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Voorzitter Marcel de la Hay met vertegenwoordigers van PvdA en CPN 
tijdens de vergadering van het huurkomité in het Trefpunt

DUIZENDEN 
WEIGEREN HUURVERHOGING

Ook dit ja a r  hebben duizenden wijkgenoten besloten de aangekondigde huurverhoging per 
l ’ april te  weigeren. Dit valt op te maken uit de vele positieve reak ties tijdens de akties 
van de beide huurkom ité's in onze wijk en uit de grote drukte die de huurspreekuren in de 
wijk kregen te doorstaan.
Z eer veel mensen hebben via de kom ite's en op de diverse adressen in de wijk een w eiger- 
fo rm ulier gekregen.
De huurakties gingen dit ja a r  van s ta rt met het verschijnen van een speciale WIJKKRANT. 
Begin deze maand is deze krant verspreid  door de huurkom ité's. Door middel van een m e
gafoon werden de wijkbewoners op de krant attent gemaakt. Veel mensen haalden hem d i
rek t van de trap. Sommigen kwamen even naar buiten en vertelden dat ze de huurverho
ging al jarenlang niet betaalden. De kom ite's hadden voor deze aktie de hulp ingeroepen 
van de afdelingen van CPN en PvdA en van het regio-overleg in de noord oost punt. Z o
wel de CPN als het regio-overleg hebben een stevig handje meegeholpen, de PvdA liet het 
helaas afweten.
Op twee plaatsen in de wijk hielden de huurkom ité's de afgelopen maand bijeenkomsten, 
Hietonder leest u een verslag daarvan.
We zijn e r  niet met het weigeren van de huurverhoging.
Het is zaak dat e r  een andere volkshuisvestingspolitiek komt. D aar zullen we voor m oe
ten vechten en......stemmen. *

Staatsliedenbuurt
In haar inleiding benadrukte de voorzitster

f van het Huurkomité Staatsliedenbuurt dat de 
huurverhoging in geen verhouding staat tot wat 
de m eeste huisbazen aan onderhoud doen. Het 
zelf opknappen van de oude woningen kost de 
mensen handen vol geld. Daarentegen ontvangen 
huisbazen ja a r  op jaar de huurverhogingen zon
der daar iets tegenover te stellen.
Belangrijk hierbij is dat de huisbaas hoogstens 
een huurverhoging kan voorstellen; hij kan de 
Huurverhoging niet opleggen, want deze is niet 
verpli cht.
Toch wordt het de mensen vaak moeilijk ge
maakt, om de huurverhoging te weigeren. Dit 
bleek tijdens de diskussie, w aarin versch il
lende aanwezigen naar voren brachten, dat zij 
een kontrakt hebben met een zogenaamde 
vijf-jaren-klausule. Dit houdt in dat je  vijf 
ja a r  lang de voorgeschreven huurverhogingen 
moet betalen. Niettemin zal ook in deze ge
vallen de huisbaas aan zijn onderhouds-ver
plichtingen moeten voldoen.
Met andere woorden: ook hij móet zich aan het 
kontrakt houden.
De voorzitster adviseerde degenen die met deze 
problem en te maken hebben naar één van de 

- huurspreekuren in onze buurt te gaan (Zie e l 
ders in de Wijkkrant).
Het weigeren van de huurverhoging is iets dat 
iedere bewoner apart moet doen. Wel kunt u 
e r  met uw buren over praten of het mogelijk 
is om m et alle bewoners van eén trap , of 
van enkele panden van een bepaalde hu is
baas de huurverhoging te weigeren.
Als u denkt dat dat samen m et uw buren mo
gelijk is , dan kunt u kontakt opnemen met 
het huurkomité.

MAAR DAARMEE ZIJN WE ER NOG NIETI 
Want e r  moet een huurbevriezing voor de hele 

! buurt komen.
En daar is m eer voor nodig dan dat ieder 

| voor zich die huurverhoging weigert. Terw ijl 
wij dit schrijven, zien we Den Uyl op de 
te lev isie  vertellen dat de regering is gevallen 
Nu was Van Dam al eerder door de mand 

i gevallen, omdat hij jaa r op ja a r  de huis- 
ibazen een huurverhoging kado deed, zonder 

hen te dwingen hun huizen behoorlijk te on
derhouden.
Omdat wij vinden dat aan die jaarlijk se  huur
verhoging een einde moet komen zal de ko
mende regering een andere politiek moeten 
voeren. Dat zullen we aan die regering dui
delijk moeten maken. Daarom is het huur
komité een handtekeningenaktie begonnen met 
de volgende eisen:
-  huurbevriezing voor de Staatsliedenbuurt
-  voor de toekomstige nieuwbouw: betaalbare 

huren.

-  voor w ettelijke regelingen om onderhoud 
door de huisbazen te garanderen.

Dat de Staatsliedenbuurt met deze eisen niet 
alleen staat, werd door verschillende aanwezi
gen duidelijk gemaakt. Als voorbeelden w er
den genoemd de suksesvolle akties in Spaarn- 
dam m erbuurt en op Kattenburg. Eén van de 
bewoners van de nieuwbouw aan de W itten- 
kade gaf aan dat ook in onze buurt het ge
vaar bestaat dat de nieuwbouw onbetaalbaar 
wordt voor de huidige bewoners.

Hij benadrukte ook het belang van een 
handtekeningenaktie voor huurbevriezing en de 
noodzaak van versterking van het huurkomité. 
Een andere aanwezige vroeg aandacht voor de 
gerenoveerde woningen in onze buurt. De huren 
en vooral stookkosten van deze woningen stij - 
gen erg  snel. Tijdens de vergadering sloten 
zich d rie  aanwezigen bij het huurkomité aan. 
Wie de komende weken mee wil werken aan 
het ophalen van handtekeningen, vragen wij 
kontakt op te  nemen met: Koos Couprie, 
De Wittenkade 128", telefoon 84 73 49.
Fred. Hendrik-/ 
Huso de Grootbuurt
Dinsdag 15 m aart hield het huurcom itee Hugo- 
de G roo t/F rederik  Hendrikbuurt een demon
stra tieve protestvergadering tegen de komen
de huurverhogingen.
Tijdens de vergadering kwamen twee punten 
naar voren: 1. de aktie in de buurt; 2. de 
steeds slech ter wordende huurwetgeving.
E r  w aren twee sp rekers: Kees Kuijper na
mens de PvdA afdeling Noord-W est en Nico 
Clerx namens de CPN.
Nadat de voorzitter van het huurkomitee een 
inleiding had gehouden kreeg Kees Kuijper het 
woord. Hij begon z'n p raatje door te stellen 
dat hij niet namens de PvdA kon spreken, 
m aar alleen namens zijn afdeling, omdat hij 
zich absoluut niet kon vereenzelvigen met 
het, naar zijn mening slechte, huurbeleid van

KOMT ER BREDE SCHOLEN 
GEMEENSCHAP IN OOD-WEST?

Aan de gem eenteraadsvergadering is op 30 m aart een verzam eling handtekeningen aan
geboden. Die handtekeningen werden gezet om het tot stand komen van een brede scholen
gemeenschap met een middenschool in Oud West te ondersteunen. Ouders, leerkrachten 
en andere belangstellenden uit onze wijk waren op 22 m aart bijeen om over de plannen 
te praten. E r  is al een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Al in '71 begon de diskussie 
in de buurt over verbetering van de onderw ijssituatie. De problemen van het onderwijs 
in onze buurt zijn u wel bekend. De sanering’brengt problemen mee: onrust thuis en op 
school, verloop onder de leerlingen en een afname van het aantal leerlingen dat e r  toch al 
is , waardoor scholen zich gedwongen zien tot opheffing of fuseren. E r  zijn veel te weinig 
kinderen die na deklagere school in het voortgezet onderwijs " doorstrom en", verder ko
men. Het voortgezet onderwijs is in Oud West slecht vertegenwoordigd. En daar moet iets 
aan gedaan worden. In '73 werd op een buurtvergadering een motie aangenomen: e r  moest 
een middenschool komen in Oud West.

Dat idee kwam niet zom aar uit de lucht val
len. In het hele land wordt al ja ren  gesproken 
over een middenschool om kinderen in het on
derwijs betere kansen te geven.
In andere landen bestaan dergelijke scholen al 
jaren . E r werd subsidie aangevraagd om te on
derzoeken of een middenschool ook voor Oud 
West een betere aanpak zou betekenen. En welke 
problemen en mogelijke oplossingen e r  zijn. 
Op 15 sept. 1976 nam de gem eenteraad het 
principebesluit tot oprichting van een mid
denschool als onder bouw van een brede scho
lengemeenschap. E r werd bouwruimte g e re 
serveerd  aan de Jan  van G alenstraat. Binnen 
een scholengemeenschap vind je  verschillende 
soorten voortgezet onderwijs, d.w.z. onder
w ijs na/de lagere school.
De bedoeling van het bij elkaar brengen van 
de verschillende soorten in eén scholenge
meenschap is om het gem akkelijker te maken 
dat kinderen naar een ander type overstappen 
als ze daar m eer geschikt voor lijken. In de 
praktijk blijkt jam m er genoeg dat het over- 
stappen m eestal afzakken betekent. Het b ij
zondere van een middenschool is dat de keuze 
voor een soort voortgezet onderwijs wordt 
verschoven zodat de kinderen langer gelegen
heid hebben zich te ontwikkelen vóórdat ze zich 
moeten vastleggen in eén richting.
De ee rs te  drie ja ren  na de lagere school'zijn

Van Dam. Hij stelde vast dat het onmogelijk 
is om met een regering w aar het CDA in 
zit tot een progressieve politiek voor de 
werkende mensen te komen. Pas als e r  een 
progressieve regering komt zonder het CDA 
pas dan kun je  een progressieve politiek voe
ren. f 
Hij deed de aanwezigen nog enkele tips aan 
de hand om de huurverhoging te  weigeren. 
Nico Clerx, voorzitter van de CPN-afdeling 
oostelijke eilanden en voorzitter van de huur
ders vereniging Kattenburg, vertelde van de e r 
varingen die men in Kattenburg heeft opge
daan met de nieuwbouw. Dit was belangrijke 
inform atie ook voor onze, buurt, daar een r e 
delijk aantal buurtbewoners in onze buurt in 
de toekomst hopelijk in nieuwbouwwoningen 
terech t komt.
Eenstemm ig werd besloten dat om tot v e r
betering in de huidige situatie te komen, de 
aktie verste rk t moet doorgaan.
Dit om duidelijk te  maken dat de bewoners 
niet m eer accepteren dat men in Den Haag 
doorgaat m et deze slechte Volkshuisvestings
politiek.
E r  moet een andere-progressieve-volkshuis- 
vestingspolitiek komen. Als stim ulans mag op
gem erkt worden dat in het afgelopen ja a r  het 
aantal huurcom itees in het hele land is v e r
dubbeld.

daarom  "onderbouw" in de vorm van een 
middenschool. Daarna maken ze hun keuze, 
w aarbij ze naar dezelfde scholengemeenschap 
blijven gaan, dus niet weer hoeven te v e r
anderen. M aar dan moet het wel een brede 
scholengemeenschap zijn, zodat ze uit alle; 
belangrijke typen onderwijs kunnen kiezen. 
En daarover gaat het raadsbesluit van 30 m aart

Vervolg op pag. 2

LENTELEVEN 
OP KINDERBOERDERIJ
Op maandag 7 m aart zijn e r  2 jonge geitjes 
geboren, genoemd Adam en Eva, plus nog 6 
jonge konijntjes.

EEN ERNSTIG PROBLEEM VORMDE DE 
GROND.
De grond is veel te nat geweest bij de bees
ten. Dat is  inmiddels opgelost doordat we zand 
hebben gesto rt en e r  zijn ijzeren  platen op,
aë grond geîegd, zodat'3e dieren geen natte 
voeten m eer krijgen.
De boerderij moet wijken voor de nieuwbouw 
Hij wordt verplaatst naar de Tweede N assau- 
s tra a t als de omwonenden e r  daar geen be
zwaar tegen hebben.
Donderdag 24 m aart, ’s Avonds om 8 uur, 
inform atie-avond over de dieren in de 
I.V.K.O. school, W ittenstr. 25.
Enkele dieren zijn gepest door mensen uit 
de omgeving.
Als dat zo blijft moeten we krokodillen in 
plaats van geiten gaan houden.
De beesten krijgen erg veel brood. Daar dan
ken wij u voor.
Ze hebben ook graag wat groen (sla , w or
te ls , koolstronken enz.).

Leerlingen van de I.V.K.O. 
Jong leven op de kinderboerderij

(Foto van der Berg}
LAAT U MET MANIPULEREN 
DE HUURVERHOGING 
IE DETALEN
Mocht u op grond van ach terstallig  onder
houd vinden dat u geen huurverhoging hoeft 
te betalen, moet u zich niet laten manipu
leren  door de huisbaas om de huur verho
ging te laten betalen.
Leg het geschil voor aan de huuradvies com
m issie , als de huisbaas u onder druk zet en 
wacht hun oordeel af.
Voldoet de huiseigenaar aan het ach te rs ta l
lig onderhoud dan hoeft u de huurverhoging 
niet met terugwerkende kracht te betalen. 
Dus bij het in orde komen van het onderhoud 
bént u pas w eer verplicht de huurverhoging 
te  betalen.
Heeft u een vijfjaren clausule stap  dan bij 
ach terstallig  onderhoud e e rs t naar het huur- 
spreekuur of de sociaal raadsm an alvorens 
u de huurverhoging betaalt.
Maak wel een potje anders kunt u eventueel 
tegen een financiële klap staan te  kijken als 
u alsnog m et terugwerkende kracht uw huur
verhoging moet betalen.
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VERGADERING OVER MIDDENSCHOOL IN OUD-WEST van pag. 1

Middenschool-diskussie:
Bij de voorbereiding zijn op het ogenblik 
nam elijk 3 scholen overgebleven die willen 
meewerken aan een middens'choolexperiment: 
een LEAO, een LHNO en een MAVO. Twee 
belangrijke schooltypen de LTS en HAVO/ 
VWO ontbreken dus nog. Dat zou betekenen 
dat in de scholengemeenschap niet alle voort
gezet onderwijs -diploma's gehaald kunnen w or
den. Dit mag niet gebeuren, vinden de vele 
betrokkenen. Zij hebben al jaren  gevochten 
voor ju ist een brede opzet.
In de diskussie op 22 m aart werden versch il
lende belangrijke vragen besproken.

pen klaar... schrijven rnaar.
alle leerlingen met alle vakken 
kunnen kennis maken. Zoals een van 
de aanwezigen zei:
"Zodat het jongetje dat later pro
fessor wordt ook ooit aan de draai
bank gestaan heeft. Dan kunnen we 
m isschien eindelijk eens aan een 
maatschappij toekomen waarin een 
professor ook het werk van een 
timmerman kan waarderen".

1) Worden norm ale en vlugge leerlingen niet 
gerem d door zo'n middenschool? Nee, is het 
antwoord. E r  wordt aan gewerkt om van elk 
stukje van een leervak de basisstof vast te 
stellen. Die moet elke leerling  te pakken 
krijgen. Wie daarm ee sneller k laar is, krijgt 
e r  wat bij. Ook over zulke extra stukken 
wordt een toets afgenomen. De leerlingen 
worden dus niet opgehouden door het moeten 
wachten op anderen. Voor praktijklessen 
(bijv. handvaardigheid) wordt gedacht aan 
een w erkvorm  in groepen waarbij de le e r 
lingen elkaar helpen. V erder heeft onder
zoek in Duitsland opgeleverd dat de beste 
leerlingen dezelfde p resta tie s houden, de 
middenmoot wordt opgetrokken en de laag
ste  groep ie ts omhoog gaat bij een midden- 
schoolsysteem .

2) Hoe z i t  het met het bijzonder onderwijs? 
Wat gebeurt e r  op die scholen? Alle plan
nen m .b.t. de middenschool en scholenge
m eenschap gaan alleen over het openbaar 
onderwijs. De reden daarvoor is eenvoudig. 
De gem eente heeft alleen over het open
baar onderwijs iets te  zeggen. Daar is zij 
het "bevoegd gezag". De scholen voor het 
bijzonder onderwijs hebben hun eigen af
zonderlijke besturen d ie 'd a a r  het bevoegd 
gezag zijn. Wat e r  met die sch'olen g e
beurt, wordt dus bepaald door hun eigen 
besturen. Het werd op de vergadering be
treu rd  dat de bijzondere scholen zo de 
boot dreigen te m issen, want het bijzon
der onderwijs wordt wel gewaardeerd. E r 
kan ech ter alleen door de schoolbesturen 
zelf iets aan gedaan worden.

3) Is e r  wel voldoende gepraat over die m id
denschoolplannen? Het blijkt dat niet alle 
inform atie altijd goed door komt. De w erk
groep heeft inform atie verspreid  en vragen
lijsten  rondgestuurd, naar openbare èn b ij
zondere scholen. M aar of het gelezen wordt 
en beantwoord, is iets dat op de scholen 
gebeurt. D aarnaast zijn de middenschool- 
ideeën al ja ren  in het land in diskussie 
E r wordt over bericht op t.v ., in kranten 
en tijdschriften. En e r  is een hoorzitting 
geweest voorafgaand aan het raadsbesluit 
over de middenschool Oud West. Wel moet 
gezegd worden dat e r  in onze buurt gebrek 
is aan een goede vaste onderwijs-groep. 
In andere buurten zijn die e r  wel -  Door 
zo’n groep zou ook de d iskussie over de 
middenschool beter georganiseerd kunnen 
worden.
E r valt nog heel wat te praten over hoe die 
middenschool moet gaan werken. Wie mee 
wil denken en praten is van harte welkom! 
Aanmelden bij Paul Harding, J.M. Kemper -  
s tra a t 24’, tel. 86 06 39.

4) Wordt zo 'n  school niet afschuwelijk groot? 
Verdwijnen de leerlingen e r  niet in de 
m assa? Op de Osdorper Scholengemeen
schap (met 2250 leerlingen) leert de e rv a 
ring dat dit niet zo is. De leerlingen kennen 
nooit alle andere leerlingen, ook al zijn dat 
e r  bijv. "m a a r"  450. W aar het om gaat is 
de groep waarin ze zelf zitten. En daaraan 
wordt nu ju is t veel aandacht besteed. Ove
rigens zal de school die aan de Jan van 
G alenstraat is gepland een van de twee zijn 
die e r  uiteindelijk in Oud West moeten ko
men. De voortgezet onderwijs scholen die 
nu niet meedoen, zullen dan in de tweede 
meegaan.

Tot slot werden de 2 eisen nog 
eens geformuleerd:
1) alle vormen van voortgezet on
derwijs, van LBO tot en met athe
neum moeten in de scholenge
meenschap opgenomen worden;
2) er moet een onderbouw van 3 
jaar middenschool komen, waar

Versier de straat:
MAAK EEN TOINTJE!
De lente nadert en voor velen is dat de tijd 
om trap leer, kwast, zeem en spons te voor
schijn te halen. Het huis k rijg t een beurt, 
een nieuw behangetje komt de kam erm uren 
opfleuren, de planten worden verpot, een voor -  
jaarsboeket brengt gezelligheid in huis, en- 
gazom aardoor......
Waarom dit ja a r  niet ook eens wat aandacht 
voor de s tra a t voór het huis? Doe es wat aan 
de kale gevel, doe es wat in de kale stoep! 
Maak een tegeltuintje of plant op z 'n  minst 
een klimplant!

EEN TEGELTUINTJE.
De naam zegt het al, een tuintje van 1 soms 
2 tegels breed, en zolang langs de gevel als 
uzelf (en buren) dat willen.
De aanleg is eenvoudig: u wipt de tegels eru it 
en zet ze rechtop. U hebt dan een mooi 
randje en het "opbergen" is meteen opgelost 
U verw ijdert het zand zo'n 30 tot 40 cm. Doe 
dit voorzichtig: e r  loopt op ongeveer 60 cm 
uit de gevel en op 50 â 60 cm diepte een ka
bel van de PTT. Die beschadigen geeft onno- * 
dige sores.
Vul de zo verkregen bak m et aarde tot on
geveer 5 cm onder de rand. Aarde kuntu m ee
brengen van buiten de stad, u kunt het kopen 
in zakken r  u komt dan duurder uit -, of... 
we kopen m et z’n allen een vrachtwagen aarde. 
Zo 'n  vrachtwagen is goed voor 750 em m ers 
aarde van 10 liter. Oftewel een 40 tegeltuin- 
tjes. Z iet u dit laatste  zitten, o rganiseer de 
vraag dan voor een heel stuk s tra a t tegelijk

Een woonerf tussen Markthallen en Van 
Hallstraat:
GEMEENTERAAD IS 
W00NERFPLAN GUNSTIG 
GEZIND
Ja ja , buurtbewoners, e r  begint toch wat m eer 
vaart te komen in hpt woonerfplan. Niet dat de 
afhandeling ervan door de gem eente opeens in 
de hoogste versnelling gaat, dat niet. Maar 
wel is het zo dat e r  nu zekerheid is , dat het 
woonerf e r  kan komen.
Op de buurtvergadering van 8 februari j.l. 
hoorden we de wethouder voor de S tadsver
nieuwing al vertellen dat hij helem aal achter 
het plan staat.
De wethouder heeft 9 m aart j.l. de aanleg 
van woonerven laten bespreken in de Ge
m eenteraad. Om precies te zijn, in de Com
m issie  van Raadsleden, die zich speciaal be
zig houdt met de Publieke W erken en de Stads
vernieuwing. D aar bleek dat alle politieke p a r
tijen  het toejuichen dat e r  in onze buurt een 
woonerf wordt aangelegd.

VRACHTWAGENS EN DE SPORTHAL.
Ook de deskundigen van de gemeente zijn be
zig m et het plan. Een aantal hoge ambtenaren 
bespreken thans hoe het beste de p ark eer
plaatsen verdeeld kunnen worden over de d i
verse .straten. Tevens bekijken ze of de in 
richting van de Van H ogendorpstraat en de 
Van R appardstraat tot woonerf s tra a t geen p ro 
blemen geeft. Zoals u weet, zijn dit de twee 
stra ten  in onze buurt waar ook, wel vracht
wagens doorheen komen. Ook de hoeveelheid 
auto 's die de bezoekers van de sporthal in 
de Van H ogendorpstraat parkeren, kan een p ro
bleem opleveren.
We hopen dat ze spoedig tot een besluit komen 
Want deze am btenaren hebben een fo rse stem. 
In het vaststellen van de voorwaarden die
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en geef een berichtje hierover af op het wijk
centrum.
Wie een klimplant poot, moet op de uitge
kozen plek toch wel een gat graven van 40 x 40 
cm., en zo 'n  50 â 60 cm diep (en nogmaals, 
denk om die PTT-kabell). Alleen dan slaat 
de plant meteen goed aan.
In de zon en gedeeltelijke schaduw doenB ruid- 
slu ier, Kamperfoelie en Clem atis het heel 
goed. *
A 11e-drie zijn slingerplanten: e r  moeten dus 
draden zijn waarlangs ze omhoog kunnen klim 
men. Klimop, Klimhortensia en Wingerd zijn 
hechtplanten. Ze houden zichzelf vast aan de 
muur. Dat is overigens beslist niet schadelijkl 
Wie op een bovenverdieping woont, kan ook 
tuinieren aan de straatkant. Op het balkon is 
toch wel een plekje te  vilden voor een klim 
plant, die zich in de spijlen windt (neem bv. 
eens Suzanne-m et-de-m ooie-ogen!). En anders 
kunnen e r  bsst bloembakken aan het balkon of 
aan de vensterbank bevestigd worden. Op het 
platte dak tenslotte kan uitstekend getuinierd 
worden in oude teilen, schalen en potten.

WIN EEN PRIJS.
Het Wijkcentrum ste lt een paar leuke prijzen 
te r  beschikking voor de bezitters van de 
fraa is te  tegeltuin of bloembaktuin. We zijn 
trouwens ook benieuwd wie de hoogste zonne
bloem weet op te fokken, en de uitbundigste 
klimplant!
Een deskundige jury zal u ite raard  worden 
sam engesteld om een en ander vakkundig te 
beoordelen!

m eetellen bij de inspraak door ons, de buurt
bewoners.

DE INSPRAAK GAAT BEGINNEN -  ER KOMT 
EEN WOONERFKRANT.
Daarom is nu nog niet duidelijk of de Gemeente 
m et de officiele inspraak zal beginnen in mei 
a. s. of septem ber. De zomermaanden zitten er 
net tussen, en dat valt een beetje moeilijk, 
omdat menigeen dan op het kam peerterre in  zit 
Wel wordt e r  binnen de gem eentediensten thans 
gewerkt aan een "Gem eentelijke Woonerf - 
k ran t" . D aarin komt dan alles te staan, wat 
we moeten weten, zodat we zinvol kunnen " in 
spreken” . Het is de bedoeling dat deze krant 
in mei wordt verspreid.

VAN BEUNINGENPLE1N NOORDZIJDE.
De al genoemde hoge am btenaren hebben zich 
ook gebogen over de brieven die gestuurd 
zijn uit de buurt over het Van Beuningenplein 
Noordzijde.
Gevraagd is door de bewoners, door het hoofd 
van de lagere school en door de buurtgroep, 
de s traa t af te sluiten voor het auto-verkeer 
In afsluiten hebben de am btenaren een hard 
hoofd. Ze denken erover ons te helpen met 
paaltjes enzo. Wat ze ons gaan voorstellen, 
zullen we binnenkort weten; een plannetje is in 
de maak.

ER KOMT WEER EEN WOONERFDAG -  14 
MEI A.S.
We gaan proberen wederom een fijn "W oon- 
erfdag"-buurtfeest te  organiseren. Met infor
m atie, a ttrak ties en ta l van spelletjes voor 
jong en oud. Hou de zaterdag voor Hemelvaart 
e r  voor vrij! In de volgende wijkkrant m eer 
over de "W oonerfdag” .

Wie m eer wil weten over de woonerfplannen, 
of wie wil komen meedenken en meedoen in 
de Buurtgroep, moet even binnenlopen bij het 
wijkcentrum . Van H allstraat 81 of 82 11 33 
bellen.
EN: VERSIER JE  STRAAT, MAAK EEN 
STRAATTEGELTUINTJ E I! I

<■>

NOG WEINIG ZEKERHEID 
OVER DE TOEKOMST 
VAN DE WINKELIERS
Op maandag 21 m aart organiseerde de ge 
meente een vergadering voor winkeliers uit 
de Noord Oost Punt van de wijk.
Een week daarvoor had de gem eente de win
keliers een rapport toegestuurd. Het zag er 
erg  indrukwekkend uit, m aar veel nieuws be
vatte het rapport niet. De m eeste winkeliers 
weten allang dat de bevolking in de afgelopen 
ja ren  s te rk  is teruggelopen dat steeds minder 
gezinnen en steeds m eer alleenstaanden in 
de buurt zijn komen wonen. Ze weten dat 
niet alleen, ze voelen het ook in hun porte
monnee. Belangrijker is de vraag: wat gaat 
de toekomst bieden? D aarover verte lt het ra p 
port nog n ie ts, en ook op de vergadering werd 
daar weinig konkreets over gezegd.
Door de bouw van gro tere woningen zal het 
aantal gezinnen in de buurt in de toekomst 
wel weer toenemen, m aar het totaal aantal 
bewoners zal achteruit blijven gaan. Voor 
hoeveel winkels en voor welk soort winkels 
e r  straks nog brood te verdienen valt, zal 
pas duidelijk kunnen worden aan de hand 
van een z.g. distributieplanologies onderzoek 
M aar of een winkelier straks nog leven heeft; 
in de Staatsliedenbuurt, hangt voornam elijk ' 
af van de huren van de n ieuw te bouwen win
kels.
En ju ist daarover zijn de verwachtingen erg 
som ber. In de Bijlm er worden op dit m om ent[ 
huren gevraagd van 200 gulden per jaar p e r ; 
vierkante meter.- Voor een norm ale winkel 
komt dat al gauw op zo’n 1500 gulden per : 
maand. Nu betalen winkeliers in de S taatslie
denbuurt hoogstens 400 gulden per maand. 
"H et is natuurlijk prim a dat e r  straks zo 
veel mogelijk sociale woningbouw komt, m aar 
dat betekent wel, dat hier vooral mensen zul
len wonen m et lagere inkom ens", m erkte 
een winkelier op.
"Wij zullen dan alleen nog m aar een bo
terham  kunnen verdienen als e r  ook SOCIA
LE WINKELBOUW kom t".
Tevreden waren de w inkeliers wel over het 
feit dat de nieuwbouw gefaseerd wordt gesloopt 
terw ijl het andere wordt opgebouwd. Daardoor 
zullen de m eeste w inkeliers het voorlopig nog 
wel even kunnen uitzingen.
Het ziet e r  niet naar uit, dat de winkels in 
de nieuwbouw weer gespreid zullen worden 
over de woonblokken, zoals dat nu het geval, 
is . De winkels zullen in de Noord Oost Punt 
gekoncentreerd worden langs de Van 
Limburg S tirum straat en het yan Limburg 
Stirumplein. Wel wordt in principe gekozen 
voor zo veel mogelijk kleinere speciaalza
ken en geen grote onpersoonlijke bedrijven 
M aar of dat lukt, zal met name afhangen van 
de financiële mogelijkheden die de kleine win
kelier in de toekomst zal krijgen.
Op deze vergadering werd u ite raard  ook over 
de problem en gepraat van de w inkeliers die 
hun bedrijf moeten sluiten. De schade-rege- 
lingen voor deze groep zijn heel gebrekkig 
en ingewikkeld. Veel uitzicht op verbeterde 
m aatregelen van de overheid is e r  niet. 
Ook op deze vergadering werd dus weer dui
delijk hoe nodig het is dat de w inkeliers ge
zamenlijk voor hun belangen gaan optreden. 
Veel w inkeliers zien dat ook in en hebben zich 
inmiddels opgegeven voor de werkgroep win- 
keliersbelangen. Meer dan 120 winkeliers zijn 
inmiddels lid geworden van die werkgroep. 
In april zal deze groep een vergadering be
leggen. E r zal dan een bestuur gekozen w or
den en plannen opgesteld worden hoe de win
keliers hun positie veilig kunnen stellen. 
Daarbij zal geprobeerd worden om zoveel mo
gelijk kontakt te zoeken met andere groepen 
in de buurt.
Want een gezonde middenstand is niet alleen 
het belang van winkeliers m aar ook van de 
bewoners!
NIEUWS 
VAN HET MARNIXBAD
Zaterdag 12 m aart was het, een week la ter 
dan norm aal weer afzwemdag in het M ar
nixbad.
Deze keer slaagden in totaal 47 leerlingen 
voor zowel het A als het B diploma.
Voor het A diploma slaagden:
Helene A sseper, M ariska a rc e lis , Judith 
Sas, E lisabeth Slem m er, Paul van Boekel, 
G regor Hooft, P ie t Vervenne, Paul Damen. 
Voor het B diploma slaagden:
Diana Dahlberg, Sandra Angelbeek, Selm a Dag, 
Silvia Schinkel, Nicole Jongsm a, Theo Lof 
Nathan K offiebergjohny Sijne, Anand Mahabier 
Heeft u belangstelling voor zwemles van kleu
te r  toe en m et volwassenen, e r  is geen wacht
lijs t, kom dan even naar het Marnixbad of 
bel 25 48 43.
Enige mededelingen om trent de openingstij
den tijdens de- komende feestdagen:
OP GOEDE VRIJDAG is het zwembad nor
m aal geopend.
Gedurende de PAAS- en PINKSTERDAGEN 
alsm ede op KONINGINNEDAG, 5 MEI en HE
MELVAARTSDAG is het Marnixbad gesloten. 
Op alle andere dagen is het zwembad norm aal 
voor het publiek geopend.
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I / O  m i D l  C V  Oudere buurtbewoners bezochten de inIVUlflrLCA aanbouw zijnde bejaarden-woningen.

BEJAARDENWONINGEN 
SCHIET AL AARDIG OP
De bouw van de bejaardenwoningen tussen de De Wittenkade en de Van 
Beuningenstraat begint al aardig te vorderen. Het is de bedoeling dat 
de 114 woningen in de periode van oktober tot december van dit jaar 
klaar komen. Dan zal het 6 jaar geleden zijn dat het wijkcentrum aan 
de gemeente vroeg om het terrein te kopen, waar toen de kininefabriek 
stond. Behalve voor bejaardenwoningen wilde het wijkcentrum de ruimte 
ook gebruiken voor algemene buurtvoorzieningen. Zo is het ook gebeurd. 
De werkgroep bejaardenvoorzieningen heeft de achterliggende jaren heel 
wat werk verzet. Op 19 maart was de bouw zover dat de werkgroep, 
bestuursleden van de bejaardenbond en wat familie gezamenlijk een 
kijkje konden gaan nemen. De binnenmuren zijn klaar, zodat de indeling 
van de woningen al een beetje te zien. Alle woningen hebben een woon
kamer, een slaapkamer, badkamer, keuken en berging. Er kunnen 
echtparen of alleenstaanden in wonen. Zoals u m isschien weet hebben 
alleenstaanden volgens de voorschriften immers recht op een twee
kamerwoning. Dat betekent ook dat wanneer een van echtgenoten komt 
te overlijden de ander niet van de woning af hoeft, maar er rustig kan 
blijven wonen.

Het kompleks woningen is in een S 
vorm gebouwd.
Er zijn twee ingangen. Een aan de 
Van Limburg Stirumstraat, de 
andere aan de Van der Duynstraat 
In de openingen van de S-vorm  
liggen twee binnenterreinen: een 
aan de De Wittenkade, het andere 
aan de Van Beuningenstraat. Dat 
aan de De Wittenkade ligt op de 
zonkant. Het wordt een tuin, die 
in overleg met de bewoners zal 
worden aangelegd. Bij goed weer 
zal men er kunnen zitten, een 
praatje maken, een kaartje leggen, 
enzovóort.
Of wandelen. DoordatdeDe Witten
kade voetgangersgebied blijft, ont
staat een aardig wandelgebied.
Het plaatsje aan de Van Beuningen
straat krijgt een ander karakter. 
Hier zal ook gelegenheid tot spe
len voor kinderen in de buurt zijn. 
Want, zoals gezegd het nieuwe kom
pleks is niet alleen een aanwinst 
voor bejaarden, maar voor de hele 
buurt.

!

INFORMATIE-BOEKJE.
Als deze wijkkrant uitkomt, zul
len waarschijnlijk al zo'n„300 in
form atie-boekjes zijn rond
gestuurd aan de mensen die tot 
nu toe belangstelling getoond heb
ben voor de woningen. In die boek
jes zit ook een inschrijfformulier 
Wie zich wil inschrijven moet wel 
bedenken dat het hier gaat om ge
wone zelfstandige woningen. Het 
zijn moderne woningen met kom
fort. Ook is het hele kompleks 
goed toegankelijk voor mensen met 
een rolstoel. Er zijn liften en bij 
kleinere hoogteverschillen helling -  
banen. Verder is er een alarm

installatie. In geval van nood kunt 
u daarmee de beheerder waarschu
wen. Maar normaal moetu zichzelf 
kunnen verzorgen. Wie in aanmer
king wil komen moet ook:
- buurtbewoner zijn (Staatslieden - 
of Hugo de Grootbuurt)
- ouder zijn dan 65 jaar of
- ouder zijn dan 60 jaar met een 
medisch urgentiebewijs. Afhanke
lijk van het aantal inschrijvingen' 
zullen misschien ook nog mensen 
een kans krijgen die nog niet zo 
lang geleden uit de buurt zijn ver
trokken, maar 'graag terug willen 
komen.

DE HUREN.
Misschien maakt u zich zorgen over 
de huurprijs. Die is inderdaad niet 
zo zuinig. Op het ogenblik wordt 
er al op f 420,- gerekend. Daar
bij zijn dan wel de kosten voor 
centrale verwarming, water, l i f 
ten, schoonhouden, bewaking van de 
alarminstallatie e.d. inbegrepen. 
Als de kosten een bezwaar zijn, 
moet u zich in elk geval eerst 
laten voorlichten over de moge
lijkheden van subsidie. Als uw 
inkomen te laag is zijn er diverse 
mogelijkheden: huursubsidie, 
huurgewenningsbijdrage, bijstand, 
vergoeding voor verhuizen en in - 
richten. In het informatie-boekje 
leest u er meer over. Die boekjes 
en inschrifformulieren zijn ook te 
verkrijgen bij het wijkcentrum en 
de wijkpost voor bejaarden. 
Inmiddels wachten we met span
ning de volgende fase van de bouw 
af. In augustus al zal er een mo
delwoning te bezichtigen zijn, ge
stoffeerd en gemeubileerd door 
zaken uit de buurt. Tot dan.

Help bejaarden 
een handje
De Werkgroep "Open Hof” , pro
beert iets te doen voor oudere 
buurtbewoners.
Er wordt bijvoorbeeld ieder jaar 
een kerstfeest georganiseerd.
Maar daarna uitblazen en met de 
armen over elkaar zitten, daar voe
len we niets voor.
We weten dat er nog zoveel meer 
te doen is.
Mogen we u een paar voorbeelden 
geven?
- iemand van 84 jaar breekt een 
arm en heeft geen kontakt met de 
buren. Zit daarom een week lang 
zonder warm eten.
Is er iemand waar we een beroep 
op kunnen doen om eens een potje 
te koken?

- Iemand zit 3 hoog achter. Alleen... 
Is er echt niemand die eens tijd 
heeft een praatje te gaan maken?

- Iemand wordt ontslagen uit het 
ziekenhuis. Er wordt via de e r 
kende instanties voor huishou
delijke hulp gezorgd. Maar die 
hulp staat niet meteen op de stoep 
ls er iemand die een stofzuiger 
ter hand kan nemen tot de huis
houdelijke hulp er is?

En wij zijn niet de enige die zien 
dat er hulp nodig is.
In onze buurt zijn meerdere adres
sen waar men hulp wil bieden.
De wijkpost voor bejaarden bij
voorbeeld probeert ook zoveel mo
gelijk het zelfstandig blij ven wonen 
van ouderen te ondersteunen. Maar 
dan kan er vaak geen hulp geboden 
worden, om de simpele reden: er 
zijn geen mensen voor.
Dus doen we een beroep op de be
woners van de Staatsliedenbuurt. 
Denkt u er eens over na...heeft u 
wat tijd over en vindt u ook dat 
hulp wel geboden moet worden? 
Neem dan eens kontakt op met on
derstaande adressen en kom eens 
praten! I 
Ans Jenner 
Werkgroep Open Hof 
Kostverlorenkade 22’* 
tel. 82 72 16.

Inge van der Knoop 
buurthuis De Witte Brug.

MUZIEK IN UW BUURT
E r zijn in uw buurt vele com m issies en 
werkgroepen werkzaam om te zorgen dat 
e r  goede en goedkope woningen komen, dat 
het verkeer in goede banen wordt geleid, 
dat e r  voldoende groenvoorziening komt, 
kortom uw buurt levendig en bewoonbaar te 
houden.
M aar naast het m ateriële, zijn e r  ook cultu
re le  voorzieningen nodig.
Tot die culturele voorzieningen kan de Ac
cordeonvereniging "E x c e ls io r"  een bijdrage 
leveren.
Vanaf 1 februari j.L rep e tee rt deze elke 
donderdagavond van 20,00 tot 23.00 uur. in 
de Zaagmolens chool, aan de K em penaerstraat 
no. 11.
E r is plaats voor dam es- en herenleden, zo
wel voor gevorderden en beginners, of voor 
leerlingen.
Voor leerlingen kunnen wij tegen een redelijke 
vergoeding zorgen voor een les accordeon. 
Komt u eens praten of lu isteren  als u toch 
van plan was om uw muziekstudie weer op te 
frissen .
Het repeteren  gebeurt onder deskundige le i
ding van de heer G.J. Rik, Gilles van L e- 
denberghstraat 27.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur 
van "E x ce ls io r"  
hoogachtend M. Passenier.

Beste mensen van de Redaktie.

E r wordt in de wijkkrant nogal veel geschre
ven over de kale muur in de Van Hogendorp- 
s traa t. Het schijnt nogal duur te zijn om d aa r
voor een schilder aan te  trekken.
Nu had ik een idee. Aan dit idee gaat op zijn 
hoogst een paar duizend gulden aan verf en 
kwasten op.
Waarom laten jullie niet de kinderen van bijv. 
de Zaagm olenstraat op de muur verven? Het 
is hartstikke leuk wat kinderen verven. Je  
zou bijvoorbeeld kunnen beginnen m et de kleu
terschool en dan de lagere school van klas 
1,2, enz. tot klas zes. Je  k rijg t dan tegelijk 
de ontwikkeling van kleuter tot jongen of m eis
je van twaalf jaar op de m uur, wat tekenen 
betreft. Men zou bijv. met een volledig be
scherm de en verrijdbare stelling ook de kin
deren hoger op de muur kunnen laten sch il
deren.

W.A. de Vet 
Zaagm olenstraat 12 I 
Amsterdam.

Bij deze reageer ik op het stukje in de Wijk
krant over de bestrating. Ik ben pas verhuisd 
van een studentenflat in Amstelveen naar een 
woninkje in de Cliffordstraat. <
Het valt me op dat de stra ten  in de S taa ts
liedenbuurt die % niet geasfalteerd  zijn, vol 
kuilen zitten.
Als je  van de Van H allstraat de Clifford
stra a t inslaat (ik ben altijd op de fiets) moet 
je  voortdurend op de gaten in het wegdek 
letten.
Het verschil m et een wijk als Buitenveldert 
is eminent.
Buitenveldert (waar ik vlakbij woonde) is een 
vrij nieuwe wijk en men is druk doende om 
beklinkerde z ijstraten  te vernieuwen!| D aar
om vind ik dat ook de Staatsliedenbuurt recht 
heeft op een goede bestrating.
Hierbij steun ik de brief aan De Cloe van 
harte.

Met groeten, J.G . de Roos, 
C liffordstraat 25 I 
Amsterdam.

REACTIE 
VAN BE REDAKTIE
H artelijk dank voor deze reaktie. Maar he
laas bent u tot nu toe de enige die op onze 
oproep heeft gereageerd. Betekent dat, dat 
iedereen dik tevreden is over de begaan
baarheid van stoepen en stra ten  in onze wijk? 
Nogmaals: heeft u klachten over stoepen en 
stra ten , laat ons dat weten. Wij zullen alle 
klachten doorsturen naar wethouder De Cloe.

OPROEP
U weet m isschien wel dat de prijs 
van de rijdende warme maaltijden 
behoorlijk omhoog is gegaan.
We willen zeker protesteren tegen 
deze maatregel.
Daarom willen we graag weten hoe
veel mensen in onze buurt gebruik 
maken van deze maaltijden, en of 
de hoge prijs problemen voor hen 
oplevert.
We verzoeken hierbij de gebruikers 
van deze warme maaltijden hun 
adres door te geven bij het Wijk
centrum, Van Hallstraat 81, tel.
82 11 33.

Werkgroep Open Hof.
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Handtekeningenaktie groot 
succes!

GROTE PUINHOOP DOOR 
WEGHALEN 
VAH KONTAINERS
Dinsdag 8 m aart werden de vuilniskontainers 
in de Staatsliedenbuurt weggehaald. Ze zaten 
o vervol, want de vorige dag w aren ze niet 
geleegd. Alle vuilniszakken die eru it puilden, 
werden eru it gehaald en bleven op de stoep 
achter. De straten  boden een sm erige aanblik 
's  Middags werden de achtergebleven zakken 
weggehaald. De straten  zagen e r  opgeruimd 
uit.
M aar dat zou niet lang duren. De buurtbewo
ners waren zo gewend aan hun kontainer, dat 
binnen een paar uur e r  overal in de buurt 
kleine vuilstortplaatsen waren ontstaan. Omdat 
tegelijkertijd  de vuilophaaldagen waren v e r
anderd, stonden ook nog eens voor vele huis
deuren volle vuilniszakken te  wachten op de 
vuilniswagen.
Kortom: sinds 8 m aart is een deel van de

De kontainers zijn weggehaald en dit 
is het resultaat...

REWONERS ZUH UITSTEL 
WONINGVERBETERING GEU
Op 21 m aart kwam de inmiddels s te rk  u it- 
gebreide bewonerskom missie van de gemeen- 
tewoningen in de Van Houweningen/Van R ei- 
gersbergèhstraa t bijeen in 'de  R eiger',
M eer dan v ier jaa r wachten de bewoners nu 
al op verbetering van hun woning. De voor
naam ste klachten zijn: tochtende gevelramen, 
WC in. de keuken, slechte geluidsisolatie, 
verouderd keukensanitair en het ontbreken van 
een douche.
De bewoners zijn de zoethoudertjes van de 
wethouders en het vruchteloos overleg met 
de am btelijke diensten beu. Wil de gemeente 

' ingrijpend gaan veranderen of slechts lichte 
verbeteringen aanbrengen of is de gemeente 
helemaal niets van plan?
Op de bijeenkomst van de bewonerskom missie 
werd besloten een adres naar de gem eente
raad  te sturen , waarin wordt aangedrongen 
op spoedige aanvang van de renovatie.
Dit adres zal eind m aart /begin april in de 
kom m issie van bijstand van de gem eenteraad 
worden behandeld. De bedoeling is dat we er 
met een zo groot mogelijk aantal bewoners 
naar toe gaan om onze eisen te onderstrepen. 
Uit een belangeloos uitgevoerd onderzoek door 
het architektenburo Dunnebier en Ronstadt 
is gebleken dat een goede verbetering van de 
woningen mogelijk is.
Een woonwensen-onderzoek is ook niet nodig, 
want de wensen van de bewoners zijn allang 
bekend. E r is dus geeii enkele reden m eer 
om niet gauw m et de verbeteringen te  beginnen 
Op 18 ap ril wordt een nieuwe vergadering 
gehouden van de bewoners van het blok. Tijd:
8 uur 's  avonds. P laats: buurthuis De Reiger, 
Van R eigersbergenstraat 65.

Wijkkrant
Deze wijkkrant wordt maandelijks huis aan huis 
verspreid  in de S taatslieden-enH ugodeG root- 
buurt.
Redaktie:
K arel van Hoof (koördinator)
Matt Delahay 
Sanneke Bolhuis.
Yvonne Janssen
Han Sieveking (foto's) '
Wim Stevenhagen (tekeningen)
R edaktie-adres: Van H allstraat 81 
Kopij voor de volgende krant dient vóór 19 
ap ril ingezonden te zijn. Ingezonden brieven 
zijn ook van harte welkom.
De krant wordt in d e /e e rs te  week van de 
maand bezorgd. Klachten over de bezorging: 
tel. 82 11 33.
De wijkkrant verschijnt in een oplage van 
13.500 exemplaren.

Staatsliedenbuurt veranderd in een grote puin
hoop. En ju is t dat deel, dat door dichtgespij
kerde en gedeeltelijk gesloopte huizen toch 
al niet zo'n vrolijke aanblik biedt.
Eind februari hebben we eer» brief gestuurd 
naar de gem eente, om ervoor te  pleiten dat 
de kontainers zouden blijven staan. Nu, een 
maand la te r, hebben we nog steeds geen ant
woord. Inmiddels is e r  een handtekeningen
aktie gestart. Bij veel w inkeliers liggen de 
handtekeningenlijsten klaar. Ook zijn een aan
ta l bewoners op pad gegaan met deze lijsten. 
De ee rs te  lijsten  zijn propvol handtekeningen 
(zo'n 500) al weer terug op het wijkcentrum. 
We roepen iedereen op om -  wanneer hij of 
zij zo'n lijs t tegenkomt -  zijn handtekening 
te  zetten. We vragen iedereen die zo'n lijs t 
in zijn bezit heeft, hem voor 15 april op het 
wijkcentrum in te leveren.
D aarna zullen we met een delegatie uit de 
buurt de lijs ten  overhandigen aan de wet
houder, inklusief een paar foto 's die laten 
zien, hoe de buurt aan het vervuilen is. 
We zullen e r  alles aan proberen te doen om 
de kontainers terug te  krijgen. M aar laat 
inmiddels iedereen meewerken om de boel 
toch een beetje netjes te houden. Zet geen 
vuilnis op s tra a t op andere dagen dan MAAN
DAG EN DONDERDAG, dat zijn de nieuwe 
vui lophaal -dagen!

25 juli t/m 5 augustus:

Zomerkamp
De buurthuizen Ons Huis en De Witte Brug 
organiseren ook dit jaar weer een zomerkamp 
Het was niet gemakkelijk om een geschikt 
kam p-adres te  vinden. Toch is het gelukt. 
We gaan dit ja a r wat verder weg dan anders. 
We gaan naar Lemelen, w aar een leuke kam 
peerboerderij staat midden in het Twentse 
natuurschoon. Als de bouwvak-vakantie voor
bij is , gaan we 10 dagen weg, van maandag 
25 juli tot en met vrijdag 5 augustus. Het 
zomerkamp is bedoeld voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. De prijs wordt f 148,50; hopelijk 
wordt e r  subsidie verstrek t, dan wordt de 
p rijs  ongeveer f 100,-. Voor m eer kinderen 
uit een gezin wordt reduktie verstrek t.
U kunt uw kinderen opgeven i/oor het kamp 
bij De Witte Brug, De W ittenstraat 27, tel. 
84 86 72 (vragen naar Wil) of Ons Huis, Van 
Beuningenplein 25, tel. 84 12 62 (vragen naar 
Ria of Henriette).

PAASVAKANTIE- 
AKTIVITEITEN
Van buurthuis Ons Huis, 
Van Beuningenplein 103
12 APRIL:
naar het Shaffy-theater, 
leeftijd: 4 t/m  7 jaar.
T ram kaart meenemen
Verzam elen bij het buurthuis kwart voor twee. 
Kosten f 1,- ongev. 5 uur terug.

13 APRIL:
naar het Geuzeneiland eieren zoeken.
leeftijd: 8 t/m  12 jaar.
brood en tram kaart meenemen.
Verzam elen bij het buurthuis om 11 uur.' 
Kosten f 1,- ongev. 4 uur terug.

14 APRIL: » 
naar het Amstelpark. 
leeftijd: 4 t/m  7 jaar.
brood en tram kaart meenemen, 
verzam elen bij het buurthuis om 11 uur. 
Kosten f 1 ,- ongev. 4 uur terug.

EERSTE PAAL 
VAN REUHMGEHSTRAAT
Vorige maand is de ee rste  paal de grond in 
gegaan voor een dertigtal nieuwe woningen 
aan de Van Beuningenstraat hoek Van der 
Duynstraat. Dat is in alle stilte  geschied. 
Veel reden tot vreugde was e r  dan ook niet. 
Het m in isterie  heeft namelijk nog steeds geen 
extra subsidie toegezegd, bij de bouw van 
deze woningen. Het gevaar is dan ook groot 
dat de huren absurd hoog gaan worden, zo'n 
zeventig gulden hoger dan de nieuwbouw
woningen aan de overkant, die precies het
zelfde zijn. Het regio-overleg en het huur- 
komité zijn van plan bij het leggen van de 
ee rste  steen een grote aktie te organiseren, 
als het Rijk dan nog steeds geen extra sub
sidie heeft toegezegd.

STAATSLIEDEHTROFEE1S77
Voor de 4e keer zal het toernooi om de 
Staatsliedentrofee georganiseerd worden voor 
de Basisscholen uit de wijk.
Dit gebeurt onder auspiciën van het wijkcen
trum.
E r zal door tien scholen vanuit de wijk w or
den gevoetbald om deze trofee.
Tevens zullen ook andere prijzen beschikbaar 
gesteld worden, want tenslotte kan m aar één 
de trofee winnen. Ook zullen de m eisjes weer 
gaan handballen en voetballen.
Evenals verleden ja a r  is e r  een geweldige be
langstelling voor dit sportief evenement in mei. 
De deelnemende scholen zijn:
Van Bosseschool 
Bentinckschool 
Zaagmolens chool 
J ac. de Witts chool 
St. G regoriuss chool 
Jac . de W ittschool (dep.)
Fred. Hendriks chool 
Dr. Rijk Kram erschool 
M arnix van St. Aldegondeschool 
Fagels chool.
Dit alles zal plaats vinden op de terreinen 
van D.V.O.S. Mocht u m eer willen weten over 
dit toernooi, dan kunt u onder dit nummer, 
860716, m eer inlichtingen krijgen.

H. Swalef, Alg. S ecretaris.

KERKDIENSTEH M DE 
GOEDE WEEK EN 0P PASEN
WITTE DONDERDAG:
15.00 uur: Avondmaalsviering voor bejaarden 
e.a. belangstellenden in de R.K. Paus Johan- 
neskapel, Jacob Catskade 11 (A. Denkers)
19.30 uur: Avondmaalsviering in de R.K. Mag- 
dalenakapel, Spaarndam m erstraat 460 (A. 
Smts).
20.00 uur; Slavisch-Byzantijnse Vespers en 
L iturgie in de Alle Heiligenkapel, Jacob C ats
kade 11 (P. Micheas).

GOEDE VRIJDAG:
14.00 uur: Slavisch-Byzantijnse V espers en 
B egrafenisritus in de Alle Heiligenkapel, J a 
cob Catskade 11 (P. Micheas).
19.30 uur; Dienst rond Jezus ' lijden en s te r 
ven in de R.K. Magdalenakapel, Spaarndam
m e rs tra a t 460 (A. Denkers)
19.30 uur: Dienst rond Jezus ' lijden en s te r 
ven in de Geref. N assaukerk, De Wittenkade 
111 (B. Ledegang). ■

PAASZATERDAG:
21.00 uur: Paaswake in de R.K. Paus Jo -  
hanneskapel, Jacob Catskade 11, (A. Denkers)
21.00 uur: Paaswake in de R.K. Magdalena
kapel, Spaarndam m estraat 460 (A. Smits)
24.00 uur: Slavisch-Byzantijns Paasofficie en 
L iturgie in de Alle Heiligenkapel, Jacob C ats
kade 11 (P. Micheas).

EERSTE PAASDAG:
9.30 uur: Plechtige Hoogmis in de R.K. Mag
dalenakapel, Spaarndam m erstraat 460 (J. 
K em pschreur, A. D enkers, A. Smits).
10.00 uur: Paasdienst in de -Geref. N assau
kerk, De Wittenkade 111 ~(G. van Kamp).

De WIJKKRANT kan weer een of twee nieu
we medewerkers gebruiken, mensen die het 
leuk vinden artikeltjes te schrijven over de 
akties en aktiviteiten in onze wijk, mensen 
die vinden dat de WIJKKRANT niet alleen een 
aktie-krant maar ook een gezellige krant moet 
zijn.
De redaktie stelt de krant samen in overleg 
met de wijkraad (bestaande uit vertegenwoor
digers van diverse aktie- en werkgroepen 
en organisaties in de buurt).
Eens in de maand is er een redaktie-verga- 
dering, waar de inhoud van de nieuwe krant 
wordt vastgesteld en ideeën worden uitgewis
seld. Daarnaast is er een avond, in de maand 
nodig voor het 'persklaar' maken van de bin
nengekomen kopij.
Niemand hoçft dus bang te zijn, dat hij/zij 
overwerkt zal raken wanneer hij/zij zich 
voor de redaktie aanmeldt.
Schrijf even een briefje aan het wijkcentrum: 
Van Hallstraat 81, of bel even op: tel. 82 11 33

HUURSPREEKUUR
U kunt op 5 punten in deze buur
ten 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 de Van Beuningenstraat 
16 (tel. 84 86 72)

- op DINSDAGMORGEN van 10 tot 
12 uur in de Van Beuningenstraat 
16, speciaal voor bewoners van 

de Noord-Oostpunt.
-  op WOENSDAGMORGEN van 11 

tot 12 uur
-  op WOENSDAGAVOND van half 

8 tot half 9 in Het Trefpunt, 
3e Hugo de G rootstraat 5 (teL 

84 24 73).
-  Ook de sociaal raadsm an geeft 

huuradvies.
op MAANDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG 'S OCHTENDS van 10 
tot 12 uur
op MAANDAGAVOND van half 7 
tot 8 uur.
In het w ijkcentrum, Van Hall

s tra a t 81.

WIJKRAAD
Mensen die inform atie willen hebben over a l
le rle i akties en aktiviteiten in onze wijk of 
die daaraan m ee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag langs 
komen op het w ijkcentrum, Van H allstraat 81, 
(tel. 82 11 33).

op maandag 18 april om acht uur 
's  avonds op de wijkraadsvergadering komen. 
D aar kunt u andere aktieve buurtbewoners ont
moeten en u opgeven voor een van de w erk
groepen in de wijk. P laats: het zaaltje naast 
de P rinsessekerk , Van H allstraat 164.

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. 8#4352. 
Maandag kunt u ook terecht in het gebouw 
De Reiger, Van R eigersbergenstraat 65, 
tel. 855676.

SOCIAAL RAADSMAN
Elke maandag, donderdag en vrijdag van 9 tot 
12 uur kunt u terecht op het spreekuur van de 
sociale raadsm an. Van H allstraat 81. Voor hen 
die overdag niet kunnen, houdt hij spreekuur 
op maandagavond van half 7 tot 8 uur. Tel. 
84 02 30 (na twee uur).
In de Hugo de Grootbuurt houdt de sociaal 
raadsvrouw spreekuur in het gebouw in het 
B ilderdijkpark t /o  nummer 5. De tijden zijn: 
elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 tot 12 uur.

MAATSCHAPPELIJK 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 jaa r 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.

RECHTSHULP
Sinds 1 november kunt u ook in onze eigen 
wijk rechtshulp krijgen. Op m aandag-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 traa t 15, tel. 84 51 20. Spreekuur: maandag 
t /m  vrijdag van half twee tot twee uur., 

i

OPENBARE 
VERGADERINGEN CPN
Van Agt eruit - de CPN erin
Onder deze leuze organiseert de CPN af
deling Staatsliedenbuurt aanstaande dinsdag
avond 5 april een openbare vergadering. 
Spreker is Jaap  Wolff, lid van het partijbe
stuur van de CPN. E r zal ruim e gelegenheid 
zijn voor diskussie over aktüele politieke 
vraagstukken en de standpunten van de CPN 
daarover. Deavond begint om 8 uur.
P laats: de toneelzaal van de Zaâgmolen- 
s chool, De K em penaerstraat 11 ( 'ach te r' de 
Van Hallstraat).


