
Wat was het warm, wat was het gezellig op 

het Van Beuningenplein en wat waren er veel 

mensen naar de camping, Zandvoort of het 

zwembad op die 8e mei.

Vanaf ongeveer tien uur strooide een klein 

draaiorgeltje zijn vrolijke klanken uit over 

het plein. Voordien hadden de leden van de 

werkgroep woonomgevingverbetertng met een 

heel stel behulpzame buurtgenoten een ze 

vental kramen opgezet en ingericht.
Daar konden bijvoorbeeld bloemen en aarde 

gekocht worden voor bloembakken, straatte- 

geltuintjes en bloempotten.

Ernaast informeerde buurthuis „Ons Huis" 

over alles wat zij te bieden hebben. Vervol

gens was te zien hoe de woonerfplannen stap 

voor stap tot stand zijn gekomen en konden 

er verschillende boeken en brochures worden 

ingezien met het*.woonerf samenhangende za

ken daarin.

De volgende stand was ingericht met allerlei 

korte stukjes over het woonerf, bestemd om 

mee te nemen en thuis eens rustig door te 

lezen. Er was een makette om zelf met losse 

onderdelen varianten op een woonerf uit te 

proberen. En daarnaast was in een andere 

makette al een voorbeeld van een woonerf- 

inrichting gemaakt.

veel waarde hechten aan de plannen als wij. 

Op dat punt hebben wij zeer prettige erva

ringen. Toen een paar maanden geleden de 

heer Schmersal (al ruim  40 Jaar in de buurt 

woonachtig) eens bij de werkgroep kwam k ij

ken. raakte hij zo enthousiast dat hij sinds

dien stéeds is blijven komen. We willen de 

heer Schmersal speciaal ook noemen, omdat 

hij allerlei techniese problemen rond de woon - 

erfdag, hij steeds de eenvoudige woorden 

sprak: ,,Laat dat maar aan m ij over jongens. 

Dat regel ik wel even”

Zonder zijn reusachtige inzet, zou de woon- 

erfdag veel minder kans van slagen hebbenge- 

had. Toch mag gezegd worden, dat de heer 

Schmersal zijn sporen al lang verdiend had 

met de vele aktlviteiten die hij in het verle

den al voor de buurt heeft ontplooid. Dus 

daarvoor hoefde hij het niet meer te doen. 

Vandaar dat we hem hier nog eens met ere 

w illen noemen.

Het wachten is nu op het kabinet dat in deze 

tijd  ongeveer de woonerfwet moet bespreken 

en daarna in de Kamer brengen. Als buurt 

zullen we moeten zorgen, dat wij dan de plan

nen klaar hebben. Daar gaat wat tijd over 

heen, maar laten we niet te veel tijd verlie

zen. Kom meedoen en gr ito uw kans.

Veel bekijks trok met name de video-stand, waar men per televisie een 
wandeling kon maken door het toekomstige woonerf

Van deze laatste makette heeft de werkgroep 

in Wageningen met zeer speciale filmappa

ratuur opnamen laten maken, die hier op twee 

grote T. V. -schermen werden vertoond. 7o kon 

iedereen zien hoe het er uit ziet als Je een 

wandeling door de buurt maak: nadat het 

woonerf is aangelegd. De resultaten waren zo 
verbluffend, dat opmerkingen konden worden 

gehoord als: ,,Als dit hier komt, verhuis Ik 

nog nier naar de Goudkust ook al win ik een 
m iljoen".

Een medewerker van de werkgroep verzuchtte: 

,,Met dit warme weer kan je maar het beste 
op je tuin zitten. Maar dit had ik niet graag 

willen missen. Zoiets maak je nooit meer 
mee'*.

iedereen die er zaterdag 8 mei niet was, 

heeft een unieke kans gemist. Het was in 

eén woord weergaloos 1

EN NU?

Honderdtachtig mensen gaven ons hun naam 

en adres als voorstander van uitvoering van 

onze plannen.

Slechts één buurtbewoonster toonde zich hevig 

verontrujt door onze plannen kinderen speel

ruimte op straat te geven. Naar haar mening 

levensgevaarlijk voor bejaarden en invaliden. 

Niemand bleek hiermee in te kunnen stem 
men.

Uit het feit dat de zogenaamde speelmakette 

bijna niet gebruikt werd valt af te leiden, 

dat het nu tijd wordt om straatkomitee's 

te vormen. Hierin kunnen de mensen uit het

zelfde stuk straat met elkaar overleggen over 

de best mogelijke manier van inrlchten. Daar

voor moet je er eerst eens rustig over na

denken en dat kun je niet zo maar gauw 

even op een informatiemarkt.

De prettige reakties op onze plannen geven 

ons de verwachting, dat in de scraatkommi- 
tee's mensen aan de slag zullen gaan, die even

KUNSTMARKT OP 
VAN BOETZELAERPLEIN
Op zaterdag 19 juni organiseert de werkgroep 

Kunst in de Wijk samen met de werkgroep 

Van Boetzelaerplein een grote KUNSTMARKT 
op het Van Boetzelaerplein. 's Middags van 

2 tot 5 uur. E r zullen kraampjes komen met 

allerlei vormen van kunst en ambachten. 

Het geheel wordt opgeluisterd met muziek 

en een poppenkast. Bovendien wordt er aan

dacht gevraagd voor de muurschildering op 

de Gregoriusschool en de plannen voor een 

nieuwe indeling van het pleintje.

Het belooft een gezellige middag te worden. 

Dus pik deze vrolijke middag in de wijk nog 

even mee voor u op vakantie gaatl 

Het plein zal deze middag voor het verkeer 

zijn  afgesloten.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant verschijnt maandelijks in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktie:
Karei van Hoof (koördtnator)
Henk Vermeulen 
Nora Brouwer 
Yvonne Janssen 
Mate Delahay
Wlm Stevenhagen (tekening ♦ lay out)
Han Sieveking (foto's).
Redakcieadres: Van Hallstraat 81.
Artikelen en mededelingen dienen voor 16 
augustus ce a jn  tngeleverd. Ook ingezonden 
brieven zi)n welkom, De volgende wijkkrant 
verschijnt begin september. Klachten over be- 
rorging doorgeven aan het wijkcentrum, tel. 
82 11 33.
Oplage 13.000 exemplaren.

JAARGANG 5 - No. 6 - JUNI 1976

WOONERFDAG WAS:
zonnig, feestelijk en waardevol

Op dit plekje komt nieuwbouw

INSPRAAK BIJ BOUWPLAN 
AAN BE HAARLEMMERWEG

ARCHITEKT.

Eerst rnoet nu de architekt die het bouwplan 

mpet ontwerpen worden aangetrokken. Het 

bouwteam heeft hiervoor een advertentie opge
steld. Deze 3dvertentie staat ook in dtc blad 

afgedrukc. Her is de bedoeling dat die adver

tentie in een aantal vakbladen voor architek- 

ten komt te staan. We hopen dat we uit de 

reakties hierop de goede architekt kunnen kie
zen.

TOEKOMSTIGE BEWONERS.
De buurtgroep vindt dat de bewoners van de 

Staatsliedenbuurt, als zij dat willen, bij sloop 

in de buurt geherhuisvest moeten worden. Dit 

hoeft geen probleem te zijn. Volgens de f,open - 
gaten regeling'' komen de volgende mensen voor 

huisvesting in het te bebouwen open 'gat ln 

aanmerking:

Eerst ae ooi ̂ pronkelijke hoofdbewoners die 
z ijn  weggesaneerd.

Uitgavè van het Wijkcentrum 
Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

BOUW- EN WONINGTOEZICHT LIGT DWARS 

Tot nu toe hebben bijna a lle gemeentelijke 

diensten voortreffelijk mteegewerkt om deze 

vervolg op peg. 2

EINDELIJK 
VERKEEKSLIGHTEN!
Eindelijk zijn op de Haarlemmerweg 
ter hoogte van de Limburg Stirumstr. 
verkeerslichten aengebracht. Ze wer
ken nog niet. want er zijn technische 
problemen gerezen. Als alles goed 
gaat, zullen ze volgende week bran
den. Jarenlang is er vanuit de buurt 
op aafigedrongen dat deze lichten er 
zouden komen, zodat gebruikers van 
het Westerpark de drukke Haarlem
merweg zonder ongelukken konden 
oversteken. (foto: Jan Kors)

Daarna de bewoners uit de buurt die op grond 

van de voorgenomen sloop van hun woning 

in bezit zijn van een urgentiebewijs. We den

ken dat we met deze twee kategoriën bewo

ners de woningen wel vol zullen krijgen, De 

buurtgroep vindt ook dat de toekomstige be

woners over de nieuwbouw mee moeren kun

nen praten. Dan moeten de toekomstige be

woners nu al bekend zijn.

De dienst herhuisvesting van de gemeente 

heeft de weggeaancerde buurtbewoners al een 

brief geschreven. Hierin vroeg ze of men in 

aanmerking wil komen voor een woning op 

deze plek. Als er dan nog ruimte overblijft 

zal dit ook aan de mensen die in de.nabije 

toekomst door sloop hun woning moeten ver

laten worden gevraagd. Hier wringt echter 

de schoen.

INSPRAAK.

Begin dit jaar is het team dat de inspraak 

moet voorbereiden aan de slag gegaan. lh dit 

team zitten ambtenaren van de gemeente. 

Ook de woningbouwvereniging (Patrimonium) 

en de buurtgroep Noord-Oosr punt zijn in het 

team vertegenwoordigd. Binnen het team is 
nu een inspraak procedure ontwikkeld. Voor 

wie hier meer over wil weten is op het w ijk 

centrum een informatiestencil verkrijgbaar.

Op de hoek van de Haarlemmerweg en de 

Wittenkade. in de uiterste noord-oosthoek van 

de Staatsliedenbuurt, ligt al jaren een stuk 

bouwterrein braak. De woningen hier werden 

meer dan 6 jaar geleden gesloopt. Voor de 

rekonstruktie van het Nassauplein.

Enige tijd geleden is vastgesteld dat er op 

.deze plek woningwetwoningen moeten worden 

gebouwd. De gemeente heeft toegezegd dat de 

toekomstige bewoners inspraak zal worden 
verleend.



VERBOUWING WITTE BRUG 
GAAT BOOR!

«SPRAAK
vervolg van pag. 1

procedure van de grond te krijgen. Volkshuis

vesting, Stadsontwikkeling en Herhuisvesting 

hebben zich van hun beste zijde laten zien. 

Alleen de dienst Bouw* en Woningtoezicht 

dreigt met zijn beleid de hele inspraakpro

cedure in de wielen te rijden. Wat is n.l. 

het geval.

W illen de saneringsorgenten kunnen meepra

ten over hun toekomstige woningen, dan m oe ' 

ten ze a 2 jaar voordat ze de nieuwbouw 

betrekken bekend zijn. Bouw- en Woningtoe

zicht weigert echter stelselmatig om over 
zijn sloopplannen overleg te voeren. Zelfs 

niet met de andere gemeentelijke diensten, 

laat staan met de buurt. Met zijn komende 

sloopplannen. zonder voldoende vervangende 

nieuwbouw, jaagt Bouw- en Woningtoezicht de 

bewoners de buurt uitl

De buurtgroep is het volstrekt oneens met 

deze gang van zaken.

HOE HET WEL MOET:

Hoe moet het dan wel? Eerst moet op grond 
van Bouwvalligheids verwachtingen tot over

eenstemming worden gekomen over een fase

ringsschema. Hierin staat precies aangegeven 

waar gesloopt gaat worden en wanneer. Ook 

wanneer er nieuwbouw gaat plaatsvinden en 

op welke plaats. Uitgangspunt hierbij moet 

zijn dat de bewoners bij sloop van hun woning, 

als zij dat willen, kunnen doorschuiven naar 

nieuwbouw in de buurt. Dit is het zogenaam

de „doorschuifsysteem". Bouw- en Woning

toezicht moet dan zijn sloopplannen afstemmen 

op dit faseringsschema. Als een huis bouwval

liger is dan verwacht moet het natuurlijk wel 

direkt gesloopt worden. Op deze manier weten 

de bewoners ru im  van te voren wanneer ze 

moeten verhuizen. Zo kunnen ze veel beter 

beoordelen of ze hun huis nog een opknap

beurt moeten geven of niet.

Ook hebben ze nu de gelegenheid om mee te 

praten over hun toekomstige woning. Maar 

voordat het faseringsschema en het door

schuifsysteem er zijn zal er nog heel wataktie 

gevoerd moeten worden.

Het gezamenlijk overleg 
bewoners-werkgroep/ 
ambtel|jke buurtgroep zoekt

EEN 
ARCHITEKT

die voor het terrein aan de De Wittenkade 

hoek Haarlemmerweg, in overleg met toe

komstige bewoners, een buurtwerkgroep en 
betrokken ambtenaren een bouwplan kan ont

wikkelen van zo' n 40 woningwetwoningen (waar

onder enkele aangepaste woningen t.b.v. bu i

tenlandse werknemers).

Om te kunnen komen tot een - naar ons lijkt - 

meest geschikte persoon stellen we ons voor 

dat reflektanten in hun reaktie ingaan op de 

volgende punten:
- Hoe stelt u zich een ontwerpproces voor, 

waarin de toekomstige bewoners een aktie- 

ve rol vervullen?
- Welke ervaring (projekten) in de woning- 

wetsektor en welke techniese (buro) fa c ili

teiten staan u ten dienste?

Na een eerste selektie uit de reakties z u l
len dan enige architekten uitgenodigd wor

den voor een gesprek met voor noemde be

trokkenen
Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

H. Hoekstra, dienst Volkshuisvesting, tel. 020- 

596.1132 en 3422
Buurtgroep N .O .P ., wijkcentrum Staatslieden - 
buurt/Hugo de Grootbuurt tel. 020-821133. 

Reakties, welke binnen 14 dagen na verschij

ning van dit blad gegeven moeten worden, te 

richten aan:
H. Hoekstra. Gem. Dienst VH, Jan Bommer- 

huis, Wibautstraat 82, kr 4130.

STAATSUEOENBUURT 
krjjgt BESTEMMINGSPLAN

De Staatsliedenbuurt is een van de Amster

damse buurten waarvoor in de komende jaren 
een bestemmingsplan wordt ontworpen. In zo'n 

bestemmingsplan gaat het om zaken als wonen, 

winkels en bedrijven in een buurt. De gemeen

te gaat onderzoeken hoe het nü met dit soort 

zaken staat en of er op een aantal punten ver

beteringen en veranderingen mogelijk en ge

wenst zijn.

Nou, dat er verbeteringen gewenst zijn in de 

Staatsliedenbuurt staat als een paal boven wa

ter. We weten allemaal dat de kwaliteit van- 

veel woningen nog een boel te wensen over- 

laat; dat het met de verkeersveiligheid hier 

en daar slecht gesteld is; dat de groenvoor

zieningen en speelmogelijkheden voor kin

deren gebrekkig zijn; d9t de situatie voor de 

middenstand niet rooskleurig is; dat het on

derwijs in moeilijkheden verkeert. Over al 

die zaken leest u regelmatig in deze W IJK 

KRANT. èn over de akties die buurtbewoners 

ondernemen om verbeteringen te verkrijgen. 

Het is natuurlijk pra-'htig dat de gemeente 

alle wensen voor een betere Staatsliedenbuurt 

nog eens op een rijtje  gaat zetten in zo’n 
bestemmingsplan.

Maar allereerst moeten we dan wel de ga

rantie hebben dat het onze wensen zijn die 

op papier komen te staan en niet die van 

een plannenmaker op het stadhuis.

Bovendien moeten we voorkomen dat het be

stemmingsplan gaat dienen als een soort zoet - 

houdertje. Nieuwe en betaalbare woningen rond 

het Van Hogendorpplein, verkeerslichten in 

de Van Hallstraat, een buurtcentrum op de 

plaats van de Prlnsessekerk, uitbreiding van 

het Westerpark: het zijn allemaal zaken die 

nü gerealiseerd kunnen worden. •

En Iaat niemand ons 

dan zeggen: die dingen komen straks wel, 

al9 het bestemmingsplan klaar is. Want zo’n 

plan is alleen goed als het dient om verbe

teringen In de buurt te versnellen! 

leder die het gebruikt om juist de zaken te 

vertragen, zal op veel verzet kunnen rekenen.

GEITENBERIGHT
Beste buurtbewoners,

We hebben gekonstateerd dat sommige kinde

ren over het hek klimmen van de Kinderboer

derij aan de Haarlemmerweg. Daardoor wordt 

het hek vernield en het gaas naar binnen ge

trapt. Dat is zonde. Dat was niet onze bedoe

ling. Daarom gaan we e r ‘prikkeldraad op t im 

meren in de hoop dat het heel blijft.
Verder stellen we éér. keer in de week de 

boerderij open voor de jeugd. De eerste ope- 

ningen zijn: woensdag 26 mei van 2 tot 3.30 

uur en woensdag 2 juni van 2 tot 3.30 uur. 

Ook zal men wel hebben gezien dat er een 

Shetland pony op het landje is komen wonen. 

Hl) heet Japle en is erg lief. Misschien zijn 
er nog mensen die een beest op de boerde

rij willen laten wonen. Wilt u dan contact 

met ons opnemen:

IVKO school. Wlttenstraat 25. tel. 860223.

P.S. Z ijn  er misschien nog vrijw illigers die 
voor de dieren in de zomervakantie willen 

zorgen tussen 15 juli en 18 augustus? 

Leerlingen van B l ,
Jolanda v.d. Berg, Marjo Wijnands,

Nara Mast en M irjam  Sluiser.

De verbouwing van buurthuis De Wit,*- 
gaat door!

Vorige maand besloot minister Boersma 

f 860.000 voor deze verbouwing ter beschik

king te stellen. Dit gebeurde volgens een re 

geling ter bestrijding van de werkeloosheid. 

Maar liefst 1234 buurtbewoners hebben In de 

afgelopen maanden met hun handtekening de 

eisen voor renovatie van het buurthuis onder

steund. Deze handtekeningenaktie was,op touw 

gezet om aan het jarenlange wachten op reno

vatie nu eens definitief een einde te maken. 

De verbouwing moet vóor l augustus begonnen 

zijn en vóór het eind van het jaar klaar zijn. 

Dat betekent natuurlijk dat de aktiviteiten in 

De Witte Brug in die periode gestopt moeten 
worden.

De staf is nog op zoek naar vervangende 

ruimte om te voorkomen dat alle aktiviteiten 

helemaal stil komen te liggen.

Er wordt gedacht aan de VanHogendorpschool. 

Maar de gemeente vraagt op dit moment 
een huur die voor het buurthuis niet te be

talen is. Mocht de school niet door kunnen 

gaan. zal er gespreid over de buurt ruimte 

gehuurd moeten worden. Maar dat zou toch 

wel een boel nadelen hebben. In de wijkkrant 

van september zult u kunnen lezen hoe dit 

is afgelopen.

HOE GAAT DE WITTE BRUG ERUIT TIEN? 

Uitgangspunten bij het opstellen van de ver- 

bouwingsplannen v/aren: Er zijn meer kleine 

en huiselijke vertrekken nodig. De brand

veiligheid moet optimaal zijn. Zo min m o

gelijk geluidshinder. Betere toiletten en sa

nitair. En een goede verwarming door het 

hele gebouw. Welnu: na de verbouwing zullen 

er drie vertrekken van ongeveer 7 bij 4 

meter bij zijn doordat op sommige plaatsen 
de etages horizontaal in tweeën zijn ge

splitst.

Na de verbouwing is het gebouw brandveilig 

volgens de strengste voorschriften. De bu

ren zullen minder last van ons hebben door 
geluiddempende maatregelen.

E r zullen meer .toiletten zijn, met wasbakken. 

Overal, ook in de gangen, zal centrale ver

warming -zijn.

Voor de leegstaande Prlnsessekerk aan de 

Van Hallstraat wordt al geruime tijd een be

stemming gezocht. Vanuit het wijkcentrum wor

den nog steeds pogingen ondernomen om eer. 

exploitant te vinden voor een buurthuis op de 

plaats van de huidige Prlnsessekerk.

Het zou een goede zaak zijn als ook de moge

lijkheden van een medisch centrum op die 

plaats onderzocht zou worden. De plaats van 

de huidige Prlnsessekerk leent zich uitstekend 

voor een dergelijk medisch centrum. Het ligt 

centraal in de wijk, en is makkelijk bereik

baar met bus en tram.

Een belangrijk argument voor zo’n centrum is 

de bezuinigingsnota van staatssecretaris Hen

driks (KVP) van gezondheidszorg. Een zgn, 

wetenschappelijk rapport van het college voor 

ziekenhuisvoorzieningen heeft de onwaarheid 

de wereld in gestuurd dat Amsterdam een 
overschot zou hebben van «■ 2000 ziekenhuis

bedden. Vanuit dit waanidee Is de bouw stop

gezet van het Academisch ziekenhuis in de 

Bullewijk (Zuid-Bijlmer).

Ook heeft men vanuit deze stelling een zie- 

kenhuisslulting van tien Amsterdamse zieken

huizen in gedachte. Het eerste ziekenhuis is 

al gesloten (het Beatrixoord), de tweede s lu i

ting staat op stapel (de Alexander van der 

Leeuw kliniek). Dan zijn er nog een stel z ie 

kenhuizen waar het beddenbestand wordt te

ruggebracht tot op 2S% a 50% van het huidige 

bedden bestand. Er zijn al op breed niveau 

mensen uit. de gezondheidszorg bezig deze af- 

braakplannen tegen te gaan. Maar met moge

lijke successen in de toekomst kun je. met 

zo'n belangrijk Iets als gezondheidszorg, geen 

ris ico 's nemen. E r moeten nu garanties en/of 

alternatieven komen.

Op dit moment is er al sprake van een zie- 

kenhuisbeddentekort van ♦ 1000, en dit getal 

stijgt met de maand. Voor klinische behande
ling is Amsterdam duidelijk ontoereikend. Voor 

preventieve behandeling (het voorkomen van 

ziekte), nazorg, etc., zou je naar de huisarts.

Zoals wij het nu kunnen bekjken. zult j  het 

gebouw niet meer herkennen na de verbou

wing.

TELEVISIEPLOEG 
FILMT IN 
STAATSLIEDENBUURT
Deze maand maakt de NOS-schooltelevisie 
filmopnames m Amsterdam. Niet op de grach

ten. niet op de Dam. Maar bij ons in de 

buurt. En over onze buurt.

Nou ja , de zes verhalen die ze gaan filmen, 

zouden ook m de Spaarndammerbuurt of in 

de P ijp kunnen spelen. Of in Rotterdam of 

Utrecht.

De programma's worden in het najaar u it

gezonden. speciaal voor de vijfde en zesde 

klassen van de basisschool. Dus ook voor 

onze kinderen.
Het gaat ook over dingen die onze kinderen - 

en onszelf - bezighouden: verhalen over wo

nen en spelen in de buurt, over de school, 

over televisie en televisie-kijken.
E r zullen ook kinderen uit onze buurt In 

meespelen.

,.'t Wordt dus hopen we ook een beetje uw 

f i lm " , laat de NOS-ploeg weten.

Nee. u zult er misschien niet eens zo veel 

van merken. Geen enorme filmwagens met 

decors en lampen. Geen dure filmsterren. 

Want 't gaat om de buurt zoals die echt ia. 
Het gaat zich voor een del afspelen rond 

het VanHogendorpplein. Daar komt een pa- 

tatkraam te staan rte in alle programma's 

een rol speelt. Verder Is alles echt: het 

wijkcentrum, het buurthuis, de jeugdbiblio
theek.

De NOS-ploeg vraagt de buurtbewoners om 

een beetje hulp: ,.U moet namelijk met staan 

blijven kijken, als we aan het filmen zijn, 

want dat zou niet echt zijn. Of misschien 
bellen we wel eens blj u aan met de vraag 

of we uit uw raam wat mogen filmen. Hoe. 

dan ook. alvast bedankt voor uw medewerking". 
De WIJKKRANT-redaktie wen$t de school

televisie veel succes met hun opnames.

naar poliklinieken van de verschillende z ie 

kenhuizen, naar consultatiebureaus, of nfcar 
andere van dergelijke instellingen moeten gaan. 

Maar ook deze zijn reeds overbezet.

E r zijn dringend alternatieven nodig. Ju ist 

in onze wijk, vooral daar onze wljk toch al 

arm  is aan dergelijke instellingen. We heb

ben dringend een medisch centrum in onze 

w ijk nodig. Dit is noodzakelijk voor het wel

zijn van onze wijk. Het is dan ook te hopen 

dat er initiatieven genomen zullen worden tot 

de boud van een medisch centrum in onze 

wijk, mogelijk op de plaats van de Prinsesse-

Matt Delahaij.

Ook in onze buurt werd vorige maand 
geprotesteerd tegen de anti-kraak-wet 
van ministor Van Agt

MEDISCH CENTRUM 
IN DE WIJK?



SPORTFESTIJN 
WERD EEN ENORM SUCCES

Prachtig v/eer en een grote belangstelling 

Onder die omstandigheden werd op 18, 19 

en 21 mei een groot sportfestijn gehouden 

voor de-schooljeugd van onze wijk.
Door 10 school-elftallen werd er gevoet

bald o de Staats liedentrofee. Vier meisjes - 

teams deden mee aan de handbalkompetitie. 

En voor de vrijdag waren twee heel b ijzon

dere votbahvedstrijden georganiseerd.

Dinsdag begon de grote slag om de Trofee. 

We waren pas begonnen met de voorrondes, 

m aar de sfeer en spanning maakte elke wed

strijd tot een finale.

Iedere school probeerde tot een overwin

ning tc komen, om daarmee een goede plaats 

in zijn poel te bereiken.

Onder veel aanmoedigingen wisten sommige 

elftallen leuke kombinaties op te bouwen. 

Vooral de Gregorius en de Fagelschool w is

ten van wanten: ze lieten de score aardig 

oplopen. Ook de Bentinckschool was in op

mars. Deze school die zichzelf misschien 

wat onderschatte, wist een goed resultaat 

te bereiken op de eerste avnd.

De Zaagmolens chool, trofee ̂ winnaar in de 

vorige twee jaren, had het dit jaar erg zwaar. 

Ook de Jac. de W itt (dep) had het moeilijk.

ALWEER EEN BRIEF
BOVEN WONEN.

in de Staatsliedenbuurt

je boodschappen je kind

tweeënveertig treden omhoog zeulen

naar een gerenoveerde woning

zonder balkon

een vergulde kanariekooi

dan uitpuffen en meegenieten

van lallend hi-fi- lawaai

uit open ramen zomers

en door plafonds

arbeiders en zo hebben geen

goede geluidsisolatie nodig

Jantje , niet zo rennen

buurvrouw krijgt hoofdpijn

Jantje  rent toch

J antje moet rennen

hij is nog lang niet uitgerend

je bent een rotjongetje

klerelijer, ik krijg de zenuwen van je

J antje weet niet waar

hij het zoeken moet

op straat niet

die is van auto’s en honden 

thuis niet

hij maakt z'n moeder ziek

op school niet

hij heeft geen zitvlees

en moeder ziet het ook niet meer

en...

een zenuwentoestand, neuroses 

nee, we zijn nog niet boven-jan

daarom meer veil'ge schone speelgelegenheid 

meer groen in onze buurt 
We maken er een Woonerf van 

Roj Fourier

Amsterdam, 9 april 1976

ALWEER EEN BRIEF
Geachte Dames en Heren,

Met verbazing heb ik de wijkkrant van maart 

gelezen. Ik wist niet dat de wijkkrant een 

partij-politiek orgaan was. „We'ger de huur

verhoging" schrijft u. Toe maar. E r valt 

mets re weigeren als de woning geen gebre

ken heeft Dat weet u ook wel.
Weigeren is mooi, maar het moet wel om reden 

zijn, anders is de narigheid niet te overzien. 

Verder moet u eerlijke voorlichting geven. 

Kretologie is er al te veel.
Ik vind het ook schandalig om de hele w ijk

krant vol te schrijven over de huurverhoging. 

Nogmaals, partijpolitieke propaganda hoort 

niet thuis n onze wijkkrant.

Ik ben b jv. van mening dat de auto een veel 

grotere ramp is voor onze buurten dan een 

huurverhoging. Daar schrijft u geen krant 

van vol. Zeker niet partij-politiek Interes

sant.

Nogmaals: geen partij-politiek in onze w ijk

krant. Anders zal ik over die partij een 

boekje open doen.

C. Verdun, G illis  van Ledenbergstraat 18"

Antwoord van de redaktie:

'n de wijkkrant staan de belangen van de huurt 

in  de bewoners centraal. De jaarlijks terug
kerende huurverhogingen zijn een doorn in 

net oog van zeer veel buurtbewoners. Dat is 

nok dit jaar gebleken tijdens huurspreekuren 

en vergaderingen. Vandaar dat akties tegen 

de huurverhoging veel aandacht hebben ge

kregen in de wijkkrant.

Dat er (gelukkig) partijen zijn die akties zo

als die tegen de huurverhoging steunen, maakt 

de berichten in de wijkkrant over die akties 

niet tot partij-propaganda. Dan zet u de zaken 

op zijn kop.

De wijkkrant besteedt overigens ook ru im 

schoots aandacht aan zaken, dte u kennelijk 

van groter belang vindt. We wijzen maar 

even op de artikelen over het Woonerfplan, 

het Van Boetzelaerplein en van de Verkeers- 

werkgroep.

De redaktie.

een kijkje in peuterspeelzaal Pinokkio

OPVANG VOOR 
PEUTERS 
EN KLEUTERS

Voor de opvang van peuters, kleuters en kin 

deren zijn verschillende mogelijkhede n i^onze 

buurt.
In de laatste wijkkrant voor de vakanuc zu l

len we alle mogelijkheden nog eens op een 

r ijtje  zetten.
We adviseren ouders die belangstelling heb

ben voor een van deze mogelijkheden hun kind 

nog voor de vakantie op te geven. Dit in ver

band met wachttijden e.d. In de buurt zijn 

<•' ’ rende peuterspeelzalen:

Repelsteeltje, Wittenstraat 27. tel. 848672 
Pinokkio, Van Hallstraat 54, tel. 848028 

De Kleutertuin, Wittenkade 75, tel. 127766 

in Kleutersch.

Bentinck, Bentinckstraat 78, tel. 840042 

in club+buurth.

De Reiger, v. Reigersbergenstr. 65, tel. 845676' 
’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr. 5, tel. 842473 

Ons Speelhulsje, v. Beuningenplein 25, tel. 

841262.

Leeftijden van 2 tot 4 jaar. 

Kinderdagverblijven:
Prinses Irene, 2e Hugo de Grootstr. 2, tel. 

845693

Prinses Marijke. Houtmankade 60, tel. 829102 

D e Speelhonk. Wittenkade 75, tel. 127766 

Lujoma, hoek Bentinckstr. en Groen van 

Prtnsterenstr., tel. 189296 

Leeftijden van 0 tot 6 jaar 

Overbli jf centrum:

Roodborstje. Wittenstraat 100. 
i eefti jden 4-12 jaar.

Omdat Lujoma een nieuw kinderdagverblijf 

is , hier nog enige informatie.

Op de hoek van de Bentinckstraat en Groen 

v. Prinstereostraat zal in de maand augus

tus een dagverblijf geopend worden voor peu

ters van tot 4 jaar. Het zal dagelijks van 

8 tot 5 uur open zijn. De leiding zal zorg 

dragen voor een algehele dagverzorglng met 

inbegrip van middagmaal en slaapuurtje. Naast 

spel en creatief bezig zijn, zal er grote aan

dacht gegeven worden aan hygiënische ge

woonten. Ook een goede sociale contactont- 

wikkeling tussen de kinderen onderling zullen 

wij als onze taak zien.

Mocht u belangstelling hebben dan is het 

raadzaam snel te beslissen in verband met 

beperkt aantal plaatsen.

Meer uitvoerige inlichtingen bij:

Joke Machielsen, tel. 18‘)296.

Bij geen gehoor graag andere tijd weer pro
beren.

Ze speelden met slecht, maar ze hadden 

veel pech. Dat gold. ook voor de Rijk K ra

mer- en de Fred. Hendriks chool.

Meer geluk hadden de Jac, de W itt en de 

Marntx van St. Aldegonde.

Maar vooral de Van Bosseschool sprak een 

woordje, of liever: een balletje, mee. Ze le

ken zo op weg naar de finale.
De volgende avond werden de wedstrijden voort

gezet. De kansen leken te keren. Vooral de 

Fred- Hendriks chool en de jac. de W itt (dep) 

leverden uitstekende prestaties. Maar de finale 

haalden ze niet. Die werd gespeeld tussen de 

Gregorius en de Fagelschool. WATEENSPEK- 

TAKEL. Ouders, leerkrachten, iedereen had de 

zenuwen. Het werd 1 - 0. toen 1 - 1, en u it

eindelijk moesten strafschoppen de beslissing 

brengen. WINNAAR WERD DE FAGELSCHOOL. 

en wat voor een winnaar. Ook de wedstrijd 

om de 3e en 4e plaats was zeer spannend. 

Derde werd uiteindelijk de Van Bosseschool, 

vierde deJ3entinck.

Ook het handballen was een succes. Zes wed

strijden moesten uitmaken welk meisjesteam 

her sterkst was. De dames hadden een enorme 

str ijd lus t Soms waren ze vinnig, maar toch 
altijd  sportief. Als je het m ij vraagt: ik eet 

liever met ze dan dat ik met ze speel. 

Maar er vielen geen doden of gewonden. 

Kampioen werd de Jac. de Witt (dep). Ook 

tijdens deze wedstrijden waren veel ouders 

en leerkrachten aanwezig. Het was zo gewei' 

dig. dat we volgend jaar weer zo'n handbal- 

toernooi zullen organiseren, maar dan met 
nog meer scholen.

Sluitstuk vormden twee bijzondere wedstrijden 

op vrijdag 21 mei. Eerst voetbalden twee mels- 

Jesteams: de St, Gregorius tegen de Jac. de 

Witt. Dat had u moeien meemaken, je  blijft 

lachen. Waar de bal is zijn  de dames ook, 

arme scheidsrechter die raakte steeds de 

kluts kwijt.. Het was een enorm gevecht om 

de bal. De meisjes van de Gregorius wisten 

uiteindelijk te winnen met 1 - 0 .

De tweede wedstrijd ging tussen het Staats- 

lieden-selektie-elftal en de Dr. Mr. P.G. van 

Tienhovenschool. A llemaal moord-Jongens die 

daar op het veld stonden. Een fantastisch s lu it

stuk met prima voetbalspel. Uitslag: 0 - 2 ,  

Iedereen die dit sportfestijn tot zo'n succes 

heeft gemaakt: hartelijk dank. Vooral ook dank 

aan de voetbalvereniging DVOS die de terret - 

nen gratis ter beschikking stelde, aan de 

scheidsrechters en de EHBO. Misschien mag 

d it sportief gebeuren een basis zijn om ook 

met elkaar een andere strijd aan te binden, 

de strijd voor de verbetering van de scholen- 

situatie in onze wijk.

Namens de organiserendekommissle:H.Swalef.

DE AKTIE
VAN HET HUURKOMITE
ROND
FRED. HENDRIKPLANTSOEN
De aktie van het huurcomité Hugo de Groot/ 

Fred. Hendrikbuurt omtrent de bouwvallen 

aan het Frederik Hendrikplantsoen blijkt geen 

loos alarm te zijn. Op woensdagavond 12 met 

4 19.00 uur waaide een zlnkenplaat van het 

pand plantsoen nr. 40 van het dak naar bene

den. Door de wind vloog het zeker 50 meter 

door de lucht en kwam terecht bij pand nr. 26. 

Persoonlijke ongelukken zijn niet gebeurd» 

wel hebben twee auto’s blikschade opgelopen. 

D 't is weer een argument om de eisen die 

her --omité heeft gesteld kracht bij te zetten.

KORT NIEUWS 
OVER
VAN HALLSTRAAT.

Vorige maand is er een gesprek geweest tus - 

sen de gemeente en mensen va de verkeers - 

groep van het wijkcentrum. De verkeersgroep 

had voorgesreld in de Van Hallstraat twee 

fietspaden aan te leggen. Daarvoor moesten 

de bomen in die straat dichter .naar de hui

zen verplaatst worden.

Volgens de ambtenaren is dat echterpiet mo

gelijk. Twee andere oplossingen om de Van 
Hallstraat veiliger re maken moeten nog na

der bekeken worden: het voorstel onrhet be

gin of eind van de straat slechts in eén r ic h 

ting voor het verkeer toegankelijk te maken 

en her voorstel om een stuk midden in de Van 

Hallstraat autovrij te maken (met uitzondering 

van de bussen). De gemeeftte gaat onderzoe

ken of met name het bedrijtsverkeer niet te

veel last zou hebben van deze oplossingen. 

Het plan voor hobbels, bobbels en versper

ringen i n deVan Hallstraat om het verkeer 

te dwingen langzamer t rijden, werd door 

de werkgroep afgewezen: het zet te weinig 

zoden aan de dijk en kan gevaarlijk zijn voor 

fietsers,

AMSTERDAMMERTJES.

Van de lieer Meeuwsen ontvingen we een brief 

v/aarin hij pleit voor het plaatsen van Am 

sterdammertjes op de hoeken van de Van 

Hpuweningenstraat. W ij ondersteunen dit ver

zoek en hebben het aan de gemeente doorge

geven.

FIETSERS.

Om  het fietsen ln de Fred. Hendrikstraat 

m inder gevaarlijk te maken, zal de gemeente 

schuine parkeervakken op de weg intekenen 

om daarmee recht parkeren te voorkomen.

ROTTERDAMMER BRUG'
In de toekomst zal de Rotterdammerbrug 

alleen voor langzaam verkeer gebruikt gaan 

worden. Het vormt dan onderdeel van de 

fietsroute van het terrein van de m arkthal

len (vla een brug óver het westelijk markr- 

kanaal) naar de westellke ruinsteden en her 

centrum). •

PARKEREN

Alleen wanneer er een goed verkeerscirkula- 

tie-plan is, zal Den Haag geld beschikbaar 

stellen voor oplossingen van de parkeerpro
blemen. De verkeersgroep zal proberen het 

eerder gepubliceerde cirkulatie-plan te la 

ten aansluiten bij het globale bestemmings

plan voor de Staatsliedenbuurt.

Namens de groep: J os van Veen.

w/mm,

Dit maken de bewoners van de Fönnius Scholtenstraat mee. Geen pretje. 
Maar als straks de straat opnieuw wordt bestraat, wordt er rekening ge
houden met de wensen van de bewoners. Een hele troost.



VAKANTIE
De vakantiemaanden staan weer voor de deur 

en nu maar hopen op mooi weer.

Voordat we op vakantie gaan moeten we wel 

het een en ander in orde maken.

Van belang is dat men niet onverzekerd de 
deur uit gaat. Is men voor ziektekosten ver

zekerd bij het ziekenfonds, vrijw illig of meest

al verplicht, dan moet u met vergeten als u 

naar het buitenland gaat een verklaring te ha

len bij het ziekenfonds. Met deze verklaring 

bent u ook in buitenland verzekerd hoewel 

de regels aangepast zijn aan liet land waar 

u zich 'bevindt, wat dikwijls een bedrag aan 

eigen risicn inhoudt. Met buitenland bedoel? 
ik niet de hele wereld maar: Belgie, Dene

marken, Duitsland (West), Engeland, Frank

rijk , Ierland. Italië, Joegoslavië, Luxemburg, 

Griekenland, Marokko. Oostenrijk, Portugal. 

Spanje en Turkije.

In sommige van deze landen maakt men on

derscheid tussen verplicht en vrijw illig  ver

zekerd, in de E.E.G. -landen + Spanje maakt 

dit geen verschil. In Joegoslavië hebben alleen 

de verplicht en bejaard verzekerden recht op 

deze hulp. in de overige landen alleen zij die 

verplicht verzekerd zijn. Deze overige lan

den zijn: Griekenland, Marokko, Oostenrijk. 

Portugal en Turkije.
Gaat u op vakantie naar een van de boven

genoemde landen, haal dan bij uw zieken

fonds zo'n verklaring. Als u in Nederland 

blijft dan is zo'n verklaring niet nodig en 

wordt u overal geholpen Indlen u de laatste 

ziekenfonds-kwltantie maar bij u heeft.

Toch is het ook verstandig om ook een reis
verzekering af te sluiten. Deze reisverze - 

kering dekt nier alleen ziektekosten, waar

onder dat eigen risico wat het ziekenfonds 

niet vergoedt, maar ook diefstal of verlies 

van uw reisbagage, ongevallen, transport

kosten, extra-kosten en een bepaald bedrag 

aan geld en geldswaarden.

Zo'n reisverzekering kost u wel wat extra, 

maar op het gehele bedrag wat een vakantie 

kost is dit maar een gering bedrag. Het 

geeft u meer zekerheid op uw reis. maar ik 

hoop dat u. tijdens of na uw vakantie, geen 

beroep op deze verzekering behoeft te doen. 

Want u begrijpt dat ik u een heelhuidse thuis

komst toewens, wat meestal niet zo ls als 
men. een beroep o d  deze reisverzekering moet 

doen......

Tot slot nog even een bericht voor diegenen 

die een uitkering genieten.

WW - Bij de correspondent van de bedrijfs

vereniging, waar u wekelijks uw werkbriefje 

moet inleveren, moet u + 3 weken voordat 

u .o p  vakantie gaat melding, doen van uw va

kantieplannen. Dit is noodzakelijk om uw uit

kering tijdens uw vakantie niet te doen stop
pen.

WWV - Bij de portier van hei receptiekantoor 
van de Sociale Dienst ligt een formulier klaar, 

wat u Ingevuld samen met het werkbriefje 

in de groene enveloppe opstuurt naar de So

ciale Dienst op de Vlaardingenlaan. Dit moet 

om de computer tijdig in te stellen, zeker 

3 weken voor uw vakantie gebeuren.

Algemene Bijstandswet ~ B ij de portier van 

het receptiekantoor van de Sociale Dienst ligt

een formulier klaar, wat u dan gelijk bij her. 

receptiekantoor moet inleveren. Wegens de 

grote drukte bij hei receptiekantoor raad ik 

u aan om zeker 4 weken voordat u op reis 
gaat” dit te melden. Wordt het later, dan is 

her beter om dit rechtstreeks naar de GSD - 

Vlaardingenlaan 15 te sturen, geri cht aan de afd. 
Combtabilitelt.

Z ijn  er nog vragen dan kunt u natuurlijk bij 

m ij langs komen. Sinds kort kunt u koffie 
krijgen ln de wachtkamer, voor niet meer dan 

een kwartje (zo goedkoop drinkt u nergens 

uw kop;e koffie...)

Zelf ben ik van 16 Juni tot 19 Juli (onder enig 

voorbehoud) met vakantie, gedurende deze 

periode dus gesloten. Op de voordeur van het 

wijkcentrum st3an dan de adressen van m ijn 
dichtstbijzijnde collega's.

Nogmaals een hele prettige vakantie en geen 

brokken maken.....

Rob Vesters, sociaal raadsman.

PUZZELRIT
WESTERKWARTIER
Westerkwartier organiseert op zaterdagavond 

25 september een puzzlerlt, hetgeen inhoudt, 

dat snelheid op de allerlaatste plaats komt, 

Belangrijk ia wel, dat u door het opzoeken 

en uitvoeren van opdrachten een gezellige 

avond krijgt. Gezellige avonden krijgt u ner

gens voor niets, dus ook hier niet. Het in 
schrijfgeld is laag gehouden, het bedraagt n.1. 

f 3 ,— voor de chauffeur, f 3 .— voor de kaart

lezer en f 1,50 voor elke mede-inzittende. 

Uit dit inschrijfgeld v/orden de organisatie

kosten betaald, terwijl uiteraard voor de eer

sten in het klassement prijzen wachten.

In de voorlopige planning is ingesloten dar 

de eerste auto om 19.00 uur zal vertrekken, 

waarbij de rallytijd op pl.m. 3 uur gesteld 
kan worden.

Na binnenkomst en prijsuitreiking zal er dan 

nog gelegenheid zijn om even een uurtje na 

te praten over de door u opgedane ervarin 
gen.

Voor inschrijfformulieren kunt u terecht bij: 

B. Kodermond jr . Van Bossestraat 93’ of 

D. T immerman le Keuchenlusstraat 31'.

1* HUGO DE GROOT:

speelstraat
De 1e Hugo de Grootstraat wordt in 
de toekomst gedeeltelijk een speel
straat. Daarop vooruitlopend werd het 
stuk tussen de Fred. Hendrikstraat en 
de Rombout Hogerbeesstr. op woens
dagmiddag 19 mei voor het verkeer 
afgesloten om de jeugd te kunnen 
laten rolschaatsen, touwtrekken, klei
en en ga zo maar door. Het Hufré- 
kwartier en het buurtkomité van de 
1e Hugo organiseerden de middag. 
Het pierement van Nikkelen Nelis 
zorgde voor de vrolijke noot.

(foto: Jan Kors)

VAKANTIE
D it ls de laatste wijkkrant vóór de vakantie. 

Veel aktiviteiten ln de wijk zullen de komen

de maanden op een laag pitje gezet worden, 

zodat ook de redaktle het werk voor twee 

maanden neerlegt. Begin september komt de 

eerstvolgende krant uit. Daarvoor moet op 

16 augustus de kopij worden ingeleverd. 
Groepen, organisaties en verenigingen die ln 

september weer met hun aktiviteiten van start 

gaan. kunnen dat tot 16 augustus dus aan de 

wijkkrant melden.
Kopij moet als altijd afgegeven worden op 

het wijkcentrum, Van Hallstraat Si.
Dat wijkcentrum zal in de zomermaanden 

trouwens alleen ’s ochtends geopend zijn. 

W ij wensen alle buurtbewoners een prettige 

vakantie en tot september,

WIE WIL BEJAARDEN 
HANDJE HELPEN?
De wijkpost voor bejaarden is op zoek naar 

buurtbewoners die zo nu en dan Iets voor een 

oudere buurtbewoner willen doen. Dat kan van 

alles zijn: een boodschap doen, zo nu en dan 

een wandelingetje maken, samen een avondje 

t.v. kijken, een gesprekje op zijn tijd.
Dat zijn allemaal dingen die oudere mensen 

erg op prijs stellen. Waar ook behoefte aan 

is: een paar mensen die zo nu en dan een 

klusje kunnen opknappen, eren bel repareren of 

een lichtje aanleggen.

Wie eens een uurtje over heeft, moet zeker

WIJKRAAD
Mensen die informatie willen hebben over a lle r

lei akties en aktiviteiten in onze wijk of die 

daaraan willen meewerken kunnen:

- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag langs 

komen op het wijkcentrum. Van Hallstraat 81 

(te. 82 H  33).

- op maandag 14 juni kwart voor 8 '$ avonds 

op de wijkraadsvergadering komen. Daar kunt 

u andere aktjeve buurtbewoners ontmoeten en 

u opgeven voor een van de werkgroepen in de 

wijk, Plaats: het zaaltje naast de Prinsesse- 

kerk. Van Hallstraat 118,

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 

var. half zeven tot acht. Tel. 840230 (na twee 

uur).

ln  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.

GEESTELIJK RAADSMAN
Wie behoefte heeft aan een gesprek over gees

telijke problemen kan sinds 1 januari elke 

vrijdagmiddag terecht op het wijkcentrum. 

Van Hallstraat 81, tussen half vier en half 

vijf houdt daar een geestelijk welzijnswer

ker van een van de kerken of van het Hum*- 

nlsties Verbond spreekuur.

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, 

rel. 855676.

kontakt opnemen met de wijkpost. U oent 

nergens toe verplicht, maar u kunt er veel 

genoegen aan beleven.

De wijkpost is bereikbaar elke maandag, d ins

dag. donderdag en vrijdag van half tien tot 

elf uur ’s ochtends op het adres Van Boet

zelaerstraat 49. Tel. 84 43 52.

Bewoners in de Hugo de Grootbuurt kunnen 

terecht bij buurthuis De Reiger, Van R e i
gersbergenstraat 65. Tel. 84 56 76.

WILHELMINA FONDS 
ZOEKT BESTUURSLEDEN
De afdeling Amsterdam van het Koningin Wil- 

helminafonds voor de Kankerbestrijding zit 
met enkele moelUjkhede i.

Een ervan is dat nog niet alle wijken in onze 

scad een wijkbestuur hebben.
Het is een feit dat wijken met een bestuur 

aanmerkelijk meer opbrengen bij kollektles 

dan wijken die centraal „bewerkt" worden. 

De Amsterdammer geeft volt, maar de bus 

moet hem wel onder de neus ^eduwd worden. 

Zo'n wijkbestuur is dus belangrijk, vooral 

voor de goede organisatie van de jaarlijkse 

kollektes.

Wie ln de Staadsliedenbuurt aan zo’n wjk- 

bestuur wil meedoen, kan zich opgeven bij 

het Wllhelmina Fonds, Leidsegracht 112, tel. 

22 63 15.

Altijd leest met de Narren
Beter laat dan nooit: een foto van het grote carnavalsfeest van de Narren, 
onze eigen, koperen knoopse karnavalsvereniging. Iedereen die door deze 
foto de smaak te pakken krijgt, kan zich opgeven als lid in Café de Drie 
Anna's aan het.Keucheniusplein o'f buurthuis Ons Huis aan 't van Beuningen- 
pfern.

»


