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TERREINTJE VAN HOUWENINGEN 
STRAAT INGERICHT!

Reeds vanaf medio 1973 zijn buurtbewoners bezig geweest om op een plek waar eens drie 
verkrotte huizen stonden een aantrekkelijk terreintje te realiseren. Dat is nu sinds juni/jüli 
door het initiatief van vele buurtbewoners gebeürd. De vele kontakten tussen werkgroep en 
eigenaar resulteerden tenslotte in zijn goedkeuring aan de werkgroepplannen om er iets leuks 
van te maken. Daarop slaagde men erin 4 vrachtwagens met aarde te „organiseren", men 
wist de hand te leggen op drie forse banken, een volle wagen met zand bleek ook mogelijk 
te zijn en toen men ook nog een forse voorraad tegels op de kop tikte, waren alle ingrediënten 
aanwezig om een leuk terreintje in te richten. Daarbij kwam een nog spontaan door de bewo
ners georganiseerde kollekte, die zoveel opbracht, dat allereerst een financiële aktie van de
werkgroep zelf daarbij in het niets verzonk (hoewel..... ) en dat vervolgens de werkgroep
in staat was bij een kweker voor f 250,- zomerbloemen en wat grotere planten kon bestellen. 
Een zeer handig werkgroepslid maakte ook nog twee speelrekken voor de kinderen. Een van 
de stimulansen voor de werkgroep was de belangstelling en toegezegde steun van de kommis
sie Kunst in de Wijk, waarvan Wil v. Ooyen de werkgroepvergadering op 24-6 bijwoonde.

vond er een verf-orgie op deze bloembakken 
plaats onder leiding van een heuse schilderes 
èn een heuse schilder. Vele werkgroepleden, 
moeders, kinderen etc. deden mee.
Zondag 22 juni, vanaf 's middags 12 uur vond 
er een beslissende aktie plaats. Terwijl er 
de hele dag een druilerig regentje de hoof
den koel hield, werd door zo'n 30 tot 40 man 
(en vrouw en kind) de smerige schutting ge
sloopt en 12 meter naar achteren weer opge
bouwd. Twee geluidsboxen waren op het trottoir 
geplaatst, en de werkers kregen voortdurend 
voorraden thee, koffie, soep, koeken, pils, 
broodjes toegediend van degenen die niet 
konden meewerken. Het terrein werd ook 
direkt gereinigd. De inzittenden van een pas
serende politieauto, die vroegen wat er in 
hemelsnaam gebeurde, verklaarden zich na 
een toelichting solidair: „Goedwerk, jongens"

vervolg op pag. 2
G e h e e l op e igen  k rach t h ebben  bew o 
ners  van de  V an ~h fo Ü w en irigen straat  
een  le lijk  open g a t h ersch ap en  in een  
v ro lijk  sp ee lte rre in .
Hoe gebeurde het?
Vrijdagavond 20 juni werden door de werk- 
groepsleden onder veel bekijks van straat - 
bewoners 4 olievaten doorgezaagd om tot 8 

bloembakken omgetoverd te worden. Iemand 
had ook 5 houten cementbakken uit de bouw 

georganiseerd. E r  werd heel wat afgekletst 
op straat.
Zaterdag 21 juni, van 's morgens 10 uur tot 
's middags 6 uur, werd een gedeelte van het 
trottoir bij het gemeenteblok afgedekt met 
zeildoek, waarop men 13 bloembakken plaatste 
(8 van de olievaten, 5 houten bakken), daarna

TEGELTUINTJES 
GROOT SUCCES

Een p aar tegels  uit de  stoep, e en  p lan t 
in h e t zan d  en na een  p a ar m aanden  
heb je  een  g ro te  stru ik  teg en  je  muur. 
D e  bew o ners  van de V an  H o gen do rp - 
straat zu llen  g een  sp ijt h ebben  van dit 
experim ent. H o p e lijk  krijgen  ze  vo lg en d  
ja a r  lente  v e e l navo lg ing  van an d ere  
buu rtbew oners, w ant he t e ffe k t is g e 
w eld ig .

HUURDERS- 
K0MITEES 0PGERIGHT
Op twee plaatsen in de w ijk zijn in 
juni huurkomitees opgericht. Over 
hun akties o.m. tegen de huurver
hoging leest u op pag. 3 van deze 
wijkkrant.

KOMT ER NOG WAT VAN?
De vakantiemaanden zijn weer achter de rug. 
Sommigen hebben het ver weg gezocht, ande
ren zijn dicht bij huis gebleven. Veel verschil 
in zonneschijn kon het nauwelijks opgeleverd 
hebben.

In augustus werd je in het Westerpark net 
zo bruin als in Spanje.
Het alledaagse leven - en dat is voor de 
meesten van ons 50 van de 52 weken per 

jaar - herneemt zijn loop. We moeten er 
allemaal weer een beetje in komen.

Dat lukt het beste door even terug te denken 
aan de periode voor de vakantie: Waar ben 
je mee opgehouden en hoe gaan we verder. 
Dat geldt voor iedereen persoonlijk en dat 
geldt ook voor de aktiviteiten in de buurt.

WAT IS ER QEBEURD?
Misschien is de afgelopen periode niet zo 
spektakulair geweest. De Staatslieden- en 

de Frederik Hendrikbuurt zijn niet veran
derd in prachtige woonwijken. De veran
deringen, welke plaats gevonden hebben kun 
je op de vingers van een hand aftellen: 
het gereedkomen van het eerste blok ge- 
meentewoningen aan de Van Hallstraat, de 
25 nieuwe woningen aan de De Wittenkade, 
de herinrichting van het Frederik Hendrik- 
plantsoen, de start van de renovatie van en- 
particuliere woningen en hetgereedkomen 
van echte speel- en groenplekjes.

WAT IS ER NIET GEBEURD?
De lijst met zaken, welke nog tot geen zicht
baar resultaat geleid hebben, is veel langer. 
We denken aan de slechte toestand van veel 
woningen, - aan de lege plekken bij de Haar
lemmerweg, de Van Beuningenstraat, de 2e 
Nassaustraat, het Frederik Hendrikplantsoen 
de Van Houweningenstraat, aan de bedreiging 
van het Westerpark, aan het uitblijven van de 
bouwvergunning voor het bejaardenkompleks 
en het Ontmoetingscentrum „de Koperen 
Knoop", aan de totale opknapbeurt van het 
gehele Frederik Hendrikplantsoen en het Van 
Oldebameveldtplein, aan het ontbreken van 
groen- en speelgelegenheden enzovoorts, en
zovoorts.

WAT ZIJN DE OORZAKEN?
Hoe komt het dat er zo weinig van de grond 
komt?
We zullen proberen enkele oorzaken aan te 
wijzen.

Allereerst moet vermeld worden dat het pro
ces van stadsvernieuwing van de oude buur
ten een bijzonder ingewikkelde zaak is. Er 
komen ontzaggelijk veel wettelijke voorschrif
ten en bepalingen bij om de hoek kijken. 
Een tweede belangrijke oorzaak is het ont
breken van een goed ambtelijk apparaat. U 
zult zeggen, er zijn toch machtige gemeente
lijke diensten als Publieke Werken, Bouw
en Woningtoezicht en‘ Volkshuisvesting. Die 
hebben toch mensen genoet? Dat is ten dele 
waar.

De organisatie van deze Diensten is namelijk 
niet afgestemd op de aanpak van de te ver
nieuwen stadswijken. Steeds blijkt weer dat de 
genoemde diensten veel te weinig met elkaar 
samenwerken. Vaak werken ze langs elkaar 
heen, soms werken ze elkaar zelfs tegen. 
Men 1 is gewend, als Dienst, zijn eigen gang 
te gaan. Een situatie in een te vernieuwen 
stadswijk vereist een heel andere aanpak. 
Een derde reden voor het trage verloop van 
de stadsvernieuwing ligt in het financiële 
vlak. Ondanks alle betogen van Regering en 
Gemeentebestuur, dat stadsvernieuwing zo be
langrijk is en de grootste voorrang dient te 
krijgen, blijkt in de praktijk hier weinig van. 
De bedragen, welke voor aankoop van slechte 
woningen en voor grond voor welzijnsvoor

zieningen beschikbaar zijn, zijn een lachertje. 
E r worden wel kapitalen besteed aan overloop- 
steden zoals Purmerend en Almere en aan 
peperdure verkeersvoorzieningen zoals een 
metro.

ZIJN ER VERANDERINGEN ZICHTBAAR? 
Het bovenstaande klinkt allemaal nogal pes
simistisch. Zijn er dan geen tekenen welke 
op een vernieuwde aanpak wijzen?
Die zijn er zeker. Misschien nog niet zo 
opzienbarend, maar het kunnen aanzetten be
tekenen om tot een vernieuwingsproces te 
komen.

Zo is de Regering bezig met het voorberei
den van de langverwachte Wet op de Stads
vernieuwing, waarbij over de wijze van aan
koop van de benodigde grond onderling hevig 
touw getrokken is.
Het gemeentebestuur heeft in februari 1974 
de Staatsliedenbuurt tot aktiegebied verklaard 
(d.w.z. dat de gemeente overgaat tot een ak- 
tief aankoopbeleid van particuliere woningen

en gronden). Dat is tot nog toe wel een pa
pieren verklaring gebleven, maar kan de ba
sis vormen voor een meer intensieve aanpak. 
Voor een beter overleg tussen de gemeente
lijke diensten onderling en met de buurt is 
vorig jaar een Ambtelijke Werkgroep inge
steld.

In deze groep zitten ambtenaren van Publie

ke Werken, Bouw- en Woningtoezicht, Volks
huisvesting en Herhuisvesting. Ook de af
deling Bestuurskontakten van het stadhuis 
hieraan deel.

Ze komen elke maand bijeen. Er zijn ook 
al enkele besprekingen met vertegenwoor

digers van werkgroepen uit de buurt ge
weest. Deze vorm van overleg zal nog uit
gebouwd moeten worden.
Ook in de buur t zullen we sterker bemand 
dienen te zijn om alle problemen aan te kun
nen pakken.

Gelukkig zal per 1 september een wijkop- 
bouwwerker aan het Wijkcentrum verbon
den worden.

In een volgend nummer, van de Wijkkrant 
zult u nader kennis met hem kunnen maken.

HOE NU VERDER?
De grootste belanghebbenden bij dit hele pro
ces zijn de buurtbewoners zelf. Alle plan
nen voor vernieuwing zullen afgestemd die
nen te zijn op de wensen van de bewoners. 
Daarom is het noodzakelijk dat door de buurt 
samen met de gemeente een aktieprogram 
voor de komende jaren opgesteld gaat wor
den.

Tevens zullen wij de druk op de ketel die
nen te handhaven door geen genoegen te ne
men met steeds maar uitstel en het op de lange 
baan schuiven van de lopende zaken.
We zullen het Gemeentebestuur voortdurend 
op hun verantwoordelijkheid moeten blijven 
wijzen. Voor de buurtbewoners, welke op 
enigerlei wijze aktief mee villen werken of 
meedenken, is elders in dit blad een lijst van 
bestaande werkgroepen opgenomen.

Deze groepen kunnen best nog wat verster
king gebruiken. We kunnen dan met een bre
dere vertegenwoordiging samen met de ge
meentelijke instanties werken aan de noodza
kelijke verbeteringen op verschillende plaat
sen in de buurt.

Piet Vink

(waarnemend voorzitter van de 
wijkraad)

NA KUNSTMARKT 
ORGANISEERT KUNST IN DE 
W IJK NOG TWEE ÏO M ER SE  
FEESTEN
Op zaterdag 23 augustus heeft de werkgroep 
Kunst in de Wijk een Kunst-markt georgani
seerd op het Limburg Stirumplein. Op deze 
markt waren een groot aantal oude ambachten 
te zien. Er werd geweven, sieraden gemaakt 
en potten gebakken. De markt was tot stand 
gekomen met medewerking van politie en win
keliers.
Aanstaande zaterdag, op 6 september,, is de 
werkgroep aktief in het Frederik Hendrik
plantsoen. Net als vorig jaar wordt daar een 
groot openlucht-feest gemaakt. Met behulp 
van het podium en de verlichting van het Zo
mer-Straattheater zullen een groot aantal 
groepen voor de bewoners van onze wijk op
treden.
Het programma is zeer gevarieerd. U kunt 
luisteren naar doedelzakmuziek van de Boys 
Brigade, naar het koor Morgenrood en m is
schien naar het koor van de Prettig Gestoor
de Vrouwen. U kunt kijken naar een optre
den van de toneelgroep „Amsterdam" en naar 
het Trojka-ballet. En medewerkers van de 
Huiswerkklas zullen waarschijnlijk een soort 
kabaret voor het voetlicht brengen. En ook 
de IVKO-school heeft zijn medewerking toe
gezegd.
Als u weet dat dit nog lang niet het volledige 
programma is, dan begrijpt u dat het een 
levendige boel gaat worden in het plantsoen. 
Een feest dus waar u niet omheen kuntl 
's Middags begint het om 3 uur, ‘s avonds 
om 7 uur.
Op 12 september wordt de zomer afgesloten 
met een tuinfeest in de tuin van speeltuin
vereniging Westerkwartier aan het Van Beu- 
ningenplein. Hoewel het programma nog niet 
geheel bekend is, belooft het reuze gezellig 
te worden met veel muziek van bekende 
muziek-verenigingen. Bij het wijkcentrum kunt 

u meer informatie krijgen over het program
ma.
De werkgroep nodigt alle buurtbewoners van 
harte uit om aan deze twee zomerse fees
ten mee te doen.



SPEELTERREIN 
VAN HOUWENINGEN
V e rv o lg  van  pag. 1
Er kwamen zoveel mensen Kijken, dat een 
klein groepje van de werkgroep zich uitslui
tend bezig hield om informatie te geven. 
Dinsdag 24 juni, was er een werkgroepver- 
gadering met alle kernfiguren voor het ter- 
reintje. Daarbij werd uit de vele suggesties 
een keuze gedaan om tot de inrichting van 
het terrein te komen en werden werkafspra

ken gemaakt. Twintig mensen waren aanwe
zig, Piet Vink en Wil v. Ooyen waren ge

waardeerde gasten.
Woensdag 25 juni, 's middags tot 's avonds 
laat waren bewoners bezig om de naar achte
ren geplaatste schutting een veelkleurige on
dergrond te geven en de gepleisterde muur 
tot 2 meter hoog wit te verven, opdat een 
week later een groep kinderen onder leiding 
van stafleden van De Reiger daar als een 
soort vakantie-aktiviteit schilderingen opkon
den aanbrengen. Ook waren diverse personen 
de hele dag bezig de laatste smerigheden op 

te ruimen.
Zaterdag 28 juni en de volgende zondag, toen 
enkele tientallen mensen het terrein definitief 
inrichtten met het verspreiden van de aarde, 

het plaatsen van de banken op de goeie plek
ken, het inrichten van de bloemperken, be
steedde Peter Sirach - de schilder - al zijn 
tijd aan het verfraaien van de schutting. 
Woensdag 2 juli, 's morgens kwamen er zo'n 
20 kinderen die zich op het reeds wit geschil
derde gedeelte van de muur wierpen. Ook dat 
werd een feest van ongebreidelde kreativiteit, 
waar de vele omwoners met plezier naar keken. 
Zaterdag 5 juli, verfde men ook de achter
kant van de schutting wit, dit als service 
naar de bewoners vanuit de Fred. Hendrik
straat, die er toch ook op uitkiiken.
Woensdag 9 juli, waren weer velen aktief 
om met een voorraad tegels een oad naar 

de banken aan te leggen. Ook dat slaagde. 
Peter Sirach en Sherard de Wit-Van Dyke 
(de schilderes) zullen de beschilderingen nog 
afwerken met het overgebleven materiaal. 
Het is jammer dat er niet nog een terreintje 
in de omgeving op deze manier opgeknapt 
kan worden, want wat de mensen (aktief of 
alleen maar toekijkend) meegemaakt hebben 
is zo geweldig, dat iedereen het ongetwij

feld weer zou doen.
Kontaktadres: Jacques Kaldenbach, v. Hou- 

weningenstr. 37 ', Dhr. N. de Vries, v. Hou- 

weningenstr. 52.

E ind  vorig e  m aan d  is de  g em een te  begonn en  m et de  aan leg  van de  vrije  
tram baan  in d e  F red . H en d riks traa t.

KORT NIEUWS UIT 
DE HUGO DE GR00TBUURT

INFORMATIE-VITRINE OP HET HUGO DE 
GROOTPLEIN?

De werkgroep heeft via de sekretaris Fred. 
Hendrikbuurt van het Wijkcentrum een brief 
gestuurd aan de gemeente met het verzoek 
een informatie-vitrine op het Hugo de Groot - 
plein te plaatsen. Daardoor zal het mogelijk 

woraen de buurtbewoners voortdurend te in 
formeren over buurtbelangen en aktiviteiten 
daarvoor. Laten we hopen, dat de vitrine er 
nog in september komt.

JONGERENHUISVESTING IN DE HUGO DE 
GROOTBUURT WORDT AANGEPAKT.'

Een zaak waarmee de werkgroep al lange 

tijd mee bezig is, nl. huisvesting van alleen
staanden en samenwonenden, waaronder ook 
de zaak van jongerenhuis vesting valt, is nu 
ook door Staatssekretaris Marcel van Dam

aangepakt via een recente nota. Officielenaam 
van de nota is: Nota huisvesting alleenstaan
den en tweepersoonshuishoudens.
Omdat de werkgroep verschillende initiatie
ven aan het voorbereiden is, roepen we nu 
iedereen op die belangstelling heeft voor deze 

materie, (b.v. kamerbewoners, of mensen die 
voor schandalig hoge huren etages of win
kelruimten bewonen.
Kontaktadres: Menno Evers, Van Houwenin 
genstraat 33 hs of Lambert de Vos, Van 
Houweningenstraat 67"

KRIJGT HET BADHUIS IN HET GEMEENTE- 
BLOK VAN HOUWENINGEN-/VAN REIGERS- 
BERGERSTRAAT EEN ANDERE FUNKTIE?

Wethouder Van Duyn heeft gevraagd om sug
gesties om het badhuis een wat betere funktie 
voor de gebruikers te geven. Gesprekken 
met gebruikers leidde tot o.a. het idee dat er 
b.v. manicure/pedicure gegeven dient te wor
den. Inmiddels is er weer een kort gesprekje

Rochussenschool heet na renovatie „De Zaagmolen"

'TKAfM

D e  k in d eren  van d e  v ro e g e re  R o chu ssenschoo l hebb en  de  a fg e lo p en  m aan
den v e e l te  m aken  g e h a d  m et ren o va tie . D e  konklus ie  van een  van hen: 
„ G e e f m ijn  m aar liev e r een  h o o te l dan een  krom  hu is", o f te  w e l: ik heb  
o o k  rech t op  een  g o e ie  w on ing l

Woensdag 20 augustus heeft wethouder R. van 
der Velde het geheel vernieuwde gebouw van de 
Rochussenschool en de kleuterschool De 
Koekoek geopend. Na deze renovatie zijn de 
twee scholen in elkaar opgegaan onder de naam. 
De Zaagmolen.

Deze opening is gepaard gegaan met allerlei 
feestelijkheden. Onder leiding van een aantal 
topsporters als Nico Jansen en Frans Schoofs, 
werden 's middags allerlei spellen en activi
teiten voor de kleinere kinderen georganiseerd 
's Avonds was er eeri groot feest voor de wat 
oudere kinderen en de volwassenen.
De vernieuwing van deze school maakt deel 
uit van de renovatie van de woningen rond 
’het Van Beuningenplein.

De kinderen van de Rochussenschool jitten dus 
al maanden lang tussen de bedrijvigheid van 
de renovatie. Geen wonder dat ze daar met 
elkaar en met hun onderwijzers over gingen 
praten. .

Ze ontdekten dat ze er eigenlijk veel te wei
nig van wisten. Daarom dachten ze dat ze maar 
eens interviews moesten gaan houden met de 
werklui, de aannemer en hun ouders. Als 
echte verslaggevers trokken ze er met een 
band-recorder op uit. Ook namen ze een foto
toestel mee. "
Ze ondervonden wel een paar moeilijkheden 

op hun weg. Allereerst wilde de aannemer 
niet met ze praten. Verder ging er iets mis 
met de band-recorder.

Toch kwamen ze met heel wat informatie 
weer naar school.
Deze informatie hebben ze in de vorm ge
goten van een tentoonstelling die vlak voor 
de vakantie werd gehouden. Foto's aan de 
muren, tafels met werk van de kinderen, ver
slagen, strips en tekeningen op kubussen ge
plakt, een hoekje met dia’s (die hadden ze nog 
van een andere keer en dat mocht er ook 
best bij) en een hoekje waar je naar de inter
views op de band-recorder kon luisteren. 
Ze hielden overal zelf toezicht op. Er kwa
men maar liefst 98 bezoekers, die allemaal 
ruimschoots de tijd namen om alles goed 
te bekijken.

Op deze manier zijn kinderen en leerkrach
ten langzamerhand toegegroeid naar de vol
ledige renovatie van hun eigen school.
Het is een prachtige school geworden, waar 
leerkrachten, kinderen en ouders veel ple
zier van zullen hebben.

geweest met oe wetnouaer. waarin mj z: -~n

weer positief uitliet over aanvullende voor
zieningen voor het badhuis. Daarom:ALS U 
VAN HET BADHUIS GEBRUIK MAAKT, EN 
HEBT U EEN IDEE OM DE SERVICE TE 
VERBETEREN, STUUR DAN UW IDEE OP 
NAAR: Werkgroep Van Houweningen/Hugo de 
Groot, t.a.v. Tineke Bommel, Van Houwenin
genstraat 67", Amsterdam.

WETHOUDERS HEBBEN BELANGSTELLING 
VOOR MIDDENSTAND IN ONZE BUURT.

Wethouder Treumann en wethouder De Cloe 

hebben zich bereid verklaard tot gesprek met 
de middenstand. Oorzaak is de poging van de 
sekretaris Fred. Hendrikbuurt, ondersteund 
door zo'n 73 bearijven, de belangen van de 
middenstand bij een veranderende verkeers
situatie veilig te stellen. Inmiddels wordt ook 
geprobeerd een Middenstandsvereniging op te 
richten. De komende maanden zal blijken of 

de middenstand in onze buurt inderdaad ge
motiveerd genoeg is om zich te organiseren 
en zullen ongetwijfeld de gesprekken met de 

wethouders meer inzicht geven in de toe
komstmogelijkheden voor onze middenstand.

BOUWMAATSCHAPPIJ TOT 
VERKRIJGING VAN 
EIGEN WONING RENOVEERT

Vanaf 1 september gaat de Bouwmaatschappij 
zijn woningen in de Van Houweningenstraat 
(even nummerê) renoveren. Voorlopig zal het 
tempo waarin woningen verbeterd worden niet 
al te hoog liggen, omdat veleir nog geen ge
schikte wisselwoning hebben. Verschillende 
bewoners hebben de werkgroep gebeld. In
middels heeft de werkgroep en de sekr. Fred. 
Hendrikbuurt een plezierig kontakt gelegd 
met de Bouwmij. afgesproken is eind augustus 

/begin september een eerst gesprek te heb
ben over:
1. de begonnen renovatie Van Houweningen

straat, even nummers
2. het probleem van de wisselwoningen.
3. komende renovaties van het verder woning- 

bezit.
Uiteraard zullen de bewoners daarna zo goed 
mogelijk worden geïnformeerd.

HUISW ERKKLAS 
WEER VAN START
Half september gaat in buurthuis De Witte 
Brug de huiswerkklas weer van start.

De huiswerkklas is bedoeld voor kinderen 
die voor de vakantie de lagere school ver
laten hebben en nu op een MAVO, LTS of 
andere voortgezette school zitten.
Elke middag, van maandag tot vrijdag, kun 
je er samen met je vroegere klasgenoten je 
huiswerk komen maken tussen vier en zes 

uur. Je krijgt een kop thee en een koek en 
er is naast het huiswerk echt wel tijd voor 
gezelligheid.

Ook worden er regelmatig feesten gegeven, 
voetbalwedstrijden georganiseerd en ekskur- 
sies gemaakt naar bedrijven.

De medewerkers van de huiswerkklas pro
beren je te helpen bij je huiswerk. Boven
dien kun je met ze praten over problemen 
die je misschien hebt op }e nieuwe school. 
Reden genoeg dus om eens langs te gaan op 
IDe Witte Brug, de Wittenstraat 27. Je kunt 
het beste vragen naar Frans Frederiks of 
Bob Ruyzendaal.

HET WOONERF 
VAN BEUNINGENPLEIN
Al enige tijd werkt de werkgroep woonomge- 
vingverbetering aan het ontwikkelen van een 
woonerf in de omgeving van het Van Beunin
genplein.

We hebben in de wijkkrant al eens over deze 
woonerven geschreven, maar voor degenen die 
nog niet weten wat een woonerf is, vertellen 
we het nog even in het kórt.
Het woonerf gaat er van uit dat in een bepaalde 
straat voetgangers en fietsers voorrang heb
ben. De auto's moeten zich aanpassen en aan 
iedereen voorrang geven. Met name kinderen 
en bejaarden - de stiefkinderen van het ver
keer - profiteren hiervan. De snelheid van de 
auto's die toch om de een of andere reden 
in de straat moeten zijn, wordt beperkt door 
het aanbrengen van drempels in het wegdek. 
Het is de bedoeling dat er in de buurt een 
woonerf komt bij het Van Beuningenplein. 
De straten die bij het plan betrokken zullen 
worden zijn de Van Bossestraat, Rochussen- 
straat, Luzacstraat, Van Rappardstraat en 
S chaepmânstraat.
Maar het zijn natuurlijk de bewoners van deze 
straten die het laatste woord hebben. Niet al 
leen of hun straat een woonerf wordt, maar 
ook hoe hij er dan uit gaat zien.
De werkgroep is bezig met het maken van 
tekeningen waarop u kunt zien welke moge
lijkheden er zijn.

Binnen niet al te lange tijd krijgt u de teke-, 
ning in de bus en een uitnodiging voor een 
vergadering waarin over de toekomst van uw 
straat gepraat zal worden.
Kom er over meepraten.
Voor verdere inlichtingen over het woonerf: 
Josje Smit, woonboot Flubbetje, Van Bosse- 
pad 16, tel. 38 44 63.



BEJAARDEN HEBBEN 
GEEN BOODSCHAP 

AAN LIEFDADIGHEID
In een stad als Amsterdam zijn er gelukkig een groot aantal instelling*® en instanties voor 
mensen die op wat voor manier dan ook hulp nodig hebben. Maar wanneer je met een of ander 
probleem zit is het een hele klus om de juiste weg naar de juiste instantie te vinden. Vooral 
oudere mensen hebben daar vaak moeilijkheden mee. Vandaar dat ongeveer vijf jaar gele
den door de gemeente besloten werd een stichting in het leven te roepen, die oudere stad
genoten helpt die hulp te vinden die ze nodig hebben. Dat werd de Stichting Wijkvoorzieningen 
voor Bejaarden. Ook in onze wijk heeft deze stichting een wijkpost, in de Van Boetzelaer- 
straat 49, en een hulppost in buurthuis De Reiger, Van Reigersbergenstraat 65.

Twee m ed e w e rk s te rs  van de  w ijkp o st 
v oo r b e ja ard e n : Joke S to e l (lin k s ) en  
M . Ras.
,,In die vijf jaar is de wijkpost wel een be
grip geworden voor de buurt", vertelt Joke 
Stoel, een van de drie medewerksters. ,,Als 
bejaarden al niet zelf met hun probleem bij 
ons komen, dan worden we ook wel gewaar
schuwd door buren of kennissen."
Met wat voor dingen kunnen bejaarden bij 
de wijkpost terecht? „In principe met alles. 
Maar dat wil niet zeggen dat wij ook alles 
kunnen regelen voor de mensen. Integendeel 
Vaak kunnen wij enkel maar informatie gé
ven over hoe ze iets het beste kunnen aap- 
pakken of bij welke instantie ze terecht kun
nen met een bepaald probleem. We krijgen 
bijvoorbeeld veel mensen die van woning 
willen veranderen, omdat hun Woning te voch
tig is of te hoog of omdat de omliggende 
woningen zijn dichtgespijkerd. Wij kunnen 
dan niets anders doen dan deze mensen ver
wijzen naar de Dienst Herhuisvesting, en we 
kunnen enkel maar hopen dat die werkelijk 
iets voor die mensen kunnen doen".
Ook al doen ze in Den Haag alsof de woning
nood is opgelost, een goede woning voor een 
bejaarde is kennelijk nog steeds een schaars 
produkt. ,,Ook voor opname in een bejaar
dentehuis kunnen wij de mensen alleen maar 
informatie geven over hoe ze zich moeten 
laten inschrijven. Maar Amsterdam is een 

soort noodgebied wat betreft bejaardente
huizen. De schattingen van een paar jaar 
terug zijn veel te laag geweest. Dus ook op 
dat punt kunnen we de mensen vaak weinig 

hoop geven".
Uitgangspunt van de wijkpost is trouwens, dat 
de meeste bejaarden het èigenlijk het fijnste 
vinden om zo lang mogelijk in hun eigen huis 
en in hun eigen buurt te blijven wonen. „Met 
een beetje hulp van anderen kan dat ook vaak 
wel, "  zegt Joke Stoel ,,en juist bij die 
hulp proberen we te bemiddelen. Via ons 
kunnen de mensen voor vijftien gulden per 
ochtend huishoudelijke hulp krijgen. Bejaar
den kunnen zich bij ons opgeven voor de be
kende „tafeltje-dekje-maaltijden".

Drie keer per week krijgen ze dan een maal
tijd voor twee dagen thuisbezorgd voor zo'n 

drie gulden per maaltijd. Via ons kan ook 
hulp verkregen worden van de wijkverpleging 

als dat nodig is" .
De wijkpost probeert ook mensen die gees
telijk in de knoop zitten, te helpen. „Vooral 

voor oudere mensen is deze moderne tijd 
moeilijk te verwerken. Ze voelen zich er 
soms helemaal niet meer bij horen. Ook 
ontstaan vaak moeilijkheden bij het overlij
den van de echtgenoot of echtgenote. Als je 
zo lang samen bent geweest, is het echt 
niet gemakkelijk opeens alles alleen te moe
ten doen. Mensen moeten de kans krijgen 
over dit soort dingen te praten. Want an
ders kroppen ze het op en dan gaat het ver
keerd. Wij proberen dat te voorkomen". 
„Maar denk nou niet dat bejaarden alle
maal van die zielige ouwe mensen zijn die 
zeuren over het verleden. Het is wel zo, 
dat veel bejaarden de gezelligheid en hulp
vaardigheid van vroeger missen. Het kon- 
takt met de buren is tegenwoordig vaak

slecht, een boodschap doen voor „omaatje" 
is er nauwelijks bij. En dat is nou zo jammer, 
want je kan juist vaak veel leren van een 
praatje met iemand die het verleden heeft 
meegemaakt. Bejaarde mensen hebben vaak 
een boel aan te bieden, als je er maar oor 
voor hebt".

Maar er zijn toch vast nog wel een aantal 
mensen te vinden in de wijk die daar wèl 
oor voor hebben?

„Dat hoop ik van harte", zegt Joke, „want 
wij zouden graag in kontakt komen met men
sen die zo nu en dan eens iets voor een 

oudere buurtbewoner willen doen. Soms een 
boodschap doen, of eens in de week een wan
delingetje maken, of gewoon, een avond t.v. 

kijken, dat zijn dingen die veel oudere men
sen op prijs stellen. Ook zoeken we een paar 
mensen die zo nu en dan een klusje willen 
opknappen, de bel repareren, of een lichtje 
aanleggen.
„Weet je wat laatst een meneer aan me 

vroeg", onderbreekt Bettie Bijma, een van 

de andere medewerksters, ,,of ik niet iemand 
wist met een auto, die hem eens door de stad 
wilde rijden. Hij was een rasechte Amster
dammer en hij wilde toch wel eens zien wat 
er allemaal veranderd was in zijn stad. 
Met zo'n auto-tochtje zouden heel wat be
jaarden enorm in hun sas zijn".
U ziet, beste buurtbewoner, er zijn manie
ren genoeg om een bejaarde buurtbewoner 
eens een plezier te doen. Als u er zin in 
heeft, dan moet u maar eens bellen met de 
wijkpost. „Maar doe het niet uit een soort 
liefdadigheid, waarschuwt Joke, „want daar 
heeft een bejaarde geen boodschap aan. Doe 
het omdat u uw hulp wilt aanbieden aan iemand 
dië zelf ook wat aan te bieden heeft".
De wijkpost is bereikbaar elke maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9.30 - 11 uur 
op het adres Van Boetzelaerstraat 49, tel. 
84 43 52. v

Bewoners van de Hugo de Grootbuurt kunnen 
terecht in buurthuis De Reiger, Van Reigers
bergenstraat, 65, alleen op maandag van 9.30 -
11 uur.

Tekenaar
gezocht
Een Wijkkrant moet natuurlijk boordevol nut
tige en belangrijke informatie staan voor 
buurtbewoners. Maar daarnaast moet zo'n 
krant er natuurlijk ook een beetje gezellig 
uit zien. Met een goeie opmaker en een stel 
foto's kom je al een heel eind. Maar de re- 
daktie zou het leuk vinde n als er ook zo nu 
en dan tekeningen in de krant stonden - of 

een strip of een spotprent die slaat op de 
situatie in de buurt.
Vandaar onze vraag: woont er niet een teke
naar in de buurt die één avond per maand 
over heeft om mee te helpen van deze wijk
krant een nog beter produkt te maken? Laat 
hij of zij dan even kontakt opnemen met Ka
rei van Hoof, van Hogendorpstraat 25', tel.

12 45 79.

Wie kopij heeft voor de krant...
moet er wel op letten, dat mededelingen, a r
tikelen, aankondigingen van vergaderingen e.d 
uiterlijk de derde' maandag van de maand 
op het wijkcentrum ingeleverd moet worden. 
De krant verschijnt dan twee weken later, 
dat is de eerste maandag van de nieuwe 
maand. Gezien het feit, dat het aanbod van 
kopij de laatste tijd vrij groot is, kunnen 
we niet van deze regeling afwijken.
De redaktie raadt werk- en aktie-groepen 
verenigingen e.d. aan, bij de planning van 
hun aktiviteiten rekening te houden met de 
verschijningsdatum van de krant en het mo
ment waarop kopij moet worden ingeleverd. 
Dan kan de krant tenminste zo goed moge- 
lijk gebruikt worden als publiciteitsmiddel 

voor de buurt.

Een h a lf ja a r  g e le d e n  m aakten  de  b ew o n ers  ro nd  h e t V an  H o g en d o rp p le in  
v o o r h e t e e rs t kenn is  m et de  p lann en  vo o r n ieu w b o u w  in hun buurt.
D e  aankoo p  van d e  oude p anden  is inm iddels  begonnen.

Gemeente start de aankoop 
van huizen en grond rond 

Van Hogendorpplein
De gemeente is eind vorige maand begon
nen met de aankoop van grond en panden in 
het gebied rond het Van Hogendorpplein. 
Zoals bekend zullen in de komende jaren de 
zeven blokken rond het Van Hogendorpplein 
één voor eén gesloopt worden om plaats te 
maken voor (betaalbare!) nieuwbouw. Gezien 
de slechte kwaliteit van veel woningen in die 
omgeving, heeft deze sloop en nieuwbouw de 
instemming van Veel buurtbewoners. Het ko
mende jaar zullen de buurtbewoners' uitge
breid in de gelegenheid worden gesteld om 
hun wensen op tafel te leggen over hoe de 
buurt er in de toekomst uit moet gaan zien. 
De bedoeling is dat de huidige bewoners na 
de sanering weer de kans zullen krijgen in 
hun geheel vernieuwde buurt terug te komen. 
"Zij hebben er dus veel belang bij zelf te 
kunnen uitmaken hoe die buurt er uit moet 
komen te zien.
In afwachting van deze inspraak-regeling is 

de gemeente dus vast begonnen een van die 
zeven blokken aan te kopen, en wel het blok 
Van Hogendorpstraat/v.d. Duynstraat/Van 
Beuningenstraat/Haarlemmerweg. De werk
groep Wijkverbetering heeft al enige tijd 
aangedrongen op een snelle aankoop. Toch 
kwam deze brief voor veel huiseigenaren als 
een verrassing. Nog niet zo lang geleden werd 
voor twee panden in dit blok namelijk een forse 
renovatie-subsidie verstrekt. Weggegooid 
geld, dus.

Gezien het feit dat de gemeente in dit blok 
met veel kleine eigenaren te maken heeft, 
zal het nog wel enige tijd duren voor het 
blok geheel is aangekocht. Als we daar nog

HUURDERSKOMITEE 
VAN HOGENDORPPLEIN 
VOERDE AKTIE TEGEN 
HUURVERHOGING
Bewoners rond het van Hogendorpplein hebben 
begin juni een buurtvergadering belegd, waarop 
een huurderskomitee is opgericht. Met de 
huursverhoging van 1 juli in het verschiet, 
kreeg dit komitee allereerst opdracht de buurt 
te informeren over de mogelijkheid om deze 
huursverhoging te weigeren. Daartoe zijn de 
leden van het komitee de straten langs ge
gaan, hebben ze huis aan huis aangebeld 
en gepraat met de bewoners. Steeds werd er 
op aangedrongen om - als het enigszins kon - 
de huurverhoging te weigeren. Alleen als we 
massaal weigeren, en als dat ook elders in 
de stad gebeurt, dan kunnen we daarmee van 
de regering eisen dat er een eind komt aan 
de steeds terugkerende huurverhogingen, be
toogde het komitee. Vooral in een wijk als 
de onze zijn huurverhogingen vaak geheel 
ongerechtvaardigd: de kwaliteit van de wo
ningen is vaak slecht, aan onderhoud wordt 
niets gedaan en bovendien: ze hebben hun geld 
al lang en breed opgebracht, zodat huiseige
naren er vaak alleen nog maar pure winst 
uitslepen.
De leden van het komitee kregen bij hun huis- 
aan-huis-aktie veel bijval, en veel buurtbe
woners besloten om - net als hun buren vaak 
al vele jaren doen - de huurverhoging te wei

geren. Tijdens de vakantie heeft het werk van 
het komitee een tijdje stil gelegen, maar nu 
iedereen weer terug is, zal de draad spoedig 
worden opgevat. Zeker nu de gemeente de eer
ste stap heeft gezet in de richting van sloop en 
nieuwbouw (zie elders in deze wijkkrant) is 
het zaak dat opkomen voor onze belan
gen als huurders. Daarover hopen wij U bin
nenkort meer informatie te kunnen geven. 
Iedereen die meer informatie wil hebben over 
het komitee of zich erbij wil aansluiten kan 
terecht bij H. v.d. Jagt, van Hogendorpstraat 
27’. Voor huur- en woonproblemen verwij
zen wij U naar de huurspreekuren van het 
wijkcentrum (dinsdagavond tussen 7 en 8 uur) 
en van de CPN, v.d. Hoopstraat 43 (maan
dag en donderdagavond tussen 6 en 8 uur).

eens de tijd bij optellen die de dienst Her
huisvesting nodig zal hebben om de bewoners 
van het blok aan vervangende woonruimte te 
helpen, zal de sloop van het blok nog wel 
een paar jaar uitblijven.

Een extra probleem bij deze huis-aankoop 
vormt het groot aantal woningen dât de laat
ste jaren horizontaal is verkocht. Profiterend 
van de grote woningnood hebben huisbazen 
vaak waanzinnig hoge prijzen kunnen vragen 
voor kwalitatief slechte verdiepingen. Het is 
te hopen dat de bewoners van deze verdie
pingen een goede prijs krijgen aangeboden 
door de gemeente. Zij mogen in ieder geval 
niet de dupe worden van een beleid dat nog 
steeds geen einde heeft weten te maken aan 
de woningnood en dat uitwassen als horizon
tale verkoop van slechte woningen pas sinds 
een jaar probeert te beteugelen.

HUURKOMITEE 
HUGO DE GROOT- FRED. 
HENDRIK
WIL HUURREVRIEZING
Na een onstuimige start in juni heeft het
Huurkórhïteë niet stilgezeten. Zoals bekend 
is het huurkomitee ontstaan tijdens een ver
gadering van buurtbewoners naar aanleiding 

van de jaarlijkse huurverhoging. Op de be

woners vergadering, die 9 juni plaatsvond, bleek 
dat in onze buurt veelal sprake is van achter
stallig onderhoud, algehele verwaarlozing van 
de huizen, gebrek aan sanitair, enz. enz. 
Kortom er is geen enkele rechtvaardiging voor 
een huurverhoging.

Het komitee is zich ervan bewust dat de aktie 
vooral zijn effekt op langere termijn moet 
hebben. Wij moeten als buurt optreden vóór 

woningverbetering en tégen stijgende woonkos
ten. De eis die op de buurtvergadering werd 

gesteld was dan ook: ’HUURBE VRIEZING VOOR 
DE HUGO DE GROOTBUURT’.
Het komitee heeft een voorlopig Dagelijks Be
stuur gekozen met de opdracht de aktie voor 
te bereiden. Daartoe kreeg het Dagelijks Be
stuur de volgende taken:
- het stimuleren, en begeleiden van de indi

viduele weigering van de huurverhoging.
- het organiseren van een handtekeningen- 

aktie voor huurbevriezing,

- het leggen van kontakten met komitees in 
andere buurten,

- het informeren naar mogelijkheden om een 
sticker voór de huurbevriezing te laten 
drukken en die te verspreiden, liefst in 
samenwerking met andere huurkomitees.

In september, zal het dagelijks bestuur deze 
vier aktiviteiten voorbereiden en uitwerken 
met de leden van het komitee.

Inmiddels is gebleken dat in de stad reeds 
tienduizenden mensen geweigerd hebben de 
huurverhoging van 1 april te betalen. Het 
slagen van de aktie hangt af van de duizenden 
die hun voorbeeld moeten volgen. Het komitee 
verwacht dan ook massale steun voor de hand- 
rekeningenaktie die in september gevoerd gaat 
worden.
Een ieder die aktief wil meewerken met ons 
kan terecht bij Flip Koudenburg, Van Olde- 
barneveldtstraat 87 B"\ na 18.00 uur.
Mocht uw huisbaas of makelaar U na de wei
gering van de huurverhoging proberen bang 
te maken met dreigementen (huisuitzetting, 
gemeente-onderzoek, o.i.d.), laat U NIET op 

de kast jagen, maar ga, met eventuele brie
ven en kontrakten, naar het huurspreekuur 
of kom naar ons toe.
Het adres voor huuradvies is: Buurthuis ’t 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, elke 
woensdagavond van 19.30-20.30 , telefonisch 
ook overdag: 84 24 73, vragen naar Nora 
Bro.uwer.

Gerard Böttcher 
Flip Koudenburg.



Het B.A.K.
heeft nieuwe 
mensen nodig!
Het Buitenlands Arbeiders Kollektief is een 
organisatie die met en voor buitenlandse ar
beiders iets aan hun situatie probeert te ver
anderen.

Het afgelopen jaar zijn in Amsterdam diverse 
akties gevoerd, b.v. huisvestingsakties enille- 
g alendemons tr at i es.
In de Staatsliedenbuurt hebben we op maandag
avond spreekuur en onderwijs in De Witte 
Brug.

Beide aktiviteiten zijn, raast direkte hulp
verlening, een middel om te komen tot orga
nisatie van de buitenlanders. Komend jaar 

willen we regelmatig op pensionbezoek gaan 
in de vaak zeer slechte pensions in onze 
buurt. Voor al deze aktiviteiten zijn meer 
mensen nodig.

Van nieuwe mensen wordt verwacht dat zich 
+ 10 uur per week voor meerdere aktivi
teiten inzetten.

We zouden het erg prettig vinden als nieuwe 
mensen uit onze buurt in de groep kwamen. 
Voor meerdere inlichtingen:

Nelleke v.d. Meulen,

Van Hogendorpstraat 154', 
tel. 825382.

Mededelingen
WIJKRAAD.
Mensen die mee willen denken en mee w il
len werken aan allerlei akties en aktivi
teiten in de wijk kunnen:
- elke echtend van maandag t/m vrijdag 
informar e krijgen op het wijkcentrum Van 
Hallstr aat 81, tel. 82 11 33 of
- op maandag 8 september om 8 uur 's avonds 
op de wijkraads vergadering komen. Daar kunt 
u andere aktieve buurtbewoners ontmoeten 
of u opgeven voor een van de werkgroepen 

in de wijk.

SOCIAAL RAADSVROUW.
Elke maandag en donderdag van negen tot 

twaalf uur kunt u terecht op het spreek
uur van de sociaal raadsvrouw in de Van 

Hallstraat 81.
Ook in de Hugo de Grootbuurt staat eeh 
sociaal raadsvrouw voor u klaar. Zij houdt 
spreekuur in het gebouw in het Bilderdijk- 
park tegenover nummer 5. De tijden zijn: 

elke maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 
9.00 - 12.00 uur.

WIJKVOORZIENING BEJAARDEN.
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 
in de Van Boetzelaerstraat 49, tel.: 84 43 52 
Maandag kunt u ook op dezelfde tijd te
recht in het gebouw De Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, tel. 84 56 76.

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor onze 
wijk is gevestigd in de Jordaan, Rozen
straat 16. U kunt daar iedere dinsdag en 
donderdag terecht tussen 16.00 en 20.00 

uur. Tel. 25 59 56.

HUURSUBSIDIE.
Wilt u nog op tijd uw formulier hebben om 
huursubsidie aan te vragen, dan kunt u dat 
t>phalen in het Wijkcentrum Spaarndam, Po- 
lanenstraat 90, tel. 82 97 73.

Een g eze llig  z itje  voor (k le in e )
w erkg ro ep en  op het w ijkcentru m .

NEDERLANDSE LES VOOR RUITENLANDERS!

-

NEDERLANDSE LES VOOR BUITENLANDERS

Op 1 september begint het Buitenlands Arbei
ders Kollektief weer met Nederlandse les voor 
buitenlandse arbeiders.

E r wordt in diverse groepjes op verschillend 
niveau les gegeven.
Het is iedere maandag om 19.00 uur in De 

Witte Brug, Wittenstraat 27, (zijstraat 2e 
Nassaustraat).
Als u verder problemen heeft, kunnen die dan 
na de les besproken worden.
Neem uw vrienden meel 
Tot maandag 1 september.

BAK,
Wittenstraat 27.

Duyuru 1 Eyliide yapanci işçilere Buitenlands 
Arbeiders Kollektief. Hollandaca ders yabanci 
iğciler ipin Bu Ders iperisinde Hollandaca 
Bilenlere bilmiyenlerin kuruplari Ayri 
olacaktir.
Her pazartesi saa 19.00 da. Ders verilecek 
yerin ismi ,,De Witte Brug". Adres: Witten
straat 27 (Tirenvay 10 numera), durak: Wit- 
tenkade.
Eger piroplemleri olan her Şahisin Her turlu 
işlerine Dersten sonra Bakilibir ye Buyuk 
yardimlar Edilebir.

Sayin Turklere Duyurulur 

BAK, Wittenstraat 27.

De wijkraad
Iedere tweede maandag van de maand verga
dert de wijkraad. Deze aankondiging kunt u 
altijd in de Wijkkrant onder het kopje ,,Mede
delingen”  vinden.

Maar wat is die wijkraad nu eigenlijk en 
wat doet zij?
De wijkraad is een comité van buurtgenoten 
die de belangen van de buurt en haar bewo
ners te behartigen. Om dit werk mogelijk 

te maken zijn er werkgroepen opgericht die 
allemaal een eigen taak in de buurt hebben. 
Al deze werkgroepen hebben een vertegen
woordiger in de wijkraad.
Bij de wijkraadvergadering zijn niet alleen 
deze werkgroepen welkom. De vergadering 
is openbaar. Iedere buurtgenoot is er wel
kom en iedereen mag meepraten en -denken 
OOK U.
Regelmatig schrijven de werkgroepen in onze 
krant over hun activiteiten in de wijk. Om het 
u makkelijk te maken aan een of meer werk
groepen vragen te stellen of eventueel deel 
te nemen aan hun activiteiten geven wij u 
hier een complete lijst van de werkgroepen 
met hun contactpersonen: ■

Werkgroep Bejaardenhuisvesting
p/a Piet Vink, Van Hallstraat 81 (Wijkcentrum)
- Werkgroep Wijkverbetering, Van Hogen
dorpplein e.o. p/a Gaele Winters, Fannius 
Scholtenstraat 77 hs.
- Werkgroep Woon- en huurzaken, p/a Henk 
de Jong, Elandsstraat 170 "

- Werkgroep Wijkverbetering, Van Hogen
dorpplein e.o.

p/a Gaele Winters, Fannius Scholtenstraat 
77 hs.
- Werkgroep Woon- en huurzaken 
p/a Henk de Jong, Elandsstraat 170"
- Werkgroep Verkeerszaken

p/a Jos van Veen, Fannius Scholtenstraat 
76'

- Werkgroep Peuterspeelzalen
p/a Josje Smit, Van Bossepad 16, tel. 384463
- Werkgroep Westerpark
p/a Fred Barella, Haarlemmerweg 201 '", 
tel. 826108
- Werkgroep Schoolzaken
•\/a Paul Harding, J.M. Kemperstraat 24""
- Werkgroep Frederik Hendrikplantsoen 
p/a C. Dobber, Gerard Schaepstraat 1'
- Werkgroep Kunst in de Wijk
p/a Wil van Ooyen, Willem Pastoorsstraat 
51, tel. 729336

- Huurdersvereniging gemeentewoningen
p/a A. Rammelt, Van Hogendorpstraat 789
- Werkgroep Woonomgevingverbetering Van 
Beuningenplein e.o.

p/a Josje Smit, Van Bossepad 16, tel. 384463
- Werkgroep Huiswerkklas
p/a Bob Ruyzendaal, De Witte Brug, De W it
tenstraat 27, tel. 388417.
- Winkeliersvereniging

p/a Cor van Vliet, Van Hogendorpstraat 157' 
tel. 180762

- Buitenlands Arbeiders Kollektief (BAK) 
p/a Henriëtte Gardenbroek, Cliffordstraat33'
- Werkgroep Publiciteit (Wijkkrant e.d.)
p/a Karel van Hoof, Van Hogendorpstraat 25' 
tel. 124579.

REJAARDENS00S 
ORGANISEERT VERK00PDAG
Op woensdag 10 september van 2 tot 9 uur 
wordt in buurthuis De Witte Brug (De Witten
straat 27) een buitengewone verkoopdag ge
houden van wollen kledingstukken tot fraai 
borduurwerk toe.

Tegen nooit gedachte prijzenlIUI

Alles door onze bejaarde buurtgenoten ver-

vaardigdllll!
Ook wordt er een prachtig aangeklede pop 
verloot en een fraaie, wollen lappendeken 
voor een tienerkamer.

Loten â f 1,- verkrijgbaar in de zaal, zolang 
de voorraad strekt.

DOET UW VOORDEEL!!!!!
Bestuur Bejaardensoos Magdalena I I . 

p/a Spaarndammerstraat 9 (tel. 829832)

GESPREKSDAG voor moeders
Op donderdag 11 september a.s. wordt er 
een gespreksdag gehouden in het Vrouwen
huis, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam-C 
georganiseerd door de werkgroep „Moeders 
willen vrede".

's morgens:konflikten - ingeleid door Tony 
Streeser.

's middags: opvoeding - ingeleid door Josje 
Smit.

De dag wordt gehouden in de huiskamer van 
het Vrouwenhuis (beneden) van 9.45 tot 3 uur. 
Het kost f 2,-, waarbij koffie en soep inbe
grepen. Het is wel de bedoeling dat u zelf 
brood meebrengt.
Wij hopén dat er zo veel mogelijk vrouwen 
komen!
Juist voor moeders die veel thuiszitten is

het een mooie gelegenheid om eens met an
dere vrouwen te praten ovel- deze onder
werpen.

Deze dag wordt gesubsidieerd door het Na
tionaal Comite Internationaal Jaar voor de 
Vrouw 1975.

Het Vrouwenhuis is bereikbaar met tramlijn 
9 of bus 22, halte Muiderstraat.

Voor eventuele nadere inlichtingen? werk
groep „Moeders willen vrede", tel. 111660 
of tijdelijk 384463 (postbus 8156, Amsterdam).

K0L0F00N
WIJKKRANT.
Deze Wijkkrant verschijnt maandelijks in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktieleden:
Karel van Hoof (koördinator)
Henk Vermeulen 
Nora Brouwer 
Fred Zurel (lay-out)
Jos Faas (foto's)
Redaktieadres: Van Hallstraat 81.
Artikelen en mededelingen dienen vóór 15 
september te zijn ingeleverd.
Deze krant wordt in de eerste week van 
elke maand bezorgd. Klachten over de be
zorging doorgeven aan het wijkcentrum, tel. 
82 11 33.
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