
Uitgave van het Wijkcentrum 
Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

weer etage in 
onze buurt 
bezet

Na Van Oldenbarneveldtstraat 26 1 en 3 
hoog, die inmiddels via het GDH weer ver
huurd zijn, heeft nu het anti spekulatie 
komitee weer een pand in de Van Olden
barneveldtstraat bezet, om horizontale ver
koop te beletten.
De etage op Van Oldenbarneveldtstraat 25 
1 hoog, is sinds een paar weken bezet daar 
het te koop werd aangeboden voordat het 
al goed en wel leeg stond.
Dc gevraagde koopsom bedraagt 67 .(XX) 
gulden. Met alle bijkomende administratie
ve kosten, komt het uiteindelijke bedrag al 
gauw bij de 75.000 gulden.
Deze woning heeft geen douche, zelfs geen 
wasgelegenheid zoals een aparte wasbak. 
Wil je  deze woning aan de moderne eisen 
laten voldoen dan moet je er zeker nog 
zo’n 50.000 gulden tegen aan gooien. 
Degeen die dit voor deze prijs durft aan te 
bieden is de spekulant Metropool Doerga. 
Deze spekulant, wiens kontakten met de. 
grote onderwereld overbekend zijn, wil dus

nu gaan spekuleren in onze buurt. Dit is iets 
dat we niet mogen toestaan, en waar we 
zelfs aktief tegen moeten optreden.
In een situatie van meer dan 40.000 wo
ningzoekenden in Amsterdam (dit is het of
ficiële cijfer van geregistreerden, het offi
cieuze cijfer ligt naar schatting tegen de 
60.000), is het ontoelaatbaar dat in cen 
buurt ais de onze, nog betaalbare woningen 
worden onttrokken aan het GDH-besiand. 
We mogen niet toeteren dat de Hugo de 
Grootbuurt in eerste instantie en de Staats
liedenbuurt in tweede instantie, buurten 
worden waar je alleen nog maar kunt 
wonen als je meer dan een halve ton per 
jaar verdient (voor nadere uitleg: zie artikel 
over huurbcscherming).
Het doel van deze aktie is dat er via het 
GDH weer huurders op deze woning ko
men. Het anti-spekulatie komitee is dan 
ook. zeer verheugd dat, net als bij de vorige 
aktie* ook nu de meerderheid van de buurt
bewoners deze aktte ondersteunt.

Van Oldenbarneveldtstraat 25 1

Nieuwe bestrating 
De wittenkade
Buro Bestuurscontacten deelt u het volgen
de mede:
De afdeling Wegen van Publieke Werken is 
voornemens De Wittenkade, even zijde tus
sen de Eerste Keucheniusstraat en de Van 
Limburg Stirumstraat te vernieuwen.
Door de Verkeerscommissie wordt voorge* 
steld de doorgaande rijweg 3.50 meter 
breed te maken inet ter weerszijden een par- 
keerstrook van 1.75 meter breedte.
Aan de waterzijde kan dan een voetpad 
worden gemaakt van 1.50 meier breed, 
terwijl de hreodie van het voetpad aan de 
huizenkant ongewijzigd blijft.

Het zal dan, door de nieuwe rijwegbreedte 
tevens noodzakelijk zijn éénrichtingsver
keer op dit weggedeelte in te stellen, 
waarbij wordt voorgesteld van Van Lim
burg Stirumstraat naar de Eerste Keuche
niusstraat.

De tekeningen van bovengenoemde straat 
liggen ter inzage bij het Wijkcentrum en bij 
het Buro Bestuurscontacten, Van Hall
straat 611.
U kunt daar ook eventuele opmerkingen 
kwiji.
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TENTOONSTELLING

Over het ’Cat van Groe
nen’ en de Frederik Hen- 
drikbuurt, Frederik Hen- 
drikplantsoen 50.
Iedereen wordt uitgenodigd op de fees
telijke opening van deze tentoonstel

ling op zaterdag 16 december om !! 
uur.
Openingstijden:
za. en zo. van i 1.00 tot 17.00 uur 
m a., di. en wo. van 19.00 tot 21.50 
uur.

De koffie is klaar.

Cursussen fotografie  en 
donkere kamer in 
De w itte Brug.

In januari starten in De Witte Brug weer 
verschillende cursussen:

Basiscursus donkere kamer
Deze is speciaal bedoeld voor mensen die 
geen o f weinig ervaring hebben in het don- 
kere-kamer-werk. U leert hier zelf films 
ontwikkelen, contactdrukken maken en 
foto 's afdrukken. De cursus duurt 6 avon
den en kost ƒ  8 5 ,- inclusief materiaal.

Algemeen inleidende fotografrecursus 
Hier komen die mensen aan hun trekken 
die wat meer van de mogelijkheden van hun 
camera willen weten, maar ook mensen met 
een eenvoudige camera (of helemaal geen)

en die denken over de aanschaf van cen 
camera kunnen hier hun voordeel moe 
doen. A andeordekom en:
- een overzicht van verschillende typen ca

mera’s en objectieven met hun mogelijk
heden

- hoe maak ik betere foto's
- fotograferen bij dag- en kunstlicht, flitsen 

etc.
- motiefkeuze, compositie en uitwerking 

daarvan
- etc. ctc.
De cursus duurt 6 è 8 avonden cn ko&i 
ƒ  50,“ .
Voor beide cursussen en ook voor dc ver
volgcursus donkere kamer (met experimen
tele fotografie) kunt u zich opgeven in de 
Witte Brug, De Wittenstraat 27, telefoon 
848672.
Ook is er een informatie-avond op dinsdag 
16 januari 1979 vanaf 19.30 uur in de kof
fiehoek.

Nieuw centrum ATZ

Aan de Zaagmolenstraat neci t het A.T.Z. de benedenverdieping van dit pand gehuurd met 
de bedoeling daar volgend jaar een tandheelkundig behandelingscentrum te openen. In de 
volgende wijkkrant besteden we hier meer aandacht aan.



Spekulant mag met 
bouwen aan Fred. 
Hendrikplantsoen
Wie kent zo langzamerhand niet het ’Cat 
van Groenen' - dat stuk kaalslag aan het 
Frederik Hendrikplantsoen. Kaalslag die 
nu ai vier jaar duurt. Sinds kortzijn  er ech
ter nieuwe ontwikkelingen. De gemeente 
moet namelijk beslissen of.meneer Oroenen
- de spekulant - een bouwvergunning voor 
34 (onbetaalbaar) dure koopflats krijgt.

O p het nippertje
Bij die beslissing wordt de wethouder geas- 
viseerd door de raadscommissie voor 
Ruimtelijke Ordening.
Heel toevallig kwam het huurkomitee 
Hugo de G root/Fred. Hendrikbuurt erach* 
ter dat het plan bij die kommissie lag. De 
raadsleden zelf was het ontgaan! E r is toen 
razendsnel een brief gemaakt, die bij alle 
kommissieleden persoonlijk in de bus is 
gedaan. Daarin werd verzocht de ver
gunning niet af te geven. Verder vroeg het 
huurkomitee de wethouders Schaefer en 
v.d. Vlis om een onderhoud.

inform atie
bijeenkom sten 
Gezondheids
centrum  
best geslaagd
De buurtgroep Gezondheidscentrum is blij 
u te kunnen vertellen dat ze zeker twee van 
de drie informatieve bijeenkomsten goed 
geslaagd vinden. Heel wat mensen hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
zk h  op de hoogte te stellen over de gang 
van zaken rond de komst van een gezond
heidscentrum in deze buurt.
Na een korte inleiding over wat een gezond
heidscentrum eigenlijk is, werd een filmpje 
bekeken over dit onderwerp.
Daarna vertelde iemand van de buurtgroep 
iets over het ontstaan van de groep en over 
het belang van meedenken en meedoen van 
buurtbewoners, die de toekomstige gebrui
kers van het centrum zullen worden.
Daarna ontstond een gezellige en levendige 
discussie, waarin heel wat vragen werden 
gesteld en beantwoord, voorzover we dat 
nu konden doen.
Alle bezoekers van de bijeenkomsten krij
gen een uitgebreid verslag thuis. Het is nog 
niet klaar, maar binnenkort zult u het vin
den.
Ook zij die er niet bij konden zijn, willen 
we laten delen in het hierover op gang geko
men gesprek. We zullen daarom de bespro
ken onderwerpen in dc komende wijkkran
ten afdrukken. Let u vooral op de2e 
stukjes, lees ze, knip ze uit, praat er met an
dere mensen over. We hopen in de toe
komst meer bijeenkomsten te houden, waar 
ook u dan kunt vertellen waar u het wel of 
niet meeeens bent.
Want een gezondheidscentrum gaat echt 
een verandering in de zorg voor uw gezond
heid betekenen, en de buurtgroep wil er 
voor zorgen dat u er alles van te weten kunt 
komen.
De volgende keer beginnen we met het 
eerste onderwerp: gezondheidscentrum, 
wat is dat eigenlijk?
Wilt u reageren o f meer weten, geef even 
uw naam, adres en tel. nummer op bij het 
wijkcentrum.
Tot de volgende keer.

Buurtgroep Gezondheidscentrum

Wie heeft er zin 
in off-set?
De taaldrukwerkplaats kan aan een oud 
klein-off-set-persje komen om gebruikt te 
worden voor buurtaktiviteiten.

Succes
Naar aanleiding van de brief besloot de 
kommissie dat er voorlopig niet over het 
bouwplan gesproken zou worden. Een eer
ste succes I Ook de wethouders waren de be
woners ter wille. Zij nodigden hen uit voor 
een gesprek op 3 november jl. over het plan 
Groenen.

Helaas was alleen wethouder Van der Vlis 
aanwezig. Het gesprek met Schaefer kwam 
anderhalde week later. We hebben Van der 
Vlis duidelijk gemaakt, dat Groenen geen 
bouwvergunning moet krijgen. Daar zijn 
redenen genoeg voor. In de eerste plaats na
tuurlijk het feit dat je  een dergelijke speku
lant niet moet belonen. Hij heeft die wonin
gen op het Plantsoen vier jaar laten ver
krotten. Dat waren 52 betaalbare huurwo
ningen. En nu wil hij er 34 koopflats van 
zo’n drie ton terugbouwen. Dat kan geen 
buurtbewoner betalen.

herhaling
"Een kursus voor iedere volwassene die 
maar leren wil! Hoe kom je aan zo’n 
kursus? Door zelf het initiatief te nemen. Je 
loopt o f belt naar buurthuis Ons Huis, Van 
Hallstraat 52, telefoon 841262 en daar 
weten ze er meer van. Onze ervaring is dat 
het erg leuk en gezellig is” .
” Het is niet moeilijk. De manier van lesge
ven is makkelijk te-volgen. De sfeer in de 
” klas”  is prettig en gezellig. Wij zijn een 
groep van ongeveer tien vrouwen, die iede
re week een ochtend bij elkaar komen. 
Waarom wij hier naar toe zijn gegaan? Dat 
varieert van:
« Wij kunnen onze kinderen beter helpen 
met hun huiswerk
• Om meer zelfvertrouwen te krijgen
- en gewoon om zomaar een beetje bij te
tanken” .

” Je kunt rekenen en taal weer wat ophalen. 
Er is ook een praatgedeelte bij waar ieder
een haar eigen mening naar voren kan bren
gen en leert om naar andere mensen te luis
teren en om elkaar vragen te stellen.
We kunnen ook andere mensen aanraden 
om deze kursus te gaan volgen, want de 
ochtenden zijn erg gezellig en leerzaam” .

Maar dan moet er wel iemand uit de buurt, 
die daar een beetje mee kan werken, be
schikbaar zijn om het ding aan de praat te 
krijgen en te houden.
Is er zo iemand?
Geef je dan op bij de taaldrukwerkplaats
in de Koperen Knoop
Henk van Faassen, tel. 732040.

Verder is de afstand tussen die koopflats en 
de woningen op de Fagelstraat veel te kort. 
Waar nog bij komt dat die woningen aan de 
Fagelstraat heel slecht zijn. Bij de eerste {ie 
beste heislag staan ze al te wankelen.
Die woningen - 44 in getal • moeten dus ook 
verdwijnen.
Maar waar die bewoners heen moeten en 
wat er gaat gebeuren met de Fagelstraat, 
dat weet niemand. Daarom willen wij dat 
de gemeente eerst plannen maakt voor het 
hele achterliggende gebied. Je kunt niet 
Groenen laten bouwen en de bewoners 
daarachter het bos insturen.

Spekulatie
Tenslotte is er een plan nodig dat de speku- 
latie in de buurt tegengaat. Dat moet een 
plan zijn dat aangeeft waar in de toekomst 
in de buurt huurwoningen moeten komen. 
Wij vinden dat die overal moeten komen, 
omdat dit een buurt is met lage inkomens.

” In het praatgedeelte hebben wij het laatst 
met elkaar gehad over lezen en de biblio
theek. Wij zijn daarna met elkaar naar de 
bibliotheek geweest om die te zien en een 
beetje te Ieren hoe een bibliotheek in elkaar 
zit. Daar kregen wij leuke opdrachten zoals 
het maken van kaartjes met de titel er op 
van het boek en de naam van de schrijfster, 
dat ging op alfabet. Er zijn nu ook mensen 
van ons lid geworden van de bibliotheek” .

” Deze kursus is niet alleen voor mensen 
met kinderen maar ook voor alle volwas
senen. Er is iemand op deze kursus die wat 
ouder is. Zij vindt dat er best meer oudere 
mensen naar deze kursus kunnen komen” .

” De kosten zijn bijzonder laag en de mede
werksters doen hun werk onbetaald, aange
zien deze kursus nog geen subsidie ont
vangt” .

Op 18 januari 1979 beginnen we met een 
nieuwe groep voor beginners op de donder
dagochtend van 9.00-12.00 uur in de Witte 
Brug.
De vervolgkursus begint op dinsdagoch
tend van 9.00-12.00 uur in dc Zaagmolen- 
school. Beide kursussen komen 12x bijeen. 
De kosten per kursus zijn ƒ 1 8 ,- .
Voor verdere informatie en /o f aanmelding 
kunt u kontakt opnemen met:
Buurthuis Ons Huis, Van Hallstraat 52, tel. 
841262 (Mieke)
Buurthuis Dc Witte Brug, Wittenstraat 27, 
tel. 840324 (Lied)
A.B.C. Ie Nassaustraat 5, tel. 860324 
(Denise)

ZeifN M ctap
De gemeente moet dus zo snel mogelijk 
plannen ontwikkelen en met de buurt daar
over overleggen. Dat hebben we ook aan 
Van der Vlis gevraagd. Daarna zou hij er 
met de buurt over gaan praten.
Aan Groenen zou hij op zijn minst tot na 
het overleg geen bouwvergunning geven.
Dat overleg, dat is een toezegging die alle 
bewoners rond het Frederik Hendrikplant
soen aangaat. En we moeten er ais buurt 
voor zorgen, dat de wethouder hem ook na
komt.
We moeten met z’n allen onze verlangens 
op tafel leggen. We moeten tonen dat we 
géén spekulanten willen, maar goed onder
houden woningen en nieuwbouw in de 
huursektor.

Tentoonstelling
Daarom hebben een aantal bewoners, 
samen met leden van het huurkomitee, een 
soort aktiewcek georganiseerd. Van 16-tot 
21 december. Het belangrijkste onderdeel 
wordt gevormd door een tentoonstelling in 
het pand Frederik Hendrikplantsoen nr. 
50. Daar is zowel de geschiedenis van het 
plantsoen als de huidige ontwikkeling te 
zien. De tentoonstelling wordt op zaterdag 
16 december feestelijk geopend.
Hij zal duren tot en met woensdag 20 de
cember. Geen buurtbewoner mag dat mis
sen.
Er zijn trouwens nog volop mensen voor de 
voorbereiding nodig. Iedereen die wil hel
pen o f nog foto’s, tekeningen o f verhalen 
van vroeger heeft, is van harte welkom. Bel 
dan even Gerrit Karsenberg, Fagelstraat 
3 I \  tel. 843639 o f gooi een briefje bij hem 
in de bus.

DAT WOONERF, 
KOMT DAAR NOC 
WAT VAN...?
Wat voorafging:
Voor de zomervakantie werd er een uitge
breide inspraak ronde gehouden over het 
woonerf rondom het Van Beuningenplein 
en de omliggende straten.U kreeg de teke
ningen in de bus en u kon vertellen wat u 
daar van vond. in  de inspraaktekeningen 
zouden uw opmerkingen verwerkt worden 
en in  september zouden de nieuwe teke
ningen in uw brievenbus komen.
In september werden er vier tekeningen 
verspreid. Op het Van Beuningenplein 
waren -de bewoners zeer ontevreden over 
wat er op de tekeningen stond. Het had 
niets meer te maken met wat men had ge
vraagd. De bewoners eisen dan ook van de 
dienst stadsontwikkeling, dat de geboden 
inspraak ook verwerkt wordt in de plan
nen.
Ook de rest van de nieuwe ontwerpen, die 
langzamerhand binnendruppelden bij de 
buurtgroep woonerf op het wijkcentrum, 
zijn zo veranderd, dat de oorspronkelijke 
woonerf-inspraak-tekeningen er in vee! ge
vallen niet meer in terug te vinden zijn. Bij
voorbeeld worden er in de nieuwe tekening 
en veel meer parkeerplaatsen bij elkaar ge
zet dan oorspronkelijk gevraagd was. Dit 
tast het woonerf-principe aan. In een on
derzoek over verkeersveiligheid van het mi
nisterie van verkeer en waterstaat valt dit 
na te lezen.
De buurtgroep Woonerf eist dan ook dat de 
oorspronkelijke inspraak-tekeningen aan- 
gevuld met de suggesties van de buurtbewo
ners, terugkomen.

Hoe reageren de dtensten hierop? 
Stadsontwikkeling vindt dat er met de 
buurtgroep niet te praten valt. Minder ne
gatief is de dienst beplanting, die wel bezig 
is veranderingen aan te brengen in de teke
ningen.
Omdat we het resultaat nog niet hebben ge
zien, weten we niet o f  dit is wat u en wij 
willen, m aar we houden u op de hoogte.
Al met al betekent dit volgens de dienst 
Wegen dat de aanleg van het woonerf met 
een half jaar wordt vertraagd. Volgens de 
huidige situatie wordt er dus pas half 1980 
begonnen!!!

AFSCHEID 
Zr. EUCHARIUS
Op zondag 17 december a.s. neemt zuster 
Eucharius afscheid van de St. Gregorius- 
school. Van Beuningenstraat 141.
Iedereen die haar kent is van harte welkom 
op de receptie.
Deze wordt gehouden in de school tussen
14.00 en 16.00 uur.

volwassenen op



Klusjesgroep 
voor vrouw en
Donderdag 9 november zijn we gestart met 
een vrouwenklusjesgroep. Met de vrouwen 
die er waren hebben we een programmaatje 
gemaakt. Gewoon kleine klusjes die je te
gen kunt komen.
Een paar voorbeelden:
• Elektriciteit, stopkontakten, lampen, fit

tingen
- Sloten in deuren maken
- Ramen inzetten, glas snijden
- Met hout in je huis dingen maken
- Verstoppingen
en nog talloze andere klussen, waar je wel' 
eens mee te maken krijgt.
Je wordt niet opgeleid to t elektricien o f 
loodgieter. Want wij zijn ook maar ama
teurs. m aar het is toch wel handig om er 
wat vanaf te weten.
U bent elke donderdagmiddag van twee uur 
tot half vier van harte welkom in buurthuis 
Ons Huis, Van Hallstraat 52 (onder de 
poort door), tel. 841262.
Dé kosten zijn / 1, -  per keer.

Graag tot ziens.
Jan Wouters /•  r
Mieke Buiteman ‘

NA VIEREN
Elke donderdag is er navierenklub van 4 
uur to t half zes in Ons Huis.
De kosten zijn 75 cent per keer.
O p het programma staat: kreatief spel, 
poppen maken, sieraden maken, het ont
werpen en maken van kerstkaarten.

INSTUIF
Elke woensdagmiddag in Ons Huis (Van 
Hallstraat 52, onder de poort):
Instuif voor kinderen van 4 to t 6 jaar.
Voor 75 cent per keer kuknnen de kinderen 
van 2 tot half vier spelen met klei, spelletjes 
doen, theedrinken en wat al niet meer.

vrouw en- 
praatgroep
We willen graag weer goed verder gaan met 
de vrouwenpraatgroep. Er zijn al een paar 
enthousiaste vrouwen, maar het is gezel
liger als we met wat meer zijn.
Tja, waar praten we zoal over?!
Bijv.-over huisartsen, iedereen is wel eens 
bij een huisarts geweest en kan daar wat 
over vertellen.
-de vrouwen die er nu zijn willen ook graag 
praten over opvoeding, adoptie, sterilisatie, 
taakverdeling in huis.
Misschien weet u zelf ook dingen waar u 
graag over wilt praten met andere vrouwen 
en hun mening horen en komt u tot de ont
dekking dat u niet de enigste bent die er zo 
over denkt.
We willen ook graag eens een avondje uit, 
naar een theater o f zo, leuk met elkaar. 
Heeft u interesse, wilt u een keer komen 
kijken, kom gerust en neem een buurvrouw 
of vriendin mee. We zijn er elke woensdag
avond van 8 uur to t half 11 in buurthuis 
Ons Huis, Van Hallstraat 52 (onder de 
poort door) tel. 841262.
De kosten z i j n / 0,75 per avond.

Tot ziens 
Jeanette de Vos 
Mieke Buiteraan 

____________________________ -_______ '

Handhaaf de 
huurbescherming
Op 14 november jongstleden is er een 
buurtvergadering geweest in ” De Koperen 
Knoop” .
Deze bijeenkomst was georganiseerd door 
het "Komitee handhaaf de huurbescher
ming Staatsliedenbuurt”  (waarin samen
werken: anti-spekulatiekomitee; huurko- 
mitee Staatsliedenbuurt; huurkomitee 
Hugo de Groot/Frederik Hendrikbuurt; 
het bewonerskomitee; CPN, D ’66, PPR, 
PSP en PvdA). Op deze bijeenkomst was er 
een forum onder voorzittersschap van Ido 
Weyers van het anti-spekulatie komitee, en 
kontaktpersoon van het komitee handhaaf 
de huurbescherming Staatsliedenbuurt". In 
dit forum zaten afgevaardigden van de bo
vengenoemde 5 partijen en de sociaal 
raadsman. Op deze vergadering werd nog 
eens bevestigd dat het CDA-Amsterdam de 
eisen wel ondersteunde m aar nog wilde 
wachten met aansluiting bij welk komitee 
dan ook. Door alle aanwezigen werd de 
hoop uitgesproken dat het CDA voorrang 
wilde verlenen aan hun eigen standpunt in 
tegenstelling tot de belangen van de rege
ring Van Agt, wat betekent dat ze zich 
zullen aansluiten bij het stedelijk komitee 
en de daaruit ontstane buurtkomitees.
Ido Weyers maakte er bij z’n  inleiding de 
aanwezigen nog eens op attent wat de ge
volgen zullen zijn van dit wetsontwerp voor 
hen die een woning zoeken en voor hen die 
al een woning huren.
De PSP afgevaardigde André van Es vertel

de dat de minister wel van plan mag zijn om 
de wet snel door de kamer te drukken, 
maar dat dat vrijwel onmogelijk is gezien 
de procedure die daarbij gevolgd moet wor
den (ze heeft hierin gelijk gekregen, de wet 
wordt niet volgens ministers plan in novem
ber behandeld m aar in januari • red.)
Over de gevolgen voor de horizontale ver
koop wist de CPN*afgevaardigde Paul 
Schaper wat te vertellen. Dat de horizontale 
verkoop in dit soort buurten een vlucht 
neemt is niet zomaar toevallig. Hier zijn 
twee redenen voor. Aan de ene kant zien we 
dat de meeste huizen in onze buurt steeds 
meer onderhoudsgebreken beginnen te krij
gen. De meeste huisbazen, vooral die hele 
grote als M etropool Doerga, willen niet de 
jarenlange opgebrachte huursom in deze 
woningen steken, nee ze willen nög meer 
winst maken door deze woningen voor 
enorme bedragen, die deze woningen trou
wens lang niet waard zijn, te verkopen. Dat 
de piijs zo hoog kan worden zit hem in het 
andere aspekt.
Het is nl. zo dat de Jordaan, 30 jaar ge
leden nog een verpauperende buurt, zo- 
langzamerhand voor hoge bedragen leefge- 
kocht is. Nu raken de omliggende buurten 
in trek, zoals nu a! blijkt in de Van 
Oldenbarneveldtstraat, waar bijna elke 
leeggekomen etage te koop wordt aange
boden voor prijzen die vartéren van 65.000 
to t 150.000 gulden.

Dit wordt natuurlijk vermakkelijkt als deze 
wet er door komt. Erik van der Berg 
(PvdA) voegde hier nog aan toe dat in 
januari de nota Dienaar in de kamer behan
deld gaat worden die probeert de horizon
tale verkoop aan banden te leggen.
Hierop nam de heer Grifhorst het woord 
(een man die zich al tientallen jaren inzet 
voor de belangen van de buurt). Hij vroeg 
zich a f  waarvoor we eigenlijk met z’n allen 
hier gekomen waren, om informatie aan te 
horen die we ook in de kranten konden le
zen o f via radio stad konden horen, waarbij 
hij benadrukte dat de geboden informatie 
zeker niet zinloos was, o f  dat we hier ge
komen waren om er met z’n allen wat tegen 
te gaan doen. Om duidelijk te maken dat 
dat mogelijk was somde hij wat voor
beelden op van akties waar de buurt achter 
stond en die de buurt dan ook gewonnen 
had, vanuit de oorlogsperiode tot aan de 
koperen knoop toe.
Zijn verhaal kwam erop neer dat als de 
mensen in de Randstad (want daar gaat het 
immers grotendeels om) deze wet niet 
willen en daartegen in aktie komen, dan 
komt die wet er gewoonweg niet!
De vergadering besloot met het sturen van 
een telegram namens de vergadering, die 
overigens goed bezocht was, naar de tweede 
kamer; en een oproep aan alle buurt
bewoners om een affiche achter hun raam 
te hangen, hun handtekening onder de pe
titie te zetten en mee te doen aan de te voe
ren akties.

ROMMELEN MAAR - 
ROMMELEN MAAR!!!
Bovenstaande kreet kon men veelvuldig ho
ren op de rommelmarkt die zaterdag 11 no
vember jl. gehouden is in buurthuis De 
Witte Brug in de Wittenstraat.
De bejaarden van Magdalena II hadden op 
deze dag een rommelmarkt georganiseerd, 
waarbij ik wil aantekenen dat de naam 
"rom m elm arkt”  niet geheel juist was. De 
artikelen die te koop werden aangeboden 
waren niet van nieuw te onderscheiden. En 
dat voor prijzen die de minst draagkrach- 
tigen met lachende gezichten betaalden. 
Deze artikelen, te veel om op te noemen, 
waren gegeven door buurt- en gewezen 
buurtbewoners, wetende dat ze daarmee 
een goed doel steunden voor bejaarden uit 
de Staatsliedenbuurt.

Als men zag hoe jonge, m aar ook oudere 
mensen grabbelden in de ongesorteerde 
balen textiel en zochten in de rekken met 
kostuums, jassen, mantels en mantelpak
ken, moet dit de organisatoren tot volle 
tevredenheid hebben gestemd.

Vele mensen hebben op deze rommelmarkt 
het koopje van hun leven weten te bemach
tigen. Wat te zeggen van een oudere dame 
die twee nieuwe stoelen zag staan die ze 
graag wilde kopen, maar niet wist hoe ze ze 
thuis moest krijgen. Twee jonge mensen 
waren dadelijk bereid deze zorg op zich te 
nemen.

Gezien de geweldige opkomst van kopers, 
meen ik te mogen zeggen dat zo’n rommel
markt voor herhaling in aanmerking komt. 
Achter de schermen heb ik vernomen dat 
half januari weer een rommelmarkt zal 
worden georganiseerd. Ik zal weer van de 
partij zijn.

een bezoeker.

• • • ‘

Een kijkje op de rommelmarkt in De Witte Brug

BURENHULP 
DE REIGER
Al vele buurtbewoners - vooral bejaarden - 
zijn in de afgelopen jaren geholpen door 
vrijwilligers van de Burenhulp in de Hugo 
de Grootbuurt. De burenhulp doet (gratis) 
boodschappen, verricht kleine reparaties, 
haalt medicijnen en dergelijke, voor 
mensen die daarvoor opbellen naar buurt
huis ” De Reiger”  - de zetel van de Buren
hulp Hugo de Grootbuurt.
Het aantal vrijwilligers is echter door ver

huizing o f andere bezigheden gaandeweg 
nogal afgenomen. De weinige mensen die 
nü de Burenhulp vormen kunnen nauwe
lijks meer aan alle hulpaanvragen voldoen, 
want er zijn iedere dag weer veel mensen die 
hulp vragen.
Kortom: de Burenhulp zit omhoog 
Daarom doen wij nu een beroep op ü. Help 
ons en help de buurtbewoners die uw hulp 
nodig hebben, meldt u aan als vrijwilliger 
als u regelmatig een middag vrij hebt. U 
kunt overigens zelf bepalen hoeveel tijd u 
eraan wilt besteden. Kom even langs bij 
buurthuis ” De Reiger” , Van Reigersber- 
genstraat 65, of bel even op: tel. 845676. 
Dankbare mensen wachten op u!



AKTIE 
SKATEBOARDBAAN
Skateboarden is leuk.
M aar ze zijn verboden.
W aar moet je dan skaten? Op straat is het 
verboden, want dan krijg je een boete. 
Daarom moet er een skateboardbaan in de 
buurt komen. De Zaagmolenschool is al be

gonnen en heeft op de taaldrukwerkplaats 
een paar veUen gemaakt. Die zijn overal 
uitgedeeld. Op die vellen staat ieis 
gedrukt. Want het is niet leuk als je een 
skateboard hebt en dan van de straat af 
moet.
Maar nou zeggen de mensen van: die din
gen zijn gevaarlijk.
Natuurlijk zijn ze gevaarlijk. Maar waar 
moet je dan rijden? Hadden ze die dingen 
m aar niet naar Nederland moeten halen. 
Want dan was er geen drukte gekomen, 
akile skateboardbaan
Vragen: Zaagmolenschool, Van Beunin- 
jjenplein-poort.
Geschreven door:
Robert, M artin en Dikkie.

KOOPJESDAGEN KOPEREN KNOOP

In De Koperen Knoop worden regelmatig koopjesdagen georganiseerd, waaraan wordt 
meegewerkt door veel buurtwinkeliers. Let op de affiches in de buurt waarop de datums 
van de volgende koopjesdagen worden vermeld.

KERKDIENSTEN
rond kerstm is en nieuwjaar

DONDERDAG 21 dec. 20.00 uur: 
Oekumenische samenzang in de Prinsesse- 
kerk, Van Hallstraat 164. Het V redes kerk
koor met begeleiding van leden van het AI- 
phons Diepenbrock-orkest voert Missa Bre- 
vis in C van Mozart uit.
Dirigent: Detleff Krilger.

ZATERDAG 23 dec. 19.00 uur: 
Gezinsviering in kerststijl in de Paus Jo
hanneskapel, Jacob Catskade 11. Mede
werking van de Gregoriusschool.

KERSTVIERING 
OPEN HOF
Kerstmis komt weer in zicht. Evenals voor
gaande jaren organiseert de werkgroep 
Open H of op de eerste kerstdag een gezel
lige dag voor buurtbewoners.
Het feest begint om 10 uur ’s morgens en 
duurt tot 8 uur 's avonds. Voor eten en 
drinken wordt gezorgd. Men kan desge
wenst ook een gedeelte van de dag meema
ken.
Voor wie is deze dag? Voor alle mensen, die 
het gezelliger vinden de eerste kerstdag ge
zamenlijk door te brengen dan alleen o f 
met z’n tweeën thuis te blijven zitten.
Als u slecht ter been bent, is dat geen 
probleem. Een autodiensi haalt en brengt u 
van en naar huis.
Ais u belangstelling heeft, geeft u dan uw 
naam en adres op bij het wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
Indien gewenst komt er even iemand bij u 
langs.
De kosten zijn nog niet precies bekend, 
maar bedragen ongeveer ƒ  17,50 per per
soon.

ZONDAG 24 dec. 15.00 uur:
Kerkdienst voor oudere buurtgenoten in de 
Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 
460.

21.00 uur:
Nachtmis in de Magdalenakapel, Spaarn
dammerstraat 460. Medewerking van het 
Magdalenakoor.

22.30 uur:
Nachtmis in de Paus Johanneskapel, Jacob 
Catskade 11. Samenzang vau de aanwezi
gen.

MAANDAG 25 dec. 9.00 uur:
Hoogmis in de Paus Johanneskapel, Jacob 
Catskade 11. Medewerking van het Mag
dalenakoor.

MAANDAG 1 j a n . 00 uur: 
Nieuwjaarsdienst in de Paus Johannes
kapel.
10.30 uur:
Nieuwjaarsdienst in de Magdalenakapel.

Kerst- 
evenementen 
De witte Brug
Op eerste kerstdag is de Witte Brug geslo
ten.
Op tweede Kerstdag start er ’s ochtends een 
"koffiehoek" voor bejaarden en volwasse
nen, de aanvang hiervan is 11.00 uur. 
’s middags start er om ± 14.00 uur een 
film voor tieners.
's avonds is er vanaf 19.00 uur een ” Üpen 
Taverne”  voor jongeren.
Hiernaast zijn er in de week voor kerst elke 
dag aktiviteiten voor kinderen in "O ns 
Huis” (9 tot 17 uur) en in de week na kerst 
zijn deze aktiviteiten in de Witte Brug. 
Deze kinderevenementen zijn voor kinde
ren van 4 tot 12 jaar.

De kinderen 
uit de Staats
liedenbuurt 
zitten wel 
goed in de 
taaldruk- 
werkplaats
Op je vrije woensdagmiddag mag je naar de 
bibliotheek en de taaldrukwerkplaats om er 
te luisteren naar spannende verhalen uit

boeken, om spelktjes te doen, om te teke
nen e s  natuurlijk om met de echte drukpers 
je eigen dingen te drukken.

Komen de grote mensen eigenlijk ook aan 
de beurl?
Al lange tijd zijn er in de taaldrukwerk
plaats open avonden op donderdagavond 
en werkmiddagen op vrijdagmiddag, voor 
alle volwassenen die bezig willen zijn met 
drukletters en drukinkt.
Soms voor buurtaktiviteiten, maar ook 
vaak omdat het leuk is om met elkaar iets te 
doen en op een ontspannen manier te leren 
hoe je moet drukken op verschillende 
wijzen.
Voor clubs en groepen zijn er speciale 
middagen en avonden te organiseren.
Bel eens o f kom eens langs bij Modesta 
Jager als de bibliotheek open is.
LAAT JE  NIET IN DE HOEK DRUK
KEN, DRUK ZELF 6het is nog leuk ook).

BELANGRIJKE 
ADRESSEN
WIJKRAAD / WIJKCENTRUM
Mensen die informatie willen hebben over 
allerlei akties en aktiviteiten in onze wijk o f 
die daaraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag 
langs komen op het wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
- op elke tweede maandagavond van de 
maand op de wijkraadsvergadering komen, 
aanvang 20.00 uur - plaats: Van Limburg 
Stirumstraat 119, kleine zaal. Daar kunt u 
andere aktieve buurtbewoners ontmoeten 
en u opgeven voor een van dc werkgroepen 
in de wijk.

HUUR-ENWOONZAKEN
Advies en hulp wat betreft huur- en woon- 
za-ken, op de volgende adressen:
- op dinsdagavond van half 8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur in ’t 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr. 5, tel. 
842473

- op het spreekuur van de sociaal raads
man, tel. 84Ó230. • ^

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor al uw problemen, 
spreekuur:
maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdags- 
morgens van 9 tot 12 uur en maandagavond 
van half 7 tot 8 uur - Telefonisch spreek
uur: tel. 840230 ’s middags van 2 tot 4 uur 
(nieuw adres) Van Limburg Stirumstraat 
119 - in het ontmoetingscentrum ” Koperen 
Knoop” -spreekkamer 1.
In de Hugo de Groot/Bilderdijkbuurt 
houdt de sociaal raadsvrouw spreekuur in 
het Bilderdijkpark 4A op maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: tel. 120089, 
’s middags van 2-4 uur.

VOORPOST GEMEENTE
Peter Mattie, voorposifunctionaris van de 
gemeente voor onze buurt, houdt op maan
dag, woensdag en vrijdag spreekuur van 
10.00-13.00 uur in het houten gebouwtje, 
Van Hallstraat 611, tegenover de Prinsesse- 
kerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
maandagochtend van 9.30-11.00 uur in de 
Koperen Knoop, Van Limburg Stirum
straat 119
maandagochtend van 9.30-11.00 uur in het 
buurthuis ” De Reiger” , Van Reigersber- 
genstraat 65, tel. 845676. 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in de Van Boetzelaer- 
straat 49, tel. 844352.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke eerste maandag 
van de maand huis-aan-huis verspreid in dc 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktie: Lucy Prijs (opmaak), Matt Dela- 
hay, Martin Wildenborg, Gilles Graafland, 
Eric Eljon, Wim Stevenhagen (tekeningen) 
en Han Sicveking (foto’s).
Redaktie-adres: Van Hallstraat 81.
De kopij voor de volgende krant dient voor 

ingelverd te zijn.
Ook ingezonden brieven zijn van harte wel
kom.
Klachten over de bezorging: tel. 821133.

ADVIESCENTRUM CPN
voor huur-, rechts- en belastingadvies op 
maandagavond van 8 tot 9 uur in het zaal
tje van de CPN , Van der Hoopstraat 43.

WOONGROEP 
STAATSLIEDENBUURT
Spreekuren voor woningzoekenden. 
Maandag 19.30-21.00 uur: Van Hogen* 
dorpstraat 124.
Donderdag 19.30-21.00 uur: Van Beunin- 
genstraat 14.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt be
woners (groepen) die problemen in de buurt 
willen aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in het wijkcen
trum , Van Hallstraat 81 - tel. 829231

MAATSCHAPPELIJK 
WERK 
(BUURTHUIZEN)
In het buurthuis ” de Witte Brug” , De Wit- 
tenstraat 27 - tel. 848672 - kunt u terecht 
voor maatschappelijk werk op: 
maandag van 9 tot 13 uur - dinsdag van 19 
tot 20 uur - en vrijdag van 9 tot 13 uur. Te
vens speciaal voor jongeren van 16 tot 25 
jaar: woensdagavond vanaf 20 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK
ln  het ontmoetingscentrum ’ Koperen 
Knoop’ Van Limburg Stirumstr. 119 - tel. 
865606 houdt het ISCC en PSC een maat
schappelijk werkspreekuur op donderdag
ochtend van half 11 tot 12 uur. Op andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: ISCC - tel. 
266287/268209 (behalve op vrijdag) en 
P S C -te l. 719924.

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp: op maandag
en donderdagavond van 7 tot half 9 in de le 
Nassaustr. 17, tel. 865029.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te vinden:
- voor de Staatsliedenbuurt: Schaepmanstr. 
2, tel. 840479 - van maandag t/m  vrijdag 
tussen 1 en 2 uur ’s middags.
- voor de Hugo de Grootbuurt: Rombout 
Hogerbeetsstr.70 - tel. 867908 - maandag 
t/m  vrijdagmiddag van i tot 2 uur.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOROUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond 
voor Ouderen is gevestigd in De Koperen 
Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119.
Het hele jaar door zijn de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.

OMBUDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbeids- en 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belas
tingen, konsumentenzaken kunt u dinsdag 
van 10.00-12.00 uur terecht op het ombuds- 
spreekuur van de Partij van de Arbeid, 
Fred. Hendrik Plantsoen 50.

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kommissie Bejaarden 
Kontakt:
maandag, woensdag, vrijdag van 9.30-
10.30 en woensdag van 14.00-15.00 uur in 
de Spaarndammerstraat 44 hs.


