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EENRICHTINGVERKEER 
INDE

De werkgroep V erkeer van het wijkcentrum 
heeft een ontwerp opgesteld van een verkeers -  
plan voor de Staatsliedenbuurt op basis van 
vele suggesties van wijkbewoners. Het u it
gangspunt is: eenrichtingsverkeer. Wanneer 
de stra ten  in een richting worden bereden door 
au to 's, motoren en brom m ers ontstaan e r  
mogelijkheden om de s traa t een beter aan
zien te geven. Behalve aan schuin parkeren  
wordt gedacht aan groenstroken en verbrede 
stoepen. Mogelijk en vooral gewenst is de, 
inrichting van sommige stra ten  tot sp ee l- 
en w andelstraat. Belangrijk doel van deze 
plannen is om de veiligheid met name voor 
voetgangers ste rk  te  vergroten.

BUURTVERGADERING.
Om te voorkomen dat de buurtbewoners hun 
woning met auto of brom m er onvoldoende snel' 
kunnen bereiken, zal getracht worden m et 
ied ers  wensen rekening te  houden. M aar dan 
moeten die wensen natuurlijk wel op tafel 
komen, en ook de wensen ten aanzien van 
p a rk e e r-  en andere voorzieningen. Vandaar 
dat de verkeers werkgroep de buurtbewoners zal 
uitnodigen voor een buurtvergadering in de 
maand november. De datum is w aarschijnlijk 
woensdag 12 november, de plaats buurthuis 
de Witte Brug, in de W ittenstraat. Iedereen 
kan dan komen vertellen wat h ij/z ij van het 
ontwerpplan vindt om tenslotte tot een zo

AAN ONZE 
KINDEREN
Sinds een maand staan deze borden op een 
vluchtheuvel in de van H allstraat. De m aker 
s taa t ernaast: de heer van den Brant, de man 
van de speeltuin W esterkw artier. "D e auto
m obilisten razen h ier elke dag voorbij, de 
buschauffeurs van de NZH en hetGVB in - 

•kluis” , verte lt de heer van den Brandt. "H et 
is  echt levensgevaarlijk. Vandaar dat ik steeds 
deze borden maak. V roeger haalden de poli
tie ze altijd weg, m aar dit ja a r  hebben ze de 
borden gelukkig laten staan. Ze zouden veel 
s tren g e r moeten optreden, ook tegen onvoor
zichtige voetgangers.”
Een goeie oplossing voor het oversteekpro- 
bleem  zou volgens de heer van den Brandt 
zijn om de vluchtheuvels schuin op de rijweg 
te plaatsen. Aan beide kanten krijg  je  dan een 
soort flessehals, w aardoor de auto 's vaart 
moeten minderen. M isschien wordt zijn idee 
nog eens een keer uitgevoerd. Tot die tijd 
blijven deze borden heel noodzakelijk in de 
van H allstraat.

D e 2e Nassaustraat zoals hij nu is; lees op pagina 3 hoe hij in de toekomst 
eruit komt te  zien.

goed mogelijke oplossing te  komen voor de 
verkeersproblem en in de buurt. Deskundigen 
van het gemeentelijk vervoersbedrijf en van 
publieke werken zullen worden uitgenodigd 
om deze buurtvergadering bij te wonen.
In deze e n de volgende WIJKKRANT zullen

de plannen uitvoerig beschreven worden. D e
ze maand komt de verkeerssitua tie  in de 2e 
N assaustraat en de van Limburg S tirum straat 
aan bod. Lees daarover op pag. 3 van deze 
Wijkkrant.
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WAS STARTSEIN VOOR 

ACTIES TEGEN BEZUINIGINGEN
De buurthuizen de W itte Brug en Ons Huis 
hebben het nieuwe seizoen geopend met een 
groot buurtfeest op woensdag 10 septem ber. 
D it feest stond in het teken van de bezuini
gingen van het m in isterie . Die bezuinigin
gen brengen niet alleen de buurthuizen in onze 
wijk in grote moeilijkheden, m aar ook de an 
dere  voorzieningen zoals onderwijs en ge
zondheidszorg. Vandaar dat tijdens dit feest 
m a a r ook tijdens andere gelegenheden in de 
afgelopen maand, de buurt is opgeroepen in 
aktie te komen tegen deze bezuinigingen en 
voor uitbreiding van de buurtvoorzieningen. 
Die aktie vond op 20 septem ber zijn hoogte
punt in een grootse landelijke m anifestatie 
in Den Haag. Tienduizend N ederlanders hebr 
ben toen duidelijk gemaakt aan de regering, 
dat bezuinigingen op belangrijke voorzienin
gen als onderwijs, gezondheidszorg en w el
zijnsw erk NIET de oplossing mogen zijn voor 
de z.g. ekonomische k ris is .
Alleen die soort akties kunnen de voorzie
ningen van onder andere onze eigen S taa ts
lieden en Hugo de Grootbuurt veilig stellen. 
D aarom  zijn vele buurtbewoners op 20 sep 
tem ber meegegaan naar Den Haag om daar 
voor onze buurtbelangen op te  komen.
GEEN GELD VOOR VERBOUWINGEN.
Tijdens het buurtfeest zijn we een kijkje 
gaan nemen in de Witte Brug. Je  ziet m e
teen al aan het gebouw dat het klubhuis slecht 
in zijn geld zit. Het oude schoolgebouw is 
nog lang niet wat het wezen moet: een ge
zellig en intiem buurtcentrum  voor kinderen 
en volwassenen. Met veel kunst en v lieg
w erk hebben staf en bezoekers e r  toch nog 
zo • veel mogelijk van proberen te maken. 
M aar aan een grondige verbouwing zijn ze 
nooit toe kunnen komen, vanwege gebrek aan 
geld. "A ls de bezuinigingen nog verder gaan” , 
zegt team leider Nico, "dan zal het gebouw 
niet eens m eer goed onderhouden kunnen w or
den. En dan kun je  de tent wel sluiten, want 
je  kan de buurtbewoners h ier toch niet met 
goed fatsoen ontvangen, als het een sm e e r
boel is " .
D at een buurthuis broodnodig is , bewijst wel 
het grote aantal aktiviteiten dat e r  plaats 
vindt: ,
peuterspeelzaal, na vieren-opvang, huisw erk
k las, bejaardensoos, kien- en k laverjas-avon
den, spreekuur voor buitenlanders, a llerle i 
sporen en ga zo m aar door.

PAMFLET.
Onderdeel van het grote buurtfeest was een 
lampionnenoptocht, voorafgegaan door de 
drumband Kindergenoegen. Tijdens die op
tocht werd aan de buurtbewoners een pam 
flet uitgereikt.
Daarin werd duidelijk dat de bezuinigingen 
w aar het klub- en buurthuiswerk m ee te  
maken heeft, ook het onderwijs en de g e 
zondheidszorg bedreigen. Goede schoolge
bouwen zijn e r  nauwelijks in de buurt, voor 
schoolbegeleiding komt geen ex tra  geld be
schikbaar, e r  is geen geld voor de ontwik
keling van program m a's voor de 2e v o r- 
mingsdag voor, werkende jongeren. In onze

FÊE3T IN TEKEN VAN BEZUINIGING

c
buurt wordt een steeds g ro ter beroep g e
daan op de gezondheidszorg, zoals GGD en 
kruisverenigingen. Dit soort instellingen kampt 
m et personeelstekort en is ste rk  overbelast. 
Ook daar is dus hard geld nodig.

KOLOFOON
WIJKKRANT.
Deze W ijkkrant versch ijn t m aandelijks inde 
S taatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktieleden:
K arel van Hoof (koördinator)
Henk Vermeulen
N ora Brouwer
Wim Stevenhagen (tekenaar)
F red  Zurel 
Jo s  Fa«s (foto 's)
R edaktieadres: Van H a lls traat 81.
Artikelen en mededelingen dienen vóór 20 
oktober te  zijn ingeleverd.
Ook ingezonden brieven zijn van ha rte  w el
kom.
Deze krant wordt in de e e rs te  week van 
elke maand bezorgd. K lachtef over de be 
zorging doorgeven aan het w ijkcentrum , tel. 
82 11 33.
Oplage: 13.000 exem plaren.

17 oktober - Fr. Herrdrikplantsoen
KINDERCIRCUS 
EN BUURTTHEATER
Toneel, muziek en film , dat zijn de onder
delen van een grandioos program m a dat het 
Z om derstraattheater samen met de werkgroep 
Kunst in de Wijk deze maand p resen teert. 
De toneelvoorstelling komt van de 'g roep  SA
TER (bekend van " J a  baas, nee b aas"), die 
een program m a heeft gemaakt over het on
derw erp w erkloosheid We kunnen van Sater 
verwachten dat ze op vrolijke wijze m aar 
toch bikkelhard zullen aangeven wie voor 
de werkeloosheid verantwoordelijk is en in 
welke richting we naar oplossingen moeten 
zoeken.
Muziek wordt gemaakt door de muziekgroep 
O verlast. Dit o rkest heeft vijftig leden, v e r 
deeld over koperblazers, houtblazers, s t r i j 
kers  en een koor.
V erder zullen e r  film s vertoond worden van 
het Am sterdam s Stadjournaal over a llerle i
zaken die in A m sterdam  aan de orde zijn. 
Dit alles speelt zich af in een cirustent 
die op 17 oktober op het F re d  Hendrikplant- 
soen wordt neergezet, aanvang: 8 u u r 's  avonds, 
's  Middags om vier uur zal in die tent een 
kindercircus optreden ("C ircu s P is te " )  en 
's  avonds om acht uur zal het bovenstaande 
program m a te zien en te horen zijn. T oe
gang: f 2,50; kinderen f 1,-.

Het pamflet riep  daarom op om mee te  gaan 
naa r de landelijke dem onstratie op 20 sep 
tem ber in Den Haag. De eis was: GEEN 
BEZUINIGINGEN OP MAAR UITBREIDING 
VAN DE BUURTVOORZIENINGEN.
Een groot aantal w ijkraadsleden stelden zich 
ach ter deze oproep, net als de staven van de 
v ie r buurthuizen in onze wijk, staf en be
stu u r van vorm ingscentrum  H aarlem m er
poort, het ABC-team Oud-West en de CPN 
afd. Staatsliedenbuurt.
Zoals we al zeiden: deze landelijke m a
n ifestatie is een groot succes geworden.

GESLAAGDE AKTIE.
Het buurtfeest van de Witte Brug en Ons 
Huis is een uitstekende voorbreiding ge
worden op deze landelijke m anifestatie, en 
een dem onstratie van hoe belangrijk het buurt
huiswerk is. Zeker honderd kinderen hebben 
zich overdag uitstekend verm aakt met a l le r 
lei spellen, met een poppenkast (van de IVKO- 
school) en een goochelaar, 's  Avonds was e r  
onder m eer een geslaagd optreden van de hu is
werkklas. Ook vond e r  een grote verloting 
plaats ten bate van de bejaardensoos Mag
dalena II. De deelnem ers van die soos had
den 's  middags en 's  avonds bovendien een 
verkoping gehouden van eigengemaakte k le 
ren  en snuisterijen.

Vrolijke gezichten op het bezuinigingsfeest in de Witte Brug.
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panden aan het Fr. Hendrikplant- 
soen hebben er een ƒaar lang zo bijge
staan: levensgevaarlijk;
GEMEENTEBLOK V. HOUWINGENSTR./  •
V. REIGERSBERGENSTRAAT DOOR GE - 
MEENTERAAD BEHANDELD.
Maandagochtend 8 septem ber besteedde de 
Kom m issie Volkshuisvesting van de gem een
teraad  uitvoerig aandacht aan de woonsituatie 
ln dit blok. Basis voor de behandeling was een 
rappo rt dat de werkgroep v. Houwingen had 
Ingediend, Het viel op, dat vele raadsleden 
geschokt waren door het rapport over het ach 
te rs ta llig  onderhoud. De verzekering van de 
aanwezige am btenaar van het Woningbedrijf, 
dat de m eeste direkte klachten verholpen 
w aren, verhinderde niet dat de gem eenteraads - 
leden aandrongen dat in elk geval voor de w in
te r  de tochtklachten verholpen waren. Ook 
w erd aangedrongen-overeenkomstig de wens 
van de werkgroep v. Houwingen- dat het 
Woningbedrijf ging bekijken op welke m anier 
het doorgeven van de klachten beter behan
deld zouden kunnen worden.
Een overwinning voor werkgroep en bewo
n ers  van het blok was tenslotte de toezegging, 
dat zeer binnenkort met het tochtvrijmaken 
begonnen zou worden. Als U dit dus als b e 
woner van het blok leest, moet men reeds 
begonnen zijn.
KONKLUSIE: het vele werk van werkgroep en 
bewoners heeft zijn nut bewezen.

INSPRAAK BEPLEIT BEWONERS GEMEEN
TEBLOK.
Op de vergadering van 8 septem ber hoorden 
vertegenwoordigers van de werkgroep van w et
houder L. Kuypers, dat hij spoedig een be
slu it wil nemen over echte verbetering in het 
gemeenteblok v. Houwingen/v. R e igersber- 
genstraat. In een gesprek na afloop hebben 
onze vertegenwoordigers bij diverse gem een
teraadsleden aangedrongen om bij het nemen 
van de beslissing terdege rekening te hou
den m et wat e r  bij de bewoners zelf leeft. 
Vooral de wat oudere bewoners hebben recht 
om niet zom aar voor voldongen feiten te w or
den gesteld.

FRED. HENDRIKSTRAAT 25 t/m  43 WORDT 
AANGEPAKT.
Nadat door brand dit gedeelte van de buurt 
aangetast was, heeft nu de dienst Stadsontwik
keling een paar plannen uitgewerkt voor de 
bestem ming van dit stukje buurt. U iteraard  
dienen de plannen e e rs t me t de m eest b e
trokkenen uitvoerig doorgesproken te worden. 
E r  zal terdege rekening moeten worden gehou
den met woonfunktie en belangen van b.v. de 
middenstand. Lam bert de Vos (Wijkcentrum) 
en Nora Brouwer '(Trefpunt) koórdineren de 
medezeggenschap vanuit de buurt. U hoort 
h ier nog m eer van.

SLUIPWEGEN FRED. HENDRIKBUURT DIE
NEN AANGEPAKT TE WORDEN.
Door de momenteel plaatsvindende aanleg van 
de V rije Tram baan in de Fred. H endrik
s tra a t, is het gevaar groot geworden dat 
automobilisten vaker gebruik gaan maken van 
s tra ten  die parallel aan de Fred. Hendrik
s tra a t lopen. Deze s tra ten  zijn niet geschikt 
voor een druk doorgaand verkeer. W erkgroep 
V erkeer en w erkgroep v. Houwingen-Hugo 
de Groot hebben daarom  een brief aan de 
Ambtelijke W erkgroep gestuurd met het v e r 
zoek de situatie nader te bestuderen.

SLOOP WONINGEN FRED. HENDRIK - 
PLANTSOEN LEVERT GEVAAR OP.
Sinds enige tijd  worden gammele en ont
ruim de woningen aan het Fred. Hendrikplant- 
soen gesloopt om plaats te maken voor goe
de woningen. Omdat echter de sloopw erk
zaam heden-door a llerle i oorzaken - nogal 
traag  verlopen, hebben buurtbewoners het m oe
ten meemaken, dat de situatie uit de hand 
liep door spelende kinderen en mensen die 
het blijkbaar nuttig vinden tussen ruines te 
overnachten. Door een initiatief van veront
ru ste  buurtbewoners zullen nu hopelijk e x 

cessen voorkomen worden. Ook heeft de dienst 
Bouw- en Woningtoezicht, die het slopen b e 
geleidt. toegezegd dat ze de zaak zullen kon- 
tro leren .

INFORMATIE-KAST OP HUGO DE GROOT- 
FLEIN KOMT NOG DIT JAAR.
In antwoord op he t verzoek van werkgroep 
V .  Houweningen om op het plein een in fo r- 
m atie -kast te plaatsen, heeft dienst Publieke 
Werken meegedeeld, dat men e r  toe zal over- 
gaan nog dit ja a r  een inform atie-kast te 
plaatsen. Dat men dit niet direkt kan doen, 
komt omdat de voorraad uitgeput is en de 
nieuwe inform atie-kasten pas besteld zijn.

GEEN SPEELAUTOMATEN-HAL OP HOEK 
HUGO DE GRAATKADE/FRED. HENDRIK
STRAAT.
Reeds w eer enige ja ren  staat op de hoek Hugo 
de G rootkade/Fred. H endrikstraat (oneven 
num m ers, dus tegenover het café) een d icht
getim m erd onderstuk. Zonder dat e r  verder 
ie ts  gebeurd. Reeds enige tijd voert w erk 
groep v. Houwingen aktie om in afwachting 
van een definitief bestem mingsplan, op de 
plek van het onderstuk een groenvoorziening 
(planten, banken etc.) nee r te  zetten. Het 
wordt dan ook als een overwinning gezien, 
dat de plannen om in het slecht onderhouden 
onderstuk een speelautom aten-hal te v e s ti
gen door de gem eentediensten is afgekeurd. 
De werkgroep heeft nu opnieuw een brief 
m et zo'n veertig handtekeningen van omwo
n ers  aan de am btelijke werkgroep gestuurd 
m et het verzoek te onderzoeken of men daar 
toch geen groenvoorziening kan rea lise ren . 
De gemeente zou b.v. kunnen bekijken of ze 
het onderstuk niet kan overnemen van de 
huidige eigenaar.

STAF DE REIGER VERNIEUWD.
Zoals langzam erhand bekend mag zijn, heeft 
De Reiger twee nieuwe stafleden. Het zijn 
Dik v.d. Heijden en Sofia Everhartz. Dik 
houdt zich o.a. bezig met de kinderenopvang 
na 4 uur, overblijfgroep etc. Sofia waakt over 
o.a. bejaardenaktiviteiten, bustochten, soos 
etc. G errit M arcellis, reeds drie ja a r  in dienst 
van De Reiger, neemt nu o .a , het buurtwerk 
over van de helaas vertrokken, m aar zeer 
gew aardeerde C orrie  Bos. In de volgende 
W ijkkrant zullen Dik en Sofia wat uitvoeriger 
worden voorgesteld. Dat beloofd wat, want 
Dik vindt zijn nieuwe baan tot nu toe " u i t 
stekend", m aar heeft echt wel iets op zijn 
" le v e r" .  "D eze buurt kan veel levendiger 
w orden", zei hij. In de volgende krant zal 
hij dit verder toelichten.

Schoolvoetbal 
om de ’Staats- 
liedentrofee’
ln Mei alweer, heeft het wijkcentrum het 
tweede scholen-voetbaltoernooigeorganiseerd. 
Door een m isverstand is  het verslag over 
dit toernooi zoekgeraakt. Vandaar dat U nu 
pas dit verslag  onder ogen krijgt,
T ien scholen uit de wijk leverden de 
enthousiaste deelnem ers aan het voetbalfes - 
tijl..
Dit waren ze: Bentinckschool, van B osse- 
school, Fagelschool St. G regoriusschool, 
Fred. Hendrikschool, van Hogendorpschool, 
D r. Rijk K ram erschool, Marnix van St. A l- 
degondeschool, Jac. de W ittschool, Zaagm o- 
lenschool voorheen Rochussenschool.
De mooie prijzen w aren beschikbaar gesteld 
door het w ijkcentrum . E r werd twee avonden 
gespeeld in verschillende poules. Het ging 
e r  spannend aan toe. Vaak m oesten s tr a f 
schoppen genomen worden om tot een be
slissing  te komen.
Uiteindelijk bleken zelfs nog enige ekstra  
w edstrijden nodig om de winnaars vast te 
stellen. Na de lange (h)eerlijke s tr ijd  kwam 
het elftal van de Zaagmolenschool vermoeid 
m aar gelukkig voor de tweede maal als win
n aa r van de trofee uit de bus.
Het ligt in de bedoeling dat het toernooi 
jaarlijk s zal worden georganiseerd. Dank zij 
de heer H arrie Hessels en de medewerking 
van D.V.O.S. kunnen we terugzien op een 
zeer geslaagd toernooi, zodat we alweer u it- 
zien naar het volgende. E r is al een verzoek 
gekomen om dan ook iets te organiseren voor 
de m eisjes, zodat we voorlopig w eer wat te 
doen hebben.
De verdeling van de overige prijzen was dit 
ja a r  als volgt:
Tweede prijs: van Bosseschool 
Derde p rijs  ; van Hogendorpsschool 
V ierde prijs : Marnix van St. Adelgonde- 
s chool.
De F air-P lay  prijs ging naar de F rederik  
Hendrikschool. Deze school heeft het m o g e l i j k

Beter laat dan nooit: zeven van de elf 
winnaars van de Staatsliedentrofee '75.

gem aakt, door op zeer korte term ijn  nog een 
elftal samen te stellen , met tien elftallen te 
spelen.
We hopen dat dit sportieve gebaar het begin 
mag zijn van een nog betere samenwerking. 
T enslo tte willen we niet vergeten het Dage
lijks Bestuur van het Wijkcentrum en de 
scheidsrech ters te  bedanken, zonder wie dit 
sportieve gebeuren niet had plaatsgevonden.

H. Swalef.

ENQUETE
INDE 
HUGO DE GROOTDUURT
Als werkgroep van het wijkcentrum heeft de 
werkgroep v. Houweningen-Hugo de Groot ge
regeld  kontakt met de diverse gem eentelijke

diensten en de gem eenteraad. Iedereen weet 
dat over de m eer belangrijkere zaken onze 
gem eenteraad besluiten moeten nemen. De 
ervaring van de w erkgroep is echter dat veel 
mensen niet goed geinform eerd zijn over het 
werk van de gem eenteraad. Het is tenslotte 
een direkt buurtbelang om te weten welke 
mensen en partijen verbetering van onze buurt 
steunen.

'O m  een en ander duidelijker te krijgen, h ie l
den mensen van de werkgroep eind augustus 
een kleine enquete over werk en de besluiten 
van de gem eenteraad, toegespitst op de eigen 
Hugo de Grootbuurt.
Op een bevolking van plm. 9000 zielen, w er
den 90 mensen ondervraagd. STRATEN: G. 
v. Ledenberghstr. 10 pers./R . Hogerbeets- 
s tr . 10 p e rs ./F re d . Hendrikstr. 26 p e r s . /  
Ie Hugo de G rootstr. 8 p e rs ./  V. O ldebar- 
neveldstr. 9 p e rs ./2 e  Hugo de G rootstr. 5 
p e rs ./F ag e ls tr . 7 pers./N assaukade 11 p e r s . /  
T rip s tr . 4 pers.
VRAAG A:
"V indt U zich voldoende geinform eerd over 
de gem eenteraad en het werk van de d iverse 
frak tie s?"
Antwoord:
J a  16 personen 
Nee - 51 personen 
Geen mening -  21 personen 
VRAAG B:
"V indt U het nuttig om geregeld inform atie 
over het werk in de gem. raad  te  lezen, 
speciaal met aandacht voor de eigen buurt?" 
Antwoord:
J a  -  67 personen 
Nee - 14 personen 
Geen mening -  9 personen 
KONKLUSIES:
Omdat de methode die we bij deze enquete 
gebruikt hebben vrij grof te  noemen is , w il
len we niet verder gaan dan met te konsta* 
te ren  dat een behoorlijk groot aantal m en
sen behoefte heeft. respektievelijk positief 
staa t tegenover betere voorlichting over het 
raadswerk. Deze voorkeur voor betere voor 
lichting wordt g ro te r als wanneer het gaat 
om de eigen buurt.
U ite raard  is m eer duidelijkheid inzake het 
gem eentelijk beleid ook in het voordeel van 
in de buurt aktieve werkgroepen.

Lam bert de Vos,
Tineke Bommel.
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MUSICAL Y00R 
BEJAARDEN IN 
DE STAATSLIEDENBUURT
E e rs t even een klein stukje geschiedenis. 
V ier jaa r geleden s ta rtte  aan de van B osse
school een "m usica l-g roep".
Met leerlingen van de hoogste klassen werd 
een m usical ingestudeerd. Op ouderavonden 
w aren dan voorstellingen van de groep voor 
hun ouders.
Twee jaar geleden werd voor een andere op
zet gekozen. De bedoeling werd toen een m u
sical te maken voor de bejaarden in de buurt. 
Dat ja a r  stond de m usical "A beltje" op het 
program m a. Sommige ouderen zullen zich de 
gezellige voorstelling in de Rochussenschool 
nog wel herinneren. Na de prem ière ging de 
m usical-groep op toernee langs bejaarden
tehuizen. Dat leverde bijzonder gezellige z a 
terdagmiddagen op voor de bejaarden. M aar 
voor de kinderen was het minstens even leuk. 
Ze hadden veel p lezier in het opvoeren van 
de m usical en in de gesprekken met de m en
sen in de tehuizen over school en a llerle i 
andere dingen de vroeger anders waren. 
Het gevolg hiervan was, dat overal w aar de 
m usical was opgevoerd, werd gevraagd of ze 
volgend ja a r  met een nieuwe m usical terug 
wilden komen.

DE NIEUWE MUSICAL.
Nadat het vorig ja a r  door omstandigheden 
de m usical geen doorgang heeft kunnen vin
den, is e r  dit ja a r  w eer een nieuwe produk- 
tie onder de naam: "DE REIS NAAR AUS
TRALIË” .
De m usical die U wordt voorgezet is ge
schreven door de heer de Jong van de van 
Bosseschool in samenwerking met een van zijn 
collega's. Dat is als volgt gegaan. E e rs t is 
het verhaal van de m usical aan de groep v e r
teld.
Dat verhaal gaat de groep op haar eigen m a
n ie r spelen. Alle leuke vondsten van de kin
deren worden opgeschreven. Dit gebeurt een 
paar maal opnieuw en dan wordt het defini
tieve stuk geschreven. Als de kinderen na een 
paar maanden oefenen de teksten onder de 
knie hebben k o p t de prem ière op 15 OK
TOBER 'S MIDDAGS OM TWEE UUR IN DE 
VAN BOSSESCHOOL, CLIFFORDSTR. 38, t e 
lefoonnummer 841174.
Dat het onder leiding van de heer de Jong 
allem aal geen kinderspel m eer is , wordt dui
delijk als u weet dat de laatste  voorstelling 
van het seizoen zal worden gegeven in de RAI 
voor m ensen uit het onderwijs, die wel eens 
willen zien hoe dit unieke initiatief wordt 
uitgevoerd.
We raden dan ook alle bejaarden uit de 
buurt aan om woensdag-middag om twee uur1 
eens te gaan kijken hoe ontzettend leuk het 
allem aal wel is. Veel p lezier toegewenst.

Vier kinderen van de van Bosseschool 
tijdens de repetities voor hun musical.



Nieuwe opbouwwerker per 1 oktoberEEN DUWTJE IN DE 
RUG VOOR DUURTGROEPEN

Elk ja a r  raken e r  steeds m eer buurtbewoners betrokken bij buu rt- en werkgroepen. Deze 
groepen proberen, elk op hun eigen te rre in , bij te  dragen aan de verbetering van de woon- en 
leefsituatie in onze wijk.
Door de inzet van deze buurtbewoners hebben we al heel wat successen kunnen boeken op 
het gebied van speel- en groenvoorzieningen, woningverbetering, verkeer en ga zo m aar 
door. Toch heb je  som s als buurtgroep wel eens de behoefte aan een ex tra duwtje in de rug 
om w eer verder te kunnen komen m et de akties. Vandaar dat het wijkcentrum aan de Raad 
voor Maatschappelijk Welzjn -heeft gevraagd om een persoon die buurtbewoners kan gaan 
helpen bij hun akties. Vanaf 1 oktober hebben we zo'n persoon. We willen hem via dit a r 
tikel aan U voorstellen.

m oet gaan opkomen voor de dingen w aar je  
rech t op hebt. Je  m oet zorgen dat je greep 
k rijg t op beslissingen over jouw wijk, jouw 
s tra a t, jouw huis. Ik hoop, dat ik daar een 
handje bij kan helpen. M aar verwacht nou 
ook w eer niet teveel van me, want ik ben 
ook m aar een gewone jongen."

Kunstenaars in „De Reiger":
KUNST IN DE BUURT
Van 20 tot en met 26 oktober houden zeven 
kunstenaars uit de buurt een tentoonstelling 
in Ons Huis De Reiger. Zij willen daar aan 
hun buurtgenoten laten zien wat schilderen 
keram iek, beeldhouwkunst en nog veel m eer 
kan zijn. En dat je  dat ook samen in je  eigen 
buurt kunt doen.
De week valt p rec ies in de herfstvakantie 
voor de kinderen; voor hen is een heel p ro 
gram m a mèt de kunstenaars opgezet, dat nog 
nader bekend zal worden gemaakt. Ook als 
volwassenen enthousiast zijn om zelf aan 
de gang te gaan met verschillende m aterialen  
dan willen de kunstenaars hen daar graag bij 
helpen.
De opening van de tentoonstelling is op m aan
dag 20 oktober om 8 uur 's  avonds, overdag 
zijn de volgende tijden: dagelijks 10.00 -  
17.00 uur; 19.00 -  20.30 uur.
De kunstenaars zijn: Luke Kleiman, A. Stop
per en J . Hendriks (allen schilders van be
roep); mevr. Amrey (keram iek), Aldo de An- 
gelis (beeldhouwer) en Merman Makkink (kijk
dozen). Ze zijn allem aal lid van de B eroeps
vereniging van Beeldende Kunstenaars. Ze la 
ten graag aan de buurtbewoners hun werk 
zien en vertellen daarbij over het „kunstenaar 
zijn ' in eigen buurt.
E r  za l tijdens de tentoonstelling geen verkoop
van hun werk zijn, wel kan men zelf kontakt 
m et de kunstenaars opnemen om iets voor 
zichzelf te laten maken. Deze Kunst ln De 
Buurt wordt sam en met de werkgroep (v.h. 
wijkcentrum) Kunst In de Wijk georganiseerd 
Komt allen! Toegang vrij.

WIE WIL
BEJAARDEN HELPEN?
Buurthuis "D e R eiger" zoekt v r i j '
w i l l i g e r s ............. voor het werken met BE -
JAARDEN
-  in de huisbezoekersgroep
- in de warme m aaltijd-groep (op woensdag

middag)
- in de open huis-groep (lx  per maand op 

zondagmiddag)
-  in de open hof-groep (op ee rste  kerstdag). 
Ook als je  niet zeker weet of je mee gaat 
w erken, je  bent altijd  welkom als je bin
nenstapt voor inform atie over de d iverse 
groepen en nog wat bedenktijd wil.
Ons adres is Van R eigersbergenstraat no. 
65, vragen naar Sofia. Je  kunt ook bellen, 
te l. 845676 en een afspraak m et me maken. 
Heb je  wel in te resse , kom dan in ieder g e
val even praten bij de koffie.

Sofia E verhartz .

Oproep voor nieuwe deel
nemers in buurthuis De Reiger
In de volgende groepen zijn nieuwe dee l
nem ers welkom:
Maandag- en vrijdagmiddag: vrij kaarten 
voor bejaarden van 13.00-16.30 uur. kosten 
f 1, -  per maand.
Dinsdagavond: vaste klaverjasklub - alle leef
tijden van 20.00-23.00 uur, kosten f 1,35 
per avond.
D insdagavond: dam esgym nastiek van 20.30- 
21.30 uur, kosten f 40,- tot en met decem - 
b e r%
Iedere  middag- behalve woensdag: biljarten 
voor bejaarden van 13.00-16.30 uur, kosten 
f 1,50 per maand.

WARME MAALTIJD
Woensdag 1 oktober a.s. s ta rten  wij w eer 
m et de ee rs te  WARME MAALTIJD VOOR 
BEJAARDEN.
Elke woensdagmiddag koken en eten wij in 
het buurthuis met een groep bejaarden. De 
m aaltijd  bestaat uit vlees, verse groenten, 
aardappels en een toetje. Met uw dieet hou
den wij rekening. U iterlijk  één dag van te 
voren opgeven bij Sofial
Tijd: de m aaltijd begint om half 6, u bent 
ech te r vanaf half 5 welkom om een kop kof
fie te drinken.
Kosten: f 3.50 per keer.

Zijn naam is F reek van Kley. Hij is geboren 
en getogen Rotterdam m er. "Ik  verwacht niet, 
dat het nou zo m oeilijk zal zijn om als Rot
te rdam m er in A m sterdam  te wonen en te 
werken. Dat grote versch il tussen A m ste r
dam m ers en R otterdam m ers, daar geloof ik 
niet zo erg  in ."
F reek is 25 ja a r  oud, niet getrouwd, en dit 
wordt zijn ee rs te  baan nadat hij de Sociale 
Akademie in Rotterdam  heeft afgemaakt. Het 
soo rt werk is ech ter niet nieuw voor hem. 
Hij heeft nam elijk een ja a r  lang als s ta -  
ga ire  gewerkt in een oude wijk in R o tter
dam: Feyenoord ("n ee , aanhanger van die 
voetbalklub ben ik in dat ja a r  nooit geworden"). 
Hij hield zich met name bezig met het p ro 
bleem van het grote ach terstallige onder
houd van de woningen in een deel van die 
wijk.
"E ig en aa r van dat deel was de gem eente", 
verte lt Freek. "E en  ja a r  of veertig  geleden 
had de gemeente al plannen gemaakt voor een 
nieuwe brug over de Maas. De aanvoerwegen 
daarvoor zouden door dat deel van de wijk 
komen te  lopen. Sinds dat plan op tafel lag, 
heeft de gem eente nauwelijks m eer ie ts aan 
het onderhoud van de woningen gedaan, omdat 
de kans bestond dat ze toch gesloopt zouden 
gaan worden".
E r  waren in die buurt dus drie dingen te doen: 
de gemeente dwingen open kaart te spelen wat 
betreft de brug-plannen, voorkomen dat voor 
die brug deze buurt zou worden opgeofferd, 
en -  e e rs t en vooral - zorgen voor de oninid- 
dellijke aanpak van het ach terstallig  onder
houd.
"E en  paar aktieve mensen i ’. de wijk hadden 
een kleine buurtgroep gevorm d", vertelt Freek 
verder. "M aar een buurtgroep kan alleen iets 
bereiken als de hele buurt mee in aktie komt. 
Alleen dan s ta  je  sterk . Ju is t dat was op 
Feyenoord een heel m oeilijke zaak. De mensen 
in de buurt waren apaties geworden doordat 
ze jaren  lang vergeefs bij de gemeente aan- 
geklopt hadden. Toch hebben we gelukkig steeds 
m eer mensen bij de aktie weten te betrekken '',  
zegt Freek.
Hoe het op dit moment precies met deze buurt 
gesteld is , weet Freek niet. Na een ja a r  
m oest hij w eer terug naar school en heeft 
hij zijn werk aan een andere stagaire  over
gedragen. Wel weet hij dat de brug een stuk 
kleiner gaat worden dan oorspronkelijk de be
doeling was. Daardoor kunnen de aanvoer
wegen ook een stuk sm alle r worden en hoe
ven ze niet m eer door de buurt heen, m aar 
langs de buitenkant. De buurtakties hebben 
dus duidelijk succes gehad.
Hoewel de problem en overal anders zijn, 
hoopt Freek toch zijn ervaringen in R o tte r
dam te kunnen gebruiken bij het werk in onze 
wijk.
De ee rs te  maand van zijn verblijf in onze 
wijk zal Freek m et a llerle i mensen en g ro e
pen kennis gaan maken. Op die m anier zal 
hij een indruk krijgen van de problemen van 
de wijk. In overleg met het w ijkcentrum zal 
dan uiteindelijk bepaald worden met welke 
problem en Freek zich speciaal zal gaan bezig 
houden. W aarschijnlijk zal het gebied van Ho- 
gendorpplein en omgeving een belangrijke 
plaats gaan innemen. In de komende jaren  m oe
ten daar im m ers door de buurtbewoners be
langrijke beslissingen genomen worden over 
renovatie, sloop en nieuwbouw. En omdat 
dat allem aal niet zo gemakkelijk ligt, kan 
de werkgroep best wat steun van Freek g e
bruiken.
F reek van Kley heeft zich door studie en 
in de praktijk zo goed mogelijk op dit soort 
buurtwerk proberen voor te bereiden. "Ik  
vind dat je  als buurtbewoner steeds s te rk e r
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2e Nassaustraat en van Limburg Stirumstraat:

Een veilige en 
aantrekkelijke winkelstraat

Op dönderdag 10 april werd in de Witte Brug 
een buurtvergadering gehouden, waar een d r ie 
ta l ontwerpen w erden getoond voor -de v e r
keerssitua tie  in de 2e N assaustraat en Van 
Limburg S tirum straat.
De tekeningen laten zien wat e r  voorlopig als 
m eest gunstig ontwerp uit de bus kwam. G e
dacht wordt aan één-rich tingsverkeer over 
een rijbaan van 3 m eter breed in de richting 
van het Van Limburg Stirumplein. Links d aa r
van zou de tram  moeten gaan rijden over 
een v rije baan van 3 m eter breed. D aarnaast 
is dan een ruim te van anderhalve m eter voor 
een fietspad. De stoep kan op deze m anier 
aan beide kanten 2.75 m eter breed worden. 
P arkeren  in de w inkelstraten 2e N assaustraat 
en Van Limburg S tirum straat is dan alleen 
nog toegestaan voor laden en lossen. Ook die 
parkeerhavens kunt u op dé tekeningen dui
delijk zien.

DE TOEKOMST VAN HET 
VAN HOGENDORPPLEIN EN 
OMGEVING
Vorige maand werd in de WIJKKRANT al ge
meld, dat de gemeente zou overgaan tot gele i
delijke aankoop van de huizen in de zeven 
blokken rond het van Hogendorpplein. De af
gelopen maanden hebben een groot aantal eige
naren van een van die blokken een b rief ont
vangen, waarin wordt meegedeeld dat de ge
meente hun pand in de toekomst wil kopen. 
Voorlopig betekent dat niet m eer dan dat 
eigenaren vrijw illig met de gemeente kunnen 
gaan onderhandelen; e r  is nog geen sprake 
van onteigening of ie ts dergelijks.
Met deze beslissing  heeft de gemeente een 
e e rs te  stap gezet naar de toekomstige v e r
nieuwingen van de buurt. Hoe deze vernieu
wingen zullen plaatsvinden hangt ech ter niet 
alleen af van de gemeente. De werkgroep 
"W ijkverbetering" is al lange tijd bezig met 
de voorbereidingen van een insp raak-p roce
dure. D'e bedoeling daarvan is dat de buu rt
bewoners hun eigen ideeën kunnen laten ho
ren  over de vernieuwingen in hun buurt. De 
w erkgroep wil daarbij de hulp inroepen van 
een opbouwwerker en een technisch deskundi
ge. De opbouwwerker is e r , zoals U elders 
in de krant kunt lezen; m aar voor de tech 
nische deskundige heeft de gemeente nog geen 
geld beschikbaar gesteld.
We hopen dat de voorbereidingen voor de in 
spraak-procedure spoedig rond zullen zijn. 
Dan kunnen de buurtbewoners over enige tijd  
met elkaar en met de gemeente gaan u it
maken wat gesloopt moet worden, wat moet 
blijven staan, hoe de nieuwbouw e r  uit moet 
gaan zien en hoe het aanzien van dit stuk van 
de wijk gaat worden.

W erkgroep W ijkverbetering 
van Hogendorpplein e.o.

Voor voetgangers en fie tse rs  zal de s tra a t 
e r  een stuk veiliger en aantrekkelijker op 
worden. Vooral het-oversteken zal-m et-m eer 
zo 'n levensgevaarlijke onderneming zijn als 
nu het geval is.
Dit plan voor de 2e N assaustraat en de Van 
Limburg S tirum straa t maakt deel uit van het 
voorlopige verkeersplan  dat door de w erk
groep V erkeer van het wijkcentrum voor de 
hele Staatsliedenbuurt is ontworpen. In de 
volgende Wijkkrant zal de re s t van het plan 
afgedrukt staan.
In november zal e r  een buurtvergadering 
worden gehouden in buurthuis De Witte Brug 
De buurtbewoners kunnen dan al hun op-jten 
aanmerkingen op tafel leggen en samen p ra 
ten over de beste oplossing.
We hopen dat zoveel mogelijk buurtbewoners 
aanwezig zullen zijn. Het gaat tenslotte om 
de veiligheid voor onze kinderen e n voor 
ons zelf. Door de verkeersproblem en zo goed 
mogelijk te regelen kunnen we de leefbaar
heid van onze buurt een heel stuk verbeteren. 
T egelijk  moet natuurlijk voorkomen worden 
dat nieuwe verkeersplannen ten koste gaan 
van de belangen van w inkeliers en autobe
z itte rs  in onze buurt.
Daarom  deze oproep: lees alle inform atie over 
de verkeersplannen zorgvuldig en kom in 
novem ber meepraten!

De werkgroep Verkeer 
kontaktjrsoon: Jos van Veen, 
Fannius Scholtenstraat 76'

VOORPOST
BESTUURSKONTAKTEN
De dienst Bestuurskontakten van de gem eente 
probeert een zo goed mogelijk kontakt tot stand 
te  bengen tussen buurtbewoners in A m ster
dam en de d iverse gem eentelijke diensten. 
Een grote stad als de onze heeft zoveel dien
sten  met zoveel afdelingen, dat een gewone 
burger die met het een of ander probleem  
zit, vaak de weg niet m eer weet. Vooral in 
een buurt als de onze kan Bestuurskontak
ten goede diensten bewijzen. Im m ers, e r  valt 
in deze buurt nog heel wat te verbeteren 
aan woon- en leefsituatie. Vanwege renovatie 
en sloop moeten veel mensen verhuizen. E r  
zijn verkeersproblem en. Voor al dit soort 
zaken is een goed kontakt met de gemeente van 
groot belang.
Vandaar dat het wijkcentrum  aan de gemeente 
heeft gevraagd om in onze wijk een voorpost 
op te richten van de dienst Bestuurskontakten, 
een am btenaar dus die zich speciaal met onze 
buurt bezig houdt en ook in de buurt zijn kan
toor moet krijgen.
Wij hopen dat B&W spoedig een besluit h ie r
over zullen nemen.



Honderden illegale gastarbeiders protesteren tegen hondse behandeling, 
(foto: De W aarheid)

Illegale gastarbeiders 
demonstreerden tegen 

discriminerende behandeling
Jarenlang zijn door de werkgevers duizenden 
buitenlandse arbeiders naar Nederland g e 
lokt om illegaal in hun bedrijven te werken. 
Hun situatie is belabberd: lage lonen, geen 
rech tspositie, geen medische verzorging, w il
lekeur van w erkgevers, en angst voor de po
litie. In deze situatie werd hij vaak, zonder 
het te weten, tegen zijn Nederlandse ko lle- 
ga 's  uitgespeeld.
De regularisatiem aatregelen  van de regering 
veranderden niet veel aan deze toestand. De 
voorwaarden om legaal te worden zijn zo 
zwaa r  dat weinig illegalen geholpen zijn. 
Voor een verblijfsvergunning is de illegaal

MEER NIEUWS 
VAN DE HUISWERKKLAS
In de vorige wijkkrant heeft al een stukje 
gestaan over de huiswerkklas , m aar daarin 
staa t iets heel belangrijks niet verm eld. De 
huiswerkklas staa t nu niet langer op zich
zelf in het buurthuis de Witte Brug. E r is 
nu een driedelige opvang, waarvan de hu is
werkklas deel uitmaakt.
Vijf dagen in de week gaat om half v ier de 
taveerne open, w aar vooral de nadruk op 
de gezelligheid zal liggen,
E r  kan getafeltennist, gepraat en gekaart 
worden. H ier wordt ook de overbekende thee 
geschonken.
Om vier uur gaat de huiswerkklas zelf open 
w aar iedere dag in alle ru st gewerkt kan 
worden.
Dan is e r  tenslotte ook nog driem aal in 
de week sport in de sportzaal van v ier tot 
zes.
De toegang tot de taveerne en de sportbe
oefening zijn g ratis. De kontributie voor de 
huiswerkklas is ondanks de inflatie verlaagd 
tot f 3 ,- per maand.
Wie e r  m eer over wil weten kan langs ko
men in de Witte Brug, de W ittenstraat 27. 
Dat geldt natuurlijk ook voor hen die gewoon 
m ee willen doen. Vraag dan naar Frans F re -  
deriks of Bob Ruijzendaal.

Huurspreekuren in de buurt
In onze buurt kunt U nog steeds te rech t voor 
al uw problem en die met uw woning (o n g e 
r ie f  temaken hbben. Mocht U de h u u rv er
hoging van 1 juni geweigerd hebben, allicht 
ontving U al een brief van de eigenaar of van 
de Huuradvies commissie.
Als U het antwoord niet zeker weet, e r  an 
ders over mocht denken, U zich bedreigd 
voelt,: KOM NAAR HET HUURSPREEKUUR, 
het is e r  voor. De huurspreekuren worden 
gehouden: 't  W ijkcentrum, v. H allstr. 81 (tel. 
821133) van 19.00-20.00 uur. 't  Trefpunt, 3e 
H. de G rootstr. 5, te l.: 84 24 73, elke w oens
dag: -ochtend van 11.00 - 12.00 uur, -avond 
van 19.30-20.30 uur. C.P.N ., Van der Hoop- 
s tra a t 43, elke maandagavond van 20.00-21.00 
uur.

afhankelijk van zijn baas. M aar veel (koppel-) 
bazen ontslaan liever dan dat ze sociale p re 
m ies betalen.
De vreem delingenpolitie behandelt de il le 
gale buitenlanders honds; ook al zijn e r  nog 
zo veel regelementen. Veel illegalen durven 
zich dan oók niet te  melden, en blijven dan 

'm aar illegaal.
Op zaterdag 13 septem ber dem onstreerden plm. 
700 buitenlandse en Nederlandse arbe iders, 
omdat de m aatregelen voor de illegalen geen 
oplossing bieden en omdat buitenlanders ge
bruikt worden om arbeiders tegen e lkaar op 
te zetten.
D aarom  waren de eisen  ook voornamelijk ge
rich t op gelijke rechten voor buitenlanders 
en N ederlanders.
Eenheid van Nederlandse en Buitenlandse a r 
b eiders, daar komt het op aan.

B.A.K.
P.S.: Het Buitenlandse A rbeiders Kollektief 
houdt elke maandagavond in de Witte Brug om
7 uur N ederlandse les, en om half 8 sp reek 
uur, adres: de W ittenstraat 27.

Kindergenoegen verhuisd
P er 1 oktober is de kindervereniging Kin- 
dergenoegen verhuisd. De aktiviteiten van de 
vereniging, w aaronder de bekende drumband, 
vinden voortaan plaats in de gymzaal van de 
van Hogendorpschool, van Hogendorpstraat 33.

SEPTEMBER BRACHT 
TWEE OPENLUCHTFEESTEN
Rustig in je luie stoel of winkelend op straa t: 
het lawaai van de geluidswagen door de stra ten  
van onze wijk kon niet ongemerkt aan je voor
bij gaan. Zaterdag 6 septem ber reed deze 
wagen door de buurt met de mededeling dat 
e r  een groot feest was georganiseerd in het 
F rederik  Hendrikplantsoen. Het Z om erstraat - 
th ea te r had e r , net als vorig ja a r, een p rach 
tig podium neergezet. Op dat podium werd 
vanaf d rie uur 's  middags een afwisselend 
program m a gepresenteerd. Voor de pauze 
was het program m a voornamelijk gericht op 
de kinderen, m aar ook veel ouderen ston
den te kijken.
Vooral het kabaret van de huiswerkklas was 
bijzonder leuk. Onderwerp was de inspraak 
van ouders en leerlingen, w aar v ee l scholen 
mee scherm en zonder die inspraak echt waar 
te maken.
Ook twee andere werkgroepen van het w ijk
centrum  (verkeer en peuterspeelzalen) w erk
ten aan dit feest m ee, nam elijk door een 
video-uitzending te verzorgen. Om die u it
zending goed te kunnen zien, was e r  naast 
het podium een gezellig zitje gemaakt. Zo’n 
feest is een uitstekende gelegenheid voor 
de werkgroepen in de buurt om te laten 
zien w aar ze mee bezig zijn. Het is te ho
pen dat in de toekomst nog veel m eer w erk 
groepen mee zullen werken.

gezelliger. Op het podium kon men kijken
naar de toneelgroep Am sterdag, het F la te r 
T heater (waar alles fout ging, dus er. viel 
veel te lachen) en de Steelband Curbian. 
Ook de drumband "D e oude W ester'* was 
een groot succes. 7 e  w are n op het laatste 
moment ingeschakeld, bij dit feest m aar wa
ren  toch p recies op tijd.
Het weer was uitstekend, in tegenstelling 
tot vrijdagavond 12 septem ber. Op die dag 
was e r  een tuinfeest georganiseerd in de 
tuin van W esterkw artier. M aar helaas, diç 
is aardig in het w ater gevallen. Toch heb
ben de drie drumbands, De Reef uit W est- 
zaan, de N oorderspeeltuin en K indergenoe- 
gen, zich drijvende weten te houden. De be
zoekers hebben daardoor toch nog kunnen 
genieten van veel vrolijke klanken.
De organisatie van deze twee feesten was 
natuurlijk in handen van de u ite rs t aktieve 
w erkgroep Kunst in de Wijk. Deze w erk
groep heeft ook voor deze maand w eer twee 
aktiviteiten op het program m a staan:
Op 13 oktober een toneelavond van het K ri- 
s is te a te r  in het feestgebouw Sint E lisabet, 
M arnixplantsoen 1. Op 17 oktober komt er 
een echt kindercircus in de buurt. Op ht 
Fred. Hendrikplantsoen komt de tent te staan. 
Lees de raam biljetten voor de toegangsprijs 
en de aanvang-

IEMAND GEZOCHT
8 M eisjes van de tienergroepen in buurthuis 
' t  Trefpunt gaan een kookklub oprichten. Dat 
kan alleen als e r  iemand is die daarbij mee 
wil helpen. Ze zoeken daarom iemand die 
voor niks allerle i lekkere dingen le e rt maken. 
De kookklub is elke dinsdagavond van 7-9 
uur. Als je  dat wilt doen, bel dan 's  m id
dags even naar Janneke de Groot of Nellie 
Binnekade, tel: 84 24 73 (buurthuis T re f 
punt, 3e H. de G rootstraat 5) of stop een 
briefje in de bus.

ALWEER IEMAND GEZOCHT
Een groep jongens en m eisjes van 14 tot 16 
ja a r  wil elke dinsdagmiddag op het buurt
huis Trefpunt van af 3 uur huiswerk komen 
maken. Daarbij willen ze de hulp hebben van 
studenten ( die leuk kunnen helpen met w is
kunde en talen). Belangstellenden, dus ook 
niet-studenten, kunnen bellen naar M artin W al- 
steyn of Freddy Moes om een afspraakje met 
de groep te maken. T el.: 84 24 73 (buurthuis 
Trefpunt). Een briefje naar 3e H. de G root
s tr . 5 kan ook.

WERKRUIMTE VOOR 
OPBOUWWERKER GEZOCHT
E lders in deze krant kunt U lezen dat per 1 
septem ber opbouwwerker Freek van Kley in 
onze buurt is komen werken. Hij zal zich in 
het bijzonder bezig gaan houden met de reno - 
vatieproblemen rond het van Hogendorpplein. 
Het wijkcentrum zoekt voor hem een RUIMTE, 
w aar hij kan werken, met buurtbewoners kan 
praten e.d. We denken aan een winkel of iets 
dergelijks, liefst in de buurt van het Hogen
dorpplein. Weet U iets geschiks? Bel even met 
het wijkcentrum, tel. 82 11 33.

MEDEDELINGEN
WIJKRAAD.
Mensen die mee willen denken en mee w il
len werken aan a llerle i akties en aktiv itei
ten in de wijk kunnen:
-  elke ochtend van maandag t/m  vrijdag in 
form atie krijgen op het wijkcentrum Van H all
s tra a t 81, tel. 82 11 33 óf
-  op maandag 13 oktober om 8 uur 's  avonds 
op de w ijkraadsvergadering komen. D aar 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 te rech t op het sp reek 
uur van de sociaal raadsvrouw in de Van 
H allstraa t 81.
Ook in de Hugo de Grootbuurt 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.

Inform atie, advies en hulp op alle gebied
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien t" t elf uur 
in de Van B oetzelaerstraat 49, tel.: 84 43 52 
Maandag kunt u ook op dezelfde tijd  te 
rech t in het gebouw De Reiger, Van R ei- 
gersbergenstraa t 65, tel. 84 56 76.

RECHTSWINKEL.
De dichtstbijzijnde rechtswinkel voor onze 
wijk is gevestigd in de Jordaan, Rozen
s tra a t  16. U kunt daar iedere dinsdag en don
derdag terech 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 Spaarndam, P o- 
lanenstraat 90, tel. 82 97 73.

Buurthuis Ons Huis:
EEN NIEUWE STAF, 
EEITNIEUW PROGRAMMA
In Buurthuis Ons Huis aan het van Beuningen- 
plein werken sinds mei '75 twee nieuwe s ta f 
leden. Een reden voor ons om de hele staf 
nog w eer eens aan u voor te  stellen. Voor 
het kinderwerk zijn e r  nog steeds G er M os
man en H enriette M aassen van den Brink. 
De laatste  zult u tot aan november niet op 
het buurthuis zien omdat ze met zw anger
schapsverlof is. Voor haar i^ een vervang
s te r  aangenomen: Nel Aaron.
In de peuterspeelzaal werken Ria M attie en 
Annelies Knop. E r  is een nieuwe koórdina- 
to r: P ie te r B osters, die tevens het volwas -  
senenwerk voor zijn rekening neemt.
Dan is e r  nog een heel nieuwe funktie in het 
buurthuis in het leven geroepen, nam elijk 
het buurtopbouwwerk. H iervoor is M iriam  
de W itte aangenomen. Het buurtopbouwwerk 
rich t zich in ee rs te  instantie op de buurt 
rond het buurtcentrum.
Het aktiviteitenprogram m a van Ons Huis is 
w eer gestart:
Maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur Vrouwen 
Ontwikkelings Klub. Dinsdag van 13.30 uur tot 
15.30 uur de bond voor ouderen en m inder 
validen. Dinsdag van 16.15 uur tot 17.15 uur 
na -vieren voor de 4 tot 8 jarigen. Dinsdag
avond is e r  klaverjassen. Woensdagmiddag 
is e r  werkwinkel voor de 4 tot 10 jarigen (aan- 
vang 13.30). Donderdags is e r  van 13.30 
to t 15.30 uur de Bond voor ouderen en m in
der validen. Donderdag van 16.15 tot 17.15 
uur na-vieren  voor de 6 tot 10 jarigen. Don
derdagavond van 18.30 tot 19.30 uur klub 
voor de 11, 12 en 13 jarigen. Donderdag
avond: klaverjassen. Vrijdag van 16.15 uur 
tot 17.15 uur na-vieren  voor de 4 tot 6 jarigen. 
Op maandag is e r  vanaf v ier uur ballet voor 
de kinderen tot 9 en 10 ja a r  en op vrijdag 
is e r  judo voor de 6 -7 -8 -  jarigen.

Tot ziens in Ons Huis, 
de staf.

Het nieuwe team van Ons Huis; van 
links naar rechts: G er Mosman, Anne
lies Knop, N el Aaron, Pieter Bosters, 
Mirjam, de W itte, Ria Mattie; wegens 
zwangerschap afwezig: Henriette M aas
sen.
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