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Laatste 
nieuws over 
het woonerf!
"A lweer iets over het woonerf, nöu het zal 

m ijn tijd  wel duren", zult u wel denken. 

"Het zal wel weer zo'n verhaaltje zijn dat 

er nu coch echt Iets gaat gebeuren, allemaal 

kletspraat, ik heb er nog steeds niets van 
gemerkt".

Nou dan moeten we u toch teleurstellen, 

want er gaat wel degelijk iets gebeuren, en 

daar zult u snel wèl iets van gaan merken.

WAAROM IS DAT WOONERF NOU ZO BE 

LANCRIJK VOOR M ij?
E r  kan van onze straten toch iets veel leu* 

kers gemaakt worden, dan zoals het er nu uit 

ziet. De ruimte die we nu de straat noemen 

kan heel anders verdeeld worden, zodat niet 

alleen auto's er plezier van hebben (en dat is 

nu al vaak niet eens bet geval), maar ieder

een die er gebruik van maakt.

De kinderen, de wandelaars, de fietsers en 

noem maar op. dus alle mensen die hier wo

nen. Een woonerf is een mogelijkheid om die 

straat, die (mmers zo dicht bij uw voordeur 

ligt. weer leefbaar, te maken.

WAAROM MOET IK MIJ DAARMEE B E 

ZIGHOUDEN?.
U zult wel zo uw eigen ideeen hebben hoe uw 

straat er veel beter uit zou kunnen zien. U 
woont er immfers.

Die ideeën van u zijn  erg belangrijk, wint 

straks zit u zelfiffldden in dat woonerf. En 

da:; nac 2t, iedereen lier een beetje naai* z* n 

zin hebben. Die ideeen kunt u  natuurlijk a l

leen naar voren brengen, als u ook daadwer- 

kelljk gaat mee praten en denken over dat 

woonerf. Want als we samen een woonerf 

maken, moeten we er achteraf ook samen 

tevreden mee zijn.

HOE KAN IK ME ER DAN MEE BEZIG

HOUDEN?

Om samen te denken en te praten over het 

woonerf in uw eigerr straat komt er een in 

spraak procedure. Die inspraak begint in 

Januari. E r komen dan een aantal vergade

ringen, waarop u en de bewoners uit uw eigen 

straat uitgenodigd worden. Op die bijeen 

komsten wordt er gepraat over hoe u en al 

uw mede-straatbewoners erover denken hoe 

uw eigen straat er in het woonerf uit zou 

moeten gaan zien.

U zult daarover toch zeker uw eigen ge

dachten hebben.

U krijgt dan op die avond een aantal tekenin

gen te zien. die u een beeld geven hoe uw 

eigen straat eruit kan gaan zien. U kunt uw 

mening geven over die tekeningen en na

tuurlijk ook uw eigen ideeën naar voren bren

gen.

Er kan natuurlijk niet naar hartelust gefan

taseerd worden. Er moet rekening gehouden 

worden met de auto's die in de straat een 

parkeerplaats moeten vinden, alle kabels en 

leidingen die in de grond liggen, de brand- 

weer die er door moet kunnen en ga zo 

maar door.

Maar ondanks alle zaken waar rekening mee 

gehouden moet worden, kan er zeker iets 

beters van de straat gemaakt worden.

HOE KOM IK NU TE WETEN WAT EEN 

WOONERF IS?

In Januari krijgt iedereen een woonerfkrant 

in de bus. Dit is een voorlichtingskrant, u it

gegeven'door de gemeente in samenwerking 

met de buurtgroep, Daarin wordt u uitgebreid 

verteld over alles dat vast zit aan het wonen 

in een woonerf. Zoals: is er nog wel plaats 

voor m ijn  auto in een woonerf? Of: krijgen 

de winkeliers het nu> niet moeilijk in een 

woonerf?
l!  zult dan zien, dat het allemaal zo'n vaart 

nog niet loopt.

Deze krant kunt u op uw gemak eens door

lezen en dan weet u al éen heleboel van het 

woonerf af. Ook staan er foto’s in van hoe 
een woonerf eruit zou kunnen gaan zien. 

Bewaart u deze krant goed. want hij kan 

'van' pas komen als u naar zo'n straatver- 
gadering gaat.

W ilt u niet wachten tot deze krant er is, 

dan kunt u altijd even bij het wijkcentrum 

binnen lopen, daar zit altfjd wel iemand die 

u er meer over kan vertellen.

En bent u al een enthousiaste woonerf sup* 

porter en wilt u iets meer doen. dan kan 

dat ook. want er is nog een heleboel werk 

aan de winkel. Loop dan ook even bij het 

wijkcentrum aan.
H5e dan ook. binnenkort gaan we samen met 

ambtenaren'praten over de definitieve vorm

geving van het woonerf. Daar is iedere straal - 
bewoner bij nodig. Want we moeten het woon

erf samen maken en er samen voor zorgen 

dat onze buurt er leuker, gezelliger en be

ter uit gaat zien dan nu.

We moeten achteraf samen trots kunnen zijn 

op ons woonerf.

Buurtgroep Woonerf

"D e  Wester Staatsman".

Kerstdiensten
PAUS JOHANNESKAPEL. Jacob Catskade II 
fvR.K. Magdalenaparochie)
24 december:

16.00 uur: Kerstdienst voor bejaarden en an

dere belangstellenden, voorganger: A. Denkers 

Medewerking van de kinderen van de OregoT 

riusschool.
25 december:

■*.00 uur: Hoogmis met medewerking van het 
Magdalenakoor. Voorganger: J . Kampschreur

11.00 uur: Kerstdienst in de slavisch-byzan- 

tljnse ritus. Voorganger: P. Micheas.

460 (R.K. MagHalenaparochie’i
24 december:

21.30 uur: Nachtmis voo>- de gezamenlijke 

christenen van de Spearndammer-. Zeehel
den-, Staatsliedenbuurt endeWestelijkeEilan- 

den. Voorgangers: A. Denkers, A. Smits en 

Ellen Terpstra. Medewerking van het Mag- 

daJenakoor en hec Jongerenkoor.

NASSAUKERK. De Wittenkade III (Oerefor* 

meerde Nassaukerkgemeente’i

25 december:

1Ü.ÜÜ uur: Kerstfeestviering. Voorganger: Ds. 

B- Ledegang. Medewerking van de zanggroep.

17.00 uur: Kerstdienst (De Wittenstraat 114> 
Voorgariger: Ds. D.N. Wouters.

31 december:

19.00 uur: Oudejaarsdienst (De Wittenstraat 
Il4>, Voorganger: Ds. B. Ledegang.

PRETTIGE FEESTDAGEN
Met deze fraaie kleurenprent wensen we alle buurtgenoten een heel 
plezierige decembermaand toe.
Nieuwe tram in de wijk:

BEWONERS WORDEN GEK 
VAN GEPIEP

Sinds half oktober rijdt er een nieuwe tram 
door de buurt: lijn  12. Daarmee wordt onze 

wijk rechtstreeks verbonden met de Rivie
renbuurt en het Amstelstation.

Dat kan voor een boel mensen erg handig zijn. 

Maar voor de bewoners rond het Frederlk 

Henrirlkplantsoen is de meuwe cram een ware 

verschrikking. De tram rlld t hei plantsoen 

rond via een oude rails. In verband met een 

wissel moet hij dat bovendien heel langzaam 

doen. En die twee dingen samen veroorza

ken een enorm gepiep.
Meneer Klompmaker heeft een melkzaak aan 

het plantsoen: "Vooral de bewoners van de 

bovenverdiepingen hebben erg veel last van 

dat gepiep.

Het begint om 6 uur 's ochtends en je bent er 

pas om één uur *s nachts van verlost. We 

hebben al regelmatig met het GVB gebeld 
en dan zeggen ze, dat ze die rails regel 

matig laten smeren. Maar het stomme is , dat 

tien minuten na liet smeren er zo'n schoon- 

maakwagen van het GVB over de rails rijdt.

r«*22*

Op zo'n manier heb je er natuurlijk niks 
aan".

Samen met het wijkcentrum is meneer Klomp 

maker begonnen met een handtekeningen-aktie. 
fn korte tijd  verzamelde hij een kleine 150 

handtekeningen. Ook van mensen uit de om

liggende straten. "D ie mensen hebben er vaak 

nog meer last van. dan de mensen aan het 

plantsoen. Kennelijk trekt dat geluid op een 

of andere manier de straten in ".

Van lijn  3 hêbbeu de mensen lang zo veel 

last niet: die rijdt op een nieuwere rails en 

kan sneller de bocht door. Daarom is de entge 

oplossing: snelle vervanging van de rails en 

hec trajekt zo aanpassen, dat ook lijn  12 
vlot het plantsoen rond kan rijden. “ De ge

meente heeft al enige tijd  geleden beloofd, 

dat ze aan de gang zouden gaan met de tram 

rails op het plamsoen**, zegt meneer Klomp

maker. "D aar moeten ze nu snel werk van 

gaan maken, want zoals het nu Is, is het niet 
te harden".

De handtekeningen zijn met een brief opge

stuurd aan de dlrekteur van het GVB.



WAT VINDT U VAN EEN 
GEZONDHEIDSCENTRUM?

'.'- M

**Hci verloren liedje", zo heet de nietiwe mu

sical van de VAn Bos$e?chool. Op 20 novem

ber vond de première p ija t* en zoal? elk 
Jaar was het «*en enorm succes.

7oal? u in de vorige WIJKKRANT hebt kun- 

; nen lezen. ^al de musical de komende maan

den «en toernee maker langs de Amster

damse bejaordencentra.

Mededelingen kunnen 

ingezonden tot 19 dee.

Al enkele keren heeft u m deze wijkkrant iets 

kunnen lezen over een gezondheidscentrum in 
onze huurt.

KO'-t gezegd is dat een remnim  waar mensen 

naar toe kunnen met alle problemen die ze 

hebben over Kun lichamelijke of geestelijke 

gezondheid, en waar verschillende hulpverle

ners (artsen, maatschappelijk werkers» w ijk

verpleegsters enz.) samemverken in teamver

band om bij ^ie problemen te helpen.

Enkele werkers in de gezondheidszorg iD onze 

buurt zijn van mening dat zij u een ïseter 

antwoord kunnen geven op uw hulpvragen, 
m.a.w. u beter van dienst kunnen rijn  bij u* 

klachten en wensen, wanneer er zo’n centrum 
komt waarin z ij samen kunnen werken.

Deze werkers vormden samen gen groep die 
denkt, praai en werkt aan de realisering van 

zo’n centrum voor de Staatslieden- en deHugo 

de Crootbuurt. Toen deze groep een beetje 

op gang kwam met de plannen wilde zij wel 
graag weten hoe de mensen in deze buurten 

over zo*n gezondheidscentrum zouden den

ken. ’Vant anders zou het kunnen gebeuren dat 

een prachtig plan wordt uitgedacht, terw ijl de 

buurtbewoners er heel anders over denken. 

Daarom werd via deze wijkkrant gevraagd, 

of er buurtbewoners wilden komen óm mee te 

denken en om de wensen van de buurtbewoners 

kenbaar te maken.

Dat heeft tot resultaat gehad dat er sinds 

februari van dit jaar een buurtgroep gezond

heidscentrum is gaan draaien.

WAT HEEFT DEZE GROEP TOT NU TOE 

GEDAAN?
In het begin wisten wij zelf ook niet war een 

gezondheidscentrum was. Daarom zochten we 
eerst maar eens wat boeken en ander lees - 

materiaal bij elkaar, waarin verslagwordt u it

gebracht over de ervaringen die anderen op 

dit gebied al hebben opgedaan.

Want er draaien in Nederland al een aantal 
van zulke centra. ^

Ten tweede gingen wij in enkele centra op 

bezoek, om eens te kijken hoe dat allemaal 

reilt «n zeilt. E r is er bv. één in Osdorp, 

en er is er eén in de Klnkerbuurt, het Dirk 

van Nimwegencentrum. We hebben daarhij 

gemerkt dat de mensen die er gebruik van 
maken er behoorlijk enthousiast over zijn. 

De mensen die zo‘n centrum bezoeken hebben 

o')k vaak «en patiënten-of gebruikers vereni

ging opgericht, om samen doelmatiger aan 

hun belangen te werken. Z ij kunnen daardoor 

bv. beter hun wensen over het centrum, 

over de werkers èn de manier waarop zij 

geholpen willen worden, aan de werkers dui

delijk maken.

Verder heeft iemand uit de groep meegewerkt 

aan het maken van een film  over gezondheids

centra. Daar leest u de volgende keer meer 

over.

De laatste tijd zijn we bezig geweest re be

spreken op welke plaats een gezondheids

centrum het beste zou kunnen komen, Wam

her moet tenslotte zowel voor de mensen van 

de Staatsliedenbuurt, als voor de mensen van 
de Hugo de Groocbuun goed bereikbaar zijn. 

Een goede plek leek ons de plaats waar nu 

de prinsessekerk staat. Op het ogenblik ziet 

het er naar uit dat daar een gezondheidscen

trum gebouwd zou kunnen worden. Z ijn we 

daar eenmaal zeker van. dan is de volgende 

vraag: *

Hoe rttoet ons gezotjtiheidscentrum eruit gaan 
zien?

Hierop sluiten we aan met de volgende belang
rijke vraag:

ZIJN ER BOUWKUNDIGEN e.d. INDE BUURT, 
die technische asslstentiewillen verlenen en/of 

de bouwplannen mee willen beoordelen? {graag 

reactiesj

En dan hehten we nog «e l mee-r vragen: 
Moet het ook een gezellige plaats worden, 

waar de mensen elkaar even kunnen ontmoe

ten bij een kop koffie, qjs ze toch naar de 

dokter of de maatschappelijk werkster gaan? 

Moet er in het centrum ook een plekje zijn 
waar de kinderen zolang terecht kunnen als u 

de spreekkamer binnen gaat?

Moet er plaats voor een tandarts ingerulmd 

worden?

Voor een fyslo therapeut? Voor een vroed
vrouw? Voor wie nog meer1 

D it zijn zo enkele van de vragen die wachten 
op een antwoord van de buurtbewoner^.

WAT VINDT U NOU VAN ZO'N GEZOND

HEIDSCENTRUM IN ONZE BUURT?

Om u allemaal in de plannen te betrekken 
willen we u binnenkort meer informatie ge» 

ven over een gezondheidscentrum. Maar dan 

mondeling!

We zullen u daarom binnenkort uitnodigen 

om naar de film  te komen kijken, waar we 

het straks, al over hadden. Daardoor kunt u 

een klein beetje een indruk krijgen van hoe 

het toegaat in zo'n centrum.

Want als. je niet weet wat het is kun je er 

n ch  moeilijk iets over zeggen. Daarom no

digen we Iedereen nu alvast hartelijk uit. 
(Waar en wanneer u welkom hent hoort u 

van ons in de volgende wijkkrant'*. .

Na de film  willen we er dan samen ovér 
gaan praten. War is bv. het verschil, wan

neer je gewoon naar je huisarts gaat en wan

neer je zo’n gezondheidscentrum bezoekt? 

Zou je daar dan soms beter geholpen kunnen 
worden met je problemen? Met je hoofdpijn 

je rugpijn of Je zorgen?

Er zullen op die filmavonden (of middagen) 

mensen zijn dic u er meer over kunnen ver 
tellen.

DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST VAN 

DE BUURTGROEP GEZONDHEIDSCENTRUM, 
waarvoor we ook u dringend en hartelijk uu 

nodigen om mee te komen doen, te op DINS

DAGAVOND 13 DECEMBER om 2U.0O uur 

in het Wijkcentrum, Van Hallstraat 81.

Wie er tevoren meer over wil weten kan hel

len naar An van Dijk, tel. 84 23 81. of naar 

Corrie van den Bosch, tel. 84 ?<> 80.

GROEN LICHT 
OVER „VAN BOSSESTRAAT”
Wij Nederlanders hebber, niets tegen buiten

landers. zolang ze niet boven ons hoofd wo

nen. of onze roomblanke maagden onteren. 

Zoals 'Me bewoners van de Van Bossestraat 

met tegen groen" zijn. zolang dat geen srhn- 

du* geeft, zo lees ik in de wijkkrant, Aha. 

Dat zijn ze zeker aan hun straatnaam ver
plicht.

E r moet gesnoeid worden, zo lees ik in de 

wijkkrant. Haha! Ze zien ons al aankomen bij 

de gemeente. Het voorstel zal wel in het 

zelfde dossier komen als dat van het wowi 

erf <met meer gro.en:. Kunnen die ambtena

ren ook eens lachen.

B ij het lezen van de reakcle van de heer 
De Jong word ik helemaal vrolijk. Bomen 

verplaatsen naar het water (dan geven ze 

zeker geen schaduwi en liec an>en war lager 
maken ,tor de vensterbanken van de bene

denwoningen waarschijnlijk/.

Beste mensen laten we "de dingen een* op 

een rijtje  /etten. E r  valt niets te verplaat

sen. D it  bomen zijn daar net iet^ te groot 

voor. .Ik  heb de sterke indruk dat ze langer 

staan dan dat de meeste mensen er arhrer 

woneni. En ai ging liet: de kosten van ver 

plaatsing en v*n herbeplanting. lopen in de 
duizenden jinidens.

Snoeien dan? l)at zou pas ophouden als a l 

leen de stam nog overeind staat,

En dan kun je  la hen: dpn gaan ze zonwe~ 

ring kopen!

Er blijft maar een mogeliIkheid over: weg- 

halen die handel, en meteen een groenstrook 

aanleggen. Daarvan kun je de alleraardigste 

voorhe**lden vinden in Slptervaari en Buiten- 
veldert.

Bovendien hebben de kinderen van onze buurt 

dan weer eens wat nieuwe om doorheen te 

fietsen: zodat we als het lapje grond utt- 

eindelijk helemaal brnak ligt, onze auto een? 

fatsoenlijk kwijt kunnen.

Moraal: Buurtbewoners en buitenlui, be
grijp  me goed.

Ook ik heb welmg licht door die bomen. Maar 

de enige daad die ik kan «-rellen als mtj dar 

meer hindert dan de afwezigheid van.diezelf

de bomen, is lekker ie verhuizen naar de 

B ijlm er of zo.

(bekort door de redaktfft;.

Hans van den Berk.
Van Rappardsrraat h  hs.

HET IS TOCH OM TE LACHEN!
Een aantal bewoners in d e J .M . Kemperscraat 
hadden gemeend hun straat wat op te fleuren, 

Er kwam een geniaal Idee om oude rioo l
buizen op de stoep te plaatsen, waarin dan 

planten kwamen. Ja , wat wit je. in zo’n af 

braakbuurt nog proberen om het nog een beet

je  karakter te geven.

Gelukkig kreeg dit initiatief veel sympathie 
van de overige bewoners. A l gauw kwamen veel 
bewoner* met straamiincjes, wat in zo'n buurt 

toch wel iets deed. Dat dachten tenminste 
de bewoners, maar de gemeente Amsterdam 

dacht daar anders over. Wat blijkt nu, dat 

alles moet verdwijnen, want zell's dit In itia

tief viel onder vernieling en diefstal van 

straattegels. Het Is toch een lachertje als 

men propageert dat je straat een verleng

stuk moet zijn van J« woongenot. De?* re

gel komt niet in aanmerking voor dat deel

van de Staatsliedenbuurt waar de boel op. 

mstorten staar. Nog steeds zijn het de be

woner» die proberen dit deel van de buurt 

leefbaar te houden; wat niet altijd lukt.

De overheid, die de veroorzaker is van deze 
chaos, w il nu de bewoners verantwoordelijk 

stellen voor vernieling etc., dat slikken wtj 
natuurlijk niet.

Nu heeft P.W, voorgesield om "Am ster

dammertjes” te plaatsen, dat moet dan het 

groen vervangen, waar de bewoners van dach- • 

ten hun straat wat mee op te fleuren. -

H. Swalef, buurtbewoner.

GA NOU GAUW FIETSEN
We hebben de afgelopen maanden twee brie

ven gekregen, waarin werd geklaagd over het" 

feit dat er in deze buurt fietsen gestolen 
werden.

Nu nemen wij best aan dat er wel eene fie t

sen ontvreemd worden, maar we moeten hef 

niet overdrijven. Wanneer nieuwe buurtbo- 

woners zich afvragen in wat voor buurt ze 

ztjn terechtgekomen, raden wij hen aan eens 

elders in Amsterdam te gaan kijken; fie t

sendiefstal is een algemeen probleem en 

heeft niets met deze buurt te maken.

Je  kunt je er trouwens be«t regen bescher

men. Wanneer je namelijk je fiets neer- 

zet tn een drukke doorgaansstraat. moet }e“ 

er gewoon voor zorgen dai je hem met een 

ketting vnst kunt zetten aan een lantaarn
paal.

A b  iedereen dat doet worden er tenminste 

ook niet roveel lantaarnpalen meer gestolen,

ZUID-AFRIKA
Waarde Heer.

Van bevriende zijde had ik het grote genoegen 

enige uitgaven van de Wijkkrant voor Staats - 

lieden •: en Hugo de Groorbuurt te ontvangen 

isepi. cn okt. uitgave).

Deze blaadjes hadden m ijn grote belangstel

ling, aangezien ik van m ijn geboorte <1908) 

tot m ijn vertrek naar 2uid Afrika in 1936 

in de Staatsliedenbuurt gewoond heb. ik ver

blijf duts thans* reeds meer dan 41 jaar in 

de Republiek.

Ik ben gehoren in de Van Limburg Stirum- 
straat. maar mijn ouders betrokken in 1911 

een woning in de Van Beuniugenstraat no. 

109-11 {de huizen met de gele steentjes) - 

Bouwvereenlging Rochdale.

Hei is misschien s'oor de ouderen onder uw 

lezers wet leuk om te weten, dat in mijn jeugd 

de volgende winkeliers (tussen Van Limburg- 

SUrumstraat en Fnnnius Scholtenstraat) hun 

bedrijf uitoefenden:
Hclmers, de Loodgieter. Sweers, de melk

boer. de Kleine Winst, de lompenhandel van 

Smit, verf'er herinner ik m ij in de Van Ho- 

gendyrpstreat:

het Gekroonde Was iibord. bockhandel de Waal 

Malefijt. paardenslager en Dooyer, de apotheek 
enzovoort.

(k vind het verbazend leuk om nieuws te le- 

zen over deze Amsterdamse wijk, waar ik 

m ijn jeugd doorgebracht heb en nog altijd ' 

pretüge herinneringen aan behoud;

Intussen groet ik u met dé beste wensen voor 

de vooruitgang van deze buurt.

Mec vriendelijke groeten. J . van W ijk? 

Hendrik Verwoerdrylaan i.

Robindale, 2194 r

RANOBURG Trvl R.S.A.



^  (Stadsontwikkelmg; liegMrt inspraak) •*'■’̂ g ^ ï? ''

WEER UTTGESTELD
r  b n i i

De gemeente is bezig met de voorbereidingen voor het maken van een nieuw bouwplan 
in de noord-oost-punt, *n web aan de Var Beumngenstraat, tussen <ie v.d. Duynstraat 

en de Haarlemmerweg. Tegelijk is echter bekend geworden, dat het stedebouwkundig 

plan voor de noord-oost-punt op zijn vroegst eind april door de gemeerite.-raad word* 

behandeld. Een vertraging van nog eens vier maanden, dus. Bovendien heeft de dienrt 

Stadsontwikkeling weer een nieuwe versie van het plan gemaakt. Die versie wijkt op eefl 

paar belangrijke punten af van de eisen zoals die vonuir. de buurt naar voren zijn  ge

bracht. Inspraak blijkt dus opnieuw een loze kreet te zijn.

Loten we nog eens even de geschiedenis van 

het stedebouwkimdig plan samenvatten.

Nadat ambtenaren enhuuri vertegenwoordigers 

fhet regio-overleg) bijna een jaar mei elkaar 

onderhandeld hadden, kramen er in juni van 

dit |aar twee plannen uit de bus. Fen van hec 
regio-overleg en een van de dienst Stads- 

ontwikkeling fS.O.1. Deze twee plannen werden 

eind juni tentoongesteld in de Vnn Hogendorp- 

<5chooL Honderden buurtbewoners bezochten 
die tentoonstelling. Z ij spraken zich in over

grote meerderheid uit voor het plan van het 

regio-overleg. Dat plan week op drie punten 

af van de voorstellen van S.O.: het regio- 

overleg wilde geen parkeergarage al« be

woners daarvoor moesten betalen; er inoest 

«en groter aantal kleinere woningen gebouwd 

worden; er moest een andere bebouwing ko

men op de plek achter de huidige verenia • 

briek.

KOMPROMIS.

Direkt na de tentoonstelling zijit de ambtena
ren en her i egio ^overleg nog een? rond de 

tafel gaan zitten. Ze wilden proberen tot een 

soort komprornis-plan ie komen, want daar

door zou de gemeeoce-raad sneller een de - 

fuucief besluit kunnen nemen over de toekomst 
vnn de noord-cost-punt. Met wethouder De 

Cloe was afgesproken dat bet plan eind sep

tember begin oktober in de raad zou komen. 

Inderdaad kwam er een kompromis uit de bus. 

Maar tegelijk werd bekend, dat de behande

ling in de raad uitgesteld moest worden tot 

december, omdat het plan eerst nog door 

de 'ambtelljke molen' heen moest.

Maar zelfs die datum zal dus nu niet gehaald 

worden.

Pas eind april van het volgend jaar kunnen 

we de behandeling van het plan tegemoet zien. 

Het regio-overleg was daar uiteraard zeer 

verontwaardigd over. Ze riep de ambtelijke 

btturtgroep op hec matje. De ambtenaren wis

ten niets beters te zeggen dan dat ze zich 

vergist hadden in de tijdsplanning. Het was 

de eerste keer dat zo'n stedebouwkundig plan 

gemaakt werd en ze hadden zich verkeken 

op de njd die nodig was om zo'n plan door 

de diensten te loodsen. Een ongelooflijk klun

zige toestand, natuurlijk, wsar uitelndelijk 

wethouder De Cloe politiek voor verantwoor

delijk is. Hij heeft immers keer op keer 

prachtige l>eloftes gedaan dat de gemeente 

zeer snel te werk zou gaan gezien de pm»l Ie 

verkrotting in de noord oost-punt.

AANFLUITING,
De belangrijkste oorzaak van de vertraging 

ligt bij de dienst stadsontwikkeling. Want bij 

hetzelfde gesprek met de ambtelijke buurt- 

groep bleek, dat deze dienst zich niet wilde 

neerleggen bij het eerder gemaakte kompro- 

m is en ,nu  zijn eigen voorstel aan de ge- 

meente-raad gaat aanbieden. Dat voorstel is 

pas half november de ambtelijke molen in 
gegaan en komt er dus eind april uit,

In het SO-plan wordt vastgehouden aan de 

parkeergarage en de standpunten vanuit de 
buurt worden nauwelijks of zeer misleidend 

in de begeleidende tekst naar voren ge

bracht.

Zo wordt er dus met de inspraak gesoldl 

De hoge heren bij SO maken daarmee de sa

menwerking tussen de ambtelijke diensten 

onderling en met Injurt vertegenwoordigers tot 
een aanfluiting. Alle diskussies van de afge

lopen maanden zullen dus weer opnieuw naar 

voren gebracht moeten worden. En wethou

der De Cloe ziet dit alles zwijgend .ian.

Wethouder De Cloe.

Keer op keer worden we gekon- 

tronteerd met vertraginjrstak- 

tieken van de gemeente, ondanks 

alle mooie beloftes.

Ju ist nu komt het erop aan, dat 

we elke keer weer opnieuw die 

vertraging afwijzen en de ver - 

nieuwing die zo hard nodig is. 

af dwingen.

Ju is t nu is het zaak. dat het re 

gio-overleg. ondersteund door de 

bewoners, krachtig blijft op tre 

den. We zullen protesteren bij 

gemeente*raad en wethouder le 

gen de huidige gang van zaken en 

eisen, dat de behandeling van het 

stedebouwkundig plan onver 

kort doorgang vindt/

We willen onze standpunten en 

eisen gehonoreerd zienl

2oaH u misschien gezien heeft, zijn de cüeren 

op het open stuk aan de kop van de Haarlem~ 

meriveg vertrokken.

Ze logeren tijdelijk in een boerderij bi| de 

B ijlmer.

Dit is omdat er binnenkort op hei terrein 

huizen gebouwd gaan worden. We zijn op zoek 

geweest naar een nieuw terrein in de buurt 

maar dat is er nieu Er is ons alleen de in 

ham in de 2e Nassaustraat toegewezen. Dat 

is een donker tochtig gat. Niet zo fijn voor 

beesten dus.

De mooiste plek voor dieren is het terrein 

aan de overkant van de Nassaukade bij de 

Marmxstraat: op het Marnixplantsoen. We 

zijn  nu bezig om samen met het Wijkcentrum 

Jordaan te proberen daar éen dierenplekje 

te organiseren. Als dit lukt en het terrein 
Ingericht is  zult u de geiten lv, Ko, Adam, 

Eva en Gompie, hei schaap Truus en Japie 

de pony weer terug zien.

MET EXPERIMENT.
We zijn drie Jaar geleden vanuit de Ivko- 

school gaan proberen om te kijken of het 
mogelijk is in deze buurt dieren te houden, 

D<? dieren woonden eerst in de school, maar 

toen er meer kwamen bouwden we een kleine 
stal. We hebben gemerkt dat hei wel moge- 

lijk is om grotere dieren in een stadsbuurt 

te houden. Maar problemen bleven er ge

noeg. Het ergste was dat er soms kinderen 

de dieren pestten. Een andere moeilijkheid 

wa« dat veel menden* als z ij genoeg hadden 

van huiidlei-en ikonijnen, cavia's, kippen}deze 

bij de geiten losheten. Het terrein was daar

Schandalig!
De sloop van de Van Hogendorpschool ligt al 

enige weken stil. Een schandalige zaak, wam 

de puinhopen die er nu nog staan, vormen een 

enorm gevaar. Vooral voor spelende kinderen. 

Het wijkcentrum iteeft via Bestuurskontakten 

geprotesteerd tegen de langzame sloop. De 

sloop blijkt vertraagd te zijn door het slechte 

weer, Muar ook bij goed weer wordt er vaak 

niet gewerkt, Het voorlopigs antwoord van de 

gemeente op onze klachten: Voor de kerst 

zullen de puinhopen zijn opgeruimd.

Maar daarmee neemt het wijkcentrum geen 
genoegen. Elke dag dat de rui’ne er nog staat 
is een dag te veeL

eigenlijk niet geschikt voor. e r  waren bijv, 

geen hokken voor de kleine dieren. Bij een 

nieuwe opzet zou duidelijk moeten zijn dat 

kleine dieren daar niet thuishoren.'Tegenover 

deze moeilijkheden staat dat er in de afge

lopen jaren vele buurtbewoners, hun kinderen 

en kleinkinderen veel plezier heblun beleefd 

aan het voeren van en kijken naar de dieren. 

E r  werd zoveel groente, brood e.d. gebracht 

dat de dieren eerder teveel dan te weinig te 

eren hadden. Er w b s  dagelijks zoveel belang

stelling dat wij vinden dat zo'n dierenplek 

wel thuis hoort in een stad.

EEN N1EUWÊ OPZET.
Als het lukt om in het plantsoen tussen onze 

buurt en de Jcrdaan een goede plek te k r ij

gen hopen wij tn samenwerking met de ge

meente tot een definitieve opzet te komen. Een 

goede omheining, waar kleine dieren niet in 

horen. Een stevige stal en een goede dreinage 

van de grond. En tenslotte een regeling voor 

het toezicht.

EEN WOORD VAN DANK AAN KEES POST. 

De laatste anderhalf jaar is de dagelijkse 

zorg voor de dieren overgenomen door Kees 

Post. die met zijn pony Jap ie  bij de dieren 

introk. Aan hem is het voor een groot deel 

te rianken.dat u in deze buurt de Uatsre tijd 

iets anders hebt kunnen tegenkomen dan gepar

keerde auto's. Heel veel kinderen en oudere 

dierenliefhebbers hebben her aan hem te Janken 

dat zij hun dagelijks loopje naar de dieren 

konden doen. Wij hopen ook dat hij bij een la 

tere definitieve opzet van een dierenparkje 

weer zijn plek kan innemen.

AKTIVITEITEN VAN 
BUURTHUIS ’ HET TREFPUNT'
'D ij de volgende aktivitelten van buurthuis Het 

Trefpunt '3e Hugo de Grootstraat S'; zijn er 

nog open plaat«en voor nieuwe deelnemers. 
Het ztjn:

•• de kursus naaien, zowel de dinsdagochcend 

als dinsdagavondgroep

- de kursussen Frans en F.ngels voor begin
ners

- de kursussen Frans en Engels voor ge
vorderden

- de kreativiteitgioep op woensdagavond 
• d*

- klaverjassen op woensdagavond vanaf 8 uur. 

Er zijn nieuwe plannen voor een avond Spaanse 

les. een avond damesgymnastiek en een te 

starten bloemschlkkur?us.

Over al deze akiiviteiten, maar ook over de 

aktivlteuen voor peuters, kinderen en tieners, 

kunt u op het buurthuis inlichtingen krijgen. 
Komt u ook eens lang*?

Ons adres is:

Hugo ie  Grootstraat 5. telefoon: M  24 73. 

Er ligt een uitgebrcide informatiefolder voor 
u klaar.

VROUWEN 
MINDER 
GROEN
U zult zich afvragen waar wij ons 20 druk 

over maken: VROUWEN. VROUWEN, 'VROU
WEN.

Maar heus. het is terecht. Wij zijn niet op 

ons mondje gevallen, maar worden we ook 

serieus genomen?

Want let eens op, waar praten we over: over 

onze kinderen, over de baan (of werkeloos

heid) van onze man of vriend.

Hebben we zelf dan niets te vertellen? Na

tuurlijk wel. Als er naar ons geluisterd zou 

worden, dan zou de wereld er heel anders 
uitzien.

In januari starten we een kursus om iets te 

leren over allerlei onderwerpen, maar ook 
een kursus, die ons helpt wat sterker in onze 

schoenen te staan, en onze omgeving te laten 
zien. dat wij er ook zijn, en serieus geno

men willen worden, niet beschermd, het leuke 

lieve vrouwtje of moedertje, of afgewezen, 
wat weet Jij daar nou van?

We weten het Is een hele stap. de drempel 

is hoog; praten over jezelf, oppas regelen 

voor Je kind. Je man uitleggen, dat je. ergens 

anders, over jezelf wilt praten.

Maar het is te doen. echt waarl 

Kijk naar de aktivitelten in Ons Huis. zoals 
engels, ouders op herhaling, enz. daar zitten 
voor het merendeel vrouwen op.

PRIMAII Zijdelings praten we in deze kursus
sen over onszelf.

De kursus VROUWEN MINDER GROEN zet 
dat nu juist voorop.

Dit jaar organiseren we nog twee avonden, 

om eens te laten zien, hoe het op zo’n kur

sus toegaat:

woensdag 23 november: KINDEREN KR IJ

GEN OF NIET

woensdag 16 december: EEN LACHFILM, 

vader en moeder maken zich zorgen over 

hun 14 jarige dochter.

Aanvang; 8 uur 's avonds.

KOM BES'*- MENSEN. WIJ ZIJN GEEN 

VREEMDEN VOOR ELKAAR 

Anja, Anneltes, Josefien, Henrierte 

Buurtcentrum Ons Huis,

Van Beumngenplein 103, tel. 84 12 62,

P.S. Als het enigszins mogelijk is , zeg het 
ons dan even dat }e komt.

LEER OOK 
ACCORDEON SPELEN
Wist u dat er in uw buurt een accordeon

vereniging is, A.A.V, Euterpe, die reeds 

meer dan 22 Jaar bestaat?

Wist u ook dat u van deze vereniging nog 

lid kunt worden? Er wordt gespeeld met twee 

orkesten en een testklasse. Dit laatste is 

bedoeld voor jongeren en ouderen die graag 

willen leren accordeon spelen en/of m u

ziek leren lezen. De testklasse stan  weer 
op 4 Januari 1978 waarvoor u zich vóór 15 

december a.s. kunt opgeven bij onderver

melde adressen. Natuurlijk kunt u ook toe

treden tot de andere orkesten als u reeds 

enige jaren speelt.

De vereniging repeteert ’s woensdags van 
l ‘*. 15 tot 23.00 uur in gebouw "de Arend*’ , 

Eerste Breeuwenstr. 13 (eindhalte lijn  3) 

t a  <3ix 'NQtrdt geleid door haar d ir i

gent. de heer a .A. Booy. inlichtingen bij 

het secretariaat, dhr. L.W. van Looti, Twee

de Nassaustr. 38' ". tel. 64 60 74.

Natuurlijk kunt u zich ook als donateur aan- 

melden om onze vereniging te steunen.

KINDERBOERDERIJ DE BEESTENBOEL

DE DIEREN ZIJN  WEG, MAAR 
ZE KOMEN TERUG



HOE 
STAAT HET 
MET DE 
BIBLIOTHEEK?
Een goede vraag, ou iedereen kan zien dat bet 

gebouw op de hoek van de De Wirtenkade en 

de Van Limburg Stirumstraat bijna klaar is. 

Op de eerste verdieping van dit gebouw komt 

immers het filiaal van de Openbare B iblio
theek voor de Staatslieden- en de Hugo de 

Cïrootbuurt. Wel. bouwkundig zal de biblio

theek in elk geval nog dit jaar klaar rijn. 

En wat het personeel betreff. dat het per slor 

mogelijk moet maken dat rie ruimte ook inder

daad gebruikt 73I kunnen worden, daarvoor 

zijn de vooruitzichten nu gelukkig heel wat 

gunstiger dan een maand geleden nog het ge
val was. Er komt meer personeel en de bi- 

bibliotheek zal 2 lJ-< uur per week open kunnen 
gaan. n.1.:
maandagmiddag van 2 - 5.30 en maandagavond 

vnn 7 - V uur

woensdagmiddag van 2 - 5.30 en woensdag

avond van 7 . 9  uur

vrijdagmorgen van 10 - 12.30 en vrijdag

middag van 2 - 5.30 uur 

zaterdag van 11 - 3.30 uur.

Doordat er echter pas zo laat begonnen kon 

worden met het aantrekken van meer per

soneel is er alleen wel vertraging ontstaan 

bij de voorbereidingen. Gelukkig met 20 erg 

bij het kopen en klaar maken van de boeken 

voor de volwassenen, want dat zou niet in 

korte tijd in te halen 2ijn . Naar schatong 

zal er met 3500 boeken begonnen kunnen 
worden en iedere week komen daar dan nieu

we boeken bij. Maar de afwerking van de in 

richting zal nog wel wat tijd :n beslag nemen. 

Intussen willen we graag alvast in contact 
komen met mensen die bij de bibliotheek 

zouden willen komen werken. Z ij die op 

(een deel van) genoemde tijden willen hel- 

pen bij o.a. de administratie van de uitle

ning kunnen 2 ich voor inlichtingen wenden 

tot Modesta Jager 1 Jeugdbibliotheek, De Wit- 

tenkade 75'i of mevrouw.Kimmel (tel. -26 5065) 

De jeugdbibliotheek aan de De Witcenkade 

7S "  zal pa^ gaan verhuizen als de nieuwe 

ruimte geheel klaar Is.

Mevr. A. Kimmel.

rayonhoofd OLB Amsterdam.

De Koperen Knoop Is bijna klaar.

Ook de bibliotheek 2al er straks een plaatsje 

krijgen.

TWEE 
OMBUDSSPREEKUREN
Met ingang van- 1 december a,s. heeft de Par* 

t'J van de Arbeid, afdeling Noord-Ufest. c re- 

denk Hendrik Plantsoen 50 twee ombuds-- 

>preekuren en wel op 

dinsdag.van 10. 00- 12,00 uur 

en donderdag van 19.00 - 20.00 uur.

Leden en niet-leden van de PvdA kunnen daar 
voor gratis advies terecht met vragen over:

- sociale ver7ekerine.>unkeringen 
• fajttilie.reehc

- arbeids* en ontslagrecht

- huur- en woonzaken

- h e la ? u n g e n

konsumentenzaken * vreemdelingenzaken

- problemen rond verslaving

- problemen rond ouderen.

Voorlopig zijn wij nog met relefonies te be

reiken.
namens de ombudsgroep,

Aleid Hoer.derdaal 

The# Schuurman.

STOPde
neutronen

STOP 
DE 
N-BOMÜ
Dc handtekeningen-aktte tegen de neutronen

bom heeft landelijk tot nu toe 300.000 hand

tekeningen opgeleverd.

fn onze wijk zijn er ongeveer 3.000 opgehaald. 

De aktie breidt zich nog steeds uit.

Ook in andere N*VO-landen. Het Nederland

se initiatief -komite 'Stop de Neutronenbom' 

gaal proberen om ook internationaal de ak- 
tivitetien ie bundelen. -

Ook de werkgroep In onze wijk gaat natuurlijk 

door. W ilt u helpen met het ophalen van hand

tekeningen, of heeft u belangstelling voor af

fiches. snckers oi het nieuwe nummer van het 

N-bulletin, neem dan kontakt op niet het se- 
kretariaat van de werkgroep: Marcel Delahay, 

Van Oldenbarneveldistraar 23,,%, cel, 86 07 79, 

B ij hem kunt u zich ook opgeven als lid van 

de werkgroep.

’T  SCHIPHUIS
Als jongelui thuis met hun ouders problemen 

hebben, wordt hen geadviseerd naar eeq maat

schappelijk werker te gaan; Deze probeert 

Samen mer de .ouders een :oplo&sing te win** 

den. Maar deze problemen kunnen ook opge- 
lost worden door diverse stichtingen, 

de schoolarts, de maatschappelijk werker en 

de ouders van het kind kunnen met zo'n 

stichting kontakt opnemen. Zodat de mensen 

van zo'n instantie deze kinderen ol jongelui 

verder kunnen begeleiden en helpen «ie pro

blemen op te lossen. De medewerkers hou

den ook kontakt met de ouders van de joi. 

lui.
Op de Jacob Catskade tegenover de per

celen 3 t/m  15 ligt zo'n jongeren opvang 
centrum, dat van de Boddsert Stuchtlng. Dat 

is voor de leeftijdsgroepen van 14 t/m  20 

Jaar. Die er stichting heeft overigens 9 van 

deze centra heeft. Nu weten de mensen waar

voor deze woonark er ligt en wat het voor 

funktie heeft. Mijn dank voor de toestemming 

van de leiders en de jongeren van ’t Schip- 

huis.

Wil Kaiser

Jacob Catskade 18'
tel. 84 47 62.

Ouders 
op herhaling
Vanaf half augustus dit jaar wordt in onze 

buurt een cursus Ouders op Herhaling gege

ven. Eén ochtend per week komen ongeveer 

vijfuen 'ouders' bij elkaar om wat school

kennis van vroeger op te halen en er iets 

nieuws bij te leren. Dat Is best handig, als je 

kinderen met huiswerk thuiskomen, als je 

één of ander formulier in moet vullen, als 

je  een brief moet schrijven enz. enz. Zo’n 

les duurt ongeveer 2}{ uur, en is verdeeld 

in drieën: de eerste d ne  kwaruer doen we 

taal. zodat je bijvoorbeeld leert wanneer 

een woord op dc eindigt, of wanneer je nu 

liggen en wanneer leggen moet zeggen. De 

volgende drie kwartier is rekenen aan de 

beurt, dus breuken» procenten enz.

Tenslotte volgt een praatgedeelte. Dat gaat 
over allerlei zaken die je in het dagelijks 

leven zoal tegenkomt, bijv. kinderen opvoe

den.

Na de kerstvakantie gaat deze cursus ge- 

woen door, maar bovendien gaat er dan een 

nieuwe cursus van start. Op 12 januari 1978 

is  de eerste keer. We hebben best nog wel 

plaats over in deze nieuwe groep. Als u er 

dus ook iets voor voelt, of u wilt er Iets 
meet* over weten, belt u dan even naar Ons 

Huis. VanBeunlngenplein 103,telefoon: 84 1262 

en vraag naar Henriètte.

Bejaarden 
kontakt 
verhuisd
Aan alle bejaarden van de Spaarndammer. 
Staatslieden - en Zeeheldenbuurt.

Het aan de meesten van u zo bekende adres 
in de Houtrljkstraat 22 hs. hebben wij door 
de afbraak moeten verlaten.

U kunt ons nu vinden: 

SPAARNDAMMERSTRAAT 44 HUS.
De spreekuren blijven als vanouds:
Maandag van 9.30-10.30 uur.

Woensdag van 9.30-10.30 uur 

2.00-3.00 uur

Vrijdag van 9.30-10.30 uur.

Ons nieuwe telefoonnummer is: 82 65 4^. 

W ij hopen ook op ons nieuwe adres ons werk 

onder u met veer plezier voori te zetter*. 

KOMMISSIE BEJAARDEN KONTAKT 

Mevr. Pijnacker-Klroh 

Zuster Ceertruid 

lu s te r  Teresa.

AKTIVITEITEN VAN 
BUURTHUIS „DE REIGER”
In buurthuis De Reiger zijn nog enkele plaat

sen vrij op onze volksdans club voor OUDEREN. 

Iedere donderdagochtend kunt 11 hiervoor bij 

ons terecht van 10.00 uur tot 11.00 uur: na 

afloop gezellig koffiedrinken. U mag gerust 

een ochtend komen kijken en dansen.

Nog vragen, bel dan Sofia, tel. 84 56 76 in 

bet buurthui?, of kom even langs. Buurt

huis De "R e ig e r" , Van Reigersbergenstraat 

65.

HARTELIJK DANK WEEROM. Sofia.

Henk 
heeft zijn zin
Henk Nieuwkoop heeft zijn rin gekregen. Vo

rige maand is de parkeerhaven voor zijn 

winkel aan de Van Hallstraat aangelegd. Bin

nenkort zullen ook twee parkeermeters wor

den neergezet.

Volgens de wethouder van verkeerszaken. 

Tr^uman. waren deze voorzieningen vooral no
dig voor de verkeersveiligheid‘ op*dit stukje 

van dè Van Hallstraat. Zoals te verwachten 

was: aan die verkeersveiligheid is niets ver

beterd. Henk gebruikt r ijn  parkeerhaven om 

daar grote rollen tapijt neer te leggen en de 

wagens van Henk staan nog steeds midden op 

straat. De enige die dus voordeel heelt van de 

ver anderi ngen. is 'Henk zelf. De bewoners wor - 

den er geen spat wijzer van. Integendeel. 

Vandaar dat het wijkcentrum de bewoners erop 
attent heeft gemaakt dat ze tegen de aanleg 

van de haven in beroep kunnen gaan. Twee be

woners hebben daar inmiddels op gereageerd. 

Tegelijk heelt het wijkcentrum bij de wethou

der geprotesteerd tegen de gang van zaken. 

Het wijkcentrum vindt, dat de gemeente geen 

moeite heeft gedaan, de belangen van de be

woners voldoende af te wegen tegen die van 

Henk Nieuwkoop.

WIJKRAAD
Mensen die informatie willen hebben over a l

le rle i akties en aktivitelten in onze wijk of 
die daaraan mee willen werken kunnen:

- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag langs 

komen op het wijkcentrum. Van Hallstraat 81, 
(tel. 82 11 33).

op maandag 12 december acht uur 

's avonds op de wljkraads vergadering komen. 
Daar kunt u andere aktieve buurtbewoners ont

moeten en u opgeven voor een van de werk

groepen iirde  wijk. Plaats: het zaaltje naast 
d« Prlnsesaekerk, Van Hallstraat 164.

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies en hulp wat betreft huur- en woon

zaken kunt u op de volgende adressen k r ij
gen:

- op MAANDAGAVOND van 8 tot 9 uur in 

het zaaltje van de CPN, Van der Hoopstraat 

43 (ook belastingen, uitkeringen e,d.)

- op DINSDAGAVOND van half 8 tot half 9 en 

WOENSDAGOCHTEND van 11 tot 12 uur ïq 
't  Trefpunt. 3e Hugo de Grootstraat 5 'tel. 

84 24 73)
en bij de sociaal raadsman.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 

voor bejaarden: elke maandag, dinsdag, don

derdag en vrijdag van half tien tot elf uur 

in de Van Boetzelaerstraat 49, tel. 844352 

Maandag kunt ti ook tereclu in het gebouw 

De Reiger. Van Reigersl>ergenstraat 65, 
rel. 855676.

MAATSCHAPPELIJK WERK
ln het buurthuis De Witte Brug kunt 11 tereebt 

voor maatschappelijk werk. I ’ bent welkom op 

dinsdag- en donderdagavond van 7 tot 8 uur 
en op vrijdagmorgen van half tien rot half 
elf bij uerda.

Speciaal voor jongeren van 16 tot 25 jasr is 

Marion er op woensdagavond van 8 tot 9 uur.

RECHTSHULP
Op het adres De Wittenkade, hoek ie  Nas- 

saustraat kunt u elke maandag- en donder

dagavond tussen ’? en half 9 rerecht voor 

rechtshulp.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in  de 

wijk te vinden.

Voor de Staatsliedenbuurt: de voormalige 

kosterij van de Prinsessekerk, Schaep- 
maqstr;aat 2, tel. 84 0<J 79; spsr.eekuur^.maan- 

da£ t/m  vrijddfc vön 1 tot 2 uur.

Voor de Hugo de Grootbuuru Fred- Hendrik

straat 15, tel. 84 5 ï 20. Spreekuur: maandag 

t/m  vrijdag van half twee tot twee uur,.

SOCIAAL RAADSMAN
Vanaf deze meand kunt u ook op dinsdag

ochtend bij de sociaal raadsman terecht. 

Net als op maandag, donderdag en vrijdag 

houdt hij dan van tot 12 uur spreekuur. 

Maandagavond van half 7 tot 8 uur.

Tel. 84 02 30 {na twee uur).

!n de Hugn deGrootbuurt houdt de sociaal 

raadsvrouw 9preekuur in hei gebouw in het 

Bilderdijkpark t/o nummer 5.' De tijden zijn: 

elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9 tot 12  uur.

Gezocht:

Nieuwe medewerker/ster 
voor de wijkkrant

Wie komt de redaktie van de WIJKKRANT 
versrerken? Je ziet, er is nog een stoel vrij. 

We zoeken iemand die het leuk vindt stukjes 

te schrijven en die wil helpen bij het zoeken 

naar nieuws en leuke onderwerpen. Ook kun

nen we iemand gebruiken die de OPMAAK van 

de krant wil gaan verzorgen.

Op de foto zie Je de huidige redaktie:

Han Sieveking (fotograaf). Karei van Hoof 

(koördinatie), E rlc  Eljon, Matt Delahay enSan- 

neke Bolhuis. Alleen onze tekenaar, Wim Ste

venhagen ontbreekt.

Als je zin hebt om ons groepje te komen ver
sterken, schrijf dan een briefje aan de redak

tie van de WIJKKRANT. Van Hallstraat 81. of 

bel even op: 82 11 33.


