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verbouwing Ons Huis 
kan nu beginnen

Het Aktiekom m itee Ons huis heelt op 
m aandag 23 oktober het gebouw van de 
voorpost van de gemeente bezet.
Via stencils liet het aktiekom m itee weten: 
"V O O R PO ST BEZET, 
want dc m aa tlsv o l.
Even geduld Is oké.
M aar vier ja a r  wachien,
NEE!
RENOV ATIE NU ’ \

Aktiekomitee
bezette
voorpost
Het aktickom m iitee dat bestaat uit de stat' 
en bezoekers van ONS H U IS , was het gesol 
rond  de verbouwing van Ons Huis aan het 
Van Beuningenplein beu. Vooral om dat dc 
zaak bijna rond was en er nog op enkele 
goedkeuringen gewacht moest worden, die 
echter zo lang op zich zouden kunnen laten 
w achien, dat het aanbod van de aannem er 
inmiddels zou aflopen.
Dai betekende da i er dan  weer cen nieuwe 
kostenberekening gem aakt moest worden, 
wam voor dan een aanvullend krediet aan
gevraagd moest worden.
W anneer - zo ’u aanvullend krediet zou 
worden aangevraagd, zou de hele arabte- 
lijke m achine weer van voor af aau  moeten 
gaan draaien. Voor Ons Huis betekende 
dat uitstel van de dringend noodzakeiijke 
verbouwing voor onbepaalde tijd. Ons 
H uis zou dan in het voormalige Schippers* 
internaat moeten blijven zitten, w aar de 
om standigheden om hei buuriu'erk goed te 
laten lopen nauw elijks aanwezig zijn.

O p 10 oktober keurde B. cn W . het ver* 
bouwingskrediet goed. D aarna keurde ook 
de Commissie van Bijstand het krediet goed 
en uiteindelijk moesten ook gemeenteraad 
en G edeputeerde S taten hun goedkeuring 
uitspreken. W anneet dat zou gebeuren via 
de norm ale kanaien, zou die goedkeuring

Bezetters in gespick met wijkraadsleden.

Slepende zaak 
eindelijk rond
pas na twee ot' drie m aanden afkom en. Pas 
dan zöu G edeputeerde Zaken de krediet
aanvraag op  zijn agenda hebben staan. 
M aar dan was i november, de dag w aarop 
het aanbod van de aannem er afliep, reeds 
lang to t het grijze verleden behoren.
Dal ging het Aktiekom m itee Ons Huis te 
ver. Zij besloten dc voorpost van de ge
meente aan de Van H allstraat te bezetten. 
Dat gebeurde op m aandag 23 oktober

'& morgens om kwart voor negen. De aan
wezige am btenaren van Bouw- en W oning
toezicht zijn die dag op het kan toor ge
bleven, de daarop  volgende dagen hebben 
zij op  de W ibautstraat gewerkt.
Peter M attie, voorpost functionaris van de 
gemeente is gedureude dc bezetting in de 
voorpost gebleven om als onderhandelaar 
op te treden tussen de bezetters en de ge
meente.
Tijdens de bezetting hebben de bezetters 
veel adhesiebetuigingen ontvangen en heb
ben zij handtekeningen onder de buu rt
bewoners verzameld, die later aan de ge
meenteraad zijn aangeboden.
W oensdag 25 oktober werd de krediet
aanvrage in de gemeenteraad behandeld en 
goedgekeurd, daarna  is er onm iddetlijk e?n 
brief gestuurd aan  Gedeputeerde Staten om
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vóór 1 november goedkeuring voor de 
kredietaanvrage te krijgen.
Voor het Aktiekom m itee w*as dat aanlei
ding om woensdag te m iddernacht de be
zetting op te schorten tot G edeputeerde 
S taten uitspraak deed.
Gedeputeerde Staten heeft inderdaad vóór

m wrfr-frfüy - -■*< -• ’r i  ry-'-i •j.tifti

De voorpost tijdens de bezetting.

I november zyn goedkeuring aan de 
kredietaanvrage gegeven zodat de 
verbouwing van start kan gaan. Burge
meesters en W ethouder* moest daarna nog 
wat vergunningen uitgeven, m aar w ethou
der Jan  Schaefet heeft zich d aar persoon
lijk garant voor gesteld.
D aarm ee is aan  deze slepende zaak een eind 
gekomen en kan op 14 november de eerste 
aktiviteit rond de verbouwing verwacht 
worden.



Leerlingen van de Van Bosseschool tijdens een repetitie voor de musical ‘’H el betoverde schilderij1’.

VAN BOSSESCHOOL BRENGT 
NIEUWE MUSICAL

HET IS WEER 
ZO L A A T !!!
U krijgt een dezer dagen weer uw aan
giftebiljet in de bus. Het wordt steeds moei- 
Ujker om  zo’n biljet goed in te vullen.
In buurthuis De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat 65 zit op elke woensdagavond van 
6 to t 8 uur iemand die u G RA TIS helpt bij 
het invullen van uw aangiftebiljet.
U moet wel het volgende meenemen. 
Jaaroverzicht van uw inkom sten. Indien 
gehuwd trouw boekje.
Aanslagen van verleden ja a r  (A .O .W ., 
A .W .W . en loonbelasting).
De eerste woensdagavond is 1 november 
a.s.
De laatste w oensdagavond is 6 december.

Se aproxima 
la hora
Ü no de esios dias usted recibira (como cada 
aflo) unos form ularios para  declarar los im
puestos (BELASTING).
E n buurthuis De Reiger, Van Reigersber- 
genstraat 65, hay todos los Miércoles por la 
nochc dc 18 a  20 horas un contable experto 
en impuestos que le ayudarft gratuitam ente 
are llen ard ich o s form ularios.
P ara  ello, usted tiene que traer lo siguiente: 
Un resume de sus ingresos de afto anterior. 
Si es casado el libro de fainilia.
Un resumen de lo que usted haya pagado 6 
cobrado  el pasado afto de (A .O .W ., 
A .W .W ., mós la carta de impuestos anual. 
El prim er Miércoles por la noche es el dial 
de Novicmbre próxim o y el ultim o seré cl 
próxim o dia 6 de Diciembre.

Huurspreekuur:

Als u in 
de knoei 
zit met 
het huren 
van uw 
huis
Het huurspreekuur is bedoeld voor alle be
woners die op welke m anier dan ook in de 
k n o e i  zijn gekomen met liet huren van hun ƒ 
woning.
O m  een paar voorbeelden te noemen:
- de huisbaas eist van u een huurverhoging, I 
terwijl hij aan het onderhoud van de wo- /  
ning al jaren niets heeft gedaan. •
- de huisbaas wil zijn pand(en) verkopen enj 
zet u voor de keuze: ó f de etage zelf koper^ 
ó f  er van af. ;
- u krijgt een brief met zulk ingewikkelde 
am btenarcntaal, dat er geen touw aan vas| 
te knopen is.
E r zijn helaas nog veel meer voorbeelden té 
noemen, u zult ze zelf wel kunnen aanf 
vullen. 1
De problemen waarmee u als huurder kafi 
worden opgezadeid, zijn soms té ingewik
keld om zeli' op te lossen. O p het huuf- 
spreekuur (de naam  zegt het al) kunt u uyv 
problem en wat betreft huurzaken aan oxis 
voorleggen. Wij zullen dan proberen. s&- 
men met u oplossingen voor die problemen 
te vinden. ;
Het huurspreekuur geeft inform atie en ad
vies en kan ook bemiddeling aanbieden tyi] 
conflicten tussen huurder en verhuurder. ; 
H et huurspreekuur wordt bemand doór 
buurtbewoners. Alle adviezen en hulp zijjn 
gratis. \
Het spreekuur wordt gehouden in Buurt
huis ’t Trefpunt» 3e H u go de G rootstraat 5,\ 
tel. 842473 op dinsdagavonden van half 8'. 
tot half negen en woensdagmorgen van ] 1 \ 
to t 12 uur.
Voor adressen van huuradvies in de Staats
liedenbuurt zie de laatste pagina van deze 
krant onder de kop belangrijke adressen.

” Het betoverde schilderij”  heet de nieuwe 
musical van de Van Bosseschool. Voor de 
buurtbew oners w ordt op zondag 19 novem
ber een voorstelling gegeven in het Elisa- 
beth patronaat. M arnixkade 35. De musical 
begint om  half drie en dc toegangsprijs is 
een gulden.
De musical is gem aakt door de leraren De 
Jong en De G raa ff en zoals gebruikelijk

Enige tijd  geleden hebben de Amsterdamse 
bouw bonden een diskussienota opgesteld. 
De, voor vele Am sterdam se bouwvakkers 
dreigende werkeloosheid m aken, volgens 
de bonden, een noodprogram m a voor de 
bouw noodzakelijk.

Bouw van 
20.000 
woningen in 
komende 3 jaar
Belangrijkste punten uil dit noodprogram 
m a zijn de volgende eisen:
- bouwen van 20.000 woningen in de ko
m ende 3 jaar
- renovatie van 2.000 woningen per jaar.
In  haar brief aan de bouw bonden merkt het 
huurkom itee op:
” Van onze kant willen wij hierbij dc vol
gende kanttekeningen plaatsen:
Bij de gestelde eisen ter behoud van de 
werkgelegenheid in de bouw gaat het niei 
om werkgelegenheid zonder meer, m aar om 
werk ten gunste van m aatschappelijke be
hoeften: behoeften welke ook leven bij gro*

I te  groepen Amsterdammers.

hebben de ouders weer hard  meegewerkt 
aan dc aankleding en de decors.
De leerlingen van de vijfde en zesde klas 
spelen de musical, die gaat over een school
reisje naar Schotland, w aar ze in een oud 
kasteel terechtkom en. D aar gebeuren aller
lei vreemde dingen rond een schilderij, 
w aarop twee kinderen uit de tijd van Bach 
staan.
Om tor een oplossing van alle raadselach-

De nog steeds voortdurende woningnood 
treft de al meer dan 30.000 urgente woning
zoekenden welke ingeschreven staan bij het 
G .D .H . En dan betreft dit getal nog m aar 
het top je  van een ijsberg; zeker als we ook 
kijken naar de kwaliteit van het woningbe
stand.
Werkgelegenheid in de bouw betekent dus: 
werk voor een beter bestaan! ’'
Het door de bouwbonden geèiste noodpro
gram m a is ook voor onze buurt van belang. 
Er liggen immers mogelijkheden om  het 
nieuwbouwplan voor de N oord-O ost-Punt 
versneld uil te  voeren.
A ndere citaten uit deze brief zijn:
” M aar hierbij dient dan wrel meteen gesteld 
ie worden dat het m oet gaan om betaalbare 
nieuwbouw en betaalbare renovatie. De 
huidige financiële regelingen op dit gebied 
zijn volstrekt onvoldoende.
Zijn de huren in de hier lo t stand gekomen 
nieuwbouw al onaanvaardbaar hoog, de 
huren voor de nog te bouwen woningen 
dreigen daar nog ver bovenuit te gaan. En 
dat onda*iks regelingen als de z.g. interim- 
saldo-regeling.
Uiteindelijk blijken ook de huur-(gewen- 
nmgs)subsidies lapmiddelen die elk uitzicht 
op een beter inkom en wegnemen. 
Subsidieregelingen voor renovatiewoningen 
blijken m aar a) te vaak gebruikt te worden 
door spekulanten ten koste van de huur
ders. Betere wettelijke regelingen t.a .v .

tighedeu te komen m oeten de kinderen zelfs 
naar een O osters land reizen.
De kinderen dansen en zingen op  muziek 
van M ozarten  K atchatourian, m aar ook op 
het num m er de Twips uit de tv-musical Ja 
Zuster, Nee Zuster.
Na de voorstelling in het Elisabethpatro- 
naat gaat de musical in januari op tournee 
langs verschillende Am sterdam se bejaar
denhuizen.

achterstallig onderhoud en horizontale ver
koop en een ak(ief optreden van de ge
meente hierbij zijn noodzakelijk.
Al jarenlang w ordt in Amsterdam gedis- 
kussieerd over stadsvernieuwing, m aar on 
dertussen wordt vergeten dat er ook ge- j 
bouw d moet worden. ■

Renovatie 
van 20.000 
woningen 
per jaar
Juist op dit punt richt zich, naar onze me
ning, uw diskussienota. Er moet nu maar 
eens gebouwd worden! betaalbare en kwa
litatief goede woningen en een bijbehorend 
voorzieningenpatroon.
Wc ondersteunen derhalve ook van harte 
de door u gestelde eisen en zijn bereid met u 
aktief op te treden om  uw noodprogram m a 
om te zetten in een aktieprogram m a tei 
realisering van de Amsterdamse stadsver
nieuwing” .

Namens H uurkom itee Staatsliedenbuurt 
Paul van de Klundert,
J .M . Kem persiraat 121’, 863417.

(Huurkomitee ondersteunt ' \  
noodprogramma bouwbonden\



Feestmiddag 
op woensdag 
22 november

O p woensdag 22 november w ordt in de Ko
peren Knoop een feestmiddag gehouden.
Er is muziek en er kan gedansi-worden.
De toegang is vrij en het begint allemaal om  
half twee.

KOOPJES- 
jDACEN
I Wegens groot succes organiseert de Kope- 
I ren Knoop nog meer koopjesdagen m et de 
\  bekende winkeliers uit de bu u rt.
| O p 29 november en 13 december van 10 tot 
\  5 uur in de Koperen Knoop. 
i We hopen op een nog grotere opkom st.

K1ENAVOND
De Oudercommissie van de “ Zaagmolen* 
school”  L .O . c d  K.O. zullen op 14 novem 
ber een grote kienavond organiseren.
Alle vrienden, kennissen en buurtgenoten 
zijn op deze avond van harte  welkom. 
Aanvangstijd 8 uur. .

i De opbrengst zal geheel aan de k inderen ! 
J tockom en.
[ K O M T U  OOK!!!

JONGEREN- 
GESPREKSGROEP
De Jongerengesprekskring kom t iedere 
veertien dagen bij elkaar. De groep is net 
gestart met gesprekken over -het boekje 
"M eer dan het gewone”  van F. Boerwin
kel, dat over de Bergrede gaat. D aarnaast/ 
bespreekt de groep aktuele onderwerpen' 
zoals de Vredesweek, Kerk, jongerensa- 
menleving enz.
Iedereen die het geloof niet onverschillig 
laat en er met «inderen over wil nadenken is 
van harte welkom om  mee te komen pra
ten.
De eerstvolgende bijeenkom st is op donder
dag 9 november ora 20.15 uur bij Margreet 

.vanP utte-H elle . Bentinckstraat 13’.
\  Wil je  eerst inlichtingen hebben, neem dan 
-kontakt op met S. Bronkhorst (vicaris van 
de Prinsessekerk), telefoon 93 99 54.

WIE HEEFT ER ZIN 
IN OFF-SET?
vrijwilligers gevraagd.
De taaldrukw erkplaats kan aan een oud 
klein-offset-persje komen om gebruikt te 
w orden voor buurtaktiviteiten.
M aar dan moet er wel iemand uit de buurt, 
die daar een beetje mee kan werken, 
beschikbaar zijn om liet ding aan de praat 
te krijgen en te  houden, 
is er zo iemand?
G eef je  dan op bij de taaldrukw erkplaats in 
de koperen knoop.
Henk van Faassen, tel. 732040

Stop de aanval op de 
huurbescherming

14 november 
protest- 
bijeenkomst 
in De Koperen 
Knoop

In de vorige w ijkkrant werd al iets ge
schreven over de plannen die de regering 
om de nu bestaande huurbescherm ing a f  te 
schaffen.
Inmiddels is in navolging van een stedelijk 
initiatief, in onze buurt een breed aktie- 
komitee tegen deze plannen gevormd. 
D aaraan werken mee de afdelingen van 
C PN , P P R , P S P , PvdA, de huurkom itees 
uit S taatsliedenbuurt en uit H ugo de 
G root/F rederik  H endrikbuurt, het anti 
spekulatie kom itee, het bewoners komitee, 
het bestuur van het w ijkcentrum , de sociaal 
raadsm an en de buurthuizen ’t T refpunt en 
De Reiger.
Besloten is to t het organiseren van een m as
sale petitie. Zaterdag 28 oktober zijn daar
voor de eerste handtekeningen in de buurt 
opgehaald. D aarbij werden affiches ver
kocht en ander inform atie-m ateriaal. Ook 
is besloten om  op dinsdag 14 november een 
protest bijeenkom st in de buurt te orga
niseren, in d e  ” Koperen K noop” ; aanvang 
20.00 uur. D aar zullen vertegenwoordigers 
van verschillende aktieve partijen het 
woord voeren en zal er meer inform atie 
gegeven kunnen worden. Ook verdere 
voorstellen voor aktie vanuit de buurt kun
nen daar besproken worden.
K ontakt adressen:
Eylard van Hall, W ittekade 156-3 
Willem Kwekkeboom, 3e H ugo de groot- 
str. 2 ,3  hoog
M att Delahaij, 2e Hugo de G rootstr. 5, 1 
hoog
Ido W ijers, Van Oldenbarneveldtstr. 1 1 ,2  
hoog, tel. 845544.

Ü  5 ?^ Ë

O p het H ugo de G rootplein werden handtekeningen verzameld.

Amsterdam tegen 
horizontale verkoop
W oensdag 25 oktober is er een delegatie 
van hel OBASA (overkoepelend orgaan 
van alle stadsvernieuwing* organisaties'in  
Am sterdam ) naai de D’66 wethouder van 
Volkshuisvesting, Gerrit Jan  W olffenspcr- 
ger geweest. H et gesprek begon met een 
dom per. De wethouder was buiten zijn 
schuld, anderhalf uur verlaat. H ierdoor 
was de 50-man sterke delegatie al v/at ge
slonken.
V oordat de delegatieleden aan het woord 
konden kom en, zei de wethouder da t liij 
aan  borden en spandoeken kon zien waar 
men voor kwam. H ü zei achter de eisen te 
staan en verwachtte dat de meerderheid van 
de raad dat ook zou doen. Hij vertelde dat 
hij er al mee bezig was dit onderwerp in de 
gem eenteraad te krijgen, en verwachtte dat 
dit voor het einde van dit jaa r zon gebeu
ren.
Hij zelf dacht globaal aan de volgende aan ■ 
pak:

- verscherpt beÈcid van Bouw- en W oning 
Toezicht
- huizen die in het GDH bestand zijn  opgc- 
nom en niet langer voor horizontale ver
koop in  aanm erking te laten komen.
H ierop bopd de delegatie haar eisenpakket 
aan  dal iets verdergaat dan  de plannen van 
de w ethouder, m aar wat in feite wel dfr- 
gelijk dezelfde strekking heeft als zijn plan* 
nen. In de volgende w ijkkrant zullen we 
hier verder op in gaan.
O p zich waren de gedelegeerden niet onte
vreden, m aar gezien de plannen van de re
gering om  de huiirbeschcnning aan te  tas
ten en daarm ee de horizontale verkoop te 
bevorderen, beseffen ze goed dat het ge
m eentebestuur alleen niet veel kan berei
ken.
De gemeente m oet gesteund worden door 
akties die dooi de gehele Am sterdam se 
bevolking gevoerd worden. Dat wil zeggen 
dat de akties onverm inderd door gaan.

Bewoners en huurkomitee 
pakken spekulant aan
Al eerder berichtten we in de w ijkkrant 
over de praktijken van beleggingsmaat
schappij Unitis Viribus, alias J.M . Bakker 
te Nieuw-Vennep, welke verschillende 
blokken woningen in onze buurt bezit.
Aan de W ittenkade werden door geza
menlijk optreden van de bewoners de re- 
novatieplannen die Bakker voor deze hui
zen had opgesteld, verhinderd. Niet omdat 
de bewoners zonder meer tegen renovatie 
zijn. M aar het plan van Bakker om vatte 
voor een groot deel achterstallig onderhoud 
en de huren zouden meer dan verdubbeld 
w orden. Dat alles terwijl de meeste be
woners altijd de huurverhoging betaald 
hebben en zelf veel binnenshuis hadden op
geknapt op eigen kosten.

De bewoners hebben het er niet bij laten 
zitten. Eind juni heeft het merendeel van 
hen geweigerd oin de huurverhoging te be
talen.

.D aarm ee wilden zij hun eis kracht bij zetten 
dat het achterstallig onderhoud op  kosien 
van de eigenaar moet worden uitgevoerd. 
Bakker heeft intussen nog niets van zich la
ten horen. Vertegenwoordigers van de be
woners en het huurkom itce hebben zich nu

tot Bouw* en W oningtoezicht gericht. Deze 
dienst van de gemeente kan de eigenaar uit* 
eindelijk dwingen om de klachten te verhel
pen.

Van Beuningenstraal 143-175 (oneven 
nummers)
Een ander blok woningen van Bakker waar 
momenteel grote problemen mee zijn, is de 
Van Beuningenstraat 143*175.
De toestand van de benedenwoningen van 
deze huizen is bijzonder slecht. Aan de 
achterzijde van de woningen zijn stutten 
aangebracht, om  verzakking van de bal
kons tegen te gaan. Dit betekent dat de 
openslaande deuren van de benedenwonin
gen niet meer open kunnen, de ramen nau
welijks meer gewassen kunnen worden en 
er bijna ^een licht meer door naar binnen 
kom t.

Bovendien hebben de benedenwoningen 
bijzonder veel last van optrekkend vocht en 
zijn de vloeren in zeer slechte staat. Bij een 
aantal panden zijn ook de funderingen niet 
in orde. De veela! oudere bewoners van 
deze benedenwoningen hebben dan ook alle 
reden lo t klagen.

Al sinds juli ’75 rusten er ‘aanschrijvingen’ 
op de meeste van deze panden. Daarm ee 
kan  de Gem eente de eigenaar dwingen het 
noodzakelijke onderhoud uit re voeren. 
Doet de eigenaar dit niet binnen 6 m aanden 
dan  kan de gemeente zelf, op kosten van de 
eigenaar, het werk uitvocren. 
intussen zijn er 3 ja a r  verstreken en de ge
meente heeft niet veel meer ecdaan dan het 
laten plaatsen van stutten om  erger te voor
komen.
Het huurkonütee heeft nu een gesprek aan
gevraagd met de verantwoordelijke wet
houder Schacfer, om  tot een oplossing te 
komen. De genoemde huizen in de Van 
Beuningenstraat en de W ittenkade 2ijn 
slechts voorbeelden van de toestand waarin 
een groot deel van onze buurt verkeen. Het 
w ordt hoog tijd da t de Gemeente aktief 
gaat optreden tegen huisbazen als Bakker 
en daarm ee een per.spektief biedt voor de 
oudbouw  u i onze buurt.
Meer inlichtingen over bovenstaande hui
zen bij:
H uurkom itee Staatsliedenbuurt,
E . van Hall, W ittenkade 156 111, tel. 
847410
P. van de K lundert, J.M . Kemperstraat 121 
1, tel. 86.U17.



w ijk ve rp le g in g  
Fred. Hendrikbuurt 
ve rhu is t!

O p 1 novem ber ruilen wij onze spreekuur- 
-ui:nie in dc EUm Kapel, voor een grotere 
spreekuurruim te iii de Rom bout Hoger- 
bectsstraat.

D aar kunt u bij ons terecht met a! uw 
v:3g«a eiï problemen over medicijnen, 
voeding en hygiSne. Kortom alles svai te 
m aken heelt met ziekte en geiondheid.
In onze wachtkam er liggen verschillende 
meeneemfolders die voor u van belang z ijn . 
Zo vindt u dooi o.a.:
• vraagbaak voor infarktpatiönten
- voed mg als we ouder worden 

wic ve^l weegi, veel waagt
- niet roken folders *  stickers
- ! bedenk goed wat een slaapmiddel doet”  

drugs voorlichtingsfolder.

Van m aandag t/ iu  vrijdag kunt u ons be
reiken van 1 lot 2 uur ’s middags.
O ns nieuwe adres i:*: Rom bout Hogerbeets- 
straat 70, tel. 867908; ma-vrijdag van 1 tot
2 uur. Per 1 november.

Loek Huism an - W ijkverpleegkundige 
G ert Bosveld • W ijkverpleegkundige 

M arijke van den A kker - 
W ijkziekenverzorgster

BUURTHUIS ’t TREFPUNT
O p enkele clubs van het Buurthuis ’t T ref
punt zijn nog plaatsen open.
6*12 Jarigen
Dinsdagavond van 7 tot 8 uur is er Jndo. De 
kosten zijn 8 gulden per m aand.

8-16 Jarigen
Meisjes en jongens kunnen meedoen aan 
soulballet. Elke m aandagavond van half 7 
tot ha lf 8. Het koste 2 gulden 50 per keer. 
Er is pas een nieuwe groep gestart, dus het 
is niet erg als je  er nog aiets van k u n t.

Volwassenen
Ei is nog plaats op de ochtendcursus 
naaien, die elke dinsdag van 9 to t 12 plaats
vindt. De kosten zijn 80 guldc/i per half 
jaar.

Vrouwen, die in januari met* willen gaan 
doen aan de VOS-cursus, kunnen zich nu al 
opgeven.
VOS betekent Vrouwen Oriënteren zich op 
dc Samenleving. Een m ooie naam , maar 
misschien niet zo duidelijk. Het kom t er op

MEDISCH 
OMBUDSTEAM
Üpgerichi is een medisch om budsteam . Het 
bestaat uit 2 medisch studenten, 1 apo 
thekersassistente, 1 physiotlierapeute, 1 
huisarts en 1 verpleegkundige.
Op het spteekuur van dit team kan  iedereen 
terecht uit deze huurt met vragen over hoi 
medisch handelen, over medicijnen, onder
zoekingen. problem en met de dokter c m .  
Spreekuur: Ie en 3e dinsdag van de m aand 
van 16-19 uur. J e beginnen op 5 scpiember 
1978. Telefonisch kunt u ons op deze 
dinsdagen bereiken van 18-19 uur; telefoon 
865546. A.dres: Frederik liendrikplantsoen 
50.
U bem van harte welkom!

BOEKENBAL 
in  de
Koperen  Knoop
Ruim honderd kinderen hebben samen 
Boekenbal gevierd in de Koperen 
K noop.H et boekenbal werd 18 oktober 
gehouden ter gelegenheid van de K inder
boekenweek.
O nder leiding van de heer en mevrouw Van 
Tienen van dansgroep Zajednica werd er 
enthousiast gedanst, ook Russisch en 
Jcegosiavisch. De favoriete dans was ” een 
koning ging m archeren", een kringdans uit 
Am erika.
Verder deden de kinderen een gemaskerde 
Zevensprong, waarbij maskers werden ge
dragen die de kinderen zelf hadden ge
m aakt bij de W itte Brug en Ons Huis.
In  de pauze voerden kinderen spontaan een 
paar nummers op: Tom en Jerrv, Het 
Schooltje, de dans uit Grease, de tovertruc 
snel Schoppenaas en Starsky en Hutch.
O p  de fo to  kunt u nog iets 2ien van deze ge- 
.teUige feestmiddag.

neer dat in deze cursus allerlei zaken aan de 
orde komen waarover vrouwen uit deze 
buurt iets willen weten.

O p donderdagavonden is er nog plaats op 
de sportclub. In  deze club w ordt aan  condi
tietraining gedaan. Het duurt van half 9 to t 
10 uur, met een drankje na afloop.

O p dinsdagavond gaat er nog een dames- 
gymnastiekclub starten. Kosten worden 
nog bekend gem aakt. Er wordt gegymd on* 
der leiding van een specialist. De club be
gint pas om 9 uur, en duurt een uur. Dus, 
als de kinderen naar bed zijn en de afwas 
gedaan, dan  tijd  voor u zelf.

Voor dc ochtendgym nastiekciob voor d a 
mes zoeken we nog steeds een specialist. 
Over al deze aktiviteiten kunt u inlichtingen 
krijgen bij het buurthuis, 3e H ugo de 
G rootstraat 5. Telefoon 842473. O p het 
buurthuis zijn ook nog folders verkrijgbaar 
met het totale program m a-overzicht. Nieu
we initiatieven zijn altijd welkom.

een klusje wdl lUUWW, mv.wv u^T C lfdan  
even bij ons aan. Uw hulp wordt op hoge 
prijs gesteld!

BELANGRIJKE ADRESSEN
W IJKRAAD  / W IJKCENTRUM
M ensen die in fo rm atie  w illen  hebben over a l 
le r le i  ak ties en ak tiv ite iten  in onze wijk of die 
d aa raan  m ee w illen w erken kunnen:
- e lke  ochtend van m aandag t/m  vrijdag  lancs 
komen op hot w ijkcen trum . Van H a lls traa t S i, 
te l. 62 U 33.
* op e lk e  tweede m aandagavond van de mnond 
op de w i'tkraadsvergadering  komen aam-ang 
20 uur - plaat?: Van Lim burg S tiru m stra a t
l W, k leine zaal. D aa r kunt u andere aktieve 
buurtbew oners ontm oeten en u opgeven voor 
een  van de w erkgroepen in de wijk,

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies hulp wat b e tre ft huur - en w oonza- 
ken, op de volgende ad ressen :
- op dinsdagavond van half 8 tot half ^ en 

w oensdagochtend van 11 12 uur in ' t  T r e f 
punt. 3e Hugo de G ro o w tr, 5, te l. 84 24 73

• op het sp reekuu r van de socJaui raadsm an  
tel. R4O2 30.

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor s l  uw problemen, s p r e e k 
uur:
maandag . dinsdag . donderdag-, v r i j -  
dagsrnorgen?; van v tot 12 uur en m aandag
avond van half 7 to t Ö uur - Telefonisch s p r e e k 
uur: tel. 84 30 ** middags van 2 lot 4 
u u r  (n)euw adrev*i Van Lim burg S t l rum straa t  
119 in het ontmoetingscentrum "K operen  
Knoop" - sp re ek k a m er  I.
In de Hu*o de Groot/Bilderdijkbinirt  houdt de 
soc iaa l  raadsvrouw sp reek uu r  in hei BlUler- 
dijkpark -1A op maandag . dinsdag-. d o n d e r 
dag en vrijdag van ^ tot i?  uur. Telefonisch 
sp reeku u r :  Tel. 12 OU 89, ' s  middöfcs van 
2 -4  uur.

VOORPOST GEMEENTE
P e te r  M attle , voorpostfunctionarfs van de g e 
m een te  voor Onze buu rt, houdt op maandag, 
woensdag en  vrijdag  sp reekuu r van 10.00 -
13.00 uur in het houten gebouwtje. Van 
H n lts tra a t 611. tegenover de P rln se ssek e rk .

W IJKPO ST BEJAARDEN
In fo rm atie , advie* en hulp op a lle  gebied 
voor bejaarden;
m aandagochtend van y.3 0 - t  1.00 uu r in de K o
p e re n  Knoop. Van L im bure  S tiru m s tra a t 119 
m aandagochtend van 9.30 - 1 l.öt) uur in hei 
buurthu is *[}e R eiger*, Van R e ig e rsb e r-  
jjen s traa t 65, te l. 84 56 *6. 
djnaJai?-. donderdag- en vrijciaeoihtend van 
9 .30-11 .00  uur In de Van D o e t/e la e r^ tra a i 4') 
te l .  M  43 52.

W IJKKRANT
Dezt* w ijkkrant w ordt e tk f e e rs te  maandag 
vsn de rnsand huis-aan-huif. u T sp re ld  m Je  
S taa tslieden  en Hugo de Cjroothi.mrt,
R edaktie: l.u.'v P r i js  'opttiaak-. SJatt Delahav 
M artin  W ildenborg, G ;lles G raafland,
ü ri< ‘ FÜon, Wim Stevenhagen rtekenincen. 
en 1 tan S iew km g (fo to 's-,
R e d a k i l e - a d r e s :  Van H a l l s t r a a t  *<l

De b f l ;  v.y.r de vo l
gende k ran t dient voor 22 nyven .ber in e e le -  
v e rd  te  zijn. Ook in«e/onden brieven zijn 
van h a rte  welkom.
K lachten over de be^org lnz: t*L $2 11 33,

ADVIESCENTRUM CPN
voor huur, re c h ts -e n b e la s tin g a d v ie so p m a a n - 
dagavond van 8 to t 9 uur in het zaa ltje  van 
de <*PN. Van d e r H oopscraat 43,

Woongroep Staatsliedenbuurt
S preeku ren  voor woningzoekenden.
Maandag 19.30 -  21.00 uur: Van H ogendorp- 
s t r a a t  124
D onderdag 19.30 -  21.00 uur: Van B euningen- 
s t r a s t  14.

OPBOUW W ERKER
De opbouw werker ondersteun t en helpt b e 
w oner? {groepen'i d ie  problem en in de buurt 
w illen aaupakken.
0t> w erkdagen b e re ik b aa r in hetw ijkcentrum . 
Van H altp ir. 81 - te l. 82 92 31.

M AATSCH APPELIJK  W ERK 
(BUURTHUIZEN)
ln  het buurthuis ’*de W itte B ru g " , De W itten- 
s t r .  27 -  rel. 84 86 72 -  kunt u te rech t voor 
m aatschappelijk  w erk  op: 
m aandag van 13 tot 17 u u r -  dinsdag van 
9 tot 20 uur -  donderdag van 9 tot 17 uur 
en v rijdag  van 9 tot 13 u u r. tevens speciaal 
voor tongeren van 16 cot 25 Jaar: w oensdag
avond.

M AATSCH APPELIJK  W ERK
ln he t on tm oetingscentrum  'K operen Knoop’ 
Van L im burg Slirum str*. 119 -  teL  86 56 06 
houdT het ISCC en PSC een m aatschappelijk  
w erk sp reek u u r op donderdagochtend van half 11 
lo t 12 uur. Op andere  dagen kunt u hen te l, 
bere iken : ISCC - teL  20 62 8 7 / 26 82 09 
('behalve op vrijdag} en PSC - teL 71 99 24.

RECHTSHULP
Ju r id is c h e  adviezen en hulp: op m aan d a g -en  
donderdagavond van 7 rot half 9 in de le  
N a ssa u s tr . 17. te l. 86 50 29.

W IJKVERPLEGING
De w ijkverpleging is  op twee p laatsen  ln de 
w i)k te  vinden:

voor de S taa tsliedenbuurt: Schaepm anstr.
2 tel. 84 04 7"--1 van maandae t /m  v r i j 
dag tussen  l en 2 uu r 's  m iddags, 
voor de Hugo de G rootbuurt; Rombout 
H ogerbeet.sstraat 70 -  te l, 867908- m aandag 
t/m  vrijdagm iddag van 1 to t 2 uur

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de \lg e m e n e  Ned. Qond voor 
O uderen  ir- gevestigd  in De Koperen Knoop, 
Van L im burg S tiru m s tra a t 119.
Met hele jo a r  door *tjn de clubm iddagen op 
moandciff. d insdap. donderdag en vrijdag  van 
13.0U-16,(10 uur.

OM BUDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld  a rb e ld s -  en 
o n ts lag rech t, h u u r- en woonzaken, b e la s tin 
gen , kon5i>memenzaken kunr u dinsdag van 10-
12.00 uur er. donderdag van l'J-20.00 uur te 
rech t op het om budsspreekuur van de P a rtij 
van de A rbeid, T red . H endrik P lantsoen 50.

KOM M ISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren  van de K om m issie  B eJaardenK on- 
takt:
m aandag, woensdag, vrj'jdag van « .30-10.30 en 
vvoetHdag 14.00-15.00 uur in de ^paarndam - 
m erc trn .it 44 h$.


