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PER 1 JULI:

HUURVERHOGING EN HUUR
SUBSIDIE

Laat u goed Informeren!
P e r  juli van dit ja a r  mag de huur met 8% 
worden verhoogd.
Voor het m erendeel van de woningen in de 
S taatsliedenbuurt geldt, dat de huurverhoging 
niet verplicht is!
Mogelijk woont u in een woningwet-woning, 
die het eigendom is van de gemeente of van 
een woningbouwvereniging.
De m eeste mensen in de Staatslieden/Hugo 
de Grootbuurt wonen in particu liere wonin
gen.
Huurverhoging kan in vele gevallen worden 
geweigerd zoals in voorgaande jaren.
Wanneer door onderhoudsgebreken uw woning 
niet voldoet aan de eisen , die e r  aan gesteld 
mogen worden, kunt u het huuraanbod van de 
m akelaar/e igenaar weigeren.
Raakt u in conflict met de huisbaas over 
de huurverhoging, dan kunt u advies vragen 
aan de huuradviescom m issie, die dagelijks 
voorlichting geeft van 9 - 1 1  uur op het adres 
Droogbak la. Telefoon 22 02 77.
Wanneer u in uw woonbuurt advies wilt v ra 
gen, kom rraar het spreekuur in het w ijkcen
trum  of naar een van de andere huurspreek- 
uren in onze wijk. H ier volgen de adressen:
HUURSPREEKUREN.
De huurspreekuren worden gehouden: 
WIJKCENTRUM: elke dinsdag van: 19.00 -  
"Ê & m  "trar-r& rr H s tts tra a t 8!. Tet'. S T  T r t ï :  
Buurthuis De Reiger: elke donderdag van
10.30 - 11.30 uur Van R eigersbergenstraat 
65, tel. 84 56 76.
Buurthuis 't  Trefpunt, elke woensdag van
19.30 -  20.30 -uur 3e Hugo de G rootstr, 5 
tel. 84 24 73.
C.P.N. maandag + donderdag van 6 tot 8 
uur, Van der Hoopstraat 43.

30 juni tot en met 11 juli:
Vakantiespelen in buurthuizen 
Hugo de Grootbuurt
De buurthuizen De R eiger en 't  Trefpunt z u l
len vanaf 30 juni vakantiespelen voor kinderen 
van 4 tot 12 ja a r  organiseren.
Nu al is een voorlopig program m a bekend. 
Veranderingen, plaats en tijd zullen nog nader 
bekend worden gemaakt. Voor kinderkamp 
kunnen kinderen bij buurthuis De Witte Brug 
terech t. Het program m a gaat e r  als volgt 
uitzien: 
le  week:
maandag 30 juni:
- hutten bouwen op straa t, 
dinsdag 1 juli:
- bustocht naar buiten 
woensdag 2 juli:
- vossenjacht en film 
donderdag 3 juli:
- n aa r buiten 
vrijdag 4 juli:
- speurtocht met kookaktiviteit.

2e week: 
maandag 7 juli: 

naar buiten 
dinsdag 8 juli:
- dingen maken voor ruilm arkt, 
woensdag 9 juli:
- naar buiten 
donderdag 10 juli:
- ru ilm ark t met kraam pjes op straa t, 
vrijdag 11 juli:
- naar buiten.

Als we naar buiten gaan, gan we w aarsch ijn 
lijk naar de Kennemerduinen, de zee. of 
het A m sterdam se Bos. Mocht het slecht weer 
zijn, dan zullen de spelen binnen worden g e
houden. Hopelijk wordt het w eer net zo ge
zellig als voorgaande jaren. Als u zelf ook 
mee zou willen werken, tegen een vergoeding 
kunt u zich daarvoor opgeven bij een van de 
buurthuizen.
De Reiger: Sonja van de Berg, tel. 84 56 76 
' t  Trefpunt: Ans Term eulen, tel. 84 24 73.

W erkgroep W esterpark had een eigen marktkraam in het park op 5 mei.

BevrUdlngsfeest
was grootse demonstratie voor het behoud van Westerpark

Het Bevrijdingsfeest hebben we dit ja a r  op 
een grandioze wijze gevierd: m eer dan duizend 
m ensen waren vanuit de omliggende buurten 
n aa r het WESTERPARK gekomen en genoten 
daar van de zon en het vele v e rtie r  dat hun 
werd geboden. We hadden niet duidelijker 
kunnen laten zien, hoe belangrijk dit W ester
park voor onze buurten is. Na een prachtig 
feest als dit, zal het niemand m eer koud la 
ten dat achter onze rug om de NS druk bezig 
is een stuk van het park voor zich op te 
eisen.
M *w r m e m  -MO- ‘ p i  -
plaatst vóor het behoud van het W esterpark. 
Bovendien boden zich vier mensen aan om 
deel te gaan nemen aan de werkgroep W es
terpark . D aarnaast kwamen nog veel te lefo
nische reak ties binnen, zelfs uit d è jo rd a an . 
De werkgroep W esterpark had een eigen in 
form atie-kraam  in het park, waar de bezoe
kers konden zien wat de plannen van de spoo r
wegen inhielden. Bovendien had de werkgroep

een uitgebreid inform atie-stencil gemaakt. 
Voor de kraam  werd druk gediskussieerd 
over het behoud van het park, waarbij die 
ene man die niet begreep w aar iedereen zich 
zo druk over maakte, behoorlijk uit de toon 
viel.
Een dezer dagen vindt weer een vergadering 
plaats tussen vertegenwoordigers-van de vier 
buurten rond het W esterpark. D aar zal w or
den uitgemaakt hoe de handtekeningen het 
m eest effektief gebruikt kunnen worden. N a
tuurlijk  zullen plannen voor het behoud van 
het^ W esterpark worden besproken. M aar daar-- 
naast zal óoK bekeken worden hoe we het beste 
ervoor kunnen zorgen dat het te rre in  van de 
gasfabriek gebruikt gaat worden om het park 
uit te  breiden. Want dat is wat we eisen: 
GEEN INKRIMPING MAAR UITBREIDING VAN 
HET WESTERPARK.
E lders in deze W ijkkrant vindt u een prachtige 
reportage-in-beeld  van de aktiviteiten in het 
W esterpark op 5 mei.

Ook de gem eente ondersteunt de aktie 
Een W ijk In Bloei, o.m. door de plaatsing 
van deze bloembakken aan het van 
Hogendorpplein.

Een wijk 
in bloei...
De bewoners van de Staatslieden/Hugo de 
Grootbuurt hangen de bloemetjes buiten.
Zij gaven gehoor aan de oproep in de w ijk
kran t om zichzelf en m edestraatbew oners 
te verwennen.
E r is nog veel te verfraaien  in uw straa t. 
Laat uw vensterbank of muur e r  fleurig u it
zien. Vraagt uw bloem ist welke planten ge
schikt zijn.
Heeft u hulp nodig? Bel dan het wijkcentrum, 
telefoon 82 II 33. U krijgt alle gewenste- 
hulp.

j WIJKKRANT !
i Deze wijkkrant verschijnt maandelijks in de j
i Staatslieden en Hugo de Grootbuurt.
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Fred Zurel j
[ Nora Brouwer 
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I Artikelen en mededelingen voor die krant j
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In de vorige wijkkrant vertelden we al dat 
vanaf 1 juli m eer mensen in aanmerking ko
men voor huursubsidie.
Nu blijkt dat ju ist voor mensen die een u it
kering van de Sociale Dienst hebben (bijv. 
Bijstandsuitkering) het zelfs NOODZAKELIJK 
is om een aanvraag te  doen.
Wat is het geval: vanaf 1 juli zal het bedrag, 
dat zij aan Woonkosten krijgen uitbetaald, 
worden verm inderd met het bedrag w aar zij 
aan subsidie recht op hebben.
Een voorbeeld: Mevrouw S. krijg t van de B ij
stand f 145,- woonkosten vergoed. Na 1 juli 
krijg t zij f 124,- omdat ze recht heeft op 
f 21,- subsidie. Als mevr. S. voor 1 juli 
geen huursubsidie heeft aangevraagd, trek t 
de Bijstand toch die f 21,- van haar woon
kosten af.
Dus wij raden een ieder aan ZO SNEL moge
lijk (voor 1 juli) nog een form ulier op te h a 
len bij:
W ijkcentrum Spaarndam, Polanenstraat 90 (be
re ikbaar met lijn 3), tel. 82 97 73.

U komt in aanmerking voor huursubsidie als 
uw Huur per 1 juli hoger is dan f 124,- zon
der het bedrag van het watergeld.
Met behulp van uw jaaropgaaf 1974 en uw an
dere inkomsten, kunt u het form ulier invul
len en opsturen naar:
Afdeling Huursubsidie, W ibautstraat 82, (tel. 
59 63 111).
De form ulieren zijn helaas nogal ingewik
keld. Komt u e r  alleén niet uit, gaat u dan 
vooral even langs bij het W ijkcentrum Spaarn
dam.

Nieuwe 
woningen zijn 
klaar
Afgelopen maand is de laatste  hand gelegd 
aan de vijf en twintig nieuwe woningen aan 
de de Wittenkade. Een verheugend feit, m aar 
m et een nare bijsmaak. Im m ers, de huren 
van deze woningen zijn behoorlijk de pan 
uitgerezen. Dat is ie ts dat we niet zo m aar 
over onze kant kunnen laten gaan. Samen 
m et andere buurten w aar dit probleem zich 
voordoet, zullen we in aktie moeten komen. 
Dat is in het belang van de 25 gezinnen die 
nu aan de Wittenkade komen wonen en van 
al die gezinnen die in de toekomst andere 
nieuwbouw in de wijk moeten kunnen p ro fi
te ren  zonder zo’n zware financiële last.
We hopen dat de nieuwe bewoners zich toch 
spoedig thuis zullen voelen aan de Witten
kade.



Auto-vrij maken van de Kempenaerstraat is onderdeel van het woonerf-plan

VAN DEUNINGENPLEIN, 
WIE VERBETERT 

WAT EN WAAR VOOR WIE?
Laten we het allem aal nog eens op een rijtje  
zetten.
Op en rondom het Van Beuningenplein werden 
en worden nog steeds woningen vernieuwd. 
De regering ste lt voor elke vernieuwde wo
ning een subsidie beschikbaar van f 1500,- 
te r  vebetering van de omgeving van de b e
trokken woning. Daardoor is e r  i)u zo'n 
f 600.000,- beschikbaar. Dat geld kan be
steed worden in het deel van de buurt dat 
wordt begrensd door de Van H allstraat van
af de brug tot aan de Van Hogendorpstraat, 
het laatste  stuk van de Van Hogendorpstraat 
to t bij de sporthal, w aar de aansluiting op 
de Van Slingelandtstraat zich bevindt, de t e r 
reinen van de M arktcentrale met het ooste
lijk  m arktkanaal en de Kostverlorenvaart. De 
bewoners van dit deel van de Staatsliedenbuurt 
zijn in januari uitgenodigd op een vergadering 
in Ons Huis, Van Beuningenplein 25, door 
een werkgroep die zich wil gaan bezighou
den met het bekijken van de mogelijkheden 
om de wensen van de buurtbewoners zo goed 
mogelijk tot hun recht te  laten komen. In 
middels is de werkgroep een groot aantal 
m alen bijeen geweest om te bespreken hoe 
a lle rle i ideeën uit de buurtvergadering het 
best konden worden verwezenlijkt. E r  zijn 
d ive rse  plannen geopperd en weer verw or
pen, omdat bij verdere uitwerking dan bleek 
dat bezwaren toch zw aarder wogen dan de 
voordelen. Totdat, in navolging van een aan
ta l voorbeelden in andere steden, werd g e
opperd van dit hoekje van de stad een woon
e rf  te maken. E lders is dit een sukses ge-

PEUTERSPEELZALEN: 
PLEZIERIG V00R HET KIND 
EN EEN UITKOMST 
V00R VEEL MOEDERS
Heeft u e r  wel eens over gedacht om uw kind 
n aa r een peuterspeelzaal te laten gaan? Dat 
kan eèn reuze fijne ervaring voor uw kind 
zijn. Het leert e r  om met leeftijdsgenootjes 
om te  gaan, en heeft e r  veel m eer ruim te 
om te spelen dan u thuis heeft. Uw kind kan 
op de speelzaal ballen, steppen, fietsen en 
noem m aar op. Allemaal dingen die in onze 
kleine woningen en op de vaak onveilige s t r a 
ten niet goed mogelijk zijn.
Ook voor de moeders is de speelzaal een 
uitkomst. U houdt daardoor wat m eer tijd 
voor uzelf over, tijd w aar u toch ook rech t 
op hebt.
P eu ters worden ovçr het algemeen vanaf 2 
ja a r  op de speelzalen toegelaten. Voor som - 

' mige kinderen is dat nog wat jong, m aar dat 
kunt u zelf wel beoordelen. Of anders kan de 
le id ste r u adviseren of uw kind e r  aan toe 
is.

TIJDIG OPGEVEN.
Het is verstandig öm uw kind al voordat het 
twee ja a r  is op te geven op de speelzaal van 
uw keus. E r zijn nam elijk vaak wachtlijsten. 
Als uw kind dan aan de beurt is , dan krijgt 
u van zelf een sein tje van de speelzaal. 
E r  zijn in onze^ buurt o.a. speelzalen in de 
W itte Brijg, de W ittenstraat 27, in het ge
bouw W esterkw artier aan het Van Beunin
genplein en in 't  Trefpunt in de 3e Hugo 
de G rootstraat 5. U kunt rustig  eens langs 
gaan en zelf een kijkje nemen, elke ochtend 
tussen half 9 en kwart over 12.

bleken en dit deel van de buurt is e r  heel 
geschikt voor omdat e r  geen doorgaagd v e r 
keer doorheen hoeft. Waarom nou een woon
erf, zult u w aarschijnlijk denken. D aar valt 
een heleboel over te zeggen. Een belangrijk 
deel daarvan vond u al in ons artikel in de 
vorige wijkkrant. Kortgezegd: omdat een woon
e rf de. m eeste ruim te biedt voor de aanleg 
van groen, speelgelegenheid voor de kinderen 
en zitjes in (of uit) het zonnetje voor ouderen. 
Nog korter: het geeft de beste kans dat het 
e r  gezellig en p rettig  wonen wordt en ook 
nog VEILIG. Dit alles vanwege het feit dat 
v erkeer op grote schaal geen noodzaak is. 
Daarom kan het beperkt worden tot het b e 
s lis t  onmisbare.
A llem aal goed hoor ik u al mompelen, m aar 
wie maakt dat uit.
In ee rs te  instaAtie als iedereen thuis op zijn 
stoel blijft zitten, maakt de gemeente dat uit. 
Om e r  een stem  in te krijgen zal de buurt 
m et een doordacht en goed geargum enteerd 
plan moeten komen. Ook dan nog houdt de 
gem eente een grote vinger in de pap. Zij 
s te lt de eisen waaraan het plan moét vol
doen. Is daaraan voldaan dan zal door de 
buurtbewoners overtuigend moeten worden dui -  
delijk gemaakt dat zij uitvoering van dit plan' 
wensen. Dan is e r  een kans dat een en an
der ook gebeurt. Eeri van de eisen die b ij
voorbeeld wordt gesteld , is dat in dit deel 
van de buurt ongeveer 800 parkeerplaatsen 
komén. Daarm ee wordt bij het plannen m a
ken dan ook rekening gehouden. M aar laten 
we in het kort eens proberen te laten zien 
hoe het allem aal zou kunnen worden. Een 
m edew erker van de gem eente heeft een teke
ning gemaakt waarin de ideeën van de w erk
groep zijn verw erkt en tevens rekea^ig is 
gehouden met wat volgens'hem  door de g e 
meente geëist zal worden. E r komen dan vol 
gens die schets drem pels, verhoging van de 
rijweg w aar voorzichtig overheen gereden kan 
worden, bij de ingang van de Van Hogendorp 
s tra a t en de oneven zijde van het Van Beu 
ningenplein. In principe worden autovrij g e 
houden: De K em penaerstraat vanaf ongeveer 
num m er 12 tot aan de tweede Keucheniusstraat 
de even zijde van het Van Beuningenplein 
een klein stukje van de Rochussenstraat, rond
om het plantsoen in de Schaepmaristraat, de 
K em penaerstraat vanaf hummer 56 en het 

■daarbij aansluitende stukje van de Luzac- 
s tra a t tot nummer 4. AUTOVRIJ BETEKENT 
HIER DAT BIJ VOORKEUR NIET GEPAR
KEERD MOET WORDEN, INDIEN NQ^flG IS 
HET ZONDER BEZWAAR MOGELIJK, HET 
BETEKENT OOK, DAT HET NIET DE BE 
DOELING IS DAT DIE STUKKEN WORDEN 
GEBRUIKT VOOR DOORGAAND VERKEER, 
ANDERS DAN VOOR HET WEGKOMEN VAN
a u t o ' s d i e .Ge p a r k e e r d  w a r e n  in  e e n
AANSLUITEND STUK STRAAT.
Voor de vrijgekomen stukken s traa t kunnen 
dan verschillende bestemmingen worden in 
gevuld. H ier en daar is e r  geëksperim en- 
teerd  met het uitdenken van parkeerm ogelijk- 
heden die uitgebreid moeten worden om de 
autovrije stukken te kunnen maken,
Geen enkele van deze ideeën is definitief 
en e r  kan nog van alles aan veranderd wor 
den. Daarvoor wordt nog een buurtvergade
ring gehouden, waarop u kennis kunt nemen 
van uitgewerkte tekeningen en kom m entaar 
kunt leveren. Het is ook nog altijd mogelijk 
m ee te  komen denken en praten in de verga 
deringeri van de werkgroep, w aarover Jo sje  
Smit, woonboot Flubbetje, van Bossepad 16 
tel. 384463 alle gewenste inlichtingen kan 
verstrekken.

ILLEGALE GASTARBEIDER IS 
GEEN STUK OUD VUIL

Illegale gastarbeiders, hoe komen ze h ier, 
hoe hebben ze het h ie r, en waarom moeten 
ze w eer weg?
Ze komen om geld te  verdienen, want ii) hun 
eigen land zijn de lonen laag en is de w erk 
loosheid groot. In Nederland is veel werk 
en daar verdien je  veel. In vergelijking met 
hun eigen land is dat ook wel zo.
Illegaal hier gekomen buitenlanders kregen 
een paar ja a r  geleden -v rij vlug w erk, m aar 
dat v(as wel illegaal werk, zwart werk.
Dat is makkelijk voor d e 1 baas: die hoeft 
geen prem ies voor de WW, WAO enz. te 
betalen. Illegalen kan hij mooi de vuilste 
en gevaarlijkste baantjes laten opknappen, 
werk wat geen N ederlander wil doen. En 
tenslo tte, als je  zw art werkt kan je  m akke
lijk worden ontslagen, en hou je je  wel koest, 
en werk je  door. zelfs al ben je  doodziek. 
Als je ziek thuisblijft, krijg  je  im m ers geen 
ziekengeld.
Dan gaat het langzamerhand slechter m et de 
ec.onomie, fabrieken gaan mensen ontslaan, 
en wie vliegen e r  het e e rs t uit? De illegale 
buitenlanders. En w aar komt de regering mee? 
Met een plan om bijna alle illegalen het 
land uit te zetten. Waarom dan wel? Om de 
werkgelegenheid van de N ederlanders veilig 
te  stellen? Welnee, om de N ederlanders en 
de legale  buitenlanders het vuile en g evaar
lijke werk te laten doen dat de illegalen 
e e rs t deden.
De bazen die aan hun werk zo veel hebben 
verdiend, blijven helem aal buiten schot.

De illegaal is voor zijn legalisering (het 
krijgen van een verblijfsvergunning) zelfs 
op hem aangewezen.
Dat dit plan de illegaal tot oud vuil maakte, 
zagen buitenlanders en N ederlanders al snel. 
Samen met de VARA-ombudsman werd een 
nieuw plan voor legalisering  gemaakt. En op 
26 april organiseerden buitenlanders en N e
derlanders (waaronder de werklozenkommi- 
te 's )  een grote dem onstratie in Den Haag. 
D aar kwamen tussen 3000 en 4000 buitenlan
ders uit het hele land een m enselijke behan
deling opeisen.
Het parlem ent en de regering hebben door 
deze akties begrepen dat de illegale buiten
lander niet zom aar het land kan worden u it-  
Şegooid.
Woensdag 14 mei kwam de regering dan ook 
m et een nieuwe regeling, die een aantal b e 
langrijke punten van het plan van de VARA- 
ombudsman overnam. In alle kranten heeft 
het wel precies gestaan. Het is erg  belang
rijk  dat de buitenlander niet m eer van' zijn 
baas afhankelijk is voor zijn verb lijfsver
gunning.
Het is nog steeds oppassen geblazen, want 
de bedoeling blijft nog steeds: zo veel m o
gelijk buitenlanders è ru it (na 1 november). 
Als u m eer wilt weten, of met een probleem 
zit, voor u zelf of voor uw buitenlandse buur
man: het Buitenlandse A rbeiders Kollektief 
(BAK) heeft elke maandagavond van 7.30 tot 
9.00 uur spreekuur in de Witte Brug, W it
te n s traa t 27.

BEWONERS SPRAKEN 
ZIGH UIT OVER 
BESTEMMING PLEINTJE
In verband m et het 700-jarig  bestaan van 
A m sterdam  krijgen de bewoners van het p lein
tje  op de hoek van de Van Beuningen- en 
Van B oetzelaerstraa t de kans om hun plein
tje  te verbeteren. Aanvankelijk was e r  a l
leen gedacht aan een speelplaats, m aar e r  
kwamen ook andere suggesties naar boven, 
zoals groenvoorzieningen, zitbanken en een 
balveldje. ,
Via een enquete hebben de buurtbewoners 
kunnen vertellen wat ze nu eigenlijk m et hun 
pleintje willen.
Voor het balveldje waren m aar weinig m en
sen enthousiast (bang voor de ruiten, nemen 
we aan). 84 bewoners wilden zitbanken op het 
plein, 86 willen e r  een kleuterspeelplaats van 
maken. D aarnaast wilden sommigen een zand
bak, kaarttafe ls, prullebakken,eenw erkschuur 
en zelfs een zwembadje.
Groenvoorzieningen zullen e r  in ieder geval 
wel komen, gezien het feit dat m aar liefst 
117 mensen daar voor kozen.
Niet iedereen had vrolijke herinneringen aan 
de tijd dat dit pleintje nog speelplaats was. 
E r  waren mensen die bang waren voor ov er
la s t van honden - poep op de stoep dus. 
Vandaar het voorstel om dit soort bevuiling 
m ét boetes tegen te  gaan, of om overal bord
jes neer te zetten met: ,,verboden voor hon
den".

Binnenkort zal e r  een vergadering worden b e
legd, om al deze plannen verder uit te  w er
ken. Hopelijk zullen daarbij veel bewoners 
van het pleintje aanwezig zijn. U zult de u it
nodiging voor deze vergadering spoedig ont
vangen.

ZENOAMATEURS
In een deel van de buurt is de laatste  tijd  
veel overlast geweest van een of m eerdere  
zend-am ateurs.
In buurthuis de Witte Brug bijvoorbeeld hoor
de men voortdurend tussen de platen door 
via de luidsprekers van de geluidsinstallatie 
a lle rle i vreem de stemmen.
W ijk-agent Bak is gaan kijken wat hij aan deze 
ergerlijke  toestand kon doen. ,,Niet veel” , 
vertelde hij ons. ,,Ik heb de klachten doo r
gegeven aan de PTT -dienst in Den Haag. 
M aar ook die kunnen nog niet zo veel begin
nen omdat de wetgeving op dit punt e e rs t 
moet worden aangevuld".
Binnenkort (1 juli) gaat dat gebeuren. Men 
moet dan niet alleen een vergunning hebben 
om met bepaalde apparatuur (en daar vallen 
ook w alkie-talties onder) uit te  mogen zen
den, m aar ook om ze in bezit te mogen heb
ben. Deze nieuwe regeling zal e r  voor z o r
gen dat alleen bonafide zend-am ateurs gebruik 
kunnen maken van de ether, ,,En die bona
fide mensen beschikken over deugdelijke appa
ra tu u r die geen la s t aan anderen veroorzaakt” , 
zo verte lt ons agent Bak.

VEROORZAKEN

ZIGEUNERFEEST 
IN 
WITTE BRUG

Een van de m eest succesvolle aktiviteiten 
van buurthuis de W itte Brug was het afge
lopen seizoen de na-vieren opvang. Als af
sluiting hebben de rriedewerkers van het buurt
huis, de kinderen en ouders een groot feest 
gevierd in de tuin van het buurthuis.
De m eeste kinderen kwamen prachtig u itge
dost de versie rde tuin in. De zigeunerm u- 
ziek schalde en 't  s fee rtje  zat e r  lekker in. 
Hoogtepunt van het feest was de aankomst 
van de zigeunerkoningin.
Ze vertelde dat ze helem aal uit Lapland 
overgekomen was om dit feest mee te m a
ken en ze was zeer verrukt over het groot 
aantal kinderen dat voor deze gelegenheid

bij elkaar was gekomen. Nadat ze het zigeu- 
nerlied  gezongen had, trok de koningin zich 
terug in h a a r  paleis. Iedereen kon zich door 
haar de toekomst laten voorspellen. Zo hoor
de Michael dat hij la te r  m in iste r zou w or

den (m aar wat is dat eigenlijk, vroeg hij), 
Karin wordt zwemkampioen en Gerda bal
le tdanseres. Wie zal ' t  zeggen...,.
De zon scheen en het was een stralende dag. 
Sommige zigeuner-kinderen zaten rond het 
vuur en roosterden alles wat eetbaar was. 
Door leerlingen van de IVKO-school werd 

. gevolksdanst en Irm a, Je ss ic a  en Olga de
den daar al gauw graag aan mee.
En zo had iedereen zijn eigen mooie h e r 
inneringen aan dit zigeunerfeest. Doodmoe, 
m aar blij en gelukkig ging iedereen w eer 
naar huis.
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ZU IDLAEEM( Or oningen )

VAN MAANDAG 30 JUNI- DINSDAG 8 JULI 

voor jongens en meisjes van 4-12 jaar

GEORGANISEERD DOOR DE HJURTHUIZÏN 

"DE WIITE BruG" en 

"ONS HUIS"

Kostén ƒ95»— voor de gene die dit 

niet kunnen betalen kan een rege

ling getroffen worden.
Polders verkrijgbaar in ons Huia en 

de Witte Brug.

11 juni:
PRETMARKT
IN
BENTHINCKSCHOOL
Woensdagavond 11 juni is een avond om goed 
te  onthouden. Want dan is het GROOT FEEST 
in de BENTINCKSCHOOL. P re tm ark t, heb
ben ze dat feest gedoopt, en dat is een goeie 
naam, want e r  is van alles te doen. A lle r
e e rs t een tentoonstelling, waarin de kinde- 
,ren laten zien wat voor werk ze hebben g e
maakt naar aanleiding van het 700-jarig  be
staan van Amsterdam. Bovendien krijg t u 
via foto's en tekeningen een beeld van de g e
schiedenis van onze eigen staatsliedenbuurt. 
V erder zal het W aterlooplein in zijn oude 
g lorie  herrijzen  door een grote rom m elm arkt 
in de school. U kunt uw geluk beproeven bij 
het rad van avontuur of tijdens de verloting 
(die om 11 uur plaatsvindt). Hoogtepunt van 
de avond vormen ongetwijfeld de Beatshow, 
w aaraan kinderen van alle klassen meedoen, 
en een optreden van Tom asvaer en P ieternel. 
De avond begint om half acht en zal tot 
half twaalf duren. En op een droogje hoeft 
u niet te zitten, want e r  worden twee bars 
ingericht, een kaassta l (met allerle i so o r
ten kaas en worst) en een koffie-stand.

GOED DOEL---------
In januari heeft de school flinke schade ge
leden door een felle brand. Een deel van die 
schade wordt helaas niet door de gemeente 
of door de verzekering vergoed. Een film 
toeste l, een d ia-projektor en allerle i hand- 
arbe id -m ateriaal moeten uit de eigen mid-, 
delen van de school bekostigd worden.
De opbrengsten van deze grandioze P re t 
m arkt zullen dan ook voor dit doel gebruikt 
worden.
U kunt een ex tra  handje helpen om deze 
brandschade te  vergoeden, door allerle i oude 
spullen te r  beschikking te stellen voor de 
rom m elm arkt. \
Of m isschien door een leuke verrassing  aan 
te bieden als p rijs  voor de verloting. U kunt 
deze spullen woensdag 11 juni zelf m ee
brengen, u kunt ze te voren afgeven bij de 
school, of op laten halen door een van de 
ouders. In dat laatste geval kunt u het beste 
bellen: 82 61 08, naar Mw. Barella.
Die zorgt e r  dan wel voor, dat alles in orde 
komt.
De eenvoudigste m anier om de Bentinck- 
school te helpen, is natuurlijk door gewoon 
te  komen op die P re tm ark t, woensdagavond 
11 juni vanaf half acht. Adres: Bentinck- 
s tra a t 78.

11 juni: pretmarkt

HU60 DE GROOT RUURT 
HEEFT ZIJN EIGEN KRANT
Half mei verscheen het tweede num m er van 
Buurtkrant Hugo de Groot. De naam zegt het 
al: dat is een krant voor bewoners van de 
Hugo de Grootbuurt.
In m aart verscheen de krant voor het eerst.
De oplage was toen nog m aar klein, zodat 
hij slechts in een paar straten  bezorgd kon 
worden. Van het tweede nummer zijn m aar 
liefst 1500 exem plaren gedrukt, zodat elk 
gezin in de buurt nu een exem plaar in de bus 
krijgt.
Het initiatief voor de krant kwam van buurt
huis ‘t Trefpunt. M aar al spoedig kwam een 
zelfstandige redaktie tot stand van buurt
bewoners.
Doel is om op te komen voor de belangen 
van de buurtbewoners, om het persoonlijke 
kontakt tussen de bewoners te  verbeteren en 
om de buurthuizen m eer te  laten betekenen voor 
de "buurt. Je  vindt die drie dingen dan ook 
terug  in de inhoud van de krant.
Aan de ene kant lezen de bewoners van het 
gemeenteblok in de krant hoe een b esp re 
king met wethouder Kuypers over de reno
vatie van hun huizen is afgelopen.
Op een andere pagina worden de bewoners 
van verpleegtehuis De Poort in het zonnetje 
gezet. In De Poort wonen m erendeels oudere 
m ensen, die over het algemeen niet echt ziek 
zijn, m aar toch door een licham elijke handi
cap s te rk  geisoleerd zijn. De buurtkrant p ro 
beert dat isolem ent een beetje te  doorbreken. 
Een ander stuk in de krarft laat zien hoe in 
' t  Trefpunt de financiele kwesties niet door 
de staf m aar door aktieve buurtbewoners w or
den geregeld.
Een van die kwesties is ......de buurtkrant.
Een deel van de kosten wordt nam elijk door 
dit buurthuis gedragen. D aarnaast wordt de 
k ran t gesteund door buurthuis De R eiger en 
door De Poort. Ook zijn e r  veel w inkeliers 
die hun steentje bijdragen door een adverten
tie  in de krant te zetten. Voorlopig is e r  geld 
genoeg om nog m instens drie , en hopelijk 
v ier kranten te  laten verschijnen vóor het 
eind van dit jaar.
Aan kopij is geen gebrek, want iedere b e
woner kan in de krant zijn ei kwijt. D aar
voor staan drie brievenem m ers in de buurt: 
op 't  Trefpunt, in De Reiger en bij de Gooise 
Kaashandel.
De redaktie van de W ijkkrant wenst de Hugo 
de G root-krant veel succes. We zijn im m ers 

-geen -konkTtrrenten, in tegendeeb we vuHefi * 
elkaar prim a aan.

ALGEMENE ROND 
VAN DEJAARDEN AFD. 7
De sek re taris  van deze afdeling van de ABB 
maakte ons e r  op attent dat in ons stuk voor 
bejaarden in de vorige Wijkkrant de inform atie 
over deze afdeling onvolledig en verw arrend
was.
D aarom  willen wij voor alle duidelijkheid 
de ju iste  plaats en de ju iste tijden van de 
klubmiddagen nog even vermelden:
De ABB afd. 7 komt op maandag, dinsdag, 
donderdag èn vrijdag van een tot half v ier 
's  middags bij elkaar in het gebouw W este r- 
kw artier aan het Van Beuningenplein. M eneer 
Vis vond het jam m er dat we ju ist die vrijdag 
vergeten waren, omdat dan de m eeste dames -  
leden komen.
Hij gaf .ons een kompliment voor de foto en 
de aandacht die wij in het vorige nummer 
aan de bejaarden hebben besteed.
We bedanken hem daarvoor hartelijk. We ho
pen dat we op de medewerking van alle be
jaarden-verenigingen in de buurt kunnen r e 
kenen als we in de toekomst nog wat m eer 
aandacht willen besteden aan de aktiviteiten 
voor de bejaarden in onze wijk.

de redaktie.

GEZ0GHT: MEDEWERKERS 
VOOR DE HUISWERKKLAS
De huiswerkklas is een (buurt)voorziening, 
w aar kinderen gezam enlijk hun huiswerk kun
nen komen maken. Dit doen ze dan m eestal 
wegens gebrek aan ruim te, behoefte aan. hulp 
en een' erg  grote behoefte om met z'n allen 
gezellig samen te  werken.
N aast het huiswerk maken is de gezellig
heid dan ook erg  belangrijk. E r is altijd 
thee en koek voorradig, e r  wordt erg  veel 
door kinderen en m edew erkers afgekletst, 
e r  worden regelm atig feesten georganiseerd 
en e r  kan gesport worden.
Wat doet de m edewerker konkreet:
2 m aal per week in de hwkl zijn en daar de 
kinderen helpen met al het voorkomende huis - 
w erk, dit dan met ongeveer 4 njedewerkers 
per middag.
Ieder kind krijgt aan het begin van het ja a r  
een m entor die een wat persoonlijker re la tie  
met die kinderen kan opbouwen en zo reg e l
m atig mogelijk kontakt met de ouders van 
die kinderen probeert te  houden. Een goed 
kontakt met de ouders vinden we van groot 
belang omdat we van mening zijn dat de

BUURTKRANT
HUGO DE GROOT
een krant van en voor onze buurt - le  jaargang nr. 2

technische school ~  renovatie 
de buurt ~  peuters ~  huur ~  geld 
in de poort
ouders en de kinderen m éér te zeggen m oe
ten hebben over hun onderwijs, en over het 
aanpakken van problem en in dat onderwijs. 
Ook kontakten met de v.o. (in de toekomst 
hopenlijk ook met l.o.)scholen krijgen de no- 

•dige aandacht. D aarnaast worden e r  re g e l
m atig ouderavonden georganiseerd w aar de 
ouders hun gemeenschappelijke problem en 
kunnen bespreken en is e r  1 maal per week 
een m edewerkers vergadering waar alle p rak -
t lesfr 'zakeii besp rokenwn rtfenr—’------ _.
In totaal kost het werken in de huiswerkklas 
je  zo'n 10 uur in de week.
Heb je belangstelling voor het schooljaar 
74 /75’ Bel dan even Frans F rederiks io de 
W itte Brug. Tel. 388417, of kom gewoon even 
gezellig langs in de W itte Brug want daar 
werken we dagelijks tussen 4 en 6.

TIEN ELFTALLEN 
STREDEN OM TROFEE

Op woensdag 28 mei en vrijdag 30 mei werd 
voor het tweede achtereenvolgende ja a r  het 
toernooi om de S taatslieden-en Hugo de Groot - 
tro fee gehouden.
Aan dit voetbal -toernooi namen dit ja a r  tien 
lagere scholen deel. De organisatie is in han
den van. het w ijkcentrum en de voetbalklub 
DVOS.
Het initiatief kwam van de heer Swalef.
Hij hoopte dat door zo'n sportieve k rach t
meting de scholen in onze wijk w eer wat 
d ichter bij elkaar zouden komen en wat m eer 
tot samenwerken zouden komen.
Vorig ja a r  waren de wedstrijden een groot 
succes. Acht lagere scholen hadden eén e lf
ta l ingeschreven. Na een spannende finale, 
w aar ook veel publiek bij aanwezig was, 
kwam de Rochusseschool als winnaar uit de 
bus'.
Dit jaar is de kompetitie dus met twee scho
len uitgebreid. Het zal wel w eer even gezel
lig geweest zijn o p het veld van DVOS als 
vorig jaar. M aar helaas kunnen we u daar 
nog niets over vertellen. De krant werd n a
m elijk gedrukt op het moment dat de w ed strij
den werden gespeeld.
U zult tot de W ijkkrant van septem ber m oe
ten wachten om m eer over dit toernooi te 
weten te komen. De volgende twee maanden 
zal de krant namelijk niet verschijnen.

WAT GA JE DOEN 
NA DE DAS1SSGH00L?
Net als jij gaan e r  nog een paar honderd 
kinderen uit de Ştaadsliedenbuurt volgend ja a r  
n iet m eer terug naar de basisschool. M is
schien ga je  naar een van de MAVO's in de 
buurt, naar de L.T.S. of naar nog een andere 
school.
Heb je  albeHacHt* wat het betekent om naar 
zo'n nieuwe school te gaan? Nou, nieuwe vak
ken, zoals wiskunde en talen in de brugklas, 
en in de volgende k lassen nog w eer andere 
vakken.
J e  vaste m eester of juf ben je ook pleite; 
volgend ja a r  krijg  je  dertig uur les (ongeveer) 
V«n zo'n tiental verschillende m eesters  en 
juffen.
Veel kinderen uit je  oude klas zul je volgend 
ja a r  op je  nieuwe school niet m eer tegenko
men. 'n  Boel veel veranderingen, dusl En 
dan even niet vergeten: het huiswerk w aar je 
elke dag mee naar huis wordt gestuurd. 
Dat huiswerk hoèf je  niet thuis te  doen. In 
buurthuis de Witte Brug begint in septem ber 
nam elijk w eer de huiswerkklas (Dit is nu al 
het vierde jaar). D aar kun je  met een kop 
thee en een koek samen met je vroegere 
vriendjes uit de zesde k las, elke middag van 
v ier tot zes je  huiswerk komen doen. Stu
denten proberen je  daar een beetje bij te 
helpen. Als dat nodig is zullen ze p rob le
men die je op je  nieuwe school hebt met jou 
en met je ouders bespreken, om te kijken wat 
e r  aan gedaan kan worden.
D aarnaast worden e r  regelm atig feesten ge
geven, voetbalwedstrijden georganiseerd en 
ekskursies gemaakt naar bedrijven. Dat la a t
ste  n.oemen we heel duur het beroepsprojekt.1 
Bij alles wat e r  in de huiswerkklas gebeurt 
wordt e r  van je  verwacht dat je  zelf met 
ideeën aankomt. Dan bepalen jullie een groot 
deel van de aktiviteiten.
Op die m anier wordt het een s'tuk gemakkelij -  
k e r om te wennen aan al die nieuwe dingen 
op die nieuwe school van je.
O ver ongeveer een week krijgen jullie a lle 
m aal een stencil op school over de huisw erk
klas; daar staat op wanneer we p recies be
ginnen en hoe je  je  op kunt geven. Tot na de 
zomer!



Prettige
vakantie
De komende maanden zal het wat s tille r  zijn 
in de buurt. De vakanties beginnen dan w eer, 
en veel mensen trekken voor een paar w e
ken de buurt uit. Ook de aktieve mensen van 
de werkgroepen van het wijkcentrum. En n a
tuurlijk  ook de redaktie van uw WIJKKRANT. 
Die krant zal dan ook twee maanden niet v e r 
schijnen. M aar begin septem ber vindt u hem 

,weer in de bus. Dan gaan we e r  w eer hard  
tegenaan, om m ee te helpen van onze buurt
ie ts goeds te maken. Tot dan en intussen......
een heel prettige vakantie.

De redaktie.

Werkgroep 
kunstindewilk 
zoekt nieuwe 
leden
De feestelijke middag die de w erkgroep Kunst 
in de Wijk op 5 mei o rganiseerde in het 
E lisabeth feestgebouw, stond helaas een beetje 
in de schaduw van de aktiviteiten in het W es
te rpark . Dat was, jam m er, want de kabare t- 
groep ,.A m sterdam ” had een volle zaal v e r 
diend. De mensen die e r  waren hebben zich 
in ieder geval kostelijk geam useerd. M aar 
dat is nu net het probleem  van de werkgroep 
Kunst in de Wijk: de groep te lt te weinig le 
den om met name de publiciteit voor haar 
aktiviteiten goed van de grond te  krijgen. 
Vandaar dit verzoek: kom de werkgroep eens 
een handje helpen. Ook in de 'periode tijdens 
ên i)a de vakantie is e r  w eer volop werk 
aan de winkel. Zo organiseren  we twee m u
ziekavonden in de tuin van speeltu invereni
ging W esterkw artier; e r  komt een s tr a a t
feest op een van de pleinen in de buurt; 
een toneelavond voor de ouderen en een to - 
neelmiddag voor de kinderen; en verder nog 
een voetbalkompetitie en een drum bandfesti- 
val.
Het slagen van al deze aktiviteiten hangt voor
een groot deel af van......u. Want de werkgroep
heeft uw hulp nodig.
U kunt de w erkgroep bereiken via het Wijk
centrum , Van H allstraa t 81, tel. 82 11 33.

Mededelingen
WIJKRAAD
Mensen die mee willen denken en mee w il
len werken aan a lle rle i akties en aktiv i
teiten in de wijk kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag 
inform atie krijgen op het wijkcentrum  Van 
H allstraat 81, tel. 82 11 33 óf
- op maandag 9 juni om 8 uur 's  avonds 
op de w ijkraadsvergadering komen. D aar 
kunt u andere aktieve buurtbewoners ont
moeten of u opgeven voor een van de w erk
groepen in de wijk. De vergadering wordt 
gehouden in het gebouw bij de P rin se sse -  
kerk, Van H allstraat 118.

SOCIAAL RAADSVROUW.
Elke maandag en donderdag van negen tot 
twaalf uur kunt u terech t op het sp reek 
uur van de sociaal raadsvrouw in de Van 
H allstraat 81. Zij helpt u m et problem en 
over uitkeringen, pensioenregelingen, z ie 
kenfonds, ontslagkw esties, woonproblemen, 
enzovoorts.
Ook in de Hugo de Grdotbuurt staat een 
sociaal raadsvrouw voor u klaar. Zij houdt 
spreekuur in het gebouw in het B ilderdijk- 
park tegenover num m er 5. De tijden zijn; 
elke maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
van 9.00 -  12.00 uur.

WIJK VOORZIENING BEJAARDEN. 
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van half tien tot elf 
uur in de Van B oetzelaerstraa t 49, tel.: 
84 43 52.
Maandag kunt u oo k op dezelfde tijd  te 
recht in het gebouw De Reiger, Van R ei- 
gersbergenstraa t 65, tel. 84 56 76,

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtsw inkel voor onze 
wijk is gevestigd in de Jordaan, Rozen - 
s tra a t 16. U kunt daar iedere dinsdag en 
donderdag te rech t tussen 16.00 en 20.00 
uur. Tel. 25 59 56.

HUURSUBSIDIE.
Wilt u nog op tijd  uw form ulier hebben 
om huursubsidie aan te vragen, dan kunt 
u dat ophalen in het Wijkcentrum S paam - 
dam, Polanenstraat 90, tel. 82 97 73.

BEVRIJDINGSFEEST IN 
WESTERPARK
H e t W e s te rp a rk  bood op 5  mei een ze e r  
fe e s te lijk e  aanb lik . H o n d erden  m ensen  
w aren  a fgekom en op de  v ro lijk é  k lanken  
van de  drum band en het fan fare -k o rp s  
die om  12 uur 's m iddags de festiv ite iten  
openden. O v e ra l in het p a rk  stonden  
m arktkram en opg este ld , w a a r a llerle i 
buu rtgroepen , po litieke  p artijen  en lan 
d e lijke  a k tie -g ro ep en  in fo rm atie  v e r 
s trekten . O p  a lle rle i p laatsen  w erd en  
kind ersp e len  g eo rg an iseerd : b lik lopen, 
zaklopen , boksen to u w trekken , sch ilde 
ren en vissen. O o k  trad  e r  een m uzikale  
klow n op en konden k inderen  en v o l
w assen en  gen ie ten  van een vo lksd ans- 
dem onstratie . O p  het podium  van de  
m uziekten t w isse ld en  vee lso o rtig e  m uzi
kanten e lk a a r af.
In het ach terste  deel van het park  leg
den ou d ere  buu rtb ew o n ers  een  kaartje  
o f b e ke k en  de  d ruk te  op hun g em ak van  
een  afstand je .
Jong en oud h e e ft op 5  mei laten zien, 
d at w e  het W e s te rp a rk  broodnodig  h e b 
ben vo o r onze rek rea tie .

1  '" o  I


