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INSPRAAK WOONERF 
„DE WESTERSTAATSMAN” 
IS BEGONNEN
A ls »  in her woonerfgebied woont ften westen 
van de Van H a lls traa t heeft u inmiddels a lle 
maal de gem eentelijke woonerfkrant in de bus 
gekregen. A ls  u hem niet heeft. kunt u hem 
afhnlen op het wijkcentrum.
De gemeenteraad heeft op 1 maart toegezegd, 
dat het geld voor de aanleg van het woonerf 
beschikbaar is. Du betekende ook dat de .In
spraak kon beginnen. P er straat o f straatsnik 
wordr u uitgenodigd door de gem eente, om 
over uw «traa t te komen praten. Bij de u it
nodigingen krijgt u tekeningen hoe uw straat 
zou kunnen worden. E r zijn  inmiddels al een 
paar van zulke straatvergaderingen gehouden. 
Helaas komen e r  som s maar weinig buurt
bewoners naar toe. Na de eerste  vergadering 
z ijn  de leden van de ’ buurtgroep w oonerf 
op  bezoek geweest bij zo'n 30 bewoners van 
de straatstukken. die voor deze vergadering 
waren uitgenodigd. Z e hebbengevraagdwaarom 
deze mensen niet op de vergadering waren. 
D éze  mensen bleken bijna allemaal erg  te 
vreden te zijn met het woonerf. V erder had
den ze  best een goede reden waarom ze niet 
waren gekomen.
De buurtgroep is  e rg  b lij, dat e r  zoveel 
enthousiasme voor het woonerf is. M aar u 
zult w el begrijpen dat het voor ons onbe
gonnen werk i «  om iedereen naar z ’ n me~ 
ning te komen vragen. Daarom dringen wij 
e r  m et klem op aan: KOM NAAR D E S T R A A T - 
VERGADERINGEN ALS U WORDT UITGE 
NÖDtCD.
Kunt u beslist niet komen, laat dan toch iets 
van u horen: kom even naar het wijkcentrum 
(v . of bel even op; S2 11 33.
Op het wijkcentrum is  bovendien ook een klei - 
ne woonerftentoonstelling ingerlcht.
Inmiddels Is ons ook gebleken, dat men niet 
a ltijd  begrijpt, hoe het z it met het evenruele 
parkeren in de Donker Cortlusstraat en hij 
de sporthal in de Van Hogendorpstraat. N a - 
tm u iijk  worden daar veel m eer parkeerhaven? 
gemaakt dan er nu zijn; e r  komt f ‘ dwarspar~ 
keren” . Ook wordt de verlichting verbeterd. 
Zulke dingen, en nog vee l m eer. k rijgt u te 
horen op de straatvergaderingen. Dus nog
m a a ls  kom e r  beslist naar toe. V  kunt nu 
laten horen hoe u over het woonerf denkt. 
\chteraf kankeren heeft geen zin.

Buurtgroep
"W oon erf De W ester Staatsman1*.

BUURTGROEP 
GEZONDHEIDS 
CENTRUM
Heeft u Jan en Mlen a l gezien?
Z e  hangen samen voor het raam van het w ijk 
centrum, en m isschien heeft u zich al bij de 
buurtgroep gezondheids centrum aangesloten. 
W eet u, het gaat om de gezondheidszorg, in 
onze buurt, dus om de zo rg  voor uw gezond» 
held. De plannen voor de oprichting en de bouw 
van een gezondheidscentrum zijn in vo lle  gang» 
lt-r moet nog heel wat werk verzet worden 
en het zou dan ook fijn zijn als m eer buurt
bewoners zich bij de groep  aansluiten.
E r  is nu onder andere een groep die zich 
bezig  houdt met de bouwplannen en een groep 
d ie  zich bezig houdt met de financiering. 
V oo r  deze groepen zoeken we nog mensen die 
(deskundige;» inbreng kunnen ge\’en over deze 
zaken.
M aar. deskundig of m ei. gezondheidszorg is 
voor iedereen. Daarom is het in leder geval 
nodig uw mening en uw verlangens over g e 
zondheidsvoorzieningen te laten horen. U bent 
dus allem aal van harte welkom bij de volgen
de bijeenkomst van de buurtgroep gezondheids
centrum. Bel voor in form atie naar M uriel 
Brummel, tel. 82 03 68. of An van Dijk, 
teL  84 23 81.
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EIGEN KANTOOR VOOR VOORPOSTMAN
De voorpr;*:funcnonaris van Gemeente
lijk  bureau Besttnirscontacten de heer M at- 
tie  heeft sinds 22 m aart een eigen kantoor 
in onze buurt.
H ij houdt op maandag, woensdag en vrijdag 
van JO.OO tot 13.00 uur spreekuur ln de Van

Hallstraat 611 ftegenover de r ;- f^ s s e k e rk ).  
Bewoners die inform atie w illen hebben en hulp 
btj liet leggen van contacten met gem eente
lijke  diensten kunnen daarvoor bij de heer 
M attie terecht. Het telefoonnummer ts 826773

GEVEL- 
EMBLEEM
voor

99
99

De Koperen 
Knoop
Boven de ingang aan de Van Limburg Stirum - 
straat IW  is sinds kort het embleem van De 
Koperen Knoop aangebracht. Het bestaat uit 
twee 40 on . gro te koperen knopen hevestigd 
op een driehoekig fram e,
De knopen zijn vervaardigd door de bekende 
koperslager ju lius B a ller en Zn. B.V. D eze 
110 jaar oude zaak. jarenlang aan de K lo 
veniersburgwal «"■•.estigd, heeft nu een kan
toor aan de De W'rtenseraat 182.
Het vervaardigen van deze knopen is een 
prachtig staaltje vakmanschap geweest. Aan 
de hand van een orig inele  koperen knoop is 
e e rs t een tekening gemaakt op ware grootte, 
Vervolgens heeft men een 1 mm. dikke ko
perplaat ln de gewenste vorm  gebold en daar
na met hamer en beitel het re lië f ingedreven. 
Het w erk  werd u itgevoerd ln de werkplaats 
van Monumentenzorg in een oude synagoge aan

de Nieuwe Uilenburgerstraat. Het was enorm 
fijn  om daar te zien hoe langzaam maar z e 
ker de knopen vorm  kregen onder de vaardi
ge  handen van de koperslager. Een waar g e 
duld merkje. Voor ons buurtcentrum is z o 
iets niet te betalen.
En dai behoefde gelukkig ook niet. Julius 
B a lle r  bood ons deze knopen aan tegen een 
vriendenprijsje, waarvoor we hartelijk dank
baar zijn.
Voor mensen, welke zulke staalt|es van ouder
wets vakmanschap waarderen, volgt h ier nog 
een goede tip.
D e werkplaats van Monumentenzorg in de s y 
nagoge aan de N ieuwe filenburgergtraat 61 -  
toegang via houten deur in schutting *  Isovfer- 
dag voor belangstellenden geopend, o p  de 
ga lerijen  is een tentoonstelling ingericht van 
prachtig i jz e r  sm eedwerk, houtsnijwerken ko
perwerk, De moeite waard om eens re gaan 
kijken.
De synagoge is geopend tijdens de werkuren.

Binnenkort ook op de t.v.l 
LAATSTE VOORSTELLINO 
VAN BOSSE-MUSICAL
De kinderen van de Van Bosseschool hebben 
m et hun musical "H e t verdwenen lie d je '’ 
een succesvolle toem ee gemaakt langs Am 
sterdam se bejaardenhuizen.
W el zo ’ n tweeduizend bejaarden hebben kun
nen genieten van de voorstelling. De kinde
ren hebben e r  heel wat v r ije  woensdag- en 
zaterdagmiddagen voor over gehad. En som » 
■zagen ze  e r  wel tegen op om weer hetzelfde 
stuk te moeten gaan doen. Maar elke keer 
was het ook weer de m oeite waard als ze 
zagen hoe vee l p le z ie rd e  mensen e r  van 
hadden. Elke keer kwamen de bejaarden na de 
voorste lling  spontaan aan de kinderen v e rte l
len wat een heerlijke  middag ze gehad had
den. Soms tr.et tranen in dc ogen van ont
roering. Het succes van de musical blijkt ook 
uit het fe it dat er t.v. opnamen van gemaakt 
zijn. Van de 500 scholen die zich  voor een 
m usicalwedstrijd van de KRO hadden inge
schreven. werd de Van Bosseschool u itge
kozen, De uitzending onder de titel lene M le - 
ne M usical zal ongeveer eind m ei -  begin 
juni plaatsvinden.
M aar zolang hoeft u niet te wachten als u 
Het Verdwenen L ied je  nog niet gezien heeft. 
Omdat som mige mensen uit de buurt de e e r »  
ste  openbare voorste llinggem ist hebben, wordt 
e r  nog een slotvoorstelhng gegeven in het 
St. Elisabeth-patronaat op de Marnixkade. 
D e avond begint om half acht en Js op een 
vrijdag , 28 april, zodat ook kinderen nog 
kunnen komen kijken. De kaarten zijn voor 
een gulden verkrijgbaar bij de schooL

WH JE OOK WONEN?
De W erkgroep Jongerenludsvescing nodigt jon 
geren  uit de buurt d ie dringend woonruimte 
nodig hebben uit voor een vergadering in de 
Witce üriig .W ittenstraat 27'< op 20 april, 
8 uur.
D eze  zal gaan over het Jongerenhussvestlngs- 
pro jekt Van Hogen dorpstraat 41-4^;
Op een bmirtvergaderinc op 7 juni } ö77 deed 
wethouder Kuvpers de toezegging dat de w o 
ningen m de Van Hogendorpstraat 41 -4? voor 
Jongerenhuis vesting bestemd konden worden. 
De heer Mulder van Volkshuisvesting gaf het 
woningbedrijf opdracht een onderzoek te v e r 
richten naar de geschiktheid voor Jongeren
huis vesting in de20 woningen. De resultaten 
waren als volg?:
1. de opknapkosten werden zeraam d op 

f  256.000...
2. hierdoor zou de huur zeer hoog uitvallen.
3. er werd gesteld  dat de woningen in 

gesloopt zullen worden
4. aan woningnood onder jongeren in de Staats-  

lieJenbuurt werd getw ijfeld ; in de Van Ho 
genJorpstraat 51-71 /het vonge jongeren
huis ve*tingsprojekt‘ wouden namelijk enkele 
woningen leeg «taan.

Door de W erkgroep Jongerenhmsvesting

(Vuurtoren, W iice Brug, Woongroep, R eglo - 
Qverleg, ANJV en KM AN» werd een b rie f aan 
Kuypers gestuurd, waarin de konklusies van 
het onderzoek in tw ijfe l werden getrokken:
1. de opknapkosten kunnen veel lager; buuri- 

archltect ir . Hein de Haan heeft een on
derzoek verricht waarbij de totale opknap
kosten geschat werden op f  75.000,- (re** 
parntie van vloeren, leidingen, sanitair, 
glas en het brandvrij maken van trappen
huizen*. Ook de Haan kon zich niet veren i
gen met de konklusies van het woningbe

d rijf.
Welke normen hanteert de gemeente voor 
tijd e lijke  jongerenhmsvesting?

2. de huur 20u du* ook wel meevallen
3. het is o ffic iee l bekend dat de woningen pas

in 1^84 gesloopt zullen worden; hierdoor 
wordi de huur nog lager, wnnt de kosten 

worden over zes Jaar verdeeld.
4. voor dit argument schieten woorden t e 

kort.
In oktober 1977 werden e r  door de werkgroep 
v ie r  informatie-avonden georganiseerd in de 
W itte Brug.
Na nog enkele brieven , naar Kuypers en naar 
de gemeenteraad, werd de kwestie op d eagen - 
da gezet van de W erkgroep Panden (een kom
m iss ie  van Volkshuisvesting1*.
Op d ie vergadering bleek geen van de ambte
naren te weten waar hij over sprak (verdw e
nen rapporten, geen binnengekomen agenda, 
delegatie  van de werkgroep Jongerenhuis ve< ■ 
ting was niet verwacht, “ waar ligt d iestraat?

Na een korte Inleiding vroegen w ij ons ttf, 
waarom  het Jongerenhufsvestingsprojekt Van 
Hogendorpsiraat 51-71 wel binnen twee maan- 
den verwezenlijkt kon worden.
De heer Mulder verdedigde het onderzoek met 
de vraag;
'•W aarom  niet de hele Van Hogendorpsiraat 
binnen 2 jaar tegen de vlakte en daarvoor in 
de plpats nieuwbouw 2etten?M 
Ons antwoord was dat de Van Hogendorpstraat 
pas over zes jaar gesloopt wordt en dnt v o l
gens het bestemmingsplan dit terrein  een open 
ru im te tussen de nieuwbouwwoningen wordu 
M ier blijkt dus dat de "deskundige”  die h ie r 
ove r  advies moet uitbrengen e r  niets van af 
weet.
Op grond van deze ervaringen hebben w ij 
Kuypers een b rie f gezonden met veel kritiek 
op zijn beleid.
D e situatie is nu zo  dat de ambtenaren na 
negen maanden nog steeds geen besluit over 
deze zaak w illen nemen, doordat bij elke 
vergadering dit punt w eer doorverwezen wordt 
Op de vergadering van 20 april zullert samen 
m et de toekomstige bewoners verdere stappen 
overwogen worden.

De W erkgroep J ongerenhuisvesting.



Vernieuwing N.O.P. in grote 
buurtvergadering besproken

BALLET VOOR KINDEREN
Op de balletklub voor kinderen van 6 tor 8 
Jaar in “ De R e ig e r "  z ijn  nog wat plaatsen 
v r ij.  De klub Is op woensdagmiddag van 4 rot 
5 uur en de kosten zijn  fl. 8 .—  in de maand 
(vo o r  4 keer).
E r  wordt door een balletlerares "k la s s ie k "  
ballet gegeven, dus geen ja z z -  of.soulballet. 
A ls  e r  voldoende belangstelling bestaat kan er. 
gestart worden met een tweede groep van 8 
tot 10 jaar.
Opgeven bij Dick van der Heijden.
Buurtftils "De. R e ig e r " ,  Van Reigersbergen -  
s traat 65; telefoon 84 56 76.

OPROEP
i E r  is nog plaats bij de volgende twee klups:

-  naaicursus? op maandagavond van i$,30 tot 
21.30 uur

-  grondgymnastiek voor dames op dinsdag
ochtend van 10.00 tot 11,00 uur.

N adere inlichtingen over deze klups bij het 
buurthuis De R e iger, VanReigersbergenstraat 
65. teU 84 56 76.

KURSUS WANDKLEDEN
In buurthuis "D e  R e ig e r "  zal half april tor 
half juni een kursus wandkleden worden g e 
geven, m its voor deze groep  voldoende be
langstelling bestaat.
De kursus omvat 10 lessen, waarbij u onder 
deskundige leiding wordt ingewijd in d iverse 
handwerktechnieken. Dat alles terw ijl u werkt 
aan uw eigen wandkleed.
H eeft u belangstelling, meldt u zich dan aan 
voor de lmroduktiebijeenkomst. die in april 
za l worden gehouden en waar de kosten en het 
tijdstip  van de kursus in onderling overleg  
kan worden geregeld .
Wacht u vooral niet lang met uw reaktie, 
het is al aprill
Aanmelding bij Sofia tn buurthuis "D e  R e i
g e r " .  Van R e igersbergenstraa tbV tel. 84 5676

Praatgroep voor vrouwen
’ s Maandags van half tien tot half twaalf is 
e r  een praatgroep voor vrouwen in buurthuis 
’ t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5. De 
kosten zijn  f  2,50 per keer flnclusief een 
kopje koffie).
O it seizoen zijn e r  8 bijeenkomsten, waar 
In form atie wordt gegeven en ged iscussieerd  
wordt over onder andere de volgende onder - 
werpen:
• lk w il weer naar school, wat kan ik gaan 

doen?
• W elke banen zijn e r  m ogelijk?
-  Hoe doe ik dat m et mijn huishouden?
-  Is e r  opvang m ogelijk  voor m ijn kinderen?
-  Wat kost dat allemaal?
Inlichtingen en aanmeldingen in 't  Trefpunt 
b ij E ls en Thea, of* bij T ru d ie  V erw eij, teL, 
82 79 36.

| Klaverjassen in ,De Refger'
"D e  R e ig e r " ,  één der vele buurthuizen van 
de vereniging "O ns H uis" heeft al sinds 15 
Jaar een zeer g eze llig e  en goed lopende k la- 
verjasclub in huis. op de dinsdagavond.
Na de paasdagen wordt w eer begonnen aan een 
nieuw seizoen. G eïn teresseerde volwassenen 
kunnen w ij inschrijven voor het lidmaatschap 
ied ere  dinsdagavond wordt e r  gespeeld van
20.00 -  + 23,00 uur in "D e  R e ig e r " .  Van 
Relgersbërgenstraat 65.
Iedereen , d ie op *oek is naai* een g eze llig e  
verpozing in een opgewekte en geanimeerde 
s fe e r ,  kan ztch opgeven bij onderstaande adres -  

J sen:
persoonlijk : iedere dinsdagavond in het buurt
huis
telefonisch: dhr. W. B rizee . J. Lijnsenstraat 
7 ' " .  tel. i6  74 5 1
dhr. C.J. Teunlsse, Mesdagstraat 2 i*\  teL 
79 42 40

m evr. Van Soest, E lls . Wolffstraac 4 *\  tel. 
18 72 72.

Het R ogio-overleg  (aktiegroep van buurtbe
w oners. buürtgroepen en politieke partijen) 
heeft op 7 maart een grote buurtvergadering 
georgan iseerd, waarin de vernieuwing van de 
Noord  Oopc Punt hei onderwerp van gesprek 
was. Behalve buurtbewoners waren er g e 
meenteraadsleden van de PvdA. CPN , CDA, 
VVD  en PPR  aanwezig. De bedoeling van die 
vergadering was de raadsleden duidelijk te 
maken dat de gemeenteraad de eisen en stand
punten van de buurt c . a . v .  hei zogenaamde 
'Stedebnuwkundlg Plan NO P' moet utrvoeren. 
D it siedebouwkundlg plan heeft van 20 februari 
t/m 18 maart op verschillende plaatsen in de 
buurt ter inzage gelegen. Voor de mensen die 
van deze situatie weinig op de hoogte zijn 
volgt een klein ^tukje geschiedenis.

Jn september '76 kwam de Gemeente op aan
dringen van het reg io -o ver leg  mei een voor
s te l voor de aanpak va » de NOP. U itgangs
punten van het R eg lo -overleg , die namens de 
buurt het overleg met de ambtenaren gevoerd 
beeft, waren de door de buurt en het R eg io - 
o v e r le g  opgestelde eisen en voorwaarden om 
de vernieuwing m ogelijk  te maken zoals:
- snelle nieuwbouw. - betaalbare huren. - 
m eer mankracht voor de stodsvemieirwing,
- geen kaalslag, maar een manier van bouwen 
waarbij bewoners kunnen doorschuiven van hun 
oude naar een nieuwe woning, -  leefbaar 
houden van de buurt, ook tijdens de vernieuwing 
Vanaf eind 1976 is door de gemeente (A m b
te lijk e  Buurtgroep> en de buuri(Regio-overleg> 
gewerkt aan een vernieuwingsplan voor de 
N O P: het stedebouwkundig plan. Door de druk 
van de buurt kwam dit plan zom er '77 gereed. 
Ruim 400 buurtbewoners kregen op een ten
toonstelling in de Van Hogendorpschool twee 
plannen re zien: één van de dienst stadsont
w ikkeling en één van het Regto-overleg. Het 
plan van het R eg lo -overleg  week op drie  pun
ten af van de voorstellen van Stadsontwikke
ling:
1. Het R eg io -overleg  w ilde geen parkeergara
g e  als bewoners daarvoor moesten betalen
2. e r  moest een gro ter aantal kleine woningen 
gebouwd worden.
3. achter de huidige verenfabriek konden m eer 
woningen gebouwd worden.
De bewoners spraken zich in grote m eerd er
heid uit voor het plan van het R egio-overleg . 
Op basis van de reakties uit de buurt op de 
voorste llen  rijn  de hele ambtelijke buurt- 
groep  (m et inbegrip van Stadsontwikkeling1» 

en het R egio -overleg  tot een zogenaamd 
’ kompromis-plan* gekomen. In dit p lan isvoor 
het konflikt over de parkeergarageeen dubbele 
oplossing gekozen.
n l.: alleen een parkeergarage als deze gratis

is . zo nier, dan moeten e r  op de g e r e s e r 
veerde plek woningen gebouwd worden. Het 
bebouwingsvoorstel achter de verenfabriek 
w erd  grotendeels uit het plan van het R eg io - 
ove r leg  overgenomen.
O ver het percentage gro te  <?n kleine woningen 
b leef versch il bestaan, ook binnen de ambte- 
HJke diensten. Met wethouder De Ctoe is de 
afspraak . gemaakt dat hec (kom prom ls-'plan 
in de gemeenteraad behandeld zou worden, 
nadat de buurtbewoners in september de g e 
legenheid kregen hun laatste reakties o f be
zwaren te geven.
Een van de oorzaken van vertraging is  het 
‘ herschrijven ’ gew eest van het kom prom is- 
plan door de dienst Stadsontwikkeling. Dit plan 
van SO is wel grotendeels hetzelfde als het 
vo r le e  maar bij de w e e  belangrijkste v e r 
schilpunten, de park«eroplo«ssing en de hoe
veelheid  grote en kleine woningen wordt in het 
nieuwe plan alleen uitgegaan van het standpunt 
\an SO. waarbij hei standpunt van de buurt 
u iterst beknopt en nier geheel volled ig wordt 
weergegeven.

Bezwaarschrift word) 
S april op het stadhuis 

ingediend.

Begin decem ber ’ 77 schreef liet R eg io -ove r
leg  een protest tegen de gang van zaken naar 
wethouder De C loe. Het resultaat van dit 
protest was dat liet bereikte kompromis-plan 
nu samen met het plan van SO in de behan
deling wordi genomen, maar dat mi de buurt - 
standpunten wel gehonoreerd worden valt met 
te  zeggen. Het plan wat hieruit voort kwam. 
is  het plan welke vorige  maand te r  inzage heeft 
gelegen  in de buurt, en op de grote hiiurcver
gadering van 7 maart is dan ook dir 'S te - 
debouwkundlg Plan NO P' aan de orde g e 
komen.
Doordat de buurt gekozen heeft voor g e fa 
seerd  slopen en bouwen om kaalslag, en 
daarmee een rweede Kattenburg, te v o o r 
komen. is op de buurtvergadering de 'd oo r- 
schmving' van oude naar nieuwe woningen 
een onderwerp van gesprek  geweest. Het p ro
bleem  is  namelijk dat door een ongunstige 
fasering de nieuwbouw al bewoond is als een 
g roep  bewoners aan de beurt ls om door te 
schuiven. Daarmee kwam ook het punt ter 
sprake hoeveel g ro te  en kleine woningen g e 
bouwd moeten worden (woning differentiatie)

H ei R egio -overleg  er. de Wijkraad vinden dat 
het aantal kleine '2 -  en 3-kamerwonlngen' 
en gro te  '4 kamers en meer'' woningen aan* 
gepast moet zijn aan de behoefte m de buurt. 
Z e  w illen 4f}% groot en 6PT  klein. Veel k le i
ne woningen om een betere doorschuiving m o- 
gelljfc te maken, omdat veel oud bewoners 
nieuwbouw willen en ook longeren een m oge
lijkheid te &even om In de nieuwbomv te ko
men. Dit heeft, zoals eerder gezegd, tot een 
konflikt je le id  tussen de buurt en Stads
ontwikkeling. De laatste stelt zich op het 
«landpunt van S0~ grote en 507 kleine w o
ningen.

T en  aanzten van de parkeergarage stelt de 
buurr ztch op het standpunt dat deze. als die 
e r  moet komen, gratis  moet zijn voor do buurt
bewoners.
Hoewel dit niet gegarandeerd kan worden, 
behoeven de plannen voor nieuwbouw niet 
vertraagd  te worden.
D e invulling van de gereserveerde  plaats 
moet pas over 4 a 5 Jaar bekend ztjn. 
in de tussenlijd kan er onderzocht worden 
of die plaats wel geschikt ts voor een par
keergarage en o f e r  geen goedkopere vo r
men van parkeren zijn. E r  kan na een aontnl 
Jaren alsnog bekeken worden o f die garage 
e r  moet komen of niet.
Een ander belangrijk punt van dte vergade
ring was het standpunt van de buurt, t.a.v. 
de zogenaamde 'randvoorwaarden'. Voor de 
buurt betekent dit dat ten eerste genoeg 
geld moet zijn  zodat het plan werkelijk uit- 
gevoerd  zal gaan worden en dat daarmee so
c ia le  woningbouw tegen betaalbare huren tot 
stand wordt gebracht. Ten tweede een snelle 
afwerking van het plan en een slagvaardig 
uirvoeren van het plan staat o f valt met 
het aanwezig zijn  o f ombreken van de finan
c ië le  garantie. Het is  echter onaanvaardbaar 
dat na jaren wachten op vernieuwing deze 
financiële garanties met gegeven kunnen w or
den. Om door m iddel van premie-koopwonin- 
gen het verlies  k leiner te maken en tot be
taalbare nieuwbouw voor de huidige bewoners 
in de Staatsliedenbuurt te komen, wordt niet 
als een oplossing gezien . Verder moeten we 
benadrukken dat dit alles een kans tot s la 
gen heeft wanneer e r  betaalbare woon- en 
winkethuren komen.
Bovengenoemde kritiek en kritiek op punten 
die door ruim tegebrek achterwege zijn g e 
laten. is als bezwaarschrift op het Stede- 
bouwkundig plan ter behandeling genomen. Dit 
bezwaarschrift wordt door een groot aantal 
buurtbewoners op woensdag 5 april bij de des
betreffende ambtenaren op het stadhuis in ge- 
dlcnd. In het kort volgen hier nogmaals de 
eisen waar her om gaat:
- snelle en slagvaardige vernieuwing van de 
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- vaststelling van het stedebouwkundig plan 

volgens de standpunten van de buurt
- financiële garanties om her plan uit te 

voeren
- betaalbare woon- eti winkelliuren.

Oud-bewoners 
willen aktie
Op 14 maart, p re s e s  een week na de grote 
buurtvergadering. hebben een zestigtal oud be
woners (de mensen die allang in de buurt 
wonen) uit de gehele Staatsliedenbuurt ook een 
vergadering belegd. In deze vergadering werd 
ingegaan op de specifieke problemen uit het 
bezwaarschrift van het reg io -o ver leg  die voor 
deze groep  bewoners spelen bij de vern ieu
wing van de buurt. In dte vergadering werd een 
b rie f opgesteld waarin een vierta l eisen uit 
het bezwaarschrift van de buurt kracht wordt 
b ijgezet namelijk:
1. oud bewoners in de nieuwbouw
2. snelle en betaalbare nieuwbouw
3. financiële garanties dat de plannen u it

gevoerd  kunnen worden.
4. de oplossing van De C loe om p rem ie- 

koopwoningen neer te zetten ls ontoelaat
baar, omdat socia le  woningbouw noodzake- 
UJker is.

Belangrijk  bij die eers te  eis I*  dat een groot 
aantal bewoners bi j de doorschuiving uit de boot 
d re ig t te vallen. Het is zo dat de nieuwbouw 
in de Van Beuningenstraat halverwege dit jaar 
k laar k&mt en als a lles goed gaat aan de kop 
van de Haarlem m erweg in 19&U. Voordat be
woners toe zi jn aan doorsv'hulven van oud naar 
nieuw zijn de nieuwbouwwoningen al bewoond. 
De Gemeente moet daarom onderzoeken wfe 
e r  nü al naar die woningen w illen doorschui
ven. De woningen die dan leeg komen te staan, 
moeten dan rijdelijk  bestemd worden voor jon
geren  -huisvesting.
Een groot aantal bewoners gaan m ee als het 
bezwaarschrift van de buurt, de b rie f van de 
oud beyoaer-s en andere bezwaarschriften nn 

het stadhuis wordt aangeboden, om door hun 
aanwezigheid ernst te maken met deze zaak 
en e r  druk op uit tc oefenen. De b rie f, on
dertekend door de heren Swalef en le Duc

is  als onderdeel opgenomen bij hei bezwaar
schrift van het reg io -o ver leg .
D eze  brief zal door de oud bewoners op 5 
ap ril op het stadhuis ze lf worden toeeellcht. 
samen met de behandeling van bet bezw aar
schrift.
Belangrijk  voor de toekomst is dat de bew o
ners direkt betrokken v/orden bij het maken 
van de plannen voor de nieuwbouw. Door deel 
te nemen aan bouwteams hebben ze  een vin
g e r  aan de pols.
Voor diegenen die in teresse hebben is e r  op 
4 aprll een voorlichtingsavond in de Koperen 
Knoop om 8 uur. Deze avond gaat over de 
bouwplannen die gemaakt moeien worden voer 
de nieuwbouw in de Van Beuningenstraat (tus
sen de Vcm der Duinstraat en de H aarlem 
m erw eg ) en op de plaats waar nu de veren 

fabriek  staat. Komt allen en sluit aan bij de 
bewonersgroep. in form atie h ierover is te v e r 
krijgen  op het wijkcentrum, Van Hallstraat 
81, teL 82 11 33 en de lieer Swalef, J.M. 
Kem perstraat 11 hs, tel. 86 07 16,

In de vergadering werden eisen gesteld 
die aan de gemeente zuüen worden 
voorgelegd.

BAZAR
Gewoontegetrouw houdt de Doopsgezinde B e
jaarden Club haar bazar w eer in april.
D eze  bazar werd altijd  gehouden in de F re -  
derik Hendrikstraat 9, maar door omstandig
heden zijn we genoodzaakt met onze club bin
nenkort te verhuizen naar De Koperen Knoop, 
Van Lim burg Stirumstraat 119.
Onze bazar ls op donderdag 27 april van l 
uur ‘ s middags tot v ijf uur. üx de Koperen 
Knoop.

V or ig  jaar kwamen e r  drommen mensen, m o
gen we ook nu weer op u rekenen en u op 
27 april verwelkomen?



Van Oldenbarneveldtbuurt 
staat op 

tegen horizontale verkoop
In  <!e v o r ig e  w ijkkran t stnnd een a ru k e ï o ve r  
Ue e e * ta r te  x .'t ie  tegen  d e h o n  zontale \ erkoop. 
l ie t  g ing o ve r  het lon geren com ité  tegen  h o r i
zon ta le  verkoop dm her pand Van O lden barn e- 
ve ld ts traa t 26 b eze t bad, De e isen  luidden:
* Geen woningen onttrekken aan de d istr ibu tie
-  .M aatregelen tecen  h orizon ta l?  verkoop
- V e rb e te r in g  en u ith reid inc van de jongeren  - 

huisvesting
- D e e igen a ar m oet <ic woningen b lijven  v e r 

huren.
D e e igen aren  F a ce l en Van d er Sluis z ijn  nog 
m e t op de e ise »} ingegaan. Z i j  vin Jen h o r izo n -  
ro le  verkoop  nrim a. Z ii d reigden  de b eze tte rs  
m et een knokploeg. Omdat e r  inm iddels een  
b u u ru o m iié  gevo rm d  u-\ heefr de e igen a ar nog 
g een  stappen ondernomen.
D e tegenstander, de huurt. vva« hun te  s ierk . 
W ee r  «e n  bew ijs  dat door eensgezind  optreden  
z e l fs  m a la fide  figu ren  a l?  Faget en Van Jer 
S lu is tegengehouden kunnen worden.
E r  is nus «“*n  wat d u id e lijk er succes gehoekt. 
F a ge l en Van d e r  S lu is w ilden  het pand met 
g ro v e  w inst doorverkopen  aan V esting H o l
land bv. D aar de m a k eU a r n iet kon voldoen 
aan de ei> dat de e tage  ontru im d m oest z lin , 
h eeft Vesung H olland  van de koop afgezietu  
A ls  K u ijp ers  z ijn  to ezegg in g  nakomt cn du.< 
d ir e c t  m eew erkt, kan a l maandag :\ ap ril 

I *  jtM  flfiflli Wm-JÊÊÊL.
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de derde etage g evo rd e r i worden door de vor- 
deringscom m issie: waardoor de mogelijkheid 
om niet het pand te speculeren veel g er in 
g e r  wordt. Van Kuijpers e l« t  liet buirtcom lte 
een zo scherp m ogolijk toepasten van bouw
technisch onderzoek. Alvoren* «p lit5 in g «ve r- 
gunningen af te geven.

FAGEL EN VAN DER SLUIS 
SPECULEERT MET 
GEMEENSCHAPSGELDEN
f; agel en Van :ier Slui* /ijn niet de eerste  
de beste. Het zijn speculanten die terreu r 
niet schuwen. Z ij w illen Amerikaanse to e 
standen in Am sterdam  en onze huurt. H ie r 
tegen ic? grote Waakzaamheid en doortastend 
optreJen geboden. A l '  het aan F *S  ligt w or
den a lle  huurwoningen in liet speculatie spel 
opge/ogen Het gaat ten>U»tre om de m ogelijk - 
lieden van vele tienduizenden huurder'* en w o
ningzoekenden in onze -t«d . om hier iivg goed 
en betaalbaar te kunnen wonen. 
f& S  hebben m er.kele {aren ruim lü.tXKI w o
ningen in VnvnerJam in b ez ii gekregun w aar
onder het M em eitbem . B ij de aankoop h ier
van hoeit in eerste  instantie de Spaarbank 
voor de Stad Amsterdam en later de Utrecht - 
s r  Hypotheekbank een dubieuze ro l gespeeld. 
Zo  zijn e r  m eerdere schandalen waarbij Fa- 
g e l en Van der Sluis d irect betrokken waren. 
Z ij hebben bijvoorbeeld panden die de g e 
meente wilde opkopen eerst van de eigenaar 
opgekocht om die zodoende met m iljoenen 
w inst de panden aan de gemeente door te 
verkopen. Z ij speculeren m et gemeenschaps
gelden.
Tegen  dit soort praktijken /ijn eerst het jon- 
gerencom ité tegen horizontale verkoop en la~ 
te r  het buurrcomité opgetreden door de be
volking op de hoogte ie  brengen van deze 
praktijken. Z e  zijn h iervoor naar de F *S  
Markthal aan deNieuwendiJkgegaan en hebben 
ook voor de kantoren van F *S  pamfletten v e r 
spreid. De kapitalen die deze figuren verga 
ren worden onder andere weggesmeten aan 
hun race-team  in Zandvoort.
Onroerend goed is een Npel als monopoly, 
zeggen z ij, maar ze  zullen merken dat de 
•Xmstcrdamse bevolking die dal onroerend 
goed bewoont, niet langer met zich laat s o l
len. De bezettimt in Je \ an Oldetibarneveldt- 
straat is het begin, maar de «c u e  *j 1 zich 
verbreden naar a lle  speculanten en hun g e ld 
sch ieters.
H iervoor i> het ook nodig om bij politieke 
partijen en gem eentelijke diensten grote druk 
uit ie  oefenen.

DE OPENBARE BIBLIOTHEEK IS OPEN, OOK VOOR U
Sind< enkele weken i*  de Openbare Bibliotheek 
boven De Koperen Knoop in bedrijf. Vee! men- 
■■«en. en vooral kinderen, hebben reeds de weg 
luernaar gevnnder.. Maar e r  (s nog ruimte 
genoog, ook voor ul
Voor f K ).- per jaar bent u reeds lid. U be- 
hoefi echter geer. lid ie  vvoraen om vrij rond 
?e neuzen. De toegang is vrij.
U kunt aan de leestafels kr3nten en rijdsch rift 
ten inzien . AUeen als u een boek w ilt lenen 
en mee naar hui> tiemen. moet u hd worden.
D e voorraad boeken t* momenteel nog niet 
zo groot, maar zal gele ide li jk aan gro ter w o r - 
den afhankelijk van uw keuze.
Komr u rustig e en ' kijken. Yriendehjke h e l
pers wii/en u gruag de weg naar hec hoek. 
w aarvoor u ijelang^telUn? liebt.
Dt* openingstijden /rijn: 
tnaandagnuddag 2-5.3U uur 
maandagavond ?•»-> uur 
woensdagmiddag 2»^.3»i uur 
woensdagavond uur 
vrijdagm oreen 10-12 uur 
vrijdagm iddag 2-5.3ü uur 
zaterdag 11 -3.30 uur.

KOLLEKTANTEN GEVRAAGD
|n de week van 2-1 tot 3u april vindt de jaar* 
l i jk je  astma kollekte plaats. Voor de huis- 
ftan-huis-kollekte en de straatkoltekce zijn 
dringend kollektanten nodig. W ie u il op za 
terdag 2^ april aanstaande helpen koUekte- 
ren en zodoende de astmapatiénten cle zo 
broodnodige lucht geven? Ceef je  zo snel m o
gelijk  o p ' bj het Wijkcentrum. Van H all
s traat 81.

t e n  bezoeker van de Openbare Bibliotheek 
zoekt een boek naar zl»n gading. De mensen 
van de bibliotheek w illen graag weten welke 
voorkeur de mensen uit de buurt hebben, z o 
dat de nu nog wat kale planken helemaal g e 
vuld zullen worden met boeken die u graag 
leest.

6 april informatie-avond 
premiekoopwoningen voor 

iedere beurs
Wat is socia le woningbouw*

ls  dit een huurwoning of een woning die be
taalbaar i “  voor de wijkbewoners?
De gemeente Amsterdam is  van mening dat 
in de N.Q. P. 1S p-ocent van de nog te bouwen 
woningen premiekoopwoningen moeren worden. 
V e le  bewoners uit de Staatsliedenbuurt hebben 
m oeite met dit besluit van de gemeente, maar 
op grond waarvan?
Omdat premlekoop te duur is?
Nonsens, premiekoopwoningen gebouwd vo l-  
een> het KASKO systeem ziln woningen w aar
van de bewoners ze lf kunnen {« « l is s e n  hoe zij 
e r  uit gaan zien. hoe hoog de kosten worden, 
welke verantwoordelijkheden en risiko ’ s z ij 
wensen te lopen. Dus duidelijk niet om er 
m ee te spekulerenl!
Op de vergadering van 7 maart j.l. is over 
KASKO gesproken door raadsleden en heeft 
het bestuur van het wijkcentrum gemeend dat 
e r  op een andere avond het thema KASKO 
besproker. diende te worden.
Daarom op DONDERDAG t  A P R IL  IN DE 
KOPEREN KNOOP aanvang 20.0(1 uur deze 
vergadering.
D ezelfde raadsleden die op 7 maart aanwe
z ig  waren zullen voor deze avond worden u it
genodigd ('enkelen hebben reeds toege7egd 
te komen';.

M aar vooraf enige in form atie over het KAS
KO projekt in Lim burg Stlrumstraat/VanBeu- 
ningenstraat:
-  Voordat e r  een s treep  op papier wordt 

gezet, wordt er een bewor.ersgroep g e 
vormd DIE IN HET PR O fE K T  C AAN  WO
NEN. DUS M ET TOEWIJZING.

- De bewonersgroep ontwikkelt samen met 
de architekt en de aannemer het plan M AAR 
ZIJ BESLUITEN W A T HET MAG GAAN 
KOSTEN. DUS B ETAA LBAA R  VOOR IE D E 
RE 8EURSII

- De bewonersgroep is inmiddels ge ïn s ta l
leerd  (allem aal wijkbewoners) en de plan
ning is dat jan. /febr, N T »  GESTART WORDT 
M E T DE BOUW

- Eind l^7d zullen de woningen opgeleverd 
of lie v e r  gezegd bewoond gaan worden,

N IE T  M OGELUK? KOM DAN LUISTEREN 
OF L1EVF.R VRAGEN STE LLE N  OP 6 A P R IL  
Dan zal verteld  gaan worden hoe het inoge- 
Hik is dat bewoners BESLISSEN.
Dui geen inspraak maar beslissen.
Op deze avond zullen ook din‘ s over een 
KASKO projekt in Purmerend en zo m oge
lijk  een te lev is ie film  over dit projekt. g e 
toond worden.
T o t  op 6 april in De Koperen Knoop -  aan
vang 20.00 uur.

KASKO-vsonlngen In Purmerend, betaalbaar voor...

DE OUDERE 
BUURTBEWONERS ZIJN 
GEEN WEGWERPARTIKEL
E r sijn veel ouderen in onze buurt, d ie zich 
zorgen maken over hun huHvestlng; waarom 
zult u zich afvragen.
Een aantal jaren hebben velen van hen g e 
hoopt, dat z ij  in de bejaardenwomn^en g e 
plaatst zouden worden {aan de Wltrenkade'.. 
M aar met een aantal van 114 woningen kon je 
dit probleem natuurlijk niet oplossen, e r  
moesten ruim 20U mensen worden atgewezen. 
Wat b leef voor deze mensen over: terug naar 
hun hok. Maar daarmee moet en kan de zaak 
niet zijn afgedaan, menen velen van die oude
r e  buurtbewoners.
W ANT O IT ) ZIJN. MAG N IET BETEKENEN. 
D A T  MEN EEN W EG W ERPARTIKEL ISl 
Ook daarom komt deze groep  zich presente
ren  voor een betere huisvesting, voor wonin
gen aangepast aan hun leeftijd  en natuurlijk 
voor betaalbare woningen.
Veel van hen wonen al m eer dan veertig  jaar 
tn de Staatsliedenbuurt, als het dan even kan 
w illen  z ij In hun buurt blijven wonen. 
Natuurlijk zl)n ook deze ouderen de dupe van 
het gevoerde woningbeleid.
Gelukkig zijn e r  een aantal buurtbewoners, 
d ie  zich willen inspannen deze niet weerbare 
groep  te helpen bij een rechtvaardige verde
ling van de nieuwbouw m de Staatsliedenbuurt 
INOP).
T even » kunnen w ij melden dat de belangstel
ling voor de nieuwbouw groot is.
Z ijn  e r  nog m eer bewoners, die belangstel
ling hébben voor deze vernieuwing van hun' 
buurt, en die zich niet w illen laten deporte
ren naar Lelystad of de B ijlm erm eer, dan 
kunnen z ij zich melden hi) de heer IJ.M. 
von Osenbrugeen. Rochussenstraat 5 huis. tel. 
8-fl t l  ?u.
H ij heeft zich kandidaat gesteld namens de 
A lg . Bond van Ouderen om zitting te nemen 
in de Wijkraad.
E r wordt gerekend op begrip en solidariteit. 
W ij w illen met de jongerèn en ouderen ?amen 
de overheid duidelijk maken, dat dit geen he- 
le id  is.
Ook zullen de komende wethouders met de aan
staande verkiezingen er rekening mee moeten 
houden “ dat onze rnaat vol Is” .

H. Swalef.

GEACHTE REDAKTIE
In het artikel ’ Fagelbuurt contra Ku ijpers ’ 
fwijkkrant 3) wordt het verloop  van de b ij
eenkomst op 21 febr. m ijns inziens onjuist 
weergegeven. Omdat de le ze r  hierdoor m is 
schien de indruk krijgt dat a lle  akties in de 
Fagelbuurt vergeefs  zijn  geweest, w il ik en
kele aanvullingen b ij het artikel plaatsen. 
Wethouder Kuijpers heeft nL een aantal toe
zeggingen gedaan die een stap in de goede 
richting zijn,
-  de bewoners van 45 In slechte staat v e r 

kerende woningen in de Fagelstraat zullen 
spoedig (sepu> geherhuisvest worden.

-  e r  worden geen splitsings vergunning en in 
her blok afgegeven.

-  in april komt de eers te  vers ie  van een 
stedebouwkundlge schets voor het blok. Op 
basis hiervan wordt een bouwplan ontwik
keld voor soc ia le  woningbouw. De bewoners 
krijgen h ierbij inspraak.

-  de vuilnisbelt op het terre in  van Groenen 
wordt snel opgeruimd. De gezondheids
dienst gaat de buurt van de muizenplaag 
verlossen.

Ik z ie  deze toezeggingen als resultaat van de 
aktles die bewoners en huurkomitee lange tijd 
in de Fagelbuurt gevoerd  hebben. Het is nu 
van belang voor de buurt om erop te letten 
dat deze toezeggingen ook snel uitgevoerd 
worden. Im m ers, de wethouder heeft wel va
ker toezeggingen over dit blok gedaan.
O ver enkele van de gestelde eisen heeft de 
wethouder geen uitspraak gedaan. Zo  Is het 
nog steeds onduidelijk wat de gemeente met 
Groenen gaai doen. Ook heeft hij niets toe
gezegd  over het ontwikkelen van een be
stemmingsplan voor de hele buurt. Dit is 
ech ter een belangrijke eis. A ls  wé in de toe
komst niet opnieuw met horizontale verkoop 
en spekulatle gekonfronteerd willen worden 
m oet de gemeente de hele buurt voor soc ia 
le  woningbouw bestemmen.
Het lijk t me noodzakelijk dat de buurt zich 
m et het huurkomitee voor haar belangen blijft 
inzetten, omdat de ervaring geleerd  heeft dat 
de gemeente eerst langdurig op knelpunten 
m oet worden gewezen voordat e r  iets gebeurt. 
Ik hoop dat de wijkkrant de resultaten van 
deze inspanning In het vervo lg  behoorlijk 
weergeeft.

Marianne Swankhulsen

Reaktle wijkkrant:
D it artikel is geschreven niet door de redak- 
tie , maar door een representatief lid van het 
huurkomitee, te weten M arcel Delahay.
K ritiek  zult u dus eers t naar uw eigen huur
kom itee moeten richten.



Volksdansen
Jong en oud.
tedere  donderdagochtend van 10-11 uur is e r  
dan ook een votksdansgroép voor ouderen m 
Buurthu i “ De Reiger**, Van Reigersbergen -  
straat 65, tel. 84 56 ” 6. Het buurthuis is goed 
bereikbaar met her openbaar vervoer.
Op het eerste gezicht lijk t het u misschien 
vreem ö dat ouderen gaan volksdansen. Maar 
als |e eenmaal bezonnen hent, u il je zeen les 
m eer missen. [Het be<?te is om het g e - 
woon een keertje te komen proberen.
Het verpiuhr u tot niets. In ieder geval is 
het een gezeü ice m amer cm de «p ieren  een 
beetje  soepel te houden en met elkaar bezie 
te  zijn.
P resta ties  worden e r  niet var. u verwacht, 
m aar u blijft er fit btix
F.r worden dansen gedaan uit ve le  landen,
o.a . Joegoslavië, Engeland. Nederland, A m e 
rika en Roemenië,
Komt u gewoon een« kijken op donderdagoch
tend. Na aftoop wordt e r  bij de koffie.vaak 
nog geze lh e  nagepraai. Voor a lle inüchutt- 
gen mag u ook bellen naar he* buurthui? 'tel. 
04 56 76) en vragen naar Sofia.
Oe kosten van de ktub bedragen t 7.50 per 
maand.

VOOR
OUDEREN

Gespreksgroep
Oud worden, Ja en wat dan nog. zult u zeggen. 
Ouder werden 1$ een vanzelfsprekende zaak. 
verdient dat nou specia le aandacht?
W il vinden van wel, want onder worden ls 
m inder gewoon dan we vaak aannemen. !n 
een halve eeuw van veel veranderingen is 
ook "h e t ouder werden”  ingrijpend gew ijzigd. 
In welk opzicht het is veranderd . dat iiopen 
we door middel van een groepsgesprek -  in 
10 rondes -  een beetje duidelijk te krijgen. 
Otn het praten wat cemakkelHker te maken 
gebruiken we daarbij een gesprek*map, g e 
naamd "IED ÈRE T l j o  IS L E E F T IJ D ", die 
speciaal is  gemaakt als ondersteunine voor 
mer.sers die graag met elkaar w illen praten 
over hun ouder worden.
De gespreksmap bestaat uit 10 korte them a- 
bladen, waar op een duidelijke en prettige 
w ijze  stof wordt aangedragen over ouder w o r
den in onze samenleving. O ver de plaat* van 
ouderen tn de samenleving dus.
W ilt u m eer inform atie of de gespreksmap 
n ie t ig  inzien, dan hent u altijd welkom op 
dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag in 
Buurthuis De R eiger, Van Reigersbergenstrast 
65. Bellen ook. teL 84 56 76 en vragen 
naar Sofia.

ONS HUIS IN HET 
SCHIPPERSINTERNAAT
KINDERPROGRAMMA 4 tot 12 jaar 
lie t kinderprogramma was even stop gezet,
i.v.b . m et de verhuizing van ons buurthui* 
naar het schippersirtternaat in de Van H a ll
straat.
Het is allem aal even wennen, maar we /itter. 
e r  hopenlljk tot eind «eptemher.
Maandag 3 april beginnen we gewoon w eer met 
de na-vieren klups en ook de woensdagmid
dag instuif.
L e t dan goed op. want de aktivlteuen suan 
Hei 1? allemaal even wennen, maar we *itter>. 
op  het prikbord van a lle  Kcholcn.
De zondagmiddag film  gaat nog de hele maand 
ap ril door.

S P E E LZ A A L :
Onze speelzaal heeft nog plaats voor kinde
ren vanaf: 21; tot 4 laai*.
D e peuters zijn er elke ochtend van 9 tct 12 
uur.
De leiding berust bij twee bevoegde le idsters 
en de kosten zjjn f  11, -  per week.
U kunt gerust langs komen om een k ijk je te 
nemen tn de van Hallstraat 52 (onder de 
poort door'. Te lefoon  84 12 62.

Zwartrijdag
Zaterdag iti maart werd de eer.ste zw art- 
r ijdag  in de \nureraam se geschiedenis g e 
houden. Vanaf het Lim burg Stirumplein v e r -  
trokken onceveer 2" man en wouw. met de 
tram  ig ra t i? ' rich tm t i.eutrum.
Onderweg werden nfflclie> uiteedecld aan a lle  
m edepassagiers, waarin het oprichten van de 
Zwartrijbond werd bekendgemaakt.
A lle  leden kunnen voortaan s ra t ii de tram in, 
want de bond betaalt a lie  boete>. Lidm aat
schap kost tien gulden.
Iedereen kan lid worden: het adres van de 
Zwartrilbond is  Fannius Scholtenstr. 71 huis. 
V erdere  inlichtingen ziln te verkrijgen via 
postbus 24J“  AmMerdam.
Het G .V .5 . was het best wel een* met de 
actievoerders, want e r  werd opzettelijk niet 
gecontroleerd.
D r ie  uur ’ s middags kwamen gruepen uit 
versch illende delen vAtt de staü tarnen op 
de W etenngsclian-. undcrf;i«.-*er waren tien 
ta llen  tram? al voordien vank leurigestivkers. 
te rw ijl de m eeste trambestuurders het lied 
van de zw artrijders al uit hun haofd kenden. 
D e acue had zo 'n  succes dat be<liten werd 
binnen een maant! de volgende zw artrijdag te 
houden. D èze wordi dan w eer in affiche? in 
de buur. aansekcrditód.

GEZELLIG LUSTRUM
De Amsterdamse Bond voor Ouderen en M in 
d er validen vierde 18 maart het eerste  lus
trum. De feestelingen kregen veel fe lic ita ties  
m et daarbij behorende cadeaus. Voor inlichtin
gen over de Bond: Mevrouw Vermunt, Ben- 
tinckstraat ^3, teL 86 04 35.

BUURTBEWONERS 
TEGEN CR1MINALE KRAKER
In een stencil heeft de Woongroep Staatslie
denbuurt duidelijkheid w illen  brengen rond de 
gebeurtenissen in de v. Beumngensrraat 40*a 
In deze woning verb leef van tijd  tut ti|d de 
heroïnehandelaar Conrad R. Deze gebruikte 
z ijn  woning sinds ongeveer een jaar voor han
del in her;>1ne. De buren en zijn omgeving 
ondervonden zo'n last dat eén aantal bewoners 
e ro v e r  dachten te verhuizen.
Regelm atig werd in het huis geweld gebruikt 
en werden de buren met getrokken pistool 
bedreigd. Ook werd een paal maal de deur 
ingetrapt. Daarbij kwam nog dat zijn  huls /eer 
brandgevaarlijk was.
Hethaaldelijk heelt de Woongroep er bij t.'on
rad R. op aangedrur.^on uit te verhelpen, maar 
in  plaats van medewerking te geven, werden 
de leden bedreigd m e' pistolen. Conrad R. 
had overigens niet via oe  woongroep gekraakt. 
Tenslotte  heefr de i\y:.ngroepdepolitie.brand
w eer en GEB gewaarschuwd, maar deze diens • 
ten weigerden doeltreffende irisHtregelett te ne 
men. De politie verklaarde zelfs dar ze pas 
in konden grijpen als e r  doden of gewonden 
zouden vallen.
Conrad R. werd onlangs voor de tweede maal 
gearresteerd . Ditmaal voor bedreiging met 
vuurwapens van een passerende buurtbewoner. 
Na z ijn  arrestatie  werd zijn verbUjiplaats 
op spontane m anier door een aantal buurt
bewoners. die de situatie zar waren, leeg 
gehaald. De woongroep heeft deze aktle niet 
georgan iseerd, maar kan begrip opbrengen 
voor de spontane reaktie. De politie maakte 
echter misbruik van de situatie en uitte on
terech te verdachtmakingen naar de kant van 
de woongroep. Dit had tot gevolg dat éen van 
de leden van de woongroep ten onrechte g e 
arresteerd  werd en ze< dager, werd vastge- 
houden, terw ijl de politie w ist dat de aan
klacht op valse gronden berustte. De politie 
/oekt nog steeds andere, mensen van de woon
groep.

Konkluste:
W e hebben aan de ene kant gem erkt dat de 
po litie  de heroinehandel in de Staatslieden- 
buurg v r ij spel laat en aanklachten van de 
handelaren overdreven seneus neemt, en le t
te r lijk  in de perc citeert.
Aan de andere kanr vervo lg t de politie juist 
mensen die de heroïne handel w illen tegen
houden. en probeert een polltfeke buurtgroe- 
pering als de woongroep in een krlm ineel 
daglicht te «tellen .
M s woongroep zullen we ons niet laten in ti- 
m ldertn . en e r  alles aar doen om de heroïne
handel in de Staatsliedenbuurt tegen te gaan.

De Woongroep Staatsliedenbuurt.

De Koperen 
Knoop
Het buurtcentrum aan de Van Limburg S tl- 
rumstraat 119 i*  nu ruim een maand g e 
opend. Menige buurtbewoner heeft de weg 
naar het centrum al gevonden. Maar ande
ren  hebben nog geen kennis gemaakt ntet het 
prettige interieur.
Misschien komt dit ook een beetje doordat 
som m ige mensen nog steeds denken dat De 
Koperen Knoop alleen S’oor oudere buurtbe
woners bestemd is. Dit is onjuist. Het cen
trum is ten dienste van alle buurtbewoners. 
De aktiviteken ju llen  voornamelijk door v r i j 
w illig ers  gedragen moeten worden. Ménsen, 
w elke h iervoor belangstelling hebben, zijn van 
harre welkom. Komt u eens kennis maken 
*s morgens m de gro te  zaaL L’ kunt daar a lle  
in form atie krijgen.
De bestuursleden itaan open voor nieuwe 
ideeën en suggesties. Kom eens praten. Dan 
kunnen we samen bekijken wat m ogelijk  s.

W A T  KUNT V  ER VINDEN?
Behalve de spreekuren van de sociaal raads
man en her maatschappelijk werk. waarvan u 
e lders  In deze krant de tijden kunr vernemen, 
is de grote zaal, - ingang op de hoek van de 
Van Beuningenstraut «. elke morgen van 4.30 
tot 12 uur geopend voor iedereen. Loopt u 
gerust eens binnen, l- kunt daar rustig even 
Zitten, een praatje maken, oen kaartje leggen 

cen kopje koffie drinken. In de leeshoek 
liggen alle kranten en tijdschriften ter inzage. 
Op m a a n d a g d in sd a g - , donderdag- en v r i j 
dagmiddag is de gro te  .caal het domein van 
de Algemene Bond voor Ouderen. Het is daar 
bij/or.der geze llig . v o « r  i  10.-* per persoon 
voor een heel jaar (echtparen f  14,-. kunt u 
lid  worden.
's  Avonds zijn de zalen bestemd voor gebruik 
door verenigingen o f buurtgroepen. Het i* iok 
m ogelijk  bruiloften o f andere festiviteiten  te 
organiseren. Vraagt u h ierover eens in lich
tingen aan de beheerder, de heer Fresco, 
telefoon 86 56 06.
Een van de kreatieve ruimten ls het domein 
van de Taaldrukwerkplaats, welke hier een uit - 
geb re id  programma heeft. Overdag ls dit 
m eestal voor scholen en specia le groepen, 
’ s Avonds zijn e r  ook ‘ open avonden' voor 
a lle  buu rtlw oners. Voor de tijden verw ijzen 
w ij u naar de raamafflches.
I; z le i dat er een heleboel te beleven valtj 
Ook u bent van harte welkom.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt be
woners fgroepens die problemen in buurt w il
len aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in het wijkcentrum, 
Van Hallstr. 81 -  tel. 82 11 33.

WIJKKRANT
D eze wijkkrant wordt elke eerste maandag 
van de maand huis-aan-huls verspreid  in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.
Redaktle: Lucy P rijs  ropmaak). Matt Delahay 
Sanneke Bolhuis, Martin Wildenborg, Joke 
Bontekoe. W illem  K a iser, G illes Graafland, 
F.ric Eljon. Wim Stevenhagen (tekeningen), 
en Han Sieveklng (foto's'i
Redaktie -adres: Van Hallstraat 81 en 2e Hu
go  de Grootstraat 5'. De kopij voor de v o l
gende krant dient voor 17 april inge le
verd  te zijn. Ook ingezonden brieven zijn 
van harte welkom.
Klachten over de bezorging: te l.  82 U  33.

WIJKRAAD / WIJKCENTRUM
Mensen die inform atie w illen hebben over a l
le r le i aktiP" en aktivjteiten w  on^e wiik oi die 
daaraan mee wtllen werken kunnen:
- e lk e  ochtend van maandag t m v r i jda g  lancs 
komen op het w ijkcentrum. Van H a l ls traa r^ l  - 
te l .  82 11 33,
-  op elke tweede maandagavond van de maand 
op de wiikraadsver.cadering komen aan- 
vang 20 mir - plaats: het2aaltjenan«tde P r in -  
ses^ekerk. Van Hallstraat K'4. Daar kunt v 
andere aktievo buurtbewoners ontmoeten en n 
opgeven voor een van de werkgroepen in de 
w ijk.

HUUR- EN V'OONZAKEN
Advies en hulp wat betre ft huur-en woonza- 
ken, op de. volgende adressen:
- op maandagavond van 8 tot 9 uur in her 

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

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

- op het spreekuur van de sociaal raadsman
- tel. 84 02 30

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor al uw problemen, spreek
uur:
maandag-, dinsdag- donderdag-, vrijdagsm or- 
gens van ^ tot 12 uur en maandagavond van 
half 7 toi 8 uur -  Telefonisch' spreekuur: 
te l. 84 02 30 *s middags van 2 tot 4 uur 
f nieuw adres) Van Lim burg Stirumstraat

- in het ontmoetingscentrum "K operen  
Knoop”  -  spreekkamer 1.

In de Hugo de Oroot/Bilderdijkbuurt houdt de 
sociaal raadsvrouw spreekuur in het B ild e r- 
dljkpark 4A op maandag-, dinsdag-, donder
dag en vrlidag van 9 tot 12 uur. Telefonisch 
spreekuur* T e l.  12 00 89, *s middags van 
2-4 uur.

WIJKPOST BEJAARDEN
In form atie, adv ies ' en hulp op alle gebied 
voo r bejaarden:
maandag-dmsdag-donderdag-vrijdag van half 
10 tot 11 uur In de v. Boetzelaerstraat 4^ -  
te l. 84 43 52.
T even s ook op maandagochtend van half 10 tot 
U  uur in het buurthuis Mde R e ig e r "  -  Van 
Reigersbergenstr. 65, tel. 84 56 76.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
In het buurthuis ” de W itte B ru g ", De W ltten- 
str. 27 - tel. 84 86 72 -  kunt u terecht voor 
maatschappelijk werk op: 
maandag van 13 tot 17 uur -  dinsdag van 9 
tot 20 uur -  donderdag van 9 tot 17 uur en 
v rijd ag  van 9 tot 13 uur, tevens speciaal voor 
jongeren van 16 to t 25 Jaar: woensdagavond 
van 8 rot 9 uur.
In hei buurthuis **de R e ig e r " .  Van R e ige rs - 
bergenstr. 65 - tel. 84 56 76: op dinsdag
ochtend van 10 tot 12 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK
In het ontmoetingscentrum "K operen  Knoop" 
van Lim burg Stirum str. 119 - tel. 86 56 06 
houdt het 1SCO en PSC een maatschappelijk 
werkspreekunr 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 9^ 24.

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

WIJKVERPLEGING
D e w ijkverpleging is op twee plaatsen in de 
w ijk  te vinden:
• voor de Staatsliedenbuurt: Schaepmanstr.

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

• voor de Hugo de Grootbuurt: F rederlk  Hen- 
drikstr. 15 -  tel. 84 51 20 -m aandag 
t/m vrijdagmiddag van half 2 tot 2 uur.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
A fdeling 7 van de A lgem ene Ned. Bond voor 
Ouderen is gevestigd m De Koperen Knoop, 
Van Lim burg Stirumstraat 119.
Het hele jaar door zijn  de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
13.00-16,00 uur.

OMBUDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbelds* en 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belastin
gen. konsumentenzaken kunt u dinsdag van 10-
12.00 uur en donderdag van 19«20.00 uur t e 
recht op het ombudsspreekuut* van de Partij 
van de Arbeid, Fred. Hendrik Plantsoen 50.

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kom m issie BejaardenKon- 
takt;
maandag, woensdag, vrijdag van 9.30-10.30 en 
woensdag 14.00-15.00 uur in de Spaarndam- 
m erstraat 44 hs.


