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NIEUW BUURTCENTRUM 
HARD NODIG!
In de afgelopen maanden is er door een groot 
aantal instanties in de buurt een vragenlijst 
ingevuld over de behoefte aan sociaal-kultu- 
rele en mediese voorzieningen in de buurt. 
Aanleiding voor dit onderzoek was de moge
lijkheid om op de plaats van de Prinsessekerk 
een nieuw voorzieningen centrum te bouwen. 
Uit de voorlopige resultaten van het onder
zoek blijkt dat zo’n centrum bepaald geen 
luxe is. Er blijkt een duidelijke behoefte te 
zijn aan een centraal gelegen gezondheids
centrum. Hierin zou plaats moeten zijn voor 
o.a. artsen, wijkverpleging en maatschappe
lijk werk.

Een tweede gegadigde is het buurthuis "Ons 
Huis” , die hard aan een grotere en betere 
ruimte toe is.
Bovendien kan dan het binnenterrein van het 
blok gemeentewoningen een aantrekkelijke be
stemming krijgen, als Ons Huis een andere 
plek krijgt.
Verder blijkt er grote behoefte aan een toneel- 
vergader- en filmzaal in de wijk. Ook bejaar- 
denklubs en andere verenigingen blijken te wei
nig ruimte te hebben.
Ook voor kleinere zaalsporten en bejaarden- 
gymnastiek is ruimte nodig. Deze sporten kun
nen trouwens veelal gebruik maken van de 
gymzalen in de scholen. Iets wat niet bij 
iedereen bekend is.
Over een maand is het onderzoek helemaal 
rond. Dan zal er een werkgroep Prinsesse
kerk opgericht worden die als eerste taak 
heeft van de gemeente te eisen dat de kerk 
nu eens eindelijk wordt aangekocht. Het on 
derzoek toont duidelijk de noodzaak aan van 
uitbreiding en verbetering van de voorzienin
gen in onze wijk. En het terrein van de Prin- 

^essekerk is daarvoor uitermate geschikt, ge
zien de centrale ligging in de buurt.
Volgende maand hoort u er meer over.

Een van de gegadigden voor het nieuwe buurt 
centrum op de plek van de Prinsesse-kerk 

is buurthuis Ons Huis. Dat is nu gevestigd 
in een gebouwtje op het binnenterrein van een 
van de blokken gemeentewoningen aan liet Van 
Beuningenplein. Bepaald geen ideale plek. De 
bewoners willen dan ook graag dat Ons Huis 
de kans krijgt te verhuizen. Bovendien is de 
ruimte veel te klein om goed als buurthuis 
te kunnen funktioneren.
Het buurthuis is inmiddels druk bezig met 
renovatieplannen. Die nieuwbouw aan de Van 
Hallstraat is immers niet een twee drie voor 
elkaar. Tot die tijd wil de staf ervoor zor 
gen dat ze kinderen en andere bezoekers goed 
kan ontvangen in haar huidige gebouw.

BEWONERS KRIJGEN 
TUINGELD TERUG
De bewoners van de nieuwbouwwoningen aan 
de De Wittenkade krijgen hun tuingeld terug. 
Dit deelde een vertegenwoordiger van de wo 
ningbouwvereniging Patrimonium mee op een 
vergadering met de bewoners , eind vorige 

maand.
Een groot succes voor de bewoners} 7 ij heb
ben maandenlang geprotesteerd tegen het feit 
dat ze elke maand tuingeld moesten betalen, 
terwijl er nog van geen tuin sprake is. In 
tegendeel, het terrein achter hun woningen 
is een grote zandvlakte, vies en vuil (door 
de uitwerpselen van allerlei dieren^ en een 

bron voor allerlei ongedierte.
Op dezelfde vergadering werd trouwens mee
gedeeld, dat de bouw van de woningen aan

Prinsessekerk: prima plek voor nieuw buurtcentrum

WETHOUDER KUYPERS:

’KOM ’NS OVER DE BRUG’
De bewoners van het blok gemeentewoningen 
aan de Van Reigersbergenstraat zitten niet 
stil.
Zij willen weten waar ze aan toe zijn. Ieder
een zal het verhaal nu wel kennen: al jaren
lang wachten de bewoners op een verbetering 
van hun woningen opdat vooral het vocht en de 

tocht verholpen worden. Met de gemeente rijn 
na een gesprek met wethouder Kuypers in 
1975 verdere afspraken gemaakt over het hou
den van een onderzoek naar de 'wensen' van 
de bewoners. Dat houdt in dat elke bewoner 
van het blok bezoek krijgt van een gemeente
ambtenaar die een heleboel vragen stelt. Pas 
naaeze  mondelinge enqüele‘ zal in vötgëhde 
vergaderingen met de bewonerskommissie een 

besluit gaan vallen over 'hoe de woningen 
verbeterd' gaan worden. Dat de woningen ver 
beterd zullen worden had de wethouder vorig 
jaar al toegezegd.
Nu blijkt echter dat het woonwensenonderzoek 
niet kan gaan beginnen omdat de uitslag van 
het onderzoek naar de fundering, u herinnert 
zich nog wel de gaten die ze voor en achter 
de huizen hebben gegraven, niet op tafel ligt. 
Die uitslag van 'hoe staat het met de pootjes 
van de huizen', moet eerst op tafel komen 
voordat de ambtenaren verder kunnen.
De bewonerskommissie is zeer verontwaar
digd. Nu blijkt dat als de ambtenaren aan de 
slag kunnen, de boel weer wordt opgehou

den door een rapport’! Daarom hebben ze nu 
een brief op hoge poten gestuurd aan de wet
houder om op korte termijn een gesprek met 
hem te hebben hierover. Bij de brief wer - 
den binnen een week ruim tachtig handteke 
ningen opgehaald. Om te zorgen dat hij nu 

nog in 1976 een stukje van zijn toezeggingen 
waar maakt vragen we alle bewoners om zo - 
dra we de avond weten waarop het gesprek 
gevoerd wordt, er te zijn. Hopelijk raakt hij

Twee leden van bewonerskommissie: 
de heren Gaemers en Rommens

dan nog meer onder de indruk van de inhoud 
van zijn eigen toezegging: 'renovatie in 1976 
kan beginnen'.

Voor inlichtingen kunt u tussentijds terecht 
bij de bewonerskommissie: Mevr. Stuit-Vrie- 
sema, Van Reigersbergenstraat 57; Dhr. 
Gaemers, Van Reigersbergenstraat 75'; Dhr. 
Rommens, Van Reigersbergenstraat 49'. 
Telefonisch: Gerrit Marcellis 84 56 76 in 
Buurthuis De Reiger.

N. Brouwer.

de Van Beuningenstraat voorlopig is uitge 

steld.
Een schandalige zaak en het aktieve regio- 
overleg in de Noord Oost Punt zal het er dan 
ook niet bij laten zitten.
Meer nieuws over de Noord Oost Punt op 

pagina 2.
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SCHOLEN
INFORMATIEMARKT
Ieder jaar verlaten duizenden 6e klassers 
de lagere school. Voor al deze kinderen geldt 
dezelfde vraag: Naar welke school ga ik nu? 
De keuze na de lagere school is erg belang
rijk, omdat die het verdere leven van het kind 
voor een groot deel bepaalt. Maar de keuze 
is vaak moeilijk omdat er zoveel verschillen
de soorten scholen zijn in het voortgezet on
derwijs.
Om inzicht te geven in de mogelijkheden na de 
lagere school wordt er in de Staatslieden
buurt een scholeninformatiemarkt georgani
seerd. Op die markt zal informatie worden 
gegeven over scholen als de technische school 
de huishoudschool, de MAVO, de banketbak- 
kersschool, het gymnasium en nog vele anderen. 
Leerkrachten en leerlingen van die scholen 
zullen u zo goed mogelijk voorlichten over 
hun schoolsoort. Ook zal er informatie ge

geven worden over de huiswerkklas, over stu
diebeurzen en er is een stand waar u terecht 
kunt met algemene vragen. Ook de buurt- 
bibliotheek is aanwezig met boeken over be
roepen en opleidingen.
Op de markt kunt u al de voorlichters even 

aanschieten. Zij kunnen alle bijzonderheden 
over hun schoolsoort vertellen, zoals: welke 
vakken worden er gegeven, hoelang duurt de 
school, wat kun je ermee en hoe zit het met 
de kosten. i

Ouders en leerlingen van de zesde klassen 
van de lagere scholen en andere geinteres- 
seerde buurtbewoners zijn welkom op de markt. 
Voor koffie wordt gezorgd.

De scholeninformatiemarkt wordt georgani
seerd door het ABC wijkteam Oud-West en 
wordt gehouden in deZaagmolenschool, woens
dag 10 november 's avonds van zeven tot 
negen. '

Aan de Van Reigersbergenstraat ligt een groot opslagterrein van de afdeling rioleringen van 
Publieke Werken. Deze afdeling gaat verhuizen naar een ander deel van de stad. Daardoor 
komt een ruimte vrij voor een nieuw park. De aanleg kan rond 1980-gaan beginnen. Het is 

de bedoeling dit park met een brug te verbinden met het Bilderdijkpark.
Binnenkort zal er een groep gevormd worden waarin vertegenwoordigers komen van de scho
len en buurthuizen, van de werkgroep Van Houweningen en de huurders vereniging van de ge
meentewoningen. Deze groep zal een plan maken voor het park en een buurtvergadering or
ganiseren om iedereen de kans te geven om zijn zegje te doen.



DE TAAL- EN 
DRUKW ERKPLAATS
’n buurtvoorziening
İs uw kind al eens thuis gekomen met ent
housiaste verhalen over de taal- en drukwerk- 
plaats? Niet? Dan kan het nog wel gaan ge
beuren. Want tegelijk met de jeugdbibliotheek 
heeft onze buurt er iets bijzonders bij gekre
gen. De taal- en drukwerkplaats, gevestigd 
in twee lokalen naast de jeugdbibliotheek op 

de tweede verdieping van de school aan De 
Wittenkade 75.
Daar zijn Regelmatig schoolklassen en ook 
groepen na vieren bezig. Met praten en luis
teren, schrijven en typen, spelen en lezen, 
stempels en sjabloons maken, verhalen ver
tellen, tekenen en verven, stencils en zeef
drukken maken.
In de drukwerkplaats zie je typemachines, 
een stencilmachine, apparaten om dikke sta
pels papier te snijden en apparaten om ze 
aan elkaar te nieten. Echte drukpersen en 
letterbakken, niet met prulletjes maar met 
de criginele letterblokjes. Zeefdrukken zijn 
er en dozen vol zelfgemaakte stempels en 
sjabloons, verf, inkt en noem maar op.
Wie zou daar niet graag eens zelf een af
fiche of poster ontwerpen en afdrukken. Of 
samen een verhalenboek maken. Of een uit
nodiging voor een buurtfeest. Of..... .Er kan
nog veel meer op de taal- en drukwerkplaats. 
Op de IVKO-school kon dat al langer. Henk 
van Faassen van de IVKO-school doet het 
nu ook hier. Samen met de juffrouw van de 
jeugdbibliotheek. En samen met mensen van 
de Werkschuit. Het wijkteam Oud-West van 
het ABC zorgt voor de kontakten met kleu
ter- en basisscholen. Vanuit de buurthuizen 
De Witte Brug en Ons Huis gaan na school
tijd groepjes naar de taal- en drukwerkplaats 

Ook vrijwilligers kunnen er terecht. Dat laat
ste zou Henk van Faassen graag willen uit
breiden. Op allerlei manieren zijn mensen in 
onze buurt bezig: in groepen voor de buurt, 

op scholen, in club- en buurthuizen. Hoe vaak 
moeten er niet mededelingen, uitnodigingen, 
oproepen enz. gedaan worden. Hoe leuker u 
dat kunt, hoe meer succesj Of het nu om een 
schoolkrant gaat of om een aktie-in-de-buurt. 
Zou u er gebruik van willen maken? Of wilt 
u er meer van weten? Misschien zit u ner
gens in, maar zou u wel zin hebben aan iets 
mee te doen op de taal- en drukwerkplaats? 
Belt u gerust: Henk van Faassen, telefoon:

Geachte Redaktie,
Met stijgende verontwaardiging lazen wij het 
artikel "Krakers opgelicht in van Hogendorp- 
straat" uit de Wijkkrant no. 7 van sept. 1976 

Wij willen n.a.v. dit artikel het volgende op
merken:
In dit artikel wordt melding gemaakt van een 
kraker die geld heeft geslagen uit het ''hel
pen" van mensen aan woningen die hij voor 
hen kraakte. Het artikel suggereert dat deze 
persoon dit heeft gedaan als lid van de Am
sterdamse Aktie Partij. Niets is minder waar 
Deze persoon was niet verbonden aan de AAP 
en is dit nooit geweest. Hij regelde op eigen 
houtje zijn kwalijke "kraakzaakjes".
Ten tweede zijn deze malafide praktijken 
nooit met medeweten van de Woongroep Staats
liedenbuurt (ontstaan vanuit de AAP) gebeurd 
en zeker niet met goedkeuring. Onze woon
groep kraakt niet voor mensen tegen betaling 

van geld of goederen.
Wij hebben er bij de gedupeerde bewoners 
op aangedrongen dat er een proces tegen de 
bewuste persoon zou worden aangespannen. 
De bewoners zelf zagen hier echter vanaf van
uit een soort "medelijden” met hem.

Wij hebben' al in een zeer vroeg stadium aan 
krakers en woningzoekenden pamfletten ver- 

'spreid waarin stond dat de woningen Van Ho- 
gendorpstraat 51-71 niet gekraakt mochten 

rden, omdat ze al voor woondoeleinden be
schikbaar zouden worden gesteld aan de ATVA 
en jongeren uit de buurt. Dergelijke initia
tieven die leegstand tegengaan, juichen wij 

juist toe.
Wij vinden het dan ook zeer betreurenswaar
dig dat door dit artikel de vooroordelen te
gen krakers weer versterkt worden als zou
den zij lak hebben aan allerlei regelingen en 
alleen om hun eigen belang als kraker den

ken.
Kraken is geen lak hebben aan alles en ieder
een, maar bittere noodzaak en ellende.
Het is het bewoonbaar maken van onnodig 
leegstaande woningen. Als leegstand via wet- 
telijke weg wordt tegengegaan, des te beterJ 
Maar helaas zitten er zoveel fouten in het 
huisvestingsbeleid en worden woningen vaak 
opzettelijk leeg gehouden om er geld aan te 
Verdienen, dat wij het kraken als enig middel 
zien. En steeds meer mensen gaan dit in 
zien. Wonen is een recht!

Namens de woongroep Staatsliedenbuurt,
T h ead Zandv1iet. I

Op woensdag 27 oktober is er voor een deel 
van de ondernemers in de buurt een verga
dering belegd over de problemen in de buurt. 
De belangstelling daarvoor bleek erg groot 
te zijn. Vandaar dat besloten werd niet alle 
ondernemers in een keer uit te nodigen. 
Als u dus nog niets gehoord heeft over deze 
vergadering, hoeft u zich niet ongerust te ma
ken. Binnenkort krijgt u alsnog informatie toe
gestuurd.

Nieuws uit de Noord Oost Punt

1978: bouw van nieuwe school
In 1978 moet de bouw van de nieuwe school 
in de Noord Oost Punt beginnen. Dat wil 
wethouder Van de Velden. De reden van die 
haast: het feit dat de meeste scholen in onze 
wijk zo slecht behuist zijn en zulke gebrek
kige voorzieningen hebben.
Begin deze maand gaan ambtenaren, regio- 
overleg, schoolteams en ouderkommissies van 
de betrokken scholen (de Jacob de Wit en 
het Roodborstje) rond de tafel zitten om een 
plaats aan te wijzen voor die nieuwe school. 
Hoe eerder dat vast staat, des te eerder kun
nen de plannen van de nieuwe school vorm 
gaan krijgen. Bovendien kunnen dan bouwplan
nen gemaakt worden voor woningen in de direkte 
omgeving van de school.

EEN TWEEDE BOUWPLAN AAN DE 
HAARLEMMERWEG.
Op initiatief van het regio-overleg gaan de 

ambtenaren bouwplannen maken voor een twee
de rij woningen aan de Haarlemmerweg, en 
wel op de plek waar nu de nummers 61-91 
staan.
Der bewoners van dit stuk zullen binnenkort 
bericht krijgen van het regio-overleg over deze 
plannen en uitgenodigd worden voor een ver

gadering.

NIEUWBOUW VAN BEUNINGENSTRAAT 

UITGESTELD.
Tegenover de nieuwbouw aan de De Witten
kade zou per 1 november gestart worden met 
de bouw van eenzelfde rij woningen aan de 
Van Beuningenstraat.
Afgelopen maand bleek dat de bouw is uit- 
gesteld.
Het regio-overleg is daar uiteraard zeer ver
ontwaardigd over. Een delegatie gaat praten 
met de woningbouwvereniging (Patrimonium) 
en eisen dat de bouw alsnog zo spoedig mo

gelijk gaat beginnen.

BUURTKRANT.
Begin deze maand zal in de Noord Oost Punt 
een buurtkrant worden verspreid van het regio- 
overleg. Daarin leest u meer informatie over 
de akties en aktiviteiten in dit deel van de wijk.

WAT DOET U OP KERSTMIS?
In de vorige aflevering van onze 

wijkkrant hebben wij u verteld, dat 

de werkgroep Open Hof op her
nieuwde wijze bezig is met de voor

bereiding van het kerstfeest.
Graag brengen wij ook in dit num

mer onder uw aandacht, dat 
niemand ‘in onze buurten kerstmis 

in zijn eentje hoeft door te bren
gen. Open Hof biedt ue mogelijk

heid om op een paar plaatsen in 

de wijk gezamenlijk kerstfeest te 

vieren.

U begrijpt, dat daarvoor wel het 
een en ander moet worden geor

ganiseerd, Belangrijk is het voor 

ons ruim bijtijds te weten, op hoe

veel mensen we moeten rekenen. 

Deze mededeling is dus tevens een 
uitnodiging. Ieder, die kerstmis

graag met anderen samen viert, 

wordt verzocht zich schriftelijk of 

telefonisch op te geven bij een van 

de volgende adressen:

- bewo(o)n(st)ers van de Staatslie

denbuurt bij Ans Jenner (Kost- 
verlorenstraat 22II,te l. 8272 16) 

of bij Inge v.d. Knoop (Van Beu
ningenstraat 16 hs, tel. 84 8672);

- bewo(o)n(st)ers van de Hugo de 

Grootbuurt bij Sofia in buurthuis 
De Reiger (Van Reigersbergen- 

straat 65, tel. 84 56 65).

Een tijdige aanmelding zien wij 

dankbaar tegemoet als een vorm 

van medewerking, die voor iedereen 

mogelijk lijkt.

Namens werkgroep Open Hof 

Bram Denkers.

Spreekuren voor woningzoekenden:
ma.-avond 19.30-21.00 uur Van Hogendorp-
straat 124 hs.
do.-avond 19.30-21.00 uur Van Hogendorp- 
straat 73 hs.
(deze brief is door de redaktie ingekort we
gens plaatsgebrek-).

ONDERNEMERS OPGELET!

Het komplex begint al aardig vorm te 
krijgen

WIE KOMEN 
INDE 
BEJAARDEN
WONINGEN?
De afgelopen maand zijn er weer 

verschillende besprekingen met de 

gemeentelijke dienst Herhuisves

ting geweest. Het is jammer, dat 
het overleg zo stroef verloopt. 

Zoals u weet is het gehele kom

plex vanuit de buurt opgezet.

De buurt heeft zelf de uitgangs

punten bepaald. Er is gekozen voor 

woningen bestemd voor oudere 

buurtbewoners, welke met hun hui
dige woning of omgeving proble

men hebben. Mensen, welke toch 

graag in de buurt willen blijven 

wonen.
Onze opzèt is dat iedereen, wélke
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belangstelling voor een woning 

heeft, zich in de buurt kan aan- 

melden. Daarna zal een buurtwer- 

ker de mensen thuis een bezoek 

brengen en een rapportje opma

ken. Aan de hand hiervan kunnen 

de woningen zo eerlijk mogelijk 

•verdeeld worden.

TUINAANLEG 
DE W ITTENKADE
Het is al weer vijf maanden gele

den, dat de tekening van de tuin

aanleg langs de bejaardenwoningen 

ioor de buurtbewoners is goed

gekeurd. Deze tekening is naar alle 

Gemeentediensten en bedrijven ge
stuurd, welke de loop van de le i

dingen en kabels bekijken moet. 

Dit onderzoek is nog niet gereed, 
We hebben vernomen dat de elek

triciteitskabels, welke nu vlak 

langs de gevel onder de toekoms

tige groenstrook zouden komen te 

liggen, verlegd zullen worden naar 

het midden van de straat.

Op het binnenterrein is men het 

nog niet eens over de ligging. 

Zodra dit overleg afgerond is, kan 

de definitieve tekening van de tuin 

getekend worden. Zodra we deze 

ontvangen hebben, zullen we u nader 
informeren.

Nog even geduld, alstublieft.

De dienst Herhuisvesting wil echter 
zijn eigen normen toepassen.

Geen huisbezoeken brengen, maar 

namen uit een kaartenbak pakken. 

Voor ons is dit niet te aanvaarden. 

We begrijpen niets van dat starre 

vasthouden aan algemene regels, 

welke niet afgestemd zijn op een 

blok bejaardenwoningen. Je vraagt 

je af wat voor bezwaar men kan 

hebben tegen een zo eerlijk mo 

gelijk onderzoek.

We hopen dat alles nog in orde 

zal komen. Op de laatste bespre 

king toonde men al wat meer be

grip voor ons standpunt. We wach
ten nu op de beslissing van de wet* 
Houder.

We blijven u op de hoogte houden. 

Als u belangstelling voordewonin 

gen hebt, geef dan gerust uw naam 

en adres op aan het wijkcentrum, 

Van Hallstraat 81, telefoon 82 11 33 
of bij de wijkpost voor bejaarden, 

Van Boetzelaerstraat 49.



WERKGROEP YAN BOETZELAERPLEIN:

UW RECHT LIGT OP STRAAT
Sinds april 1975 heeft u regelmatig in de WIJKKRANT kunnen lezen over akties rond het Van 
Boetzelaerplein. Die akties waren en zijn erop gericht om het pleintje te verfraaien en te ver
beteren, precies volgens de wensen van de bewoners.
Het is nu anderhalf jaar later. Er is nog weinig veranderd aan het pleintje. Maar toch is er al 
veel bereikt.
Spil van de akties is de werkgroep Van Boetzelaerplein. Met welke ideeën in hun achterhoofd 
werkt deze groep?
Hoe proberen ze te bereiken dat zo veel mogelijk bewoners rpee gaan denken over hun plein? 
Daat gaat dit artikel over.

AANLEIDING TOT AKTIE.
Naar aanleiding van Amsterdam 700 bestond 
er financieel de mogelijkheid iets te verbete
ren of te veranderen in de Staatsliedenbuurt. 
In april 1975 begonnen enkele bewoners van 
het pleintje, dat gevormd wordt door de bij 
de Fannius Scholtenstraat in elkaar lopende 
Van Boetzelaer- en Van Beuningenstraat, mec 
enige aktie om die mogelijkheid te benutten 
ter verbetering van hun eigen pleintje. Z ij 
verzamelden wensen van hun medebewoners 
en deze werden naar de Dienst Stadsontwik
keling van de gemeente gestuurd.
Deze dienst stuurde eind juli een voorstel 
plus een tekening terug. Het belangrijkste punt 
uit het voorstel bleek achteraf het feit, dat 
afsluiting voor het verkeer op het pleintje 
goedgekeurd was door de werkgroep Weg- 
profielen van de Verkeerscommissie.

ONTSTAAN VAN DE WERKGROEP.
Na de grote vakantie kwamen de oorspronke
lijk begonnen bewoners opnieuw bijeen. Hun 
eerste daad was: afkeuren van de tekening 
van de gemeente. Hoe echter verder te gaan 
stond op dat moment deze groep mensen, 
die sindsdien bekend is als werkgroep Van 
Boetzelaerplein, niet erg helder voor ogen. 
gelukkig kwamen er in september twee men
sen van buiten de buurt bij, die mede van
wege hun studie aan de Akademie voor Bouw
kunst, veel belangstelling hadden voor het 
veranderen en verbeteren van het pleintje. 
Juist deze twee hebben gezorgd voor een 
frisse wind in de werkgroep, omdat ze èn 
duidelijke gedachten hadden over hoe de be
woners mee zou den kunnen werken, en bo
vendien in staat waren zelf tekeningen te 
maken, zodat de groep wat dit betreft niet di
rekt afhankelijk hoefde te zijn van een ge

meentedienst.

IDEEËN ACHTER DE WERKWIJZE.
De kerngedachte achter de werkwijze, zoals 
die vanaf dat moment plaatsvond was:
IEDER MENS HEEFT RECHT OP EEN HUIS 

RECHT OP EEN STUK OMGEVING VAN DAT 
HUIS EN BOVENDIEN HET RECHT HIERIN 
VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN, TOT
DAT HIJ ZICH ER PRETTIG VOELT. 
Toegepast op het pleintje betekent dit:
- dat de omwonenden van het pleintje het 

gevoel moeten hebben of opnieuw krijgen, 
dat het pleintje bij hun hoort.

• dat zij de mogelijkheid moeten hebben het 
te veranderen naar hun eigen inzicht.

- dat zij zich, als het veranderd is, ervoor 
verantwoordelijk kunnen voelen

- dat zij steeds de mogelijkheid moeten heb
ben opnieuw veranderingen aan te bren
gen, zodra dingen niet of niet meer b lij

ken te functioneren.
Het blijkt moeilijk voor iedere mens persoon
lijk om op zijn recht te gaan staan. Willen 
bovengenoemde punten gerealiseerd kunnen 

worden, dart zullen daarom in de eerste plaats 
verloren gegane burenkontakten hersteld moe
ten worden en nieuwe kontakten gelegd.
De mensen van het pleintje zullen elkaar moe
ten kennen en weten wat ze aan elkaar heb
ben, voordat ze zich gezamenlijk verantwoor
delijk kunnen voelen.
Dit voor elkaar te krijgen kost tijd, meer 
tijd dan de werkgroep in die laatste maan
den van 1975 gedacht had.
'Al gauw bleek n.1., dat de gemeente een da
tum in het hoofd had als uiterste termijn 
om het plan voor het pleintje binnen te k r ij
gen: 1 december,' anders zou de subsidie ko
men te vervallen.

De tijd van september tot december bleek te 
kort om bovengenoemde gedachten ten volle 
uit te werken. Er kon niet meer gedacht, er 
moest gedaan wordenl

Dus werd aan de bewoners van het pleintje 
en in de straten eromheen opnieuw gevraagd 
om hun wensen. Een ieder kon in een plat
tegrond van het pleintje tekenen, hoe hij/zij 
het veranderd wilde. In november werden de 
tekeningen tentoongesteld en kon men erover 
praten.

De bedoeling: buren.<ontakt! Het bezoek viel 
hard tegen. De tijd drongl Hoewel de werkgroep 
niet het idee had, dat de bewoners zelf het 
gevoel hadden een nieuw pleinplan gemaakt 
te hebben, werd er door de werkgroep een 
voorlopig ontwerp gemaakt. Hierin bleven ech
ter nog open plekken, die achteraf door de 
bewoners ingevuld zouden moeten worden. 
Dit ontwerp werd op 3 december door Sin
terklaas openlijk oo het plein aan de ge
meente overhandigd.

HOE DE IDEEËN VE VERWEZENLIJKEN? 
Na de kerstvakantie bleken de zelfgestelde 

uitgangspunten aan ie werkgroep de meeste 
hoofdbrekens te kosten: hoe kreeg men de 
bewoners aktief, zodat ze zelf gingen naden
ken over hun plein? Het plan was weliswaar 
ingeleverd, maar de open plekken moesten 
nog ingevuld worden. Bovendien waren er nog 
steeds wijzigingen mogelijk.
Als de bewoners wenselijke wijzigingen maar 

kenbaar maakten......
f)e wekelijkse vergaderingen van de werk

groep werden nu openbaar.
Iedere week werden de omwonenden van het 
pleintje via een stencil geinformeerd en ge- 

aktiveerd tot meedenken.
Om het burenkontakt te bevorderen - ten
slotte heb je iets nodig om over te praten - 
werd er gedacht over feestelijke aktivitei- 

ten op het plein.
In het kader hiervan is een maquette ge
maakt van het plan, welke in de Gregorius- 
school, die aan het plein ligt, tentoongesteld 
is. Deze’ aktiviteit bleek teveel binnenshuis. 

De opkomst was matig.
Anders werd het, toen de Gregorius school 
beschilderd werd in juni door de leerlingen 
zelf o.l.v. iemand uit de werkgroep. Maar 
liefst vijftig positieve reakties werden al di
rect gehoord uit de buurt en één negatieve, 
Blijkbaar moeten er duidelijk zichtbare dingen 
op het plein gebeuren, willen de bewoners er
over praten.

Duidelijk zichtbaar was het dan ook, toen na 
de grote vakantie het hele plan op ware grootte 
op de straat geschilderd werd, zodat iedereen 
precies kan zien, wat waar komt. Di.t gebeur
de tegelijk met de aktiviteiten van het Zomer- 
straattheater en het enthousiasme was niet te 

stuiten.
De werkgroep heeft het gevoel nu zover te 
zijn, als ze vorig jaar al had willen zijn: 
Een beetje gezamenlijke verantwoordelijkheid 
begint te groeien. De bloembakken, die t i j
dens de kunstmarkt op 19 juni neergezet wa
ren, hebben het immers de hele zomer u it
gehouden. De mensen praten weer met elkaar 
en over het pleintje en ook over het plan, 

want......

WAT IS ER INMIDDELS MET HET PLAN GE

BEURD?
Op 19 juni kwam er reaktie van ae gemeente 
n.a.v. het op 3 december 1975 Ingediende ont

werp. Hierin leek nogal wat veranderd te moe
ten worden. Toen echter iemand uit de werk- 
g'roep, die kontakten heeft bij de gemeente, 
mondeling het ontwerp bij een gemeente-amb- 
tenaar ging toelichten, bleek het nogal mee 
te vallen met het aantal veranderingen.
Door de groep zijn de door de brandweer ge
wenste wijzigingen aangebracht en het herziene 
ontwerp is weer ingediend. Op 1 september 
is door de werkgroep een brief gestuurd naar 
Bestuurskontakten van de gemeente, waarin 
gevraagd werd schriftelijk te bevestigen, dat 
het ontwerp van nu af aan uitgangspunt bij ver
dere besprekingen zal zijn. 24 september

is hierop antwoord gekomen. Gevraagd werd 
om een tekening met maten. De werkgroep 
streeft ernaar deze tekening voor november 
klaar te hebben en in te dienen.
Inmiddels is op het plein door een aantal be
woners ernstig bezwaar gemaakt tegen de zand
bak, die voor hun deur gepland was. Vooral 
bestond er angst voor hondepoep. Uit een ge
sprek met enkele hondenbezitters bleek, dat 
zij grote behoefte hadden aan een uitlaatveldje 
voor hun trouwe viervoeters.
Aan alle kanten wordt nu gepraat en gewerkt 
om oplossingen te vinden voor zoveel moge
lijk mensen, kinderen en honden.

NIEUWS UIT DE SPEELTUIN
Het is nog steeds een puinhoop, het terrein 
van de speeltuinvereniging Westerkwartier. 
Maar de renovatie schiet toch al lekker op, 
laat voorzitter Koestal ons weten.
Als het weer een beetje meezit en er geen 
vorst komt, hopen ze begin december klaar te 
zijn. Dat zou mooi zijn, want dan kan er een > 
uitbundig sinterklaas-feest gevierd worden. 
De aktiviteiten gaan inmiddels rustig door. 
De drumband repeteert. En oudere buurtbe
woners zitten 's middags een kaartje te leggen 
in het klubgebouw.

'Nou ik u toch aan de lij heb', zegt meneer 
Koestal, 'wilt u in de wijkkrant een oproep 
doen aan de jeugd om de ruiten van het ge
bouw niet in te gooien. Het is levensgevaar
lijk, wanneer onder die ramen menzen zitten. 
Het kan tenslotte hun eigen opa of oma zijn'. 
Op 25 september heeft de speeltuinvereniging 
een grote auto-ralley georganiseerd. Het was 
een groot succes. Er waren twintig deelne
mende teams. De jeugdkas is gespekt. Bo
vendien heeft Westerkwartier weer laten zien 
dat het vol leven zit.

Hieronder een reaktie van een van de deel
nemers:
Onze verwachtingen waren enigszins gespan
nen toen wij het gebouw Westerkwartier be
traden om mee te doen aan de eerste puzzle- 
rit die er werd gehouden. Zodra wij in 't 
gebouw waren zagen we de gezellige drukte 
die er heerst bij zo'n tocht. Aan een lange 
tafel zat de ralley-commissie die de papie
ren uitdeelde aan de equips die meededen. 
Wij kregen de routebeschrijving en de op
drachten die wij aandachtig bestudeerden. On
derwijl kon men genieten van een kop koffie

of wat frisdrank. Om 18.45 uur werden de 
horloges gelijk gezet‘en om 18.58 uur ver
trokken de eerste equipes. De route zat vol 

variaties en de opgaven waren slim en vak
kundig gesteld, waarbij later bleek dat menig
een in de val liep zonder het' te beseffen. 
De route was prachtig en omdat het donker 
was moeilijk om de opdrachten te volvoeren, 
maar dat verhoogde de spanning, wat wel leuk 
was. Om 21.30 uur was de eerste equipe bin
nen, de laatste om 23.20 uur. Onder veel h i
lariteit ging de poedelprijs naar de fam. K. 
Schmidt. Een grote pot uien in 't zuur.
Veel lof aan de organisatoren: de heren T im
merman en Rodemond!

Fan en Jaap geven rechtshulp
Vanaf 1 november kunt u in onze eigen wijk ook RECHTSHULP krijgen. Twee jonge advokaten, 
Fan Eberhart en Jaap de Groot zijn op die datum een spreekuur gestart in het medies centrum 
aan De Wittenkade. "Het is nog een puinhoop, dat gebouw. Het is de bedoeling dat het helemaal 
wordt opgeknapt. Maar zo ver is het nog niet", vertelt Fan. "Toch wilden we zo snel mogelijk 
beginnen, omdat we de indruk hebben dat er grote behoefte is aan rechtshulp".

Hun eerste taak is dus dat spreekuur. Jaap de 

Groot: "Op dat spreekuur kunnen mensen ko
men die problemen hebben met hun huisbaas, 
rnet hun werkgever, met politie en justitie, 
met de sociale verzekeringen. Als mensen 
niet meteen geholpen kunnen worden, maken 
we een nadere afspraak met ze. Waar nodig, 
kunnen we met de mensen mee naar de recht
bank".
Zijn jullie nou geen konkurrenten voor de 
sociaal raadsman of voor de huurspreekuren?
"Nee, dat geloof ik n iet", zegt Fan. "A lle r
eerst is de behoefte zo groot dat we niet 
bang zijn een van de andere hulpverleners 
in de buurt werkloos te maken. Bovendien 
proberen we een goed kontakt op te bouwen 
met al die mensen die ook op rechtskundig 
gebied hulp verlenen, zodat we elkaar eerder 
zullen aanvullen dan bekonkurreren".

Het is trouwens niet de bedoeling dat Jaap 
en Fan hun werk beperken tot de individuele 
hulp. "K ijk, veel mensen hebben bijvoorbeeld 

dezelfde problemen met hun huiseigenaar. We 
willen proberen die mensen rond de tafel te 
krijgen, zodat ze samen naar gemeenschap
pelijke oplossingen gaan zoeken".
Daarnaast willen Jaap en Fan proberen werk
groepen en aktiekomité's te helpen als die 
rechtskundige problemen hebben. Waar halen 
deze jonge, advokaten hun kennis vandaan?
"In  onze studie hebben we ons een beetje 
kunnen specialiseren op de problemen waar 
we veel mee te maken zullen krijgen. Maar 
het meeste hebben we toch uit de praktijk 
geleerd''.
Jaap blijkt op het gebied van woon-en huur- 
zaken veel ervaring opgedaan te hebben in de 

Nieuwmarkt. Vanuit buurthuis de Boomspij- 
ker heeft hij een aantal jaren advies gegeven.
Fan heeft bij het buurthuis de Vuurtoren ge
werkt en daar veel geleerd over problemen 
met politie en justitie en problemen rond de 
sociale verzekeringen..
Fan en Jaap werken geheel onafhankelijk.
"Dat betekent", zegt Jaap., "dat we dus niet

Jaap en Fan, de buurtadvokaten

in dienst zijn bij de gemeente of een buurt
huis of het wijkcentrum of wat dan ook. Onze 
inkomsten komen uit de rechtszaken die we 
voor mensen uit de wijk gaan voeren. Die 
kosten hoeven de mensen zelf niet te betalen. 
Wij krijgen dat van het rijk via de pro deo- 
regeling".

Zo, nu weet u iets meer van deze twee nieu
we hulpverleners in de buurt en van de hulp 
die ze de buurt willen en kunnen bieden. 
U kunt elke maandag- en donderdagavond bij 
hen terecht tussen zeven en half acht Adres:, 
De Wittenkade, hoek le Nassaustraat. En, voor 
alle duidelijkheid: hun hulp is dus geheel gra
tis | "Ook al is de verbouwing nog niet klaar, 
we zullen er voor zorgen dat u prettig ont
vangen wordt en dat u geen kou hoeft te l i j 
den in de wachtkamer", zegt Fan tot besluit.
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Kort nieuws over verkeer: \

VERKEERS
CIRCULATIEPLAN
Maandagavond 8 november zal tijdens de wijk- 
raadsvergadering onder meer gesproken wor
den over het verkeerscirculatieplan voor Am
sterdam voor wat betreft de Staatsliedenbuurt. 
De werkgroep verkeer nodigt elke belangstel
lende buurtbewoner uit te vernemen wat de 
gemeente van plan is met het verkeer in onze 

stad.
Voor de Staatsliedenbuurt is vooral van belang 
welke waarde aan de Van Hallstraat wordt 
toegekend: Aan- en afvoerweg voor buurtver
keer en dus een vrij rustig verkeersbeeld 
of doorvoerweg, dat wil zeggen autoverkeer 
bestemd voor elders maakt gebruik van de 
Van Hallstraat.
In het laatste geval blijft de toestand van nu' 
gehandhaafd, nl. een racebaan met alle geva

ren van dien.

ZEBRAPAD IN DE VAN HALLSTRAAT: 
Opnieuw is bij de wethouder voor Verkeer er 
op aangedrongen dat ter hoogte Van de Van 
Reuningenstraat/Van Beuningenplein een door 
verkeerslichten beveiligde oversteekplaats 
voor voetgangers wordt aangelegd ter bevei
liging vooral van overstekende jongeren en 

bejaarden.

VERKEERSLICHTEN FREDERIK HENDRIK - 

PLANTSOEN/NASSAUKADE:
Zoals de situatie met betrekking tot het aan
brengen van verkeerslichten er thans voor 
staat, zijn deze van het lijstje voor 1977 af- 

gevoerd.
Dit houdt in, dat er het volgend jaar nog 
geen verkeerslichten op dit als zeer gevaar
lijk geboekt staand kruispunt komen.

om de problemen die op de scholen spelen,
gezamelijk op te lossen, of iets vin elkaar
te leren, of om samen iets te organiseren. 
In de ouderkommissie is ook over het pro
bleem "niet je kinderen'met het huiswerk kun
nen helpen" gesproken. In andere buurten be
staan al kursussen onder de naam "ouders 
op herhaling". Wij willen nu graag van u we
ten of u voor een dergelijke kursus voelt 
over de inhoud en vorm moeten we nog pra
ten. Voelt u hier iets voor, geef uw naam en 
adres dan op bij het hoofd van de school 
van uw kind(eren).

W IJKRAAD
Mensen die informatie willen hebben over 
allerlei akties en aktiviteiten in de buurt of 
die daaraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag i/m  vrijdag langs 
komen op het wijkcentrum, Van Hallstraat 81 
(tel. 82 11 33).
- op maandag 8 november 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 zaal
tje naast de Prinsesse-kerk, Van Hallstraat 164

HUURSPREEKUUR
U 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 Beunineenstraat 16.

W IJKPOST 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.

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.

AKTIE
VOOR MINIMUM

JEUGDLOON
Er zijn een boel jongeren die van hun baas 
niet het geld krijgen waar ze recht op hebben. 
Het minimum jeugdloon en de CAO-lonen voor 
jongeren worden steeds vaker ontdoken. 
Daarnaast zijn er steeds meer bazen die aan 
jongeren helemaal geen loon meer uitbetalen, 

maar een zakgeld.
De jongeren-organisatie vanhetNVV, hetNVV- 
jongerenkontakt houdt van 1 tot 6 november 
een landelijke aktie om deze ontduiking op te 
sporen en aan de kaak te stellen. In ruim 
veertig plaatsen in het land zijn meldingspos- 
ten opgezet waar jongeren kunnen melden of 
ze minder betaald krijgen dan waar ze recht 

op hebben.
Alle NVV-bonden hebben toegezegd dat jonge
ren die klachten hebben over hun beloning 
meteen geholpen zullen worden, als ze lid 
zijn of lid worden van een van die bonden. 
Op zaterdag 6 november wordt de aktie afge
sloten met een demonstratie en manifestatie in 
Hengelo. Daar zijn vier metaal-bedrijven er 
toe overgegaan om jongeren zakgeld te be
talen in plaats van het loon waar ze recht 
op hebben.
De eisen tijdens deze manifestatie zijn: Geen 
zakgeld maar loon en Stop ontduiking M ini
mum-jeugdloon
Ook vanuit Amsterdam vertrekken zaterdag 
6 november bussen naar Hengelo.
Voor klachten over je loon en kaarten voor 
de manifestatie kun je terecht bij het NVV- 
distriktskantoor, Vondelstraat 70, tel. 126 126 

In onze wijk kun je terecht bij buurthuis de 
Vuurtoren, le Nassaustraat 36, tel. 860 237 
(vşn 7 tot 9 uur *s avonds).

plan nog steeds B E D R E I G D
De werkgroep Verkeer en het wijkcentrum 
hebben nog steeds geen bevredigend antwoord 
gekregen.van de gemeente op de vraag: waar
om moet straks het Fred. Hendrikplantsoen 
een permanente wachtplaats worden voor 
trams. Zoals bekend: het GVB is van plan. de 
frekwentie van tram 3 en 10 op te voeren.

• Maar niet alle trams zullen dan doorrijden 

naar het eindpunt. Een groot deel zal keren 
rond het plantsoen. De werkgroep Verkeer 
vindt dit onjuist. Zij vinden dat alle trams 
moeten doorrijden naar het eindpunt.
Ook bewoners van de Staatsliedenbuurt heb
ben recht op verbetering van het openbaar 
vervoer. Bovendien: als we toestaan dat een 
deel van de trams keert bij het plantsoen, 
kan dat betekenen dat in de toekomst de rest 
van de route van de huidige lijn 10 hele
maal eindpunt wordt voor alle trams.
Om de overlast voor bewoners bij het eind

punt vf.n lijn 10 (in de toekomst wordt dat 
lijn 3) te verminderen, wordt door de Ver- 
keersgroep voorgesteld de tram te laten ke
ren op het terrein van het waterleidingbedrijf. 
Wel gaat de werkgroep akkoord met het plant
soen als tijdelijke tramhalte van lijn 14.

Het minimum jeugdloon (voor ongenuwaen) be
draagt:
leeftijd bruto maandloon bruto weekloon

23 jaar f 1470,30 f 339,30
20 jaar f 1139,50 f 263,—
16 jaar f 698,40 f 161,20 
16 jaar,

2 dagen leerplichtig f 419,04 f 96,72

M AATSCHAPPELIJK W ERK
Een van de plaatsen in de wijk waar u terecht 
kunt voor maatschappelijk werk is buurthuis 
de Witte Brug. U bent welkom op dinsdag
en donderdagavond van 7 tot 8 uur en v rij
dag morgen van half tien tot half, elf. Tijdens 
de verbouwing is het adres: Van Beuningen
straat 16, tel. 84 86 72.

SCHOONMAAK IN DE HERFST
De gemeeme is vorige maand gestart met de grote schoonmaakaktie in de Staatsliedenbuurt. 
Elke dag wordt ongeveer een kilometer straat schoongespoten. Ook deze maand zal de aktie nog
doorgaan.

De gemeentelijke schoonmaakploeg doet zijn werk uitstekend. Maar helaas, nog geen dag na
dat de ploeg een straat heeft schoongespoten, liggen er weer opengetrapte vuilniszakken en 
hondendrollen op de stoep. Waar is dat nou voor nodig? Laat deze schoonmaakaktie een stimu

lans zijn voor ALLE buurtbewoners om de buurt SCHOON TE HOUDEN!

Ook hierover is de wethouder van Verkeer 
verzocht maatregelen te nemen, daar het on-, 
toelaatbaar is, dat uitstel kan inhouden dat 
het aantal verkeersslachtoffers op dit kruis
punt in de naaste toekomst blijft toenemen.

OUDERS
OP HERHALING
Staat u ook weleens met de mond vol tanden,
- als uw zoontje of dochtertje vraagt iets uit 

te leggen over het huiswerk
- of rekent u wel eens wat voor op een ma

nier waar hij/zij niets van snapt: de juf
frouw doet het niet zo"

- of komt uw kind met iets thuis waar u hele
maal nooit iets van gehoord hebt?

Al deze problemen worden door meer ouders 
ervaren. Niemand heeft zich daarvoor te scha
men, tijden veranderen nietwaar.... Waar het 
ons nu om gaat, is te weten te komen hoeveel 
ouders er met dergelijke problemen zitten, 
en wat belangrijk is....welke ouders willen 

daar wat aan doen?
Zoals u misschien al eens gehoord heeft, is 
er sinds kort een Gezamelijke Ouderkommis

sie in de Staatsliedenbuurt (GOK). Sommige 
scholen zijn hierin vertegenwoordigd, andere 
helaas nog niet. De bedoeling van het GOK is

Het clubgebouw van

DVOS:

een (h)echte buurtvereniging
Het is de hoogste tijd dat we in onze WIJK
KRANT eens een plaatsje inruimen voor de 
sportvereniging DVOS.
DVOS werd in 1942 opgericht door een paar 
jongens uit onze wijk. Ze noemden de klub 
toen DVO (Door Vrienden Opgericht).
Deze jongens kregen al gauw veel sympathie 
van ouders en buurtgenoten. Ook de winke
liers begonnen de klub te steunen.
Er werd een bestuur gevormd en de ver
eniging kon toen aan de echte voetbalkompe- 
titie deelnemen, met verschillende jeugd-elf
tallen en senioren.

Maar ook deze jonge vereniging moest de 
ellende van de oorlog meemaken. Veel spe
lers moesten werken in Duitsland of onder

duiken.
Maar na de oorlog ging men met frisse moed 

verder. De naam werd toen veranderd in 
DVOS (Door Vrienden Opgericht Staatslieden- 

Icwartier). De vereniging groeide sterk, het 
werd een (h)echte buurtklub.
Maar na enkele jaren van 'ups', kwamen de 
'downs'. Door veel bestuurswisselingen maak
te DVOS moeilijke'tijden mee.

Maar het fijne was juist dat onaanks de kon- 
flikten de belangen van de jeugd centraal ble
ven staan. Men was er van overtuigd dat 'wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst’.
Met deze leus heeft men altijd gestreden en 
is men uiteindelijk als overwinnaar uit de 
bus gekomen.

Juist daarom is het belangrijk DVOS eens 
in het zonnetje te zetten.
Vanaf 6 jaar kunnen de kinderen bij DVOS 
terecht, vanaf 8 jaar wordt er in de kom
petitie gespeeld. De vereniging zorgt goed 
voor haar jeugd: vanaf de B-pupillen k rij
gen de jongens de sportkleding gratis aan
geboden en worden de kleren ook gratis ge
wassen.
Om sportief te blijven, dat hebben we zo 
broodnodig in deze tijd, kunnen ook de meis
jes terecht bij DVOS. Voor hen is er een 
speciale handbal-afdeling opgericht.
Mocht u, of jullie, meer willen weten van 
onze eigen sportvereniging in de Staatslie
denbuurt, . kom dan eens naar het klubgebouw 
in de Van Boetzelaerstraat 29. Op maandag
en vrijdagavond worden daar alle gewenste 
inlichtingen gegeven.


