
Fagelbuurt contra Kuypers

Een blik op de vergadering. Wethouder Kuypers in het midden achter de tafel

Op 21 februari kwam wethouder Kuypers (PvdA) 
m et ste rke  ondersteuning uit het ambtelijk 
apparaat naar de Van Houweningenmavo op 
het F rederik  Hendrikplantsoen om te praten 
m et bewoners van het blok Lodewijk T rip -  
s tra a t  /F red erik  Hendrikplantsoen /F a g e l-  
s tra a t over de toekomst van het blok en de 
huisvesting van de bewoners.
De vergadering was georganiseerd door het 
huur comité F rederik  Hendrikbuurt en het co
m ité van waakzaamheid in de Fagelbuurt. In 
de uitnodiging aan de wethouder stond dat g e 
sproken zou worden over alle problemen die 
in het blok speelden.
Daarom was ook de wethouder van stadsont
wikkeling De Cloe uitgenodigd. Kuypers had 
aan een delegatie van comite en bewoners op 
4 januari beloofd e r  bij De Cloe op aan te 
dringen ook te komen.
Op de vergadering zelf bleek Kuypers zich 
h ie r ineens niets m eer van te herinneren, 
het bleek dat hij nauwelijks de moeite had g e 
nomen zich van tevoren in de problemen van 
de Fagelbuurt te verdiepen.
De vergadering begon m et een uiteenzetting 
van de heer Klompmaker, lid van het comité 
van waakzaamheid en van het bouwteam voor 
de bouwplannen aan de Lodewijk T rip straa t. 
De heer Klompmaker zette uiteen hoeveel 
toezeggingen e r  al gedaan waren sinds het 
e e rs te  gesprek met wethouder Kuypers op 
20 februari 1976, hoe weinig en hoe laat toe
zeggingen gestand werden gedaan, en wat voor 
wanbeleid de gem eentelijke diensten, met name 
Bouw en Woningtoezicht, de afgelopen jaren  
gevoerd hadden. De heer Klompmaker eindig 
de met het opsommen van de eisen die door

11 maart: 
open dag in de

Op 6 m aart opent de bibliotheek zijn deuren 
op de ee rs te  etage van de Koperen Knoop, 
Van Limburg S tirum straa t 119. Zaterdag 11 
m aart is iedereen van 11 uur tot half vier van 
h arte  welkom. M aar de bibliotheek is nog lang 
nie t wat het moet worden.
V erschillende nieuwe meubels komen pas in 
april. E r zijn pas 3000 boeken in huis, dat 
is nog m aar een tiende van de toekomstige 
30.000.
Voor de nog ontbrekende 27.000 boeken zijn 
uw ideeën en wensen van harte welkom. 
T enslo tte  is de Openbare Bibliotheek een 
gezam enlijke ruil-boekenkast, vooral voor de 
buurtbewoners.
Boeken die nog ontbreken kunnen voor u worden 
aangevraagd bij andere filialen van de Open
bare Bibliotheek. Dit zal voorlopig g ratis  g e 
beuren.
Voor buitenlandse gezinnen zijn kleine koliek -  
tie s  aanwezig in het T urks, A rabisch, Spaans 
en Portugees.

BRANDWEER GEEFT 
VOORLICHTING
We hebben gem erkt dat e r  nog al wat vragen 
bestaan met betrekking tot brandpreventie en 
wat te doen bij brand. Daarom hebben we be
sloten brandweer-voorlichtingsavonden te o r 
ganiseren.
De brandweer is zeer bereidwillig en heeft 
toegezegd voorlichting te willen geven. 
Aandacht zal o.a. besteed worden aan:
-  eisen gesteld aan verw arm ingsapparatuur en 

e lek tric ite it,
-  voorzorgsm aatregelen.
-  wat te doen (niet te doen) bij brand.
De avonden wordt gehouden op 14 m aart 
in "D e Witte B rug", de W ittestraat.
Aanvang 20,00 uur.

We hopen dat u van deze gelegenheid gebruik 
zult maken, in ieders belang.

Woongroep Staatsliedenbuurt.

huurcom ite, comite van waakzaamheid en be
woners geform uleerd zijn, zoals het tegen
houden van bouwplannen van de speculant G roe
nen bv., oplossen van de woonproblemen van 
de bewoners van de F agelstraat, tegenhouden 
van verdere speculatie met huurwoningen, en
zovoort.
De reactie  van de wethouder was onthutsend. 
In een sam enspraak m et de d irecteur van Bouw- 
.en Woningtoezicht, waarin duidelijk naar voren 
kwam dat de heren zich niet op een norm ale 
beantwoording van vragen hadden voorbereid, 
kwam de wethouder tot een herhaling van e e r 
der gedane toezeggingen. Van belang voor de 
aanwezige buurtbewoners was daarbij dat hij 
duidelijker dan ooit de toezegging deed dat 
de huizen aan de F agelstraa t door BWT op 
hun bouwkundige kwaliteit bekeken zouden 
worden en dat indien deze huizen slecht zu l
len blijken te zijn de bewoners geherhuis
vest zullen worden.
Na de pauze kwam e r  scherpe kritiek op het 
optreden van de wethouder en zijn diensten. 
Van de reeds in 1976 gedane toezegging 
dat de woningen uit het blok op hun bouwkun
dige kwaliteit bekeken zouden worden zei 
de wethouder dat hij deze toezegging nooit 
gestand had kunnen doen omdat e r  in A m 
sterdam  te weinig woningen zijn. Een bewoner 
die volgens de regels recht heeft op een ander 
huis, bijvoorbeeld omdat hij in een krot woont, 
kan daarom nooit geholpen worden. De com i
tés en de bewoners kregen van de wethouder 
het verw ijt geen rekening met zijn problemen 
te  willen houden.
De verontwaardiging h ierover was groot. G e
ste ld  werd dat als de wethouder dit van te
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bibliotheek
Als u zich als lezer wilt laten inschrijven, 
vergeet dan niet een legitim atie mee te nemen. 
(Paspoort, tram abonnem ent of iets dergelijks). 
Als u niet direkt als lezer ingeschreven wilt 
worden bent u tijdens de openingsuren van 
harte  welkom om eens een kijkje te komen 
nemen.

Tot ziens, Vodesta Jager.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur. 
Woensdag 14,00-17.30 en 19.00-21.00 uur 
V rijdag 10.00-12.30 en 14.00-17.30 uur 
Zaterdag 11.00-15,30 uur.

voren wist hij vanaf het begin eerlijk  spel 
had moeten spelen, en de bewoners geen loze 
beloftes had moeten doen. V erder werd eraan 
herinnerd  dat op het F.H. -plantsoen een sp e 
culant tegen alle voorschriften in een bouw
vergunning had gekregen, op een plaats waar 
sociale woningbouw gepleegd had kunnen 
worden.
T ot grote verbazing van am btenaren en buurt
bewoners wist de d irec teur van Bouw en Wo

ningtoezicht het te p reste ren  dit argument 
tegen beter weten in te ontkennen.
Al m et al een sm adelijke vertoning, waar de 
m ensen die gebaat zijn bij een goede en be
taa lbare  stadsvernieuwing door Kuypers 
en Nieuwenweg regelrech t gekoeieneerd 
worden.
We moeten dan ook konstateren dat deze vorm 
van " in sp raak”  een regelrech te aanfluiting 
van de dem ocratie is.

AKTIES TEGEN 
HORIZONTALE 
BARSTEN LOS

Op woensdag 15 februari jl. hebben ^en groep 
buurtbewoners had pand Van Oldenbarneveldt- 
s tr . 26 bezet. Diti pand dreigde horizontaal 
verkocht te gaan worden, dus onttrokken te 
worden aan het d istributie bestand van de ge
m eentelijke dienst herhuisvesting. De bezet
te r s ,  het "jongerencom ite tegen horizontale 
verkoop", houdt het pand bezet totdat de m a
kelaar zijn splitsingsplannen weer terug trek t 
en de woning weer binnen het d istribu tie - 
bestand van GDH valt, zodat urgente woning
zoekenden erop kunnen.
D irekt toen de woning bezet werd, verklaar - 
den de distrikten A m sterdam  van de CPN 
en het ANJV, en het huur comité Hugo de 
G roo t/F rederik  Hendrikbuurt zich solidair 
m et de opzet en bedoeling van de aktie. 
Leden van de CPN afdeling Staatsliedenbuurt 
lieten hun ondersteuning blijken door de be-

VERKOOP

De nog lege bibliotheek. In de grote zaal van de Koperen Knoop zal de 
tentoonstell ing over liet ontstaan te zien zijn en in de kleine zaal zullen 
regelmatig films vertoond worden.

ze tte rs  van een tv, wat m atrassen en extra 
dekens te voorzien.
Het comite s te lt dat PvdA wethouder Kuy
pers  ^volkshuisvesting) onvoldoende optreedt 
tegen de horizontale verkoop en het bouwpro
gram m a niet voldoende verhoogt.
Hun eisen zijn:
- GEEN WONINGEN ONTTREKKEN AAN DE 
DISTRIBUTIE
-  MAATREGELEN TEGEN HORIZONTALE 
VERKOOP EN SPECULATIE
- VERBETERING EN UITBREIDING VAN DE 
J ONGERENHUISVESTING
• VAN DE EIGENAAR EISEN ZE DAT DEZE 

HUURWONING EEN HUURWONING BLIJFT. 
Een delegatie van buurtbewoners en bezetters 
is donderdag naar de Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting geweest. H ier kregen ze te 
horen dat de dienst herhuisvesting niets kon 
doen tegen de speculatie. Hiervoor gaven ze 
allem aal am btelijke redenen op. Ze verwezen 
de delegatie naar wethouder Kuypers en het 
inform atie bureau van de gemeentelijk» dienst 
herhuisvesting. Bij dit inform atiebureau kreeg 
de delegatie te horen dat leegstand sC hrifte- 
lijk gemeld m oest worden, na twee maanden 

■zou dan een antwoord volgen. Dit houdt n a 
tuurlijk  in dat volgens deze procedure de spe
culanten vrij spel krijgen.
E r is door het comite een afspraak m et de 
sec re ta re sse"  van wethouder Kuypers gemaakt 
om de zaak te bespreken. De se c re ta re sse  
zei tegen de delegatie dat Kuypers een " la n 
g ere  arm " heeft dan de dienst H erhuisves
ting.
De delegatie vond het jam m er dat Kuypers 
deze arm  alleen liet wapperen onder druk
van de bewoners.
E r  is in de buurt een handtekeningenaktie 
te r  ondersteuning van de aktie gestart. Meer 
dan 90% van de al bereikte bewoners heeft 
h ier al positief op gereageerd.
De bevolking laat duidelijk geen twijfel be
staan  over hun standpunt wat betreft de sp e - 
culatiepraktijken om trent de horizontale v e r
koop.
(verder in deze krant kunt u nog m eer lezen 
over de horizontale verkoop1».

Zie ook pagina 3



uitzicht o;

H. Swaleff, Wouter Brave en Henk van der Brink

„Een vuist tegen de 
verpaupering van de buurt”

Maandag 20 februari heeft e r  op uitnodiging 
van de wijkkrant een gesprek over de nieuw
bouw in de Staatsliedenbuurt plaatsgevonden. 
Uitgenodigd zijn m eneer H. Swalef als v e rte 
genwoordiger van die bewoners die al geruim e 
tijd  in de Staatsliedenbuurt wonen (in dit a r 
tikel worden ze de 'oudere bewoners' g e
noemd), Henk van der Brink namens het R e- 
gio-overleg en Wouter Brave namens de 
Woongroep Staatsliedenbuurt.
In dit gesprek werd veel kritiek geuit op de 
gang van zaken t.a.v. de nieuwbouw.
H. Swalef: "D e woningen worden veel te 
vroeg aangeschreven. Bij mensen die lange 
tijd  op een nieuwe woning zitten te wachten, 
w ordt de valse verwachting gewekt dat e r  wel 
snel nieuwbouw zal komen. Helaas worden de 
woningen dicht getim m erd en blijven jarenlang 
leeg staan. De druk van de buurt naar de 
gem eente om versnelling van de nieuwbouw 
wordt steeds zwakker, omdat e r  steeds m in
der mensen overblijven.
Gelukkig worden daarom die woningen ge
kraak t, want ram en zijn beter dan planken 
en het blijkt dat de nieuwe bewoners zich ook 
voor onze problem atiek in te resse ren " .
Alle d rie stellen zich op het standpunt dat 
de oudere bewoners het m eeste rech t hebben 
op nieuwbouw. Dit komt overeen met het vijf 
punten systeem  van de Gemeente. Dit sy s 
teem  bepaalt de volgorde van urgentie nl.: 
1- de oude bewoners; 2-stadsvernieuw ings- 
urgenten; 3 -m edisch + sociaal urgenten; 4- 
overige urgenten uit de buurt; 5-de rest. 
Doordat voornamelijk jongeren de dichtge
tim m erde woningen w eer leefbaar gingen m a-

De Taaldrukwerkplaats in De Koperen Knoop 
d raa it op volle toeren. Eens in de veertien 
dagen op donderdag is e r  open avond, waar 
buurt actiegroepen en "loslopende" buurt
bewoners welkom zijn om zich te uiten in 
woord en druk.
Kort gezegd leert men e r  zich bekwamen de 
woorden die recht uit je  hart komen zo dui
delijk mogelijk op papier en in druk te k r ij
gen.
Ook veel scholieren maken zich klasgewijs

ken, bekruipt de huidige bewoners het gevoel 
dat hun doorschuiving naar nieuwbouw door 
vertraging op de tocht komt te staan en dat 
de nieuwe bewoners op de lijs t willen voor
dringen.
W outer: "D e Woongroep wil de nieuwbouw 
helem aal niet vertragen , integendeel. De Woon
groep wil zelfs sam en m et de andere buurt
bewoners vechten voor een zo goed mogelijk 
huisvestingsbeleid".
Henk: "H et Regio-overleg is ju ist ontstaan 
om die vertraging zo klein mogelijk te  hou
den".
H. Swalef: "D oor de vertraging is nog niet 
bekend welke bewoners kunnen doorschuiven. 
V erder is het doorschuif systeem  erg  beperkt. 
Men gaat uit van een methode dat degene 
wiens woning gesloopt wordt rech t heeft op 
een nieuwbouwwoning. Het komt e r  dus op 
n ee r da^ dit alleen m aar binnen de NOP van 
toepassin f is. De doorschuiving naar nieuw
bouw h< Hgt af van de toevalligheid w aar de 
sloop e ;euwbouw plaatsvindt. Redelijker zou 
zijn w& . ieer de nieuwbouwwoningen w ijksge- 
w ijs verdeeld zouden worden, zodat oudere 
bewoners die niet in de NOP wonen h ier 
voor in aanmerking komen".
En verder: "Z oals het beleid nu is staat 
de doorschuiving ook op de tocht, doordat 
nie t bekend is wat de verdeelsleutel zal 
z ijn ".

Tijdens het gesprek blijkt dat de Woongroep 
en de buurtbewoners veel gem eenschappelij
ke belangen hebben nl. snelle nieuwbouw, 
gefaseerd  bouwen, herhuisvesting voor zo-

ïn  een les of acht de kunst van het zeggen 
en drukken eigen.
Op affiches in de buurt wordt bekend gemaakt 
op welke donderdagavonden e r  open huis is. 
De andere donderdagavonden zijn voor de 
bewoners van De Koperen Knoop.
Z ij waren bij de opening van de taaldruk
w erkplaats zo belangstellend, dat ze nu een 
eigen werkavond hebben.
Overigens is de taaldrukwerkplaats niet de 
plek waar men terech t kan voor supergoed- 
kooD familiedrukwerk.

wel de huidige bewoners als k rakers, iéder 
op zijn beurt.
Swalef: "W e moeten uitkijken dat de g e
m eente ons niet tegen elkaar opzet. Ju llie , 
leden van de Woongroep, gebruiken nu een
m aal andere strijdm iddelen dan wij dat doen. 
R adicaler, ex trem er, m eer aangepast aan de 
maatschappij van nu. Ondanks verschil in m e
thode moeten we één vuist maken tegen het 
wanbeleid en de verpaupering in de buurt". 
W outer: "W at onz.e radicaalheid betreft, wij 
krijgen vaak het verw ijt te horen dat wij het 
rech t in eigen handen nemen. Daar wil ik dit 
tegenover stellen: Ieder mens moet voor zich 
n aa r ee r en geweten uitmaken wat een vol
waardig leven is voor iedereen en ook voor 
zijn overtuiging uitkomen om de rechten van 
hem zelf en van zijn medemens te verdedigen 
Als dan, zoals nu, blijkt dat e r  niet naar 
beste  kunnen voor ons gezorgd wordt, m oe
ten wij voor onszelf zorgen en de mensen en 
maatschappij duidelijk maken dat iedereen 
m oet wonen".
Henk: "D oor samen aktie te voeren is de 
mogelijkheid om iets te bereiken veel g ro ter. 
E r  ligt nu een plan dat gedeeltelijk goedge
keurd is door de gem eente en de huren zou
den zonder aktie veel hoger zijn gew eest".

Een probleem in de toekomst zal de subsi
die op het bouwen van woningen zijn. Met de 
kom st van een nieuwe regering wordt de sub
sid ie  voor dit soort projekten als in de NOP 
d rastisch  verm inderd.
Henk: "W e moeten uitkijken. Als we ons niet 
hard  maken zitten we straks met p rem ie- 
bouw opgescheept, inplaats van sociale-w o- 
ningbouw".
Een ander punt wat in het gesprek naar vo
ren  kwam is dat van de huur. x 
Bevindt de bouw zich in een gevorderd s ta 
dium, dan blijkt vaak dat de huurprijs veel 
te  hoog uitvalt. "Ook al staat het voor som 
m ige mensen nog ver van hun bed en vinden 
ze de inrichting van hun toekomstige huis 
veel belangrijker. Het huurvraagstuk mag 
daarbij beslist niet vergeten worden.
T ot slot willen we m et de woorden van de 
heer Swalef het volgende nogmaals benadruk
ken:

"D e Staatsliedenbuurt moet de gemeente en 
overheid overduidelijk te kennen geven dat de 
nieuwbouw e r  moet komen, wil het e r  komen. 
Daarom  moeten we met z 'n  allen aktie voeren 
en één vuist maken. We moeten ons niet la 
ten m isleiden door tijdelijke verschillen, m aar 
ons algemeen belang in de gaten houden, want 
b.v. hoge huren z ijn 'n o ch  door jong, noch 
door oud te betalen. We moeten ook geen 
wig laten drijven tussen jong en oud, ondanks 
de verschillende methoden. Zoals de Woon
groep niet alleen voor zijn eigen belangen 
vecht, zo moeten de ouderen e r  ook voor 
vechten dat de jongeren en andere groepen 
niet de dupe blijven van een slecht huisves
tingsbeleid’

Kinderwerk 
De Witte Brug 
lamgelegd
Het Kinderwerk in het buurthuis "D e Witte 
B rug" moet gedurende minstens een maand 
stilgelegd wordenlll
De reden van deze onderbreking is dat de w erk
gever middels een onderbreking van het 
arbeidskontrakt arbeidsrechtelijke v e r
plichtingen wil ontduiken d.w.z. geen twee 
kinderw erksters wil betalen voor het geval de 
voorgangster van de huidige kinderw erkster 
alsnog zou herstellen  van haar ziekte.
In dat geval zouden e r  gedurende twee a 
d rie  maanden twee kinderw erksters zijn.
De overheid van haar kant -  gemeente en 
r ijk  -  subsidiëren norm aal de sa larië ring  
van het personeel in de buurthuizen en het 
lijk t ons derhalve laakbaar om een w erkge
ver te  "dwingen" tot een dergelijk slecht 
beleid.
M aar ook de werkgever zou o.i. al haar r e 
se rv es moeten aanspreken en voorzover m o
gelijk de kontinuiteit in het werk moeten 
waarborgen.
En dat is in dit geval zeker niet gebeurd. 
D aarnaast is de beleidsraad van het buurthuis 
en m et name die van het Kinderwerk gewoon 
voor een voldongen feit gesteld.
Ook geeft het ons te  denken hoe overheid en 
w erkgever nog denken over ons werk als het 
d raaien van wat klubjes wat best een maandje 
onderbroken kan worden, als e r  financiële 
r is ic o 's  aan vastzitten: Een risico  van ten 
hoogste f 10.000,-.
Wij p ro testeren  m et klem tegen dit beleid. 
Wij vinden ook dat dit op geen enkele wijze 
verstandig  bezuinigen is m aar spotten m et de 
inhoud van ons werk.
Voor ons protest ontvangen we graag steun 
vanuit de buurt.

De staf van de Witte Brug 
tel. 84 86 72.

De woongroep 
wil niet 
voordringen
E r  zijn in Amsterdam veel groepen m ensen 
die buiten de herhuisvestings normen van het 
GDH vallen. Deze groepen zijn: studerende 
werkende of werkloze jongeren (tot 25 jaar) 
gescheiden mannen of vrouwen, ongehuwde 
m oeders, buitenlanders, politieke vluchtelin
gen en soms zelfs gezinnen. Mensen die het 
n ie t gelukt is om via de officiële weg een wo
ning te krijgen zoeken hulp bij één van de 
kraakgroepen in de stad.
De Woongroep is e r  een van. Mensen die bij 
de woongroep komen zitten vaak lange tijd  in 
g ro te  woonellende en besluiten ten einde raad 
te  gaan kraken.
Dat kraken zaligmakend is wordt door de Woon
groep ten zeerste  ontkend.
Het bewonen van leegstaande woningen gebeur
de in het begin erg  willekeurig en ongeorga
n iseerd . Doordat de toeloop van woningzoe
kenden in de Staatsliedenbuurt steeds g ro ter 
w erd, is de Woongroep ontstaan en bestaat 
nu uit ongeveer 500 leden.
Een aantal jaren  geleden is de Woongroep 
m et spreekuren begonnen om het kraken te 
gaan begeleiden. De voornaamste funktie van 
deze spreekuren is inform atie verstrekken 
aan de woningzoekenden. Soms blijkt dan dat 
ze toch door een officiële instantie geholpen 
kunnen worden. Zo niet, dan blijft e r  voor 
de m eesten niets anders over dan kraken; of 
ze nu willen of niet. Voor de woningzoeken
den die in het bezit zijn van een u rgen tie- 
bewijs is het mogelijk een lang leegstaande 
GDH woning te kraken. Deze woningen staan 
vaak leeg, omdat niemand deze woningen wil 
hebben. In veel gevallen lukt het dan een woon
vergunning te krijgen. Hebben ze echter geen 
urgentiebew ijs, dan betekent het voor de wo
ningzoekenden om dichtgespijkerde woningen 
te  kraken. Deze mensen zijn vaak enorme 
bedragen kwijt, omdat de slopers m et hun 
m okers en elek trische zagen flink hebben 
huisgehouden. Gelukkig worden deze k rakers 
vaak geholpen door zeer behulpzame buurtge
noten, die het niet zo p lezierig  vinden om tu s
sen dichtgetim m erde panden te wonen. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat e r  v ier 
soorten  panden gekraakt worden: 
a -  dichtgetim m erde woningen, die te lang leeg
staan  door eenfoutief aanschrijvingsbeleidvan 
de gemeente.
b -  woningen van particu lie re  huisbazen, 
die wegens speculatie leeg blijven staan (zo
als Metropool woningen). Een voorbeeld is de 
horizontale verkoop.
c -  GDH-woningen die keer op keer geweigerd 
worden (distributie woningen) en daardoor 
m eerd ere  maanden leegstaan. Deze wonin
gen worden vaak gekraakt door mensen die 
in het bezit zijn van een urgentie bewijs. Zij 
kunnen namelijk een woonvergunning van het 
GDH krijgen.
d -  woningen die op voordracht van de eige
naar worden toegewezen en die onder normen 
van het GDH vallen.
Ju is t op dit laatste punt erkent de Woon
groep de normen van het GDH niet. Wel de 
m ensen die bij het GDH op de zg u rgentie- 
lijs t staan ingeschreven.
De Woongroep erkent ze niet, omdat die n o r
men groepen uitsluiten van hun woonrecht. 
Het distribueren van de woningen door het 
GDH erkennen ze wel.
De woningen die door het GDH worden toe
gewezen aan woningzoekenden (d istribu tie
woningen) worden niet gekraakt, tenzij ze ie 
dere keer worden afgewezen. De Woongroep 
wil persé  niet voordringen.

Zomerkamp 
voor kinderen 
van 4-12 jaar
Ook dit jaa r organiseren de buurthuizen De 
W itte Brug en Ons Huis weer gezam enlijk 
een zomerkamp voor kinderen van 4-12 ja a r  
uit de Staatsliedenbuurt. Van 12-19 augustus 
gaan we naar een kam peerboerderij in Zwee- 
loo (Drente).
De kosten zijn nog niet bekend, m aar w aar
schijnlijk komen deze -  met hulp van het 
postzegelfonds -  in dezelfde orde als vorig 
ja a r  te liggen (+70 gulden). ,
Om alles goed te regelen willen we zo spoe
dig mogelijk weten hoeveel kinderen e r  mee 
gaan.
U kunt uw kind(eren) opgeven bij
-  Ons Huis, VanBeuningenplein23,tel. 8412 62
- De Witte Brug, De W ittenstraat 27, tel. 
84 86 72.

TAALDRUKWERKPLAATS



Ook bij ons in de buurt dreigt de horizontale 
verkoop grote vormen aan te nemen, zoals 
reed s elders in Amsterdam.
Regelm atig verschijnen e r  in de kranten ad
verten ties van beruchte huizenhandelaren als 
Fagel/V an der Sluis, Huisman, Metropool en 
Doerga. Zij bieden tw ee- of driekam erwonin
gen aan die Der stuk f 60.000,- op moeten 
brengen. Het hele pand is dat nog niet waard! 
Slechts door speculatie kunnen de prijzen zo 
worden opgevoerd.
Deze speculatie is in regelrechte tegenstel
ling tot de belangen van de bevolking, met name 
de woningzoekenden.

"SPLITSINGSVERGUNNING” .
V erschillende mensen uit de wijk hebben de 
la a ts te  tijd een. bericht van de gemeente ge
kregen, dat e r  voor het pand waarin zij wo
nen eén zgn. "splitsingsvergunning" is aan
gevraagd door de huiseigenaar.
Wat is dit precies?
Voordat een huis per etage verkocht kan w or
den, moet e r  e e rs t nog iets anders gebeuren:

Het eigendom srecht dat voor het hele pand geldt 
moet als het w are in stukjes gfehakt worden. 
Dat heet "sp litsen  in appartem entsrechten". 
Voor 1974 kon iedere eigenaar die dat m aar 
wilde zijn huizen splitsen.
M aar tegenwoordig heb je voor het splitsen 
van huizen van voor 1940 een vergunning van 
Bouw en Woningtoezicht riodig. Dat is om te 
voorkomen dat huizen die in slechte staat zijn 
of gesloopt gaan worden, per verdieping v e r 
kocht gaan worden.
Als een huiseigenaar horizontaal wil gaan 
verkopen en hij heeft niet voor '74 gesplitst 
dan moet hij e e rs t een splitsingsvergunning 
hebben. Als hij zo'n vergunning aanvraagt dan 
s tu u rt de gemeente de bewoners daarvan een 
afschrift,

U doet e r  het beste aan meteen naar het 
huurspreekuur in buurthuis het Trefpunt (d e r
de Hugo de G rootstraat 5, di. 19.30-20,30; 
wo. 11.00-12,00 uur) te gaan, of naar hetw ijk- 
centrum . Van H allstraat 81, wanneer u zo'n 
sp litsingsbericht heeft ontvangen.

W00NERF-INSPRAAK 
KOMT 0P GANG
De fraai uitgevoerde woonerfkrant wordt e in 
delijk in de stra ten  ten westen van de Van 
H allstraa t verspreid. M isschien hebt u hem 
zelfs al in de bus liggen. Nu kan ook de in 
spraakprocedure eindelijk van s ta r t gaan.
P e r  s traa t wordt een bijeenkomst gehouden. 
H iervoor krijgt u een uitnodiging. Ook krijgt 
u een tekening in de bus zoals de gemeente 
dènkt dat de s t r a a r  e ru it móet gaan zien. 
Begonnen wordt met het noordelijk gedeelte 
van de buurt. De lage nummers van de Van 
B ossestraat en de K em penaerstraat en de Ro- 
chussenstraat en zo verder, richting Van 
R appardstraat.
In v ier maanden zullen zo alle buurtbewoners 
op zo'n straatvergadering hun zegje kunnen 
doen.
L eest u de woonerfkrant m aar eens, dan 
weet u al heel wat m eer.

NIET EENS MET DE GEMEENTE.
N atuurlijk is de buurtgroep blij dat de woon-

Stop de N-bom
Dinsdagavond 14 februari heeft de werkgroep 
Staatsliedenbuurt -  Stop de Neutronenbom in 
de Koperen Knoop een inform atie-avond ge
organiseerd. Namens de landelijke werkgroep 
Stop de N-bom sprak G errit de V ries voor 
ongeveer 85 aanwezigen. Hij zette uiteen w el
ke de ethische, m edische, natuurkundige, m i
l ita ire  en politieke kanten aan de neutronen 
vastzitten. Duidelijk werd dat de N-bom een 
bijzonder wreed soort atoombom is. DeN-bom 
een stralingswapen en daarm ee een geheel 
nieuw type wapen, dreig t een voorloper te 
Zijn van een heel nieuwe golf van bewapening 
De sp reker maakte duidelijk dat dit de kans 
op het uit de hand lopen van een m ilita ir con
flic t tot een atoomoorlog zeer vergroot.
De Nederlandse regering zal daarom moeten 
lu is teren  naar de 800.000 mensen die nu reeds 
de petitie tegen de N-bom getekend hebben 
en actief moeten optreden tegen de ontwikke
ling van de N-bom.
De sp reker van de groep Staatsliedenbuurt 
dankte voor hun medewerking aan het o rga
n iseren  van de inform atie-avond nog de RK- 
parochie, de G ereform eerde Gemeente, 
de ANJV, de taaldrukwerkplaats en de CPN- 
afdeling Staatsliedenbuurt.

0P DE KOFFIE IN 
DE KOPEREN KNOOP
In de Koperen Knoop kunt u ook koffiedrin
ken.
Van maandag tot en met vrijdag kunt u er 
terech t van half tien tot twaalf uur. Ied e r
een is welkom. Kom eens aan in de Van L im 
burg S tirum straat 119.
Voor de huur van zalen voor recepties, v e r 
gaderingen en brujloften: tel. 86 56 06.

erfk ran t k laar is. Ook dat de gem eenteraad 
heeft besloten gelden uit te trekken voor de 
aanleg van een woonerf. Toch blijven e r  nog 
een aantal m eningsverschillen tussen de ge
m eente en de buurtgroep bestaan.
De gemeente vindt dat de VanHogendorpstraat 
n ie t bij het woonerf hoort, omdat e r  zoveel 
doorgaand verkeer is. De s tra a t zal alleen 
worden "opgeknapt". Een levensgevaarlijke 
situatie.
Want kinderen, die overal in het woonerf 
ru s tig  kunnen spelen op s traa t, begrijpen niet, 
dat dat in de Van Hogendorpstraat niet kan. 
Bovendien is het onzin dat de gemeente al 
voor de bewoners gaat beslissen.
Ook wil de gemeente de Van R appardstraat 
en de V isseringstraat buiten het woonerf 
houden. Omdat het industriegebiedje daar veel 
verkeer aantrekt.
De buurtgroep vindt dat zeker de Van Rap
p ard straa t en het stukje V isseringstraat (tot 
en met nummer 7) woonerf kan worden. We 
hebben ook geprobeerd samen m et de bewo
n ers  dit de gem eente duidelijk te maken. 
Het verkeer voor de industrie kan over de 
Buyskade rijden. Ze zouden kunnen keren 
in de V isseringstraat. Ze hoeven dan niet 
m eer door de Van Rappardstraat. Dit bete
kent wel dat de Buyskade aangepast moet 
worden aan het toegenomen verkeer.

NIET GENOEG PARKEERPLAATSEN?
Een ander m eningsverschil tussen degem een- 
te  en de buurtgroep is het aantal parkeerplaat
sen dat in het woonerf zal worden aangelegd. 
De gemeente s te lt nu al vast hoeveel p a r
keerplaatsen e r  moeten komen. M aar dat zijn 
e r  zoveel dat e r  helem aal geen ruim te m eer 
is  voor een woonerf. De buurtgroep wil dat 
de bewoners zelf uitmaken hoeveel p arkeer
plaatsen  er in hun s traa t zullen komen. We 
zijn wel wat optim istisch m isschien en den
ken dat e r  best veel buurtbewoners bereid 
zullen zijn om hun auto een keertje "om  de 
hoek" te parkeren. Zo blijft e r  m eer ruim te 
over om te spelen en te wandelen.
D rie  buurtbewoners hebben een brief aan de 
gem eentéraad gestuurd. Zij verwachten dat 
het parkeren alleen m aar een chaos geeft in 
een woonerf en vinden dan ook dat iedere 
auto zijn eigen vaste plekje moet hebben, 
w aar geen andere auto kan staan.
Bewoners moeten e r  dan zelf voor betalenl 
Wij denken dat dat echt niet nodig is. Wan
n ee r iedereen de vrolijke kanten van het woon
e rf  blijft zien, lukt het best om ruim te over 
te  houden voor andere dingen dan alleen p a r
keren. En dat hoeft de bewoners geen geld 
te  kosten, m aar m isschien zijn we ook h ier 
te  optim istisch in.
Hoe dan ook. Wij vinden dat niemand het 
rech t heeft van te voren dingen te beslissen. 
D aar hebben we nu ju ist de inspraak voor. 
Kom dus allemaal naar de straatvergadering. 
Wamt alleen daar krigt iedereen de kans te 
verte llen  wat hij of zij e r  zelf van vindt.

Buurtgroep Woonerf.

VIER MAAL A-SOCIAAL.
De woningen in wijken als de onze zijn goed
kope huurwoningen, bestem d voor mensen met 
de laagste inkomens, mensen die nooit in 
s taa t zijn een huis te kópen. Ju is t onder deze 
groep heerst de grootste woningnood. Door 
horizontale verkoop van deze woningen w or
den ze aan het gem eentelijke huurwoningbe- 
stand onttrokken.

B etaalbare huurwoningen worden zo steeds 
sc h aa rse r  en de zogenaamde m inst draag- 
krachtigen, de zwakkeren in onze sam enle
ving waar deze regering  en de vorige zo 
graag  voor opkomt, worden v^eer slachtof
fe r  van de speculatiedrift.
2. De kopers worden ernstig  benadeeld. De 
eigenaars hebben het lef deze woningen voor 
som s wel 40, 50 of 60.000 gulden te verko
pen, terw ijl ze heel goed weten dat de 19e 
eeuwse wijken binnen afzienbare tijd gesloopt 
en vernieuwd worden. Met dit doel koopt de 
Gemeente de huizen in deze wijken aan voor 
prijzen  die ten hoogste 6000 gld. per v e r
dieping bedragen. Reken m aar uit! De koper 
die zich vaak diep in de schulden heeft m oe
ten steken, blijft gefru stree rd  achter, zonder 
huis en m et een enorm e geldelijke strop. Zo 
wordt op schandelijke wijze m isbruik gemaakt 
van de woningnood.
3. Dit opsplitsen en verkopen levertfikse v e r
traging voor de stadsvernieuwing op w aar we 
allen m et sm art op zitten te wachten.
Hoe m eer verschillende eigenaren e r  zijn, 
hoe langer de aankoop procedure loopt voor 
de gem eente, hoe hoger de kosten worden.

Het komt vaak voor, dat de eigenaar de huur
ders  onder druk zet om hun woning te v e r 
beteren. De huisbazen deinzen e r  vaak niet 
voor terug bij afwezigheid (zelfs bij aanwe
zigheid van de bewoners) m et hun knokploe
gen het huis binnen te dringen, de huisraad 
te  vernielen en op s tra a t te sm ijten, zodat 
de bewoners constant in angst leven.

Uw Huurrechten
Als uw woning gesp litst is en de eigenaar 
hem u te koop aanbiedt, dan hoeft u de woning 
nooit te kopen!
En als de eigenaar u dan de huur opzegt? 
Laat u niet intim ideren, want u heeft het 
rech t de woning nog d rie  jaa r te behouden. 
Neem in dat geval wel kontakt op met de so 
ciaal raadsm an ('De Koperen Knoop’, v. L im 
burg S tirum str. 119, tel. 84 02 30) of ga naar 
het huurspreekuur (buurthuis ' t  Trefpunt, 3e 
Hugo de G rootstr. 5, di. 19.30-20.30, wo.
11.00-12.00 uur).
En wat gebeurt e r  als uw woning horizontaal 
wordt verkocht, en de nieuwe eigenaar u de 
huur opzegt, omdat hij e r  zelf op wil? Ook 
dan mag u nog op zijn m inst drie jaa r op uw 
woning blijven.

AKTIE.
Deze praktijken zijn ontoelaatbaar. We kun
nen hier alleen nog wat tegen doen als we 
als buurt eendrachtig verzet plegen door op 
onze hoede te zijn, de bewoners te b escher
men en eventuele kopers voor te lichten over 
het bedrog wat hen te wachten staat en ze zo 
van de koop af te brengen.
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Van Hogendorpstraat 23

Buurt, woongroep & Co
Op dit moment wordt in de Staatsliedenbuurt 
gerich te actie gevoerd tegen de horizontale 
verkoop door de woongroep met steun van de 
W ijkraad en de daarin vertegenwoordigde g roe
pen. De Woongroep heeft een aantal woningen, 
die te koop aangeboden (gaan) worden, bezet, 
te  weten Groen van P rin s te re rs tra a t 3 '" ,  
w aar nu een gezin m et twee kinderen woont, 
B entinckstraat 48', w aar ook een gezin met 
kind zit. Van B oetzelaerstraat 72 hs, een ge
zin m et twee kinderen, in Bentinckstraat 35', 
een echtpaar, en in Van Hogendorpstraat 
23”  zit nu een studerend echtpdar.
Wij zijn als groep en als individuele bewo
ners zeker bereid huur te betalen voor de be
zette woningen en zo als norm ale huurders 
te  fungeren, zoals het hoort.
Wij zijn eensgezind in ons verzet tegen de 
geplande verkoop en zullen onze acties zeker 
doorzetten. Wij hopen dat u zich als m ede
bewoner aan onze zijde schaart en samen met 
ons de bezette woningen en de bewoners e r 
van bescherm t. Dat betekent dat u, wanneer 
u ziet dat een huiseigenaar met behulp van 
zijn knokploeg op W ild-West m anier toegang 
probeert te verschaffen tot de bezette wonin
gen, u de politie waarschuwt en buren en le 
den van de Woongroep oproept om zo samen 
de eigenaar duidelijk te  maken dat deze hui
zen huurwoningen zijn voor ons gewone m en
sen.
Dat deze oproep niet zo m aar een oproep is 
blijkt wel aan de hand van wat e r  in de Van 
Hogendorpstraat 23” heeft plaatsgevonden. 
Woensdag 15 februari is het tot een treffen

gekomen tussen de Woongroép en de eigenaar, 
de heer Verlinden, gekomen. De heer V er- 
linden wilde de etage namelijk nog even snel 
verkopen aan een partiku liere koper. Niet aan 
de gemeente, want die biedt volgens hem te 
weinig. Om hier tegen te protesteren  heeft 
de Woongroep de woning bezet.

De huisbaas vond het nodig, zoals hij ook 
tegen de politie heeft verteld , om voor eigen 
rec h te r  te gaan spelen. Een civielrechtelijke 
procedure zag hij niet zitten, want dat had 
hij al eens gedaan en heeft hem toen 1500 
gulden gekost. Die bewuste avond toog m eneer 
Verlinden gewapend met een gasbrander het 
pand aan de Van Hogendorpstraat binnen. Hij 
beukte met de gasfles tegen de deuren, ont
vlamde daarna het gas en spoot een flinke 
steekvlam  naar binnen.
De bezetters riepen door middel van een 
megafoon de buurt bij elkaar. Politie en brand
w eer werd gebeld. Toen dezen arriveerden  
had de 'huisbaas' de deur geforceerd en p ro 
beerde met rake klappen eigen rech tertje  te 
s pelen. De man werd meegenomen en e r  loopt 
nu een aanklacht tegen hem wegens hu isv re
debreuk en poging tot mishandeling. De Woon
groep heeft enorm veel steun gehad van de om 
wonende buurtbewoners. Dankzij die steun is 
e r  een klein succesje geboekt in de s tr ijd  
tegen dit soort m isstanden. Het begin van de 
samenwerking tussen buurt en Woongroep op 
dit punt, en de Woongroep hoopt op een b lij
vende samenwerking, die veel vruchten zou 
kunnen afwerpen.



Aanleiding branden 
in Staatsliedenbuurt

Gesprek met 
burgemeester 
teleurstellend
Op woensdag 8 februari heeft een delegatie 
van het wijkcentrum een teleurstellend gesprek 
gehad met burgem eester Polak. Aanleiding 
w aren de branden die begin december in de 
S taatsliedenbuurt plaats vonden, waarbij m e e r
d ere  mensen om het leven kwamen. De dele
gatie  pleitte in het gesprek voor m aatregelen 
om de brandveiligheid in de buurt te v e r 
groten. Daarbij stond voorop: de versnelling 
van de nieuwbouw, waardoor brandgevaarlij
ke krotten zo spoedig mogelijk kunnen v e r
dwijnen. De burgem eester wilde echter op 
geen enkel punt konkrete toezeggingen doen. 
De burgem eester begon met de verklaring, 
dat hij op een aantal zaken nauwelijks zou 
kunnen ingaan, omdat die op het te rre in  van 
een aantal wethouders lagen. Die wethouders 
konden, wegens vakanties, niet bij het gesprek 
aanwezig zijn. Een treu rige  zaak. Zeker , 
wanneer men bedenkt, dat het gesprek bin
nen een paar dagen na de brand was aan- 
g-evraagd. Wel beloofde de burgem eester in 
het college van B&W verslag uit te  b ren 
gen van het gesprek. De delegatie maakte 
vervolgens duidelijk, dat branden als deze 
onder m eer het gevolg zijn van een falend 
stadsvernieuwingsbeleid, De burgem eester - 
w erd gewezen op een mogelijk om de nieuw
bouw in de noord-oost punt te versnellen, 
m et name in de Van Beuningenstraat. N aar 
aanleiding van dat punt ontstond een lange 
diskussie over wat e r  m oest gebeuren met 
de krakers die nu in die s traa t wonen. De 
burgem eester vond, dat de krakers geen recht 
hadden op vervangende woonruimte. Ook het 
w ijkcentrum  is van mening, dat krakers niet 
zo m aar boven aan de urgentielijst kunnen 
worden geplaatst. Dat zou onrechtvaardig zijn 
tegenover mensen die al jaren  op die lijs t 
staan  en niet kunnen of willen kraken, M aar 
wel p leitte de delegatie ervoor, dat k rakers 
op een andere m anier geherhuisvest zouden 
worden. Bij voorbeeld in woningen die door 
'no rm ale ' woningzoekenden worden geweigerd 
en in woningen die leeg komen, m aar binnen 
een paar ja a r  gesloopt gaan worden i.v.m . de 
stadsvernieuwing. De burgem eester deed een 
vage toezegging, dat hij deze mogelijkheden 
door de gem eentelijke diensten zou laten 
uitzoeken. Ten slotte kwam nog het feit ter 
sp rake , dat een aantal krakers die door de 
brand dakloos werden, op een slechte m anier 
door de gemeente zijn behandeld. Zelfs twee 
m ensen die in het bezit waren van een u r -  
gentie-bew ijs zijn niet aan onderdak gehol
pen. In dit soort gevallen dienen geen buro- 
k ra tiese , m aar m enselijke overwegingen een 
ro l te spelen, zo stelde de delegatie. Al met 
al dus een erg teleurstellend gesprek zeker 
nu de gemeente twee maanden de tijd heeft 
gehad om het gesprek voor te bereiden, In 
een brief heeft de wijkraad nog eens blijk 
gegeven van zijn verontwaardiging hierover, 
De burgem eester en de verantwoordelijke 
wethouders dienen hun verantwoordelijk voor 
de slechte situatie in de Staatsliedenbuurt 
te  aanvaarden. E r moeten op korte term ijn 
m aatregelen genomen worden die uitzicht 
bieden voor de honderden bewoners die jaar 
in ja a r  uit de buurt om zich heen zien v e r
pauperen, Snelle nieuwbouw en betaalbare 
huren. Daar gaat het a lle re e rs t om. En ju ist 
op dat punt had de burgem eester een t e 
leurstellende mededeling: de nieuwbouw-plan
nen in de noord-oost punt blijken te veel 
geld te gaan kosten, Indirekt zei hij daarm ee, 
dat dat wel eens de vlotte gang van zaken 
zou kunnen gaan belem m eren. Dit mag i^a- 
tuurlijk  niet gebeuren. Daarom zal het w ijk
centrum  deze maand van Kuypers en De Cloe 
de verantwoordelijke wethouders, duidelijk
heid eisen, nu de burgem eester die niet heeft 
willen geven.

Het Wijkcentrum,

STAATSLIEDENTOERNOOI
In mei zullen de scholen van deze wijk weer 
gaan strijden  om de T rofee, die door het W ijk
centrum  vijf jaar geleden beschikbaar werd 
gesteld. Dat betekent dus het ee rs te  fee s te 
lijke lustrum  van het "Staatsliedentoernooi” 
D it jaar wordt aan de deelnem ers(sters) een 
feestavond aangeboden in de Koperen Knoop, 
Als vanouds zal de voetbalvereniging D.V.O.S 
zijn terreinen  g ratis beschikbaar stellen.
Wij hebben nog een verzoek aan de scheids
rech ters  in deze buurt: Meld u zich om een 
of m eer wedstrijden leiding te geven. Bij 
voorbaat dank,
H, Swalef. tel. 86 07 16,

OUDERS 
OP HERHALING
Al sinds augustus is e r  een groep Volw asse
nen op Herhaling bezig indeZaagm olenschool. 
Het enthousiasme is  zo groot, dat men van 
geen ophouden weet.
De ochtend bestaat uit rekenen en taal en een 
praatgedeelte om eigen ervaringen uit te  w is
selen  of om iets te leren  over bijvoorbeeld 
onderw ijs, kinderen en huishouden of om plan
nen te horen over het woonerf, wie en wat 
Amnesty International is , over drugs, to 
neelstukken en wat al niet meer.
Uit deze belangstelling is ook een nieuwe 
groep geboren op donderdagmorgen in de W it
te  Brug. De redenen om naar zo'n cursus te 
gaan zijn voor iedereen verschillend.
''Ik  kwam het lokaal binnen en was best een 
beetje nerveus. M aar een kw artier la te r was 
ik daarover heen. L ater hoorde ik dat ie d er
een dat wel had".
"W e krijgen iedere week huiswerk mee van 
elke les. Daar ga ik 's  middags voor zitten 
en laat de rom m el de rom m el. De kinderen 
snuffelen graag in mijn le sjes, om te kijken 
hoe ver we zijn. Mijn man vindt het prachtig 
en roept telkens wanneer iemand iets vraagt,

DOKACURSUS
Binnenkort s ta r t  e r  een cursus doka (* don
kere kamer) techniek in de Witte Brug. H ie r
in zal aandacht worden besteed aan het v e r
werven van basiskennis en donkere-kam er -  
technieken (filmontwikkelen, contactdrukken, 
afdrukken, afwerken, retoucheren, etc,). D a a r
naast kan e r  geëxperim enteerd worden m et 
ontwikkel - en afdruktechnieken.
Duur: 6 weken. Kosten ongeveer f 75,-. H ier 
bij zijn alle te gebruiken m aterialen inbe
grepen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven aan de 
bar in de Witte Brug, W ittenstraat 27, tel. 
84 86 72.

FILMKLUP WITTE BRUG
Op 7 m aart draait in de filmklup Witte Brug 
een film van Alain Tanner over de nasleep 
van de "generatie  van '6 8 " . Op 21 m aart 
muziek en vrijheidsfilm  uit Bolivia.
Beide avonden gaat de zaal 19.30 uur open 
en begint het program m a om 20,00 uur.

LUSTRUM
Het ee rs te  lustrum  van de A m sterdam se Bond 
voór Ouderen en Minder Validen valt niet op 
18 oktober, zoals in de vorige wijkkrant werd 
gem eld, m aar al op 18 m aart, De ee rs te  va
kantie is van 6-13 mei. Inlichtingen zijn te 
krijgen bij mevrouw M. Vermunt, Bentinck- 
s tra a t 93, of telefonisch 86 04 35,

Verhuizing
Buurtnuis "Ons Huis" gaat op 13 m aart v e r
huizen naar het Schippersinternaat aan de Van 
H allstraa t ^onder de poort door tegenover 
de Van B oetzelaerstraati. E r zal een week 
nodig zijn om de boel op orde te brengen, 
n p  c-lnh< starren weer o d  2 0  maart.

v raag  het m aar aan m oeders, zij weet alles, 
want ze zit weer op school".
Mensen die deze reak ties lezen en het ge
voel hebben van: Hè, dat zie ik ook wel z it
ten: Snel opgeven. Op donderdagochtend is er 
nog plaats. Nog even iets over de cursus 
zelf, deze wordt voorbereid en gegeven door 
v rijw illigers, die het verschrikkelijk  leuk vin
den om nu eens aan volwassenen ta a l-  en r e 
kenles te geven. M isschien is dit een ex tra 
stim ulans om nu toch eindelijk eens over de 
drem pel te komen. Te vaak horen we: ik wil 
wel, m aar ik durf niet.
Toch eens proberen!
Inlichtingen en aanmelden:
Buurtcentrum  Ons Huis, tel. 84 12 62 (Hen- 
rië tte) of ABC tel. 86 03 24 (Denise').

PS
Op maandagavond is e r  een lees cursus voor 
volwassenen. E r zijn mensen, die door a l
le rle i toestanden nooit lezen of schrijven 
hebben geleerd of de kans niet hebben gekre
gen.
Mocht u zulke mensen kennen, geef dan ons 
telefoonnummer eens door. Misschien willen 
ze graag leren lezen en schrijven, m aar we
ten ze niet dat e r  zo'n cursus in de buurt 
bestaat!

Gratis vervoer
Woensdagavond 14 decem ber 1977 kregen tien
duizenden A m sterdam m ers gratis tram kaarten 
in de bus. Dat dit geen laat Sinterklaaskado 
van het G.V.B. was, bleek uit een stencil dat 
ook huis-.aan-huis versp reid  werd. Onder het 
motto "B ekijk ‘t effe....ik  r ij voor iiks' 
werd gepleit voor g ra tis  openbaar vervoer 
en tegen de invoering van het zonetarief. 
V erder eiste men betere kwaliteit van het 
openbaar vervoer, In onze buurt betekent 
dat, dat lijn 18 vaker langskomt en dat er 
eindelijk eens iets gedaan wordt aan die v re 
se lijke  h err ie  die de tram s vooral in boch
ten bij de Van H allstraa t en Van der Hoop- 
s tra  at maken.
Men wil het echter niet bij dit ene protest 
la ten , e r  is besloten tot het oprichten van 
de zwartrijbond. Deze bond wil alle zw art
r ijd e rs  organiseren en dan m assaal voor g ra 
tis  openbaar vervoer dem onstreren. E r w or
den speciale zw artrijdagen georganiseerd.
Als je  dan een boete wegens zw artrijden in 
tram  of bus krijgt, kun je j e  geld terughalen 
bij de zwartrijbond.
De ee rs te  zw artrijdag is nog deze maand» 
Wanneer en hoe je mee kunt doen kun je 
lezen op de affiches die overal in de buurt, 
m aar zeker op de tra m - en bushaltes worden 
opgehangen.

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

BEJAARDEN IN BEWEGING
In de Witte Brug kunnen bejaarden iedere 
maandagmorgen van 10-11 uur volksdansen 
(kosten f 1,25 per ochtend). Van half twaalf tot 
12.15 uur is e r  g ra tis  bejaardengymnastiek. 
De Witte Brug is in De W ittenstraat 27, tel. 
84 86 72.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke ee rste  maandag 
van de maand huis-aan huis verspreid  in d e  
S taatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktie: Lucv P rijs  fopmaak), 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*.
Redaktie adres: Van H allstraat 81 en 2e Hu
go de G rootstraat 5'. De kopij voor de vol- 

.gende krant dient voor 20 m aart ïngele- 
verd te zijn. Ook ingezonden brieven zijn 
van harte welkom.
Klachten over de bezorging: te l . 82 11 33.

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 w ijkcentrum , Van H allstraat 81 - 
te l. 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 ontmoeten en u 
opgeven voor een van de werkgroepen in de 
wijk.

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies en hulp wat betreft huur- en woonza- 
ken, op de volgend» 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 -  Telefonisch spreekuur: 
te l. 84 02 30 's  middags van 2 tot 4 uur 
( nieuw adres) Van Limburg S tirum straat 
119 -  in het ontmoetingscentrum "Koperen 
Knoop" -  spreekkam er I.
In de Hugo de G root/B ilderdijkbuurt houdt de 
sociaal raadsvrouw spreekuur in het B ilder- 
dijkpark 4A op m aandag-, dinsdag-, donder
dag en vrijdag van 9 tot 12 uur, Telefonisch 
spreekuur! T el, 12 00 89, 's  middags van 
2-4  uur, v

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
m aandag-dins dag-donderdag-vrij dag 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: 
maandag van 13 tot 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
b ergenstr. 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 
tot 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.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond voor 
Ouderen is gevestigd in De Koperen Knoop, 
Van Limburg S tirum straat 119.
Het hele jaa r door zijn de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
13.00-16.00 uur.
OMBUDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbe id s- en 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belastin
gen, konsumentenzaken kunt u dinsdag van 10- 
12.00 uur en donderdag van 19-20.00 uur te 
rech t op het om budsspreekuur van de Partij 
van de Arbeid. Fred. Hendrik Plantsoen 50.

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kommissie BejaardenK on- 
takt:
maandag, woensdag, vrijdag van 9.30-10.30 en 
woensdag 14.00 15.00 uur in de Spaarndam - 
rn erstraa t 44 hs.


