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Huur Koperen Knoop
Iedere  buurtbewoner kan gebruik 
maken van de Koperen Knoop. In
lichtingen over de huur van de v e r
schillende ruim tes kunt u krijgen 
bij de beheerder: de heer F resco , 
tel. 86 56 06.

BIBLIOTHEEK 
6 MAART OPEN
Dat veel buurtbewoners reikhalzend uitzien 
naar de komst van hun bibliotheek is tijdens 
het openingsfeest van "D e Koperen Kno^p" 
w eer heel duidelijk gebleken. De ru im te die 
voor de bibliotheek bestem d is werd beide 
dagen gebruikt voor de tentoonstellingen en 
de stands met buurtinform atie, terw ijl ook 
het kinderfeest zich gedeeltelijk in de toe
kom stige bibliotheek afspeelde.
Afgaande op de opmerkingen die we zo h ier 
en daar hoorden was men over die ruim te 
heel tevreden, m aar men liet ook best m e r
ken dat men nu tocli ook ^ e l graag gauw 
de boeken zou willen zien. Nu, op 6 m aart 
zal het zo ver zijn. Het team m edewerkers 
is  dan compleet en niets hoeft ons dan nog 
te  verhinderen om de deuren open te zetten. 
De openingstijden zullen zijn: 
maandagmiddag 2.00 -  5.30 uur 
maandagavond 7.00 -  9.00 uur 
woensdagmiddag 2.00 -  5.30 uur 
woensdagavond 7.00 -  9.00 uur 
vrijdagm orgen 10.00 - 12.30 uur 
vrijdagmiddag 2.00 -  5.30 uur 
zaterdag 11.00 -  3.30 uur 
De jeugdbibliotheek in de school aan de De 
Wittenkade 75 zal t/m  woensdag 1 m aart 
geopend zijn. Op 2 en 3 m aart verhuizen de 
boeken naar de nieuwe bibliotheek en op 6 
m aart zijn ook de kinderen daar van harte 
welkom. A. Kimme!

Uitgave van het Wijkcentrum  
Staatsliedenbuurt en Hugo de Grootbuurt

Koperen
Knoop
feestelijk
geopend

Het reg io -overleg  bood wethouder Kuypers 
een kartonnen schaar aan tijdens de opening 
van de Koperen Knoop. , , Dit fnoet u zien als 
een symbool voör de eis van de buurt, dat 
na dit komplex ook eindelijk de re s t van de 
nieuwbouw in de noord oost punt tot stand 
m oet komen", zei Henk van den Brink na
mens het regio-overleg.
"E n  die nieuwbouw moet betaalbaar w orden", 
voegde hij e r  aan toe.

na de pauze ruim e gelegenheid zal zijn tot 
het stellen van vragen en diskussie.
V erder deelt de werkgroep mee dat e r  tot 
nu toe landelijk al 750.000 handtekeningen 
zijn opgehaald en in onze buurt 4500. V er
der zijn e r  in onze buurt al ruim  800 raa m 
biljetten en 800 stickers van stop de N/Bom 
verkocht.
Al m et al dus een bewijs dat zowel lande
lijk  als in onze buurt de bevolking fel tegen 
deze opdrijving van de bewapeningswedloop 
gekant is.
Uw werkgroep hoopt dat dit ook tot • uiting 
zal komen in een goed bezochte inform atie
avond, want vanuit deze avond zullen v e rd e r
gaande acties tegen de N-Bom ondernomen 
worden.

JAARGANG 7 - No. 2 - FEBRUARI 1978

De  '  ‘  lie t de mensetx dansen

De volgende ochtend was e r  een groot feest 
voor de kinderen met een ballonnenoptocht 
voorafgegaan door de drumbands van K inder- 
genoegen en W esterkw artier. In het gebouw 
w aren film - en poppenkastvoorstellingen, w el
ke erg  in de smaak vielen. Zaterdagsm id
dags kwamen vele honderden buurtbewoners 
een kijkje nemen in het gebouw. Bij de fe e s 
te lijke muziek van het The F ree Four o r 
kest werd menig dansje gemaakt. De ten
toonstelling, de inform atiestands vandebuurt- 
groepen en de bibliotheek trokken eveneens 
veel bekijks.
Zaterdagavond werd een feestvoorstelling ge
geven door de doedelzakband van de Boys 
Brigade, een groep uit onze buurt, welke 
veel applaus oogstte voor hun prachtige m u
ziek en uniformen. Daarna een voorstelling 
van het Jordaankabaret, dat helaas m et en 
kele invallers m oest optreden, hetgeen dui
delijk te merken was.

geopend. Daarna volgde een gezellig sam en
zijn onder het genot van een drankje.
Van de mogelijkheid het gebouw en de op de 
ee rs te  verdieping ingerichte tentoonstelling 
te  bekijken werd een druk gebruik gemaakt, 
's  Avonds maakten vele buurtbewoners gebruik 
van de aangelegenheid het gebouw te bezich
tigen.

Op vrijdag 20 januari is het centrum 'De 
Koperen Knoop' feestelijk  geopend. De la a t
s te  dagen voor de opening waren bijzonder 
spannend.
De bouwaannemer was nog niet geheel k laar 
gekomen, waardoor ook te laat met het aan- 
leggen van de tro tto irs  begonnen kon worden. 
D aar tussendoor waren de bestuursleden druk 
in  de weer met het inrichten van het gebouw. 
Op de dag van de openingwas de Van Lim burg- 
S tirum straa t feestelijk  versierd . De po litie- 
kapel bracht met populaire w ijsjes het publiek 
op s tra a t al gauw aan het dansen. De politie 
had de s traa t voor het verkeer afgesloten. 
Om drie uur heette de voorzitter van 'De 
Koperen Knoop', de heer C. Weisz, alle aan
wezigen waaronder twee wethouders welkom. ‘ 
D aarna kreeg de se c re ta ris , P iet Vink, het 
woord. Deze gaf een kort overzicht van het 
totstandkomen van het gebouw. Hij vond dat de 
opening geen op zichzelf staand feit m oest 
blijven, m aar een schakel in de gehele v e r 
nieuwing van de buurt. Hij lie t duidelijk 
blijken dat de buurt niet zo tevreden is met 
het tempo, waarin die vernieuwing plaats vindt 
Wethouder Kuypers begon m et te zeggen dat 
hij het prettig  vond het gebouw te kunnen ope
nen. Hij prees het door zetten van de bu u rt-  
g ro e p , welke zo'n belangrijk aandeel bij het 
totstandkomen van het komplex had gehad. 
Hij prees ook Patrim onium  voor hun aandeel 
Vervolgens verklaarde hij het gebouw voor
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De belangstelling voor de feestavond was 
zo groot dat in vijf minuten alle toegangs
kaarten  uitgegeven waren en vele honder
den teleurgesteld m oesten worden.
We hopen in de komende tijd  de buurtbewo
n ers  nog vele malen in de gelegenheid te  
ste llen  feestvoorstellingen mee te maken.

FOTO'S.
Tijdens de openingsdagen zijn door WIJK
KRANT-fotograaf Han Sieveking een groot 
aantal foto's gemaakt. U kunt deze in de 
Koperen Knoop bekijken en na-bestellen.

Het cadeau van het W ijkcentrum  wordt aangeboden

STOP DE NEUTRONENBOM
De werkgroep Stop de N-Bom in de S taa ts- 
lieden/Hugo de Grootbuurt organiseert d ins
dag 14 febr. een inform atie-avond over de 
N-Bom en de actie tegen de N-Bom.
Deze avond vindt plaats in de "Koperen 
Knoop" van Limburg S tirum straat 119 en be
gint om 8 uur.
Van de landelike werkgroep Stop de N-Bom 
zal een spreker iets vertellen over de tech- 
niese, m ilita ire , politieke en hum anitaire a s 
pecten van de N-Bom. Van de werkgroep 
Staatsliedenbuurt zal iemand iets vertellen 
over de acties in de buurt. Verder zullen de 
nationale en internationale acties te r  sprake 
komen, die op dit moment op stapel staan. 
In de pauze zal e r  een optreden zijn van de 
portugese g ita ris t Antonio Beja, terw ijl e r



” Dé gemeente wil gewoon 
slopen en nieuwbouw”

hele woonsituatie in Amsterdam en vanuit de 
woningnood, en zo ook deze gegevens in te r
p re tee rt?
P iet Vink: Ja , ik denk dat je je de vraag 
moet stellen, wanneer zijn die woningen nu 
aan slooo toe? Kijk eens naar dat naastlig 
gende blok dat van een woningbouwvereni
ging is en onder de zelfde omstandigheden is 
gebouwd. Dat blok is wel gerenoveerd en 
daar heeft het 'rijk  wel geld voor g e re s e r 
veerd, Dit lijkt me ook het zwakke punt van 
BWT.
red .: Uitgaande van de stelling dat verhuur
ders opkomen voor hun huurders, hoe schat 
jij  dan de ro l van het gemeentelijk woning
bedrijf, de huisbaas, in deze zaak?
P iet Vink: Deze woningen zijn voor het ge
m eentelijk woningbedrijf de laatste ja ren  een 

‘ verliespost, dus ook een blok aan het been 
geweest. Als die woningen nu gerenoveerd 
worden, dan komt e r  bij de huur natuurlijk 
wel een bedrag »van de renovatie-kosten bij 
en ' zullen deze woningen ook nog een veel 
langere tijd meegaan, m aar het blijft exploi- 
tatietechnisch een moeilijke zaak voor het 
woningbedrijf. Ze willen van die woningen 
af en e r  nieuwbouw voor in de plaats zetten. 
J e kunt het standpunt begrijpen en het e r  zelfs 
mee eens zijn, m aar in het totale beleid van 
de stadsvernieuwing moet je gewoon konsta- 
te ren , dat gezien de bouwtechnische situatie 
de huidige bewoners of wie e r  dan nog in wo
nen, nog 20 jaar met deze situatie opgescheept 
zitten , en dat is onaanvaardbaar, 
red .: Gezien de twee redenen die zijn aange
geven om instandhoudings- of renovatié-sub- 
sid ie te verstrekken, zie je  dat het s ta d s
vernieuwingsbeleid verder zou moeten gaan 
dan op dit moment is aangegeven. Ligt h ier 
nie t een probleem?
P ie t Vink: E r is een f 15.000,- instandhou- 
dingsregeling voor een term ijn van 10 ja a r , 
en e r  is een renovatieregeling voor wonin
gen die 30 a 40 ja a r  in stand moeten worden 
gehouden. Een regeling voor instandhouding 
van 20 jaa r bestaat e r  nog niet.
Toch lijkt me dat een bedrag dat destijds 
door Volkshuisvesting berekend is van 
f 22.000,- per woning bij het rijk  een haalbare 
k aart moet zijn, en alleszins waard is om er 
voor die 20 jaar in te  besteden, 
red .: Ik geloof dat de bewoners verwachtin
gen hebben, omdat de wethouder naar Den 
Haag beloofde te gaan, wat zou hem hier a ls 
nog van weerhouden?
P ie t Vink: Dat is eigenlijk een onduidelijke 
situatie. Het is natuurlijk vreem d als op de 
com m issie van bijstands vergadering van 
jongstleden mei gebleken is dat alle politieke 
partijen  voor renovatie zijn, en dat de w et
houder dan toezegt naar Den Haag te gaan, 
en achteraf blijkt dat hij niet is gegaan. Hij 
geeft dan als argum entatie dat het gem eente
lijk  woningbedrijf e e rs t nog een enquete w il
de houden onder de bewoners om m eer m a
te r ia a l te hebben om aan de s taa tssec re ta ris  
te  kunnen voorleggen.
red .: Denk je dan dat e r  bij stadsontwikke
ling onvermoede wensen bestaan t.a.v. dit 
blok?
P ie t Vink: Stadsontwikkeling wil die renova
tie  niet. Ze willen de Van Houweningenstraat 
hoogstwaarschijnlijk afbreken. Daarna willen 
ze dit blok samenvoegen met dat particu liere  
blok dat aan de F rederik  Hendrikstraat ligt, 
zodat het binnenterrein g ro ter wordt, zoals 
in m eerdere  buurten is gebeurd, 
red .: Dus een vergelijkbare situatie met het 
F red erik  Hendrikplantsoen. Zou je  tot slot 
m isschien  in het kort uiteen willen zetten 
wat de bewonersgroep samen met het huur- 
com itee wil bereiken?
P ie t Vink: "W at we willen bereiken is dat 
de gemeente e rn s t maakt met de toezegging 
dat deze woningen op korte term ijn verbe
te rd  gaan worden. Als dus blijkt dat al onze 
besprekingen met B&W niet helpen, dan zul
len we deze zaak toch derm ate in de publi
c iteit moeten brengen zodat de gemeente 
zegt: ja  hoor 'ns even het wordt nou ook te 
gek. We zullen nu toch het gemeentelijk 
woningbedrijf de opdracht geven: teken de zaak 
uit, maak plannen en kom tot een voorstel 
zodat we snel tot renovatie overgaan".

WAT IS ER DUS AAN DE HAND?
PvdA wethouder Kuypers is niet bereid de 
renovatie door te zetten omdat zijn gemeen
tediensten tegenwerken. Deze situatie die we 
in andere steden ook aantreffen bij VVD, 
CDA-wethouders, w erkt lijnrecht in tegen de 
belangen van de bewoners. Gezien de verhou
dingen binnen de PvdA ziet het e r  naar uit 
dat Kuypers na de gem eenteraadsverkiezin
gen in het zadel blijft.
D it vere ist dus dat de bewoners en de com i- 
tees waarin zij vertegenwoordigd zijn, nog 
m eer druk zullen moeten uitoefenen op de 
wethouder en zijn gem eentelijke diensten en 
in een la ter stadium ook op Den Haag.

In de vorige wijkkrant stond een u ittreksel van 
het overzicht dat door de buurtgroep Van 
Houw eningen/Reigersbergenstraat, het w ijk
centrum  en het huurcomitee Hugo de G root/ 
F rederik  Hendrikbuurt is gemaakt over de 5 
ja a r  s trijd  die gevoerd is voor stadsvernieu
wing in de Van Houweningenbuurt. N aar aan
leiding van dit artikel heeft de redaktie een 
interview  gehouden m et Piet Vink, de centrale 
figuur in deze aktie.
In deze aktie blijkt dat wethouder Kuypers 
(PvdA) de zaak tra inneert ondanks dat B*>W. 
de gem eenteraad en de bevolking snelle r e 
novatie willen.
red .: De bewoners in het gemeenteblok aan 
de Van Houwen؛ngenstraa؛ . dat onder beheer 
s taat van het gemeentelijk woningbedrijf, wach
ten al lang op renovatie. Hoe heeft dat zo lang 
kunnen duren?
P ie t Vink: Ja , e r  zijn genoeg reden voor reno 
vatie. Als ee rste  die gevelram en, deze zijn 
zo verouderd en tochten derm ate dat die wo
ningen praktisch onleefbaar worden. Ik heb 
meegemaakt dat ik 's  w inters bij oude mensen 
kwam die hun jassen in de kam er aan hadden 
en dekens voor de ram en hadden hangen. Als 
tweede hebben die woningen een compleet 
verouderd sanitair. Als derde is e r  weinig 
kontakt tussen voor en achterkam er, waardoor 
de mensen erg  opgesloten zitten en het huis 
naargeestig  donker is.
De huurdersvereniging van gemeentewoningen 
heeft direkt gepleit voor renovatie van dit 
blok, nadat men begonnen was aan de reno
vatie om het Van Beuningenplein, We hebben 
van wethouder Kuypers de toezegging gehad 
dat in 1973 ook ,hier de renovatie starten  zou. 
Om de een of andere reden is de zaak steeds 
op de lange baan geschoven. E ers t kregen 
we van het Gemeentelijk Woningbedrijf te  ho
ren , dat de woningen te klein waren om nog 
opgeknapt te worden. Een ander veel gebruikt 
argum ent is dat e r  veel oude mensen in wonen, 
en je het die oude mensen toch niet aan kunt 
doen die woningen te verbouwen, zodat zij 
zolang ergens anders moeten wonen. Dit zeg
gen ze dan terw ijl ze die mensen wel in de 
kou laten zitten. Een derde argument is dat 
de binnenterreinen te sm al zijn. Toen bleek 
dat deze argumenten niet haalbaar bleken, 
kwamen ze met de Vraag op de proppen of 
de funderingen wel goed waren. Toen heeft 
men na lang aandringen een funderingsonder- 
zoek laten uitvoeren door fa. De Waal.
De resultaten  uit dit onderzoek zijn anderhalf 
ja a r  onder tafel gebleven. Uiteindelijk bleek 
dat de resultaten bijzonder meevielen. De 
draagkracht beliep tot 20 ton per paal, dat 
je  voor een oude houten fundering bijzonder 
hoog mag noemen.

Piet Vink

red .: Waarom heeft BWT dan zo'n negatief 
advies gegeven over de levensvatbaarheid van 
deze woningen?
P ie t Vink: Als je bedenkt dat geen van de h is 
to rische gebouwen in de stad, zoals het P a 
le is  op de Dam en de stadsschouwburg nog 
voldoen aan de voorgeschreven draagkracht, 
en dat die draagkracht vaak minder is dan 
de draagkracht van deze woningen, dan valt 
de draagkracht van deze woningen toch wel 
m ee. Ik denk dat het advies van BWT voort
komt uit hun voornemen om alle woningen van 
voor 1930 te slopten en te vervangen door 
nieuwbouw.
red .: Hoe moet je  zo'n gesprek m et BWT 
dan opvatten, als gebrek aan gegevens of als 
onwil?
P iet Vink: Gezien de huidige normen hebben 
ze gelijk, m aar gezien het bovenstaande bete
kent het niet voldoen aan de funderingsnor- 
m en, zoals die in 1977 zijn ontwikkeld, nog 
n ie t dat de woningen zijn afges chreven. 
red .: Betekent dat jij redeneert vanuit de ge
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Fagelbuurt gaat vergaderen 
met de wethouder

AKT1ES GAAN DOOR.
De gem eente komt nu eindelijk met bouwplan
nen voor dit stuk. T ijdens een vergadering 
op 4 okt. '77 bleek dat e r  nog zeer konkrete 
vragen leefden bij de bewoners.
"Kunnen we terug; hoe komen we te wonen; 
wat worden de huren; hoelang gaat alles du
ren ; v، ;ebeurt e r  m et het cafe?"
Vanuit ue bewoners is een bouwteam g e
vorm d dat eens per 14 dagen vergadert met 
de gem eentelijke diensten: volkshuisvesting, 
woningbedrijf, stadsontwikkeling, bes tuu rs- 
kontakten en grondbedrijf, en architecten. In 
deze com missie wordt vergaderd over de ko
mende sociale woningbouw.
In de Fagelstr. worden de nummers 37 en 39 
g ereserv eerd  voor bouwverkeer. E r is in 
dec. ’77 een enquete gehouden w aaruit bleek 
dat van de 71 thuis getroffen mensen e r  46 
terug  willen. Volgens de berekeningen in nov. 
'77 zal de huur f 330,- per maand gaan b e
dragen.
Over het plantsoen bestaat het plan om de 
stoepen sm aller te maken, het park kleiner 
te  maken en eenrichtingsverkeer in te stellen. 
Op 4 jan. jl. heeft een aantal bewoners en en 
kele leden van het huurcom itee een gesprek 
gehad m et wethouder Kuypers. In dit gesprek 
vroegen de bewoners om duidelijkheid om 
tren t de vragen of Groenen BV gaat bouwen 
en zo ja heeft hij een bouwvergunning voor 
het hele stuk 16/38 en wanneer gaat hij dan 
bouwen; wat zijn de plannen om trent de punt 
F ag e ls tr ., Nassaukade en plantsoen; en wan
n ee r gaat de nieuwbouw beginnen aan de F a 
g e ls tr . en Lodewijk T rip s tr .
De resu ltaten  van het gesprek m et de wet
houder waren betreurensw aardig. Op geen van 
de vragen heeft Kuypers een duidelijk ant
woord gegeven. Wel wilde Kuypers (zo m o
gelijk  met collega De Cloe) in de buurt ko
men praten.
De buurtvergadering m et Kuypers op 21 fe 
b ru ari in de Van Houweningenschool (naast 
Sociale Dienst) wordt voorbereid in een buurt
vergadering op 14 febr. ook in de Van Hou
weningenschool.
Beide vergaderingen beginnen om half acht 
's  avonds.
Op 14 febr. zullen de bewoners de eisen 
nog eenmaal doorspreken.
-  Intrekken bouwvergunning van Groenen BV
-  Herhuisvesting van de bewoners aan de 

F agelstraa t als Groenen toch mocht bouwen
-  Snelle stedebouwkundige schets van dit hele 

gebied
-  Om speculatie tegen te  gaan snelle aankoop 

van vuistpanden
- Snelle uitvoering van de nieuwbouw in het 

stuk: plantsoen; Lodewijk T rip s tr .; Fagel
s tr .

We hopen dat veel m ensen zullen reageren 
op de oproep om 14 en 21 febr. te  komen om 
wethouder Kuypers te  laten zien welke eisen 
e r  bij de bewoners leven, zodat e r  in het 
blok een betere leefsituatie afgedwongen kan 
worden.

Op 21 februari is het w eer zover. Dan komt 
wethouder Kuypers praten met de bewoners 
van de Fagelbuurt over de toekomst van hun 
buurt.
Na twee jaar is daar nog steeds weinig dui
delijkheid over. Ja , het is alweer bijna twee 
ja a r  dat bewoners en het huurcomitee Hugo 
de Groot /F re d e rik  Hendrikbuurt, voor het 
blok Lodew ijk-T ripstr., Fagelstr. en Fred. 
Hendr. plants. aktie voeren onder de eisen:
-  snelle sloop van de bouwvallen
-  bestrijding van ongedierte (ratten)
-  goede herhuisvesting
- sociale woningbouw.
Wat de sloop, rattenbestrijd ing en herhuis 
vesting betreft zijn e r  al klinkende su cces
sen  geboekt. Wat betreft de sociale woning
bouw lijkt het erop dat de bevolking niet a l
leen. de speculanten tegen zich heeft, m aar 
ook de PvdA wethouders Kuypers en De Cloe 
m et hun gem eenteinstanties.

TWEE JAAR STRIJD.
Eind mei 1976 ging e r  een delegatie van b e
w oners en het huurcom itee naar wethouder 
De Clbe.
Hij zei toe alles in het werk te stellen om in 
dat gedeelte van het blok penden op te  ko
pen die nog niet in handen waren van p ro -  
jektontwikkelaar Sibbel en waardoor het voor 
Sibbel onmogelijk zou worden verdere plan
nen te  ontwikkelen (dit noemt men wel s leu 
te l of vuistpanden).
N iet veel la te r heeft de gemeente pand F r e 
derik  Hendrik plants. 48 laten wegkopen door 
EWDA, een onderneming w aar projektontwik- 
kelaar Sibbel een groot aandeel in heeft.
D it kon gebeuren daar de gemeente te laat 
heeft willen bieden voor dit pand. Ze hebben 
het pand laten wegkopen voor een verschil 
in  bod van f 400,-. Bij bewoners en huur
com itee rees de vraag hoe serieus ze de 
toezeggingen m oesten nemen als een stuk 
stadsvernieuwing voor f 400,- de m ist in 
d re ig t te gaan.
De druk op wethouders en Bouw en Woning
toezicht (BWT) wordt vergroot en met succes. 
Sibbel heeft blijkbaar de buik vol van dit 
projekt. Hij heeft de hele handel overgedaan 
aan Groenen B.V. (in tegenstelling tot e e r 
dere berichten in deze krant).
Een nieuw probleem wordt steeds urgenter. 
N am elijk dat door de reeds goedgekeurde 
bouwplannen de bezonning van de Fagelstraat 
opnieuw gevaar loopt.
H iervoor ging een delegatie van het huurco
m itee  en bewoners in septem ber '77 naar 
BWT, zoals gebruikelijk op afspraak. Toch 
was hun bezoek kennelijk nog onverwacht, 
want ze moesten te  werkgaan met de voet 
tu ssen  de deur. Na veel gemopper van de 
am btenaren konden ze naar binnen. Ze s te l
den vragen over de afgegeven bouwvergun
ningen en de rooilijnen (grenzen waarbinnen 
gebouwd moet worden) bij plants, 16 en 18. 
Toch werden ze hier niet veel w ijzer, men 
kon geen duidelijkheid geven waarom deze 
plannen zijn goedgekeurd.



De woonerf- 
krant komt 
eindelijk uit!
Al verschillende keren hebben we g esch re
ven, dat e r  een woonerf krant in uw bus zou 
vallen. Althans, als u in het woonerfgebied 
woont. Dit is een gem eentelijke voorlichtings- 
k ran t, die u vertelt <vat een woonerf nou e i
genlijk is. Wat verandert e r  wel en wat 
niet, w aar blijft de auto, wat vindt de poli
tie  ervan, wat zeggen een aantal buurtbewo
n ers  ervan en ga zo m aar door. Die krant 
lie t echter nogal op zich wachten. Ondanks 
a lle rle i vervelende vertragingen binnen de 
gem eente, komt het e r  dan nu toch van. M aar 
wèl een V2 ja a r la te r dan de plannen waren. 
Laten we daar nu m aar niet verder op in gaan. 
T enslo tte komt ie dan toch.
Ongeveer half februari kunt u de woonerf -  
k ran t verwachten.

W aarom is die woonerf krant nou zo belang
r ijk ?
Als buurtgroep zijn we al een aantal ja ren  
bezig m et het praten en denken over een 
woonerf tussen de Van H allstraat en het 
O ostelijk Marktkanaal. Dat gedeelte wordt 
ook wel ' ,De W ester S taatsm an" genoemd. 
Regelm atig stond e r  iets in de wijkkrant. 
E lk ja a r  is e r  een woonerf dag en u krijgt 
nog al eens een inform atie stenciltje thuis. 
Een heleboel mensen hebben dus al eens 
van de woonerfplannen gehoord. M aar e r  
gebeurde m aar steeds niets. Daarom is het 
wel te  begrijpen dat velen van u denken dat 
het e r  toch wel nooit van zal komen en alle 
inform atie dan m aar niet m eer lezen.
Daarom  is die' woonerfkrant belangrijk. Want 
nou krijg t IEDEREEN een overzicht van een 
aantal zaken die m et het woonerf te  maken 
hebben.

De inspraakprocedure kan nu ook beginnen. 
Ook is de krant belangrijk, omdat dit het 
s ta rtse in  is voor de inspraak. P er s traa t 
w ordt een bijeenkomst gehouden. Dat kan na
tuurlijk  niet allem aal tegelijk. Daarom zal 
de ene s traa t wat langer moeten wachten dan 
de andere.
Iedereen krijg t h iervoor een uitnodiging in de 
bus. H ierin staat wanneer en w aar u verwacht 
w ordt om mee te praten over uw straa t. 
Iedeeen is dan welkom, ook kinderen.
Bij die uitnodiging vindt u ook 2 tekeningen. 
D at zijn voorstellen van de gemeente op w el
ke m anier zij van uw s traa t een woonerf 
willen maken. Omdat die tekeningen m isschien 
wat moeilijk te begrijp  n zijn, of omdat u؟
m et vragen zit, óf omdai u hele andere ideeën 
hebt, kunt u terecht op het wijkcentrum. Daar 
is  een inform atie hoekje ingericht, en e r  is 
a ltijd  wel iemand die u kan helpen.
Bovendien staat e r  in uw straa t, als die aan 
de beurt is , een wagentje w aar u binnen kunt 
gaan en inform atie krijgen.
Zo rond eind februari k rijg t de e e rs te  s tra a t 
een uitnodiging. Welke s tra a t dat is weten 
we nog niet precies. D aar krijgt u allem aal 
nog bericht van. Ook hoe het allem aal gaat 
lopen en w aar u te rech t kunt met vragen of 
opmerkingen.
Zoveel mogelijk zijn de bijeenkomsten op een 
dinsdagavond.
Op die avond wordt e r  gepraat over de 2 
tekeningen die u in de bus hebt gekregen. 
E r  worden wat dia’s afgedraaid over de ken
m erken van een woonerf en hoe die e r  in 
onze buurt uit kan gaan zien. Als e r  andere 
plannen door de straatbew oners zijn bedacht 
komen die aan de orde. E r zijn een aantal 
am btenaren van de gemeente aanwezig die 
antwoorden op vragen en vertellen wat vol
gens hen wel of niet kan.
Z elfs als u denkt, "d a a r  kan ik niet bij 
m et de p e t" , kom dan toch.
Want het is belangrijk, dat iedereen zijn of 
haar mening laat horen. Ook mensen die het 
e r  helem aal niet m ee eens zijn. Want als het 
woonerf e r  is, moet iedereen zoveel mogelijk 
tevreden zijn.
Let dus goed op de woonerfkrant en alle an
d ere informatie.
En als u geen krant ontvangt, ga dan even 
langs het wijkcentrum.
D aar kunt u trouwens altijd  te rech t met uw 
vragen of opmerkingen.

Buurtgroep Woonerf.

FRANSE LES
E r is nog plaats voor deelnem ers bij F ranse 
les. Deze lessen worden op de vrijdagochtend 
gegeven in het buurthu is.'t Trefpunt, 3e Hugo 
de G rootstraat 5, tel. 84 24 73. Van half tien 
to t 11 uur zijn gevorderden welkom (nivo: 
2e klas HAVO) en van 11 tot 12 uur kunnen 
beginners zich de F r a n s e  taal eigen maken. 
De kosten zijn 40 gulden voor tien lessen. 
Belangstelling? Kom even langs of bel even. 
Vraag naar Thea.

mm mm

Mevrouw Huitema: Geen ramen lappen 
zonder vieze voeten '.٠

voor de ontvangers dat de grote klap van 
de hoge huren alleen m aar een paar jaa r 
wordt uitgesteld.
Behalve deze k ritiek  is e r  nog een kritiek 
van de bewoners op deze sjibsidie.
Deze subsidie wordt pas in de zomer u itge
keerd. Een leuk spaarpotje zeggen de am b
tenaren , m aar je  doet het toch m aar weer 
een half ja a r  zonder.

Mevrouw Huitema vindt, en ze zal heus niet 
de enige zijn, dat de am btenaren en andere 
officiële instanties het voor de m eeste m en
sen  veel te moeilijk m aakt, zodat ze voor 
ied er klein dingetje naar een sociaal ra a d s 
man of een andere deskundige moeten s tap 
pen. Alsof die mensen het niet druk genoeg 
hebben.
In de bejaardenwoningen worden de bewoners 
m et raad  en daad bijgestaan door de beheer
d er , m eneer Dielen, die een heleboel mensen 
veel werk uit handen neem t, m et bv. het 
aansluiten van tv’s en dergelijke.

V erder is e r  gehoor gegeven aan de kritiek  
die de bewoners hebben geuit op het d irekt 
betalen van het aanvangsbedrag. Het is nu zo 
geregeld dat. de bewoners van het nieuwe 
(blauwe) gedeelte niet d irekt dit bedrag hoe
ven te betalen. Een wat serieuze kritiek  op 
het huis zelf werd geuit door de wat m eer 
zwakkere bewoners. Het is zo dat de klap
deuren in de gangen zwaar open gaan, w aar
door het voor deze m ensen alleen m aar b e
m oeilijkt wordt om zich vrij door het huis 
te  bewegen.

Beginperroae moeilijk 
voor nieuwe bewoners

gn؟{n؛van de bejaardenwon
een bedrag van f 7$3.35 betaald worden (huur 
over de periode 6-12-'77  t/m  3 7 7 ' -12- - ل  
f 350,85; een w aarborg som van f 300,- 
naam plaatje f 7,50؛ adm inistratie kosten f75,~  
woonvergunning f 20,-). Daar zit -je dan als 
je  m aar een AOW hébt van f 815,40 en een 
ouderdoms rente van f 6,80 per maand. Een 
strop  was het ook toen bleek dat de, huur- 
subsidie (in haar geval 90ا  gulden) pas ٠٢ 1 
januari van het nieuwe ja a r  inging.
De sociaal raadsm an adviseerde mevrouw Hui -  
tem a om bijstand aan te vragen. De uitkering 
bleek tenslotte m aar f 6,65 te  bedragen. 
Dit alles bracht mevrouw Huitema en met 
haar vele anderen in een moeilijke financiële 
positie. Zeer vreem d vindt mevr. Huitema 
de w aarborgsom  van f 300,- . Wanneer krijg 
je  die terug als je  van plan bent h ier de re s t 
van je leven te blijven? Wat ook r a a r  is , 
is  het huurkontrakt.
D aarin staat dat mevrouw Huitema per maand 
f 223,30 huur moet betalen. E r werd echter 
bij haar f 228,30 van haar rekening af ge- 
schreven. Dit laa ts te  bedrag klopt wel als 
je  de huursubsidie van de eigenlijke huur 
aftrekt. Moet ze dan dat bedrag betalen als 
e r  in haar huurkontrakt een bedrag staat 
wat f 5 ,-  lager is?
Wel is bij haar bekend dat andere huurders 
wel het bedrag f 228,30 in hun kontrakt 
hebben staan.
H aar verbazing werd groot toen e r  p lo t- 
seling  op haar rekening een bedrag van f 150,- 
w erd gesto rt door de sociale dienst. Omdat 
ze m aar een bedrag verwachtte van f 6,65 
per maand heeft ze de sociale dienst opge- 
beid om te vragen of het klopte. Ze wilde 
dit bedrag namelijk niet hebben als het niet 
voor haarbestem d was. Dat dit bedrag voor 
haar bestem d was werd schriftelijk  bevestigd 
m aar waarvoor het is?  Mevr. Huitema heeft 
alleen m aar het vermoeden dat het een v e r-  
goeding is voor de maand decem ber w aa r- 
voor ze geen huursubsidie heeft gekregen.

Behalve de gewone huursubsidie, krijgen een 
heleboel mensen de zogenaamde huurgewen- 
ningssubsidie, Deze subsidie bedraagt voor een 
aantal bewoners het e e rs te  jaar f 600,-, het 
tweede f 400,- en het derde jaar f 200,-. 
D aarna houdt in ieder geval voor een aantal 
bewoners van de bejaarden woningen deze 
subsidie op. Een veel gehoord kritiek op deze 
subsidie is in dit geval dat e r  van je  v e r-  
wacht wordt dat je  na d rie  jaa r aan de hoge 
huren gewend bent. Het betekent echter wel

Het is nu alweer een aantal maanden geleden 
d a t 'd e  ee rs te  bewoners hun intrek namen in 
de bejaardenwoningen aan de Van Beunin- 
genstraat. Deze woningen zijn onderverdeeld 
in een blauw gedeelte (vlak achter de Kope
ren  Knoop) en een groen gedeelte. In dit 
groene gedeelte, wat het e e rs t k laar was, 
hebben we een gesprek gehad met mevrouw 
Huitema. Ze is erg  tevreden over haar nieu
we wonng. Een mooie keuken, ruim e w asge
legenheid met wc en douche, een slaap en zit 
gedeelte, een apart kam ertje en een halletje. 
Veel beter dan de pijpela die mevrouw Hui
tem a ee rs t bewoonde.
Behalve dat e r  geen paadje langs de ram en 
van de beneden woningen loopt zodat je  niet 
zonder vieze voeten je ram en kunt 
lappen en dat het jam m er is dat ram en voor 
de helft open kunnen, heeft mevrouw Huitema 
weinig aan te merken op de woningen.
’M aar zo zijn ze niet allem aal', zegt ze. 
'Z o  is e r  een mevrouw die van een halve 
woning afkomt, m aar die toch klaagt dat 
h aa r  keuken een beetje te klein is , m aar 
klagende mensen blijven altijd  bessaan '.

De m oeilijkste periode is het begin geweest 
E r  m oest om die woning te krijgen direkt

EEN EIGEN 
FILMTHEATER
Sinds enige tijd heeft onze buurt ook een eigen 
film theater. Het is gevestigd in buurtcentrum 
Ons Huis aan het Van Beuningënplein 103. 
De bedoeling is vrij recente bioscoopfilms 
te  vertonen voor kinderen en voor volwas- 
senen. Voor de kinderen uit de buurt draaien 
wij iedere zondag film.
Aanvang van de film m atinees voor kinderen 
(6 t/m  13 jaar) is  2 uur. De kosten bedragen 
twee gulden,
De oudere mensen (16 t/m  80) zijn eens in 
de veertien dagen welkom, zondagsavonds 
٠١١١ 20.30 uur (zaal open 20.00 uur). Kos- 
ten f '3 , - .  Kinderen onder 16 ja a r  alleen toe - 
gang met hun ouders.
D aar wij de tite ls van de film s via stencils 
en dergelijke niet openbaar mogen maken in 
verband met bioscooprechten, kunt u ons voor 
inform atie bellen om te vragen wat e r  d raait 
(tel. 84 12 62) of ااام؛ا even langs.
Samen naar de film , ja  gezellig.
G. van Leeuwen,
lid  film com m issie Ons Huis.

ST00KK0STENACTIE ROND VAN BEUNIN6ENPLEIN:

Druk op Kuypers mag niet verzwakken
4. E r moeten warm water m eters geplaatst w ór
den, dit voor een rechtvaardige verdeling 
van de totale stookkosten per blok.

De bewoners rekenden erop dat e r  nu door 
de wethouder konkrete toezeggingen gedaan 
zouden worden en dat is ook ten ؛Iele gelukt. 
De wethouder zag die B.T.W. verhoging van 
14% niet zitten. Hij zou proberen hiervoor 
een regeling te treffen, omdat gebleken was 
dat de bewoners ook wilden meewerken het 
gasverbruik was nl. met 10% omlaag gebracht 
Wat de tweede eis betre ft, Kuypers vond niet 
dat dit zijn verantwoordelijkheid was h ierover 
te  beslissen. Dit was volgens hem een zaak 
van de Gasunie en het m in isterie  van ekono- 
m iese  zaken. (Oftewel de bewoners worden 
w eer van het kastje naar de muur gestuurd). 
Hij zou ook zijn best doen voor een betere 
iso la tie  van de woningen. Hoe enw anneerw erd 
n ie t verder uiteengezet.
Over de m eters wordt verder gepraat op 
grond van het rapport dat gemaakt wordt door 
de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting.
In februari wordt dit met de bewoners be
sproken.
Kuypers zei tenslotte dat hij net zo min als 
de bewoners e r  baat bij heeft deze stookkos- 
ten -affa ire  nog verder op de spits te d r ij
ven. Hij toonde zich bereid  om samen met 
de bewoners tot voor de bewoners aanvaard
b a re  oplossingen te komen.
Een voorstel van de huurders veren ؛ging 
Spaarndam om binnenkort in kleiner verband 
op dit basis verder te oderhandelen, aksep- 
tee rd e  hij.
Dat Kuypers vast 1 stap  over de brug is 
gekomen, is een mooi resu ltaa t van een 
maandenlang volgehouden aktie van de be
w oners. Het is nu zaak de druk op Kuypers 
nie t te  verzwakken, en door te  gaan tot kon
k re te  toezeggingen door hem ook nagekomen 
zijn.

het m in isterie  van ekonomiese zaken ge- 
s tuurd).
2. Kuypers moet nu eindelijk m aar eens 
over de brug komen m et wat hij al eerder 
toegezegd heeft nl. een apart (lager) g as -  
ta r ie f  voor blokverwarming.
3. De woningen moeten beter geisoleerd w or
den.

De bewoners van de Gemeentewoningen rond 
het Van Beuningenplein hebben e r  alle aan
leiding toe om de aktie voor verlaging van de 
stookkosten door te  zetten, want: 
de stookkosten vlogen al de pan uit, en nu is 
de regering  bovendien van plan deze nóg v e r
d e r  te  verhogen, met een verhoging van B.T.W 
op aardgas van 4 naar 18%.
De stookkosten voor blokverwarming staan in 
geen verhouding tot wat bewoners met een in 
dividuele verwarming ervoor moeten betalen. 
D aar komt nog bij dat de installatie  lang niet 
goed werkt.

Volgens de gemeente zijn de hoge kosten voor 
eeji gedeelte het gevolg van de slechte w arm - 
te -iso la tie  in deze woningen. Maar het is toch 
ronduit gezegd belachelijk dat de gemeente 
deze kosten dan m aar op de bewoners gaat 
verhalen. Het is de taak van de gemeente dat 
deze woningen goed afgeleverd worden. M aar 
na m eer dan een ja a r  is het nog steeds een 
puinhoop. De ram en zijn niet goed en de deu
re n  zijn door de heer Bruynzeel iets te  kort 
gem aakt m aar dat was voor de gemeente geen 
reden  ze niet te plaatsen.
Dinsdag 2 4 -1 -7 ?  zijn een aantal bewoners 
sam en met bewoners ut de Spaarndam m er- 
buurt naar het stadhuis geweest voor een ge
sp rek  met wethouder Kuypers, de ee rs t v e r
antwoordelijke. Dit na een flodderige uitno
diging van de laatste , die niet even de moeite 
kon nemen een briefje te schrijven waar in 
stond waar hij p recies over wilde praten. 
M aar even de telefoon pakte om te v e r te l
len dat e r  twee vertegenwoordigers■ konden 
komen om te praten.
Natuurlijk zijn e r  m eer bewoners meegegaan 
en ze hebben de volgende eisen bij hem op 
tafe l gelegd:
1. De B.T.W. verhoging op aardgas moet on
gedaan gemaakt worden (de bewoners hebben 
h ierover in decem ber jl. al een brief naar

II »■’



Wijkraad/Wijkcentrum
Mensen die inform atie willen hebben over a l
le rle i akties en aktiviteiten in onze wijk of die 
daaraan mee willen werken kunnen:
-  elke ochtend van maandag t/m  vrijdag langs 
komen op het wijkcentrum, Van H allstraat 81 -  
tel. 82 11 33.
-  op elke tweede maandagavond van de maand 
op de w ijkraadsvergadering komen aan- 
vang 20 uur - plaats: het zaaltje naast de P rin -  
sessekerk , Van H allstraat 164. Daar kunt u 
andere aktieve buurtbewoners ontmoet؟ n en u 
opgeven voor een van de werkgroepen in de

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies en hulp wa' betreft huur- en wóonza- 
ken, op de volgende adressen:
-  op maandagavond van 8 tot 9 uur in het 

zaaltje van de CPN, v.d. Hoopstraat 43.
-  op dinsdagavond van half 8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur i n ' t  T re f 
punt, 3e Hugo de G rootstr. 5 -  tel. 84 24 73

-  op het spreekuur van de sociaal raadsm an 
\ -  tel. 84 02 30

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor al uw problemen, sp reek 
uur:
m aandag-, dinsdag- donderdag-, v rijdagsm or- 

■ gens van 9 tot 12 uur en maandagavond van 
half 7 tot 8 uur -  tel. 84 02 30 's  middags 
van 2 tot 4 uur (nieuw adres) Van Limburg 
S tirum straa t 119 -  in het ontmoetingscentrum 
, ,Koperen Knoop”  -  sprekkam er 1.

In de Hugo de G root/B ijderdijkbuurt houdt de 
sociaal raadsvrouw spreekuur in het B ilder- 
dijkpark 4A op m aandag-, dinsdag-, donderdag
en vrijdag van 9 tot 12 uur -  tel. 12 00 89 
's  middags van 2-4 uur.

W IJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
m aandag-dinsdag-donderdag-vrijdag van half
10 tot 11 uur in de v. B oetzelaerstraat 49 -  
te l. 84 43 52.
Tevens ook op maandagochtend van half 10 tot
11 uur in het buurthuis "d e  R eiger" -  Van 
R eigersbergenstr. 65, tel. 84 56 76.

MAATSCHAPPELIJK WERK  
(BUURTHUIZEN)
In het buurthuis "d e  Witte B rug", De W itten- 
s tr .  27 -  tel. 84 86 72 -  kunt u terech t voor 
m aatschappelijk werk op: V*
maandag van 13 to t 17 uur -  dinsdag van 9 
tot 20 uur -  donderdag van 9 tot 17 uur en 
vrijdag van 9 tot 13 uur, tevens speciaal voor 
jongeren van 16 tot 25 jaar: woensdagavond 
van 8 tot 9 uur.
In het buurthuis "d e  R e ig e r" , Van R e igers
bergenstr. 65 -  tel. 84 56 76: op dinsdag
ochtend van 10 tot 12 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK
In het ontmoetingscentrum "Koperen،Knoop" 
van Limburg S tirum str. 119 -  tel. 86 56 06 
houdt het ISCC en PSC een maatschappelijk 
w erkspreekuur op donderdagochtend van half 11 
to t 12 uur. Op andere dagen kunt u hen tel. 
bereiken: ISCC - tel. 26 62 87 /26 82 09 
(behalve op vrijdag) en PSC -  tel. 71 99 24.

RECHTSHULP
Ju rid ische  adviezen en hulp: op m aandag-en  
donderdagavond van 7 tot half 9 op de W itten- 
kade 63 -  tel. 86 50 29.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te  vinden:
-  voor de Staatsliedenbuurt: Schaepmanstr, 

2 -  tel. 84 04 79 -  van maandag t/m  v r i j
dag tussen 1 en 2 uur 's  middags.

-  voor de Hugo de Grootbuurt: F rederik  Hen-
d rik str. 15 -  tel. 84 51 20 -m aandag  
t/m  vrijdagmiddag van half 2 tot 2 uur.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt b e
woners (groepen) die problemen in buurt w il
len aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in het w ijkcentrum, 
Van H allstr. 81 -  tel. 82 11 33.

W IJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke ee rs te  maandag 
van de maand huis-aan-huis verspreid  in de 
S taatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktie: Lucy P rijs  (opmaak), Matt Delahay 
Sanneke Bolhuis, M artin Wildenborg, Joke 
Bontekoe, Willem K aiser, Gilles Graafland, 
E ric  Eljon, Wim Stevenhagen (tekeningen), 
en Han Sieveking (foto's)
R edaktie-adres: Van H allstraat 81 en 2e Hu
go de G rootstraat 5'. De kopij voor de vol
gende krant dient voor 20 februari ingele
verd  te zijn. Ook ingezonden brieven zijn 
van harte  welkom.
Klachten over de bezorging: te l. 82 11 33.>

E v e n  voorstellen:
BUURTMAATSCHAPPEUJK 
WERK
Wij zijn: Ada Lohman; M ariet Hogewegj -  
Frank Bruynzeels; Janny Scager. Wij w e r-  
ken vanuit de instellingen voor m aatschap- 
pelijk werk: I.S.C.C. en P.S.C. in de: S taa ts-  
lieden -  en Hugo de Grootbuurt.
Waarom dienen wij ons aan als buurtm aat- 
schappelijk werk? E r zijn toch al versch il- 
lende instellingen waSr ook een m aatschap- 
pelijk w erker aanwezig is , zoals b.v. school- 
m aatschappelijk werk; buurthuis m aatschap- 
pelijk werk. Wij hebben in overleg met deze 
instellingen gekonstateerd dat niet iedereen 
in de buurt, indien nodig, m et bovenstaande 
instellingen in kontakt kan komen. Het buurt- 

M aatschappelijk  werk ؛s voor iedereen toe- 
gankelijk. De hulpverlening is kosteloos. 
WAAR KUNNEN WIJ u HELPEN????? 
Iedereen kent wel tijden dat de zorgen hem 
of haar boven het hoofd groeien. Dat kan van 
a lles zijnj bijvoorbeeld:
-  als ٧ lang getrouwd geweest bent en een 

van u beiden overlijdt
-  als u zich lusteloos voelt of erg gespannen
-  als u datgene niet m eer kunt wat u altijd  

zo goed gekund hebt
-  als u bang bent dat u van uw partner af- 

groeit of elkaar niet m eer begrijpt.
Als je  in je  eentje m et problemen blijft zitten, 
dan ga je gauw in kringetjes .ronddraaien. 
Vaak wil je  de mensen om je heen niet la s -  
tig  vallen, en je blijft zelf met de narigheid 
zitten. M aar soms zijn de moeilijkheden zo 
groot en zo verw ard, dat het fijn is als je 
e r  met iemand over zou kunnen praten. 
P ra ten  m et een ander kan opluchting geven, 
moed geven om verder te gaan en duidelijk- 
heid brengen voor een bepaalde beslissing. 
D aarvoor kunt u bij ons terecht.. Dit is een 

' gedeelte van ons werk. Als het mogelijk is , 
p roberen wij ook te  helpen bij m eer p rak - 
t^ese problemen, zoals b.v. huishoudelijke 
hulp en financiën. In deze gevallen kijken wij 
of wij u kunnen helpen of dat een andere 
instantie u kan helpen. Ieder van ons kan 
in  een vervelende situatie terecht komen. 
Een ee rste  stap nemen om er  met iemand 
over te praten, is  dikwijls de m oeilijkste, 
m aar toch de moeite waard.
w a n n e e r  e n  w a a r ???
Met ingang van 2 februari a .s؛■'hebben wij 
voortaan een spreekuur in het voorzienin- 
gencentrum : De Koperen Knoop. Adres: Van 
Lim burg S tirum straat 119; telefoon: 865606. 
Iedere  donderdagochtend, van 10.30 -12 is 
daar een van ons aanwezig.
Het is ook mogelijk, zonodig, bij u thuis te 
komen. De overige dagen kunt u ons te le -  
fonisch bereiken onder nummer: Ada Lohman: 
telefoon: 266287/268209 (niet op vrijdag). 
F rank  Bruynzeels: telefoon: 266287/268209 
( Niet op vrijdag). M ariet Hogeweg: telefoon: 
719924. Janny Scager: telefoon: 719924 ( niet 
op maandag en dinsdag).

Eindelijk veilig oversteken 
in de Van Hallstraat

MEER KERNCENTRALES?
Dat is de tite l van een film , waarin in fo r
m atie  gegeven wordt over kern-energie en 
de gevaren ervan. Deze film  is eind van deze 
m aand te  zien in twee buurthuizen. Op m aan
dag 27 februari in Ons Huis aan het Van Beu- 
ningenplein en op dinsdag 28 februari in de 
W itte Brug.
De avonden beginnen om 8 uur en worden 
georganiseerd  door het A m sterdam s Energie 
Komite.
Na de film zal een kort p raatje worden ge
houden.
D aarna is e r  mogelijkheid voor vragen en 
diskussie.
De nadruk zal vooral gelegd worden op de 
uitbreiding van het U ltra Centrifuge P rojekt 
in A lm elo .' Begin m aart zal daartegen een 
landelijke dem onstratie georganiseerd worden.

JONGENS GEVRAAGD 
V00R EEN 
ECHTE DOEDELZAK-BAND
De opening van de Koperen Knoop werd on
der m eer opgeluisterd door een echte doedel
zak-band: Boys Brigade. Jongens van 10-14 
ja a r  hebben nu ؟Ie kans om lid te worden van 
de tweede band. J e  kunt zèlf kiezen wat je  
g raag wil leren bespelen: doedelzak, pauk of 
trom m el.
Zodra je  hebt geleerd hoe je het instrum ent 
m oet bespelen wordt je  lid van de band en 
ga je  mee met de vele optredens. In het v e r
leden trad  de band o.a. op in Londen, Schot
land, België, F rankrijk , Duitsland en Dene
m arken. Maar ook in Nederland wordt de 
band vaak gevraagd en gaan de leden veel 
fijne dagen op stap.
Vliegveld Soesterberg, Arnhem, Groningen, 
Rotterdam  enz., allem aal plaatsen w aar de 
band al zo kwam. Zo'n optreden betekent dus 
dat je  een heleboel van Nederland te zien
krijg t en ....... dat kost je  helemaal niets.
Nu we het toch over geld hebben: e r  is geen 
inschrijfgeld en de m uziekinstrumenten zijn 
g ra tis  in bruikleen. De contributie bedraagt 
slech ts 50 cent per week.
Behalve de doedelzak-band biedt The Boys' 
B rigade nog m eer mogelijkheden: e r  is een 
spelavond (trefbal, paaltjesvoetbal enz.) en e r  
is een "in stu if"  waar je  kunt tafeltennissen, 
sjoelen, tafelvoetballen, te levisie-tennissen, 
p laatjes draaien, boekjes lezen enz. E r zijn 
zelfs al vakantieplannen: wat vind je  van 15 
dagen Schotland?
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan z a 
terdagm iddag om half twee eens kijken in de 
P rin sessekerk , Van H allstraat 164. Ook je 
vader en moeder zijn welkom en kunnen alle 
inlichtingen krijgen. Voor telefonische in for
m atie: 's  avonds tussen 6-7 uur nr. 84 21 67

AMSTERDAMSE BOND 
VOOR OUDEREN EN 
MINDER-VALIDEN  
KAN WEER 
NIEUWE LEDEN PLAATSEN
De A m sterdam se Bond voor Ouderen en Min
der Validen is 1 februari verhuisd vati "Ons 
H uis" naar de g ro tere  zaal van W esterkw ar- 
t ie r ,  v. Beuningenplein 3a. Daardoor kunnen 
wij w eer leden plaatsen. De voorwaarden voor 
het lidm aatschap zijn:
1. dat u de leeftijd van 55 jaa r hebt bereik t
2. dat u voor een heel ja a r  kontributie be

taalt. Deze bedraagt f 10, -  per ja a r  per
persoon -  f 1,- inschrijfgeld.

Z odra u lid bent kunt u aan al onze ak ti- 
v.iteiten meedoen. Dit betekent dat u op 18 
oktober ons ee rs te  lustrum  m ee kunt m a
ken.
Op de clubmiddagen wordt e r  gesjoeld, ge
handwerkt en geklaverjast. Bovendien kunt u 
dammen, schaken en bridgen. Ook is e r  eens 
per maand een bingomiddag en van oktober 
tot april iedere maand een film. Dan zijn e r  
twee vakanties van een week. Dit ja a r  gaan 
we van 9 tot 16 mei naar Oldenzaal en van 
26 augustus tot en met 2 septem ber naar O is- 
terw ijk. Onze clubmiddagen zijn op dinsdag 
en donderdag van 1 tot 4 uur. 's  Woensdags 
vanaf 8 uur is e r  klaverjassen in de Van 
der Hoopstraat 87.
U kunt zich aanmelden als lid op de boven 
om schreven clubmiddagen, of bij m evr. M .J.P 
Vermunt, Bentinckstraat 93 hs. Ook kunt u 
telefonisch inlichtingen inwinnen: 86 04 35.

DE SOCIAAL RAADSMAN 
NAAR 
DE KOPEREN KNOOP
Op 2 februari 1978 gaat de sociaal raadsm an 
verhuizen, hij gaat zijn bekend kantoor in het 
wijkcentrum om ruilen voor een nieuw kantoor 
in het ontmoetingscentrum "d e  Koperen 
Knoop".
Vanaf maandag 6 februari a,s. s ta rt de so 
ciaal raadsm an in de "K operen Knoop", Van 
L im burg S tirum straat 119. Zijn spreekuren 
zijn onveranderd nl. m aandag-dinsdag- 
donderdag-vrijdag van 9-12 uur en maandag
avond van 18.30-20 uur, dit spreekuur wordt 
gehouden in spreekkam er 1.
Ook het telefoonnummer is niet gewijzigd, 
blijft: 84 02 30, voor telefonische inlichtin
gen kan men bellen 's  middags van 14-16 uur.

WAARVOOR KAN MEN BIJ DE SOCIAAL 
RAADSMAN TERECHT?
In e e rs te  instantie moet u de sociaal ra a d s 
man zien als uw vertrouwensm an, u kunt bij 
hem terecht m et al uw problemen. Dat w il
natuurlijk  niet zeggen dat ook al uw prob le- 
nen onmiddellijk opgelost zullen w orden,som 
m ige problengen kunnen m oeilijk of hélem aal 
n iet opgelost worden, hierm ee moeten wij 
le ren  leven.
Andere problemen kosten veel tijd om opge
lo st te worden, waarbij soms verwijzing naar 
andere instellingen of personen een uitkom st 
kan bieden.
W eer andere problemen kunnen wel onmiddel
lijk  opgelost worden, b.v. het invullen van een 
fo rm ulier, het schrijven van een brief, op
ste llen  vaneen verzoek of klaagschrift enz. enz. 
Ook al kan een probleem niet onmiddellijk op
gelost worden, het feit dat u dit met iemand 
gaat bespreken kan al een geweldige opluch
ting zijn.
Om u een indruk te geven welke problemen 
zoal behandeld worden bij de sociaal ra a d s 
man, de volgende opsomming: 
huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed, e rfrech t, kinderrecht, koop- en krediet - 
overeenkom sten, huisvestingsproblem en, 
huurverhoging, huurkontrakt, re la tie p ro 
blemen in en buiten gezin, belastingen, le 
ningen, afbetalingen, schulden, pensioe
nen, stadsvernieuwing, sociale wetgeving: AOW 
/AWW /  WAO /WW /WWV /AAW/ kinderbij
slag  /ziektew et /algem ene bijstandsw et/ enz.

U ite raard  is alle hulp van de sociaal ra a d s 
m an g ratis.

BELASTINGAANGIFTE 1977
Evenals in de voorgaande jaren  helpt de be
lastingdienst bij het invullen van uw aangifte
b ilje t, op d iverse posten in de wijken. Gedu
rende de periode dat de belastingdienst in 
de vyijk zit, kunt u niet m et uw aangifte bij 
de sociaal raadsm an terecht. Alleen wanneer 
u door ziekte of invaliditeit niet in staa t 
bent om uw woning te verlaten, kunt u een 
afspraak maken voor een huisbezoek van de 
sociaal raadsm an, tel. 84 02 30 
De dichtstbijzijnde adressen zijn:
BELASTING AANGIFTEBILJETTEN-HULP, 
van 13 februari t/m  7 ap ril 1978 
Z aanstraa t 353 -  alle werkdagen van 8.30 -  
12.00 uur en 13.00-16.00 uur.
Bos en Lommerplein 11 (bus 18 stopt voor 
de deur) -  ook alle dagen van 8.30 -  12.00 
uur en van 13.00-16.00 uur.

GYMNASTIEK IN ONS HUIS
Voor bejaarden:
E lke week op dinsdagmiddag is ej- gym nas
tiek voor bejaarden.
Eenvoudige oefeningen m et verschillende m a
terialen . Deze gymnastiek wordt gegeven door 
.een deskundige van de A m sterdam se 
Kruisverenigingen.
E r  zijn nog een aantal plaatsen vrij. Komt u 
eens m ee doen. ٧  hoeft geen lid te worden 
van een klub of van een vereniging.
Meedoen kost u niets!
Het is altijd van half éen tot kwart over één. 
U kunt altijd eens langs komen om te kijken 
hoe het gaat.
Het adres is: v. Beuningenplein 103.

Voor vrouwen:
In de gymzaal van de Zaagmolenschool is e r  
elke donderdagavond gymnastiek voor vrou
wen.
De lessen worden gegeven door Joke Sedney. 
Als u eens wilt zien hoe dat gaat, dan kan 
dat. U mag e e rs t een keer kijken of meedoen 
zonder verplichtingen.
Als u zich iffllt inschrijven..dan betaalt u f 9 ,-  
pe؟  maand.
De gymnastiek duurt 1 uur. Het begint om 
19.30 tot 20.30 uur.
Voor m eer inform atie over deze aktiv itei
ten kunt u ook naar Ons Huis bellen, 
te l. 84 12 62.


