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Wijk legt wensen op tafel

8  FEBRUARI IS HET 
WOORD AAN DE CLOE

Vergadering in Van Hogendorpsschool
Op dinsdag 8 februari brengt wethouder De Cloe op uitnodiging van het 
reg io -overleg  noord oost punt en andere groepen van het wijkcentrum  
een bezoek aan onze wijk. Dus NIET op 7 februari, zoals in de vorige  
wijkkrant stond.
Hij zal een groot aantal e isen  van de buurt voorgelegd krijgen voor 
versnelling van de stadsvernieuwing en verbetering van de wijk. 
We roepen de buurtbewoners op, om in grote getalen bij dit bezoek  
aanwezig te zijn. Op die m anier laten we zien, dat we eindelijk uitzicht 
verlangen op een betere toekom st van onze wijk. De kwaliteit van de 
woningen en de leefbaarheid van de wijk holt de laatste jaren achteruit. 
Het is  de hoogste tijd dat daar eens definitief verandering in komt» 
Wat w illen we nu p recies van De Cloe?

OP ZOEK NAAR EEN STER
Een p a a r  m aanden g e le d e n  sch reven  w e  
in de  W IJK K R A N T  a l o v er de  succes
vo lle  m usica l van de V an  Bosseschoöl: 
O p  zo e k  n a ar een  ster. D e z e  m aan d  dan  
e in d e lijk  een  foto. D e  k ind eren  treden  
nu reg e lm atig  op in b e jaard en teh u izen , 
en oo k  d a ar s te len  ze  ied ers  hart!
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Voorzitter 
bij 5-jarig 
bestaan 
wijkcentrum: EENHEID VAN AKTIE 

IS BROODNODIG
Zaterdag 22 januari vierde het wijkcentrum 
zijn 5 -ja rig  bestaan. Vanaf v ier u u r 's  middags

stonden de deuren van he gebouw Westerkwartier
tie r  wijd open voor alle mensen die e r  met 
elkaar een gezellige middag van wilden maken. 
Al na een kw artiertje  waren e r  heel wat m en
sen aanwezig in de gezellige ruim te. Maar de 
zaal was pas goed vol, toen heel onverwachts 
de drumband Kindergenoegen vrolijk spelend 
en in hun nieuwe kostuums binnen kwam lopen. 
Een prachtige obade voor het ja rige  wijkcen
trum!

Het was bepaald niet de bedoeling dat het een 
officiële en plechtige aangelegenheid zou w or
den, die middag. Maar een paar korte toe
spraakjes hoorden e r  natuurlijk wel bij. De 
voorzitter van het w ijkcentrum , Karei van 
Hoof, sprak over de grote problem en waar 
de wijk voor staat en met name de proble
men van de stadsvernieuwing. "Dachten we 
m isschien aanvankelijk nog, dat die s tad s
vernieuwing e r  vanzelf wel zou komen en dat 
het wijkcentrum zich voornamelijk m oest in 

veel kunnen voorkomen. Ook het snel tot stand 
komen van het globaal bestem mingsplan kan 
thans voor de Staatsliedenbuurt dit soort p ro - 
jekten voorkomen.
Een andere dringende verbetering waar we al 
ja ren  op wachten is de renovatie van de wo
ningen in de Van Houweningenstraat.
Ook zullen we van De Cloe eisen dat einde
lijk de P rin sesse -k e rk  aangekocht zal worden, 
zodat een buurtcentrum  (eventueel samen met 
woningen) daar snel van de grond kan komen. 
De Cloe mag ook wel eens over de brug ko
men m et middelen voor de inspraakprocedure 
voor het woonerfplan 'de W ester Staatsman' 
Dan kan daarna de uitvoering van dit projekt 
beginnen.
Ten slotte vinden we dat de uitbreiding van 
het W esterpark veilig gesteld moet worden. 
De Cloe moet garanties geven dat hij op het 
te rre in  van de gasfabriek geen ontwikkelingen 
zal toestaan die de uitbreiding in gevaar bren
gen.
U ziet het, het zijn allem aal punten die ge
rich t zijn op vernieuwing en verbetering van 
de buurt. Bepaald geen 'luxe' wensen, m aar 
zaken die broodnodig zijn om deze buurt le 
vend te houden. Vandaar dat we hopen, dat 
De Cloe serieus op onze eisen zal ingaan. 
Laat hem, door uw komst, weten, dat de 
S taatsliedenbuurt al veel te lang een v e r
waarloosd gebied is geweest en dat daar een 
eind aan moet komen.
De vergadering met de wethouder begint om 
8 uur 's  avonds in de zaal van de Van Ho- 
gendorpschool, Van Hogendorpplein.

zetten om de inspraak van de buurt over de 
nieuwbouw veilig te stellen, nu weten we he
laas beter. De planning zoals die nu door de 
gemeente voor de Noord Oost Punt is g e 
maakt, komt e r  op neer dat e r  over een pe
riode van 10 ja a r  niet m eer dan 690 nieuwe 
woningen gereed komen. En dan nog alleen 
m aar als alles soepel verloopt. En als die 
woningen e r  over 10 ja a r  dan zullen staan, 
is  de kans groot dat e r  geen S taatslieden- 
buurter in zal wonen, omdat de huren onbe
taalbaar zijn geworden.
Deze problem en zijn zeer ernstig  en kunnen 
alleen opgelost worden als de politiek t.o.v. 
de stadsvernieuwing d rasties wordt veran
derd. Om dat te bereiken zal de eenheid van 
aktie in de wijk van essen tieel belang zijn". 
Hij vond het de taak voor het wijkcentrum 
om die eenheid tot stand te helpen brengen, 
en alle aktieve mensen en groepen in de 
buurt te verenigen op een gemeenschappelijk 
eisen-pakket.
"M isschien zijn we in het verleden als w ijk
centrum wel eens iets te bescheiden geweest 
in ons optreden. Als dat zo is , moeten we daar 
nu vanaf", zei hij verder. "D e slechte s i 
tuatie van onze wijk duldt geen valse beschei
denheid, m aar e is t krachtig m aar verstandig 
optreden van alle aktieve krachten in de wijk". 
Tenslotte bracht hij dank aan al degenen die 
in de loop der jaren  aktief zijn geweest rond 
het w ijkcentrum en wenste veel succes aan 
al degenen die zich de komende tijd zullen 
inspannen voor de wijk.
G erard Gruppen, een van de oprichters van 
het wijkcentrum, bracht nog even in de h e r 
innering dat e r  toch heel wat bereikt, is in de 
afgelopen jaren. Hij noemde o.a. het komplex 
bejaardenwoningen, de schoolstaking tegen de 
verdere verslechtering van de scholensituatie, 
het woonerf-plan, de aktiviteiten rond de r e 
novatie van de gemeente-woningen aan het Van 
Beuningenplein. "In  het begin waren we met 
zijn dertienen in het wijkcentrum. Ik ben blij 
dat het aantal aktieve mensen in die vijf jaa r 
zo ste rk  gegroeid i s " ,  zei hij.
Om ongeveer vijf uur trad  het kabaret Ho
nolulu op. D aarna nam iedereen nog een laa t
ste  drankje en stukje kaas. Zo’n 200 hand
tekeningen stonden e r  inmiddels in het g as
tenboek en op de tafel bij het podium stonden 
wel een tiental planten en bloemstukken. Het 
was een zeer geslaagde middag en een s t i 
mulans voor het wijkcentrum om het weer 
vijf ja a r  vol te houdenl
(Hartelijk dank aan de mensen van de Speel
tuinvereniging W esterkw artier, voor de prim a 
verzorging van deze middag!)

P.S. WIJKKRANT-fotograaf Han Sieveking. 
heeft op deze middag een reeks foto's'gemaakt, 
die vanaf volgende week op het wijkcentrum 
te zien en na te bestellen zijn.

FEESTELIJKE OPENING

B allen g oo ien  op  de kerm is  van  
C o n co rd ia . E en  van de  ve le  fe e s 
te lijk e  ak tiv ite iten  tijdens de  o p e 
n in g sw eek  van h e t n ieu w e g eb o uw  
van C o n co rd ia  In te r N os. O p  pag. 
3  lees t u e r  m ee r over.

Z ó  vo l w as  h e t op  14 sep tem b er. Z a l de  
C lo e  a l d eze  m ensen e in d e lijk  an tw oo rd  
g e v e n ?

A lle ree rs t dat het tempo van de s tad sv er
nieuwing wordt verhoogd. Voor de Noord Oost 
Punt is nu een soort 10-ja ren  plan ontwik
keld. In die tien ja a r  zullen e r  zeggen en 
schrijven 693 woningen gebouwd worden. 
Dat getuigt niet bepaald van de grootse aan
pak die De Cloe onlangs aankondigde in een 
kranten-interviewl
Een van de oorzaken is natuurlijk het gebrek 
aan geld om grond aan te kopen en nieuwbouw 
neer te zetten. Dat geld moet uit Den Haag 
komen en we willen van het gem eentebestuur 
dat ze het jiaar ook gaat haleni 
M aar ook zijn e r  veel te weinig ambtenaren 
beschikbaar voor het doen van onderzoek, het 
ontwerpen van bouwplannen, het organiseren 
van de inspraak. Twee mensen houden zich 
daar nu mee bezig, van wie een nog niet 
eens full time.
Bovendien willen we een system atiese aan- 
pak van de stadsvernieuwing. Geen kleine 
groepjes woningen verspreid  over de buurt, 
m aar grote eenheden tegelijk moeten gebouwd 
worden. D aarm ee kunnen ook de kosten ge
drukt worden. Want ook dat is een u ite rs t 
belangrijke zaak: DE HUREN MOETEN BE
TAALBAAR BLIJVEN voor de bewoners van 
onze buurt.
De ervaringen in andere buurten moeten voor 
ons èn voor de gemeente een les zijn. Als 
de gewenningssubsidie afloopt, zijn veel be
woners wegens de hoge woonkosten gedwon
gen hun nieuwe woning w eer te verlaten en 
terug te Jféren naar een krap, slecht huisl 
Dat moet in onze buurt koste wat kost voor
komen worden!
Ook vinden we dat in die delen van de wijk 
die nog niet direkt aan vernieuwing toe zijn, 
de renovatie, ook van partiku liere woningen 
moet worden gestim uleerd. In ieder geval 
dient de gem eente te voorkomen dat in die 
delen onnodig woningen worden dichtgespij
kerd of gesloopt!
Ook moet worden tegengegaan dat allerlei 
projektontwikkelaars greep krijgen op de buurt 
en peperdure koopflats gaan neerzetten. Dat 
risiko  is m et name groot in de Fagelbuurt, 
aan het Fred. Hendrikplantsoen.
Tijdig ingrijpen van de gem eente had daar

N ieu w b o u w  V an  B eun ingenstraat:

HALF MAART EERSTE PAAL
Half m aart zal eindelijk de ee rste  paal de 
grond ingaan voor de 31 woningen aan de Van 
Beuningenstraat, tegenover de nieuwbouw aan 
de De Wittenkade.
E r komen 12 2-kam er woningen, 15 met 3 ka
m ers en 4 woningen met 5 kam ers. Een van 
die woningen zal verbonden worden met een 
atelier -ruim te. D rie 3-kam er woningen w or
den geschikt gemaakt ^oor bewoningen 
door buitenlandse werknem ers.
Als de bouw vlot verloopt, zullen de wonin
gen over een ja a r  worden opgeleverd.
De hoogte van de huren staat op dit moment 
nog niet vast. De gemeente houdt vast aan 
dezelfde huren die nu gelden voor de De Wit
tenkade.
Dat kan alleen, wanneer Den Haag voldoende;
subsidie geeft voor de bouw. En ju ist dat is 
nog bepaald niet zeker. Sinds een jaar geldt 
e r  een nieuwe regeling vanuit Den Haag, die 
tot doel lijkt te hebben dat e r  zulke huren 
uit de bus komen, dat de financiering van nieuw
bouw 'gezonder' wordt.
Gezonder voor de schatkist dan, en bepaald niet 
voor de bewoners van de A m sterdam se 19e 
eeuwse wijken!
In de vroegere regeling werd automaties extra 
bouw-subsidie verstrek t voor woningen in de 
oude stadswijken vanwege de moeilijke om 
standigheden waaronder daar gebouwd moet 
worden. Het lijkt erop, dat het m inisterie die 
extra-subsid ie nu aan veel m eer voorwaarden 
bindt.
De .dienst Volkshuisvesting van de gemeente 
verwacht eind februari definitief bericht uit 
Den Haag.
Het regio-overleg in de Noord Oost Punt heeft
inmiddels kontakt gehad met een vertegen
woordiger van de woningbouwvereniging P a 
trimonium, die de woningen gaat beheren. 
Het regio-overleg vindt zelfs de huren van 
de woningen aan de De Wittenkade voor veel 
mensen onaanvaardbaar. De huren van de 
nieuwbouw aan de Van Beuningenstraat mogen 
daar dus zeker niet nog eens overheen gaan! 
De woningbouwvereniging heeft het reg io -over
leg toegezegd samen stappen te willen onder
nemen om hogere huren dan die aan de De 
Wittenkade te voorkomen.



KRIJGT DE WIJK EEN 
GEZONDHEIDSCENTRUM
De laatste tien ja a r  is e r  voor de hu isarts heel wat veranderd. Vroeger kwamen de mensen 
op zijn spreekuur vanwege voornamelijk licham elijke klachten. De laatste  jaren  blijkt, dat 
veel klachten ook andere oorzaken hebben dan dat e r  iets mis is met je  lichaam. Veel 
klachten komen voort uit bijv. spanningen op het werk, werkloosheid, te krappe en slechte 
woonruimte, eenzaamheid, de snelle veranderingen in de wereld om ons heen.
Juist omdat de licham elijke klachten en die andere problemen vaak in elkaar overlopen, is 
het nodig dat de w erkers die zich m et al die klachten bezighouden, met elkaar samenwerken 
Enige ja ren  geleden is e r  in onze wijk een begin gemaakt met die samenwerking door een 
regelm atig overleg tussen artsen , maatschappelijk w erkers en wijkverpleging.
Uit dat overleg is een groep naar voren gekomen die verder wil gaan dan eens in de twee 
maanden m et elkaar ervaringen uitwisselen. Zij willen komen tot de oprichting van een z.g. 
gezondheidscentrum  in onze wijk. Ze willen in team -verband gaan werken en samen op 
een plek in de wijk hun spreekuren gaan houden.

Ju is t door die samenwerking hoopt de groep 
beter in te kunnen spelen op de klachten 
van hun patiënten/kliënten.
Die samenwerking zal overigens niet ten kos
te gaan van het persoonlijk kontakt tussen de 
leden van het team en hun kliënten. Je  blijft 
bij een a rts  ingeschreven, en alleen in geval 
van ziekte of vakantie zul je  te  maken k r ij
gen met een van de andere artsen  (idem dito 
voor m aatschappelijk w erker of w ijkverpleeg
ster).
In zo'n toekomstig gezondheidscentrum kan 
ook ru im te komen voor andere hulpverleners 
die daar een of m eer dagen per week spreek
uur houden: gedacht kan worden aan een fysio
therapeut of een diëtiste.

PROBLEMEN.
Het tot stand brengen van een gezondheids
centrum schept heel wat problemen. Mensen 
die altijd  heel individueel gewerkt hebben m oe
ten opeens leren  samenwerken in een team.
De opleidingen van die verschillende mensen 
zijn vaak niet op elkaar afgestemd. En voor 
de artsen  geldt, dat ze tot nu toe werkten als 
zelfstandig ondernem er, en in zo’n centrum 
opeens gewoon in loondienst zullen komen.
Maar naast die persoonlijke problem en, lig 
gen e r  ook heel wat financiële drem pels. Het 
bouwen, inrichten en exploiteren van zo’n cen
trum  is natuurlijk geen goedkope aangelegen
heid.
Daar zal de overheid een behoorlijk steentje 
in moeten bijdragen. De regering zegt dan wel 
dat ze de 'e e rs te  lijns gezondheidszorg' will 
stim uleren. M aar de praktijk is dat deze leus 
alleen als ekskuus gebruikt wordt om overal 
ziekenhuizen te sluiten, m aar dat voor w erke
lijke verbeteringen in de ee rs te  lijn geen 
geld bes chikbaar komt.
Een goede regeling voor het financieren van 
gezondheidscentra is e r  in ieder geval niet.
Het geld moet uit a llerle i g ro tere  en kleinere 
potjes bij elkaar gescharreld  worden.

PRINSESSE KERK.
Als plek voor het gezondheidscentrum wordt 
voorlopig gedacht aan de plaats van de P rin -  
sesse-k erk . Een mooi centraal punt in de 
buurt.
Zoals bekend, zal die plek binnenkort vrij 
komen omdat het kerkbestuur van plan is de 
kerk te  verkopen. Vorig jaa r is een aktie ge
voerd voor een buurtcentrum  op de plaats 
van de kerk. Op dit moment onderzoekt de 
woningbouwvereniging Patrim onium  of e r  een 
kombinatie mogelijk is van gezondheidscen
trum , buurthuis en een aantal woningen. Op 
basis van zo'n plan kan de gemeente verder 
onder druk gezet worden, om de kerk nu eens 
eindelijk aan te kopen.
Het zal duidelijk zijn: e r  zijn nog heel wat 
barrières te nemen voordat we een gezond
heidscentrum  hebben. E r  zijn bovendien nog 
heel wat vragen te beantwoorden. Vragen als: 
welke voorzieningen dienen in het centrum 
aanwezig te  zijn, hoe kan het centrum zo goed 
mogelijk aansluiten bij de wensen en v e r
langens van de toekomstige gebruikers e r 
van?

INFORMATI E-AVOND
De m eeste leden van de wijkraad 
staan zeer positief tegenover het 
plan voor een gezondheidscentrum  
Het kan een belangrijke aanvulling 
vormen op de gezondheidszorg in 
onze buurt. Het kan een enorme 
stimulans zijn voor het proces van 
vernieuwing en verbetering van de 
wijk, het kan het wonen in onze 
wijk weer een beetje aantrekke
lijker maken. Vandaar dat we ho
pen dat een groot aantal buurtbe
woners m ee willen helpen bij het 
tot stand komen van dit projekt.'
Het wijkcentrum wil dan ook het 
initiatief nemen om een groep op 
te richten voor de verbetering van 
de ge zondheidszorg in onze wiik -

G ezo nd sh e id scen trum  b evo rd e rt 
s a m e n w e rk in g ...
en in het bijzonder voor de tot 
standkoming van een gezondheids
centrum.
Als eerste  aanzet voor zo'n g e -  
zondhëidsgroep willen we op d ins
dagavond 15 februari een infor
m atie -avond organiseren. Een van 
de toekom stige medewerkers van 
het centrum zal die avond wat 
m eer over het projekt vertellen. 
Bovendien kan besproken worden 
wat voor aktiviteiten zo'n gezond- 
heidsgroep zou kunnen ondernemen 
Alle geïnteresseerden zijn van har
te welkom. De avond begint om 8 
uur en vindt plaats op het w ijk
centrum, Van Hallstraat 81.

W a t v ind t u? M o e te n  ze w e g  o f m oeten  
ze  b lijv e n 7

Gemeente wil 
vuilnis-kontai- 
ners weghalen
W aarschijnlijk zal vanaf half m aart de s tad s
reiniging de vuilophaal-dagen voor de S taats
liedenbuurt veranderen. We krijgen dan de 
gunstigste dagen van de week toebedeeld, de 
maandag en de donderdag. M aar daar staan 
wel twee zaken tegenover. In een deel van de 
Staatsliedenbuurt wordt de afgelopen tijd drie 
keer in de week het huisvuil opgehaald. Die 
derde keer zal dan komen te vervallen. In 
het andere deel van de buurt staan op dit mo
ment een groot aantal kontainers, waar de 
mensen hun vuilniszakken in kunnen stoppen. 
Ook deze kontainers zullen gaan verdwijnen, 
zo gauw de nieuwe vuilophaal-dagen worden in 
gevoerd.
Veel buurtbewoners zijn inmiddels erg  gehecht 
geraakt aan de kontainers. Wat een gemak is 
het niet, dat je je vuilniszak m eteen de deur 
uit kan doen, zo gauw die vol is. M aar vol
gens sektie-hoofd Eyseling van de reinigings
dienst kwamen e r  ju ist erg  veel klachten bin
nen over de kontainers. Die klachten vormen 
volgens hem een belangrijke reden om de 
kontainers binnenkort weg te halen.
De WIJKKRANT heeft vorige week een kleine 
steekproef genomen in de buurt en kwam tot 
de konklusie dat de mensen die pal bij zo'n

kontainer wonen hem inderdaad graag z ien ; 
verdwijnen. Zo 'n  ding stinkt en e r  wordt veel* 
af val omheen of tegenaan gezet.
Daar zijn wel oplossingen voor, verte lt onsf 
een snackbarhouder in de Fannius Scholten- .' 
s traa t. Als m eteen na het legen van de kon
ta iner een straa tveger met zijn k a rre tje  langs 
zou komen, zou dat al een stuk schelen. 
M aar daar moet natuurlijk ex tra  mankracht 
voor komen. En daar zit hem nou net de 
kneep, want e r  moet bezuinigd worden. Het 
kontainer-experim ent is te duur. Twee keer , 
per dag wordt ie  geleegd, ook op zaterdag.] 
en zondag. Dat moet wel, want ze worden 
erg  veel gebruikt. M aar dat kost veel geld, 
en dat schijnt e r  niet te zijn. Kortom: ju ist„ 
door het succes van dit experim ent, moet a 
het nu m aar ophouden.

Wat vindt u ervan? Moet de kontainer b lij-  , 
ven, of bent u blij dat ie weggaat? Schrijf., 
uw mening naar de WIJKKRANT, Van Hall-" 
s tra a t 81. ~

OPENBARE VERGADERING : 
HUURCOMITEE
Het huurcom itee F rederik  Hendrik/Hugo dec 
Grootbuurt, heeft maandagavond 17 januari ; 
haar al ee rd er aangekondigde openbare v e r
gadering gehouden.
Uit deze vergadering zijn nieuwe leden tot.v 
het huur comitee toegetreden. Dit vergroot uiter-fc 
aard  de w erkkracht van het comitee. Hete 
huurcomitee heeft z 'n  plannen voorgelegd o v er-> 
de te nemen stappen tegen de nieuwe huur- 
verhogingen en andere nadelige huurwetten. \  
De uitgewerkte plannen en bijbehorende in-r! 
form atie zullen in een brochure verw erkt3 
worden en huis aan huis verspreid  worden.^ 
Ook zullen komende aktiviteiten aangekon-j 
digd worden met huis aan huis pamfletten.^

25 februari: Herdenking Februaristaking

„OOK VANDAAG NOG MOETEN 
WE ONZE VRIJHEID BEWAKEN’
Eind deze maand, om precies te zijn op 25 
feb ruari, herdenken we weer de F ebruari
staking van 1941. Die m assale staking waaraan 
prakties iedere A m sterdam m er meedeed, was 
een groots moment in het verzet van de Am
sterdam se bevolking tegen de Duitse bezet
te r.
Die staking kwam niet zo m aar uit de lucht 
vallen. D aar is veel organisatie en diskussie 
voor nodig geweest. Een van de vele mensen 
die daar hard aan heeft meegewerkt, was 
buurtgenoot P iet Sprengers.
"K ijk, de mensen waren eigenlijk totaal v e r

ra s t door de bezetting. Aanvankelijk wist nie
mand wat hij erm ee aanmoest.
Vooral ook omdat door hoge N ederlandse he
ren, zoals De Ouay, berusting werd gepredikt, 
en loyaliteit aan de D uitsers.
In het begin gedroegen de D uitsers zich ook 
'n e tje s ', ze probeerden de N ederlandse bevol
king te paaien. M aar toen de vervolging van 
joden begon, toen de ee rste  joden en ook kom- 
munisten werden opgepakt, toen kwam de ware 
aard  van de bezetters naar boven. Toen zag 
iedereen de bruutheid van het fascism e.
De verontwaardiging was groot, m aar e r  was 
natuurlijk ook angst. Die kon alleen overwonnen 
worden als iedereen m assaal mee zou doen 
aan een aktie tegen de mensonterende p rak tij
ken van de nazi's.
In november 1940 hadden de werklozen die in 
de werkverschaffing zaten, al laten zien dat 
verzet mogelijk was en tot resu lta ten  leidde. 
Een week voor de februari-staking lag de haven 
plat als pro test tegen de uitzending van a r 
beiders naar Duitsland.
Bij mij in het bedrijf, ik w erkte toen bij 
Fokker, was het extra m oeilijk om de staking 
door te zetten.
De vliegtuigindustrie was natuurlijk  erg be
langrijk voor de D uitsers. O veral stond dan 
ook de Groene Politie op het bedrijf. Maar 
op een gegeven moment ging dan toch de e e r 
ste  man de poort uit, die 25e februari. En 
een voor een volgde de re s t,  pal onder de ogen 
van die nazi's.
In een grote stoet trokken de arbeiders van 
bedrijf tot bedrijf om iedereen eru it te k r ij
gen. Vervolgens gingen we met de pont het 
IJ over. Sommigen trokken de binnenstad in, 
anderen gingen naar hun buurten om te kijken 
of daar ook iedereen meedeed, 's  Middags

was e r  een bijeenkomst aangekondigd op de; 
Noorderm arkt. De Jordaan stond zw art van de 
mensen. Steeds weer werden groepen mensen; 
door de groene politie uit elkaar geslagen. 
M aar desondanks wisten veel mensen deN oor-' 
derm arkt te bereiken". ,
Mevrouw Sprengers vult het verhaal aan:: 
"H et was w erkelijk prachtig om samen m et
al die m ensen door de stra ten  te trekken. 
Als je e r  nu w eer over p raat, komt nog steeds- 
dat gevoel terug, dat gevoel dat niks je  kan; 
deren, dat je  m et zijn allen s te rk  staat. T ro ts ,' 
was je " .
Volgens P iet is een belangrijk gevolg geweest 
van de staking: dat de mensen m eer durf. 
kregen, de moed kregen om in verzetsgroepen, 
e.d. tegen de D uitsers in te  gaan, of de moed' 
om joodse stadgenoten te helpen met onder-> 
duiken. ;
M aar ook nu nog, in 1977, heeft de staking : 
zijn betekenis.
P iet Sprengers: "Ook vandaag im m ers m oeten' 
we nog a le rt blijven voor aanvallen op onze.' 
vrijheid, onze dem okratie en onze nationale, 
onafhankelijkheid. Als je  over de grens kijkt: 
zie je dat allerle i ex-nazi’s weer hoge posten: 
bekleden in Duitsland, dat e r  nazi-herdenkin- » 
gen worden georganiseerd, dat e r  aanvallen: 
worden gedaan op progressieve mensen via din--> 
gen als het beroepsverbod. j
Va M enten-affaire bewijst wel dat e r  ook in 
Nederland nog steeds mensen op invloedrijke 
plaatsen zitten, die oud-nazi’s de hand boven’ 
het hoofd houden".
Wat m ij, als oud -verze tsstrijder steekt, is dat 
een aantal krachten in Nederland, m aar ook: 
in andere W esteuropese landen, opnieuw de 
nationale onafhankelijkheid VRIJWILLIG v er
ruilen voor een steeds g ro tere  ekonomieset 
en m ilita ire  afhankelijkheid van Duitsland. Kijk 
m aar naar de overheersende ro l die Duitsland  
in de Europese Gemeenschap speelt of in dei 
NAVO.
We moeten waakzaam blijven, dat is duidelijk.’. 
En daarom is het zo belangrijk dat jaarlijks ' 
die staking wordt herdacht! Het wijkcentrum* 
roept u allen op om op vrijdag 25 februari1 
om5 uur de herdenking mee te maken. P laa ts:1 
het standbeeld van de Dokwerker, J.D . M eijer-’ 
plein. •



CONCORDIA WERD 
FEESTELIJK REOPEND
In de vorige wijkkrant hebt u het al kunnen 
lezen.
Het nieuwe gebouw van de lagere technische 
school CONCORDIA INTER NOS is na 3 jaar 
van slopen en bouwen klaar. In de week van 17 
t /m  21 januari was e r  van alles te doen in 
verband m et de opening. De feestkom m issie 
van le ra ren  van de school heeft hard gewerkt. 
Op maandagmorgen in alle vroegte werd een 
kerm is voor de leerlingen ingericht. In elke 
kraam  was w eer iets anders te doen: sp eer- 
tjes gooien, hengelen, gat-gooien, ring w er
pen, touwtje trekken, brandende kaarsen met 
een w aterpistool uitschieten, rad  van avontuur 
enzovoort. En een prijs winnen zat e r  voor 
ieder in, want met elke aktiviteit waren punten 
te verdienen. Voor de zo verzam elde punten 
konden prijzen  worden uitgezocht. Voorts w er
den e r  voor de leerlingen film s vertoond: de 
wereldkampioenschappen voetbal en de comedy 
capers. Op dinsdag konden de verschillende 
klassen hun sportieve p resta ties met elkaar 
meten. D rie sportw edstrijden tegelijk: volley
bal, basketbal en zaalhockey.
Dat kon, dankzij de drie gymlokalen die de 
school nu rijk  is | Ook nu w aren e r  prijzen 
te winnen.
Vaantjes en een beker, bij het doelschieten 
de speciale "penalty  cup". De overige dagen, 
woensdag, donderdag en vrijdag waren voor 
de leerlingen ex tra vakantie-dagen. Op woens
dagavond was e r  een avond georganiseerd  voor 
de le ra ren , het bestuur, de ouderkomm issie 
en de bouwers. Het cabaret Tekstpierem ent 
zorgde voor het amusement. Donderdag werd 
het gebouw voor de officiële opening in orde 
gemaakt. Die opening door burgem eester Sam- 
kalden vond op vrijdagmiddag plaats.
De opening van de nieuwe school is een mooie 
gelegenheid om eens wat m eer te vertellen 
over het onderwijs dat e r  gegeven wordt. 
M isschien bent u bij het "open huis" op za
terdag in het gebouw geweest. Dan heeft u in 
elk geval kunnen zien dat het e r  prachtig u it- 
ziet. M aar w ist u dat e r  behalve het normale 
l.t.o. ook individueel technisch onderwijs (i.t.o.) 
gegeven wordt?
7oals de naam al zegt, is dit onderwijs be
doeld voor leerlingen die m eer individuele 
aandacht nodig hebben. Elke leerling kan daar 
in zijn eigen tempo werken en op zijn eigen 
nivo. Om dat mogelijk te maken zijn de k la s
sen kleiner (14 â 16) dan bij de l.t.s . (22 â 
26).
Om bij het i.t.o . te worden toegelaten moèt 
wel een onderzoek doorlopen worden. De toe- 
latingskom m issie beslist dan. V erder is over
plaatsing van l.t.o. naar i.t.o . en andersom 
mogelijk in overleg.
Wat gebeurt e r  nu in die 4 jaren  die je  op 
Concordia kunt doorbrengen? Het ee rs te  jaa r 
in de brugklas is vooral om gewend te r a 
ken aan alles wat nieuw is in vergelijking 
m et de basisschool. E r zijn (nog maar) 3 
le raren : handvaardigheid en algemeen vo r
mend onderwijs, elk met ongeveer evenveel 
lessen , en gym. Het laatste spreekt voor zich 
Bij de handvaardigheidslessen staat het 
'spe len ', het creatieve gebruik van het m a
te riaa l voorop. Zo leer je  de m aterialen  ken
nen van klei tot hout en staal. De algemeen 
vormende vakken wordep gegeven door de 
k lasse leraa r. De leerstof van de basisschool 
wordt opgehaald en uitgebreid. D aarnaast ko
men nieuwe vakken: Engels, wiskunde, m o
derne geschiedenis. Dan zijn e r  de studie
lessen. D aarbij gaat het ook om het leren 
samenwérken. Met hetzelfde doel, al lijkt je 
dat op het ee rs te  gezicht m isschien  vreemd 
worden spelle tjes gedaan: schaken, dammen, 
scrabb le, monopoly, kwartet. D aarnaast w or
den e r  projekten en groepsw erk gedaan. In 
het voorjaar heeft de brugklas een werkweek. 
Dit ja a r  zal e r  gekampeerd worden op de 
Veluwe.
Het tweede ja a r  heêft nog steeds een algemeen 
karakter. In plaats van handvaardigheid komt 
nu het vak algemene technieken. De nadruk 
lig t daarbij niet m eer zo op het " sp e le n " , 
m aar op de technische kant van het werken 
met verschillende m aterialen, In het derde 
ja a r  is een beroepskeuze gemaakt. E r wordt 
dan een hoofd- en bijvak gedaan.
E r  kan gekozen worden uit 4 strom en:
- 1 -  bouwtechniek I: tim m eren en m etselen
- 2 -  bouwtechniek II: stukadoren en schilde
ren
-  3 -  metaalbewerken
- 4 -  elektrotechniek
Ook wordt dan gekeken of de leerling op b- 
of c-nivo verder zal gaan. Het b-nivo is voor 
de m eer praktisch  ingestelde leerling die met 
dit diploma toegang heeft tot de versch illen
de leerlingstelse ls. Het c-nivo is voor de m eest 
theoretisch  ingestelde leerling. Met zo'n d i
ploma zijn e r  allerle i mogelijkheden tot een 
verdere studie op middelbaar technisch en a l
gemeen gebied. Ook kombinaties van b - en 
c-nivo's zijn mogelijk.
In het 4e ja a r  doen de leerlingen alleen hun 
hoofdvak.
Tot zover over het onderwijs bij Concordia. 
Nu weet u tenm inste ook wat zich achter die 
mooie nieuwe gevel afspeelt.

D e  h e e r  W ild e rs

Pas op voor
’sympathieke’
zwendelaars!
Er kan niet genoeg gewaarschuwd 
worden tegen zgn. huis-aan-huis -  
oplichters. Ze komen vaak met 
vriendelijke sm oesjes bij je bin
nen en praten dan net zo lang dat 
ze je het geld uit je zak hebben 
geklopt.
Ook in onze wijk is zo'n figuur 
aktief, zo vertelde ons de heer 
Wilders (72 jr.) uit de Lodewijk 
Tripstraat.
De onbekende bezoeker kwam tw ee
maal langs en stelde zich voor als 
vertegenwoordiger van de bond van 
bejaarden. De eerste  keer kon hij 
het vertrouwen nog niet winnen, 
maar de tweede keer was het raak. 
Hij begon een verhaal over nonne
tjes die boeken verkopen in het ka
der van het bejaardenwerk, en wel 
via hem. Toen bleek dat z'n slacht
offer al boeken genoeg had, pro
beerde hij hem artikelen aan te 
sm eren (zoals een radio bijv,), 
die hij toevallig niet bij zich had,

INFORMATIE-BOEKJE 
BEJAARDENWONINGEN
Eind van deze maand komt dan ein 
delijk het inform atie-boekje over 
de bejaardenwoningen aan de De 
Wittenkade klaar.
Iedereen die tot nu toe zijn naam 
en adres aan het wijkcentrum heeft 
opgegeven, zal het boekje begin 
maart toegestuurd krijgen. In dat 
boekje kunt u informatie vin
den over a ller le i zaken, zoals de 
grootte van de woningen, de huur
prijs, mogelijkheden voor huur
subsidie, serv ice  e.d.
In het boekje zit ook het inschrijf
form ulier, waarm ee u zich kunt 
opgeven voor de woningen.
Wie dat form ulier inlevert, wordt 
dan ingeschreven als kandidaat. 
Een kom m issie onder verantwoor
delijkheid van de Dienst H erhuis- 
vesting zal daarna de wonigen 
toewijzen.
Maar daar kan natuurlijk nog wel 
enige tijd m ee gemoeid zijn. U 
zult dus nog wat geduld moeten 
hebben.
Wie in teresse  heeft in het in for-  
m atie-boekje EN ZIJN NAAM EN 
ADRES NOG NIET AAN HET WIJK
CENTRUM HEEFT OPGEGEVEN, 
kan dat alsnog doen.
Adres: Van Hallstraat 81.

maar die hij bij vooruitbetaling 
zeer goedkoop kon leveren.
Hierna bleek dat hij voor meneer  
Wilder een telefoon kon v e r s ie 
ren. Als meneer Wilder zelf f 145.- 
zou betalen zou hij de rest van de 
bijstand krijgen. Dit geld zou hij 
dan niet persoonlijk hoeven te bren
gen. Buren, kennissen of fa m ilie 
leden zouden het kunnen afgeven 
bij de PTT. Eventueel zou m eneer  
Wilder in termijnen kunnen beta
len.
Nog een andere mogelijkheid: de 
vriendeljjke bezoeker wilde het ook 
wel voor hem afgeven.
Hier ging meneer Wilder op in. 
Hij zei alleen maar twee briefjes 
van honderd in huis te hebben. In 
eerste  instantie wilde de bezoeker 
dit niet aannemen, na enig aandrin
gen deed hij dit toch maar.
Hij zou de volgende dag terugko
men met de kwitantie en het w is 
selgeld. Wie er kwam niet de on
bekende bezoeker. De politie kon 
meneer Wilder niet helpen.
De bezoeker was een "doodgewo
ne Am sterdam se jongen". Onge
veer 175 cm lang, het zgn. slunge
lige type. Hij had zwart golvend 
haar en had een opvallend lelijk  
bovengebit. Hij was + 35 jr. oud. 
"Als die lui fh geldnood zitten, 
laten ze dan een krantenwijk lo 
pen. Dit soort lui pikken wel een 
fiets van een werkman, maar dur
ven de wagen van een bankier niet 
aan te kijken. Wel oude mensen  
van hun geld beroven, maar zelf 
zijn ze te lui om te werken". 
Zo besloot meneer Wilder zijn 
helaas ware verhaal.
Laat dit een waarschuwing zijnf 
Mocht u ooit in zo'n situatie ko
men, bel dan uw wijkagent. T el.: 
75 22 17/75 32 17.

Op vrijd ag  een  sp ec iaa l zw em u u rtje  
voor o u d ere  buu rtb ew o n ers

NIEUWS 
VAN HET MARNIXBAD
Op 4 december hebben weer 67 
teerlingen nog net in 1976 een di
ploma behaald.
Ondanks de drukte rondom Sinter
klaas, hetgeen duidelijk te merken 
w as, is a lles toch gezellig  verlopen  
Petra Labelle stal deze keer dui
delijk de show, door als eerste  de 
benodigde afstand voor het A -d i
ploma af te leggen, waarbij ze bij 
het watertrappelen haar vreugde 
niet onder stoelen  of banken stak. 
In 1977 is er weer plaats voor 
nieuwe leerlingen in het M arnix- 
bad. Inlichtingen omtrent lestijden  
zijn verkrijgbaar bij de kassa v.h. 
Marnixbad of telefonisch (25 48 43) 
L essen  m ogelijk vanaf 4 jaar.
In het Marnixbad is  ook een apart 
huisvrouwen zwemuurtje, n.1. don

derdags van 10.00 tot 11.00 uur. 
Hetzelfde voor bejaarden op vrij
dag van 10.00 tot 11.00 uur.
Komt u ook! Zwemmen is goed! 
Zwemmen moet!
Tot ziens in het Marnixbad.

TERUGBLIK 0P 
KERSTFEEST OPEN HOF
Het is  al weer ruim een maand 
geleden dat we met z'n allen het 
kerstfeest hebben gevierd.
Als we nu terugkijken naar die -dag 
dan is het met een tevreden gevoel. 
De zaal was helemaal gevuld met 
mensen die gelijk in de stemming 
waren om er een gezellige dag van 
te maken.
We zijn begonnen met koffie en

lp y/K

*

Een d e e l van de 100 k e rs tfe e s tv ie rd e rs  
van O p e n  H o f in W e s te rk w a rtie r
kerstbrood en daarna werden er 
bloemstukjes gemaakt voor de z ie 
ke bejaarden in de buurt. Deze  
stukjes zijn 's  middags bezorgd 
door een aantal medewerkers.
Na de lunch hadden we d iverse  
artiesten, zoals een dem onstratie 
stijldansen, 2 violisten, een P or
tugese gitarist en tenslotte een 
zangduo met liedjes uit de oude 
doos, waar we lekker bij mee kon
den zingen.
We besloten de dag met een diner, 
waarna we vermoeid maar tevre
den naar huis gingen.
De m edewerkers van Open Hof zou
den het op prijs stellen  dat, mocht 
u op- of aanmerkingen of su gges
ties hebben, dat ons laat weten.

Namens werkgroep Open Hof
Staatsliedenbuurt
Ans J enner.

JONGERENOPVANGCENTRUM 
DE VUURTOREN
INGEZONDEN BRIEF.

Bij deze willen wij graag reageren  op het 
in de wijkkrant van decem ber verschenen 
stukje over tijdelijke bewoning van de Van 
Hogendorpstr aat 51-71.
A lle reerst willen wij erop wijzen dat be
treffend stukje op diverse punten niet klopt 
met de door ons ingeleverde copij 
le  zijn wij ervan overtuigd dat geen en

kel puntensysteem sluitend is, dit blijkt 
niet uit het stukje.

2e vinden wij de term  "voor 1 jan. 1980" 
een beetje vaag, de bewoners krijgen een 
huurcontract tot 1 dec. 1979.

3e blijkt uit het stukje dat wij na de huis
bezoeken en na uitgebreid overleg de naar 
onze mening m eest urgente mensen eru it 
gehaald hebben. Daarbij zijn we ervan over
tuigd dat de andere mensen ook urgent zijn 

V erder vinden we het niet zo plezierig dat 
e r  geen eind aan het stuk zit, m aar dat het 
doorloopt in het stukje over de kinderboerde
r ij waardoor het afgaat als een lachertje. 

Hoogachtend, 
het maatsch. werk van 
de Witte Brug, 
de Vuurtoren 
het I.S.C.C.



SOCIAAL RAADSMAN
Zoals beloofd zal ik het deze keer hebben over de ziekenfondsverzekering. E r zijn nogal 
verschillende regelingen, daarom zal ik het alleen hebben over de m eest voorkomende r e 
gelingen. Indien u met vragen zit, of in een groep valt w aarover niets geschreven wordt, 
kunt u voor uitgebreide inform atie bij mij op het spreekuur terecht. Alle genoemde be
dragen gelden vanaf 1 jan. '77.

VE R P LI CHTE ZIEKEN FONDSVE RZE KE RING 
De loongrens voor de verplicht v erzek er
den gaat omhoog, naar f 33.650,- bruto per 
ja a r  (was f 30.900,-). De prem ie bedraagt 
8,2%, waarvan werknem er en werkgever de 
helft, dus beiden 4,1% voor zijn rekening 
neemt. Dit percentage wordt genomen over 
ten hoogste f 28.600,- bruto per jaar.
Voor 1977 geldt als 'peildatum ’ 1 novem
ber 1976. Alleen wanneer men van baan v e r
anderd gaat men uit van het inkomen van de 
aanvangsdatum van deze nieuwe baan.

VRIJWILLIGE ZIEKENFONDSVERZEKERING 
De prem ie voor de vrijw illige ziekenfonds
verzekering is niet veranderd, blijft dus f 115,50 
per maand.
Voor (kleine) zelfstandigen met inkomen be
neden f 18.200,- bruto p.j. is e r  een lagere 
prem ie van f 53,85 p.m ., dit geldt alleen in 
dien men gehuwd is of alleenstaand + m ee
verzekerd kind. Van 18.200 -  19.925 is de 
prem ie f 86.65 en van f 19.925-21.650 is 
prem ie f 100,60 p.m.

BEJAARDEN ZIEKENFONDSVERZEKERING 
P er 1 januari '77 is de grens van de be jaa r- 
denverzekering vastgesteld op f 19.167 ja a r 
inkomen.
In onderstaande tabel geef ik voor het gemak 
de maandinkomens, deze zijn bruto:

ongehuwden 
tot f 1214,67
1214.67-1250,83 
1250,83-1287,67
1287.67-1597,25

gehuwden 
tot f 1214,67
1214.67-1250,83 
1250,83-1287,67
1287.67-1442,50 
1442,50-1597,25

prem ie p.m. 
f 23,40 
f 46,75 
f 70,— 
f 93,25 
f 139,80

Voor gehuwden, bejaarden m et een jaarinko
men tussen f 19.167,- en f 23.555,- geldt 
ook een gereduceerde prem ie n. 1.: van f 19.167 - 
f 21.361 -  prem ie f 173,30 p,m. (samen) 
f 21.361 -  f 23.555 -  prem ie f 201,20 p.m. 
(samen)

AANVULLENDE VERZEKERING 
De aanvullende verzekering is verhoogd van 
f 2,10 naar f 2,30 per m aand/per persoon.

Rob V esters, sociaal raadsm an

De jeugdbibliothëek en de ta a l-  en drukwerk- 
plaats zijn e r  nu al een ja a r  en veel kinderen 
zijn e r  geweest, alleen of met hun klas. 
Boeken lenen en lezen en boeken maken met 
elkaar, praten over dingen die in de buurt ge
beuren en die we gezien hebben.

De 4e klas van de Bentinckschool schreef 
bijvoorbeeld:

als je  nieuwe vloerbedekking hebt 
en je trap t in de poep 
als je dan naar huis gaat 
dan zit e r  poep aan je  schoen 
en dat is niet zo fris  
en je  huis gaat zo stinken 
ik vind dus dat de honden 
in de goot moeten poepen.

als de hond in de zandbak poept 
en e r  komen kinderen in het zand 
dan zijn ze helemaal onder de poep 
en dat is niet zo leuk

e r moet een groot veld komen 
en dan kunnen ze het daar doen.

D e  taa l- en d ru kw erkp laa ts
OOK KLEUTERS DRUKTEN.
De kleuters van de Witte Brug hebben samen 
met kinderen van de IVKO in de ta a l-  en druk
w erkplaats kerstkaarten  voor zieke en bejaar
de buurtbewoners gedrukt.
Op de kaarten met prachtige tekeningen en 
zeefdrukke» kwam ook met mooie drukletters: 

ik zou bloemen willen geven 
want die maken mensen blij 
vrienden doen dingen voor je

OOK VOOR VOLWASSENEN 
De taal en drukwerkplaats is e r  niet alleen 
vopr de kinderen m aar ook voor ouderen. 
Buurtgroepen of oudercom m issies die be
zig zijn ie ts voor de buurt te  doen, mensen 
die het fijn vinden als hun ideeën en plannen 
door m eer m ensen gelezen kunnen worden kun
nen komen.
De ta a l-  en drukwerkplaats wil graag helpen 
bij het zichtbaar maken van die plannen en 
wensen die e r  in de buurt leven.

Het is natuurlijk niet zo dat de ta a l-  en 
drukwerkplaats een plek is w aar je je spul
len kunt laten drukken. De groepen moeten 
e r  de tijd voor nemen e r  zelf mee bezig te zijn 
Vanaf het laten ontstaan van de woorden die 
nodig zijn om over de plannen te vertellen 
tot het drukken van woorden en afbeeldingen 
om je ideeën ook te kunnen laten lezen aan 
andere mensen.
Inform atie bij Modesta Ja g e r  van de biblio
theek of bij Henk van Faassen, tel. 73 20 40.

Geel gevaar 
bedreigt 
plantsoen...
las u in de Wijkkrant van 
oktober 1976
Wat is e r  p recies aan de hand?
Door een aantal ingrijpende m aatregelen bij 
het openbaar vervoer zal nog dit ja a r lijn 10 
tijdens de spitsuren  m et m eer tram s gaan 
rijden.
Deze extra tram s gaan niet tot het eindpunt 
(nu Van H allstraat, mogelijk nog dit jaar 
Zoutkeetsgracht).
De ex tra tram s gaan tot het F rederik  Hen- 
drikplantsoen en na een wachttijd van plm.
2 minuten vertrekken ze weer richting Mo- 
lukkenstraat.
V erder zal tussen A m stelstation en F rederik 
Hendrikplantsoen een nieuwe tram lijn  gaan r i j 
den.
Deze tram  is bedoeld voor het trajekt 
Am stelstation(station Sloterdijk.
D aar de aan te  leggen tram baan op de Ad

m iraal de Ruyterweg pas la te r dan dit jaar 
gereed komt, wordt de eindhalte voorlopig: 
F rederik  Hendrikplantsoen.
Dit zijn de plannen van het gem eentelijk v e r
voerbedrijf.
M aar hoe denkt u lezer-buurtbew oner rond 
het plantsoen daarover?
Volgens de mening van de werkgroep v e r
keer en vele anderen, waartoe mogelijk ook 
u behoort, zal in plaats van uitbreiding van 
een groen plantsoen een tram halte ontstaan, 
die voor geluidshinder en vergroting van de 
verkeersonveiligheid rond het plantsoen 
gaat zorgen.
Wat doen we e r  aan?
Deze maand zal e r  een buurtvergadering in 
de direkte omgeving van het plantsoen worden 
georganiseerd.
Tijd en p laats, alsmede de dag waarop deze 
vergadering plaatsvindt, wordt u één dezer da
gen schrifte lijk  meegedeeld.

EVEN 
EEN KLEINE 0PFRISSER...
dat is wel nodig, na het geweldige nieuw
jaarsfees t op 8 januari.
Mocht u denken dat we met z 'n  allen in het 
feest gebleven zijn, dan heeft u het mis. 
Het buurthuis staat (nog) wel en e r  is van 
alles te doen:
Voor uw kinderen: (4-12 jaar) 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag: na- 
vierenopvang (4.00-5.30 uur, kosten 75 cent) 
woensdagmiddag: grote kinderinstuif (zie in 
form atie op de scholen, 2.00-3.30 uur, kosten 
75 cent)
woensdagmiddag: judo (vanaf 5 ja a r , er kunnen 
nog kinderen geplaatst worden) 4,15-5.15 uur 
en 5.15-6.15 uur, kosten f 8 ,-  per maand) 
zondagmiddag: film  (2.00-4.00 uur, 2 ,- -  gul
den)
Verder gaan we in februari natuurlijk carna
val v ieren, en andere bijzondere dingen doen 
(inform atie h ierover wordt via de scholen v e r
spreid).
Ook worden e r  plannen gemaakt voor het zo
merkamp (sam en met De Witte Brug). Dit jaa r 
gaan we naar Twente.
Voor uzelf: lx per 14 dagen film , op de zon
dagavond, entree 3 ,— , aan vang 8.30 uur. 
dam esgym nastiek op de donderdagavond van 
8.00-9.00 uur in de gymnastiekzaal van de voor
malige Van Hogendorpschool, kosten: 8, — p.m. 
Ondanks de beperkte ruim tes in het buurthuis, 
vinden e r  nog m eer aktiviteiten plaats. In
form atie hierover kunt u altijd in het buurt
huis krijgen (iedere dag open (behalve za te r
dag) of opbellen 84 12 62.

BUURTHUIS ONS HUIS STAATSLIEDEN
BUURT,
Van Beuningenplein (103) door de poort.

CAFE 0P DONDERDAGAVOND 
IS EEN SUCCES
Donderdag 6 januari trad  de oostnederland- 
se cabaretier P ie rre  Rood op tijdens het 
donderdag avondcafe in het Trefpunt. Hij had 
een uitstekende show en de aanwezigen wa
ren  zeer enthousiast.
Donderdag 20 jan. organiseerde het donder- 
dagavondcafe een kienavond m et, dankzij de 
medewerking van verscheidene winkeliers in 
de Hugo de Grootbuurt, zeer aantrekkelijke 
prijzen.
Beide avonden werden besloten m et een drank
je  en een dansje.

LIJN 3 D00R 
DE STAATSLIEDENRUURT?

In de wijkkrant van januari hebt u gelezen, 
dat bij het gemeentelijk vervoerbedrijf het 
voornemen bestaat om de eindhaltes van lijn
3 en lijn 10 te verw isselen.
De reden hiervoor is dat volgens het gvb 
de re is tijd  voor de passagiers zal worden be
kort.
G estreefd wordt naar zoveel mogelijk v e r
mijden van drukke verkeerspunten (in dit ge
val N assaukade/F rederik  Hendrikplantsoen). 
Door de w erkgroep verkeer zijn tot dusverre

reeds vele passag iers van lijn 10 geinfor- 
m eerd en is gevraagd naar reakties over wat 
het betekent als lijn 10 wordt vervangen door 
lijn 3. Ook de passag iers rond het H aar- 
lem m erplein /M arnixstraat worden hierbij be
trokken.
Een aantal passagiers heeft tot dusverre ge- 
re'ageerd, schriftelijk  m aar ook mondeling. 
Uit de m et passagiers gevoerde gesprekken 
is gebleken, dat het voor sommigen niet u it
maakt met welke tram lijn  ze vanuit en naar 
de buurt worden vervoerd.
Voor anderen betekent het overstappen in de 
toekomst, daar zij nu rech tstreeks naar hun 
bestemming kunnen worden vervoerd.
En ju ist dat overstappen wordt in een nieuwe 
sittfatie m oeilijker, want de halte op de Zaag- 
poortbrug (Marnixplein) komt te vervallen. 
Mochten de lijnen eind dit ja a r  worden v e r
w isseld, dan zal behalve aan een betere over
stapmogelijkheid ook de volle aandacht m oe
ten worden besteed aan de reeds lang v e r
langde en hoogstnoodzakelijke verkeerslich 
ten op de kruising N assaukade/F rederik  Hen
drikplantsoen.
Voor suggesties en kommentaar op de om
wisseling der lijnen graag uw schriftelijke 
reak tie  aan de werkgroep V erkeer, Wijk
centrum Van H allstraat 81.

Reden en animo genoeg om door te gaan met 
dit originele initiatief.
Dus kom eens langs: elke veertien dagen staan 
de deuren van het donderdag avondcafe in 
het Trefpunt voor u open.

PEUTER- 
OPVANG
Kinderdagverblijf "Lujom a” d raa it nu 5 maan
den en de reacties zijn erg  goed. Ook de in 
spectie-dienst van kinderdagverblijven is erg 
tevreden en de vergunning zal niet lang m eer 
op zich laten wachten.
Ondanks deze goede berichten zijn e r  nog 
enkele plaatsen open voor peuters van 1V2 tot 
4 jaar. Kosten: f 12,- per dag. Voor dat be
drag krijgt uw kind dagelijks van 8 uur tot 
17 uur een volledige verzorging, inclusief 
eten, drinken, slaapuurtje, spel, rec rea tie , 
voldoende persoonlijke aandacht en niet te v e r
geten een hygiënische en verantwoorde be
geleiding.
U kunt telefonisch of persoonlijk aanmelden. 
Ook mag u e e rs t vrijblijvend een kijkje bij 
ons komen nemen. Graag tot ziensl 

Annelies en Joke 
Kinderdagverblijf Lujoma 
Groen van P r in s te re rs tra a t 46 
tel. 84 12 49, privé 18 92 96.

WIJKRAAD
Mensen die inform atie willen hebben over a l
le rle 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 H allstraat 81, 
(tel. 82 11 33).
-  op maandag 14 februari kwart voor acht 
's  avonds op de w ijkraadsvergadering komen. 
D aar kunt u andere aktieve buurtbewoners ont
moeten en u opgeven voor een van de1 w erk
groepen in de wijk. P laats: het zaaltje naast 
de P rin sessekerk , Van H allstraat 164.

MAATSCHAPPELI JK WERK
In het buurthuis De Witte Brug kunt u terecht 
voor maatschappelijk werk. U bent welkom op 
dinsdag- en donderdagavond van 7 tot 8 uur 
en op vrijdagmorgen van half tien tot half 
elf bij Gerda.
Speciaal voor jongeren van 16 tot 25 jaar is 
Marion e r  op woensdagavond van 8 tot 9 uur. 
Tijdens de verbouwing is het adres: Van Beu- 
ningenstraat 16, tel. 84 86 72.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 
12 uur kunt u te rech t 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  num m er 5. De tijden zijn: 
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 tot 12 uur.

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  N assaustraat.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te vinden.
Voor de Staatsliedenbuurt: de voormalige 
kosterij van de P rin sessekerk , Schaep- 
m anstraat 2, tel. 84 04 79; spreekuur: m aan
dag t/m  vrijdag van 1 tot 2 uur.
Voor de Hugo de Grootbuurt: Fred. Hendrik
s tra a t 15, tel. 84 51 20. Spreekuur: maandag 
t /m  vrijdag van half twee tot twee uur..

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don
derdag en vrijdag van half tien tot elf uür 
in de Van B oetzelaerstraat 49, tel. 844352. 
Maandag kunt u ook terech t in het gebouw 
De Reiger, Van R eigersbergenstraat 65, 
tel. 855676.

HUURSPREEKUUR
U kunt o p vier punten in deze wijk terech t 
voor woon- en huurzaken.
-  ap 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 w ijk
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 G rootstraat 5 (teL 
84 24 73).
Speciaal voor bewoners van de Noord Oost 
Punt is  e r  nog spreekuur op dinsdagmorgen 
van 10-12 uur en donderdagmiddag van 2 tot
4 uur in de Van Beuningenstraat 16.


