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OPENBARE BADGELEGENHEID NOG STEEDS ONMISBAAR

Houd het badhuis 
5 dagen per week open
Jn de negentiende eeuwse bmirren, zoats de 
onze, zijn de meeste woningen niet voor
zien van een douche.
Tot voor kort verschafte de gemeente de mo
gelijkheid tor baden in het badhuis in de Van 
Houweningensirnat; gedurende vijf dagen per 
week.
7.o»der de gebruikers er [n te kennen, be
sloot de Gemeentelijke Dienst W.S.8.Z. het 
Aantal dagen van openstelling terug te bren
gen tot tweef
H ier tegenover staat dat op geen enkele wijze 
verbetering ts gekomen jn de douche/badge
legenheid van de buurtbewoners, die gebruik 
maken van hei badhuis.
Onbegrijpelijk, juist te meer omdat diezelfde 
gemeente (Dienst Volkshuisvesting) heeft toe
gezegd dat aan de openingstijden ttiers ve r

anderd zal worden tot de renovatie van het 
gemeenteblok aan de Van Houweningenstraat 
uitgevoerd is.
Het is dus nog steeds een onmisbare voor
ziening In onze buurt.
Daarom vinden we dat het terecht is te eisen, 
dat het badhuis weer v ijf dagen in de week 
geopend moet zijn.
Inmiddels Is er een handtekeningenactie g e 
start om te bereiken dat het badhuis weer op 
de oude tijden, du? 5 dagen in de week, ge
opend wordt.
Bent u het hiermee eens en u wilt nog teke
nen, dan kunt u bij de buurthuizen Het T r e f
punt en De Reiger en natuurlijk In het bad- 
Inüs zelf terecht om door middel van uw hand
tekening aan deze eis extra kracht bij te zet
ten.

Amsterdamse raadsfrakties staan positief tegenover stedefijk tnifiatfef
Het kabinet dreigt de bevolking in de grote 
steden op te zadelen met een wetswijziging 
waardoor de rechten van huurders weer op 
1^-de eeuws niveau komen. Vanuit Amster
dam is er een groeiend protest tegen dit wets
voorstel, dat hoogstwaarschijnlijk eind novem
ber in de kamer komt. Het. initiatief tot 
het "kom itee huurbescherming" Is genome» 
door de Juristen die werkzaam zijn bij de 
rechtswinkel, Rozenstraat 6-32.
Op een eerste vergadering toonden alle a f
gevaardigden van alle partijen die zitting 
hebben ln de Amsterdamsegemeenteraadzlch 
positief tegenover deze aktle. De Afgevaardig
den van CDA. VVD en PSP konden nog geen 
uitspraak doen over officiële deelname ln het 
komitee. Z ij moeten daarvoor eerst toestem
ming hebben van bun partijen.
Er is echter alle redea om aan te nemen 
dat ook deze drie partijen, zoals de afgevaar
digden heten blijken, zich zullen scharen ach
ter het brede Amsterdamse frontter bescher
ming van de huurrechten.

WAAR DRAAIT HET OM 
Als de nieuwe wer er dóor komt, kan de huis
eigenaar de huurder praktisch ten alle üjden

Huurbescherming 
..^ „ .d re ig t 

verleden tlld 
te worden

van z*n woning afzetten. Als de huurder niet 
akkoord gaat met de opzegging van de huur. 
moet hij binnen zes weken bij de kanton
rechter aantonen dat hij de woning harder 
nodig heeft dan de verhuurder.
De rechter moet volgens de nieuwe wet de 
redenen van de verhuurder zwaarder laten 
wegen dan die van de huurder.
Bijvoorbeeld:
Als de verhuurder van een Amsterdamse wo
ning In Haarlem woont en een dochter heeft

die ln Amsterdam gaat studeren, kan hij de 
huur van het gezin dat in die woning woont 
opzeggen. Caar de huurder dan niet naar de 
rechter dan moet hij er binnen eenpaar maan
den af. Gaat hij wel naar de rechter, dan 
bestaat er grote kans dat de rechter beslist 
dat de argumenten van de verhuurder zwaar-

- der wegen dan die van de huurder.
Deze wet bevordert ook de horizontale ve r
koop.
Met deze wet In de hand kun je  zeer snel 
woningen ontruimen als je  alleen al aan kunt 
tonen dat de woning meer opbrengt als hij 
leegstaat. Het lijkt ons overbodig om uit te 
moeten leggen wat dat voor Amsterdam gaat 
betekenen met z’n 30.900 geregistreerde wo
ningzoekenden.
W ilt u meer weten over deze aktle en haar 
achtergronden, verder In deze wijkkrant gaan 
we hier nog wat op in.
Ook kunt u kontakt opnemen met:
Komltee Huurbescherming
p/a Rechtswinkel Rozenstraat 6-32
telefonisch bereikbaar:
woensdag - en vrijdagmiddag tussen 2 en 5 uur 
tel. 25 59 56.

Zie ook fisg. 3

Nieuwe manier 
van 
hulpverlening 
in onze buurt
Sinds enige tijd ts een groep werkers m do 
buurt aan de praat om andere vormen van 
hulpverlening van de grond te krijgen.
Deze gro$p bestaat uit werkers die al lang 
in de buurt werken (vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk werk, wijkverpleging, 
huisartsen, sociaal raadsman enzovoort) 
en medewerkers van de stichting voor gees
telijke volksgezondheid "Singel 50°,
Stichting "Singel 50“  bestaat uit verschil
lende afdelingen die zich met allerlei pro
blemen van en tussen mensen bezig houden.
Zo is er een VlOB (medisch opvoedkundig bu
reau) voor problemen rond kinderen ln op
voeding en gezin, een LG .V . (bureau voor 
Levens- en Gezinsvragen) waar vooral rela- 
tiemoellijkheden aan bod kunnen komen, een 
SPD (sociaal psychiatrische dienst) voor psy
chiatrische problemen en een JPD (Jeugdpsy- 
chologische dienst) voor jongeren russen de 
16 en 25 jaar.
De bedoeling van de groep is vooral de onder
linge samenwerking tussen al dte verschillen
de vormen van hulpverlening te vergroten en 
ook om nieuwe vormen van hulpverlening van 
de grond te krijgen.
Daarin speelt de gedachte mee, dat veel pro
blemen niet alleen de problemen zijn van ene 
jan  of Marle, die bij een hulpverlener aan
klopt, maar dat deze problemen bij veel men
sen tegelijk voorkomen.
Vooral mensen die in dezelfde omstandighe
den zitten -  zoals bij werkloosheid, slechte 
of te kleine woningen en opvoedingsproble
men -  hebben vaak ook dezelfde klachten. 
Deze mensen kunnen vaak elkaar beter hel
pet dan dat zo'n beroepswerker dat kan. 
Vandaar de plannen om meer groepsgewijs 
te gaan werken, ln deze krant wordt een e e r 
ste groep al genoemd: dte voor mensen die 
vinden dat ze teveel o { onnodig medicijnen 
gebruiken. Daarnaast staan ook andere groe
pen op stapel zoals: voor jongeren, die net 
op kamers zijn gaan wonen, een groep voor 
mensen die alleen staan, een groep voor 
mensen met hyperventialtieklachten. Over deze 
groepen zal in de wijkkrant nog nader bericht 
volgen wanneer ze van start gaan en hoe men 
zich bij een groep kan aansluiten.

Zie ook pag. 3

STRAATFEEST, ” na overwinning op spekulant99

Op zaterdagmiddag 23 september hadden de 
meusen in de Van Óldenbarneveldcstraatfeest! 
Het anti-spekulatie komltee organiseerde op 
Jiet Van Oldenbarneveldtplein een straatfeest. 
Er waren over de hele middag een paar hon
derd mensen die hun waardering lieten b lij
ken over de successen van het nnti-spekula- 
tie komttee.
Want successen zijn er geboekil
Hec begon ruim een half jaar geleden toen

Populair 
koffieconcert
De Amsterdamse PolUlekapel heeft 2loh 
bereid verklaard speciaal voor onze buurt 
een populair koffieconcert te geven dins
dagmorgen, 31 oktober om 10,30 uur 
in 'De Koperen Knoop*.
A ls we renigdenken aan het fantastische 
optreden van de Kapel bij de opening van 
ons centrum, dan t>elooft het weer een 
bijzondere belevenis te worden.
De toegang Is vrl). Koffie f 0,7-S 
Zaal open ‘).30 uur.

Van Oldenbarneveldtstraat nummer 26 één en 
drie hoog werden bezet, om te-voorkomen 
dat ze horizontaal verkocht zouden worden. 
Uitefndelljk zijn deze etages weer terugge
nomen in het dlstributiebestand van GDH, 
wat zoveel wil zeggen als de gemeente heeft 
ze toegewezen aan urgente woningzoekenden. 
Daarmee kresen de bezetters die Inmiddels 
het anri-spekulatle-komltee hadden opgerlcht 
hun zin:
Geen spekulatie; een einde aan de leegstand; 
verhuren aan urgentenl

Her straatfeest groeide uit tot een leuke mid
dag. Naast de poffertjes en diverse infor- 
maeiekraampjes, werd ook veel aandacht g e 
schonken aan de kinderen. Dit gebeurde in 
de vorm van spelletjes en een gezellige bar
becue. Voor de ouderen was er een terras. 
De middag werd opgeluisterd door het ANJV 
cabaret Oud West. De schaakgragen onder her 
gezelschap konden het ln een slmultaan- 
paruj opnemen tegen meesterschaker Nico 
Schouten (Ja, die van de neutronenbom'.. On
danks al het optimisme heeft niemand hem op 
de knieën gekregen.
Het w is een gezellig buurtfeest. Laten we ho
pen dac Je buurt weer snel zo’ n aanleiding voor 
een feest zal hebben, dus dat de spekulatie 
nog verder zal worden teruggedrongen dan nu
ol het geval is.

Demonsfraf/e door bezetters en buurtbewoners bij het stadhuis, toen de 
vorderingscommissie voor de tweede maai vergaderd© over Van O/den- 
barneveidtstraat 26.



Help elkaar van de 
” nistigmakers”  af

“ Dokter Ik voel rre zo gespannen", "Dokter 
ik kan er niet meer tegenop**, "Dokter ik 
ben zo zenuwachtig".
Wie met zo‘ n vage klacht bij de dokter op 
het spreekuur is geweest, heeft toen een re 
ceptje gekregen voor pillen om rustig te wor
den.
Sn wanneer de hulp van de arts blijft b(J het 
geven van pillen en niet bl| het helpen oplos
sen van de problemen die de oorzaak van de 
spanning zijn, dan is er iets mis.
De patiënt, Jolgelukkig met zijn hervonden 
rust, denkt er ook niet verder over na. En 
als het doosje leeg Is zal hij in veel geval
len een nieuw recept van de arts krijgen. 
Het gevolg is vaak dat je op het laatst niet 
meer zonder pillen kunt.

1 op 10 Nederlanders 
slikt om rustig 
te worden
Zo slikt 1 op de 10 Nederlanders van nu 
voor korte of langere tijd een pil om rustig 
van te worden.
Vrouwen slikken ze vaker als mannen eo de 
meeste slikkers zijn tussen de veertig en zes
tig  jaar.
A ls je een tranquilizer (zoats een rtistig- 
maker doorgaans wordt genoemd) Inneemt, 
merk ie |e eigen gevoelens niet meer.

Zoals iedereen wel weet is de regering met 
een pakket bezuinigingen op de proppen geko
men. Ook de woonkosten zijn niet bulten be
schouwing gebleven. Welliswaar zijn het niet 
direkt bezuinigingen die we op ons pad vinden, 
maar wel vergaande verslechteringen, Dit komt 
vooral tot uiting in een forse aangekondigde 
huurverhoging voor de oudere stadswijken, en 
het voor de huiseigenaar makkelijker maken 
de huurder de huur op te zeggen.

-  HET NAOORLOGSE HUURBELEID.
Na de oorlog is In Nederland een pakket 
maatregelen ingevoerd waarmee de huur
rechten van huurders waren vastgelegd Tot 
een van de fundamentele onderdelen daarvan 
behoorde de weuelljke huur bescherming.
In de zestiger jaren werden echter al pogin
gen gedAAn door toenmalige ministers als 
Bogaers en later Schut, om deze voor de 
huurders gunstige situatie op te heffen en 
ten gunste van de grote bouwondernemers en 
verhuurders te veranderen. ZIJ maakten een 
begin met maatregelen als HuurliberaUsatie 
en Huurharmonisatie.
Liberalisering komt grotendeels neer op het 
principe van vrij overeenkomen %fan de huur
prijs tussen huurder en verhuurder. Om dar 
zonder al te grote schokken mogelijk te ma
ken zou huurharmonisatie ingevoerd moeten 
worden.
Daarmee werden de huren van de bestaande 
hulzen binnen een aantal Jaren "in  overeen
stemming met de kwaliteit van die hulzen ge
bracht", d.w.z. vergelijkbaar metnieuwbouw- 
huren.
Met deze plannen werd de Indruk gewekt als
o f de woningnood was opgehevenl 
Maar het naoorlogse woningtekort (♦340.000 
woningen) is tn feite nog steeds niet opge
heven.
Nu in Amsterdam zijn er alleen al officieel 
m eer dan 30.000 geregistreerde woningzoe
kenden!

LIBERALISATIE
Toch ls deze liberalisatie in enkele Jaren in 
het grootste deel van hei land doorgevoerd, 
maar voor de randstad is dit door massale 
akties in 1972 regen de toenmalige minister 
Udink regen gehouden. Deze akties vormden 
een onderdeel van de brede beweging die uit- 
eindelijk de regering Biesheuvel naar huis 
heeft gestuurd.

AANTASTING HUURBESCHERMING 
En waar we nu voor staan is me; die perio
de en dat verzet tegen een schadelijke re -  
geringspolltiek goed te vergelijken. Een re 
gering die enerzijds allerlei plannen tot be
zuinigingen wil invoeren (Bestek *81) waar
tegen van vele kanten verzet rijst, met name

Je merkt ook nier veel meer van de emoties 
van de buitenwereld. En als Je denkt dat er 
weinig om je  heen gebeurt, kun je ook lek
ker slapen.
Angst, onrust en spanning zijn heel gewone 
gevoelens, voor mensen maar ook voor die
ren. A ls een dier onraad voelt raakt het in 
een gespannen toestand, de spieren trekken 
samen en hij ademt sneller. Bij gevaar is 
het dier dan voorbereid op verdediging of

van de vakbeweging. En anderzijds tegelijker
tijd nieuwe pogingen om de bevolking verwor
ven rechten af te nemen.
Voor de vakantie namelijk is een wet aange
nomen die jaarlijks huurverhoging van 1% 

regelt zonder tussenkomst leder jaar van het 
parlement.
En op dit moment ligt er eeti wetsvoorsrel 
om ook voor de Randstad de Huurbescherming 
af te schaffen.
Het centrale punt daarbij is dat het bijzonder 
gemakkelijk gemaakt wordt voor de verhuur
der om de huur op te zeggeu en binnen zeer 
korte tijd de huurder uit de woning te krijgen. 
Speciaal enorme gevaren dreigen wat de Ho
rizontale Verkoop betreft, die hierdoor ge
weldig gestimuleerd 2al worden, met alle 
slechte gevolgen van dien.

VERZET UIT DE BUURT 
Het is om deze dreigingen het hoofd te bie
den dat het Anti Spekulatie Komltee in sa
menwerking met de huurkomltees indeStaats- 
lledenbuurt en de Hug6 de Groot/Frederik 
Hendrikbuurt op korte termijn een breed ini
tiatief tegen deze wetsvoorstellen tot stand 
w il brengen: met alle organisaties en politieke 
partijen die in de buurt aktief zijn.
Tegen Spekulatie,
Voor Handhaving Huurbescherming.
Voor informatie*.
A.S. Komltee Hugo de Grootbuurt,
p.a. Ido Weijers, Van Oldenbarnevetdmr. 11"
tel. 84 55 44.

Bij het buurthuis ‘ t Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5 ligt het nieuwe programma* 
overzicht voor u klaar.
Dit jaar in de vorm van een affiche, waar
voor u vast wel een plaatsje in uw huis hebt. 
inmiddels is het nieuwe *elzoen al weer ge
start. Talloze aktivlteiten zijn weer begon
nen. "V oo r elck wat w ils " , zoals dat heet. 
Voor de peuters de 2 ochtend-speelzalen. 
Voor de kinderen: de na vieren opvang, de 
judo en woensdagmiddag instuif, en de film 
op zaterdagochtend (1 x in de 14 dagen). 
Voor de tieners van 12 tot 16 jaar is er 
vrijdagavond soos en instuif op maandagmid
dag.

vlucht. Het vluchten von een dier is weglo
pen. Voor een mens bestaat er een andere 
vlucht: de vlucht uit de werkelijkheid.
Een mens kan zijn spanning wegmoffelen 
met een tranquilizer. Ondertussen worden 
de problemen die de spanning veroorzaken 
niet opgelost. F r kunnen zelfs grote pro
blemen bijkomen. De spanningen in het ver
keer, die normaal opgelost worden door een 
snelle reactie, worden bij het gebruik van

Boekenbal
VOOR KINDEREN 
IN DE BIBLIOTHEEK
Van 11 tot 21 oktober is de Jaarlijkse kin
derboekenweek.
Voór en na de herfstvakantie worden de kleu
te r -  en lagere scholen uitgenodigd weer eens 
een kijkje te komen nemen in de bibliotheek. 
E r is een tentoonstelling van de bekroonde 
kinderboeken en van boeken over het thema 
van de kinderboekenweek, dit jaar "Stad en 
land".
Op woensdag 18 oktober, 's  middags van 2 

uur tor half f>, is er In de feestzaal van de 
Koperen Knoop BOEKENBAL voor kinderen 
vanaf 5 jaar.
Het BOEKENBAL staat onder leiding van 
Rita van Tienen van de dansgroep Zajecni- 
ca.
Vanaf woensdag 4 oktober zijn de toegangs
kaartjes voor het BOEKENBAL gratis te 
krijgen in de bibliotheek, ook voor n iet-le- 
den van de bibliotheek.
Ook vanaf woensdag 4 oktober ts er in de 
bibliotheek op de uitleen-uren, op maandag, 
woensdag en vrijdagmiddag en zaterdag van 1 
tot 3 uur materiaal en hulp bij het maken 
van feestkleding en feestmaskers.
Vanaf maandag 9 oktober zijn er in de buurt
huizen De Witte Brug en Ons Huis ook akti- 
viteiten ter voorbereiding op het Boekenbal. 
Verdere gegevens staan op de affiches en 
stencils, die nsar alle scholen gaan.
En tot slot:
alle kinderen en jongeren tot 18 jaar kun
nen gratis lid worden van de bibliotheek.

3e Hugo de Grootstraat S,- teL $4 24 73.

Voor de jonge tieners van 9 tot 12 Jaar gaan 
er nog nieuwe klubs starten.
Maar een buurthuis Ls er natuurlijk niet alleen 
voor de jeugd.
Wist u dat er in 't Trefpunt ook allerlei 
dingen zijn voor volwassenen. Diverse sport - 
klubs, soul ballet, jaz2ballet enz., zorgen 
voor een goede lichaamskonditie en een ge
zellige ontspanning. Maar er zijn ook a ller
lei cursussen: engels, spaans, naaicursus, 
een fotocursus.
Dit jaar zijn we yan start gegaan met een 
vrouwenpraatgroep.
En natuurlijk Is er onze buurtsoos.

een tranquilizer niet meer als spanningen 
herkend. Je loopt als het ware op straat te 
suffen.
En als je  tranquitlzers gebruikt wordt je 
nogal onverschillig, de mensen in je  omge
ving denken dan vaak dat Je veranderd bent. 
Maar hoe kom Je nu uit her kringetje van 
her gebruiken van tranquilizers. Dat is best 
moeilijk, want het Is niet zo dat je van de 
ene op de andere dag die pillen weg kunt 
gooien en verder tang en gelukkig leeft. 
Wanneer iemand stopt, dan komen de pro
blemen terug. Het is dus belangrijk eerst 
de problemen op te lossen.
Een methode die werkt, is om samen met 
andere mensen die ook tranquilizers slikken 
te proberen er vanaf te komen. Z ij weten 
hoe Je Je voelt, hebben ook hun problemen. 
En door er samen over te praten en elkaar 
steun te geven is het makkelijker er vanaf 
te komen.
In onze buuri zijn er ook plannen om tot 
een of meer van zulke groepen te komen,

18 oktober: 
Kennismakingsavond 
in de Koperen Knoop
Op woensdag 18 oktober om 8 uur 's  avonds 
Is er in de Koperen Knoop (kleine zaal) 
gelegenheid om daarover te praten met men
sen die ervaring hebben in het begeleiden 
van zulke groepen.
Her is trouwens niet zo dat iedereen na het 
lezen van dit stuk moet denken dat alle me
dicijnen om rustig te worden nu maar in de 
prullenbak moeten. Iemand die rustig moet 
blijven omdat hij anders het gevaar loopt 
een hartinfarct te krijgen, moet natuurlijk 
doorgaan mei ztjn medicijnen. Maar Iemand 
dle al een hele tijd iets inneemt omdat Je 
je  zo lekker voelt met een pil, zou kunnen 
proberen met de hulp van mensen die in het
zelfde schuitje zitten, zich weer lekker te 
voelen zonder pilletjes.

Voor de buitenlandse kinderen zijn kleine 
kollekties boeken in Ttirks, Arabisch, Spaans 
en Portugees aanwezig.
Adres: Van Limburg Stirumstraat 133, teU 
82 39 86,
Openingstijden:
maandag van 2 uur tot half 6 -  van 7 tot 9 
woensdag van 2 uur tot half 6 -  van 7 tot 9 
vrijdag van 10 uur tot half I en van 2 tot 
half 6
zaterdag van 11 uur tot half 4.

Kortom het is de moeite waard eens gauw 
een kijkje bij ons te komen nemen, als u 
dar nog niet gedaan heeft.
Wac betreft het peuterwerk en de klnder ak
tivlteiten moet u echter wel rekening houden 
met het feit dat er niet altijd een plaatsje 
is en dat u soms een tijdje moer wachten 
voordat uw kind aan de aktiviteiten deel kan 
nemen. Daarom is bijtijds laten inschrijven 
zeker aan te raden.
Wat het volwassenwerk betreft: daar kunnen 
over het algemeen nog wel mensen bij.
Tot ziens tn buurthuis 't  Trefpunt. 3e Hugo 
de Grootstraat 5.

Nieuw initiatief van het 
Anti-Speculatie Comité

speelzalen, instuif, sport, ballet, cursussen en de Iraurtsoos

’t Trefpunt zet het nieuwe seizoen in



Wie komt er aan het
Fred. Hendrikplantsoen te wonen?
Als er weer gebouwd wordt op liet Frederik 
Hendrikplantsoen, achter de Fagelstrnat, wie 
heeft er dan het meeste recht op i*en woning 
daar?
Vanuit de buurt is het logisch dat de mensen 
uit de buurt zelf hter een plek moeten k r ij
gen. Immers, binnen afzienbare tijd worden 
in de Fagelbuurt huizen afgebroken cmdat ze 
te slecht worden. (De bewoners ervan zijn 
allang aan een nieuwe woning toe). Als er 
dan vlakbij nieuwe woningen gebouwd wor
den, is dat toch een prima mogelijkheid om 
mensen in hun eigen buurt een nieuw onder
dak te verschaffen.

SPEKULANT
Maar, zoals gezegd, daar wordt ook ander? 
over gedacht. In de eerste plaats natuurlijk 
door de eigenaar van de grond, de spekulant 
Croenen (Deze "h e e r "  heeft onze buurt al 
jarenlang met een open gat opgescheept, zon
der dat we er uiteindelijk wat aan hebben). 
Want als het op bouwen aankomt w il hij in 
't  open gat koopflats neerzetten; de tekenin
gen liggen al klaar. T e  duur dus voor buurt
bewoners. Als hun woning afgebroken wordt, 
moeten ze maar afwachten waar ze een wo
ning aangeboden krijgen, tn leder geval nier 
in de eigen buurt, (maar ook in de rest van 
de stad -  of daarbuiten - liggen de goedkope 
woningen niet voor het opscheppen).

GEMEENTE
Twee manieren van denken dus. En de grote 
vraag is: a&n welke kant staat de gemeente? 
Doet de gemeente haar best buurtbewoners 
onder dak te brengen, of laat ze Groenen be
gaan zonder hem een stroobreed in de wag 
te leggen. Er bestaan ernstige en gegronde 
vermoedens dat dit laatste het geval is. 
Daarom zullen we vanuit de buurt grotere 
druk op de gemeente uit moeter oefenen. 
Dan is het lang niet uitgesloten dat er dar. 
toch nog goedkope woningen gebouwd worden.

BESTEMMINGSPLAN
Het ziet er naar uit dat de gemeente binnen
kort aan Groenen een vergunning w il geven 
om die dure flats te bouwen. Maar dat zou 
ze ook tegen kunnen houden. Eigenlijk moet 
de gemeente wachten tot er voor de buurt 
een ^estemminïSDlan klaar is. In een be
stemmingsplan kan bepaald worden of debuurt 
bestemd is voor dure of goedkope woningen.

De kursussen Volwassenen op Herhaling zijn 
weer begonnenl
Toch is de deelname kleiner dan s'orig Jaar. 
Waar ligt dat aan?
Niet genoeg publiciteit? Drempelvrees?
We denken vooral dat laatste.
In de nieuwe groep hebben we gepraat over 
hoe we er toe gekomen zijn een kursus te 
gaan volgen, waarom en voor wie eigenlijk. 
Het bleek dat iedereen met zweet in haar han
den zat (ook wij>; praten en leren In een 
groep rr.ei volkomen vreemde mensen, die je 
misschien Iets vragen waar Je het antwoord 
uiet op weet, of iet? waarvan je  zelfs nog 
nooit gehoord heb:.
D ie trillende handjes en knikkende knieties 
waren een ervaring die we bijna allerr.ail 
{misschien op eer. andere manier\ hadden. 
Waarorr mer.sen naar een kursus gaan om 
hun lagere schoolkennis op te halen of iets 
nieuws te leren?
Dat Ugt voor iedereen anders.

en hoeveel dan. enz. Over zo*n plan wordt 
openbaar door de gemeenteraad beslist en 
iedereen kan daarin inspraak hebben. Nu wil 
de gemeente Groenen toch maar een vergun
ning geven, vanuit de redenering dat zijn plan
nen vast wel pafi^en ln een plan dat er nog 
niet is. Dus: v/eg openbaarheid, weg inspraak. 
Er bestaat dan zelfs het gevaar dat de rest 
van het bestemmingsplan aangepast moet w or
den aan de bouw van Groenen. Want als er 
inspraak komt over het bestemmingsplan, dan 
kan er over Groenen niet meer gepraat wor
den. die is door een achterdeurtje binnen 
gesmokkeld.

FACELSTRAAT.
MBar er staat nog meer te gebeuren. Na 
de buurtvergadering met wethouder Kuipers, 
in februari, lijkt het rustig geweest te zijn 
rond de Fagelstraat. Toch gebeurde er van 
alles. A l vrij snel werd er aan éér, van de 
eiser, voldaan: de puinhoop op her open stuk 
werd opgeruimd. Een andere els was dat er 
een oplossing moest komen voor een aantal 
slechte woningen achter het ->pen stuk aan de 
Fagelstraat. Onderhand hebben mensen van 
Bouw - en Woningtoezicht een ronde gemaakt 
om de woningen te keuren. De uitslag tiaar'* 
van hebben we nog steeds niet in ons bezit, 
du? die gaan we binnenkort maar eens bij de 
wethouder halen. Dat is trouwens een nieuwe: 
Schaefer. We moeten hem dan maar gelijk 
uitnodigen om in de buurt te komen vertellen 
wat hij voor de bewoners wil doen. Als de 
bouw van Groenen beslist niet tegengehouden 
kau worden, dan moet er tenminste eersi ge 
zorgd worden voor de bewoners aan de Fa- 
gelsrraat. Anders lopen die het risiko eerst 
een tijd in hes Iswaai en de rotzooi te zirten 
om dar. evep later de buurt te mogen verla
ten. Die rotrooi is nog tot daar aan toe als 
Je weet dat er een woning voor jóu gebouwd 
wordt.

SOCIALE WONINGBOUW 
E r Is ook nog geïnformeerd hoever het nu 
staat met de plannen voor de sociale woning
bouw in de Lodewijk Tripstraat. Het blijkt 
dat de uiteindelijke beslissing nog niet ge
vallen is. Er blijft nog steeds waakzaamheid 
geboden zodat deze plannen in ieder geval 
doorgaan.
Alle aandacht hebben we ook 2eker nodig voor

Een paar motieven: *’ lk ïwn veel alléén en 
heb verschrikkelijke angst om met mensen 
te praten'*. '*MiJn man heeft veel kontakten 
via z'n werk, ik kan nergens ov^r meepra- 
ren'*. " Ik  wil mijn kinderen bij hun huis
werk kunnen helpen*1, "H ei lijkt rr.sj een 
goed? voorbereiding voor de dagmavo voor 
volwassenen' \ "Nu de kinderen het huis uit 
zijn, w il ik weleens iets voor me zelf doen” . 
Zo  zijn er een heleboel redenen genoemd, 
Misschien twijfelt u nog? Wel gaan. Niet gaan. 
Toch maar eens proberen.
De iursus duurt tot en met november en kost 
f  15.-. Elke dinsdagochtend in een lokaa! 
van de Zaagmolenschooi,
V kunt zich opgeven bij Buurthuis Ons Huis, 
Van Hallstraat 52, tel. 84 12 62 of gewoon 
Op de ochtend zelf langs komen.
Mocht u met oppas problemen zitten. Op 
dinsdagochtend is or opvang in het buurt
centrum. Uiteraard in overleg.

de verdere plannen in de Fagelbuurt. In de 
toekomst wordt deze buurt drastisch gewij
zigd. E r bestaan al tekeningen van en die 
zullen wel spoedig openbaar worden. Met e l 
kaar zullen we, als buurtbewoners dan ook 
druk moeten uitoefenen dat daarbij voor de 
buurt gebouwd wordt. Maar we moeten wel 
eerst het geval Groenen aanpakken. Bouwen 
voor de buurt moet daar beginnen. Anders 
zullen we zien dat de rest van de plannen 
daaraan aangepast worden. Beloften voor de 
toekomst zijn best belangrijk, maar dan moei 
de gemeente ook laten zien wat beloften in- 
houden. Dat kan ze doen door te laten zien 
wat ze nu al voor de buurt zelf wil doen.

HELPEN,
We moeten daarbij oppassen dat niet a ller
lei dingen die in de buurt gebeuren over her 
hoofd gezien worden. Het is dus helangrijfc 
als we aan het huurkomitee doorgeven al? 
woningen op een vreemde of onduidelijke ma
nier van eigenaar verwisselen. Misschien 
zijn er ook mensen die wat rijd aan deze za
ken willen besteden. Laten die dan kontskt 
opnemen met het Huurkomitee Hugo deGrooi 
/Frederik Hendrikbuurt. Die is te bereiken 
op het Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, 
tel. 84 24 73.

fieaft de tramlijn 
echi zo’n overlast?
!k wil graag even reageren op uw artikel uit de 
vorige Wijkkrant, over de toekomstige tram
baan over de Haarlemmerweg.
U schrijft hierin o.a.dat de gemeente 'angst
vallig geheim gehouden' plannen heeft, om op 
het terrein waar nu het Gemeente Energie 
Bedrijf zit, een tramremise te bouwen.
Ik kan mij echter herinneren, dat ik al enige 
jaren geleden over deze plannen van de tram
rem ise, in de dagbladen heb gelezen. Daarom 
vraag ik mij af. of deze pionnen inderdaad 
wel zo ontzettend geheim zijn als m i  schrijft. 
In het artikel wordt ook geschreven, ‘ dat er 
niet veneld hoeft te worden wat een overlast 
dexe rem ise voor de buurt zal veroorzaker., 
en dat zij daarom beter ergens anders ge 
bouwd zou kunnen worden'.
Is dit nu wel zo? Zouden deze nieuwe tram
baan en remise echt zo veel last veroorza
ken?
Ondergetekende zelf woont al jaren vlak hij 
de trambaan in de Frederik Hendrikstraat. 
Hier rijdt altijd Ujn 3, en sinds enige tijd 
ook een tweede tram, lijn 12.
Ik kan u zeggen dat ik nog noott enige last 
van deze tramlijnen heb ondervonden. Noch 
van het lawaai, noch van iets anders.
Het wegrijden van trams uit een remise zal 
volgens mij ook niet meer lilnder (lawaai) 
opleveren, dan van een tram die normaal op 
straat rijdi.
Ik denk dat de bewoners van de Haarlemmer
weg nu meer last hebben van de voorbij ra 
zende auto's en autobussen, don van een toe
komstige tramlijn.
Een tram is tenslotte een ‘ schoon’ vervoer
middel. Hij maakt geen lawaai en produceerr 
geen uitlaatgassen.
Misschien is het mogelijk dat in de toekomst 
het voorterrein van de nieuwe remise open
baar terrein wordt. Men zou dit dan zo kun
nen aanleggen, als men bij hei eindpunt van 
lijn 17 op het Surinameplein heeft gedaan. 
Hier eindigen 2 tramsporen in een groot 
plantsoen. Dit is aangelegd tussen vele bo
men, groenstroken, bloemen en ook dlverce 
zitbanken. Bovendien \s dit plantsoen in ver
schillende hoogtes aangelegd, wat allee bij 
elkaar een zeer fraai gezicht Ls.
Wanneer men dit voorterrein van de remise 
Haarlemmerweg ook zo aanlect, tav  dit bo
vendien een mooie overgang vormen naar het 
Westerpark,
ik zie het dus niet zo somber m, meteen 
trambaan en remise tn de Haarlerwnerhout- 
tuinen/Haarlemmerweg, dan zoals in het a r
tikel in de vorige Wijkkrant.
Ik denk, dat wanneer men eindelijk de weg 
in de Haarlemmerhouttuinen af bouwt, met een 
vrije  trambaan, ook op de Haarlemmerweg, 
dit de omgeving duidelijk ten goedp zou ko
men,
Dit zou bovendien een verbetering van het 
openbaar vervoer voor onze wijken inhouden.

piet vriendelijke groeten, 
P.F. Meeuwsen.

Volwassenen op herhaling? 
Probeer het eens!

alweer.

VOLKSDANSEN 
VOOR OUDEREN
Het volksdansen is in opmars, gelukkig vodf 
jong en oud.
Iedere donderdagochtend van 10-n uur ls er 
dan ook een volksdansgroep voor ouderen 
In buurthuis "D e  R eiger", van Relgersber- 
genstraat 65, tel. 84 56 76. Het buurthuis 
is goed bereikbaar met het openbaar ver
voer (bus 21, 33 en tram 3, 12 en 13). 
Op het eerste gezicht lijkt het u misschien 
vreemd dot ouderen gaan volksdansen. Maat* 
als je  eenmaal begonnen bent, wil je geen J 
les meer missen. Hei beste is  dus om het J 
gewoon een keertjp te komen proberen. Het 
verplicht u tot niets, In ieder geval is het 
een gezellige manier om de spieren een bee
tje soepel te houden en met elkaar bezig ie 
zijn. Prestaties worden er van u niet ve r
wacht. maar u blijft er fit bij. Er worden 
dansen gedaan uit vele landen, o,a. Joego
slavië, Engeland, Nederland. Amerika en Roe
menie.
Komt u gewoon een? kijken op donderdagoch
tend. Na afloop wordt er bij de koffie vaak 
nog gezellig  nagepraat. Voor alle inlichtin
gen mag u ook bellen naar liet buurthuis {cel, 
84 56 76) en vragen naar Sofia. De kosten 
van de klub bedragen f 5 ,- per maand.

BURENHULP
De burenhulp Is een groep vrijw illigers die op 
verzoek van menden uit de Hugo de Oroot- 
buurt kleine praktische klusjes opknapt.
A ls het nodig is halen zij bv. medicijnen op 
recept, doen boodschappen (evt. voor langere 
ujd). en verrichten kleine reparaties enz. 
Oe burenhulp werkt helemaal gratis en als 
u er gebruik van wilt maken, dan kuntu iedere 
werkdag bellen naar het buurthuis De Reiger, 
tel. 84 56 76, tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Zo mogelijk wordt u dezelfde dag nog gehol
pen.
Gezien het aantal beschikbare vrijw illigers 
kan de burenhulp tot nu toe alleen hulp bie
den als u woont ruisen Frederik Hendrik
straat, Kostverlorenstraai, Kostverloren- 
vaarc en Hugo de Grootkade.

F0T0GRAFIE-CURSUS
Woensdag 4 oktober om 20,00 uur start in de 
Wiite 8rug een inleidende fotografiecursus, 
Deze cursus Is bedoeld voor mensen die meer 
van fotografie en de mogelijkheden van ca
mera’ s willen weten. Ook diegenen die slechts 
een eenvoudige camera hebben (o f helemaal 
geen1! en die denken over de aanschaf van 
eer. camera kunnen hier hun voordeel mee 
doen.
Aan de orde komen:
- een overzicht van verschillende typen ca
mera's en objectieven met hun mogelijkheden

- hoe maak Ik «ctere foto's
-  welke films èn wat voor camera heb ik 
daarbij nodig

-  werking en gebruik filters, voorzetlenzen 
etc.

- fotograferen bij dag» en kunstlicht, f l i t 
sen etc.

- motiefkcu7e, compositie en uitwerking daar
van.

De cursus duurt zes avonden en kost f 50,-
V kunt zich tevoren opgeven, maar ook meteen 
de eerste avond komen tn de koffiehoek van 
De WitteBrug,DeWittenstraat27,tel. 8486 72.



VORMINGSCENTRUM DE HAARLEMMERPOORT

Twee dagen per week les 
voor gedeeltelijk leerplichtigen

aktivuelten bestemd. Wij willen het echt een 
centrum voor de buurt maken.
A l enige tijd Is er ’ s morgens van 9-12 uur 
(behalve woensdag en zaterdag) z.g. "Open 
huis". Ieder die daar zin in heeft kan binnen
lopen voor een kop koffie (o f wat anders) en 
dan rustig even vertoeven en een praatje ma
ken. Kom ook eens aanwippen en uitrusten 
van het boodschappen doen- Ook ztjn reeds 
diverse modeshows gehouden en hebben win
keliers regelmatig koopjesdagen in de grote 
zaal georganiseerd. Op 4 oktober a.s. Is er 
weer koopjesdag.
VOOR AL DIT WERK ZIJN MEDEWERKERS 
NODIG. ln de vorige wijkkrant werd een be
roep gedaan op bnurtgenoten, die de tijd heb
ben en bereid zijn medewerking aan ons werk 
te geven. Wij doen dit beroep opnieuw, want 
e r  kunnen niet genoeg mensen worden Inge 
schakeld.
De verdere plannen voor dit seizoen zijn, 
in samenwerking met Kunst in de Wijk, dat er 
elke maand een optreden zal zijn van dans
groepen, toneelverenigingen, cabaret enz.
Voor een betaalbare prijs ( f  1,— per per
soon), kunt u dan een gezellige avond meema
ken. Houdt hierover de aankondigingen in de. 
gaten. O ja, nog een mededeling, de commis
s ie  verfraaiing van ons centrum is hard be
zig het geheel nog een heter aanzien te ge 
ven.
Wij hopen, dar deze uiteenzetting voor u le 
zer, aanleiding mag zijn u te melden. U kunt 
dat doen bij ondergetekende,

C. Weisz,
Voorzitter Stichting **de koperen knoop**
telefoon 8-1 *8 69.

’s Morgens is er Open Huis 
in de Koperen Knoop

BELANGRIJKE ADRESSEN

Er Is zoveel 
te doen in 
de Koperen 
Knoop
In de vorige wijkkrant stond een stukje over 
’ de koperen knoop'.
We draaien nu ruim een half jaar en kunnen 
tot onze vreugde konstateren dat het centrum 
in onze buurt goed bekend raakL, En niet al
leen in onze buurt, maar ook velen uit de ge- 
i.ele stad maken langzamerhand gebruik van 
onze modeme akkommodatie. Een kleine op
somming, lang niet volledig, lijkt hier op zijn 
plaats.

Alg. Bond van Ouderen: 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag
middag van 1 - 4  uur, kaarten, dammen, 
schaken, sjoelen enz, in de grote zaal.

Doopsgezinde Bejaardensociëteit: 
donderdagmiddag van 13.30 -  16 uur. 

Bridgeclub 'Onder Ons': 
maandagavond 19.30 uur bridgen in kompe- 
titieverband.
VARA klaverjasclub: 

dinsdagavond vanaf 20.00 uur 
Koffiehoek: 

elke ochtend van 9.30 -  12 uur. 
Taaldrukwerkplaats:

donderdagavond 20 uur voor buurtbewoners 
als kennismaking
vrijdagmiddag 14 uur voor buurtbewoners 
met gerichte plannen 

Pedikure:
maandagavond vanaf 19 uur; afspraak maken 
ook telefonisch met mw. Snel, tel, 03465 - 
67? 76 

Sociaal Raadsman: 
spreekuren maandag 9-12 uur en 18,30 -
20.00 uur: dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9-12 uur. Telefonische informatie van 
14-16 uur no. 84 02 30.

Wijkpost voor Bejaarden: 
spreekuur maandag 9.30-11 uur 

Buurtmaatschappelijk Werk: 
spreekuur donderdag 10.30-12 uur 

Kruisverenigingen: 
spreekuur donderdag 14,30-15 uur 
Kasko:

vergadering dinsdagavond aanvang 20.00 uur 
Wijkraad:

elke tweede maandagavond in de maand, aan
vang 20.00 uur
Uit deze opsomming blijkt dat het centrum 
gaandeweg in een goede behoefte voorziet. 
Het is echter niet alleen voor bovengenoemde

De Haarlemmerpoort is een vormingscentrum 
voor werkende jongeren die nog partieel lee r
plichtig zijn.
j e  bent partieel leerplichtig als je 16 jaar 
bent en niet meer hele dagen naar school 
gaat. j e  bent dan verplicht om 2 dagen per 
week naar b.v. een vormingscentrum te gaan. 
Ons programma, over 2 dagen verdeeld. 4 e t 
er ongeveer zo uit:
Programma: Werk,
|n deze les gaat het om allerlei zaken die 
mef je  werk en werkeloosheid te maken heb
ben, waarvan je nog niets of niet veel weet. 
Zoals: hoe moet Je solliciteren, wat moei 
ie doen als Je ontslagen wordt.

Dringend
gevraagd:
LESGEVERS IN DE 
NEDERLANDSE TAA L
Het KMAN In samenwerking met de Witte 
Brug. zijn op zondag 17 september weer 
begonnen met Nederlandse taallessen voor 
Marokkanen. Er zijn nog dringend lesgevers 
nodig voor zondag- en maandagavondl! 
Kontaktadres: Clam de Waal, v. Limburg Sti- 
rumstr. 56” '.  Amsterdam.

Verder wordt er voorlichting gegeven over 
de verschillende beroepen en opleidingen 
die Je, als je wilt, nog kan gaan doen. 
Programma: Maatschappijoriëntatie: 
ln deze les behandelen we onderwerpen als:
-  minderjarig z«jn, sexualiteit of b.v, po
litie/justitie.
Het zijn niet alleen praatprogramma's, we 
gaan ook wel eens op ekskursie.

Programma: Aktua:
Hierbinnen besteden we Iedere week aan
dacht aan dingen die in de krant staan en 
op dat moment erg belangrijk zijn om iets 
vanaf te weten.

De leervakken:
Binnen de leervakken is het mogelijk een d i
ploma te halen voor b.v.
-  Typen
- Engels
- Ehbo
- jeugdscheidsrechter 

De hobbvvakken.
Tijdens de hobbyvakken kun je  sporten en kun 
je  kiezen voor: fotografie, souldansen of h.v, 
handvaardigheid.
Naast deze programma's is hei mogelijk om 
b.v. op de kappersschool een kursus haar- 
verzorging te volgen of op de streekschool 
een kursus broodbakken.
Als Je 16 jaar bent en nog partieel leer
plichtig bent, meld je dan bij ous aan. Ons 
adres is Vormingscentrum Haarlemmerpoort 
Van Beuningenstraat 14ia, Amsterdam. Tel. 
84 41 26.

WIJKR AAD / WIJKCENTRUM
Mensen üte informatie willen hebben over a l
le r le i akties en aktivitelten in onze wijk of die 
daaraan mee wiUen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m vrijdag langs 
komen op het wijkcentrum. Van Hallstraat 81, 
tel. 82 11 33.
- op elke tweede maandagavond van de maand 
op de wijkraadsvergadering komen aanvang 
20 uur - plaats: Van Limburg Stirumstraat 
119, kleine zaal. Daar kunt u andere aktleve 
buurtbewoners ontmoeten en u opgeven voor 
een van de werkgroepen in de wijk.

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies en hulp wat betreft huur-en woonza- 
ken, op de volgende adressen:

- op dinsdagavond van half S tot half 9 en 
woensdagochtend van 11-12 uur in '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-, v r lj-  
dagsmorgens van 9 tot 12 uur en maandag
avond van half 7 to t8uur -Telefonisch spreek
uur; tel. 84 02 30 's  middags van 2 tot 4 
uur (nieuw adres) Van Limburg Stirumstraat 
119 . }n het ontmoetingscentrum ''Koperen 
Knoop" - spreekkamer 1.
In de Hugo de Groot/Bilderdljkbuurt houdt de 
sociaal raadsvrouw spreekuur in het B ilder- 
dijkpai. ia  op maandag', dinsdag-, donder
dag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Telefonisch 
spreekuur: Tet. 12 00 89, ’s middags van 
2-4 uur.

VOORPOST GEMEENTE
Peter Mattie, voorpostfunctionarls van de ge
meente voor on2e buurt, houdt op maandag, 
woensdag en vrijdag spreekuur van 10.00-
13.00 uur in hef houten gebouwtje, Van 
Hallstraat 6JI, tegenover de Prlnsessekerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
maandagochtend van 9.30»! 1.00 uur in de Ko
peren Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 
maandagochtend van 9.30 -  11.00 uur in her 
buurthuis 'De Reiger’ , Van Reigersber- 
genstraat 65, tel. 84 56 76. 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 
9.30-11.00 uur in de Van Boetzelaerstraat 49 
tel. 84 43 52.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke eerste maandag 
vau de maand hut*?-aan -huls verspreid in de 
Staatslieden- en Hugo de C rootbuurt.
Redakrie: Lucy Prils (opmaak), Matt Delahay 
Martin Wildenborg, GUIes Graafland,
E ric  Eljon. Wim Stevenhagen (tekemngen\ 
en Han Sieveking (foto's).
Redaktie-adres: Van Hallstraat 81

De konij voor de vo l- 
genue krant dient voor i/ oktober ingele
verd te zijn, Ook Ingezonden brieven zijn 
van harte welkom.
Klarhten over de bezorging: teL 82 11 33,

Informatie
OVER HET 
GEZONDHEIDSCENTRUM
Een groep in onze buurt ls stevig aan het 
werk om een gezondheidscentrum op te rich
ten, dat gebouwd moet worden op de plaats 
waar nu de Prinsessekerk staat.
De groep bestaat uit buurtbewoners en een 
aantal huisartsen, praktljkaselstenten, wijk* 
verpleegsters en maatschappelijk werksters 
die in de buurt werken.
Om iedereen te laten zien hoe ?.o'n gezond
heidscentrum draait heeft de groep een aan
tal informatieavonden georganiseerd. Daar 
zal de film " L i j f  en Leden”  worden ge
toond, die gemaakt is door mensen van het 
Stadsjournaal.
Als de film gedraaid Is, is er voor ieder
een gelegenheid vragen te stellen aan de 
mensen die bij het op te richten gezond
heidscentrum betrokken zijn en als zodanig 
ook ter zake kundig.
Zorg. dat u op de hoogte raakt en alles te 
weten komt. Het gaat ook om uw lijf en le
den.
I ’ bent hartelijk welkom op:
12 oktober, om 20.00 uur in buurthuis 
't  Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5.
23 oktober, 14.00 uur in De Witte Brug, De 
Wittenstraat.

ADVIESCENTRUM CPN
voor huur. rechts-enbelastingadviesopmaan- 
dagavond van 8 tot 9 uur in het zaaltje van 
de <-'PN\ Van der Hoopstraat 43.

Woongroep Staatsliedenbuurt
Spreekuren voor woningzoekenden.
Maandag 1^.30 -  21.00 uur: Van Hogendorp- 
straat 124
Donderdag 19.30 -  21.00 uur: Vnn Beuningen- 
straai 14.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt be
woners 'groepen) die problemen ln de buurt 
willen aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in hetwljkcentrum 
Van Hall9tr. 81 -  tel. 82 92 31.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
ln het buurthuis "d e  Witte Brug", De Witten» 
str. 27 -  tel. $4 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 tor 13 uur, tevens speciaal 
voor jongeren van 16 tot 25 jaar: woensdag
avond.

MAATSCHAPPELIJK WERK
ln het ontmoetingscentrum 'Koperen Knoop' 
Van Limburg Stirumstr. 119 -  tel. 86 56 06 
houdt het 1SCC en PSC een maatschappelijk 
werkspreekuur opdonderdagochtend van half 11 
tot 12 uur. Op andere dagen kunt u hen tel. 
bereiken: ISCC - iel, 26 62 87/ 26 82 09 
(behalve óp vrijdag) en PSC - tel. 71 99 24,

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp: op maandag-en 
donderdagavond van 7 tot half 9 in de le  
Nassaustr. 17, tel. 86 50 29.

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

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

• voor de Hugo de Grootbuurt: Frederik Hen- 
drikstr. IS - tel. 84 51 20 - maandag 
t/m vrijdagmiddag van half 2 tot 2 uur.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond voor 
Ouderen ls gevestigd in De Koperen Knoop, 
Van Limburg Stirumstraat U9.
Het hele Jaar door zijn de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
13.00-16.00 uur.

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

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


