekkelijk het wordt om zo ver door te  
rijden.
Een woonerf dat bovenstaande ru s t en ru im 
te biedt, gooit u ite raard  het huidig gebruik 
van stra ten  en pleinen nogal om. Niet ie d er
een zal daarm ee gelukkig zijn. Als ste lrege l 
geldt echter dat het plan voor zoveel moge
lijk bewoners aanvaardbaar moet zijn. D aar
om zal e r  een duidelijk beeld moeten worden 
verkregen van de behoeften die e r  in de buurt 
bestaan. In het voorstel is ook geprobeerd 
de verkeersafw ikkeling logisch te  laten zijn 
en aan te  laten sluiten bij de huidige situatie  
en de gedachten ach ter het bestaande v e rk e e rs - 
patroon.
E r komen drie soorten stra ten  in het plan 
voor. 1. Straten die een duidelijke aan- en 
afvoerfunktie hebben. 2. S traten w aar het auto
v erkeer stokt. 3. S traten die voor norm aal 
autoverkeer ontoegankelijk kunnen worden g e
maakt. Hierbij is aan de volgende voorw aar
den voldaan; a. Elke bewoner zit op redelijke 
afstand van de (auto) rijweg, redelijk  dichtbij 
parkeervoorzieningen èn bij de woonerfvoor- 
zieningen; b. De verkeersafw ikkeling blijft 
voor de m eeste bewoners hetzelfde of behoeft 
slechts geringe wijziging.
T enslo tte ste lt de ontwerper zich de b es lu it
vorming als volgt voor: de werkgroep komt 
m et een plan; de afdeling stadsontwikkeling 
en het wijkcentrum adviseren; alle mogelijke 
groepen verenigingen en kom m issies in de 
buurt worden gehoord en hun op- en aanm er- 
keningen worden zoveel mogelijk in het plan 
verwerkt.
Dit wordt dan allem aal per s tra a t uitgewerkt 
(bijvoorbeeld) door straatkom m itees. Alles 
wordt in een buurtvergadering besproken en 
elke bewoner krijgt een boekje met een v e r
klaring van alle punten van het plan in ieder 
geval voorzover die betrekking hebben op zijn 
eigen straa t.
Toen de werkgroep bovenstaand plan besprak, 
w aren daar twee heren van stadsontwikkeling 
bij aanwezig. Zij hadden nogal wat bezwaren, 
omdat het tè revolutionair zou zijn. Het be
tekent dat ze vinden dat een vlotte en onge
stoorde voortgang van het autoverkeer van 
g ro te r belang is dan het ongestoord kunnen

2e Nassaustraat: Zó moet de verkeers
situatie niet blijven.
spelen van kinderen of rustig  wandelen van 
ouderen. Ook wat betreft de groenvoorzie
ningen zagen ze nogal wat bezwaren, omdat 

in het plan afgeweken werd van de stedelijke 
groenvoorziening. Het is duidelijk dat het 
plan zoals dat op de vergadering van de w erk
groep werd gepresenteerd  niet zom aar zon
der m eer zal worden uitgevoerd. Willen we 
ech ter op de langere duur niet afgescheept 
worden met veranderingen in onze woonom
geving waar we niet op zaten te wachten, dan 
zullen we moeten kijken welke delen van 
ons plan te  verenigen zijn m et de plannen 
van stadsontwikkeling en van andere groe 
pen of mensen in de buurt.

HUURSUDStDIE V00R 
BIJNA ALLE WONINGEN
Met ingang van 1 juli kunnen de huurders van 
alle soorten huizen aanspraak maken op steun 
van het rijk , als de huur in verhouding tot 
hun inkomen te  hoog is.
Buiten de subsidie vallen alleen de mensen 
m et een belastbaar inkomen boven de 30.000 
gulden per jaar. Ook vallen buiten de re g e 
ling, woningen m et huren die hoger zijn dan 
5400 gulden per ja a r  (f 450,- per maand) 
omdat deze als luxe huizen beschouwd w or
den.
Vorig ja a r  konden alleen in aanmerking ko
men de bewoners van de m et rijkssteun  g e
bouwde of verbeterde huizen en van huizen die 
in het kader van de harm onisatie een ex tra 
huurverhoging hadden gekregen. De subsidies 
gelden vanaf 1 ju li, de dag waarop de huur
verhoging van 8 procent ingaat.
Mensen, die hun inkomen krijgen van de B ij
stand, kunnen nu ook huursubsidie krijgen. 
W anneer man èn vrouw werken, worden hun 
inkomsten niet zonder m eer bij elkaar opge
teld. Door het werk van de vrouw kan de sub
sidie nu ten hoogste verm inderen met een 
zesde deel van wat de vrouw m eer verdient 
dan 1500 gulden. Het inkomen van inwonende 
kinderen heeft geen invloed op de subsidie. 
Buiten de subsidieregeling vallen ongehuw- 
den, die jonger zijn dan 30 jaar. Daarvoor 
komt nog een aparte regeling. De huursub
sid ies zullen op den duur zoveel mogelijk 
worden uitgekeerd via de verhuurder. De v e r
huurders brengen dat bedrag dan in m inde
ring op de te betalen huur. W aar de su b si
die niet via de verhuurder loopt, krijg t de 
huurder voorlopig per kwartaal de subsidie 
toegestuurd. Landelijk wordt nog voor een 
systeem  van betaling gekozen.
In de Nota Huur- en Subsidiebeleid van 1974 
(die nu langzaamaan wordt ingevoerd) staa t 
dat elke volwassene rech t heeft op een ze lf
standige woonruimte van goede kwaliteit, t e 
gen een p rijs  die in redelijke verhouding staa t 
to t het inkomen. T e r  verduidelijking van de 
nieuwe subsidieregeling volgen h ier een paar 
voorbeelden:
Een gezin met een belastbaar inkomen van 
f 17.000,- betaalt per maand 250 gulden aan 
huur. Voor hen bedraagt de subsidie per ja a r  
f 720,-: dit is 60 gulden per maand.
Zou de huur van dit gezin 300 gulden b e
dragen, dan zou de subsidie 1200 per ja a r  
zijn, dat is per maand dus 100 gulden.
W anneer de laagste inkom enstrekkers (beneden 
de 14.000 per jaar) wonen in een huis van 
450 gulden huur per maand, geeft het rijk  
hen per maand 280 gulden subsidie. Dit is 
het maksimum van de tabel. Een gezin met 
een inkomen van 29.000 gulden dat in zo'n 
zelfde huis woont k rijg t dan per maand m aar 
15 gulden.
De gemeente A m sterdam  heeft enkele w ijk
posten aangewezen, w aar aanvraagform ulie
ren  te verkrijgen zijn voor de subsidie. Voor 
onze buurt. S taatslieden- en Hugo de Groot, 
is dat: W ijkcentrum Spaarndam, Polanenstraat 
90, tel. 24 88 55.
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VOORZIENINGSCENTRUM?
Ü  M É

Kaartmiddag van de Algemene Bond voor Bejaarden. Deze bond bestaat dit 
jaar 30 jaar en is daarom bezig met een grote ledenwerfaktie. Komt U eens 
langs op de klubmiddagen in gebouw Westerkwartier, van Beuningenplein, 
op dinsdag, donderdag en vrijdag van 1 tot half 4. Iedereen boven de 55 
jaar is welkom.

“  INFORMATIE“ ‘ ~J 
VOOR DE BUORTDEJAARDEN

Deze keer willen we wat m eer aandacht be
steden aan onze oudere, buurtgenoten. Wat 
wordt e r  voor hen gedaan en wat wordt e r  
door hen gedaan. Alleen al in de S taa ts lie 
denbuurt wonen e r  bijna 2500 bejaarden op 
een totaalbevolking van 17.000. Dat wil zeg
gen dat e r  van iedere 7 bewoners e r  één 
ouder is dan 65 jaar. Als we naar heel 
A m sterdam  kijken is dat niet zoveel, m aar 
opzichzelf betekent dat een grote groep in 
het leven staande mensen. Ook deze m en
sen -  waarom niet? -  maken deel uit van 
onze buurt. Velen van hen -  u ite raard  lang 
niet allem aal - zijn op de een of andere 
m anier hulpbehoevend of eenzaam. Sommi
gen kunnen al m et een beetje hulp van bu
ren  of vrienden zelfstandig leven, anderen 
hebben vaker hulp nodig. Op welke m anieren 
wordt e r  in de buurt hulp geboden en op w el
ke m anier zijn deze 65+ e rs  zelf actief. 
We zullen beginnen m et een opsomming van 
hulpverleningsinstanties in de buurt:
-  Wijkpost S taatslieden/Fred. Hendrikbuurt, 
Van B oetzelaerstraat 49, tel. 14 34 14.
Deze wijkpost signaleert noden, zorgt voor 
huishoudelijke hulp en helpt bij plaatsing 
in een bejaardentehuis. Bij ziekte zorgt de 
wijkpost voor een verpleeghulp.
Bovendien bezorgt de wijkpost maaltijden aan 
huis. Form ulieren hiervoor zijn v e rk rijg 
baar bij de wijkpost.
-  Kom m issie bejaardenkontakt (KBK). Mevr. 
C.J.M. P ijnacker, H outrijkstraat 22 hs., tel. 
82 94 91. Mevr. P ijnacker is in de wijk be
schikbaar voor bejaardenhulp. Zij helpt u aan 
huisbezoek, ook zij bemiddelt bij opname in 
een bejaardentehuis. Behalve dat zorgt zij 
ook dat e r  kleine klusjes opgeknapt w or
den, zoals lekkages en T V -repara ties. Mevr. 
P ijnacker is al zo'n zeventien ja a r  actief in 
de buurt. Sinds de oprichting van de w ijk
post worden de taken enigszins verdeeld.
-  Kruisverenigingen. De vroegere k ru isv er
enigingen op diverse geestelijke grondsla
gen -  Groene k ru is, w it-gele kruis en oranje 
groene kruis -  werken tegenwoordig samen 
onder de naam Samenwerkende A m sterdam 
se  kruisverenigingen.
A dres: P rin sessekerk , Schaepm anstraat 2, 
tel. 84 42 16. E r  is iedere middag sp ree k 
uur van 1-2 uur.
M aar niet alleen voor de zieke, ook voor de 
gezonde bejaarden wordt e r  wel het een en*

ander gedaan. E r  zijn d iverse verenigingen 
die, niet alleen voor, m aar ook door b e jaa r
den, ontspanning verzorgt. Sommige ervan 
zijn op godsdienstige grondslag gebaseerd, 
andere zijn 'neu traa l'. Zoekt u zelf m aar 
u it w aar u zich het beste thuis voelt,
-  Algemene Bond van Bejaarden Afdeling 
7, De Witte Brug. Clubmiddagen: dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 1-4 uur.
-  A m sterdam se Bejaardenbond, Ons Huis, 
Van Beuningenplein 25. Clubmiddagen: d ins
dag en donderdag van 1.30-3.30 uur.
-  Bejaardenclub Nassau (gereform eerd), De 
W ittenstraat 114. Clubmiddag: dinsdag van 
1.30-4 uur.
-  Bej aarden club Dankbaarheid (gereform eerd), 
De W ittenstraat 114, Clubmiddag: donderdag 
van 1.30-4 uur.
-  3e Doopsgezinde O uderensociëteit 'E lim ', 
F rederik  H endrikstraat 9. Clubmiddag: don
derdag van 11.45-3.45 uur. 
Bejaardengymnastiek van 1-1.30 uur.
L utherse Bejaarden Soos, Van B oetzelaer
s traa t 49. Clubmiddag van 2-4 uur.
Magdalena 2 (room s-katholiek), De W itten
s tra a t 27. Clubmiddag: maandag van 1 -4 uur. 
Ned. Hervorm d 'M aran tha', Van H allstraat 
118 (naast P rinsèssekerk). Clubmiddag: dins
dag van 2-4 uur.
Bejaardengym nastiek van 1.30-2 uur. 
T ichelsoos U W  Staatsliedenclub, Marnixkade 
34. Clubmiddag: donderdag 1.30-4 uur. 
Bejaardengymnastiek: donderdag 12.15-1 uur. 
buurtcentrum  De R eiger, Ver. Ons Huis, 
Van Reigensbergenstraat 64. Clubmiddagen: 
maandag, donderdag en vrijdag van 1-5 uur. 
Bejaardengymnastiek: vrijdag van 1-1.30 uur. 
Zondagmiddaginstuif: eens in de maand. 
W arme maaltijden: woensdagmiddag 5 uur. 
Voor de zondagmiddaginstuif en de warm e 
m aaltijden moet u zich even in verbinding 
stellen  met de staf (tel. 12 09 20).

D it artikel is een aanzet om ook in het v e r 
volg wat m eer aandacht aan de 65+ers te  
geven. H iervoor is het nodig dat ook uit d e 
ze groep wat reac ties komen. Als die re a c 
ties komen willen zo mogelijk iedere maand 
in de Wijkkrant wat m eer aandacht besteden 
aan onze oudere buurtgenoten. Vanuit de r e 
dactie zullen we ook zo nu en dan eens een 
bezoek brengen aan een van de clubs om een 
verslag  van de activiteiten te maken.

WAT IS DAT 
NOU, ZO’N

ciTO-TOETs
E r zijn dit ja a r  w eer heel wat kinderen die 
de lagere school gaan verlaten. Voor die 
tijd  wordt hun een toets afgenomen, de CITO- 
toets. Het leek de redaktie een goed idee 
om U daar eens wat m eer inform atie over 
te geven.
Wat is dat nou eigenlijk, zo'n Cito-toets. 
Om te  beginnen een aantal vragen, die aan 
uw kinderen worden vooigelegd aan het eind 
van hun lagere schoolloopbaan. M aar ook: "E en  
methode om wat uw kinderen hebben opgesto
ken op school te  vergelijken met de vorde
ringen van alle andere zesde k la sse rs  in de 
s ta d ."  De m anier waarop de uitslag van het 
onderzoek wordt medegedeeld berust dan ook 
op die vergelijking.
Dat gaat zo: 1 geeft aan, dat alle kinderen in 
A m sterdam  de vragen beter hebben beant
woordt, 50 betekent, dat precies de helft 
het beter heeft gedaan, 100 tenslotte verte lt, 
dat niemand e r  in  is geslaagd het nog 
beter te doen. Heel belangrijk is dat u be
seft, dat een laag cijfer net zomin garandeèrt 
dat uw kind e r  niets van heeft begrepen, 
als een hoog cijfer in staa t voor het genie 
van uw kind. Eigenlijk geven die c ijfers a l
leen m aar aan in hoeverre het onderwijs 
aan uw kind besteed is geweest. Anders g e 
zegd: Hoe hoger de uitslag van de toets, 
höe m eer de manie r  waarop het onderwijs 
w srd gegeven geschikt was voor uw kind; 
terw ijl een heel lage sco re  een aanduiding 
is van het feit, dat, als men uw kind iets 
had willen bijbrengen, het njet op deze m a
n ie r had gemoeten.
Omdat daarvoor verschillende oorzaken denk
baar zijn, wil verder onderwijs wel eens veel 
betere en ook veel slech tere resu ltaten  a f
werpen, dan verwacht op grond van de toets. 
In grote lijnen blijken de resultaten ech ter 
wel in overeenstem m ing te zijn m et de v e r
wachtingen.
Wat het m eest voor uw kind geschikt is , kunt 
u het best proberen vast te stellen in overleg 
met het schoolhoofd en het kind, dat soms 
heel uitgesproken ideeen heeft over wat het 
wil, iets wat u niet zonder m eer naast u neer 
moet leggen, omdat het kind dan m eestal ook 
bereid is zich daarvoor in te zetten. Die te 
verwachten inzet en de CITOAoets kunnen 
helpen bij het vaststellen  van het soort on
derw ijs dat het m eest geschikt is. Alleen 
zaligmakend is de uitslag van de toets z e 
ker niet.
HOE GAAT DAT NOU ZO'N CITO-TOETS? 
Om e r  zeker van te zijn dat e r  een eerlijke 
beoordeling plaats kan vinden, heeft men het 
"m u ltip le -ch o ice"-systeem  te hulpgeroepen. 
Dat wil zeggen, dat men bij elk probleem 
dat aan de kinderen wordt voorgelegd ook 
v ier antwoorden geeft, waaruit een keuze 
gemaakt moet worden. Een antwoord is goed. 
Alle anderen zijn fout. A ls 'je  dat dan door 
de computer na laat kijken zijn vergissingen 
onmogelijk. Als de onderwijzer zelf antwoor
den na moet gaan kijken zoals die door de 
kinderen worden gegeven, kan hij veel gem ak- 
kelijker vergissingen maken en hij loopt 
het ris ico  dat hij een onduidelijk antwoord 
van P ietje goed rekent, omdat het zo’n a a r 
dig joch is dat het vast wel heeft begrepen, 
M aar bij Rietje die altijd zo rum oerig is r e 
kent hij het fout, want zie je wel dat krijg 
je  e r  van als zo’ n kind niet oplet, denkt hij 
dan haast vanzelf.
Overigens ook zo’n m ultiple-choice is  niet 
m eer dan de m inst slechte vafi een aantal 
kwade oplossingen.
WAT VRAGEN ZE ZOAL IN ZO’N CITO- 
TOETS?
Als we ons beperken tot de onderwerpen, 
dan komen we daarbij het volgende tegen.
1. STILLEZEN. De kinderen moeten v e r 
haaltjes lezen en om te kijken of ze het 
bégrepen hebben worden e r  dan een paar 
vragen over gesteld volgens de "m u ltip le - 
choice"'-methode.
2. TAALGEBRUIK Dit omvat allerle i zaken. 
Bijvoorbeeld zinnen maken. V erder het v e r
beteren van fouten in een opstel, spelling en 
zinsontleding en woordbenoeming.
3. REKENEN Dit omvat d rie  onderdelen die 
de belangrijkste rekenmethoden toetsen.
4. ALGEMENE KENNIS Hieronder valt een 
keuze uit de volgende d rie  hoofdstukken. 
A. Leerlingen die de lagere school verlaten

moeten beschikken over een aantal vaard ig
heden: 1) ze moeten kaarten kunnen hanteren 
2) ze moeten eenvoudige grafieken en tabel
len leren  lezen, 3) ze moeten de weg kunnen 
vinden in naslagm ateriaal. B. Kennis der na
tuur. C. Aardrijkskunde, geschiedenis, m aat
schappijleer, geldcirculatie, ontwikkelingssa
menwerking, enzovoort.
DE WAARDE VAN DE CITO-TOETS.
U heeft het uit het voorgaande al wel begrepen. 
Hoewel uit de uitslag van de toets wel iets 
is af te leiden, moet u e r  zich niet onvoor
w aardelijk aan vastklampen. In de ee rs te  
plaats is de hoogte van de toetsuitslag p ersé  
niet een aanduiding van de intelligentie. In 
de tweede plaats is ook de toets niet honderd 
procent zeker. Integendeel zelfs. Het toeval 
speelt een vrij grote rol nog.
M isschien maken de volgende cijfers dat 
duidelijk. Als uw kind een score maakt van 
40, dan volgt daaruit met grote w aarsch ijn 
lijkheid dat de ju iste  sco re  ergens tussen 
27 en 54 zal liggen. E r  kan dus een afw ij- 
kng optreden van 13 â 14 punten zowel naar 
boven als naar beneden. Bij 50 is dat 36-64, 
bij 60 van 46-73, bij 70 van 56-81, bij 80 
van 68-89, bij 90 van 82-95. E r  blijft dus 
nogal wat onzekerheid. Kortom gebruik niet 
alleen de toets m aar ook uw gezond verstand 
bij de beslissing over de school die uw kind 
gaat bezoeken. >

UITSLAG
PRIJSVRAAG
V00RZIENINGENCENTRUM
Wie weet een goede naam voor het toekom s- 
tige voorzieningencentrum aan de Van L im 
burg Ş tirum straat?
Die vraag hebben we u een paar keer ge
ste ld  in de vorm van een prijsvraag. Het 
w ijkcentrum  heeft m aar liefst 35 reak ties 
ontvangen.
E r  waren hele goede namen bij, zodat het 
n ie t m ee viel de beste eru it te  kiezen.
De inzendingen gingen soms gepaard met 
leuke brieven. Iemand stuurde zelfs een h is 
to risch  overzicht van de vroegere molens 
en hofsteden, die h ier stonden voor dat de 
Staatsliedenbuurt werd gebouwd.
Veel mensen lieten de naam terugslaan op 
de direkte omgeving. Zo werden genoemd:, 
het van Lmburg Stirum huis, het S taatslie- 
denhuis, De Witten, de Wittenhof, W itten- 
luitjeshof en nog veel andere.
Andere inzenders probeerden in de naam de 
funktie van het voorzieningencentrum  te la 
ten doorklinken: Trefpunt, Knooppunt, de P le -  
zierklub, het Lustruim  en de Toverdoos. 
Sommige leze rs hadden ,,De S tille Verwach
ting" dat ,,Ons Droom beeld" „Domela N ieu- 
wenhuis" zal gaan heten. Zij worden helaas 
te leurgesteld , want de naam die als beste uit 
de bus kwam, was: ,,DE KOPEREN KNOOP" 
Volgens de jury  is dit een naam met een v ro 
lijke klank en met een binding met de buurt. 
De ouderen zullen zich wel herinneren dat 
de Staatsliedenbuurt vroeger de koperen kno
pen buurt werd genoemd. E r woonden toen 
nam elijk veel tram kondukteurs, po litie-agen- 
ten en ander gem eentepersoneel in de buurt, 
m ensen in uniformen m et koperen knopen. 
Vandaar.
De gelukkige w innaar van de hoofdprijs (een 
kado-bon van f 50,-) is de heer F. van Niel, 
van Hogendorpstraat 887.
Een eervolle vermelding kregen d e h e e r  S.J. 
Bakker uit de van Beuningenstraat voor de 
naam Domela Nieuwenhuis; Mevr. S. Kem
per-Kooy uit de van Beuningenstraat m et de 
naam „P arfum " (zo heette vroeger de kinine- 
fabriek); Tineke Tabak-Sas uit de v.d. Duyn- 
s tra a t voor de naam Het Staatsliedenhuis en 
L.C. de W aardt uit de van Beuningenstraat 
m et de naam De Staatsman.
Deze v ier inzendes ‘ krijgen elk een kado- 
bon van f 25,-.
We bedanken alle inzenders voor het m ee
doen, de w inkeliersvereniging voor het te r  
beschikking stellen van de prijzen.
Moge de naam ,,De Koperen Knoop" spoe
dig ingeburgerd zijn in de buurt.
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Ook Staatsliedenbuurt krijgt binnenkort 
deze huisvuil-kontainers.

Proef gaat in rond half mei

Huisvuil- 
kontainers
IN DEEL VAN DE 
STAATSLIEDENBUURT
O m streeks half mei zullen e r  op zo'n twintig 
plaatsen in de S taatsliedenbuurt huisvuil-kon- 
ta iners  worden geplaatst. Vanaf dat moment 
zal dan de maandagse vuil-ophaaldienst in 
een groot deel van de buurt vervallen. De 
kontainers zullen geplaatst worden in de buurt 
die begrensd wordt door de Haarlemmerweg, 
Nassaukade, Jac, Catskade en Fannius Schol - 
tenstraa t. De Reinigingsdienst hêeft de p laa t
sen  voor de kontainers zo uitgezocht, dat de 
omwonenden e r  zo min mogelijk last van zu l
len hebben.

SCHONE STRAAT.
Op 18 november van het vorig ja a r  is de 
Stadsreiniging bij wijze van proef begonnen 
het huisvuil drie keer per week in onze buurt 
op te halen. U hebt w aarschijnlijk kunnen 
m erken dat de aanblik van de s tra ten  d a a r
door aanm erkelijk is verbeterd.
Nu e r  voldoende ervaring  is opgedaan met 
deze proef gaat de Stadsreiniging half mei 
dus beginnen m et het experim ent m et hu is
vuil-kontainers. Het ophalen van huisvuil op 
woensdag en vrijdag blijft hierbij gewoon ge
handhaafd.
In de Dapperbuurt is met dit systeem  begon
nen en gebleken is dat de kontainers daar 
in een grote behoefte voorzien. Iedereen kan 
nu op elk moment afval in een kontainer de
poneren. Tussen de vuilophaaldagen door wórdt 
e r  dan ook vrijw el geen huisvuil m eer op 
s tra a t gezien.
Het is de bedoeling de hele buurt op den duur 
van kontainers te voorzien, m aar voorlopig 
blijft de maandagse vuilophaaldienst gehand
haafd in het stuk begrensd door de H aarlem 
merweg, Fannius Scholtenstraat, K ostverlo- 
renvaart, Oostelijk M arktkanaal, van Hogen- 
do rpstraa t en Van H allstraat.

HIER KOMEN ZE TE STAAN.
H ieronder vindt u de plaatsen w aar de kon
ta iners zullen komen te  staan. Mocht u erns - 
tige bezwaren hebben tegen één of m eer van 
de uitgezóchte plaatsen, dan kunt u dat doo r
geven aan het W ijkcentrum, Van H allstraat 81, 
tel. 82 11 33.
U ite rste  term ijn voor uw eventuele klachten: 
WOENSDAG 7 MEI!

De W ittenstraat, naast perceel 8; De W itten- 
s tra a t t.o. perceel 71 (bij lantaarnpaal); De 
W ittenstraat t.o. perceel 111 (bij lan taa rn 
paal); le  N assaustraat t.h.v. perceel 7 (bij 
lantaarnpaal); le  N assaustraat tussen perceel 
34 en De Wittenkade; 2e N assaustraat t.h.v. 
het voormalige pand 10 (vlak tegen perceel 
12); De Wittenkade t.o. perceel 101 (aan de 
waterkant); De Wittenkade t.o. de Fannius 
Scholtenstraat (waterkant) (bij lantaarnpaal) 
Van Beuningenstraat naast perceel 9; Van 
Beuningénstraat t.o. perceel 74-76 (bij lan
taarnpaal); Van B o e tse laerstraat t.h.v. perceel 
4; Van Hogendorpstraat t.h.v. perceel 31; 
Van Hogendorpstraat t.h.v. perceel 81; Fan
nius Scholtenstraat. t.h.v. perceel 53 (op de 
rijweg); Van der Hoopstraat tussen perceel 
59 en de Fannius Scholtenstraat (rijweg); 
Van Limburg S tirum straa t t.h.v. perceel 7; 
J.M . K em perstraat tussen perceel 53 en de 
Fannius Scholtenstraat; Bentinckstraat 35( r i j 
weg).

De twee buurthuizen in de Hugo de G root- 
buurt hebben heel wat aktiviteiten in petto 
voor de komende feestdagen. Ze zijn m et 
name bedoeld voor de kinderen van 4 tot 
12 ja a r  en vinden plaats in buurthuis de 
R eiger, van R eigersbergenstraat 65. Ook 
op 6 en 7 mei worden e r  vanuit dit bu u rt
huis overdag een aantal aktiviteiten georga
n iseerd . Vooral werkende m oeders zullen 
e rg  blij zijn dat hun kinderen op deze twee 
vakantie-dagen in de Reiger een p lezierig  
onderdak kunnen vinden. H ieronder vindt u 
het volledige program m a voor de kinderen. 
Het Trefpunt, 3e Hugo de G rootstraat, houdt 
op koninginne-dag "Open Dag": iedere buurt
bewoner is dan van harte welkom voor een 
kopje koffie, een spelle tje  kaart, een p ilsje 
aan de bar en ga zo m aar door. 's  Avonds 
kunt U volop feestv ieren  in dit buurthuis. 
Ook voor de buurtbejaarden wordt goed g e 
zorgd. Op 5. mei wordt in de Reiger een v ro 
lijke feestmiddag gehouden. E r  kan gedanst,

WIJKCENTRUM:
SERVICE VOOR DE DUURTEN
Wat 'doet nou eigenlijk het wijkcentrum?
In de ee rs te  plaats steunt het de aktiv ite i
ten van buurtbewoners om hunbuurt leefbaar
der te maken. Je  kunt e r  stencillen, v erg a
deren, brieven typen, a llerle i dingen die no
dig zijn om akties op poten te zetten. D aa r
naast probeert het wijkcentrum kontakten te 
leggen tussen de aktieve groepen en aktieve 
m ensen in de buurt. En ook kontakten tussen 
buurtgroepen en de gemeente.
Het wijkcentrum is geen gem eentelijke dienst 
of zo iets, al wordt het wel door de gemeente 
gesubsidieerd.
Alle buurtgroepen, verenigingen en organi
sa ties in de buurt kunnen een vertegenw oor
diger sturen naar de z.g. wijkraad.
Op die wijkraad geven deze vertegenw oor
digers zoveel mogelijk inform atie aan elkaar 
door, zodat de groepen niet langs elkaar heen 
werken, m aar elkaar steunen in hun akties 
en aktiviteiten.
Iedere buurtbewoner is van harte welkom 
op deze w ijkraadsvergaderingen. Deze w or
den eens in de maand gehouden, en wel op 
de tweede maandag in de maand. P laats: 
P rin sessekerk , van H allstraat 118.
Elke ochtend kunt u in het wijkcentrum alle 
inform atie krijgen over de buurt die u nodig 
heeft: over werkgroepen in de buurt, over 
klubs voor kinderen en volwassenen, over be- 
stem m ings- en renovatie-plannen en noem 
m aar op. Theo (zie foto) zal u zo veel m o-

gehost en gezongen worden op de muziek 
van het bandje Red Bluès, dat al enige keren 
in onze buurt is opgetreden. De kosten zijn 
gering: 50 cent, inklusief koffie en koek. 
M aar U moet wel even van te voren k a a r
ten bestellen bij de staf van de Reiger. 
PROGRAMMA OP 30 APRIL IN DE REIGER: 
van 11 tot 1 uur: RUILMARKT en KREATIE - 
VE MARKT; voor de deur van het buurthuis 
staan een aantal kram en opgesteld w aar kin
deren allerle i dingen m et elkaar kunnen ru i
len of verkopen.
van V22 tot 2 uur: STRAATTEKENWEDSTRIJD 
in de van R eigersbergenstraat, die op deze 
koninginnedag voor het verkeer zal worden 
afgesloten.
van 2 tot l/24: STRAATSPELEN, waaronder 
zaklopen, ringsteken, hinkelen eïi sp ijk e r-  
slaan. Voor de winnaars zijn kleine prijzen  
beschikbaar.
Kosten voor dit hele program m a bedragen 
slechts: éen gulden. Bij slecht w eer zal het

gelijk proberen te helpen. Als hij e r  zelf 
niet uitkomt, weet hij in ieder geval de 
persoon te vinden die u wel verder kan hel
pen.
Loop rustig  eens bij hem binnen. U bent 
van harte  welkom. Voor alle zekerheid nog 
even het adres: Van H allstraat 81.

...en van binnen.
Achter het buro: administrateur Theo.

Het wijkcentrum van buiten...

Bloembakken voor de ramen!

Een heleboel buurtbewoners maken er een goede gewoonte van om, zo gauw 
het weer dat toelaat, bloembakken voor de ramen te plaatsen. Een heleboel 
doen dat echter nog niet. Jammer, want het is zo'n feestelijk gezicht. Kom op, 
doe dit jaar ook mee aan het opvrolijken van uw straat. Het wordt U extra 
gemakkelijk gemaakt. Want als U moeite heeft met het vastspijkeren van zo'n 
bloembak, met het naar boven dragen van een zak aarde en noem maar op, 
dan kunt U hulp krijgen van een van uw buurtgenoten. Gratis en voor niks. 
Uv/ bloemenman weet er meer van. Maar U kunt ook het wijkcentrum even 
bellen: 821133. Verwen U zelf en Uw buurtgenoten met een groen-versierde 
gevel.

program m a naar binnen worden verplaatst.
PROGRAMMA OP 5, 6 en 7 ...
Op 5 mei kunnen de kinderen vanuit de R ei
g er op snuffeltocht door de stad. E e rs t gaan 
we uitzoeken wat e r  zo al te  doen is op deze 
bevrijdingsdag. Daarna gaan we tussen al die 
mogelijkheden kiezen en gaan we in groepjes 
n aa r die aktiviteiten heen.
Het kost twee gulden als je mee wilt. Op 6 
m ei is e r  's  ochtends ?en instuif, w aarin de 
kinderen kunnen kleien, tim m eren, spelletjes 
doen enz. 's  Middags wordt e r  een v o sse - 
jach t gehouden in het Vondelpark. Om half 
twee gaan we samen vanuit de R eiger naar 
het park. Kosten: f 1,25.
Op 7 mei 's  ochtends w eer een instuif, en 
's  middags een spannende film. Welke was 
bij het te r  p erse  gaan nog niet bekend. Aan- 
vang: half twee, toegang: f 1,25.
Voor m eer inform atie over alle aktiviteiten 
in buurthuis de R eiger kunt U te rech t bij 
Sonja van de Berg, tel. 84 56 76.

\S7S
IN KAMPEERBOERDERIJ

"DE ZCNNEPITTER"

ZUIDLAHEN( Groningen )

VAN M A N D A G  30 JUNI- DINSDAG 8 JULI 

voor jongens en meisjes van 4’-12 jaar

GEORGANISEERD DOOR DE BUURTHUIZEN 

"DE WIITE BUIG" en 

"ONS BUIS"

K osten ƒ 9 5 ,— voor de gene d ie  d i t  
n i e t  kunnen b e ta le n  kan een r e g e 
l in g  g e t r o f f e n  w orden.

P o ld e rs  v e rk rijg b a a r  in  ons Huia en 
de W itte  B rug.

MEDEDELINGEN
WIJKRAAD.
Mensen die mee willen denken en mee 
willen werken aan a lle rle i akties en 
aktiviteiten in de wijk kunnen:
-  elke ochtend van maandag t/m  v r i j
dag inform atie krijgen op het wijk
centrum  Van H allstraat 81, tel 
82 11 33 of
-  op maandag 12 mei om 8 uur 
's  avonds op de w ijkraadsvergadering 
komen. D aar kunt u andere aktieve 
buurtbewoners ontmoeten ofu opgeven 
voor een van de werkgroepen in de 
wijk. De vergadering wordt gehouden 
in de P rin sesse -k e rk , Van H allstraat 
118.

■ SOCIAAL RAADSVROUW.
Elke maandag en donderdag van negen 
tot twaalf uur kunt u terecht op het 
spreekuur van de sociaal raadsvrouw 
in de Van H allstraat 81, tel. 840230.

KRUISV ER ENIGINGEN.
De gezam enlijke kruisverenigingen 
zijn gevestigd in de kosterij van de 
P rin sesse -kerk , Schaepm anstraat 2, 
tel. 84 42 16. Het spreekuur is elke 
middag van éen tot twee.

WIJKVOORZ1EN1NG BEJAARDEN. 
Informatie, advies en hulp op alle ge
bied voor bejaarden: elke maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
half tien tot elf uur in de Van Boet- 
z e la e rs tra f t  49, te l. 84 43 52. Maan
dag kunt u ook op de zelfde tijd 
te rech t in het gebouw de Reiger, Van 
R eigersbergenstraa t 65, tel 84 56 76

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor 
onze wijk is gevestigd in de Jordaan, 
R ozenstraat 16.
U kunt daar iedere dinsdag en donder
dag te rech t tussen v ie r en acht uur. 

T e l. 25 59 56

LEEGSTAANDE WONINGEN.
Wee* u woningen in uw omgeving die 
al langere tijd leeg staan? Geef dat 
dan even door aan de werkgroep Huur-  
zaken van het wijkcentrum.
Deze w erkgroep gaat dan na waarom 
die huizen leeg staan en zal proberen 
om ze via de dienst H erhuisvesting 
w eer toegewezen te krijgen aan m en
sen die e r  rech t op hebben. Leeg
stand is im m ers een schande in een 
tijd  van woningnood! U kunt de huur- 
adviesgroep bereiken via het wijk
centrum  tel. 82 11 33.
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Voor de opening en bezichtiging van de tentoonstelling van het

Verenigd Verzet 19^0 - 19^5

Plaats: Gregoriusschool, van Beuningenstraat 1^1 A

Opening door Simon Korper, voorzitter Verenigd Verzet, k  mei 12.00 uur

B u u r t b e w o n e r s ,

Op 4 en 5 mei organiseert het wijkcentrum de tentoonstelling van het Verenigd 
Verzet in onze buurt. Het is een uitgebreide fotoreportage die de opkomst, 
het verderf en de ondergang van Hitlers Derde Rijk uitbeeldt.
Hij is samengesteld door aktivisten uit het verzet.

Dertig jaar geleden werden we bevrijd van het Duitse Nazi - Fascisme, dat 
dood en verderf over de wereld heeft gebracht.
De samenstellers van de tentoonstelling willen dit heugelijke feit van de 
b evreiding niet slechts herdenken; tevens willen zij middels deze tentoon
stelling waarschuwen.

Want het fascisme is nog niet volledig verslagen. Nog steeds grijpen hier 
en daar ultra - rechtse figuren en fascisten naar de macht, zoals in 
Indonesië en Chili.

In Spanje en Zuid A f rika wordt de fascistische terreur nog steeds gehandhaafd. 
Ook in ons land moeten wij er voor waken dat de demokratie, de vrijheid 
leven blijft.

Omdat de gevaren nog niet geweken zijn, omdat het fascisme - zij het niet 

precies dezelfde vorm - toch weer op ons loert, daarom deze tentoonstelling. 
Want "In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal", aldus het 
motto van de tentoonstelling.

De tentoonstelling zal met een korte inleiding worden geopend door
Simon Korper, voorzitter v^n het Verenigd Verzet, op zondag 4 mei, om 12 uur
in de Gregoriusschool, van Beuningenstraat 141 A.

U BENT VAN HAR T E  WELKOM.

O pening s t i jden:

^ mei 12.00 - 17.00 uur in de van Beuningenstraat '\b '\ A 

5 mei 12.00 - 21.00 uur in het W esterpark tijdens het 5 mei feest.


