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RENOVATIE VAN 
HOUWENINGENSTRAAT 
INZICHT

Op 23 mei )!. heeft e r  een gesprek plaars 
gevonden tussen de bewoners kom missie en de 
dienst Volkshuisvesting van de gemeente.
D lt gesprek ging over de houding van met 
name het woningbedrijf ten aanziej van de 
renovatie. Zoals bekend heef! de gemeente 
zich lange tijd verzet tegen de opvatting van 
de bewoners: renovatie nu voor het gehele 
blok. Integendeel, dienst Volkshuisvesting 
kwam me: een voorstel waarbij slechts de 
helft van het blok. gerenoveerd zoo worden, 
de andere helft zou na tien jaar gesloopt 
moeten worden. Nu werd dan eindelijk opening 
van zaken gegeven door de hr. M erx van het 
woningbedrijf. Deze deed vers lag  van de gang 
van /aken tot nu toe.
Wethouder Kuijpers is  in januari naar Den 
Haag gegaan, om een garantie te krijgen van 
het M in isterie van Volkshuisvesting en Ruim
te lijk e  Ordening voor de renovatie. Her Kijk 
gaat akkoord als de gemeente de eerste  twin
t ig  jaar sUe kosten die voort zouden «rloéien 
uit eventuele verzakkingen op zich  zou ne
men. B ij eventuele kalamiteiten zou e r  een 
schadepost ontstaan van 2 ,1  m iljoen gulden.

De hele zaak ligt nu b ij de Wethouder van 
financiën, die de begroting nog moet goed
keuren. Daarna zal e r  een b rie f uit moeten 
gaan van Burgemeester en Wethouders naar 
het R ijk  waarin de gemeente toezegt akkoord 
te  gaan met de gestelde voorwaarden.
D e volgende procedure is  besloten op de v e r 
gadering van 23 mei:
1. eers t b rie f van Burgem eester en Wethou
ders afwachten aan het R ijk

2. daarna vergadering bcwonerskommissie en 
gem eentelijke dienst Volkshuisvesting.

3. dan maakt dienst VH een voorlichtings- 
boekfe voor de bewoners over hoe de r e 
novatie eru it komt te zien, hoe hoog de hu
ren zullen zijn . enz,

4. daarna zullen bewonerskommlssie en dienst 
VH zich  buigen over een vragenlijst over 
woonwensen van de bewoners. Deze vragen
lijs t heeft geen Invloed op de vraag of e r  
gerenoveerd wordt o f niet.

bewonerskómmlsSie 
staf R eiger 
huurkomité 
Wijkcentrum.

Kontakt personen gevraagd

BURENHULP BEWIJST VEEL 
GOEDE DIENSTEN

A lw eer bijna een jaar draalt in de Staatslie
denbuurt-de burenhulp. Na een inar kan het 
goed zijn om even rerug te kijken en zo 
doende beter vooruit te kunnen zien. Het i* 
de bedoeling van de burenhulp dat door middel 
van een aantal kontaktpersonen met in de 
buurt woonachtige bejaarden kontakt wordt on
derhouden. D eze kunnen voor dingen waar 
ce m ee zitten {het Invullen van formulieren, 
het bl)\verken van tuintjes, het doen van bood
schappen, het inslaan van spijkertjes en/.'v 
o f gewoon voor de gezelligheid  b ij hun kon- 
taktpersoon aankloppen. Deze kontaktpersonen 
hebben op hun beurt w eer een aantal v r ijw il
lig ers  achter de honn • *;or het uitvoeren van 
bi jzondere karweitjes.
W e hebben in het afgelopen jaar gewerkt 
met zes kontaktpersonen en lQ vrijw illigers . 
Z i j  bestreken wel niet de gehele Staatslie
denbuurt maar toch gro te  delen van het door 
Haarlem m erweg-Van H allstraat-de W lttenka- 
de-van  Lim burg Stirumstraat omsloten ge 
deelte.
Iedere bejaarde werd door de kontaktpersoon 
persoonlijk bezocht en een kaartje met naam 
adres en telefoonnummer werd achtergelaten. 
L’it  opgedane ervaringen is gebleken dat het 
met de nood nog wel m eeviel. Meestal b le 
ken e r  echter nog wel kinderen of fam ilie 
leden te zijn  met w ie de bejaarden in kwes
tie  kontakten onderhielden. Toch heeft bu
renhulp nl vele goede diensten kunnen be
w ijzen. Met de Open Hof groep  bestaan bo
vendien afspraken voor de werkverdeling. 
Stemmen de ervaringen tot op heden tot te 
vredenheid, we zulten wel aan de s lag  m oe

ten om ons werk te kunnen blijven doen. Deze 
zom er vertrek t een aantal kontaktpersonen 
waardoor w ij gedwongen z ijn  om te zien naar 
vervangers. Her werk is niet ingewikkeld en 
best bij te henen -  bovendien is het dank
baar werk waardoor men in de buurt goed 
bekend raakt en voor velen in de buurt een 
goede bekende kan zijn . W ie voor dit werk 
voelt en zich ervoor op w il geven kan dat 
doen bij de Wijkpost voor bejaarden. Van 
B oetzelaerstraat 4Ö, tel. 84 43 52.
Het zou mooi zijn als we over weer een 
jaar konden zeggen: Z iezo , het is rond en 
het draait.

publiciteltsgroep bejaardenhulp.

HUURVERHOGING
EEN NOODZAKELIJK KWAAD 

OF EEN KWALIJKE ZAAK
Zoals  elk jaar stijgen ook dit jaar de hu
ren  met een fors percentage. Waarom e i 
gen lijk? D it. zoals wordt gezegd, omdat de 
prijzen  stijgen, dus ook de onderhoudskos
ten. B ij de kleine eigenaren, dus z ij  die 
ze lf in hm en igs pand wonen dot ze  b e z it
ten, geldt dlt meestal wel. W at betreft de 
huurverhogingen van de gro te  eigenaren -  
kunnen echter heel wat vraagtekens gezet 
worden. H ierb ij moet voora l goed in de ga 
ten worden gehouden dat de huurverhoging 
geen op zich ze lf staande zaak is. Het past 
in een gro ter geheel van prijsstijgingen en 
bezuinigingen. De lonen daaraantegen b lij
ven steeds m eer achter op de p rijs s tij
gingen. Nu r ijs t  juist de vraag: drukt nu 
juist zo 'n  huurverhoging niet op het maan
delijks inkomen. Wat gebeurt e r  eigenlijk 
m ei het geld dat door die prijsstijgingen 
opgebracht wordt, zullen ook velen zich a f
v a g en , Het geld is  e r  wel degelijk. Dat

m erken we niet alleen aan de grove spe
culatie met woningen, de enorm e w inststij
gingen van grote ondernemingen en banken, 
m aar dat zullen we over een tijd je  ook te r 
dege gaan merken als e r  over onze gehorige 
woningen een F -16  komt overvliegen , die m eer 
gaat kosten dan de belangrijkste bezuinigin
gen samen. Om terug te komen op de ja a r 
lijk se  huurverhoging, juist bij de voo roor
logse woningen, waarbij de bouwkosten a l
lang zijn  opgebracht en de eventuele ( vaak 
gebrekkige )  renovaties worden gesubsidieerd, 
is  de huidige huur al ruim  voldoende om de 
onderhoudskosten te dekken. Kunt u zich niet 
verenigen met de huurverhoging en ook geen 
duidelijke reden vinden waarom u deze zou 
moeten betalen, dan kunt u in deze wijkkrant 
lezen hoe u de huurverhoging kunt weiceren. 
Ook zullen we ingaar op de achtergronden 
van de huurverhogttig.

Matr delahaij.
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VAN BOSSESCHOOL WINT MUSICAL-WEDSTRIJD

Oe volgende wijkkrant 
yerschijnt l.v.m. de vakantie 
op de eerst maandag van 
september.

-  *  "  ' ë é  « m m m l  mmk

..Mr. Charleston" door de Van Bosseschool. de beste musical in de KRO‘ 
wedstnjd.

Zaterdag 24 juni 
bij de KRO op televisie
De Van Bosseschool zal op zaterdag 24 juni 
te zien zijn in de KRO-wedstri)<t lenc-m inf 
-m usica l, die wordt uitgezonden van 16.45- 
18.15 uur op Nederland 1.
De KRO heeft uit 500 aanmeldingen 16 scho
len gese lecteerd , die 6 minuten een gedeelte 
van hun schoolmusical laten zien.
De Van Bosseschool, een van de 16. heeft 
deze com petitie gewonnen. De prtjs die ze 
daarm ee verdiend hebben is duizend gulden, 
te besteden aan Iers voor de school. Wat het 
wordt is nog niet bekend.
De Van Bosseschool laat "M is te r  Charleston" 
zien. een gedeelte uit hun musical "H et v e r 
dwenen lie d je " .  Deze musical ls  geschreven 
door de leraren De G raaf! en De Jong. De 
laatste had ook de reg ie. A lle  costuums zijn 
ontworpen en uitgevoerd door de ouders. 
De musical wordt uitgevoerd door leerlingen 
van de vijfde klas.
De uitzending, die opgenomen is in Agora in 
Lelystad, zal irt september herhaald worden.
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8ADERIN8EN
Sind* de inspraak over het woonerf rondom 
het V.m Seumngenplem is j o n n e n ,  ^iin er 
d - ie  sti'aatvergaierinsön fjehotiden.
De eers te  werd slacht bezocht. Je tv.eede 
beter en de derde goed.
Op al deze vergaderingen was geer. ambte
naar van Publieke Werken (PW -. i f  deling 
wegen, aanwezig. PW is de belangrijkste 
dienst 'b ij de aanleg van het woonerf. Et' 
had wet iemand moeten zijn . dit-* kou v e rrd -  
lea wat we! en r.iet m ogelijk is bli de in ru h - 
tina van de straat.
Na deze drie vergaderingen besloten de «n *  
dere ambtenaren e r  ook m ee ie «toppen. L r  
werden te vee l vragen en eisen gesteld door 
buurtbewoners en mensen van de buurtgroep, 
•*08i' rte ambtenaren -  zeker zonder afdeling 
wegen -  «een  raad m e* wisten. D eze vragen 
gingen over het aantal parkeerplaatsen. De 
buurtbewoner* w illen parkeerplaatsen voot* 
bewoners. T e rw ijl  e r  nu in do plannen ook 
rekening wor.it jehauden met de autohandel. 
Men vindt dat hieraan war gedaan-moer w o r
den.
De buurtgroep woonerf heeft een b rie f aan 
wethouder De C loe gesenreven, waarin wordt 
verzocht de Inspraak 70 «nel m ogelijk  weer 
op gang re brengen. Het resultaat :«  dat er 
een andere voor ritte:- komt en -Jat PW, af
deling: weger., heeft toeg*‘/e*d toch m ee te 
gaan doen*
Op 2* m ei zijn de in<praak\erzadermgen weer 
begojtnen.
M  met al e e r .. oponthoud van bijna twee 
maanden, waar de buurtgronp beslist niet
bU; m ee ><.
We willen ook *»e»i gesprek met wethouder 
D'-4 viloe en de bis Ie  inspraak betrokken 
aailuenaren. Dt» wethouder moet dan lier ha
len. wat MJ voor toezeggingen heeft ge 
daan i*’ der»*« de ^«jireenteraadsverM de- 
ctng waarin hei woanerfcred.ei is goedgekeurd 
D eze toe/e^angen £aan e ro ve r  dat over het 
aantal parkeerplaatsen gepraat m a* worden. 
En dat uitgezócht zo l worden o f'- ie  Van Ho- 
fendorp^tr^at. de vjj) Rappardstraat er. de 
V isser: n a rraa t ook bi.! het woonerf betrok
ken kunnen worden. \.*n dat onderzoek Is nog 
n ie 's  gedaan. Dit gesprek £-ju heel wat m is
verstanden ui: de werel.! kunne» helpen.
Komt it in ieder .jcval wèl naar de in^praak- 
vergadering van uw <traat,
\'oor vragen kunt n altijd  terecht op liet 
wijkcentrum, Van Hallstraat 81. te le 
foon: 2 t l  "ï̂ .

fiuurtjroep Woonerf 
,U- W eitK ijtaatsm on.

BEWONERS WITTENKADE 
VERENIGEN HUN KRACHTEN

Enkele weken geleder, kregen de bewoner? 
aan de Wirrenkade 148 t/m 162 een envelop 
m et lnhoud in hun brievenbus. De inhoud be
stond uit een informatiemap over de ‘ reno- 
vatie-plannen die de eigenaar, beleggings
maatschappij Unitis V irlbus uit Nieuw Ven~ 
nep, met deze huizen had. Het plan omvatte 
0. 9. een nieuwe indeling van de etages». c .v., 
douche en vooral het verriclitten van veel 
achtersta llig  onderhoud. De bewoners zouden 
UideHjk moeten verhuizen. Teven * werden de 
bewoners uitgenodigd voor een voorlichtings
avond, georganiseerd door de eigenaar in 
samenwerking met enkele gem eentelijke dien
sten. "W i j  juichen dit soort particulier in i-  
tisrie f t o e " ,  zo zei iemand van Bouw- en 
Woningtoezicht tegen een van de bewoners.

KLEINE KAMERTJES
De bewoners dachten e r  echter anders over. 
De m eesten van hen hadden al jaren lang 
ze lf veel geld en energie gestoken in het 
onderhoud van hun woning: kamers doorge
broken, leidingen vernieuwd, douches aange
legd, dan w el de keuken gem oderniseerd, o.tc. 
ZIJ hadden gro te  bezwaren tegen de plannen 
van hun huisbaa« omdat e r  weer- kleine ka- 
m erties  en reeds bestaande voorzieningen 
zouden worden teruggebouwd. En de bewoners 
zouden dit w eer moeten betalen. De e ig e 
naar rekende ben namelijk voor dat z ij m eer 
dan 1007. huurverhoging zouden moeten gaan 
betalen. En dat terw ijl de bewoners altijd 
de jaarlijk se  huurverhogingen betaald hadden.
( ook al waren zij dat niet verplicht omdat 
hun huisbaa* de woningen slecht onderhielde 
D e bewoners lieten het e r  niet bij zitten.

Enkelen van hen organiseerden een bewoners - 
vergadering waarop van de 28 woningen m eer 
dan 40 bewoners aanwezig waren. Tijdens deze 
vergadering werd , in samenwerking met het 
huurkomlté.; Staatsliedenbuurt, een bewoners -  
kom ltee opgerlcht. dat handtekeningen zou 
gaan verzam elen en een klachtenlijst aanleg
gen. E r bleken namelijk veel klachten over 
lekkages, ongeschilderd buitenwerk, verstopte 
a fvoer e.d. En nu de bewoners toch bij e l 
kaar zaten, wilden z ij h ier maar ge lijk  eetis 
iets aan gaan doen.

HANDTEKENINGEN
N og tijdens het pinksterweekend werd door het 
m erendeel van de bewoners een handtekening 
gezet tegen de plannen en vóór uitvoering van 
achtersta llig  onderhoud en een klachtenlijst 
ingevuld. Ook enkele bewoners die verhuis
plannen hebben stelden zich so lida ir met hun 
buren op. Op de 'voorllchtings* -avond van 
Unitis V irlbus, plus gem eente, waren de b e
woners aan het woord. Hun woordvoerder, 
de heer E. van Hall, bracht o.a. naar voren 
dat het bij deze plannen niet ging om een 
b ijdrage aan de stadsvernieuwing, zoals de 
eigenaar suggereerde, maar om grove  spe- 
kulatie. De bewoners zouden voor aue kos
ten moeten opdraaien en de eigenaar zou 
nog eens dikke subsidies van de regering 
als pure winst in zijn  zak kunnen steken. 
D e heer van Hall noemde het in dit verband 
opm erkelijk  dat van een. aan de vorige e ig e 
naar toegezegde, z.g. * instandViudingssub- 
s id ie  nooit gebruik gemaakt is ; in dat geval 
hadden de bewoners nauwelijks of geen huur
verhoging gehad, maar de eiaenaar dus ook

weing winst. Voorlichting gaf van Hall ook over 
de plannen van de bewoners: er zal druk u it
geoefend worden op eigenaar en gemeente om 
het achterstallig onderhoud af te dwingen. 
H ierb ij werd o.a. gedacht aan weigering van 
de 3.s. huurverhoging. Bovendien zal het ko- 
m itee  nagaan in hoeverre e r  een eind gemaakt 
kan worden aan de g ro te  huurversdüllen: de 
een betaa ltf 135.—. zijn buurman/vrouw f200,- 
en dat voor precies dezelfde soort woning. 
A l m et al gaan de plannen van huisbaas, 
Unitis Vlribus {«• met verenigde kracht), niet 
door en de winst gaat zijn neus voorbij. 
De bewoners gaan w el door. M et verenigde 
kracht.
JACH TTERREIN
Unttis V irlbus heeft ook in andere delen van 
onze buurt een aantal woningen opgekocht 
K laarb lijke lijk  heeft deze spekulant onze buurt 
uitgekozen als Jachtterrein. Maar bij deze 
andere woningen geeft de gem eente om ve r
schillende redenen geen toestemming tot v e r 
bouwingen van enige omvang. Wat dat betreft 
is  Unitis Virlbus voorlopig uitgeteld. Maar 
ook bij deze andere hulzen zullen ongetw ij
fe ld  vele klachten over achterstallig onder
houd bestaan. Hei huurkomitee Staatslieden
buurt roept dan ook de bewoners van deze 
woningen op, om m ee aktie te gaan voeren, 
om  o.a. dit achterstallig onderhoud op te 
eisen. Het betreft de woningen: Van B oetze- 
la erstr. 19 t/m 2^., van Beunlngenstr. 143 t/m 
175., van H alls ir. V t/m 31.
M eer in form atie bij: Huurkomitee Staatslie
denbuurt l.M . Kem perstraat 121’ Paul van 
de Klundert. rel: 863417.

bezette panden aan de Van Hogendorpstreat. Buurt
bewoners volgen met instemming de „stoffering" van de 
penden

Èen van de panden aan de Van Hogendorpstraat wordt met 
krachtige hand heropend.

HOGENDORPSTRMT 41-49 BEZET
EINDELIJK WAS HET ZOVER, 
DE BOM GEBARSTEN
Zaterdag 6 mei w-k e r  ®er. mamiestane g e -  
orsuiuseevd io o r  de werkgroep jort£eren- 
h.nijïvesfin^ om hun or,genoegen over her *on- 
gereninnsvpstmg^btMeid kenbaar te maken, 
D e tnamïestotie vond plaat-? voör de dicht— 
.leütr.merde o.\nde:i aan de Van Hojjendorp- 
'• ird jt 41, -J-'. D atr werd m.?er loezi.'ht en 
goedkerrende Mikken \ \ e e !  buurtbewoner* 
de rjrr.e:: van de v. inkel« v e r-

en "• .'rder. Jt pianker V ’Oi- .‘ •-A m en  
\cj”. ineen i- ‘i* istiw.

Maai' waarvm nu deze aktie.
Op “  junt w?7 deden de wethouders ICwper1? 
er. De C loe de povere toezegging dat rnnmins- 
te ratiden 4| t/m 40 van de Van Hogen- 
dorpstraat v/ior lon^ereuhui > vestinc he«iemd 
zouden worden. Maar Bouw- en V\oningtoe- 
Ziciit vern ielde de toe^ezegde panden nog 
m eer en ook andere diensten werkten tegen. 
Het woningbedrijf bracht op grond van de 
vozen de v le r  punten een nejcatief adnes uit 
aan de wetuouder.
1. de opknapkostcn zouden t' 256.000,- s*nn 
1’ edrdeen; 2. Je sloop zou riitvl^? !n WSO plaar-: 
\ inden; door deze factoren 20u de huur 
te hoog worden; 4. in deze buurt zou geen 
!’e*ioef:e bestaan aan !oruserenhui><ve<tme.
He werkgroep )f'ngerenbuisvestmg Staatslie

den buurt reageerde hier op door brieven te 
schrijven naar de wethouder en de gem een
teraad* Het hedrag voor opknapk««ten \-eel 
te  hoog -  en het blijkt dan ook dar het volko
men uit de lucht gegrepen Is: niemand kon 
specificeren  waar die 2\ ton dan we! voor 
nodig zou zijn. Verder is o ffic iee l bekend 
dat e r  niet eerder dan in 19R4 ge«loopt kan 
worden. Dus wordt ook de huur een <?tuk la 
g er . Er. dat e r  geen behoefte aan jongeren» 
huisvestinc zou zijn, daarvan bewees de m a- 
n ife «ta tie  het tezendeel. De bovengenoemde 
v ie r  punten werden trouwen< niet gebruikt 
tegen «ie Jn veel s lech tere stuat verkerende 
panden 51 i.‘iu 71, waar wel jongerenhuis-  
v<?«'.!ne op ^cer kcn-ie terj'.iljn gerealiseerd  
werd.

Door am btelijk en politiek geharrewar staan 
deze panden nog steeds leeg. De panden w or
den bezet totdat de gemeente ze opknapt 
voor jongerenhuisvesting, en als z ij  dit zon
der m eer weigert, w ijst de werkgroep de 
panden ze lf toe aan .tongeren uit de huurt, 
zodat In elk geval aan de leegnand een eind 
komt.
T ijdens de m anifestatie spraken een aantal 
oudere buurtbewoner'' lovende woorden over 
de aktie en vroegen de omstanders «>m een 
kleine bijdrage In de onkosten te leveren. 
Een fe it b lijft echter wel dat her de jonge- 
*.en ze lf w eer moeten zijn d ie moeten be
ginnen met liet opknappen van de panden, 
te rw ijl du Uiisc de \-eranrwoordelijkheid van 
de gemeente i*.
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Ustedes habrlxi recibldo una carta con la noticia del alquiler de la vivienda 
para el próxlmo dia 1 de Julio de este mismo ano, con un aumento de un 7%. 
Desde Uace anos, los vecinos se maiiifiestan en contra de estas subidaa de 
alquiler. Unanse a ellos. Exlgan paguar este aumento cuando les sea posible. 
En todo caso tome contacto con uno de los siguientes consultorios sobre el 

alquiler. El sociaal raadsman (Consejero social) esti todos los Lunes, Mar- 
tes, Jueves y Viernes por la manana de 9 a 12 horas y los Lunes por la 
burg Stirumstr. 119 despacho I.
Para consultar por teléfono al medio dia de 14 a 16 horas Tel. 84 02 30.
Los Lunes por la noche de 2Q a 21 horas en la sala del C.P.N. en Van der 
Hoopstr. 43.
Los Martes por la noche de 19,30 a 20,30 horas y los Miercoles por la 
manana de 11 a 12 horas en BUURTHUIS HET TREFPUNT en 3e Hugo de 
Grootstr. 5 Tel. 84 24 73.

Mahallemizde oturan bütün T U rk 'le re  :

Herhalde,ev k ira n iz in  önümüzdeki l.Temmuz'dan it ib a ren  
%1 a rtaca^m i b ild ire n  b ir  nektup a ld in iz  .Mahalie 
s a k in le r i s en e le rd ir  k ira la r in  artm asm i p rotesto

* e tm ek ted ir le r .s lz  de on lara k a t il in .f .a y e t  raümkün is e  
fa z ia  k ira  ödejneyi reddedin.Her Ih tim ale kar?*,anaC’idak i 
konunraa saatlerinden  b ir in e  mutlaka k a t i lm :

-  Sosyal Dani§man,her Pazartesi,Sali,Per$erabe ve Cuma 
sabah l^n  saat 9.00-12.00 ve Paza rtes i ak?anu saat 
18.30-20.00 a ras i van LimburgStirumstraat 1X9 adresindeki 
Koperen Knoop'ta bulunmaktadir.Telefon konu?malarini 
ö ^ le n le r i saat 14.00-16.00 arasmda 840230 numarali 
te le fo n  i l e  y a p a b i l ir s in iz .

-  Pazartes i ak$ami saat 20.00-21.00 aras i,van  der Hoopstraat 43 
adresindeki CPN'nin salonunda.

- S a li ak?aini saat 19.30-20.30 ve ^ar§amba sabahi saat 
11.00-12.00 a ra s i,3 e Hugo de G rootstraa 5 adresindeki 
' t  T r e fp u n t 't e .T e l . : 842473

Le-**? S^L^Jl J—S

!

LJ l 7 *» j  l>* i Ui*-. SJL. .̂ i

* JW jc O»

» »  X *  ^tSU.

• o S -  o *

* j U u ï i o k L  *L ; i  ^  ü j U J J  s ^ U l  ^ V ‘ J  J-=>>

S* LhJ l ^  n *■*'**' ' j ( ^ t   ̂ ( ^ ̂  f f r  v   ̂ I —

12-00 « L J I  Ĵ1 9*00 
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Muurkomitees roepen op tot her weigeren 
van de huurverhoging, als het kanl

1. DE HUURVERHOGING
l '  zult ile aanzegging al w el een tijd je  g e le 
den in de bus gehad hebben, waartn stond Jat 
u per I juli l1»?# 7%  m eer huur zou moeten 
betalen. De huurkomitees van de Staatslie
denbuurt en de Hugo de Groot/ r-iederik 
HemlriJclnnirt roepen u op om de'ee htiur- 
verhoglng niet te betalun. als hei kan. 
Waarom?

2. DE l{UUR\GRHO<;|NG T A S T  ONZT PO R- 
TEM ONNAIC  AAN
Hei argument dat de onderhoudskosten stijgen 
en dat daardoor e r  nieer huur betaaJd moet 
worden is leugenacïitlg. Wai w ijst naivieUjk 
de praktijk in onze buurt en elders uit? 
Woningen worden erg  M eela  onderhouden, 
daar is al jareh «e m ig  o f geen geld ln g e 
stopt. Onze huuri is een insrandhoudingsbuurt. 
en o.a. door het achterstallig onderhoud tre -

den hier en daar verkrotting*, verschi in^elen op. 
A ls  het field dan niet ten ^oede komt aan onze 
woningen, waar gaat het dan naar toe? Over 
het aljtemeen caai het ge ld  naar de banken, 
d ie het b ijv. weer gebruiken om er m ee te 
spekuleren. B ijv, mei horizontale \ er koop van 
huizen, zoals de Spaarbank voor de Stad A m 
sterdam heeft gedaan. Duidelijk if» dat liet uit 
onze zakken geklopr wordt en dat we e r  nlet<? 
voor terug zien.

3. A A N V A L  Ü P HET LEVENSNIVEAU 
Huurverhoging is dus een verkapte vorm  van 
loonsverlaging. De politieke en ekonomische 
s tr ijd  rond de prljskompensatie van januari

‘ 77 is men bij de rechtse partijen en onder- 
nemlngskringen nog niet vergeten.
De huurverhoging is nu een aardig middel 
om vla een om weggetje d ie weer ongedaan te 
maken. Bovendien past het huurverhogingsbe- 
le ld  geheel binnen de asociale politiek van de 
regerin g  v. Agt-W iegel. d ie trouwen? voort
borduurt op de politiek van kabinet Den Uyl. 
De bezuinigingsoperaties op w e lz ijn svoorz ie 
ningen, onderwijs, gezondheidszorg, maar ook 
op volkswoningbouw èn de politiek van loon- 
verïag ing is een scherpe aanval op liet le 
vensniveau. De strijd  tegen de huurverhoging 
ia in du koder gezien eens fe  m eer een strijd  
legen de aantasting daarvAn. Een rechtvaardige 
zaak dust

4. HUURWE1GERINGSAKTIES HFBHEN 
SÜKSES
Het fe ir alleen ol dat dJt jaar de huurverho
ging per 1 ju li wordt doorgevoerd in plaats 
van zoals doorgaans per l april zegt genoeg. 
De regerin g  v. A gt-W iege ï vreest de huur- 
akues die losbarsten net zo zeer als de voo r
afgaande regeringen. In de huidige regering 
zitten génaeg lieden d ie belang bij woningbouw 
en Ortder onroerend goed hebben, zoals bijv. 
de Hr. Andriessen bij W ILM A, een gro te  spe- 
kolatlemaatsohappl}.
Duizenden mensen in onze buurc weigeren al 
jaren m et sukses de huurverhoging te betalen, 
en zullen dat ook ’dlr jaar doen. WEIGER DE 
HUURVERHOGING ALS H ET KAN! Lees dan 
w e l het stuk over hoe je  kan weigeren erg  
goed. W eiger echter tijd ig  genoeg, dus voor 
28 juli a.a., anders is het te laat. U iteraard 
hopen huisbazen en regerin g  e rop  dat 0 door 
vakantie e.d. verzu im t te reageren. Laatuniet 
kisten!
A ls  u met problemen z it komt gerust naar 
de huurspreekuren ln de buurt, waar u zeker 
geholpen zult worden:
de sociaa l raadsman ln de 'koperen knoop* 
(v o o r  spreekuurtijden z ie  achterkant van uw 
Wijkkrantt
het huurspreekuur in 't  Trefpunt, 3e Hugo de 
G rootstr. 5
C PN  zaa ltje  in de Van der Hoopstraat 43 

Huurkomlté Staatsliedenbuurt 
Iluurkomire Hugo de G root/Fr edertk Hen - 
drtkbuurt.

Succes voor regio-overieg

Huurverlaging voor 
nieuwbouw hoek v. d. Duyn- 
straat/ Van Beuningenstraat

CinJ april werd bekt-nd gemaakt dat de g e 
m iddelde kale huur van ongeveer f 340,—  
verlaagd is naar i 27#, -  < huumivo van de 
nieuwbouw aan de De YYlttenkade\ 
BELANGRIJK RESU LTAAT 
V or ig  jaar februari werd bekend dat de g e 
m iddelde kale huur zo 'n  f 340,—  zou gaan 
doen. te rw ijl het dezelfde woningen zijn als 
aan de De Wittenkade l  opgeleverd ln 1975V 
Het re g io -o v e iie g  heeft aktie ondernomen 
naar wethouder Kuvpers van Volkshuisves
ting en de gemeenteraad om m ieder geval 
Je huur terug te brengen tot het nlvo van de 
De WiuenkaJe. Itlerbij ondersteund door de 
woningbouwvereniging Patrimonium en amb
tenaren van Volkshuisvesting. U lteindelljk na 
ruim  een jaar is  e r  resultaat behaald; een 
verlaging van f ?0.- • f en dat vlak voo rd e  
gem eenteraadsverkiezingen!!’.
CEEN ILLUSIES
Dit w il nog niet zeeeen dat w ij dit een be- 
u a lb a re  huur \inden. Met s e rv ic e -en  stook
k a ren  kom je  zeker op zo'n f  400.—  en 
deze extra kosten worden niet gesubsidieerd.

Ook betekent het nog met dat de toekomstige 
nieuwbouwprojekten ze lfs  maar op dit huur- 
nivo zullen blijven.

8EWONURSAICT1E VOOR BETAALBARE  
NIEUWBOUW
E r zal nog veel aktie gevoerd moeten worden 
voor betaalbare nieuwbouw Het r eg io -o v e r -  
leg  en het bewonerscomité (  oudere bewoners) 
w illen  daar ook aktie over voeren. Samen 
w illen  ze  de toekomstige bewoners van de 
nieuwbouw m de n.o.p . ondersteunen bij 
huurakties en bij de deelname in de ont
werpteams f waar over het onderwerp van 
de woning met de architekt, enz. wordt g e -  
praart. Voorop moet staan dat als U in aan
m erking komt voor de nieuwbouw, u  zich 
door de huur niet moet laten afschrikken. 
B eter is gezam elijk  op te komen voor een 
betaalbare huur. Gezam elijkc initiatieven -  
door reg io -o ver leg  en bewonerscom ité ru l
len opgezet worden. D aarover een volgende 
keer meer,

reg io-overleg.



HUURVERHOGING 
BETALEN 
OF WEIGEREN?
Op 1 juli a.s. gaat weer de jaarlijk se  huur
verhoging in, voor de m eeste woningen in de 
buurt zal deze huurverhoging 7% bedragen. 
D eze Jaarlijks terugkomende huurverhoging 
is  facultatief, d.w.z. niet verp lich t 
D e verhuurder mag deze huurverhoging van 
1%  aanbieden, • als huurder mag je  echter 
w eigeren  om deze huurverhoging te accep
teren , als e r  sprake Is van onderhoudsge- 
breken welke voor rekening behoren te  ko
men van de eigenaar.
A ls  de verhuurder normaal zijn  onderhouds
plicht nakomt, dan heeft men geen reden om 
deze huurverhoging te weigeren.
Her onderhoud wat voor rekening van de e ig e 
naar komt (globaal);
buitengevels - dak -  ern stige  lekkages -  
scheuren in muren -  vloeren -  kapotte p la
fonds -  gemeenschappelijk trapportaal -  ra 
men -  deuren -  balkon? e.d.
Z e lf  moet men behangen, witten, schilderen 
binnen woning en andere kleine reparaties u it
voeren. (b ij tw ijfe l kan men altijd  Bouw- en 
Woningtoezicht inschakelen).
Helaas Is het m et het onderhoud van de oude 
woningen in deze buurt slecht gesteld, de 
m eeste  eigenaren plegen geen of nauwelijks 
onderhoud aan de woningen, vaak alleen op 
aandrang van Bouw- en Woningtoezicht. 
Daarom weigeren ve le  buurtbewoners al ja 
renlang de huurverhoging te betalen.
Wat men echter wel ieder Jaar moet beta
len is  de verhoging van het watergeld. de 
verhoging is dlt jaar:
2 kamers + keuken f  ö ,8 l  (S i  cent)
3 kamers ♦ keuken f 1,08
•4 kamers + keuken f  1,35 etc. 
per eenheid is  de verhoging f  0,27.

Wat te doen bjj weigering
Indien men de huurverhoging w eigert, moet 
men de huiseigenaar o f verhuurder hiervan 
w el bericht zenden. In deze b rie f moet u 
ook schrijven waarom u niet akkoord gaat 
met de huurverhoging, e igen lijk  is het m eest
al een opsomming van de d iverse achterstal
lig e  onderhoudsklachten.
B ij woningen van particu liere eigenaren kunt 
u volstaan met het schrijven van een brief, 
ook kunt u bij de d iverse huurspreekuren 
geholpen worden, als u ze lf geen brief kunt 
opstellen. Ook zijn e r  bij het wijkcentrum 

op de huurspreekuren stencils te krijgen 
waarop u alleen uw naam behoeft te s ch r ij
ven en de klachten kan aankruisen. Vul deze

stencils altijd in tweevoud in en bewaar één 
exem plaar ze lf, zodat fi a ltijd  weet en kan 
bew ijzen welke klachten u aan de eigenaar 
o f verhuurder geschreven heeft. D it geldt 
u iteraard ook indien u z e lf  een b rie f op- 
stelt. U lte r lljk  )  augustus a.s. moet u de 
b rie f o f stencil bij de verhuurder ingediend 
hebben.
Voor de bewoners van c i  gerneentmvoningen 
en van de woningbouwve- enigingen is een an
d ere  rege ling, als men ie huurverhoging w il 
weigeren. D eze bewonf :$  mogen geen brief 
schrijven  of gebruik naken van een stencil, 
zl| moeten een form u li r  aanvragen.
D lt form u lier {blauw f  -rmuller model D IÜ6ÓA) 
kan men aanvragen bjj de Huuradvies com m is
s ie  (Droogbak IA"» en bij de Woningbouwver
eniging o f bij het Gemeentelijk Woningbedrijf, 
afhankelijk van w ie men de woning huurt. 
Ook zijn  e r  een beperkt aantal verkrijgbaar 
op het wijkcentrum of bij de sociaal raads
man.
D eze blauwe form ulieren moeten vóór 1 augus
tus a.s. bij de verhuurder ingediend zijn. 
Buiten de onderhoudsgebreken o f deze e r  nu 
wel o f niet zijn mag u altijd  de huurverho
ging w eigeren  als e r  sprake is  van zg. M UL- 
P l'N TE N .
Nulpunten zijn:
-  als de woning door Bouw- en Woningtoe
zicht aangeschreven is.

•• de woning ongeschikt is om te bewonen door 
de toestand van de fundering, muren, dak of 
trappen (ernstige  scheefstand-w on ingism in 
o f m eer een krot't.
- geen (o f onveilige) schoorsteen aanwezig is
* geen raam in hoofdvertrek is
*■ e lektrische of gasleidingen door CJEB at'- 
gekeurd

- binnen woning zijn geen lichtpunten of 
wandkontaktdozen

-  in doucheruimte geen.deugdelijke ventilatie 
of raampje Ss

-  de W.C. buiten de woning i »  (op trap - 
portaatï

-  als deW.C. d irekt vanuit .keuken o f ka
m er toegankelijk is en e r  geen ventilatie 
aanwezig is.

- als e r  binnen de woning geen keuken of 
kookgelegenheid is

-  als e r  in de woon- o f sloapkamer of keu
ken ze e r  ernstige vocht -en/of sch im m el
vorm ing Is

-  als gro te delen van de vloeren  verrot zijn
-  in de woon- o f slaapkamer geen beweeg
baar raam  of mechanische ventilatie aanwe
zig is.

Wat gebeurt er nu als u de 
huurverhoging 
geweigerd heeft?
A ls  u de huurverhoging gew eigerd  heeft, brie f, 
fo rm u lier o f stencil met reden van weigering 
naar verhuurder gezonden heeft, b lijft u de 
oude huurprijs betalen alleen verhoogd met 
het verhoogde watergeld. L’ kunt verder a f
wachten o f de eigenaar reageert op uw b rie f, 
indien de eigenaar nu spoedig de gebreken of 
klachten verhelpt, dan m oet alsnog de huur
verhoging gaan betalen.
A ls  de reparaties lang op zich laten wach
ten, gaat u niet eerder de huurverhoging b e
talen nadat de klachten verholpen zijn. Dus 
als de eigenaar de klachten in oktober a.s, 
verhelp t, gaat u vanaf l okt. '78 de huur
verhoging betalen.
A ls  de klachten ernstig z ijn  en de eigenaar 
w il ze  met verhelpen nadat u hem op de hoog
te  heeft gesteld  van de klachten, dan moet u 
Bouw - en Woningtoezicht inschakelen (Wlbaut -  
straat 3 -  -spreekuur dagelijks tussen 15.30 
en 16. 3ü uur*..
Ook kunt u sch rifte lijk  de klachten bij Bouw* 
en Woningtoezicht opgeven, de Inspecteur van 
8 W T komt dan b ij u thuis om de klachten te 
onderzoeken.
A ls  de verhuurder het ntet een* is met uw 
w eigering om de huurverhoging te >x?talen 
dan kan de eigenaar een procedure omtrent 
de redelijkheid  van de huurverhoging aangaan 
b ij de Huuradviescommissie (artik e l 12 11 
van de Huurwetf. V  k rijg t dan vanzelf be
rich t van de Huuradviescommissie. e r  komt 
een onderzoek op de woning, daarna een z it 
ting hij de Huuradviescommissie en tenslotte 
het schrifte lijk  besluit van de Huuradvles- 
com tm ssie wat e r  met de huurverlmging gaat 
gebeuren. Z o 'n  advies van Jc- Huuradvies com 
m iss ie  zal m eestal door de huurder en v e r 
huurder aanvaard worden, volgt men 2o‘ n ad
v ies  niet, dan wordi het vaak een Kanton- 
rechterzaak.
I '  hoeft dus beslist met bang re zijn  voor 
ontruiming van de woning, als u seen huur
verhoging betaalt. Ook m et als de verhuurder 
h ierm ee dreigt, de verhuurder kan n nooit 
van de woning afzetten, dat kan alleen na een 
o ff ic ië le  procedure bij, de kantonrechter of 
bij de rechtbank. ALs de verhuurder naar de 
rech ter gaat, voor eer. ontruimlngsprocedure 
om rede van de huurverhoeina, moet hij a ltijd

e e rs t het 8dvies van de Huuradviescommissie 
kunnen overleggen.
Laat u niet bang maken o f intim ideren, kom . 
op ecu van de huurspreekuren erover praten 
o f ga naar de Huuradviescommissie (Droogbak 
IA -  spreekuur dagelijks van **-12' uur en 
telefon isch van 15 -  16.30 uur tel. 22 02 77) 
Op a lle  genoemde adressen k rijg t u goede 
voorlichting over de huurverhoging en ligt. 
e r  een fo ld er voor u klaar, m et ulfigcbreide 
in form atie.

Huurverhogingsciausuie
A ls  men nog geen 5 jaar op de woning woont, 
heeft men vaak een huurkontrakt getekend 
waarin de zg. huurverhogingsciausuie staat. 
A ls  men geen huurkontrakt heeft of langer 
dan 5 jaar op do woning woont met een huur
kontrakt, dan is  de huurverhogingsciausuie 
niet rneer geldig.
W at ls  nu precies zo'n huurverhogingsciau
suie? D it is een rege l o f artikel in het huur
kontrakt, waarin men zich bij ondertekening 
voor 5 jaa r  fmaxima«V> verp licht om  de ja a r 
lijk se  huurverhoging te betalen. H ier komt 
men niet onder uit. ook a l zijn e r  onderhouds- 
gebreken en de eigenaar w eigert deze te la 
ten moken. B ij het aanbieden van de huur
verhoging wordt dan ook gewezen op dc-ze 
huurverhogingsciausuie, Pas op, vaak schrijft 
de eigenaar dat e r  sprake is van een huur- 
verhoging*?clausule, te rw ijl de 5 Jaar om zijn 
o f e r  helemaal nooit eeo huurkontrakt g e te 
kend is. Dan kunt ti de huurverhoging nor
m aal als facultatief beschouwen en eventueel 
w eigeren  do huurverhoging te betalen.
Is  men in bezit van zo'n huurkontrakt met 
huur ver hogings clausu le  en e r  zijn ook nul
punten op de woning aanwezig, kom dan om 
advies langs op het spreekuur van de sociaal 
raadsman, alvorens de huurverhoging te gaan 
betalen.

Huurverhoging 
van meer dan 7%
D lt zal in onze buurt r.iet of zelden voo r
komen, vandaar dat dit verd er h ier niet be
handeld wordt, evenals her h ierb ij horende 
puntenstelsel. A ls  u inderdaad een huurver- 
hotung van hoger dan “ Tn k rijg t aangeboden 
kunt u hei heste op een van de spreekuren 
in de wijk komen, voor nadere informatie.

Rob Vesters. soe. raadsman.
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Purmer groen
Dinsdag 6 juni 's  avonds om 8 uur wordt in 
de W itte Brug. de Wittenstraat 2? de film  
’ Houdt de Purm er groen ' vertoond.
De2e film  over de droogmaking van de Pur
m er en over de mensen die e r  wonen en w e r 
ken, bevat een /el protest tegen het gevoerde 
overloopbeleld van de jaren *60, dat gele ld  
heeft tot sloop en verkrotting en tot het v e r 
laten van grote groepen Am sterdam mers uit 
de hoofdstad.
Het is een film  van Cineclub.

KLEDING - SPEELGOED 
RUILBEURS

Ongeveer in junl-)uli komt e r  een kleding 
en speelgoed ruilbeurs. Voor die rijd kunt u 
kleren komen brengen, waar u dan een ve r 
goeding voor k rijgt (a ls het verkocht is) 
B.v, kinderkleding die te klein Is geworden, 
o f jurken en rokken, truien, waar u zelf 
op ultgekeken bent. Ook is speelgoed dat niet 
m eer gebruikt wordt welkom, 
tedere maandagmiddag is e r  een mogelijkheid 
om kleding o f speelgoed te brengen russen 
2 uur en half 4 in:
BUURTHUIS ONS HUIS STAATSLIED EN 
BUURT.
tijd e lijk  adres: Van Hallstraat 52, telefoon» 
S4.12 62.
Vragen naar: Paula, Meta, Tonnie of Wies.

Politici op 
ver- 
kiezingstoer
ln mes z ijn  e r  in onze buurt twee avonden 
georgan iseerd  in verband m et de gem eente
raadsverkiezingen die vorige  week werden 
gehouden. 1? mei waren op Initiatief van Ons 
Huis in de Koperen Knoop vertegenwoordigers 
van de PvdA. PSP. PPR . CDA. CPN en W D , 
die vragen van buurtbewoners beantwoordden. 
Vragen die aan de orde kwamen werden on
der m eer gesteld door het reg io -overleg , 
woongroep Staatsliedenbuurt, actiegroep 
stookkosten, buurtgroep woonerf. Ons Huis 
en de groep iongerenhuisvescing.
Daarna zou er een discussie plaatsvinden, 
m aar binnen de gestelde tijd  bleek daar
voor nauwelijks ruimte, omdat veel sprekers 
de voor hem beschikbare tijd  iedere keer 
weer ruimschoots wisten te overschreiden. 
Op de bijeenkomst van 2'i mei in ‘ t T r e f -  
ount. waren het de afgevaardigden van CDA, 
PP R , D*66. PSP. PvdA. VVD en CPN die 
vragen gesteld kregen door Huurcomité Hu|o 
de Crootbuurt. !iec Anti-speculatie comité, 
J«? Nederlandse Vrouwen Unie en de groep 
W elzijn szorg.
Pinnen de beperkte ruimte van de wijkkrant 
is nauwelijks plaats om de vragen er. ant
woorden weer te geven. Nu de verkiezingen 
ochcer de rug zijn rekenen we erop dat de 
raadsleden die hun stemmen uit onze buurt 
l.ebben gekregen, de belangen van de buurt 
nullen behartiger en op de bres zullen staan 
om de problemen op te lossen.

Moedermavo’
is voor

alle mensen
\ls de kinderen naar school zijn  en je  wat 
m eer tijd voor Jezelf k rijg t, o f als Je altijd 
al door had w illen leren , kun Je naar de dag
school voor volwassenen, zoals de m oeder
m avo eigen lijk  heet. Je hoeft e r  geen moeder 
voor te z ijn , je  mag ook vader zijn. Je kunt 

*e r  je  algemene ontwikkeling .ophalen door 
een paar vakken te nemen. Je kunt er ook 
Je diploma mavo (o f havo) halen. Hieronder 
volgt wat m eer over de mavo, en wel die 
in het gebouw van de le  ch riste lijke school 
voor beroepsonderwijs, F rederik  Hendrik
straat 111-U5*
Her is  wel v r ij zwaar om Je mavo 4 d ip lo
ma te halen, want ]e doet het in 3 jaar, 
m aar best te doen, als Je a lle  mogelijkheden' 
bekijkt die e r  zijn om het diploma ln je eigen 
tempo te halen:
-  i.p.v. in de eerste  klas te beginnen kun je 
naar de voorbereidende klas, een soort brug
klas. .vaar Je eerst wat nederlands. talen, 
rekenen en wiskunde krijg t en vanaf januari 
al met de boeken van de eerste klas gaat 
werken, dus die k rijg  Je ln de eerste  klas 
weer.

-  ben je  d lrek i naar de eers te  klas gegaan 
en Is het je  te zwaar, dan kun je  ook terug 
naar d ie voorbereidende klas

-  volgend jaar wordt begonnen met een soort 
steiuües, een extra uur nederlands, waarin 
eventueel m aatschappijleer wordt gegeven, 
en waar hulp wordt gegeven btj het stu
deren.

-  je  kum het diploma ineens halen: aan het 
eind van 3 jaar examen ln a lle  6 vakken, 
Een deelcertificaat (half diploma's fs ook 
m ogelijk , dit houdt in dat Je aan het eind 
van 3 Jaar maar over 3 van de 6 vakken 
examen doet, en als Je w ilt het Jaar daar* 
na over de andere 3. Zo doe Je wel 4 jaar 
over Je diploma fm et de voorbereidende klas 
e rb ij 5 jaa r ï. maar de mensen d ie al op de 
m oedermavo zitten zeggen, dat je  je  daar
door niet moet laten afschrikken: Je doet 
jaar voor jaar, Je kunt altijd  ophouden, m id
den in het jaar als je  w ilt (Je k rijgt dan 
ze lfs  een deel van je  lesgeld  terug’s. en het 
bevalt Iedereen zo goed, dat Je niet eens 
m eer op w ilt houden als je  eenmaal bezig 
bent!

LESGELD
Het lesgeld  hoeft geen probleem  te zijn* de 
m avo kost f 125,- voor het hele jaar, daar 
zitten boeken (d ie  huur je  van de schooft 
bij in, en je  hoeft niet in een keer- te betalen. 
Neem  je  m inder vakken, dan betaal Je ook 
minder.
T i jd  moet Je wel wat hebben, afhankelijk van 
de vakken die je  kiest zijn  de lesuen op 3

A l een paar keer heeft u In de wijkkrant iets 
kunnen lezen over de cursus Ouder? op H er
haling (z o  werd Volwassenen op Herhaling 
v roeger genoemde.
De cursus is ontstaan uit samenwerking ln 
een gezam enlijke oudercom m issle, ABC en 
buurthuis Ons Huls en met de inzet van veel 
v r ijw illig e rs  (mevrouw Van Rooven, E rlc , J o « 
sefien . Herm y, Jos, Bert, T ineke en Sanneke). 
In augustus *T7 is een groep gestart en a f
gelopen januari een tweede groep. De deel
neem sters zijn nog steeds enthousiast bezig 
en van de augtistusgroep gaan e r  nu zeven 
naar de dagmavo voor volwassenen.
Volgend seizoen start een nieuwe cursus 
(twaalf dinsdagochtenden te beginnen op de 
tweede dinsdag van september> in een lokaal 
van de Zaagmolenschool.
De vervolgcursus -  voor de groep die in Ja
nuari is  begonnen -  begint de eerste  donder
dag van septem ber in De W itte Brug,
Iedereen d ie zin heeft om wat te Ieren -  
ln g eze llig e  omstandigheden -  kan zich nu 
vast opgeven bij Buurthuis Ons Huls, Van 
Hallstraat 52, tel, 84 12 63 (Henrlëtte> of 
bij ABC, le  Nassaustraat 5, tel. 86 03 24 
(DenlseN.

m m t

Ook het opknappen van klusjes behoort 
tot het lespakket van ,.Volwassenen op 
herhaling” .

ochtenden o f 3 mlddngen per week (a ls je 
snel opgeeft wanneer je niet kunt, wordt daar* 
zovee l m ogeli jk rekening m ee gehouden}, en het 
huiswerk kost ook nog 8-10 uur per week. 
Voor m eer inform atie en voor het sam enstel
len van vakkenpakketten kun je  Lou ise C ro llé  
bellen, 84 24 23 op ma. 11-11.30 uur, di, 
11-12.30 uur; wo. 10-10.30 uur; do. 11-12,00 
uur en vrijdags volgens afspraak.
Op dinsdag 4 juli is er dan een introduktie- 
ochtend om 10 uur ln het gebouw van de le  
Christelijke  School voor Beroepsonderwijs, 
Fred. Hendrikstraat 111-115.
Dan geven de docenten Inform atie over de 
vakken d ie u gekozen hebt of w ilt kiezen.

M OET DE MOEDERMAVO DE BUURT U IT? 
Met de ruimte van de moedermavo t« nog 
van alles aan de hand: op het moment heb
ben ze  3 lokalen ln de school aan de F rede
r ik  Hendrikstraat. Omdat her daar erg  krap 
werd, is e r  een aanvraag gedaan voor het g e 
bruiken van de schoot aan de Rombout H o- 
gerbeetsstraat, die alleen *s avonds gebruikt 
wordt door de techniese school. Deze ruimte 
werd niet toegewezen omdat e r  teveel op
geknapt zou moeten worden (hoe kan de tech
n iese school e r  dan wel in?)
De m oederm avo zou wel 3 leegstaande lo 
kalen van de Zaagmolen-school erb ij kunnen 
krijgen , maar dan moet iedereen heen en 
w eer van de ene school naar de andere, en 
e r  is nog geen ruimte voor bijv, schelkun-

Verkiezingsforum In de Koperen Knoop: op de rug gezien: Kuypers (PvdA) 
en Laurens Meerten.

Het forum van poUtici in 'f Trefpunt, vlnr: hr. Bootstra (CDA), Tttia dos (PSP), 
Frans van de Ven (PPR), Rick ten Have (D'66), discussieleider Henk van den 
Brink. Louis Genet (PvdA), Herma Pley (VVD) en Paul Schaper (CPN)

deproeven (praktlkum), dat moet nu ook g e 
beuren In de avondschool.
Z e lf  hebben ze een prim a idee: het Schip- 
persinternaat aan de Van Hallstraat heeft at 
een hele tijd  geen vaste bestemming, en als 
d ie  leegkom t zou het fantastlese m ogelijk 
heden bieden: genoeg lokalen voor de lessen, 
kinderopvang, praktikumruimtes, een kantine, 
studieklasjes etc. Bovendien zou de m oeder
m avo dan centraal blijven liggen voor de 
Staatsliedenbuurt. Hugo de Crootbuurt, J o r-  
daan, Kinkerbuurt en Spaarndammerbuuru 
M isschien Is het een idee als veel mensen 
uit de buurt ze lf het Grondbedrijf eens bellen 
om te vragen wanneer de moedermavo in het 
schippersinternaat komt?
Hun nummer Is 596 36 05, M isschien is een 
van u de eers te  die het ja te horen krijgt.

VAN BOSSESCHOOL WINT 
STAATSLIEDENTROFEE
Op 22 en 23 m ei werd voor de vijfde maal 
gespeeld  om de Staatsliedentrofee op de te r 
reinen van DVOS. De negen lagere scholen 
kwamen voor de dag met hun beste elftallen, 
te rw ijl de C regoriusschool, de Jacob de W itt
en de Fagelschool een m elsjesp loeg op de 
been hadden gebracht. Er was o o k ee n m e ls -  
jeshandbaltoernooi. Het handbaltoernooi werd 
gewonnen door de Zaagmolenschool, vlak voor 
de M arnix van Su Aldegondeschool en de Van 
Bosseschool. De m eisjes van de G regorlus- 
school lieten zien dat z ij het beste konden 
voetballen, terw4jl de Fagelschool h ierbij op 
de tweede plaats eindigde. Het zou leuk zijn 
a ls het volgend jaar wat m eer m elsjesp loe- 
gen van andere scholen m ee voetballen,
De m eeste aandacht ging uit naar het voet
bal van de jongens. Er waren maar liefst 
tien ploegen ingeschreven (de Van Bosseschool 
had de m eeste), die in twee poules van v ijf 
waren ingedeeld. De tweepoule-wlnnaars kwa
men in de finale tegen elkaar uit. De winnaar 
tenslotte kon een w isselbeker verdienen, die 
een Jaar lang de prijzenkast van de school 
kan sieren.
Na de eers te  dag waren alleen de Van Bosse
school A, de Fagelschool en de Frederik  Hen- 
drikschool zonder puntenverlies.
Op de slotdag echter was vooral de Zaag
molenschool e rg  op dreef.
Door doelpunten van Em lel Remak, M lchlel 
Sirach en Hans Kuipers wonnen z ij met 3-0 
van de Van Bosseschool B en legden daarmee 
beslag op de derde plaats.
De g ro te  finale ging tussen de Van Bosse
school A en de F rederik  Hendrikschool.
D it werd een enerverende s trijd , mede door 
het publiek dat zich met prachtige spandoe
ken langs de UJn had opgesteld. De wedstrijd 
gaf bij de rust een 0-0 stand aan op het sco 
rebord en eindigde in een 1-0 overwinning 
voor de Van Bosseschool A.
De maker van dat belangrijke doelpunt was 
Jose Maarsen. De Van Bosseschool A werd 
h ierm ee kampioen van de Staatsliedenbuurt, 
een kampioenschap dat zeker ook te danken 
was aan kee|>er Kees P le te rs , die in het hele 
toernooi niet éénmaal gepasseerd werd. De 
F rederik  Hendrikschool eindigde op een v e r 
diende tweede plaats.
Na afloop kregen de scheidsrechters een 
applaus voor het uitstekende fluiten. Applaus 
werd ook zeker verdiend door de organisato
ren  van het toernooi. A lle  wedstrijden begon
nen op tijd, iedereen w ist waar hij moest zijn, 
dat maakte het toernooi mede tot een zeer 
geslaagd toernooi, dat volgend Jaar hopenlijk 
w eer een vervo lg  krijgt.
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NIEUWE TUIN ERNSTIG BEDREIGD!
Na het gereedkomen van de bejaardenwonin- 
gen bij de Koperen Knoop heeft het nog enige 
tijd geduurd voordat de bouwrestanten in de 
omgeving opgeruimd waren. Ook het g raa f
werk ten behoeve van de leidingen en kabels 
ln de grond nam verschillende weken in be
slag.
Waar eindelijk was het dan zover.
Aan de kant van de De Wittenkade werd alles 
keurig opgeruimd. Paden en perken werden 
aangelegd en juist voor het einde van het 
plantseizoen gingen de Jonge plantjes de grond 
in.
Vanaf de bovenverdiepingen kijken de oudere 
bewoners met genoegen naar de mooie aan- 
plant. En nu maar wachten totdat de tere  
plantjes een beetje beginnen te groeien.
E r  is echter een ernstige bedreiging voor 
deze tuin opgetreden.

D A T  IS DE HONDENOVERLAST 
Toen  de Kininefabrlek gesloopt was ontstond 
de gewoonte dat hondenbezitters uit de om lig 
gende straten op deze plaats hun hond gingen 
uitlaten. De dieren konden dan meteen even 
lekker rennen op het open terrein . Nadat de 
bouwwerkzaamheden begonnen waren en de 
om geving e rg  rom m elig en vuil was. bleef 
deze gewoonte bestaan. Nu de ]onge ruin is

aangelegd, li|kt het wel a lsof nog m eer men
sen uit de omliggende straten de weg naar 
het stukje D e Wittenkade voor de bejaarden - 
woningen gevonden hebben. De gehele dag 
is  het een komen en gaan.

W A T  IS HET RESULTAAT?
D e honden plassen tegen de jonge aanplant, 
waardoor deze ernstig  bedreigd worden.

ECHTPAAR KOK UIT ZAAGMOLENSTRAAT 10 JUNI 
70 JAAR GETROUWD

De heer en mevrouw L. Kok uit de Zaagm o
lenstraat 13, zullen op 10 juni hun 70-)arlg 
huwelijksfeest vieren. De heet* en mevrouw 
Kok wonen nu twee en een half jaar in een 
van de gerenoveerde woningen.
Daarvoor hebben z ij eerst 46 jaar in de Van 
Hogendorpstraat gewoond en 22 jaar in de 
W esterstraat. Het nadeel van de Zaagm o
lenstraat vindt mevrouw Kok dat het een s tille  
straat Is, d ie door vee l mensen misbruikt 
wordt door er hun hond op de stoep te la 
ten poepen. Maar reageert mevrouw Kok vin
nig; " a ls  ik het z ie  kaal ik het gordijn even 
opzij, en dan roepen de mensen al, hij doet 
het heus niet bij u op de stoep. M aar voor 
hetzelfde geld kan ie  ru zie  met die mensen 
k rijg en ". Een van de leden van de kaartclub 
Hufré, die op bezoek is . doet een aardige 
oplossing aan de hand. Poepveldjes aan» 
leggen uit de opbrengst van de hondenbelas
ting.
Mevrouw Kok kaart twee keer per week in 
de Koperen Knoop en haar man gaat dan mee. 
Z e  worden met de auto uit en thuis gebracht, 
hetgeen door hen :'eer op p rijs  wordt gesteld. 
Mevrouw Kok geeft zich dan vol overgave 
over aan het klaverjassen en liever nog aan 
het kraken, ten v ijl haar man h3ar geselschap 
houdt.
Mevrouw Kok (88 jaar) doet het hele huishou
den nog \ip eigen houtje en bekent dat ze geen 
ogenblik ötil kan zitten. Z e  laat een prachtig 
gehaakt sprei zien. en verte lt dat ze  e r  in 
viereneenhalve maand v ijf  heeft gemaakt. Ook

AMSTERDAMMERTJES 
tN DE J .  M. KEMPERSTRAAT
9 e gem eente meldt in een bericht aan de be- 
voners:
in het tweed*?- kwartaal van 1°78 worden zo 
genaamde Am sterdam m ertjes, ijzeren  paal
tjes  die parkeren op het voetpad onmogelljk 
maken, geplaatst in de Joan M elchtor Kem 
perstraat.
Voor eventuele inlichtingen kunc u zich wen
den tot de heren R ijff en Van der Voort van 
de afdeling Wegen. Spaklerweg 53, telefoon 
$06 42 68.

ve rzo rg t zo  haar man (92 jaart die or nogal 
last van heeft dat zijn geheugen sterk  achter
uit gaat. M aar dankzij de goede zorgen van 
zijn  vrouw ziet hij e r  heel vitaal uit en be
ginnen zijn ogen te glimmen als het aan
staande feest ter sprake komt en maakt liet 
bekende gebaar mer de hand. dat hij nog best 
van een b orre ltje  houdt.
Wanneer het feest losbarst zo rekent m e
vrouw Kok voor en alleen het "e ig en  volk’ * 
komt zitten e r  zo 150 man. Als ouders kun
nen ze  zich in de zon laten zetten rioor hun 
9 kinderen (e r  is e r  een overledenV 43 klein
kinderen, 33 achterkleinkinderen. 12 achter -  
achterkleinkinderen en nog 2 uit de vijfde 
generatie.
Terloops m eldt ze  nog dat twee van haar 
kinderen AO W -er ztjn en zes grootm oeder, 
W e wensen de heer en mevrouw Kok van deze 
plaats dan ook een heel g eze llig  feese, waar 
ze  samen nog lang van kunnen nagenieten. 
M isschien Is een aardig cadeau van de hon
den uit de buurt om hun behoefte even op te 
houden en die op een plaats te doen waar ze 
geen ergern is  opwekken.

NIEUWE TRAMBOOG KRIJGT 
„ANTI-PIEP” -STOF
Maandag 8 m ei startte het G em eentevervoer
b ed r ijf met werkzaamheden aan de ra ils  m 
de bocht van de Joan M elch ior Kemperstraat. 
Groen van Prtnstererstraat. De bogen zullen 
worden vernieuwd.
Bovendien worde een proef genomen met een 
nieuw geluiddempend m ateriaal om het " p ie 
pen”  van de trams tegen te gaan.
Aan weerszijden van de ra ils  wordt daarvoor 
kunststof aangebracht.
Eind mei zullen de effecten van deze proef 
voor het eers t worden gemeten.
T ijden s de werkzaamheden Ss de Groen van 
rrln sterersrraa t tussen de Joan M elchior 
Kem perstraat en de Van der Hoopstraat voor 
doorgaand verkeer afgesloten. In de joan  M e l
chior Kem perstraat bij de Groen va:. Prln«*- 
tererstraac za l. als dat nodig mocht hlijken. 
aan één zijde oen parkeerverbod gelden.
De werkzaamheden duren ongeveer 1 week

De honden rennen door de perken, waardoor 
de kwetsbare plantjes afbreken. Het grin t
pad langs her water ligt le tte r lijk  bezaaid 
met hondepoep. Als het warm  w eer is komt 
de stank door de opensraande ramen in de 
woningen. Bovendien kunnen de oudere men
sen. voor w ie toch In de ee rs te  plaats deze 
tuin Is aangelegd, hier niet m eer lopen, laat 
staan zitten.
A ls  liet op deze w ijze  doorgaat Is deze tuin 
in korte tijd  een woestenij.
D it kan echt nletf
Daarom w illen  we namens de oudere bewo
ners een dringend beroep doen op a lle  hon
denbezitters:
l.A A T  UW HOND U IT IN  DE CXDOT VAN 
Ï ’W EIGEN STRAAT!

We begrijpen dat het m oeilijk  is en dat u 
uw hond graag een beetje vrijheid  gunt. Maar 
te rw ille  van de bewoners én de tuin vragen 
we iedereen dringend: Verander uw wandel
route. De jonge aanplant over lee ft deze in 
vasie niet,
Doe de oudere bewoners een p lezier.
Echr, o kuni het ze lf zien, her is veel en 
vee l te erg.

De straat 
moet vrij!
Het in itiatiefkom ilé "A m sterdam  V r i j "  b e 
slaande uit het Zom erstraattejater. liet A m 
sterdam s E tekn ies  Cirkus, Oktopus, Festival 
o f Fooi? en z.. organiseert 10 juni een fee? * 
te lijk e  akiieddg onder bet moiro:
'D e  straat moet v r ij voor iedereen '.
Want w ist u dat je op straat zo goed als* niets 
mag doen. A ls je  gitaar speelt, o f een buurt- 
leest op «traa t w ilt organiseren, enz. enz. 
moet Je eerst een vergunning bij de gemeente 
aanvragen.
De in itiatiefgroep streeft erna.tr het huidige 
belem m erende vergunningensystcem te v e r 
beteren. en door deze aktie wit men de A m 
sterdam se bevolking inform eren en druk u it
oefenen op de .aeineenteraad.
Het is de bedoeling om op 10 juni vanuit v e r 
schillende plaatsen in de stad optochten ie 
vorm en, die aestalte geven aan de behoefte 
om op straat sociale en kuliurele kontakten 
m ogelljk  re maken.
Iedereen kan meedoen in zo‘ n optocht; alleen 
o f in een groep  of instelling, mu/iek maken, 
toneel spelen of alleen maar meelopen.
Op verschillende plaatsen zullen de optochten 
«toppen om een voorstelling te geven, 's  Avonds 
zullen a lle  groepen elkaar ontmoeten op het 
Anw telveld . waar een feeste lijk e  s lotb ijeen
komst wordt gehouden.
Wanneer je  die dag m ee w ilt lopen stuur dan 
zo  *nel tnogelijk een b rie fje , of bel naar: 
[niriariefkoniité Amsterdam V rij 
Rapenburg 58 
Am sterdam
telefoon: 24 S2 49/71 "6  9 «.
I.' k rijg t dan o.a. een route toet»estuurd.

VOORPOST GEMEENTE
p eter Mattte, voorpostftinctionaris var. de g e 
meente voor onze buurt, houdt op maandag, 
woensdag en vrijdag spreekuur van 10.00- 
13.00 uur in het houten gebouwtje, Van 
Hallstraat 611. tegenover de Prinsessekerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
In lorm atie. advies en hulp oj» a lle gebied 
voor bejaarden:
maandagochtend van <0.30-1 i.00 uur in de K o 
peren Knoop. Van Lim burg Stirumstraat 119 
maandagochtend van 9.30 -  1 l.UU uur in het 
buurthuis ‘ De R e ig e r ', Van R e ige rsb er- 
genstraat 65, tel. 84 56 76. 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 
9.30-1 1.00 uur in de Vun Boetzelaerstraat 4° 
cel. 84 43 52.

WIJKKRANT
D eze  wijkkrant wordt elke eerste  maandag 
van de maand hulsmaan huis \erspreid in dc 
Staarslleden • en Huko de Grootbiiurt.
Redaktie: Lucy P r ijs  (opmaaks, Matt Celahay 
Sanneke Bolhuis. Martin Wiklenborg, Joke 
BonieKoe. W illem  K a iser, Gillen Graafland, 
E r ic  E ljon, W im  Stevenhagen ''tekeningen', 
en Han Sievekmg (foio*s\
Kedaktie-adres: San Hallstraat Hl en 2e Hu— 
go de Grootstraat 5‘ . De kopij voor de v o l
gende krant dient voor 15 augustu* ln ïe le -  
verd te zijn. Ook ingezonden brieven zijn 
van harte welkom.
K ’ .iiten over de beiorglng: t e l  82 U  33.

WIJKRAAD / WIJKCENTRUM
Mensen die inform atie w illen  hebben over a l* 

ie r ie i axties en aKrmrenen ic onze w i j k  tfl die 
daaraan m ee w illen  werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m vrijdag langs 
komen op het wijkcentrum, Van Hallstraat 81, 
te l. 82 11 33.
-  op elke tweede maandagavond van de maand 
op de w jjkraadsvergadering komen aanvang 
2Ü uur »  plaats: Van Lim burg Stirumstraat 
119, kleine zaal. Daar kunt u andere aktieve 
buurtbewouers ontmoeten en u opgeven voor 
een van de werkgroepen ln de wijk.

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

zea ltje  van de CPN , v.d. Hoopstraat 43.
-  op dinsdagavond' van lialf 8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur i n ’ t T r e f 
punt. 3e Hugo de G rootstr. 5, tel. $4 24 73

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

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor al uw problemen, sp reek 
uur:
maandag-, dinsdag-, donderdag-» v r i j -  
dagsmorgens van 9 tot 12 uur en maandag
avond van half 7 tot Buur -Te lefon isch  spreek
uur: tel. H4 02 30 *s middags van 2 tot 4 
uur (nieuw adres) Van Lim burg Stirumstraat 
119 - m het ontmoetingscentrum "K operen  
Knoop" -  spreekkamer l.
In de Hugo de Groot/Bilderdijkbuuri houdt de 
sociaal raadsvrouw spreekuur in het B ild e r -  
dijkpark 4A op maandag-, dinsdag-, donder
dag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Telefon isch 
spreekuur: T e l. 12 00 B9f ‘ s middags van 
2 -4 uur.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt b e 
woners (groepen) d ie problemen in de buurt 
w illen  aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in hetwijkcentrum. 
Van Hallscr. 81 - tel. 82 92 31.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
ln het buurthuis "d e  W itte Brug*'. De W itten- 
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 vrijdag van 9 tot 13 uur. tevens speciaal 
voo r Jongeren van 16 tot 25 jaar: woensdag
avond.

MAATSCHAPPELIJK WERK
ln het ontmoetingscentrum ‘ Koperen Knoop' 
Van Lim burg Stirumstr. 119 - ceL 86 56 06 
houdt het 1SCC en PSC een maatschappelijk 
werkspreekitur 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
Juridische adviezen en hulp: op m aandag-en 
donderdagavond van 7 tot half 9 tn de ie  
Nassaustr. 17. iel. 86 50 29.

WIJKVERPLEGING
De w ijkverpleging is op w e e  plaatsen in de 
w ijk  te vinden:

voor de Staatsliedenbuurt: Schaepmanstr. 
2 tel. 84 04 7') • van maandas t/m v r i j 
dag tussen l en 2 uur ‘ s middags, 
voor de Hugo de Grootlmurt: Frederlk Hen- 
drikscr. 15 tel. 84 Si 20 - maandag 
t/m vrijdagm iddag 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 Stirumstraat 119.
Het hele jaar door zijn  de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
13.00-I6.mi uur.

OMBUDSSPREEKUUR PvdA
V oor vragen over bijvoorbeeld arbeids- en 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belastin
gen, konsumenrenzaken kunr u dinsdag van 10- 
12.UÜ uur en donderdag van W-20.00 uur te 
recht op het ombudsspreekutir van de Partij 
van de Arbeid , F red. Hendrik Plantsoen 50.

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kom m issie Bejaarden Kon- 
takc:
maandag, woensdag, vrijdag van <>,30-10.30 en 
woensdae 14.00-ïS.Ou uur in de Spaarndam- 
m erstraat 44 hs.

i


