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De Cloe speelt voor Sinterklaas
Wethouder De Cloe van stadsvernieuwing heeft 
half oktober in een groot kranteninterview 
aangekondigd dat in 1990 een groot deel van 
de negentiende eeuwse wijken zal zijn ver
nieuwd. Driekwart van de Staatsliedenbuurt 
zou voor die tijd tegen de vlakte gaan om 
plaats te maken voor nieuwbouw.
In de vergadering van de wijkraad (r  het be
stuur van het wijkcentrum) is vorige maand 
besloten een brief aan De Cloe te schrijven. 
Daarin worden de onverantwoordelijke uitspra
ken van De Cloe ernstig bekritiseerd.
Die kritiek is uiteraard niet gericht tegen een 
versnelling van de stadsvernieuwing. Een groot 
deel van de woningen in onze buurt verkeert 
in slechte staat en moet nodig vervangen wor
den.
Onze kritiek is dat de wethouder in dit inter
view niet ingaat op de vraag: hoe hij deze 
plannen denkt te verwezenlijken.
Het geld-voor de stadsvernieuwing zal uit Den 
Haag moeten komen.
De afgelopen jaren hebben ons geleerd, dat de 
regering bepaald niet scheutig is met dat geld. 
Kijk maar eens hoe traag de vernieuwingen 
in onze buurt op gang komen.
Daarover had De Cloe in zijn interview moe- 
,ten spreken, over de financiële problemen 
die er nu al zijn, terw ijl nieuwbouw in de 
stad nog maar mondjesmaat van de grond 
komt. En over de manier om die problemen 
op te lossen. De groepen in onze buurt heb
ben geleerd dat daar aktie voor nodig, aktie 
voor meer geld en mankracht.

Wat De Cloe doet, is valse verwachtingen 
wekken, voorspellingen doen waar geen nuch
tere buurtbewoner in gelooft.
Intussen schept hij wel veel onzekerheid. Want 
betekenen zijn grootscheepse plannen dat bin
nenkort werkelijk grote delen tegelijk van de 
Staatsliedenbuurt zullen worden platgegooid? 
Zonder de garantie dat er genoeg middelen 
zijn om snel nieuwbouw tot stand te brengen? 
Het zal duidelijk zijn dat het wijkcentrum 
en met ons hopelijk alle bewoners, zo’n po
litiek niet accepteren!
Wat wij willen is dat de buurt in fases v e r-  • 
nieuwd wordt, dat er pas gesloopt wordt als 
er garanties zijn voor betaalbare nieuwbouw, 
dat dçlen van de buurt die niet meteen aan 
vernieuwing tóe zijn, tijdelijk worden opge
knapt. Op die manier houd je de buurt le e f
baar.
Wij zien, beter dan de wethouder kennelijk, 
dat voor de stadsvernieuwing veel geld nodig 
is en dat alleen aktie van de buurten, aktie 
van alle Amsterdammers, dat geld op tafel 
zullen krijgen.
Nog deze maand wordt verwacht dat De Cloe 
een bezoek brengt aan de Staatsliedenbuurt. 
In de brief nodigen we hem uit om bij dat 
bezoek de buurt eerlijke informatie te geven 
en een realisti es beeld te schetsen van de toe
komst. "Dan zult u” , zo vervolgt de brief 
"d e  buurtbewoners aan uw kant kunnen krij
gen. En u zult hun steun hard nodig hebben 
om een werkelijke versnelling van de stads
vernieuwing op gang te brengen".

De taal- en drukwerkplaats
Vorige maand schreven we erover, deze maand laten w ij 'm zien: de taal- en 
drukwerkplaats. Bedoeld voor kinderen om spelenderw ijs met taal te leren 
omgaan. Bedoeld voor ouderen die via drukwerk (affiches, pam fletten e.d.) 
aandacht w illen vragen voor a llerle i buurtaktivite iten. Het d rukkerijtje  heeft 
een plaats gekregen in de school aan de W ittenkade 75, naast de jeugd
bibliotheek. Inlichtingen kunt u krijgen b ij Henk van Faassen van de IVKO- 
school, te lefoon 860223, o f 's avonds: 732040.

Het Woonerf, dat komt eraan!
U herinnert zich het buurtfeest 'Woonerfdag' 
nog wel, in mei j.1. op het Van Beuningen- 
plein. Met zang en dans, muziek en spel in 
de speeltuin en met een informatie-markt op 
de straat. Daarna is het wat stil geworden 
rondom de Woonerf plannen voor ons stuk buurt. 
Die stilte was maar schijn. Ondertussen was 
er hoog overleg gaande tussen de gemeente
ambtenaren en buurtgroep voor het Woonerf. 
En het resultaat mag er zijnl 
Eind september j.1. heeft de heer Meyer, de 
hoogste direkteur van Publieke Werken van de 
gemeente (de dienst die het Woonerf aan moet 
leggen) een brief geschreven aan de Wet
houder voor de Stadsvernieuwing.
In deze brief stelt hij voor dat de wethouder 
aan de gemeenteraad toestemming vraagt om 
het Woonerf aan te leggen. En ook om te vra
gen de drie miljoen gulden, die het gaat kps - 
ten, toe te wijzen.
De direkteur schrijft verder in de brief dat 
juist onze buurt erg interessant is om een 
Woonerf aan te leggen. Het zou het eerste 
woonerf worden in Amsterdam èn het zou het 
eerste Woonerf worden in Nederland dat aan
gelegd wordt in een buurt waar de huizen 
v ier verdiepingen hoog zijn. De woonerven, 
die er al zijn in andere steden, liggen a llemaal in

een laagbouwbuurt.

Een woonerf in onze buurt betekent dus een 
nieuwe stap vooruit, om ook de hoogbouw- 
buurten veiliger èn gezelliger te maken.
Erg benieuwd is de direkteur naar de manier, 
waarop het met het auto-parkeren zal gaan na'’ 
de aanleg van een Woonerf in onze buurt. 
Maar niet meer - zoals nu - langs elke stoep. 
In de Donker Curtiusstraat, op de Buyskade 
en in de Van Hogendorpstraat (bij de sport
hal) worden veel meer parkeerplaatsen ge
maakt. Op die manier hoeft er dan minder ge
parkeerd te worden in de woonstraten. De zo 
gewonnen ruimte wordt gebruikt voor banken 
en groen, dus: voor gezelligheid.
Tenslotte schrijft de direkteur van Publieke 
Werken dat het nodig is dat de buurtbewoners 
hun zegje doen over het Woonerfplan. Zij krij
gen het immers voor hun deurl 
Welnu, de buurtgroep Woonerf is het daar 
helemaal mee eens. Binnenkort gaan ze weer 
eens de buurt in. Gaan ze iedereen vragen 
om mee te komen denken en praten over het 
ve iliger en gezelliger maken van zijn of haaf \ 
straat.
En wie nu al iets van het Woonerf wil we
ten kan gaan naar: Buurtgroep Woonerf, J<W-
je Smit, wb P ieter Paradijs, Van Bossepad
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Winkeliers willen meevechten
voor een betere buurt

keliers die weg moeten uit de buurt. Daar
naast moeten er natuurlijk snel nieuwe wonin
gen komen waardoor verdere achteruitgang 
van de wijk kan worden tegengegaan” .
Nieuwe woningen, dus ook nieuwe winkels. 
Hoe zit het eigenlijk met de huren van die 
nieuwe winkels? Zijn die op dit moment even 
onbetaalbaar als de huren van nieuwe wonin
gen? "D ie  huren zijn schrikbarend hoog.
In de Palmstraat in de Jordaan wordt voor 
een winkelruimte 1500 gulden per maand ge 
vraagd. Geen winkelier kan dat opbrengen. 
Reken maar na, we betalen nu gemiddeld zo’ n 
vier tot vijfhonderd gulden. In de nieuwbouw 
wordt die prijs dus het drie-dubbele.
Wij 'zijn er nog slechter"  
aan toe dan de bewoners, want voor huursubsidie komen we niet 
in aanmerking. Wel is men nu bezig met een 
jgewenningssubsidie, een subsidie om in een 
(paar jaar tijd aan de hoge huur te wennen". 
Klachten heeft Cor van Vliet ook over het 
beleid van Bouw en Woningtoezicht. " Z e  schrij
ven maar aan zonder enig beleid. Het gevolg: 
dichtgespijkerde woningen en open gaten ook 
in gebieden die nog niet een twee drie aan 
vernieuwing toe zijn. Daarmee maak je de buurt 
suk!"
Snelle aanpak van de nieuwbouw, tijdelijks v e r 
betering voor die delen van de buurt die nog 
niet meteen vernieuwd worden, betaalbare hu
ren. Het zijn de eisen van de winkeliers. 
Het zijn tegelijk de eisen van de andere bewo
ners van de Staatsliedenbuurt.
Zijn de winkeliers bereid om aktie te voeren 
voor die eisen? Cor van Vliet: "Gezamenlijk 
optreden is hard nodig. We moeten zien te 
voorkomen dat bij ons toestanden gaan ont
staan als in de Spaarndammerbuurt, waar 
een winkelier helemaal geen leven meer heeft. 
We hebben op die vergadering de winkeliers 
ook opgeroepen zich bij de vereniging aan te 
sluiten. We hebben mensen nodig die hun 
schouders eronder willen zetten en een einde 
willen maken aan allerle i onrechtvaardigheid". 
WinkelieiH die aan die oproep gehoor willen 
geven kunnen zich melden bij de heer N ij
dam (tel. 84 16 58) of de heer Van Vliet 
(82 80 07.)

Een van de vele w inke lie rs die het hoo fd  n ie t b<

Op woensdag 27 oktober vond er in de Zaag-
----  molenschool een vergadering plaats voor de

winkeliers van de Staatsliedenbuurt. De ver
gadering was georganiseerd door de gemeente 
in samenwerking met de winkeliersvereniging. 
Onderwerp van gesprek was de achteruitgang 

j van de buurt, de problemen die dat voor de 
winkeliers met zich meebrengt, en het uitzicht 
dat er voor hen is.
Door de steeds slechter wordende woonom
standigheden is het aantal bewoners sinds 
1950 met de helft gedaald: van de 30.000 men
sen in dat jaar zijn er hu nog maar 15.000 
over.
Dat heeft grote gevolgen voor de winkelstand.

 ̂ Waren er in 1969" nog 320 zâken, nu zijn 
dat er 190.
"Ach ter die cijfers zit een boel pijn en e l-  

^  lende", vertelt ons de sekretaris van de 
winkeliersvereniging Cor van Vliet. "J e  moet 
niet denken dat winkeliers die hier weg moe
ten door de teruglopende inkomsten, op veel 
steun van de overheid kunnen rekenen. Als je 
je  winkel sluit kun je, onder allerlei voor- 

• waarden, een vergoeding krijgen van 75% 
van de netto-verdiensten van de afgelopen 
twee jaar, met een maximum van f 55.000" 
Dat is natuurlijk erg onrechtvaardig. Je gaat 
juist weg omdat je inkomsten steeds minder 
worden. Het zijn dus vaak bepaald geen flo -  
risante jaren geweest, die laatste twee.
Cor van Vliet "D e  winkeliers proberen het 
zo lang mogelijk vol te houden, omdat ze 
weinig andere mogelijkheden hebben. V er
vangende bedrijfsruimte is er gewoonweg niet 
En velen zijn al zolang winkelier dat je niet 
van ze kan eisen dat ze zich maar omscha
kelen. Dat betekent vaak, dat ze van minder 
dan een minimum-inkomen moeten leven l" 
Een triest verhaal. Maar wat kan aan deze 
situatie veranderd worden? "A lle reers t moet 
er zo gauw mogelijk een bestemmingsplan voor 
de buurt komen. Dat schept duidelijkheid voor 
de mensen. Nu krijgen ze steeds van de ge 
meente te horen, dat die ook niet weet wat 
de toekomst Jprengen zal. Bovendien is er daft 
een betere saneringsregeling voor de win-



ben, in het W esterpark. Omdat? Het daar ru s 
tig is en het is ongevaarlijk. We willen dan
graag een terrein hebben van 40 bij 35 me
ter. Het zwembad wordt dan cirkelvormig. 
De diameter is dan 23 meter. De diepte van 
het badje is 6 cm aan de buitenkant. Midden
in, bij het putje is het 30 cm diep. willen 
ook wel stenen blokkpn en een sproeier, maar 
dan wel beveiligd. Dan willen we nog wat 
planken en beplanting om het zwembadje heen, 
een paar meter van het zwefnbadje- af willen 
we dan een w. c. neerzetten.

Inlichtingen bij de I.V.K.O. school 
Tel. 020-86 02 23 
Vragen naar: klas Bl.

STADSVERNIEUWING 
Krijg T NIEUWE WET IN 
PLAATS VAN GELD
Onlangs verscheen het ontwerp voor de nieu
we wet op de stadsvernieuwing . Wat wordt 
er nu in feite voor nieuws aangedragen? 
Welnu, het is zo dat de minister nu officieel 
overal toestemming in moet geven, en dit 
zelfde geldt voor de gedeputeerde staten. 
Als je daarbij optelt dat bezitters en gebrui
kers van panden zgn. meer betrokken worden 
via een tamelijk ingewikkelde inspraakproce
dure, kun je wel nagaan dat de stadsvernieu
wing niet veel sneller zal gaan dan tot op 
heden het geval was.
Dat stadsvernieuwing eigenlijk nooit goed op 
gang is gekomen schijijt de schuld van ieder
een te zijn. Staatssecretaris Schaeffer heeft 
wel de mooiste variant verzonnen. Hij zegt 
dat het regeringsbeleid wel goed is, maar dat 
de gemeenten zo laks zijn. Nergens komt wat 
van de grond. Het is wel duidelijk dat deze 
redenering grote flauwekul is.
Iedereen weet dat de gemeenten niet genoeg 
mankracht hebben en dat ze van het rijk  niet 
die bijdrage krijgen om meer mensen in dienst 
te nemen.
De stadsvernieuwing loopt vast op geld. Geld 
dat er wel is, maar dat aan de verkeerde 
dingen besteed wordt, zoals bijv. defensie. 
En dan te bedenken dat de Hr. Wiegel nog 
minder geld aan volkshuisvesting wil toe
kennen, ongelooflijk.

V

DE PROCEDURE.
Hoe verloopt de procedure volgens de nieuwe 
wet?
De gemeente moet de plannen in kaart bren
gen, een begroting opstellen en moet de volgr 
orde bepalen waarin de verschillende gebieden 
aan bod zullen komen. Dan moet, nadat de ge
meenteraad dit heeft goedgekeurd, het plan 
worden voorgelegd aan de bevolking. Welnu 
uit het verleden is gebleken dat dit voorleggen 
aan de bevolking vaak een wassen neus is. 
80% van die bevolking blijkt er achteraf niets 
van af te weten. De bevolking krijgt dan drie 
maanden om de plannen te bekijken en even
tueel bezwaren in te dienen. Dit is eigenlijk 
altijd al zo geweest. De uiteindelijke beslis
sing over wat het voorstel precies gaat in- 
houden, maakt een ronde bij gedeputeerde sta
ten en de minister, om dan via de burgemees
ter of de betreffende wethouder bij de dag
bladen te komen. Hierna komt weer een in
spraakprocedure op gang. Dan wordt het rap
port door gedeputeerde staten, minister en 
B&W een tijdje heen en weer gespeeld om 
dan uiteindelijk al of niet goedgekeurd te 
worden. Dit moet dan een verfrissend baan
brekend beleid gaan heten.
Waar het op aan komt, nl. dat er geld vrij 
moet komen om veel dieper op de geformu
leerde eisen van de bevolking in te gaan, 
komt helemaal niet ter sprake.

LEEFMIL1EUVERORDENING.
In de wet zit een zgn. leefmilieuverordening 
Deze dient tot het tegenhouden of tegengaan 
van dreigend of bestaand verval van het ve r-  
nieuwingsgebied.;Het zou dus in kunnen gaan 
tegen het voorlopige vernieuwingsplan, maar... 
het is zo geregeld, dat dit vernieuwingsplan 
achteraf niet diepgaand gewijzigd mag w or
den. Dat zou namelijk een aantasting van de 
m inisteriële verantwoordelijkheid inhouden.
Dit is een volstrekt ondemokratische redene
ring. Het is tevens niet reëel om te veron
derstellen dat een minister alle wijsheid in 
pacht zou hebben.
Mocht het zo zijn dat oude panden in rede
lijke staat zijn maar gesloopt moeten w or
den voor een particulier doel dan mag de ge 
meente d.m.v. de leefmilieu verordening een 
sloopverbod afgeven. Maar er schuilt inder
daad weer een addertje onder het gras, nl. 
als de eigenaar binnen twee maanden na aan
vang van de sloop kan beginnen met de bouw 
van zijij particulier projekt en er een bank 
is die (voor 20% garant wil staan, dan moet 

'••de sloopvergunning alsnog worden af gegeven. 
Je vraagt je eigenlijk af, waarom ze zulke 
moeilijke woorden als leefm ilieuverorde
ning gebruiken als het Bankwezen met een vette 
stapel biljetten zo'n verordening belachelijk 
kan maken. Matt de la Haye

(Wordt vervolgd)

UURTHUIS ONS HUIS 
N DE VERBOUWING...

Gaat de boerderij verhuizen naar het park?

KINDERBOERDERIJ 
„D E DEESTENBOEL”

Op het terrein aan de Haarlemmerweg, waar 
de dieren nu staan, zal waarschijnlijk begin 
1978 gebouwd worden. Voor een definitieve 
plaats daarna geveri wij de voorkeur aan een 
terrein ergens in het gedeelte van de Staats
liedenbuurt, dat in de komende jaren v e r 
nieuwd zal worden. Zodat men op weg naar 
de kleuterschool, of terug van de groenteboer 
even langs iets leuks kan lopen. Wat ook een 
punt kan zijn waar je de kans hebt een paar 
andere mensen tegen te komen. Daarom zou 
het ook heel wenselijk zijn er vlak bij nog 
een paar voorzieningen aan te leggen: een 
kinderbadje, een zandbak, kaarttafeltjes, z it
banken.
Als begin 1978 het bestemmingsplan nog niet 
zover is dat daarop een plaats kan worden 
aangewezen, of de sloop nog niet ver genoeg 
is zouden wij willen vragen om tijdelijk on
derdak in het Westerpark.

DE KINDERBOERDERIJ ,,DE BEESTEN
BOEL”  AAN DE HAARLEMMERWEG. 
Anderhalf jaar geleden kocht een schoolklas 
van de IVKO -school twee geiten om een ex
periment te nemen met het houden van die
ren in een stadsbuurt. De dieren werden 
iedere dag aan een ketting neergezet op een 
van de vele plekken waar huizen zijn gesloopt 
en gras begint te groeien. Daar werden ze 
soms aangevallen door honden. Daarom werd 
aan PW hout en gaas gevraagd om een stuk 
gras af te schutten. Toen vroeg een buurt 
bewoner, Tom Lanthuis, of wij voor zijn doch • 
tertje een lammetje wilden kopen en bij de

TIJDELIJKE DEW0NERS IN 
DE VAN H0GEND0RPSTRAAT
In het stuk Van Hogendorpstraat 51-71 zijn 
afgelopen maand een groot aantal nieuwe be
woners komen wonen. Gedeeltelijk zijn dit 
mensen die via de ATVA (hulp voor dakloze 
alleenstaande mannen) hier terecht gekomen 
zijn. De andere veertien woningen zijn toege
wezen aan jongeren uit onze buurt.
A l deze mensen zullen voor 1 januari 1980 
weer verhuizen, zodat dan de panden gesloopt 
kunnen worden en plaats kunnen maken voor 
nieuwbouw. Deze tijdelijke bewoners zijn er 
gekomen om te voorkomen dat de panden tot 
1980 onbewoond en dichtgespijkerd zouden 
blijven.
De toewijzing van veertien woningen aan jon
geren uit de buurt is geschied volgens een 
puntensysteem. Dat systeem is opgezet door 
de dienst Volkshuisvesting samen met de 
maatschappelijk werkers van De Witte Brug, 
het ISCC, en de Vuurtoren. De hulp van deze 
maatschappelijk werkers was door de ge
meente ingeroepen om meer inzicht te krij 
gen in de jongerenproblematiek in onze buurt 
Bij het gehanteerde puntensysteem is gelet 
op leeftijd, inkomen en wel of niet zelfstandig 
wonend.
Totaal hebben 100 jongeren een aanvraag in
gediend.
Een deel van hen viel af, omdat ze niet vol
deden aan de voorwaarden. Degenen die het 
hoogst scoorden, hebben inmiddels bezoek ont
vangen. Van deze huisbezoeken werden versla
gen gemaakt, waarna de meest urgenten eruit 
werden gehaald. A lle  anderen hebben schrif
telijk bericht gekregen.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid van deze 
toewijzing berust bij de dienst Herhuisvesting. 
Door bezoekers wordt genoeg groenvoer en oud 
brood gebracht. Soms teveel. En anders wist 
Kees wel suikerbieten o.i.d. te versieren. 
Verder moest wel krachtvoer (Biks) wor
den bijgekocht.
Een probleem is dat bezoekers soms teveel 
groen ineens geven, en overal zodat het rom 
melig wordt. Maar een groot deel van hun 
aardigheid is dat zij de dieren zelf kunnen 
voeren. Daar zijn we dus nog niet uit.
Een ander probleem is dat de bokken soms 
heel erg stinken. Harry heeft geinformeerd 
bij een dierenarts. Als zij gecastreerd wor
den verdwijnt de stank volledig.

geiten laten wonen. Op een goede dag ver
scheen toen ook Japie, de pony. Het gras 
werd toen zo kort gegraasd en platgetrapt, 
dat het schoonhouden van het terrein en het 
bijvoeren van de dieren een probleem werd. 
Veel buurtbewoners namen intussen de ge 
woonte hun oude brood en groenteafval aan 
de dieren te voeren. Maar de hoofdverant
woordelijkheid bleef nog bij de IVK O -leer
lingen. die dagelijks samen met leerlingen 
van de Jakob de Wit-school voor de dieren 
zorgden. Daar kwam een einde aan toen de 
scholen voor de zomervakantie sloten. Toen 
ging het dagelijks toezicht over naar Kees 
Post, de verzorger van Japie, Tom Lanthuis, 
en een paar meisjes uit de buurt. In en na de 
zomervakantie brachten buurtbewoners meer 
dieren: cavia's, kippen, kuikens, konijnen, 
poesjes en er was zelfs een aanbieding van 
een gepensioneerd paard.
Omdat zij met vorst niet buiten kunnen b lij
ven is besloten de veestapel voor deze winter 
terug te brengen tot: een pony. drie geiten, 
een schaap en tien konijnen.

ZWEMMEN 
IN HET MARNIX-BAD
Heel wat kinderen uit onze buurt gaan zwem
men in het Marnixbad. En heel wat kinderen 
èn volwassenen leren er ook zwemmen. Z a 
terdag 6 november was het voor 46 leerlin 
gen de dag dat zij hun fel begeerde zwemdi
ploma A of B haalden. De jongste deelnemer, 
de vijfjarige Gerlinda Samshuyzen uit de Van 
Hoogendorpstraat zwom na een duik van ruim 
7 meter onder water haar baantjes schooi
en rugslag voor het behalen van het B-diploma. 
Voor inlichtingen over het leszwemmen in het 
Marnix-bad voor kleuters, schoolgaande kin
deren en volwassenen, kunt u terecht bij de 
kassa van het Marnix-bad, Marnixplein 9, tel. 
25 48 43.

Een brie f van de IVKO-school:

EEN ZWEMBADJE IN 
HET PARK
Een groepje van de I.V.K.O. school is bezig 
in de Staatsliedenbuurt een zwembadje te 
krijgen. Daarover zijn we naar het Wibaut- 
huis geweest. Daar werden we verwezen naar 
meneer Van Overeem. Twee weken daarna 
gingen we ook naar meneer Van Overeem, 
maar hij was er niet. Dus een plaatsvervan
ger vervangde hem. We vroegen hem of hij 
ons misschien technische gegevens wilde ge 
ven. Die kregen we dan ook, alleen zei hij 
er wel even bij dat het een half miljoen 
zou gaan kosten. We vonden dat onjuist om
dat de regering miljoenên besteedde aan het 
leger.
Hij raadde ons aan, een rolschaatsbaan mej: 
sproeiers. Die sproeiers worden dan in de 
zomer aangezet. Maar dat was onze bedoe
ling niet, wij wilden een zwembadje. Hij 
stelde voor om polyester zwembadjes neer 
te zetten. Daarop antwoordden wij, „dan mo
gen we er wel een stuk of tien zwembadjes 
neerzetten, want die-zwembadjes zijn: een half
rond badje. De straal is 1 1/2 meter. Dat von
den wij niet leuk voor de kinderen.
Wij willen het zwembadje dan het liefst heb-

Brvolgverhaal in 24 delen
de vorige wijkkrant heeft u iets kunnen le - 

*t, over de plannen die er zijn, om op de 
iats van de Prinsessekerk een nieuw voor- 
eningencentrum te bouwen.
,a.v. dit artikeltje hebben we veel reakties 
(had van mensen, die veronderstelden, dat 
Ij (Buurthuis Ons Huis) binnenkort gaan ver- 
lèen naar een nieuw buurtcentrum.
ELAAS1111!
Dordat de droom van een nieuw buurtcentrum 
i vervulling gaat, zullen er al heel wat jaar- 
fcs verstreken zijn,
kt er op dit moment iets aan het huidige 
uurtcentrum moet gebeuren, is boven elke 
ifijfel verheven, vandaar dat er plannen zijn 
emaakt om het buurtcentrum te verbouwen, 
ok hier, doen zich problemen voor; de huis-

>aas (de gemeentelijke woningdienst) moet de 
'lannen goedkeuren en bovendien het geheel 
Jnancieren, dit heeft nogal wat voeten in de 
larde.
Daarnaast moet C.R.M. jaarlijks een hogere 
kuursubsidie geven, en gezien in het licht van 
Ie huidige bezuinigingen, wordt ook dit een 
ieel groot probleem.
n het kort gezegd, komt het hierop neer: 
)p korte termijn hopen we dat de verbouwing 
gerealiseerd wordt (dringend noodzakelijk), op 
lange termijn hebben we inderdaad een g ro 
tere voorziening nodig. We willen dan ook 
Jra^g meedenken in de plannen die ontstaan 
zijn t.a. v. de Prinsessekerk, dit in overleg 
met alle betrokkenen. Ervaring heeft ons ech
ter geleerd, dat realisering van plannen m.b.t 
een te bouwen centrum, jâren kan duren. De 
plannen voor verbouwing en nieuwbouw lopen 
inderdaad in de tijd gelijk, de verbouwing 
zou echter op zeer korte termijn kunnen plaats - 
vinden, terw ijl het bouwen van een nieuw voor- 
zieningencentrum nog een heleboel overleg 
en samenwerking vraagt.
Hoewel we (Algemene Kommissie van Buurt
bewoners, deelnemers, vrijw illigers en staf) 
soms moedeloos worden van het lange en vele 
wachten, doen we toch ons best de huidige 
akkommodatie optimaal te gebruiken.
Op dit moment zijn er weer veel aktivitei • 
ten gaande, zoals speelzaal, na-vierenopvang 
instuif, film  voor jeugd en volwassenen, vrou- 
wenontwikkelingsklub, bejaardensoos, klaver- 
'jassen, damesgymnastiek, judo (5 t/m 12 jaar) 
cursus pech onder weg, volksdansen, krea- 
tief spel, enz.
Mocht u nog iets willen weten, u kunt altijd 
langskomen of opbellen.

Buurthuis Ons Huis 
i Van Beuningenplein,

tel.: 84 12 62.

T iide lijke huisvesting voor jongeren



Wethouder preet met buurt- 
groep over beleardenwoningen
De laatste maanden bent u op de 
hoogte gehouden van de moeilijk
heden, welke tussen de Dienst Her
huisvesting en de buurtgroep 
bejaarden-voorzieningen gerezen 
waren. De buurtgroep weigerde de 
uitgangspunten voor de bouw prijs 
te geven. De woningen dienden be
stemd te blijven voor oudere buurt
bewoners, welke met hun huidige 
woning of woonomgeving problemen 
hebben. Voor mensen, welke door 
deze woningen in staat worden ge
steld zich langer zelfstandig te kun
nen handhaven.
De buurtgroep had in een brief aan 
de Wethouder zijn standpunt uiteen
gezet en om een onderhoud ge
vraagd.
Op 20 november werd de buurt
groep voor een gesprek op het 
stadhuis uitgenodigd. Bij dat ge
sprek waren tegenwoordig wethou
der Kuypers, ambtenaren van 
Herhuisvesting, de direkteur van 
de. gemeentelijke Dienst voor Be
jaardenzorg, twee mensen van de 
woningbouwvereniging en twee le
den van de buurtgroep.
De leden van de buurtgroep hebben 
het niet moeilijk gehad. Wethouder 
Kuypers, die ons vanaf het aller
eerste begin van de bouwplannen 
steeds zo een grote steun gegeven 
heeft, schaarde zich achter het 
standpunt van de buurt. Hij vond, 
dat de uitgangspunten, welke vanaf 
het begin gehanteerd zijn, niet zo
maar aan de kant gezet kunnen 
worden.
Deze uitspraak betekent dat het 
overleg nu weer op gang kan ko
men. Het is belangrijk, dat wet
houder Kuypers zich duidelijk heeft 
uitgesproken voor inschakeling van 
het wijk-maatschappelijk werk.
E r komt nu een selektie-kommis
sie, waarin zowel Herhuisvesting 
als de Wijkinstellingen en tevens 
de woningbouwvereniging en de 
Dienst Bejaardenverzorging zitting 
hebben.
Het brengen van de huisbezoeken 
zal samen door Herhuisvesting 
en de wijkinstellingen gedaan wor
den.

VOORLICHTING.
Allereerst moet nu met spoed het 
voorlichtingsmapje samengesteld 
worden. Het moet mogelijk zijn dit 
in januari klaar te krijgen.
Daarna kunnen de aanmeldingen 
beginnen. Mensen, welke het voor
lichtingsmapje willen ontvangen, 
kunnen nog steeds hun naam en 
adres opgeven bij het Wijkcentrum 
Van Hallstraat 81, telefoon 82 11 33 
of bij de wijkpost voor bejaarden, 
Van Boetzelaerstraat 49.
De laatste tijd lopen er veel ge
ruchten in de buurt op welke wijze 
men zich kan aanmelden voor de 
woningen. Met nadruk moet hier 
gezegd worden: Geloof al die ver
halen niet. Houdt u aan de mede
delingen in de wijkkrant. Loop niet 
alle instanties af, het is heus niet 
nodig.”'

HUREN-
Aan het eind van het gesprek met 
de Wethouder zijn ook de toekoms
tige huren ter sprake gebracht.

Zoals u weet zijn de basishuren 
voorlopig vastgesteld op f 212,- 
Daar boven komen nog de ser
vice-kosten, welke voor dit kom- 
plex door de alarminstallatie ende 
huismeesterskosten tamelijk hoog 
zijn.
De Wethouder heeft toegezegd, dat 
hij bij komende besprekingen in 
Den Haag de huurprijzen ter sprake 
zal brengen. De definitieve huurbe
dragen worden pas bij het gereed
komen van de woningen vastgesteld.
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Aanvang:
De Reiger 11 u., Westerkwartier 10 u. 
De Reiger (Sofia) v. Reigersbergenstr. 

Aanm.: De Reiger (Sofia), v. Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 845676.
Inge v. d. Knoop, v. Beuningenstr. 16hs 
tel. 848672.
Ook: Wijkcentrum, v. Hallstraat 81, 
tel. 821133.

OP KERSTMIS KAN IK OOK 
WEL ALLEEN ETEN!
N.a.v. ons stukje over Open Hof (kerstfeest 
voor oudere buurtgenoten) ontvingen wij een 
brief van iemand, die we hier verkort weer
geven:
"D e  dagen worden korter, de avonden langer. 
Nu komen de christelijke oprispingen weer los. 
De drang om goed te doen. Het doet je denken 
aan vroeger, toen dames van de bezittende 
klasse kousen gingen breien, die het plebs 
op kerstmis in ontvangst mocht mmen. Dan 
waren het zieleheil en het hemelbeleid weer 
voor een jaar verzekerd. Nu ziet de levende 
364 dagen de doden niet, maar op kerstmis 
is er een dag drukte en bezorgdheid om het 
feit, dat de eenzame eén dag alleen moet 
eten. Op de geboortedag van de heiland mag 
niemand alleen zijn, de rest van het jaar wel. 
Wie zijn verstand nog heeft, gelooft niet aan 
die goedheid. Ik doe niet mee aan de kerst 
maaltijd. En ik hoop, dat velen die totaal ver 
geten zijn er ook zo over denken. Zolang er 
mensen gevonden worden, die al weken of da 
gen dood liggen, is uw sociaal gevoel een 
lachertje.
Na 365 dagen in eenzaamheid kan ik op 25 
december ook wel alleen eten".
Een brief , waar je koud van wordt. Wat 
spreekt hier een pijn en een onmacht uit. 
Wat zouden we ons graag inzetten, om dicht 
naast u te komen staan.
Er zijn in het verleden veel fouten gemaakt. 
Ook nu nog, ook door ons, wordt vaak ach
teloos voorbijgegaan aan schrijnende nood. 
We willen graag anders. We hebben elkaar 
nodig. Vandaag heeft u ons nodig, morgen wij 
u. Laten we tot elkaar komen en als mens 
tegenover mens gaan staan. U heeft de brief 
niet ondertekend. Dat is jammer. Want zo is 
het ons onmogelijk de kloof tussen ons bei
den te overbruggen.
Wilt u alsnog uw naam en adres aan ons 
bekend maken? Samen kunnen we verder. 

Namens werkgroep Open Hof 
Bram Denkers
Spaarndammerstraat 9 (tel. 82 98 32)

De zusters Brenninkmeyer... Wouda, Krusemeyer, Goggin en Dinkgreve.

Wat doet de wilkverpleging
vooru?

Vroeger waren de wijkverpleegsters vr ijw illi
gers die in tijd van nood thuis kwamen helpen. 
Door steeds hogere eisen zowel op medisch 
als maatschappelijk gebied, zijn het nu deskun
digen die u met raad en daad kunnen bijstaan. 
Wat doet de wijkverpleging nu?
We komen bij u thuis, we verplegen, geven 
injekties, helpen met wassen, verbinden wonden 
helpen invaliden-bijv. met prothesen.
We geven voorlichting over medicijnen, voeding 
dieet, enz., we kunnen u uitleggen wat een ziek
te betekent en waarom een bepaalde behande
ling wordt toegepast.
We kunnen u helpen voorbereiden op een z i e - 
kenhuisopname, ook voor de nazorg komen we 
langs.
We geven u thuis hulp waarvoor u anders 
misschien naar een ziekenhuis of een andere 
instelling had moeten gaan. We begeleiden 
zieken en hun familieleden bij het accepte 
ren van een ziekte of handicap. We onder
steunen bij het sterven en bij het verwerken 
van verlies. Bij alles wat we doen proberen 
w«* u w veel
weer te maken. We kunnen indien nodig het 
goede advies geven over andere instellingen 
die u verder kunnen helpen.
Hoe komt u met de wijkzuster in kontakt? 
IEDEREEN kan- naar het spreekuur komen. 
Voor zo’ n bezoekje hoeft men niet eens echt 
ziek of hulpbehoevend te zijn. Zo'n bezoekje 
is ook niet iets 'officieels en er is geen b e - 
w ijsje of briefje van een dokter of andere in
stantie voor nodig, behalve bij injekties.
U zou bijv. kunnen komen om hulp of hulp- 
artikelen voor een zieke. Veel mensen hebben 
problemen met ziek z ijn ,  
a n d e r e n  z i j n  e e n z a a mhebben geen konakt  n e t  b u r e n  o f  
familie. 
Wij hebben geregelde kontakten met huisart
sen. de wijkpost voor bejaarden,maatschappe
lijk werkers, de diëtiste en instellingen voor 
gezinshulp.
Woont u in de Staatsliedenbuurt dan vindt u 
de Wijkzusters U Brenninkmeyer, Mia Wouda 
Marjan Krusemeijer, H. Dinkgrever, Maire 
Goggin en Riekje Meyering in de voormalige 
kosterij van de Prinsessekerk, Schaep- 
manstraat 2, tel. 84 04 79; maandag t/m v r i j
dag van 1 tot 2 uur zijn ze daar bereikbaar. 
Woont u in de Hugo de Groot/Frederik Hen- 
drikbuurt dan vindt u de wijkzusters Elly 
Hoekstra, T. Lankhorst, Marijke v.d. Akker 
en J. de V isser in de Frederik Hendrikstraat 
15, tel. 84 5-1 20. Van maandag t/m vrijdag

van half twee tot twee uur zijn ze daar be
reikbaar.
Voor verpleegartikelen kunt u terecht in het 
wijgebouw, Dr. Schaepmanstraat 2. Als het 
daar niet aanwezig is dan kunt u tijdelijk 
lenen in het '"entraal Magazijn, J.J. Crem er- 
plein 53,. tel. 12 07 05; Als u meer wilt weten 
kunt u het beste even bij ons langs gaan.

De wijkzusters van de Staatsliedenbuurt/
Hugo de Grootbuurt.

Feest

W at was het druk in de b ib lio theek!

IN DE JEUGDBIBLIOTHEEK
In de week van 18 t/m 23 oktober waren er 
allerlei dingen te doen in de jeugdbibliotheek 
aan de De Wittenkade 75".
Want elk jaar, in de herfstvakantie, is het
ook kinderboekenweek.
Het thema van de kinderboekenweek was dit 
jaar " j e  eigen taal".
In de bibliotheek konden de kinderen werken 
in de "eigen-taal” -hoek.
Er werd een muur krant gemaakt met als kop 
"W A T  IK ZEGGEN WOU...".
De kinderen hadden een boel te zeggen.
Over het weer: "V ee l mist en bewolkt en 
veel regen. Het is 5 graden vandaag".
Over Suriname: "Ergens in Suriname is een 
bos en in elk erf heeft mijn broer een hut 
gemaakt en in de huishut dee mijn broer een 
vuur en bakte gebake bananen het was zo ge 
ze llig "
Advertentie: "meubels en bandrecorder en kom 
met drie vissen + met eten te behalen bij m ij". 
Verder werd er gescrabbled met lettersnoep- 
jes, gekwartet met het "fam ilies-u it-a lle-lan- 
den"-spel en er werden bibliotheekverkeers- 
borden gemaakt: "verboden boeken te v e r 
scheuren", "h ir  is de deur. hir mag je binen- 
komen. ga maar” .
Woensdag was er feest, 's Ochtends kwamen 
65 kinderen feestvieren.
In groepjes werden dierenverhalen verteld. 
Daarna werd er gekleid, geplakt, geschilderd, 
maskers gemaakt en als slotshow werden er 
twee verhalen uitgespeeld.
Veel ouders die om twaalf uur hun kinderei 
kwamen ophalen konden nog iets van dit spek
takel meebeleven.
's Middags gingen 75 kinderen aan de slaj; 
met aktiviteiten rond 1 van de 11 bekroondf 
boeken, "D e Kroondieven".
Er werden o.a. levensgrote silhouetten ge 
maakt, een gestencild boekje met verwissel 
tekeningen, bij een bed werd een inslaapver 
haal op cassetterecorder opgenomen.
In de pauze was er limonade en Professoi 
Wet-koek, net zoals in het boek.
Wie nog iets wil zien van alle werkstukken., 
de bibliotheek hangt er vol mee.



Amm@ Om, A
SOLIDAIR
Wat betekent nu precies het woord - solidair - 
wat men te pas en onpaé gebruikt.
Het bekendste Nederlandse woordenboek "van 
Dale" geeft er de'volgende uitleg aan: 
SOLIDAIR * "door een gevoel van samenho
righeid verbonden” .
Dit lijkt erg hoogdravend, daarom vertaal ik 
het naar mijn werk in deze buurt, want in 
de praktijk zijn het soms hele kleine dingen 
waarin men solidair kan zijn.
Vaak hoor ik klachten van buurtgenoten die 
zich eenzaam voelen, die door wat voor om
standigheden alleen zijn of zich alleen voe
len.
Dit kan komen uit een heleboel verschillende 
redenen, b.v. door overlijden van de levens
partner, door pensionering, vervroegd afge
keurd, invalide zijn. Dit zijn allemaal her
kenbare voorbeelden, maar ook zijn er min
der herkenbare voorbeelden zoals werkloos
heid, echtscheiding, huwelijksproblemen, een 
of andere uitkering trekken.
Door deze en nog vele andere redenen voelt 
men zich verlaten, eenzaam, alleen of uit de 
maatschappij gestoten.
iDaarom roep ik op om solidair te zijn met 
je medemens, doe eens wat voor een ander 
of samen met die ander. Als je weet dat een 
buurman of buurvrouw alleen is, nauwelijks 
op straat komt, ga er dan eens een praatje 
maken. Help eens met een boodschap doen 
of ga samen eens de deur uit.

Wees ook solidair met je medemensen om 
gezamelijk problemen aan te kunnen. Ga ge- 
zamelijk aktie ondernemen in plaats van alleen 
dit trachten op te lossen.
Een voorbeeld hiervan is als huizen naast 
elkaar verkocht zijn en de nieuwe eigenaar 
w il alle woningen horizontaal verkopen, waar
voor eerst de huidige bewoners in aanmer
king komen. Meestal zijn de verkoopprijzen 
belachelijk hoog en weet je  niet of deze wo
ningen niet binnenkort worden afgebroken. 
Ga dan gezamelijk met de buren, die dit ook 
betreft, een standpunt bepalen tegenover de 
eigenaar van die woningen. Laat je terdege 
voorlichten over je rechten wat huurbescher- 
ming betekent, wanneer deze woningen af
gebroken worden.

Wees solidair op je werk, zeker in deze tijd 
van werkloosheid. Ontslag komt vaak voor, 
pas daarna realiseer je je dat wanneer je 
alleen staat je geen steun ondervindt. Door 
solidair te zijn met je collega's en in g ro 
ter verband met de vakbond, had ontslag 
misschien voorkomen kunnen worden.
Solidair zijn met je medemensen, je gezin 
fam ilie, buren, buurtgenoten, vrienden, colle
ga's en anderen, geeft een " f i jn "  gevoel. Dit 
voerkomt vaak dat men befsoleerd komt te 
staan, dat men zich verlaten en eenzaam voelt. 
WEES SOLIDAIR; SAMEN STA JE STERKER 
DAN ALLEENIII

Rob Vesters
sociaal raadsman.

NIEUWE MUSICAL IS EER 
DAVEREHD SUCCES 
VOOR UE VAN BOSSESCHOOL
Deze maand was het weer zover. A l voor het 
zesde jaar werd door kinderen van de Van 
Bosseschool een eigen musical uitgevoerd. 
Met veel enthousiasme en plezier! Dit keer 
heet de musical ,,op zoek naar een s te r". 
Niet een ster aan de hemel, maar een pop
ster.
De zanger Pepe, die door boeven in zwarte 
capes ontvoerd wordt. Gelukkig hebben een 
paar kinderen de boze plannen afgeluisterd.
Ze gaan hun Pepe redden.....en dan gebeurt
er natuurlijk van alles. £en ontmoeting in 
het moeras met de nevelkoningin en haar 
danseressen. Dat geeft aanleiding tot eenlied- 
je  over de botte mensen die alles in de na
tuur maar vertrappen. Dan een vermakelijk 
agentje dat de kinderen eerst niet serieus 
neemt, maar later wel probeert om ze te 
slim af te zijn en met de eer te gaan s tr ij
ken. Wat natuurlijk niet lukt. Een kostelijke 
uitzending van „Brandhout" met het door de 
agent vervalste nieuws over Pepe. Het is 
duidelijk dat alle nieuws niet altijd met de 
waarheid klopt! Vanzelfsprekend komt alles 
goed terecht. De kinderen mogen met Pepe 
mee om een kijkje in de studio te nemen. 
Daar zijn net opnames voor Ster-reklame 
aan de gang, zodat ook de Sterreklame nog 
even in de maling genomen kan worden.
Het verhaal van de musical is bedacht door 
meneer De Jong, hoofd van de school, sa
men met een kollega in Uithoorn, die ook 
zelf met de leerlingen van zijn school de mu
sical instudeerde. Samen hebben ze ook de 
liedjes geschreven die bij het verhaal ho
ren. Maar de kinderen hebben uitgemaakt hoe 
ze het allemaal zouden zeggeç. Z ij hebben dus 
eigenlijk de rest van de tekst gema'afct. Dat 
gebeurde bij de repetities die al vanaf mei 
elke woensdagmiddag gehouden werden. In 
september kwamen daar nog de zaterdagmid- 
daigen bij.
Een hele onderneming met 35 kinderen. Maar 
meneer De Jong doet het met veel plezier. 
En hij niet alleen, ook de andere leerkrach
ten en ouders werken van harte mee. Het is 
ontzettend leuk om zo samen bezig te zijn, 
zegt meneer De Jong. Het geeft een leuke 
sfeer op school. A l vanaf de eerste klas le 
ven ze mee. In de vijfde klas maken ze al 
een kans om meer te mogen doen. En in de 
zesde klas doet iedereen mee. De hoofdrol
speler van vorig jaar die nu op de mavo zit 
gaat alle uitvoeringen mee als geluidsman. 
De hele buurt is erdoor bij de school betrok
ken.
Het resultaat is er dan ook naar. De w isse
lende decors, een goede geluidsverzorging en 
elk bedrijf weer andere prachtige kostuums. 
Die toneelkleding is ontworpen door mevrouw 
De Boer. Tante Rietje zeggen de kinderen. 
En tante Rietje kan er wat van. Een "b e 
roeps'* zou het haar niet verbeteren. Maar 
zij is er dan ook sinds september druk mee 

i geweest. En een hele klub moeders heeft op 
haar aanwijzingen het vele naaiwerk gedaan. 
|De feeënkleding van de nevelkoningin en dan
seressen, de kostuums van het sterreklame- 
klubje, van het koortje dat Pepe begeleidt,

• en niet te vergeten de zwarte capes van de 
boeven, een echte vondst.

Ook bij de uitvoeringen helpen steeds ouders. 
Vaders sjouwen de dekors. Moeders helpen bij 
het omkleden en schminken. In de loop van de 
jaren zijn het steeds meer uitvoeringen ge
worden. Vanwege de vele belangstelling van 
fam ilie, opa's en oma’ s waren de kinderen al 
in vorige jaren met het voorstel gekomen om 
in bejaardentehuizen te gaan spelen. Juist 
voor bejaarden, vinden de kinderen, omdat die 
maar al te gemakkelijk vergeten worden. 
Zeker tot en met april worden er uitvoeringen 
gegeven. Door de vergoeding die hiervoor ge 
vraagd wordt komt het grootste deel van de 
gemaakte kosten er weer uit. Het ontbrekende 
wordt door de ouderkommissie bijgepast. Als 
deze wijkkrant verschijnt zal de agenda op de 
Van Bosseschool al wel vol zijn met afspra
ken om voorstellingen te geven. Maar mocht u 
nog een voorstelling voor bejaarden willen o r 
ganiseren dan kunt u het altijd proberen en 
meneer De J ong bellen.

> * 
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EEN KINDERDAGVERBLIJF 
ERBIJ
Sinds 1 augustus is er op De Wittenkade 75 
naast de'kleuterschool en de peuterklas, een 
kinderdagverblijf gevestigd van de Stichting 
Oecumei^sche Kindercentra, met 2 afdelin
gen n.L:
a. Kinderen van 2 en 3 jaar worden in een 

gezellige ruimte en onder deskundige le i
ding, de gehele dag, van 's  morgens 7 uur 
tot 's  middags 5 uur, verzorgd en bezig
gehouden. Kosten f 37,50 per week, brood
maaltijd met wat warms inbegrepen. (Na 
1 januari f 42,50 per week).

b. Kinderen, die de in dit gebouw gevestigde 
kleuterschool bezoeken, dus 4- tot 6 ja r i
gen, worden buiten de schooltijden, woens
dagmiddagen en in de vakanties opgevan
gen. Geopend van 's  morgens 7 uur tot 
's middags 5 uur. Kosten broodmaaltijd 
en 's middags fruit inbegrepen f  25,- p. 
week. (Na 1 januari '77 f 30,- per week). 
Ook in laatstgenoemde groep is deskundi
ge leiding aanwezig.

Door een gift van het Kinder Postzegel Fonds 
zijn wij in staat om de speelzaal gezellig in 
,te richten en verantwoord speelgoed aan te 
schaffen.
Inlichtingen bij de leidsters en bij het secre
tariaat van de Stichting: Middenweg 321, tel. 
94 46 39.
Als u wilt weten welke mogelijkheden van 
speelzalen er nog meer zijn, dan kunt u te
recht bij Josje Smit, Van Bossepad 16, tel.
84 80 28.

Kleur op de muur
Na de bewoners van de Van Hallstraat 
willen nu ook een groot aantal bewo
ners van de Van Hogendorpstraat dat 
'hun deel van de muur van het water
le id ingbedrijf w ordt opgeschilderd. Er 
zijn handtekeningen opgehaald. Deze 
zijn met een brie f van het w ijkcentrum  
opgestuurd aan de gemeente.__________

DONDERDAGAVOND-CAFE 
IN T  TREFPUNT
In buurthuis 't Trefpunt, 3e Hugo de Groot
straat, is de buurtsoos weer geopend. Voor 
de donderdagavond is een plan gemaakt om 
een avond voor volwassenen te houden. Dat 
houdt o.a. in bingo-, film - en dansavonden. 
De eerste avond zal in december zijn. De 
datum en het programma worden nog bekend 
gemaakt. Het is wel de bedoeling dat de men
sen uit de buurt meehelpen om deze avond te 
realiseren, door met ideeën te komen over wat 
zij het liefst willen gaan doen. Hierbij kan 
men terecht bij ondergetekende.
Hoe meer mensen willen meewerken hoe be
ter en leuker het wordt.

Yvonne Janssen,
Van Oldenbarneveldtstr. 2 8 "' 
tel. 86 47 33.

KERSTDIENSTEN
24 dec.
16.00 uur: Voor bejaarden, Paus Johannes- 
kapel, J. Catskade 11
22.00 uur: Nachtmis. Paus Johanneskapel, J. 
Catskade 11.
22.45 uur: Kerstnachtdienst. Prinsessekerk, 
Van Hallstraat.
25 dec.:
10.00 uur: Nassaukerk, De Wittekade 111
10.30 uur: Prinsessekerk
11.00 uur: Magdalenakapel, Spaarndammer- 
straat 460.
26 dec.
9.30 uur: Paus Johanneskapel

10.00 uur: Nassaukerk
10.30 uur: Prinsessekerk
11.00 uur: Magdalenakapel
17.00 uur: Nassaukerk.

VROUWENCURSUS
In het buurthuis Het Trefpunt (Hugo de Groot - 
buurt) willen we een vrouwencursus starten. 
Het onderwerp is: ,,Hoe kan ik het ze het 
beste zeggen of schrijven". Dit aan de hand 
van praktische punten over: wonen, werken, 
en vrije  tijd.
Periode: half januari t/m mei 1977. Weke
lijkse bijeenkomsten.
Tijdstip en kosten nader overeen te komen. 
Aanmeldingen en inlichtingen: Annelies en M i
riam van A ller, tel. 25 52 81 en tel. 25 30 53

INFORMATIE OVER KRAKEN
De Woongroep Staatsliedenbuurt wil op dinsdag 
14 december 's avonds tussen 7 en 9 uur in 
de Van Hogendorps chool een informatie-avond 
over het kraken organiseren. Gebleken is dat 
de buurtbewoners er nogal eens over klagen 
dat ze niet ingelicht worden over kraakakties 
en over het algemeen een verkeerde indruk 
van kraken hebben. Op de informatie-avond 
kunt u een kopje koffie komen drinken, met 
krakers kennismaken, en praten over al uw 
bezwaren en ideeën wat betreft het kraken. 
Er zullen informatie-stands zijn, muziek en 
een foto-tentoonstelling over kraakacties.
Kom langs, al is het maar eventjes!

de Woongroep.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant verschijnt maandelijks ln 
de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktie:
Karel van Hoof (koördinator)
Yvonne Janssen 
Matt de la Haye 
Sanneke Bolhuis 
Wim Stevenhagen (tekeningen)
Han Sieveking (foto's)
Artikelen, mededelingen en reakties die
nen voor 20 december ingeleverd te zijn. 
Ook ingezonden brieven zijn welkom.
De volgende krant verschijnt begin janu
ari.
Redalctie-adres: Van Hallstraat 81.

WIJKRAAD
Mensen die informatie willen hebben o v c  
allerlei akties en aktiviteiten in de buurt of
die daaraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m vrijdag 
langskomen op het Wijkcentrum, Van Hall
straat 81 tel. 82 11 33).
- op maandag 13 december om kwart voor 
acht 's avonds op de wijkraadsvergadering 
komen. Daar kunt u andere aktieve buurt
bewoners ontmoeten of u opgeven voor een 
van de werkgroepen in de wijk. Plaats: het 
zaaltje naast de Prinsesse-kerk, Van Hall
straat 164.

HUURSPREEKUUR
Ü kunt o p vier punten in deze wijk terecht 
voor woon- en huur zaken.
- op maandagavond van 8 tot 9 uur in het 
zaaltje van de CPN, Van der Hoopstraat 43.
- op dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het wijk
centrum.
- op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur in de Van 
Beuningenstraat 16 (tel. 84 86 72)
- op woensdagmorgen van 11 tot 12 uur en 
woensdagavond van half 8 tot half 9 in Het 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5 (teL 
84 24 73).
Speciaal voor bewoners van de Noord Oost 
Punt is er nog spreekuur op dinsdagmorgen, 
,van 10-12 uur en donderdagmiddag van 2 tot 
4 uur in de Van Beuningenstraat 16.

RECHTSHULP
Sinds 1 november kunt u ook in onze eigen 
wijk rechtshulp krijgen. Op maandag- en don-' 
derdagavond tussen 7 en half negen. Adres: 
De Wittenkade, hoek le  Nassaustraat.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 
12 uur kunt u terecht op het spreekuur van de 
sociaal raadsman. Voor hen die overdag niet 
kunnen, houdt hij spreekuur op maandagavond 
van half zeven tot acht. Tel. 840230 (na twee 
uur). ■ ;
In de Hugo de Grootbuurt houdt de sociaal 
raadsvrouw spreekuur in het gebouw in het' 
Bilderdijkpark t/o nummer 5. De tijden zijn; 
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag' 
van 9 tot 12 uur.

WIJKPOST 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. 844352. 
Maandag kunt u ook- terecht ‘in het gebouw 
De Reiger, Van Reigersbergenstraat 65, 
tel. 855676.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Een van de plaatsen in de wijk waar u terecht 
kunt voor maatschappelijk werk is buurthuis 
De Witte Brug. Het maatschappelijk werk 
wordt er gedaan door Gerda en Marion. U 
bent welkom op dinsdagavond en donder
dagavond van 7 tot 8 uur en vrijdagmorgen 
van half tien tot half elf.
Tijdens de verbouwing is het adres: Van Beu
ningenstraat 16, tel. 84 86 72.

Geachte redaktie,
Namens het bestuur van A.S.V. DVOS wil ik 
u dank zeggen voor de w ijze waarop u aan
dacht heeft geschonken aan onze vereniging in 
de wijkkrant. Ik wens u nog veel succes toe 
in de toekomst met het werk voor onze buurt. 

Hoogachtend,
namens het bestuur A.S.V., DVOS 
H. Hessels.

EEN VERGISSING
In het novembernummer van de Wijkkrant las 
u over rechtshulp in onze buurt. We noem
den Fan Eberhard en Jaap de Groot daar 
"advokaten". Dit klopt niet! Jaap en Fan 
hebber ons dringend verzocht dat aan u te 
vertellen, want zij willen u geen onjuiste in- 
druk geven. Bij deze.

De redaktie.


