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BUURTVERGADERING IN NOORD-OOST PUNT

Bewoners willen aktie 
voor snelle vernieuwing!
Dinsdag 14 september is in  de Van Hogen- 

dorpschool een buurt vergadering gehouden 

waarin ambtenaren van de gemeente informatie 

gaven over de stand van zaken in de noord

oost punt.

De belangstelling was overweldigend. De gym

zaal van de school zat bom-vol, tot en met de 

bovenste sport van het klimrek. Tientallen 

mensen moesten in de gang blijven staan. 

Het zit de mensen in de Noord Oost Punt 

hoog, dat bleek wel tijdens de vaak felle 

dlskussies. Jarenlange beloftes over herhuis
vesting. sloop en nieuwbouw. Maar wat komt 

er nou eigenlijk van de grond? Een paar wo

ningen aan de De Wittenkade. die dan nog een 

onbetaalbare hour moeten opbrengen. 

Natuurlijk was er kritiek op de ambtenaren. 

Met name de dienst Bouw en Woningtoezicht 

moest het ontgelden, de enige dienst die niet 

een<? de moette had genomen een ambtenaar 

naar deze vergadering te sturen. Ook was er
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Bomvolle buurtvergadering wilde'aktie 
voor snelle aanpak van de omgeving 
van Hogendorpplein. 

veel kritiek op de onderlinge samenwerking 

tussen de verschillende diensten. Z it er nou 

een beetje systeem in de aankoop van grond, 
in de aanschrijvingen van Bouw en Woning

toezicht, in hei ontwerpen van bouwplannen? 

Vaak lijk t het er niet op, konstateerde de 

buurtvergadering.

Maar de grootste kritiek richtte zich deze 

avond wel op Den Haag. "Het zijn best wel 

toffe jongens, die ambtenaren", zo merkte 

een bewoner op, ” maar zij maken niet uit 

hoeveel géld er op tafel komt voor de ver

nieuwingen in onze buurt. Voor dat geld m oe

ten we in Den Haag zijn , en die schijnen het 

geld liever uit te geven aan bommenwerpers 

en tanks". En om dat geld draait het uit* 

eindelijk. De ambtenaren werken hard, maar 
zijn overladen met werk. Willen de nieuwbouw- 

plannen snel van de grond komen, moeten zij 

meer mankracht tot hun beschikking krijgen.

Geld is er nodig, voor de aankoop van wonin

gen en grond. Geld is èr nodig voor de nieuw - 
bouw.

" E r  is nu lang genoeg gekletst, we kunnen 

lullen tot we in het bejaardentehuis zitten", 

zei een buurtbewoner. " Ik  woon hier nu vijf- 

en-twintig jaar en nog steeds sta ik dagelijks 

met m ijn voeten in de modder. Dat moet nu 

m aar eens afgelopen z ijn !"

Evert Grifhorst, voorzitter van het huurko- 

m ité Staatsliedenbuurt, maakte duidelijk dat 

er maar een ding te doen stond: "W illen  we 

de stadsvernieuwing hier snel van de grond 

krijgen en daarmee een einde maken aao de 

vaak mensonwaardige toestanden in onze buurt 
willen we er voor zorgen dat de nieuwbouw 

betaalbaar wordt, dan zullen we Den Haag 

moeten laten weten dat er met onze belangen 

niet gesolt kan worden. Daarbij is aktie van 

alle buurtbewoners van doorslaggevende be- 

tekenig".

Ook andere bewoners riepen op tot aktie. 

"W at we nodig hebben is een groep die leiding 

neemt in de akties en gaat knokken voor onze 

belangen", stelde een bewoner van De Witten
kade.

De voorzitter van de CPN afd. Staatslieden

buurt. vertelde dat sinds enige maanden een 

samenwerking was ontstaan tussen de buurt- 

groep Noord Oost Punt, het huurkomité en de 

afdelingen van CPN en PvdA. Het eerste re 
sultaat van die samenwerking was een brief 

aan wethouder De Cloe en Kuypers, waarin 

de eisen van de buurt worden opgesomd en 

om een gesprek wordt gevraagd. "M et hen 

moeten we zaken ga&h doen, z ij moeten toe

zeggingen doen, samen met hen moeten we 

naar Den Haag om meer geld los te krijgen 

voor de stadsvernieuwing".

Namens het wijkcentrum vroeg voorzitter Ka

re i van Hoof of deze samenwerkende groepe

ringen wilden komen tot een aktie-komité, 

waarbij alle bewoners die zich aktief willen 

inzetten voor de vernieuwingen in de Noord 

Oost Punt zich kunnen aansluiten.

Op de vergadering werd een motie aange

nomen, op voorstel van de samenwerkende 

groeperingen, die verstuurd zal worden naar 

staatssekretaris Schaeffer en het gemeen

tebestuur. Daarin staan de volgende eisen:

- snellere bouw in de buurt

- meer geld en mankracht van het R ijk  en de 
Gemeente

- geen bezuinigingen op stadsvernieuwing
- betaalbare huren.

Na deze vergadering zijn nog een tweetal kiel - 

nere vergaderingen tussen buurtbewoners en 
ambtenaren gevolgd.

Over de resultaten hiervan en over akties in 

de naaste toekomst om de eisen van de buurt 

kracht bij te zetten, worden de bewoners van 

de Noord Oost Punt binnenkort ingelicht via 

een speciale buurtkrant.
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Ambtenaren geven uitleg

GROTE SCHOONMAAK
Op woensdag 6 oktober a.s. start de Stads

reiniging met een grote schoonmaakaktie 
in  onze buurt.

Daarbij wordt als volgt te werk gegaan:

Eerst worden de trottoirs geveegd en gespoeld 

daarna komt de puttenzuiger en de veegma- 

chine. Tenslotte wordt met de wasmachine de, 

laatste hand gelegd en hebben we weer een 

mooie schone straat. Het betekent echter wel, 

dat waar de stadsreiniging aan 't werk is, 

de straten van 's morgens 7.00 uur tot ‘s m id

dags 17,00 uur autovrij moeten zijn. 

Vanzelfsprekend zal dit tijdig door borden wor

den aangegeven. U krijgt ook nog bericht via 

bureau voorlichting.

W ij wijzen u er echter nadrukkelijk op, dat 

auto’ s die toch blijven staan, door de politie 

worden weggesleept, met alle nare gevolgen 

yan dien: proces verbaal, wegsleepkosten etc. 

Voorkom deze narigheid en houdt u aan de 
borden.

Tenslotte nog dit: de gehele schoonmaakaktie 
zal duren tot en met woensdag 17 november. 

Natuurlijk is het voor het welslagen van de 

aktie uw medewerking onmisbaar; Stadsrei

niging rekent op uw hulp. Ze doen het ten
slotte Juist voor ons.

De aktie begint op 6 oktober in de leNas- 
saustraat.

Ie dg. Ie Nassaustraat - geheel 

Nassaukade - Nassauplein * 2e Nassaustraat 
Nassauplein beide zijden 

2e Nassaustraat - Nassaukade t/m  brug Wit- 
tenk. evenzijde.

Jacdb Catskade - 2e Nassaustraat - Kost- 
verlorenvrt. evenzijde.

Per dag zal zo'n 1270 meter straat worden 

schoongemaakt

Voor nadere Informatie kunt u zich wenden 

tot de 7e sectiepost. 2e Hugo de Grootstraat 
45, tel. 84 50 91.

Het plantsoen wordt geef in plaats van groen, als ‘t GVB zijn zin krijgt, tenminste

Geel gevaar bedreig! plantsoen
Vorige maand lieten we u al weten, dat het 

gemeentelijk vervoerbedrijf niet zulke vrolijke 

plannen heeft voor het Fred. Hendrikplantsoen. 

Via de werkgroep Verkeer is daar inmiddels 

meer over bekend

E r blijken plannen te bestaan om de fre~ 

kwentie van de tramlijnen 3 en 10 op te voe

ren. Op zich een verheugend feit natuurlijk. 

Maar....niet alle trams zullen doorrijden tot 

het eindpunt. Een^groot aantal trams zullen 

als eindpunt het Fred. Hendrikplantsoen k r ij
gen. Bovendien zijn er plannen om de toekoms

tige tram lijn M lijde lijk het Fred. Hendrik

plantsoen als eindpunt te geven.

Op die manier komt het plantsoen dus vol te 

staan met yachtende trams. Een heel verve

lend gezicht, maar bovendien een doorkrui

sing van de plannen om de rekreatie-moge- 
lijkheden van het plantsoen uit te breiden. 

De werkgroep Verkeer heeft de ambtenaren 

van het GVB gevraagd de plannen op schrift 
te stellen, voorzien van alle gegevens over de 

noodzaak en de gevolgen.

Het bestuur van het wijkcentrum heeft boven
dien een brief aan de wethouder gestuurd. 

Daarin wordt onder meer gesteld dat het 

onaanvaardbaar is dat mogelijkheden om het 

plantsoen te verbeteren worden verstoord door

*het gele gevaar' van al die trams. Ook het 

bestuur eist uitvoerige informatie, zodat de 
buurtbewoners goed geïnformeerd kunnen wor

den en zich in een buurtvergadering over de 

GVB-plannen kan uitsoreken.
Die buurtvergadering zal hopelijk nog deze 

maand gehouden worden. U krijgt daar nog 

beri cht over.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant verschijnt maandelijks in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktle:
Karei van Hoof (koordinator)
Henk Vermeulen 
Yvonne Janssen 
Matt de la Haye 
Wim Stevenhage (tekeningen)
H«n Sleveklng (foto's)
Redaktie-adres: Van Hallstraat 61 
Artikelen en mededelingen dienen voor 18 
oktober te sdjn, in ge iew d . Ook Ingezonden 
brieven zijn «etkóm. De volgende wijkkrant 
verschijnt begin oktober. Klachten over de be
zorging doorgeven aan het wijkcentrum, tet. 
82 11 33.
Oplage: 13.500 exemplaren.



FRED. HENDWKPlflNTSOEN:

TRAAG GEMEENTE-BELEID 
DUPEERT BEWONERS

Op rtnnderdag 9 september organiseerde het 

Huurkomité Fred. Hendrik/Hugo de Groot- 

buurt een vergadering tussen ambtenaren van 

de verschillende gemeentelijke diensten en 

bewoners van de panden rond het open gat 

aan het Tred. Hendrikplantsoen.

Het was «en teleurstellende vergadering. Hei 

bleek dat de afspraken die voor de zomer met 

wothouder Kuypers zijn gemaakt, nooit zijn 

doorgegeven aan de betreffende ambtenaren. 

Maandenlang zijn aanschrijvingen voor met 

name de panden 16 en 18 op het stadhuis b h j» 

ven liggen. Resultaat van deze avond is wel, 

dat de bewoners van deze panden waarschijn

lijk  nog deze maand geherhuisvest zullen wor
den.

Ook is ter sprake gekomen de situatie van 

een aantal bewoners die vorig jaar horizon* 

taal verdiepingen hebben gekocht. Degemeente 

had hun de verzekering gegeven dat de panden 

nog zeker tien jaar zouden blijven staan. 

Gezien de bouwkundige situatie aan het plant
soen Is dit een absurde uitspraak waar nu 

een aantal mensen de dupe van dreigt te wor
den.

Zeer ontstemd waren de aanwezigen over het 

gedrag van de aanwezige ambtenaar van Bouw 

en Woningtoezicht. In plaats van de bewoners 

zo goed mogelijk te informeren over de stand 

van zaken, stelde hij zich zeer formeel op. 
Elke inlichting moest uit zijn mond getrokken 

worden. Bovendien ging hij vaak niet serieus 

in op de opmerkingen van de bewoners. "W ij 

maken wel uit of uw huis scheef staat of 
niet” , moet hïj gezegd hebben.

Ook van het aktieve aankoopbeleid dat door 

Kuvpers beloofd was, blijkt nog weinig te 

recht te koraen. Op die manier houdt Sibbel 

volop de kans zijn plannen voor koopwonin

gen aan het plantsoen door te zetten.
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Ambtenaar wist *t betert

IS DAT NOU INSPRAAK?
Een aantal maanden geleden hebben we u in 

de WIJKKRANT de vraag voorgelegd: wat 

moet er gebeuren met het leegstaande Schip- 

persinternaat aan de Van Hallstraat? De ge
meente wilde namelijk met de buurt naar een 

bestemming zoeken. Een loffelijk streven. Sug
gesties voor de bestemming van het hele pand 

bleven uit. Wel kwam de noodzaak naar voren 

van een grote vergaderruimte voor fiat deel 

van de wijk. Zo'n ruimte was er in  liet ge

bouw. Het bestuur van het wijkcentrum dien

de dus het verzoek in om - wat er ook met 
het gebouw gir.g gebeuren - die ruim te voor 

buurtaktivlteiter» te reserveren.

Antwoord op deze brief bleef uit, dus nog 

maar eens een brief geschreven. Weer geen 

antwoord. In juni bleek er opeens driftig 

vèrbouwd te worden in het pand. Een tele

foontje mei het gemeentelijk grondbedrijf wees 

uit dat het pand voor een jaar verhuurd was 

aan het Mensendiek-instituut, ” En hoe zit het 

met onze zaal'1, vroegen wij. Die was he- 

laas ook verhuurd, want het internaat was 

eigenlijk toch al te klein v'oor het instituut. 

We moesten het maar eens aan de Zaagmo- 
lenschool vragen. d!e hadden nog wel ruimte 

over.

Kortom: met een kluitje In het riet gestuurd. 

Binnenkort schrijft het bestuur dus weer een 
brief. Een boze brief. Met het vriendelijke 

verzoek om. 20 gouw hei Mensendiekinstituut 
over een <aar verdwenen is . alsnog die 2aal 

te kunnen krijgen. Het zou toch aardig zijn 

als die brief dit keer wèl beantwoord wordt. 
Al was het maar om te laten weten dat na 

het Mensendiekinstituut weer een andere in 

stelling voorrang krijgt. Dat scheelt weer 

een telefoontje aanJtet grondbedrijf.

Inmiddels heeft het grondbedrijf wel gerea

geerd op onze brieven. Een beetje laat, vin

den wij. Dus geen reden voor ons om de 

’boze brief’ weer in te trekken.

Ook is er kontakt geweest met het hoofd van 
de Zaagmolenschool. die erg bereidwillig is 

gebleken om het wijkcentrum van dienst te 

zijn. De prachtige zaal van de school zal dus 

in de naa9te toekomst vaker gebruikt kunnen 

worden voor buurtvergaderingea en andere 

buurtaktivttelten.

DOE MEE MET 
HUISWERKKLAS
Doe mee met de huiswerkklas, dat slaat zo

wel op kinderen die hulp bij hun huiswerk 

willen hebben als op menden die die hulp kun

nen geven. Laten we dus maar eens iets 

meer vertellen over de huiswerkklas.

De huiswerkklas zit in de Witte Brug en is 
bedoeld voor kinderen die net van de lagere 

school komen en begonnen zijn aan een of 

andere voortgezeite opleiding. Die overgang 

is vaak moeilijk. Je  m ist Je oude vriendjes 

en vriendinnetjes, }e hebt meer en moeilij- 

ker Imiswerk. De huiswerkklas probeert daar 

iets aan te doen. Daar zie Je weer je oude 

klasgenoten, kun je onder een kopje thee wat 

ervaringen uitwisselen èn ....je  kunt er hulp 
.krijgen bij je huiswerk. Wat wil )e nog meer? 

Een feest zo nu en dan? Of informatie over 

beroepen of een ekskursie? Dat kan allemaal 

georganiseerd worden. Tenminste, zo gauw de 

verbouwing van De Witte Brug klaar is. Tot 

die tijd moeten we ons een beetje behelpen 

in de Van Hogendorpschool.

Op dit moment zijn er zo’n tien kinderen bij 

de huiswerkklas, maar dat kunnen er rustig 

twintig worden, dus GEEPJEOP- Kom een keer 
langs. De huiswerkklas is elke dag open van 
half vijf tot zes uur.

Voor mensen die zelf hulp willen geven bij 

het huiswerk geldt hetzelfde: kom eens langst 

je  hoeft echt geen knappe kop te ztjn. Als 

je  maar I , liefst 2 middagen beschikbaar hebt 

per week. De Van Hogendorpschool zit aan 

het Van Hogendorpplein. Je  kunt ook bellen 
tel. 84 86 72.

Greep ui! de 
werkgroepen
KUNST IN DE WIJK.
Deze werkgroep bestaat al jaren in onze wijk. 

Maar de groep kampi ook al jaren met het 

probleem van mankracht. Misschien komt dat 

vanwege de naam, Kunst klinkt immers nogal 

plechtig. Maar de werkgroep houdt zich bezig 

met kulturelc aktivlteiten op een heel breed 

terrein. Ze hebben tentoonstellingen georgani

seerd van werk van kunstenaars uit dö buurt, 

toneelstukken van Amsterdamse toneelgezel
schappen, opera- en opèrette-voorstelljng’eh. 

Maar daarnaast helpt de*groep ook bij buurt

feesten, zoals vorig jaar op 5 mei, of'ter 

gelegenheid van de woonerfdag op het Van Beu- 

"»ng*np|ein, en afgelopen maand het feest op 

het Van Boetzelaerplein. We zouden bijna nog 

vergeten de voorstellingen van het Jordaan- 

kabaret ter gelegenheid van het slaan van de 

eerstb paal van het komplex bejaardenwonin- 
gen.

Misschien zijn er ook mensen die zich laten 
afschi*jkken door het idee dat zo’n werkgroep 

veel i:jjd kost. Ook dat is nietwaar. Het gaat 

er vooral om, dat de leden van de groep sa 
men goeie ideeën komen. Die moeten na

tuurlijk ook uitgevoerd worden. Maar vooral 

omdat (lat vaak met andere werkgroepen, buurt

huizen of scholen gebeurt, hoeft niemand zich 

te overwerken.

TEVEEL KONIJNEN
Het begon allemaal met een paar geiten van 
leerlingen van de IVKO-school. Die kregen een 
tehuis op de open plek aan de Haarlemmer
weg hoek Wittenkade. Maar al gauw kwamen 
er nog een stel dieren bij. Vooral konijnen. En 
omdat die dieren ook wel eens wat willen, 
breide de kolonie zich tn korte tijd sterk uit 
De IVKO'teeriingen overwegen nu om de die* 
rentuin In tweeën te splitsen, een mannen» en 
een vrouwen*deel. Op die manier hopen ze de 
bevolkingstoename aan de Haarlemmerweg 'n 
beetje af te remmen.
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Dus: doe mee en versterk de werkgroep Kunst 
in de Wijk.

DF. WERKGROEP WOONOMGEVING VER - 

BETERING VAN BEUNINGENPLEIN E.O.
Door de renovatie van de gemeontewoningen 

rond het Van Beuningenplein kwam een groot

'Kunst in de Wijk zorgde ook voor 
voorstellingen van het Jordaankabaret

bedrag beschikbaar voor de yerbetering van 

de woonomgeving. Een werkgroep is daar 

ideeën over gaan ontwikkelen. De uitkomst: 

het plan om een woonerf te kreëren in de 

straten rond het plein. De auto als gast in 

de buurt, maar voetgangers en spelende kin
deren hebben voorrang.

Door allerlei buurtaktiviteiten heeft de werk

groep de bewoners zo veel mogelijk bij de 
plannen betrokken.

Hoogtepunt: de woonerfdag op 8 mei. Heel veel 

buurtbewoners lieten weten dat ze het een 

goed plan vonden, dat woonerf. Maar daarmee 

is  het werk van de groep nog niet klaar. 

Nu moeten er door de gemeente tekeningen 

worden gemaakt, er moet geld worden losge

peuterd, vla vergaderingen e.d. moet bij elke 

verdere fase in de totstandkoming van het 
woonerf elke bewoner de kans krijgen zijn 

zegje te doen.

Ga er maar aan staan. Dat is letterlijk be

doeld: help de werkgroep door zelf mee te 

gaan doen.

DE WERKGROEP VERKEER.

Ook deze groep gaat al heel wat jaren mee. 

De groep heeft ondermeer gewerkt aan ver

keerscirculatieplannen in de FredL Hendrik* 

en Staatsliedenbuurt. Die plannen dienen ervoor 

om op de langere term ijn een aantal verkeers

problemen in de wijk op te lossen. Maar daar» 

naast zijn er natuurlijk problemen die iM t*  

een om een oplossing vragen. Om een voor

beeld te noemen: de Van Hallstraat die met 

zijn  steeds drukker wordend verkeer steafe 

gevaarlijker wordt. In deze en de vorige w ijk

krant heeft u ook kunnen lezen over de snode 

plannen van het GVB ten aanzien van fatt 

Fred. Hendrikplantsoen.
'Werk genoeg voor een aantal aktieve mensen 

die samen met de direkt betrokken buurtbe

woners aktie willen onderftemen voor een vei
liger buurt.

Over deze en andere werkgroepen in de buurt 

kunt u meer informatie krijgen op het w ijk

centrum, Van Hallstraat 81, teL 82 11 33. 

U kunt ook dewijkraadsvergaderingen bijwonen 

Die worden elke tweede maandag van de maand 
gehouden In het gebouw naast de Prinsesse- 

kerk, Van Hallstraat 164. Deze maand dus op 

maandag 11 oktober, ‘s avonds om kwart voor 

acht.



OPEN HOF IN 
DE STEIGERS
Niet alleen huizenblokken in onze 
buurten wachten op een opknapbeurt 
Voor de leefbaarheid van de wijk 
vragen ook allerlei instellingen 
zelf om renovatie. Om steeds be
ter afgestemd te raken op de be
langen van de wijkbewoners. 
Daarom deze keer graag aandacht 
voor de werkgroep '*Open Hof*1. 
Vele oudere buurtgenoten klinkt 
deze naam bekend in de oren. 
"Open Hof' is een aktie, die sinds 
1970 in de Staatslieden- en Hugo 
de Grootbuurt het kerstfeest ver
zorgt voor en met bejaarde buurt
genoten. Na het eerste begin kreeg 
men al gauw in de gaten, dat het 
weinig bevredigend is het bij die 
ene dag in het jaar te laten. Er 
zijn wegen gezocht om ook door 
het jaar heen de onderlinge kon
takten aan te houden. Er zijn wegen 
gezocht om ook door het jaar heen 
de onderlinge kontakten aan te 
houden. Geleidelijk aan kon "Open 
Hof" duidelijker onder woorden 
brengen, wat de eigenlijke bedoe
ling is: een (bescheiden) bijdrage 
leveren aan de verbetering van de 
persoonlijke en maatschappelijke 
situatie van bejaarde buurtgenoten. 
Daarbij richt zich de werkgroep 
bijzonder op diegenen, die met wei
nig of zonder kontakten in Het buurt - 
leven staan. Overigens worden an
deren, beschikkend over meer kon
takten, niet uitgesloten.
Hieruit zijn allerlei konkrete ak- 
tiviteiten voortgevloeid. Behalve 
aan het jaarlijkse kerstfeest wordt* 
er het hele jaar door aandacht 
besteed aan huisbezoek: iedere 
maand wordt er op een zondag
middag "Open Huis" gehouden in 
De Witte Brug en De Reiger; 
*s woensdagsmiddags is er war
me maaltijd in De Reiger; een klei
ne studiegroep houdt zich intensief 
bezig met konkrete problemen en 
achtergrondsvragen. Zo reilt en 
zeilt "Open Hof* sinds 1970.
De geschiedenis heeft ons intus
sen duidelijk gemaakt, dat met dit 
alles zwaar, zelfs te zwaar beslag 
is gelegd op buurthuis De Reiger. 
Tengevolge hiervan kan dit buurt
huis te weinig mankracht, tijd en 
energie steken in het werk onder 
de 1900 bejaarden in zijn eigen 
omgeving, voor wie het in eerste 
Instantie verantwoordelijk is. Te
recht drong de staf van De Rei
ger dus aan op ontlasting van 
werkzaamheden buiten zijn strikte 
werkgebied. Maar daarmee rees 
meteen de vraag naar de oprich
ting van een nieuwe werkgroep, 
die garant zou staan voor door
gang van de aktiviteiten onder de 
2700 bejaarden in de Staatslieden
buurt.
Hiervoor is nu een oplossing ge
komen. De oude werkgroep voor 
beide buurten (Staatslieden-enHu
go de Grootbuurt) is gesplitst in 
twee zelfstandige werkgroepen, die 
ieder een van beide buurten voor 
zijn rekening neemt.
Op'hernieuwde wijze gaan wij dus 
aan de slag. Onze eerste zorg is 
uiteraard het eerstvolgende kerst
feest. De tijd gaat snel. Het is 

ier kerstmis voor we het in de 
ten hebben. Met man en macht 
in we aan het werk om namen

en adressen te verzamelen van 
pudere buurtgenoten, die in aan
merking willen komen voor het 
kerstfeest op 25 december, 
leder die dit leest en meent, dat 
hij/zij vergeten wordt, kan zich 
melden bij een van de volgende 
centrale posten:
- bewoners van de Staatslieden
buurt: Ans Jenner (Kostverloren- 
straat 22 II; tel. 82 72 16) of 
Inge van der Knoop (Van Beunin- 
genstraat 16 hs; tel. 84 86 27.
- bewoners van de Hugo de Groot
buurt: Sofia van De Reiger (Van 
Reigersbergenstraat 65; tel. 
84 56 65).
Vanzelfsprekend staan deze cen
trale adressen ook open voor aan
melding van mensen die er iets 
voor voelen om hun schouders mede 
onder bovengenoemde aktiviteiten 
te zetten. Ouderen èn jongeren 
zijn van harte welkom om dit be
langrijke werk in onze buurten 
mogelijk te blijven maken.
Als deze informatie uw belang
stelling heeft, noteert u dan eerst 
even de telefoonnummers die voor 
u van belang zijn. We hebben graag 
nader kontakt met u.

Namens Open Hof,
Bram Denkers.

V/-

Z ó  kom t het kom plex bejaarden- 
woningen er uit te zien

inuohum en over 
BEJAMDENWMIMEN
De gesprekken met de gemeen- 
te-instanties over de wijze waar
op de woningen toegewezen wor
den, zijn nog niet afgerond. Om
dat we het niet eens kunnen wor
den met de Dienst Herhuisvesting 
is een brief geschreven aan wet
houder Kuypers. Wij vragen daar
in om een gesprek.
Een en ander betekent wel, dat 
het voorlichtingsmapje iets later 
zal verschijnen dan in de bedoeling 
lag. U kunt dit mapje thuis bezorgd 
krijgen, als u uw naam en adres 
opgeeft bij het Wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81 of bij de Wijkpost 
voor Bejaarden, Van Boetzelaer- 
straat 49.
Wij willen nogmaals benadrukken, 
dat de woningen bestemd zijn voor 
oudere buurtbewoners, welke zich
zelf grotendeels kunnen verzorgen. 
Voor mensen,welke verzorgingno~ 
dig hebben, zijn deze zelfstandige 
woningen minder geschikt. Als u 
van de Rijdende Maaltijden uw eten 
betrekt of hulp ontvangt van de 
wijkzuster of de gezinsverzorging 
kunt u wel in aanmerking komen, 
De woningen zijn met name be
stemd voor mensen voor wie het 
trappen lopen bezwaarlijk wordt 
of andere bezwaren van hun hui
dige woning of omgeving onder
vinden.

Over de huren kan nog gezegd wor
den dat de basishuur ongeveer 
f 220,- zal bedragen. Daar komen 
nog de servicekosten bij. Er is 
echter geen reden u ongerust te 
maken, dat u deze hoge huur niet 
op kunt brengen. Door de huur
subsidie wordt deze aan uw in
komen aangepast. Bovendien heb
ben we hierover nog een gesprek 
aangevraagd met staatssekretarls 
Schaeffer.
Geef gerust uw naam en adres op

ZIET U 00K
TE8EN DE WINTER 0P?
Het is weer voorbij die mooie zo
mer.
De winter begint weer te komen. 
Dat betekent: niet kunnen wande
len, niet meer lekker op een bank
je in de zon zitten.
Dat betekent veel thuis blijven. 
Veel mensen zien erg tegen de 
winter op. Anderen genieten juist 
van gezellige middagen of avonden. 
Ik wil u daarom attent maken op 
verschillende mogelijkheden eens 
een middagje ‘uit huis' te zijn. In 
de buurt zijn verschillendebejaar- 
denclubs en sociëteiten.
Zeg nu niet meteen: Dat is niets 
voor mij. Ik zou u aanraden: Pro
beer het eensl

U ontmoet daar andere mensen om 
een praatje te maken of een spel
letje of andere dingen te doen. 
ju is t als u misschien met tegen
slagen zit of verdriet hebt, is  het 
belangrijk deze niet in uw ééntje 
te hoeven verwerken. Het zou kun
nen zijn, dat u eerst -wat nadere 
inlichtingen wilt hebben.

Of dat u behoefte heeft aan een per
soonlijk gesprek. Geef dan gerust 
uw naam en adres op aan het wijk
centrum. Dan komt iemand bij u 
thuis er over praten.

Hieronder volgen de namen en 
adressen van de klubs:

p  ê  <ö O  °  ■■

Algemene Bond voor Bejaarden: 
gebouw Westerkwartier, Van 
Beuningenplein 3, maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 1.30-3.30 uur.
A'damse Bond voor Ouderen en 

minder validen, gebouw Ons Huis 
Van Beuningenplein, dinsdag en 
donderdag van 1,30-3.30 uur.

Lutherse bejaardensoos, de Wart- 
burg, Van Boetzelaerstraat 49, 
woensdag van 2-4 uur.

Maranatha , Prinsessekerk, Van 
Hallstraat 164, dinsdag van 2-4 
uur.

Magdatena, tijdens verbouwing De 
Witte Brug tijdelijk in Spaarn- 
dammer straat 9, 1-4 uur 

's maandags.
Hufré, Rombout Hogerbeetsstraat 

109, donderdag van 8-11 uur.
De Reiger, Van Reigersberger- 

straat 65, dinsdag van 1-4 uur 
en van 8-11 uur.

Doopsgezinde soos, Frederik Hen
drikstraat 13, Elimkapel, don
derdag 2-4 uur.

voor het verkrijgen van inlich
tingen. Het verplicht u tot niets. 
Wijkcentrum, Van Hallstraat 81, 
telefoon 82 U 33

Wijkpost voor Bejaarden, Van 
Boetzelaerstraat 49.

MNOVATIE IN VOLUE GANG
D e  renovatie van de W itte  Brug is in  
volle gang. M aart volgend jaar moei 
alles klaar zijn, H et gebouw za l e r  dan  
van binnen totaal anders uitzien. W e  
zijn benleuwdl

11

FOTOKOPIEER
De laatste tijd hebben we ver
schillende klachten ontvangen over 
het zoekraken van documenten of 
andere officiële papieren van de 
Gemeente.
Wij betreuren dat heel erg!
In dit verband willen we u de raad 
geven NOOIT uw originele stukken 
aan iemand af te geven.
U kunt overdag in het wijkcen
trum altijd een afdruk laten maken. 
De kosten zijn 25 cent per blad.!

INFORMATIE 
VOOR ALLEENSTAANDEN
C r is een handig boekje verschenen met veel 

informatie voor alleenstaanden. Wegwijzer, 

heet het. en het 19 uitgegeven door het Sa

menwerkingsorgaan voor Alleenstaanden 

(SOVA). E r staan adressen tn van eethuisjes 

sociëteiten, buro's voor maatschappelijke hulp

verlening. huisvesting, arbeidsbemiddeling. 
Ook staan er mogelijkheden in voor rekreatie 

van sport tot kunst, van bibliotheek tot d is
cotheek. U kunt het gratis krijgen op het 

wijkcentrum of bij de SOVA, Prins Heridrik- 

U an52 , te l 76 53 31.

DERTIG JAAR GELEDEN
D e ze  advertentie kom t uit het Algem een  
Handelsblad van 4  februari 1946. Voor 
een verdieping in de 3e  Hugo de Groot
straat w erd  toen zo ’n twintig gulden  
p er m aand huur betaald. In de V an Hou- 
wen/nge/istr. lagen de huren nog ietsfe

VRIJWILLIGE VERK00PIN6
W. Schenk, C. Mackaay. R. N. A. M. Yatbaek e » ,  
Makclsara. twIMn op Maandif tl Fabtuarl INC 
fct hrt Verkooplokaa] ..ï'rawaUr, t«n overtfean 
van Mr. T. 3. Jlupp, candJdaat-netarii, waarnaraar 
*an hat kant«oe van netarn 8. H. OromSar, ui 
valluif braaien 4* navolfaada hulzen « t  ervan:

3e Hugo de Grootstraat 19-21-23
Kuren «n latten pet Jaar r «p .j $ 10M.M, ƒ Ut.17; 
/ / iTtt.—, / m jo .

Van Houweningenitraat 33-35
R um  en Ii i i m  per Jaar w p .i ƒ Hl.46. / Mi.W;
/ )«ue . 1 m *T

Van Honwenfogenstraat 57-99* 
61-63-65

Staren «n tartan per jaar r«a>.: / tSMO, 1 {MCI;
t  mt.4*. / m i i ;  { i#n,3; / iw . » }  t  mm.», 
/ 1H.M; ƒ 1 © ».«*  t M M .

Katteoburgeryoorstraat 20*22
UuTtn en laitan p<r Jnr raap.: f  TH.-—, / 1MJ; 
t / »«.».

Kattenburtferacbteratraat 6-7
tturm en letten p*r Jeaf «•> .: ƒ OT4.M, / 1UN;
1 m w .  / j » w
ltci BOt'WTOWCIS, jalefvn aan de

Etfelaatiersstraat 2
AtJe kuiten oftondtriijk er» In dlver** cwnbtaailte. 
T* bciiehttgtn DinJdag* en Dondertfagt de*

van 2—4 uur, »irm*4a op dm Veikoopdif 
drt van Ifr—11 uoc.
Nadar* laliH»tln**n voidvn veratevkt doar:

Firma W. en H. Schenk,
K«rkatra»t Tataf. Si?»». H410 «n

fĉ elftardij UttlpAyaiCo
laldathaitmi, M f t  M w e e w M  fff .  TaM.



STEEK DE DRUMBAND 
IN HET NIEUW
U ziet ze elke maand minstens één keertje, 

door de buurt lopent de drumband van de kin- 
dervereniging Kindergenoegen. Hun rood

zwarte uniformen zijn voor alle Staatslieden- 

buuriers een bekend gezicht.
Maar die uniformen gaan intussen al weer heel 

wat jaartjes mee. 2e zijn hoog nodig aan ver

vanging toe.
Ktndergenoegen heeft vla allerlei akties en 

akuvlteiten al heel wat geld bij elkaar ge

harkt voor die nieuwe uniformen. Maar er 

ontbreekt nog een heel bedrag.

Vandaar hun verzoek, en wij willen dat van 

harte ondersteunen: BETAAL MEE AAN DIE 

UNIFORMEN. Tenslotte heeft u al vaak gra

tis van hun muziek kunnen genieten. Daar mag 
toch wel eens wat tegenover staan.

U kunt geld storten. bij de Spaarbank voor 

de Stad Amsterdam, op nummer 

147 - 83.88.78.350.038 ten name van Michil- 

sen Uniform Comité.

Ook zullen de mensen van de drumband de 

deuren Ungs gaan voor een gift of de ver

koop van balpennen.

KREATIEVE KURSUS
Op de woensdagmorgen van 10-12 uur is in 

het buurthuis ’t Trefpunt weer een kreatieve 

kursus van start gegaan.

Men gaat er batikken, weven, met olieverf 

verven, bloemschikken, hout snijden, linoleum 

snijden en poppen maken.

Mensen die belangstelling hebben kunnen kon- 

takt opnemen met Mevr. Heisterberg-Brou- 

wer. tel. 94 24 53.

Mensen die dit graag d illen  doen op de v r i j 

dagmiddag kunnen kontakt opnemen met T ine

ke Nonten, tel. 16 87 09.

HUURSPREEKUUR
U kunt o p vier punten in deze wijk terecht 
voor woon - en huurzaken.

- op maandagavond van 8 tot 9 uur in het 

zaaltje van de CPN. Van der Hoopsrraat 43.
- op dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het w ijk 

centrum.

- op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur in de Var. 

Beuningenstraat 16 (tel. 84 86 72)

- op woensdagmorgen van IJ 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.

JONGEREN ADVIESSHQP

SJALOM
Sinds 1 mei is in de le Jan Steenstraat 124 

de Jongeren Adviesshop Sjalom eevestied. 

De adviesshop is op l mei 1975 binnen Youth 

for Christ ontstaan. Een s-lerta! jongelui, die 

in Folkclub Sjalom geconfronteerd werden met 

problemen van leeftijdgenoten, besloten samen 
de handen uil de mouwen te sieken en \va3r 

het mogelijk W8S hulp te verlenen. In de af

gelopen .tijd kwamen zij in contact met een 

veertigtal mensen met uiteenlopende proble

men, zoals drugs - en alcoholproblemen, iden- 

titeits- en relatieproblemen, ouder-en huwe

lijksproblemen. Doordat de vraag naar hulp 

steeds groter wordt, hebben we besloten om 

voor de adviesshop een fulltime kracht aan 

te stellen, waardoor we meer hulp kunnen bie

den. Vanaf 23 augustus is de adviesshop van 

maandag t/m  vrijdag van 10 tot 12 uur geopend 

en van 10 tot 17 uur telefonisch bereikbaar 
onder nummer 727922,

Verder vormt de adviesshop een Introduktie 
voor. het Youtli for Chnsr opvangcentrum in 
Utrecht.

D it centrum heeft een opname capaciteit van 
iO personen en wil aan jongeren tussen de 

15 en 25 jaar de mogelijkheid bieden om in 

een gezinsvervangende situatie cen nieuwe 

start te maken. De begeleiding is zowel in 

dividueel- als groepsgericht. Ook zijn de jon
geren welkom op zaterdagavond in folkclub 

Sjalom , waar alle gelegenheid is om naar 

goede , muziek te luisteren, koffie te drinken 

en met de vrijw illigers, die elkaar vinden 

in  het christenzljn, een goed gesprek op te 
zetten.

KUN JE

FEEST IN DE REGEN
E«n Judo»dsmonstreti« vormde een van de attrakttlsB van het buurtfeest op het Van Boetze* 
taerpieln. Zaterdag 16 september was het plein weer eens het feestelijk middelpunt van de 
buurt Muziek, poppenkast volksdansen, er was van alles te doen. Zelfs’ de rsgen kon veel 
mensen niet wMrhouden om eren een kijkje te komen nemen. De bewoners ven het plein 
maakten van de gelegenheid gebruik om met eikaar plannetjes op te stellen voor de ver- 
nteuwing van hel plein. Volgende maand zal de werkgroep Van Boetzelaerplein de WIJK- 
KRANT hun ektivftehen van de afgelopen tijd uitvoerig uit de doeken doen.

EEN STUKJE SCHRIJVEN?
De afgelopen maanden hebben twee trouwe 

redaktieleden van de WIJKKRAKT de pen moe- 

,ten neerleggen. Deeenvanwegedrukkerewerk- 

zaamheden en de ander vanwege verhuizing. 
Dat hetekent dat de redaktie op zoek is naar 

een of twee nieuwe mensen die maandelijks 
een of meer 'stukkies' willen scnrijven. Dat 

.kan variëren van een vraaggesprek met een 

buurtbewoner tot een verslag van een buurt 

vergadering, een beschrijving van de aktlvj • 

teiien in een van de buurthuizen in de wijk 

of het ondersteunen van de akties van werk' 
groepen en komité's.

De redaktle werkt in nauw overleg met alle 

instellingen en groepen die bij het Wijkcentrum 

vertegenwoordigd zijn. In de wijkraad wordt 

maandelijks de vorige kram besproken en 

suggesties gedaan voor het volgende nummer. 

Als je belangstelling hebt. schrijf dan even 

een briefje aan de redaktle waarin Je iets 

vertelt over mogelijke ervaring met het schrij

ven van 'stukkies* en ervaring met akties en 
aktivitelcen in deze of een andere wijk.

Adres: Karei van Hoof, Van Hógendorpsrraat 
2S'.

MUUR
VAN HALLSTRAAT
Zoals u weet is een deel van de muur van 
het waterleidingbedrijf aan de Van Hallstraat 

Zoals u weet is een deel van de muur van 

het waterleidingbedrijf a?n de Van Hallstraat 

beschilderd.
Inmiddels zijn ook de paaltjes van het speel- 

plaatsje gekleurd. Maar een aantal bewoners 
van het Remonstrantenhofje willen de straat 

nog levendiger maken. Ook de rest van de 
muur moet leuk beschilderd worden. Leerlin 

gen van de IVKO-school willen daar graag bij 

helpen
Een van de bewoonsters. Mevrouw Wijnen, 

heeft een stendl in de buurt verspreid waar

in  ze de bewoners vrasgt of ze het met de 
schilder-plannen eens zijn. Als een grote 

meerderheid van de bewoners het over de 

beschildering eens kunnen worden, wil het 

wijkcentrum een verzoek daartoe aan de ge

meente van harte ondersteunen.
Iedereen die hier een mening over heeft, w il

len we vragen om zijn  reaktie mondeling of 

schriftelijk aan het Wijkcentrum te laten we

ten: Van Hallstraat 81, tel. 82 I I  33.

WIJKRAAD

Mevrouw Wijnen pleit voor een geheel beschilderde muur

Mensen die informatie willen hebben over a l

lerlei akties en aktiviteiten in onze wijk of 

die daaraan mee willen werken kunnen:

- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag langs 
komen op het wijkcentrum. Van Hallstraat 81, 

(tel. 82 11 33).
- op maandag 12 oktober kwart voor acht 

’ s avonds op de wijkraadsvergadering komen. 

Daar kunt u andere aktieve buurtbewoners ont

moeten en u opgeven voor een van de werk

groepen in de wijk. Plaats: het zaaltje naast 

de Prinsessekerk, Van Hallstraat 164.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke manndag. 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.

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 Huma- 

nisties Verbond 9preekuur.

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.

CPN ORGANISEERT 
OPENBARE VERGADERING 
IN STAATSLIEDENBUURT
Op woensdag 6 oktober organiseert de afde

ling Staatsliedenbuurt van de CPN een open

bare verga 't  mg in de Van Hogendorpschool. 

Spreker .ie2e avond is Tweede Kamerlid 

Wlm van het Schip. Hij zal een uiteenzetting 

geven ver óe standpunten van de CPN in- 

ie miljoenennota van de regering Den

ices: Van Hogendorpstraat 33; aanvang 20.00 

-ir; toegang 1 gulden.


