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De huurver
hoging in 1977
Op het moment dac dit artikeltje geschreven 
werd is er nog steeds geen duidelijkheid over 
hoe het zat gaan met de huren in 1977. 
Ten eerste Is at onduidelijk hoe hoog het per
centage zal zijn van de komende huurverho
ging. Het CDA in de Tweede Kamer eist een 
huurverhoging van 8^ per 1 april, staatsse
cretaris Marcel van Dam wil 7^ terwijl CPN- 
kamerlid Wtm van het Schip een motie heeft 
ingediend om de huurverhoging op 0% te 
zetten. A ls we de koffiedikkijkers van radio 
en televisie mogen geloven zal Van Dam hier 
z'n zin krijgen.

DE HUURHARMONISATIE.
Verder is het onduidelijk of dit Jaar de huur
harmonisatie al ingevoerd wordt en voor welk 
type woningen. De huurharmonisatie zal voor 
onze buurt betekenen dat de huren flink zul
len worden opgetrokken; In enkele Jaren zelfs 
tot ongeveer 70 a 80%.
De huurharmonisatie is een uitvinding geweest 
van KVP -ministers uit vortge kabinetten.
Steeds is door akties en protesten van huur- 
comitees, huurdersverenigmgen en andere o r 
ganisaties deze huurharmonisatie uitgesteld. 
Van Dam probeert het echter nu weer op
nieuw via zijn zg. "puntenwaarderingsscel- 
s e l".
Als dit jaar de huurharmonisatie ook in onze 
buurt van toepassing zal worden zal dii waar
schijnlijk alleen voor gemeente- en woning
wetwoningen zijn. Dit kan betekenen dat ze 
niet met een huurverhoging van 7 of 6, maar 
van 11 of 12% te maken krijgen. Is 7 of 
al onaanvaardbaar 11 of 12^ is natuurlijk 
helemaal niet te pruimen.
Zoals gezegd is hierver nog niets beslist. 
Een belangrijke rol zal hierbij spelen dé 
strijd die huurders en huurdersorganisaties 
nu al voeren en moeten blijven voeren.

DE ARGUMENTEN VAN VAN DAM'
Zoals het er nu uitziet zullen dus in ieder 
geval de bewoners van particuliere wonin
gen dit jaar weer een ouderwetse, jaarlijkse 
huurverhoging krijgen, die dit maal waar
schijnlijk 7% bedraagt. Van Dam vindt 8% 
voor dit jaar niet nodig, immers de onder
houdskosten stijgen toch ook nier zo hard? 
Nu is echter de sltuaüe in onze buurt zo dat 
de meeste huisbazen nul procent aan onder
houd doen: veel huisbazen, de goede met te 
na gesproken doen niets of bijna niets aan het 
onderhoud van hun woningen.
Betaalde iemand in 1960 f 40.- aan huur, 
nu zal hij f  140,- of meer betalen, dus b ij- 
elkaar f 100.- aan verhoging die maande
lijks aan groot onderhoud uit zou moeten 
gaaa. De praktijk wijst echter anders uiL 
Voor het merendeel is er vooral die huur
verhogingen die de huurders de afgelopen ja 
ren hebben betaald niets of bijna niets aan 
verhoging van het wooncomfort terug geko
men.
Verder gebruikt Van Dam weer het argu
ment van de lonen en de inflatie. Al gebruikt 
hij dat argument nu eens een keer tegen het 
CDA, Van Dam schijnt te vergeten dat het 
Juist in de periode van de loonstop was dat 
de prijzen en inflatie het hardst stegen. Wat 
verder ook hard steeg waren de winsten van 
de grootste eigenaren van onroerend goed 
en de hypotheekvers chaffers: de banken.
WAT ER NU MOET GAAN GEBEUREN.
Ook dit jaar zal er weer aktie tegen de 
huurverhoging gevoerd moeten worden. De vo
rige jaren is het succes van de akties ge 
weest dat de huurharmonisatie In de negen
tiende eeuwse buurten niet is doorgevoerd. 
Steeds meer huurcomitees en huurdersver- 
enigingen zijn er opgericht.
Voor dit Jaar bestaan er al plannen om in 
de grote steden van ons land grote manifes
taties 'te houden tegen de huurverhoging. Ook 
in Amsterdam zal er zo een manifestatie ge 
organiseerd worden. Daarbij moeten we het 
echter niet laten. Ook in onze eigen buurt zal 
de aktie tegen de huurverhoging gevoerd moe
ten worden.
Om al deze akties voor re bereiden organi
seert het huurcomité Hugo de Groot/Frede- 
rik Hendukbuurt een vergadering waar ieder
een die aktie wil voeren tegen de huurverho
ging uitgenodigd wordt mee te doen.
Deze vergadering vindt plaats:
MAANDAG 17 JANUARI IN BUURTHUIS HET 
TREFPUNT, 3e Hugo de Grootstraat 5.

De Woonerf-supporters.

WIJKCENTRUM 
VIERT 5-JARIG RESTAAN

Zo'u vijf Jaar geleden bood wethouder Kuy- 
pes het wijkcentrum de sleutels aan van de 
benedenverdieping van Ue Van Hallstraat 81. 
Dat was een belangrijk moment voor de groep 
mensen Jie al enige tijd bezig waren geweest 
om de aktiviteiten in de wijk een extra Im 
puls te geven.-Door een eigen kantoortje en 
een eigen vergaderruimte kon dat werk pas 
goed op gang komen.
De aktiviteiten zijn inmiddels zo scerk uitge
breid, dat de ruimte in de Van Hallstraat 
veel te klein is geworden. Soms zitten er 
mensen rond de krappe keukentafel te ver
gaderen, omdat alle andere plekjes al bezet 
zijn. De wi j kraadsvergaderingen worden sinds 
enige tijd in de zaal naast de Prinsessekerk 
gehouden, omdat de vergaderruimte in de Van 
Hallstraat 61 veel të klein is.
V ijf jaar hebban wo nu due. ouzo eigen ruimte. 
T e r  gelegenheid van dat feit zal er binnenkort 
een extra wijkkrant ultkomen met een over
zicht van akties en aktiviteiten in de vijf jaar. 
D ie kram zal lateu ziei: wat or imniddels 
voor de wijk bereikt Is, maar zal ook laten 
zien hoeveel dingen er nog steeds NIET zijn 
bereikt.
Een wijkcentrum kan pas goed zijn werk doen, 
als zeer veel mensen uit de wijk op een of 
andere niarner meewerken om op allerlei g e 
bied de buurt te helpen verbeteren. Gelukkig 
kunnen we vaststellen dat in de afgelopen 
vijf jaar inderdaad zeer veel mensön uit de 
Staatslieden- en Hugo de Crootbuurt betrok
ken zijn geweest bij het wijkcentrum.
De wijkraod vond hrt e**n goed idee. om ter 
gelegenheid van het eerste lustruinaldiemen- 
sen uit te nodigen voor een (besclwiücn) feesi 
Dat gaat gebeuren op 22 Januari in de zaal 
van Westerkwanier aan het Van Beunlngen- 
plein, van 4 tot 6 uur ’s middags. Een hapje, 
een slokje, een babbeltje en, wie weet, een

Wat is de 
speel-o-theek

dansje, maar vooral: een gezellige ontmoeting 
van alle mensen die nu en in het verleden 
betrokken zijn bij het wijkcentrum, dat ls de 
bedoeling. Als speciale attrakue zal optre
den het cabaret HONOLULU. liuks maar toch 
lekker, of, zo u wil: lekker links.
Dus: we nodigen iedereen uit die zich betrok
ken voelt bij het wel en wee van ons wijk
centrum om er 22 januari een vrolijke mid
dag van te maken in bet gebouw van W ester- 
kwartierl

De speeZ-o-fheek is een uitleen-instel- 
fing voor speelgoed. Het is een initiatief 
van de afdeling jeugdgezondheidszorg 
van de GGD. O p pag. 2 leest U  alles 
over deze nieuwe buurtvoorziening.

Ben gezellig zitje in het wijkcentrum.

Wethouder 
De Cloe 
komt praten 
met de wijk
Op 7 februari zal het wijkcentrum een grote 
wijkvergadering organiseren. Op die datum be
zoekt wethouder De Cloe namelijk onze wijk. 
Hij zal op die vergadering antwoord geven op 
de vele kritiek vanuit de verschillende delen 
van de buurt op het trage tempo waarin ver
nieuwingen en verbeteringen van de wijk tot 
stand komen.
Vanuit met name de Noord Oost Punt zullen 
garanties worden gevraagd voor snelle nieuw
bouw en betaalbare huren. Ook zal aan de 
kaak worden gesteld, dat in allerlei delen van 
de wijk nodeloos huizen worden dichtgespij
kerd of gesloopt door het. volgens ons, w ille 
keurige aanschrijvingsbeleid van Bouw en Wo
ning Toezicht.
Vanuit het wijkcentrum zal geeist worden dat 
zo snel mogelijk het globaal bestemmingsplan 
op tafel ligt om daardoor ongewenste ontwik
kelingen in de wijk een lialt te kunnen toe
roepen.
Ook andere problemen zullen aan bod komen: 
de toekomst van de Fagelbuurt(FrecL Hendrik - 
plantsoen en Fagelstraat), het uttblijven van 
renovatie van de gemeentewoningen in de Van 
Houweningensiraat, de Prinsesse-kerk die nog 
steeds niet door de gemeente is gekocht, de 
toekomst van het wooi)erf.
De vergadering zal waarschijnlijk gehouden 
worden in de Zaagmolenschpol. Zoals u ziet: 
er komen zaken aan bod die de direkte toe
komst van onze wijk aangaan. We zullen de 
wethouder laten zien. dat wij die toekomst 
serieur nemen, dat wij verbeteringen willen 
en dat er een etnd moet komen aan de jaren
lange verwaarlozing van onze wijkl Noteer dus 
vast de datum: 7 februari. Volgende maand 
zullen we nog even aan deze belangrijke ve r
gaderingen helpen herinneren.

Een woonerf tussen Van Hall

straat en Markthallen:

W00NERF- 
SUPP0RTERS 
BIJEEN
15 decem ber jl. waren de w oonerf- 
supporters bijeen in buurthuis Ons 
Huis, aan het Van Beuningenplein. 
Na het welkom stwoord door een van 
de leden van de buurtgroep Woon
e r f,  volgde een kort overzich t van 
de stand van zaken op dit moment: 
A lle  gem eentelijke diensten hebben 
een gunstig advies uitgebracht en 
vinden dat e r  een woonerf in dit deel 
van de Staatsliedenbuurt kan 
worden aangelegd.
Dat hebben ze dan ook aan hun 
hoogste chef, wethouder De Cloe, 
meegedeeld. De wethouder zal op 
zijn  beurt de gemeenteraad vragen 
om de aanleg van een woonerf goed 
te keuren, en dus toe te staan dat 
de nodige miljoenen worden u itge
geven. A ls  alles vlot verloopt, kan 
het woonerf e r  dan binnen 3 jaar 
liggen.

Maar, als zo vaak in onze stad, loopt de woon
erf-zaak juist vanwegediecentenopditmoment 
een stuk langzamer. De wethouder hoopt nU 
een deel van het geld los te krijgen in Den 
Haag, bij minister VVesterterp.
Daar valt best in te komen. Maar duidelijk is 
dat buurtgroep en supporters geen enkele zin 
hebben om er meer dan een paar maajidjes 
op te wachten. A ls Westerterp de scharkist 
nog langer dicht wil houden, dan moet de ge 
meente het ontbrekende geld maar tijdelijk 
voorschietenl
Dat ongeduld moet de wethouder maar eens 
goed merken, als hij op bezoek komt in onze 
buurt. (Thans vastgesteld op 8 februari a.s. - 
red.).
De woonerf-supporters hopen er met z'n allen 
tegenaan te gaan.
U zult het wel merken.
Het volgende punt van de vergadering was, dat 
een ambtenaar van Stadsontwikkeling uitlegde 
hoe je zo’ n doodgewone rechte, saaie straat 
als hier in de buurt, tot woonerf inrlcht. 
Met de handen vol kleurkrijt tekende hij op 
een schoolbord voor, hoe een straat gezelliger 
en veiliger kan worden en meer speelgele- 
genheld voor de kinderen kan opleveren. 
Daarna kwamen de voorbeeld-tekeningen op 
tafel. Voorbeelden die de ambtenaar de afge
lopen maand had gemaakt samen met de buurt
groep voor het Woonerf,
Natuurlijk was iedereen erg benieuwd. Ook in 
de voorbeeld-tekeningen kwam goed naar vo
ren. dat de aanleg van een woonerf alleen 
mogelijk is na een eenvoudige, mafcr ingrij
pende maatregel.
Groen, zitjes, drempels in de weg, speel
plekken enzovoorts eisen de nodige straat- 
ruimte. In de woonerfstrnat kunnen dus min
der auto’ s geparkeerd worden dan nu in de 
straten het geval is.
Bovendien is het voor de wat grotere jeugd 
nodig dat er een paar speelstraten komen: 
Gedacht wordt aan het Van Beuningenplein 
(de kant met de even nummers), aan het 
stukje Kempenaerstraat bij de politiepost, aan 
een stuk Schaepmanstraat. aan het stuk Kem
penaerstraat achter de garage van Autopon. 
In zo'n speelstraat zal niet of nauwelijks 
geparkeerd kunnen worden (behalve door in
validen natuurlijk}.
Voorlopig gaat de gemeente er vanuit dat er 
in het totaal evenveel parkeerplaatsen komen 
in de fabrieks- en kantoorstraten: Indi'Hon-

Vervolg naar pag. 2



Vergadering over Hugo de Grootplein.

PLANNEN VOOR 
DE HUGO DE GROOTPLEIN

Woonerf-supporters
Vervolg van pag. 1 

ker Curtiusstraat. de Buyskade en in de Van 
Hogendorpstraat (bij de sporthal).
Tenslotte werd de avond besloten door de 
woonerf-supporters met het vaste voorne
men om de medebuurtbewoners nog weer eens 
te gaan inlichten over het prettige van een 
woonerf in onze buurt; otn 20 nog méér sup
porters te krijgen.
Hoe meer woonerf-supporters -  hoe beter, 
want des te steviger kan de buurtgroep Woon
erf op 8 februari a.s. wethouder De Cloe aan 
zijn Jasje trekkenl
- Wie meer wil weten over een woonerf 
tussen Van Hallstraat en Markthallen
- W je denkt dat bij/zij een nog onbekende 
woonerf-supporter is
- Wie mee wil helpen met het maken van 
spandoeken, affiesjes, met het verspreiden 
van de Woonerf-folders of mee wil doen met 
het op touw zetten van vrolijk straatgebeuren 
kan gaan of bellen naar buurtgroep Woon
erf, p/a jo s je  Smit, wb. P ieter paradijs. 
Van Bossepad 16, telefoon 848028.

Krakers 
in discussie 
met 
buurt
bewoners
Al geruime tijd is de z.g. woongroep Staats
liedenbuurt bezig met kraakakties van leeg 
staande huizen in de buurt, met name jn de 
Noord Oost Punt. Die akües worden door om 
wonenden vaak met gemengde gevoelens be
keken.
In kraakpanden kunnen vaak gevaarlijke s i ' 
tuaties ontstaan.
Men denkt dan terug aan de brand in een 
kraakpand in de Van der Duynstraat, nu twee 
jaar geleden. Bovendien: de bewoners in de 
NOP willen dat leegstaande en dichtgespij
kerde panden zo gauw mogelijk plaats maken 
voor nieuwbouw. En krakers gaan misschien 
straks voor vertraging zorgen. Ten slotte 
vinden veel mensen dat kraken een situatie 
in de hand werkt waarin iedereen zijn eigen 
recht gaat zoeken. En dat is toch niet de 
manier om misstanden uit de wereld te hel
pen.
De woongroep is van mening dat veel v e r 
wijten aan krakers niet terecht zijn. Daar
om organiseerde de groep op 14 december 
een buurtbijeenkomst om over de kritiek te 
praten.
Op die vergadering waren o.a. aanwezig een 
paar mensen van het regio-overleg in de NOP 
van de CPN-afdeling Staatsliedenbuurt en van 
het wijkcentrum.
Z ij hebben zo’n anderhalf uur met de krakers 
gediskussieerd.
A llereerst kwam naar voren dat de krakers 
er alles aan doen om gevaarlijke situaties 
in kraakpanden te voorkomen. Bovendien v e r 
zekerden ze dat ze er niet op uit zijn ve r
nieuwingen In de buurt tegen te gaan. Zo gauw
er bouwplannen zijn, verlaten z ij de wonin' 
gen. Vta hun kontakten bij de gemeente pro
beren ze na re gaan hoe lang een pand nog 
kan blijven staan. Ze kraken alleen panden 
die de eerstkomende Jaren nog niet tegen de 
vlakte hoeven. 2eiden ze.
En wat betreft het punt dat ze het recht in 
eigen hand nemen: "In  principe verlaten wij 
een kraakwoning als iemand op komt dagen 
die via Herhuisvesting de woning heeft toe
gewezen gekregen.”
Maar voor de buurtvertegenwoordlgers wa
ren deze antwoorden toch niet helemaal be
vredigend.
"K ijk , niemand ta l het een ander kwalijk ne
men als die een woning kraakt die al jaren 
leegstaat en voorlopig nog niet gesloopt gaat 
worden. Maar de problemen los je  er niet 
mee op.
Wat nodig is. is dat alle krachten in de buurt 
zich verenigen om samen op te treden voor 
de stadsvernieuwing.
Zowel de woningnood als de stadsvernieuwing 
zijn politieke kwesties. Die kan je  niet in je 
eentje oplossen. En ook het georganiseerd 
kraken is natuurlijk geen oplossing.
Als we niet oppassen maken ze van Amster
dam een stad waar alleen nog mensen wonen 
met hogere inkomens, met alleen nog maar 
dure huur- en koopwoningen. Dat is  niet in 
jullie belang en niet in ons belang. We w il
len allemaal dat er goede en betaalbare wo
ningen komen. Daarom moeten jullie je  niet 
isoleren, maar met ons meevechtend 

Deze diskussie was natuurlijk met voldoende 
om alle kritiek weg ce nemen. Maar hij heeft 
er wel toe geleid dat sommige mensen van 
de woongroep willen gaan meewerken aan de 
akties voor versnelling van de stadsvernieu
wing. Een positief resultaatl

Op maandagavond 15 november werd er in 
het Buurthuis De Reiger een bijeenkomst 
gehouden met het doe! de plannen om het 
Hugo de Grootplein te veranderen te bepra
ten met buurtbewoners en winkeliers.
In het kort hield het plan het volgende in:
- de ventwegen worden versmald zodat het 

voor het verkeer onaantrekkelijk wordt om 
deze wegen te gebruiken, maar nog wel 
breed genoeg voor laden en lossen

- het trottoir voor de winkels wordt h ier
door 2 meter breder (5.80 meter).

- er worden ■'Amsterdammertjes". banken 
e.d. geplaatst zodat parkeren op de stoep 
niet mogelijk Is.

- er worden aan beide kanten van de vent
wegen bomen (bij)geplant.

Op de bijeenkomst waren bewoners en win
keliers van hec plein, ambtenaren van Be- 
stuurskontakten en Verkeer van de gemeen
te en vertegenwoordigers van Buurthuis De 
Reiger en de werkgroep Van Houweningen 
aanwezig.
Er kwamen bezwaren tegen de te planten bo
men aan de huizenkant. Van de bewoners omdat 
de bomen te veel licht weghouden: met de be
staande bomen is het al zo donker vindt men. 
En van de kant van de winkeliers omdat hun 
leveranciers met grote vrachtwagens de vent- 
weg niet mkunnen. In plaats van bomen zul
len nu aan de huizenkant plantenbakken ge 
plaatst worden. Er zullen toch enige parkeer
plaatsen {met.parkeermeters) gehandhaafd b lij
ven, nl. op elke hoek waar de winkels zitten 
drie plaatsen. Ook zullen er parkeermeters 
voor de ambachtsschool geplaatst worden t.b,v 
de pleinbezoekers.
Met de overige voorstellen was men tevre-

Om echter niet opnieuw met een kluitje in het 
riet gestuurd te worden heeft het huurcomlté 
nu ook gemeenteraadsleden van PvdA en CPN 
benaderd om binnen de gemeente hard werk 
te maken van onze eisen.
Verder is er een adres aan de gemeente
raad geschreven (een adres is een briefje 
dat door de gemeenteraad behandeld moet 
worden). In dit “ adres'’ komt een verslag 
voor van het gesprek met de wethouder, de 
resultaten die behaald zijn het afgelopen j8ar 
en de eisen van het huurcomité en de bewo
ners.
Hie volgt een gedeelte uit dit "a d res ":
*'ln een onlangs gehouden gesprek tussen wet
houder Kuypers, bewoners, ambtenaren en 
huurcomlté zijn een aantal toezeggingen ge
daan over de herhuisvesting van de bewoners 
in de zwaarst getroffen panden en de aktivi- 
teiten van Bouw en Woningtoezicht in deze 
panden. Er van uitgaand dat deze toezeg
gingen nagekomen worden zijn nu de belang
rijkste eisen van de bewones en huurcomité:
- Dat de gemeente verdergaande speculatie 
en verkrotting tegengaat.

den: het zal de veiligheid bevorderen en de 
aanblik van het Hugo de Grootplein zal er 
sterk op vooruitgaan.
Wanneer het plan uitgevoerd gaat worden? 
Misschien eind '71  werd optimistisch gezegd 
Maar ge2ien Amsterdams financiële positie 
kan het nog best later worden.
Maar als het uitgevoerd wordt zal de gehele 
bestrating vernieuwd worden. En dan, zei 
een winkelier, moeten de winkeliers maar 
eens de koppen en portemonnee'? bij elkaar 
steken, zodat er een fraaie sierbestrating 
aangelegd kan worden. Wie weetl

Werkgroep Van Houweningen 
Kontaktpersoon: Menno Evers 
Van Houweningenstraat 33hs.

worden.

SPREEKUUR 
VAN DE NOORD OOST PUNT
Enige tijd geleden is het regio-overleg begon
nen met een apart spreekuur vóor de Noord 
Oost Punt. Daar kunt u terecht met allerlei 
huurproblemen, maar ook voor allerlei an
dere informatie. U weet het, de straten rond 
het Van Hogendorpplein zullen langzamerhand 
vernieuwd gaan worden. Veel bewoners weten 
niet of hun woning daar ook bij hoort, en. 
zo ja. wanneer er dan gesloopt gaat worden. 
Veel mensen hebben ook vragen over het recht 
op vervangendewoonrilimte, verhuiskostenver
goeding e.d.
Regelmatig krijgt u zowel ’ van de gemeente 
als van het regio-overleg informatie-krantjes 
in de bus. Maar misschien blijven er toch nog 
vragen onbeantwoord.
Komt u dan even langs op het spreekuur, 
want misschien kunnen wij u helpen.
U kunt langskomen op dinsdagmorgen van 10 
tot 12 uur en dinsdagavond van 7 tot 8 uur. 
Adres: Van Beuningenstraat 16.

SPEEL-O-THEEK: 
een speelgoeduitleen
ln deze kadoweken wordt ook aan 
speelgoed w eer heel wat ge ld  u it
gegeven. J am mer dat het dure 
speelgoed soms al heel snel in 
een hoekje vergeten  b lijft liggen. 
M aar hoe moet je  er ook achter 
komen welk speelgoed succes zal 
hebben bij een kind? In de winkel 
z ie t het e r  allem aal prachtig uit. 
Thuis valt het nog wel eens tegen. 
De kans om het uit te proberen 
heb je  in de winkel niet. D ie 
kans krijgen kinderen bij de speel 
-o-theek wei. Daar kunnen kin
deren van zo 'n  1-5 jaar speelgoed 
uitzoeken, e r  een tijd je  m eespelen  
en wat ze het leukste vinden voor 
4 weken mee naar huis nemen. Net 
zoals je  in een bibliotheek op je 
gemak een boek kunt uitzoeken en 
lenen voor een paar weken.
De speel-o-theek is een initiatief van de a f
deling jeugdgezondheidszorg van de CGD in dt 
Van Oldenbarneveldstraat 42. Het gebouw werc 
stukje bij stukje opgeknapt. Daarbij was wa: 
ruimte over. Al langer vonden ze op het bur< 
kleuterzorg dat de ouders, van de peutert 
eigenlijk veel meer de gelegenheid zouden 
moeten hebben om met elkaar te praten. E r
varingen uitwisselen. Bepraten wat je  zo&. 
meemaakt met je kinderen, Ook met welk 
soort speelgoed ze leuk spelen en wat echt 
de moeite waard is om aan te schaffen. 
Op het buro peuterzorg komen de ouders we: 
regelmatig met hun kinderen. Om hen nu de 
kans te geven met elkaar te praten zouder. 
de kinderen ondertussen bezig gehouden moe» 
ten worden. Met speelgoed. 2o ontstond hei 
idee voor de speel-o-theek. Op enkele andere 
plaatsen in het land is er ook een, maar hei 
zijn er nog niet veel. ln de Van Oldenbar- 
neveldtstraat is de speel-o-theek half no
vember van start gegaan. Het is een gezel
lige ruimte. De peuters en kleuters vinder, 
er echt goed speelgoed, waardoor ze hur 
eigen fantasie kunnen uitleven, waardoor zc 
vonrrerr. kleuren en geluiden al spelend le 
ren kennen, speelgoed dat bewegingsspelen 
uitlokt die prima zijn voor de ontwikkeling 
van uw kind.
Een stuk speelgoed kan 4 weken lang geleenc 
worden voor f  l.-. De uitleentermijn kan lx 
verlengd worden met 2 weken, ook voor f  I.- 
Is uw kind er dan nog steeds niet mee uit
gespeeld. dan weet u in elk geval een goede 
speelgoed-koop. Want dat is de bedoeling 
van de speel-o-theek: u te helpen om een 
goede keuze te maken bij de aanschaf van 
speelgoed voor uw kindferen).
Er is van allerlei speelgoed en er komt no$ 
steeds bij. ln vergelijking met de speelgoed
winkel is hier ln elk geval vast een keuze 
van verantwoord speelgoed gemaakt. Er staat 
ook een plank met boekjes, platen - prenter 
en rijmpjes-boeken. V  kunt ze lenen om uh 
voor te lezen. Behalve met het uitleenspeel- 
goed kunnen de kinderen bezig zijn aan de 
klei-water-tafel, op het schoolbord, met hei 
poppenhuis, met plasticine en verf. 's Z o 
mers kan er buiten gespeeld worden in en om 
de zandbak.
Binnen bij de koffiepot vindt u foldertjes om 
gratis of tegen eenvergoeding mee te nemen, 
bijv, "W egw ijzer of speelgoedland**.
E r zijn nu drie medewerksters van het buro- 
team aanwezig op de speel-o-theek-ochten- 
den, dinsdags en donderdags van 9 tot 11 uur. 
Ze helpen de kinderen bij het maken van een 
keuze en bij het spelen, z e  kijken hoe de kin
deren bezig zijn en bij een kopje koffie kunt 1 
een praatje met hen en mettandere vaders 
en moeders maken.
Kortom, de speel-o-theek is een aanwinstvoor 
de wijk die onder de zorg van de dienst aan 
de Van Oldenbarneveldtstraat valt. Mocht u 
meer willen weten, komt u dan eens langs met 
uw kleuter of peuter, of belt u even: tel. 
84 21 05.

Konkrete toezeggingen over 
Frederik Hendrikplantsoen

Het huurcomité Hugo de Groot/Frederik Hen- 
drtkbuurt en bewoners aan het Frederik Hen
drikplantsoen hebben nu al een jaar tang aktie 
gevoerd om te komen tot betaalbare nieuw
bouw en woningverbetering aan het plantsoen. 
Verschillende malen zijn door de wethouders 
De H oe  en Kuijpers en ambtenaren van de 
gemeente toezeggingen gedaan om aan onze 
eisen tegemoet te komen.
Al verschillende malen zijn deze toezeggingen 
niet nagekomen. Ondertussen is de toestand 
aan het plantsoen weer verslechterd. Echter, 
de laatste 1% maand hebben bewoners en huur
comité weer gesprekken gehad met de wet
houders. waarin ditmaal toezeggingen gedaan 
zijn die concreter waren dan ooit daarvoor. 
Die toezeggingen betroffen met name de her
huisvesting van bewoners op 40 hs, 14, 16 
en 18; nummer 40 zal opgeknapt worden, 16 
en 16 gesloopt en 14 blijft staan als 'buffer' 
Verder zal er een hek komen rond de open 
gaten.

Een goede mogelijkheid lüertoe zou zijn als 
jle  gemeente zelf bouwplannen ging ontwikke
len. Wethouder De Cloe heeft ons toegezegd 
de.ze mogelijkheden te onderzoeken. Voor de 
eerste maal heeft hij ons dat reeds toegezegd 
in mei 1976. Wij eisen nu dat dat onderzoek 
snel afgerond wordt, en dat de gemeente snel 
in aktie komt.
- Dat de woningbouw aan het plantsoen be
taalbaar wordt voor de mensen die altijd al 
aan het plantsoen gewoqnd hebben. Arbei
derswoningen dus.
- Bij uitvoering van de reeds goedgekeurde 
bouwplannen van de projekt ontwikkelaar dreigt 
de bezonning in de Fagelstraat op ontoelaat
bare w ijze in gevaar te komen. W ij eisen een 
duidelijkheid over de argumenten die gebruikt 
zijn om deze bouwplannen goed te keuren. In 
dien de bouwplannen strijdig blijken tezijnmet 
bestaande regelingen e.d. dan eisen wij dat 
deze bouwplannen alsnog ingetrokken worden.

Huurkomlté Fred. Hendrik/Hugo de Groot



Kindergenoegen... bier nog in hun oude kostuums.

KOPEREN DRUMBAND HEEFT 
HART VOOR DE BUURT

De drumband van kindervereniging "Kinder - 
genoegen”  bestond vorige maand 12*4 jaar. 
Dat werd gevierd op 11 december. En hoe[ 
Een drukke receptie in de Van Hogendorp- 
s chool, obades van een drietal andere drum
bands en een groot feest, 's  avonds in de kan
tine van Concordia lnter Nos. Tot een uur 
■’ s nachts heeft het geduurd.
Dit alles kreeg nog een extra feestelijk tintje 
• doordat de drumband voor het eerst verscheen 
in het nieuwe, geelkleurige kostuum.
"D aar hebben we hard voor moeten werken" 
vertelt voorzitter Knaap. “ Maandenlang zijn 
we in alle delen van de stad langs de huizen 
gegaan met ballpoints, aanstekers en inteken
lijsten. Die hele uitrusting gaat zo 'n f 26.000 
gulden kosten. De laatste drie duizend hebben 
:\ve nog niet. maar die zullen er ook zeker 
komen".
Kindergenoegen Is bepaald geen rijke ver
eniging. De ledtyi betalen 2 gulden per maand 

.kontributie, en f l,S0 per week voor de drum
band. Daarnaast zijn er de inkomsten uit de 
optredens {50 a 60 per Jaar).
Maar daar staan weer veel uitgaven tegen
over. Zo'n tien keer per jaar gaat de drum
band naar festivals overal In het land.
Ook worden er reisjes naar het buitenland 
georganiseerd. Allemaal gratis voor niks. 
•'Wat ons dwars zü, is.dat we in al die Ja- 
ren van ons bestaan om precies te zijn f  150 
subsidie hebben gekregen. En dan moet Je 
weten dat de vereniging ze lf al 52 jaar ko
ninklijk is goedgekeurd. Binnenkort gaat het 
er dan eindelijk van komen en zullen we on
geveer 1300 gulden per jaar krijgen!"
Maar dat is nier eens voldoende om bijvoor
beeld een fatsoenlijk onderkomen voor de v e r 
eniging te kunnen huren. Na veel rondzwer
ven z i t  de drumband nu in de Van Hogendorp'

. s chool.
De vereniging hoopt daar volgend jaar ook an
dere aktiviteiten te kunnen gaan organiseren, 
zoals een kreche. een instuif en een kaart- 
klub voor de ouderen.

Het is 8llemaal vrijw illigerswerk, wat Kin
dergenoegen doet. Niemand houdt er een cenc 
aan over. ze hebben geen beroepskrachten in 
dienst, Meneer Knaap: "E n  Juist dat v r ij-  
wjlllgerswerk zit bij de overheid in het v e r 
domhoekje. Maar als we ons eenmaal in de 
Van Hogendorps chool genesteld hebben, dan 
zullen ze met een nieuw en goed gebouw op 
de proppen moeten komen wanneer die school 
tegen de vlakte gaatl"

Maar voorlopig zullen de bewoners rond de 
school nog elke zaterdag kunnen genieten van 
de repetities. Die beginnen om half een en du
ren tot ongeveer half vijf.
"Tussen door schenken we dan een glaasje 
fris en kunnen de kinderen een frikandelle- 
tje kopen. Die maken we zelf. want zo hou
den we er nog wat aan overj"
De band bestaat op dit moment uit 70 leden, 
blazers, trommelaars, lira-spelers, vlagge- 
dragers. De leeftijd varieert van 7 tot 35 
jaar.

We 2ullen ze nog vaak zien in onze buurt. 
Want meneer Knaap Is altijd bereid bij buurt- 
akties 'uit te rukken’ . Eens in het jaar ge 
beurt dat op een plechtige manier, ter ge le
genheid van de dodenherdenking op 4 mei. 
' tWe vertrekken dan vanaf het Van Hogen- 
dorpplein en trekken door de Jordaan naar 
de Westermarkt, lk heb zelf vier jaar onder
gedoken gezeten, en lk vind dat je  die oor
log niet mag vergeten, ook de jeugd niet. Ik 
hoop. dat dit jaar alle organisaties in de 
Staatsliedenbuurt mee zullen lopen".

To t slot wil meneer Knaap iedereen harte- 
lijk bedanken voor de giften voor de nieuwe 
kostuums. En voor de mensen die nog geen 
geld gegeven hebben: U kunt alsnog een be
drag storten bij de Spaarbank voor de Stad 
Amsterdam onder nummer 147/83.88.78.- 
350/038 {M. Michilse)! Doe het, want ze v e r 
dienen het|

Inschrijving
bejaarden- 
woningen aan 
De Wittenkade
M et de bejaardenwoningen aan de 
De Wittenkade houden zich  de v o l
gende instellingen bezig: buurt- 
groep  bejaarden voorzieningen 
Staatslieden- en Hugo de G roo t- 
buurt, w ijkpost B voor bejaarden 
G em eentelijke Dienst H erhu isves
ting, Beheersstichting P a tr im o 
nium. Samen zijn  z ij een boek
je  aan het schrijven  waarin in 
form atie  wordt gegeven over a l 
le r le i zaken, zoals huurprijs, huur
subsidiemogelijkheden, s e rv ic e  en 
dergelijke.
Het gereed  komen van dit boekje 
heeft langer op zich doen wachten 
dan was verwacht. Maar hopelijk 
za l het eind februari klaar zijn. 
Zodra het gereed  is , wordt het 
boekje toegezonden aan degenen 
d ie tot nu toe belangstelling heb
ben getoond voor eenbejaardenw o- 
ning aan de De Wittenkade. In het 
boekje wordt een in schrijfform u
l ie r  bijgevoegd. Dat w il zeggen 
dat op het moment nog niemand 
staat ingeschreven als kandidaat

De bejaardenwoningen beginnen al aar
dig vorm te krijgen.

voor deze woningen. W ie te z i j 
ner tijd  het insch rijffo rm u lier in 
levert worde dan ingeschreven als 
kandidaat. D it houdt nog niet in, 
dat dan ook een woning wordt to e - 
gewezen. De toew ijzing van wonin
gen gebeurt pas daarna. E r za l dus 
nog enig geduld beoefend moeten 
worden. Op het W ijkcentrum, Van 
H allstraat 81 kunt u alsnog uw naam 
en adres opgeven, zodat u in maart 
het inform atieboekje krijgt toege
stuurd.

Omgeving
bejaarden-
woningen
Het is al w eer maanden geleden, 
dat de afdeling Beplantingen een 
tekening van de tuinen bij de be
jaardenwoningen aan de buurtbe
woners toonde. In mei was een 
bijeenkomst belegd in de school 
aan de De Wittenkade, waar de a r -  
chitekt een toelichting gaf.
Op die avond waren niet zoveel 
buurtbewoners aanwezig. A fg e 
sproken werd, dat de tekening eerst 
aan a lle  Gemeentediensten en be
drijven  toegezonden zou worderi, 
De besprekingen h ierover tussen 
de G em eente-instan ties hebben 
maandenlang geduurd. A f en toe 
hoorden we iets van de vorderin 
gen.
M edio decem ber kregen we u itein 
delijk  bericht dar. het plan door 
a lle  instanties goedgekeurd was, 
We zullen wel rekening moeten 
houden met enkele opmerkingen. 
Z o  mogen e r  geen struiken boven 
de leidingen geplant worden. In 
januari wordt in het W ijkcentrum 
w ee r  een bespreking gehouden. De 
plannen kunnen dan verder u itge- 
wêrkt worden. Indien ubel3ngstel- 
ling heeft h ierover mee te p ra
ten, kunt u uw naam en adres aan 
het W ijkcentrum opgeven.
U  k rijgt dan een uitnodiging voor 
de volgende vergadering.

HOE STAAT HET MET
DE MIDDENSCHOOL IN OUD-WEST?

Wat is een middenschool 
ook el weer?
De 'middenschool' is geen naam vooreennieu- 
we school in onze buurt.
Nee, onder de term 'middenschool’ wordteen 
nieuw type onderwijs verstaan, waar alle kin
deren die van de basisschool komen naar toe 
gaan. Het Is de bedoeling van minister Van 
Kemenade (Onderwijs) dat in de toekomst 
'middenscholen' de plaats in gaan nemen van 
de huidige LTS'en. huishoudscholen, Leao’ s, 
Mavo’ s en Havo's enz. In de middenschool 
komen alle kinderen terecht en trekken daar 
gezamenlijk drte of vier jaar op om dan pas 
de keuze voor een vervolgopleiding te maken 
Een keuze die nu feiteUjk in de zesde klas 
van de basisschool febeurt. Inde middenschool 
is dus sprake van een fors uitstel van deze 
keuze. Dit heeft tot gevolg dat deze langer en 
beter kan worden voorbereid.
Waarom een middenschool in Oud West?
-  Met Oud west bedoelen we het gebied dat 

. omgrensd wordt door de Spaarndammer-Zee

heldenbuurt, een gedeelte van de Jordaan, 
de Kmkerbuurt en de Overtoom, De Staats
liedenbuurt maakt dus deel uit van het gebied 
Oud-west. Een groot gedeelte van dit gebied 
valt onder de Stadsvernieuwing. Eigen aan 
vernieuwing van de buurt is natuurlijk ook 
een vernieuwing van het onderwijs,
-  Op het ogenblik liggen er zo'n zeven scho
len voor openbaar voortgezet onderwijs in de 
buurt. Omdat er sprake is van een sterk da
lend aantal leerlingen In deze buurten, mag 
verwacht worden dac voor de afzonderlijke 
scholen geen toekomst meer is. 'Sanering' 
in de vorm van werkelijk vernieuwen is nood
zakelijk. Een middenschool biedt hiervoor de 
mogelijkheden.

- In Oud-West is het percentage leerlingen 
dat van de zesde klas basisschool naar het la
ger beroeps onderwijs of naar de Mavo gaat 
het hoogst van Amsterdam, De doorstroming 
van leerlingen naar hogere typen van voort
gezet onderwijs ls pering. Dat dit niet ligt

aan de kapaclteiten of intelligentie van de kin
deren uit onze buurt is duidelijk. Met mo
derne onderwijsmethoden probeert de mid
denschool Juist aan te sluiten bij de speci
fieke problemen van deze kinderen. Vaak b.v. 
kunnen de kinderen thuis, omdat ze daar geen 
eigen ruimte hebben, niet rustig hun huiswerk 
maken. Door nu op school hiervoor de moge
lijkheid te bieden, of het onderwijs zo in te 
richten dat het huiswerk tijdens de les ge
maakt wordt, kan het onderwijs verbeterd 
worden. Door dit soort maatregelen kan de 
middenschool de mogelijkheid bieden voor een 
betere doorstroming van de leerlingen.
- Door de leerkrachten wordt vaak opgemerkt 
dat het theoretische karakter van het onderwijs 
en het al te praktische karakter van het lager 
beroepsonderwijs de leerlingen niet erg moti
veert om onderwijs te volgen.Demiddenschool 
kan door middel van allerlei nieuwe onderwijs
vormen 'denk- en 'doe-onderwijs’ proberen 
samen te laten gaan. Wellicht kan zo de mo
tivatie om onderwijs te volgen weer worden 
vergroot.

o

De motie van 1973
De middenschoolgedachte leeft onder deouders 
en leerkrachten in Oud West. Dat blijkt wel uit 
de motie die door een groot aantal teams van 
basisscholen, ouderkommissies en afde
lingen van politieke partijen in het najaar var, 
1*>73 is aangenomen.
Een van de eisen van die motie was het ter 
beschikking stellen van middelen om deze 
school goed voor te bereiden.
Als uitgangspunt van het onderwijsbeleid van 
de Gemeente geldt dat elk kind gelijke kansen

moet hebben en dat alle kinderen meer moge
lijkheden tot het volgen van onderwijs moeten 
krijgen. Voor het voortgezet onderwijs in Oud 
West betekent dit, da: B W  streven naar één 
of twee scholengemeenschappen. Een ervan 
zal een middenschool omvatten.
Kortom, de betrokkenen in de buurten en de 
Gemeente zijn samer. bezig met de ontwikke
ling van de middenschool in Oud West.
Er zijn echter ook een paar kanttekeningen 
bij het hele proces te plaatsen.
Zo zijn sommige leerkrachten in het voort
gezet onderwijs bevreesd voor 'na de Mam
moet alweer zo’ n grootse operatie in het 
onderwijs'.
Anderen vrezen dat ze zóveel extra werk 
moeten gaan doen, dat ze nauwelijks nog vrije 
tijd overhouden. Weer anderen houden het 
voor onmogeUJk om aan een klas les te ge
ven, waar zowel toekomstige timmerman
nen als architekten in zitten.
Juist omdat de middenschool zoveel on
derwijskundige problemen moet opvangen ls 
in Oud West gekozen voor een extra lange 
voorbereidingsperiode van twee schooljaren. 
Dan kunnen bovengenoemde problemen uitvoe
rig  worden besproken en oplossingen voor 
worden gezocht.

.................^  •••¥9

Hoe nu verder?
Als gezegd, in het voorjaar wordt het onder
zoek dat nu plaats vindt in Oud West rondom 
de middenschool beëindigd. Dan moet een 
nieuwe subsidle-aanvraag bij het ministerie 
van Onderwijs ingediend worden.
Voor Oud West betekent dit dat volgend voor
jaar over het voortgezet onderwijs belangrij
ke beslissingen genomen gaan worden. Daar
om zult u tegen die UJd zeker nog wel eens 
van de middenschool Oud West horen.
Wilt u voor die tijd al informatie over de ont
wikkelingen: Bel of schrijf dan naar de Werk
groep Middenschool Oud West p/a le  Nassau- 
straat 5 ', tel.: 64 50 19.



[ NieUWS VAN DE SOCIAAL RAADSMAN ]
ik begin natuurlijk dit nieuwe jaar U allemaal een goed 1977 te wensen. Ook 
dit jaar, en nog heel wat komende jaren, staat in het teken van de stadsver
nieuwing. U heeft allemaal in de kranten kunnen lezen wat er voor plannen 
bestaan voor de stadsvernieuwing in de Staatsliedenbuurt, als ik het goed 
begrijp moet er binnen zo'n twintig jaar voor driekwart een ,.nieuwe" Staats- 
ledenbuurt gebouwd worden.
Omdat U allemaal inspraak heeft in de beslissingen die ten aanzien van deze 
stadsvernieuwing genomen gaan worden, BEZO EK  dan ook de vergade
ringen, laat Uw stem gelden

Na deze nieuwjaarsboodschap weer terug naar het heden, op 1 januari 1977 
zijn er weer een heleboel uitkeringen verhoogd. Hieronder zal Ik trachten U 
de nieuwe bedragen duidelijk te maken, let op de inhouding van loonbelas
ting, wat nogal wat verwarring schept.
Voor meer uitgebreide informatie en verduidelijking hierover, kunt U op mijn 
spreekuur terecht.

AOW:
2 personen, b ru to ..............  f  1177,50
Inhouding loonbelasting .....  f  38,60

Netto .............................. f  1138,90

1 persoon, bruto ..............  f  804,—
Loonbelasting .................  f  9.60

f  794,40Netto .........................

AWW:
Weduwen +  kinderen, 
niet tellend voor kinderbijslag.
Bruto .............................. ƒ1177,50
Loonbelasting .................  f  119.50

Inhouding ziekenfonds
1058,—

51,17

Netto ...............................f  1006.83

Weduwen +  1 kind. 
tellend voor kinderbijslag.
Bruto ...............................f  1177.50
Loonbelasting ................. .f  65,—

Ziekenfonds
f  1112,50 
f  51.17

Netto ........................  .... f  1061,33

Weduwen +  2 kinderen, 
tellend voor kinderbijslag.
Bruto .............................. f  1177.50
Loonbelasting .................  f  56.40

Ziekenfonds
f  1121,10 
f  51,17

Netto .............................. f  1069.93

Weduwen +  3 kinderen of
meer tellend voor kinderbijslag
Bruto .............................. f  1177,50
Loonbelasting .............. ... f 47,80

f  1129,70
Ziekenfonds ................. ... f 51,17

Netto ........................... ... f  1078,53

Weduwen zonder kinderen.
Bruto ........................... ... f 804 —
Loonbelasting .............. ... f 39,40

f 764.60
Ziekenfonds ................. ... f 34,94

Netto ........................... ... f 729.66

Wezen, 10 jaar netto........ -  f 260,—
Wezen. 10-16 jaar netto ... ... f 382,—
Wezen. 16-27 jaar netto ... ... f 489,40

Ziekenfondsinhouding bij
wezenpensioen.
10 ja a r.......................... ... f 11,29

10-16 jaar ................... ... f 16.60

16-27 jaar ................... -  f 21.64

Bij arbeidsongeschiktheid is de inhouding
loonbelasting lager.

Klnderi»IJ»lag:
1e kind (zelfde)............. ... f 164,58

2e en 3e kind ............. -  f 307,32

4e en 5e kind ............. ... f 410,28

6e en 7e kind ............. ... f 454,74

8e kind en m ee r............ .... f  502,38

WAO
De minimum daglonen worden verhoogd
met 1,28% to t................ .... f 87,13

WW
Minimum dagloon wordt .. .... f 93,54

WWV
Minimum dagloon wordt .. .... f 99,91

AAW
Minimum dagloon wordt verhoogd: 
Gehuwden en ongehuwden
+  kinderen.........................ƒ  80,63
Alleenstaanden boven 20 jaar f  56,73
Alleenstaanden van 20 jaar ... f  51,06
Alleenstaanden van 19 jaar ... f  45,38
Alleenstaanden van 18 jaar ... f  39,17

ln de volgende wijkkrant zal ik het heb
ben over de nieuwe premies voor de be- 
jaardenverzeVering van het ziekenfonds.

Rob Vesters, 
Soc. raadsman

WERKGROEP VERKEER 
HOUDT OPEN AVOND
At op korte termijn denkt het gemeentelijk ver
voerbedrijf de elnd/beginhaltes van tramlijn 
3 en 10 te verwfcselen.
Het gemeentelijk vervoerbedrijf geeft als één 
der argumenten voor de verwisseling op, dat 
de reistijd er door zal worden verkort.
Ook zal de verkeersafwikkeling op de kruis
punten ln de Marnixstraat/Marmxpleinen F re
derik Hendrikplantsoen /Nassaukade vlotter 
kunnen plaatsvinden.
U, die bovenstaande hebt gelezen, maakc wel
licht nu gebruik van lijn 10, door in- en uit 
te stappen in de Staatsliedenbuurt.
De verwisseling van de eindhaltes heeft ln het 
bijzonder betrekking op de haltes Van Hall
straat, Van Limburg Stirumplein en De W it- 
tenkade.
De werkgroep verkeer van het wijkcentrum wil 
graag van u vernemen, of en welke problemen 
ontstaan als de eindhaltes worden verwisseld. 
U kunt u wensen en bezwaren schriftelljkrich- 
ten aan de werkgroep Verkeer, Wijkcentrum 
Van Hallstraat 81 en ook kunt u op woensdag
avond 12 januari naar het wijkcentrum komen 
Vanaf acht uur kunt u dan mondeling uw ver
langens kenbaar maken. Hebt u andere pro
blemen of ideeën, die met het verkeer v e r 
band houden, komt dan op genoemde avond er 
over praten. Verkeer omvat behalve tram- 
verbindingen, het autoverkeer met z'n parkeer
problemen, het fietsverkeer, dat steeds in de 
verdrukking dreigt te geraken, het voetgan
gersverkeer. veelal onbeschermd door het ont
breken van beveiligdeoversteekplaatsenennog 
vele problemen veroorzaakt door overlast van 
het verkeer.
Hieronder nog een opsomming van problemen, 
waar hopelijk dit jaar een oplossing voor kan 
worden bereikt.
Het zijn problemen, die al jaren zich voort
slepen. zodat gesteld mag worden, dat er dit 
jaar een oplossing voor zal moeten worden 
gevonden. A ls u zin hebt om aan die oplos
singen mee te werken, kunt u op diezelfde 
woensdag 12 januari even op het wijkcentrum 
langs komen en kennis maken met onze ve r- 
keersgroep,
Haarlemmerweg/Van Hallstraat.
De nieuwe wegindeling is in 1976 gereedge
komen. Nu nog de verkeerslichten. Elk onge
vat met Uchamelljk letsel is één teveel. 
Frederik Hendrikplantsoen/Nassaukade 
Als de omwisseling van tramlijn 3 en 10 door 
zal gaan. dienen tegelijkertijd door verkeers
lichten beveiligde oversteekplaatsen op deze

Het nieuwe schoolgebouw.

Concordia 
Inter Nos 
viert feest!!
Drie jaar geleden bestond de L.T.S. ‘ *Con- 
cordia Inter Nos1' precies honderd Jaar.
Een van de gasten bij dit Jubileum was bur
gemeester Samkalden. Eén van de cadeaus 
die hij meebracht was de sloopvergunning 
voor het oude gebouw van CIN. 
ln de week van 17 Januari t/m 22 januari 
1977 is burgemeester Samkalden weer gast 
van Amsterdams oudste technische school. 
In deze feestweek opent hij dan het zojuist 
gereedgekomen nieuwe gebouw van dit on
derwijsinstituut.
Drie jaar is het een rommeltje geweest tus
sen Frederik Hendrikstraat 81 en Johan van 
Oldenbarneveldtstraat 56, Het gat is nu gevuld 
en als de vernieuwing van de buurt zich in 
zijn geheel op deze w ijze voltrekt, mogen wij, 
buurtbewoners, tevreden zijn.
Bij de feestweek is aan alle geledingen in en 
om de s chool gedacht.
Maandags en dinsdags zijn de leerlingen aan 
de beurt. Voor hen zijn er films, een sport
dag en een kermis met aansluitend wat extra 
vrij.
Woensdag zijn de medewerkers inclusief ouder- 
eomrrussie aan het feesten. Vrijdagmiddag is 
de officiële opening.
De school hoopt de buurtbewoners te ontvan
gen op zaterdagochtend 22 januari 1977 van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt dan binnen- en 
buitenkant van deze nieuwe buurtaamvinst rus
tig bekijken en aan de medewerkers al uw 
vragen kwijt.
Wij hopen u in groten getale te mogen ont
moeten.

OPERETTE
Vanaf 3 januari neemt de operette-vereniging 
Kunst en Vriendschap zijn intrek in het ge
bouw van Westerkwartler aan het Van Beu- 
ningenplein.
De vereniging gaat daar elke dinsdag repete
ren van half negen tot elf uur *s avonds. 
Buurtgenoten die belangstelling hebben om de 
repetities bij te wonen of zelf deel te nemen 
aan een van de operettes, kunnen zich op die 
dinsdagavonden aanmelden, li bent van harte 
welkom.

hoogte op de Nassaukade te worden aangebracht 
Van Hallstraat/Van Beumngenplein.
Een door lichten beveiligde oversteekplaats, 
speciaal voor ouderen en kinderen, is op dit 
punt zeer gewenst en al jaren geleden voor
gesteld.
Van Hallstraat, veilige straat 
Reeds in '75 werd hiervoor een aktie optouw 
gezet. Enkele voorlopige voorzieningen wer
den getroffen. Inmiddels zijn plannen voor het 
weren van ongewenst autoverkeer en het r i j 
den met te hoge snelheid in behandeling. 
Speelstraten, jeugd moet kunnen spelen.
Op dit gebied valt nog veel te verbeteren. 
Met energie zal gewerkt moeten worden om de 
benodigde financiën hiervoor te verkrijgen.

Maak de Van Hallstraat veilig I

WIJKRAAD
Mensen die informatie willen hebben over a l
lerle i 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 10 januari kwart voor acht 
's  avonds op de wijkraadsvergadering komen. 
Daar kunt u andere aktleve 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 maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 
12 uur kunt u terecht op het spreekuur van de 
sociaal raadsman. Voor hen die overdag nier 
kunnen, houdt hij spreekuur op maandagavond 
van half zeven rot acht. Tel. &40230 (na twee 
uur).
ln de Hugo de Grooxbuurt 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.

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 Hoopstraat 43.
- op dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het wijk
centrum.
-  op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur in de Van 
Beüningenstraat 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 Beüningenstraat 16.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot e lf 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 kunc.u ook in onze eigen 
wijk rechtshulp krijgen. Op maandag- en don
derdagavond tussen 7 en half negen. Adres: 
De Wittenkade, hoek le  Nassaustraat. 

WIJKVERLEG1NG.

De wijkverpleging is op twee plaatsen ln de 
wijk te vinden.
Voor de Staatsliedenbuurt: de voormalige 
kosterij van de Prinsessekerk, Schaep- 
manstraat 2, tel. 84 04 79; spreekuur: maan
dag t/m vrijdag van 1 tot 2 uur.
Voor de Hugo de Grootbuurt: Fred. Hendrik
straat 15, t e l  84 51 20. Spreekuur: maandag 
t/m vrijdag van half twee tot twee uur..

Het wijkcentrum Staatslieden/ 
Hugo de Grootbuurt, Van Hall
straat 81, Amsterdam, tel. 821133 
vraagt voor haar administratie 
een

PARTTIME KRACHT
voor 20 uur per week.

Van de gedadigde wordt ver
wacht, dat hij/zij
—  akkuraat is;
—  kan typen;
—  een goede inzet heeft;
—  belangstelling heeft voor het

geen in de wijk gebeurt

Brieven binnen 14 dagen aan de 
sollicitatiekommissie van boven
genoemd wijkcentrum.


