
„Ook vandaag nog 
moeten we onze 
vrijheid bewaken”
Eind deze maand, om precies te zijn op 25 
februari, herdenken we weer de Februari
staking van 1941.
Een herdenking die elk jaar weer in het te
ken staat van verzet tegen aantasting van de 
demokratische vrijheden en tegen aantas
ting van de vrede, maar in het bijzonder 
tegen het facsisme. De staking zelf was een 
daad van verzet waar bijna elke Amster
dammer aan meedeed, het was een groots 
verzet van de Amsterdamse bevolking tegen 
de Duitse bezetters.
In de wijkkrant van februari 1977 hebben 
we ter gelegenheid van deze herdenking een 
interview geplaatst met buurtbewoner Piet 
Sprengers, die zelf een niet onbelangrijk 
aandeel heeft gehad in deze staking. Uit dat 
interview' wiüen we weer enkele zinnen cite
ren.
"De verontwaardiging was groot, maar er 
was natuurlijk ook angst. Die kon alleen 
overwonnen worden als iedereen massaal 
mee zou doen aan een aktie tegen de mens
onterende praktijken van de nazi’s’\
" ln  november 1940 hadden de werkelozen

EXPOSITIE MET 
ENQUÊTE
Op zaterdag 13 januari was er een expositie 
van plastieken in de Openbare Bibliotheek 
die gevestigd is in de Koperen Knoop.
Deze plastieken werden gemaakt door vier 
kunstenaars die voorgedragen waren door 
de Advieskommissie voor de Beeldende 
Kunst.
Leerlingen van de J.V.K.O.-school hielden 
een enquête onder de bewoners van de be~ 
jaardenwoningen om te vernemen aan welk 
plastiek de voorkeur werd gegeven. Het is 
de bedoeling dat deze plastieken in de toe
komst geplaatst worden aan de De Witten- 
kade.
Hoewel de bewoners de keuze mogelijkheid 
nogal beperkt vonden, waardeerden ze het 
dat ze op deze wijze betrokken werden bij 
de keuze van de objecten.
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die in de werkverschaffing zaten, al laten 
zien dat verzet mogeijk was en tot resulta
ten leidden.
Een week voor destaking lag de haven plat 
als protest tegen de uitzending van arbei
ders naar Duitsland” .
"Volgens Piet is een belangrijk gevolg ge
weest van de staking: dat de mensen meer 
durf kregen, de moed kregen om in verzets
groepen c.d. tegen de Duitsers in te gaan, 
of de moed om joodse stadsgenoten te hel
pen met het vinden van onderduikadressen. 
Maar ook nu heeft de staking nog z’n 
betekenis. Ook vandaag immers moeten wc 
nog allert blijven op aanvallen op onze 
vrijheid, onze demokratie en onze natio
nale onafhankelijkheid. Als je over de 
grens kijkt zie je dat allerlei ex-nazi’s weer 
hoge posten bekleden in Duitsland ’ ’.
” De Menten-affaire bewijst wel dat er ook

BUURT WINT WEER 
VAN SPEKULANT
ln  de Van Oldenbameveldtbuurt is het 
buurtkomitee tegen, spekulatie: "het Anti- 
Spekulatie Komitee” , al meer dan een jaar 
in strijd gewikkeld met het spekulantenduo 
Fagel en Van der Sluys.
Nadat Van Oldenbarneveidtstraat nr. 26' 
officieel verhuurd moest worden aan ur
gente woningzoekenden, dus mensen die 
boven aan de lijst van GDH stonden, is nr. 
26” ’ nu ook definitief als huurwoning ver
klaard.
Fagel en Van der Sluys probeerden, nadat 
de gemeente deze etages had toegewezen 
aan urgente woningzoekenden, deze 
mensen via procedures van hun etages af te 
zetten.
F&S wilden liever gigantische winsten slaan 
uit deze etages, dan bet achterstallig onder
houd op te knappen. Ze probeerden uit de 
woningnood hun slag te slaan.
Pas is bij de Provinciale Staten het verzoek 
van F&S, om hei besluit van de Gemeente 
ongedaan te maken, van dc hand gewezen. 
Dit betekent een overwinning voor de 
buurt!
Hiermee is aangetoond dat wc niet machte
loos staan tegenover spekulanten. Hiermee 
is tevens aangetoond dat spekulatie in hui
zen niet zomaar een teken van deze tijd en 
dit systeem is, en dat we dat dus ok niet als 
zodanig hoeven te accepteren, zoals ons 
vaak"wordt voorgeschoteld.

in Nederland nog steeds mensen op in
vloedrijke plaatsen zitten, die oud nazi’s de 
hand boven het hoofd houden” .
Wat Piet in 1977 nog niet kön vermelden is 
wat wij met z’n allen nu ervaren hebben, en 
wel de masale en internationale aktie tegen 
de Neutronenbom, maar ook de affaire 
Aantjes. Tevens zien we nu dat 
voormannen uit de grootste Nederlandse 
politieke partijen het liefst zien dat Neder
land op gaat in een Europees verband, de 
EEG, met als machtigste partner daarin dat 
zelfde Duitsland. Zelfs een sociaal-demo- 
craat als Anne Vondeling predikt dit EEG- 
ideaa! en durft de Nederlandse bevolking 
van kleinzieligheid te betichten omdat wij 
ons zouden vast houden aan bekrompen 
"kleinstatige ideeta” . Echter wij hebben in 
de geschiedenis niet bewezen dat wij vast
houden aan kleinstatige ideecn, maar aan 
demokratische en vrijheids principes. Het is 
daarom zelfs in 1979 nog belangrijk om de 
Februaristaking van 1941 te herdenken. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen op 25 
februari om 5 uur de herdenking van de 
Februari Staking meemaakt, op het J.D. 
Meijerpiein, bij het standbeeld van de Dok
werker.

Bewonerskomitee
houdt
informatiemiddag
Op woensdag 21 februari houdt het bewo- 
nerskomitè van de Noord-Oost-Punt een 
informatiemiddag in de Koperen Knoop. 
De informatie middag vindt plaats tussen 
13.00 en 16.00 uur.
De bijeenkomst is voor ue legale bewoners 
die in aanmerking denken te komen voor 
nieuwbouw in de staatsliedenbuurt.
Er komen mensen van de gemeentelijke 
diensten Volkshuisvesting en Herhuisves
ting, van de wijkpost bejaarden en van het 
bewoners komitee zelf. Er zal geprobeerd 
worden om wat gezelligs te organiseren om 
de lange middag een beetje op te breken en 
op te vrolijken (misschien een film of leven
de muziek; maar dat is nog niet helemaal 
bekend).
Van Volkshuisvesting zal de buurt een 
overzicht krijgen van wat er nou precies ge
bouwd gaat worden. Het is dus erg belang
rijk dat u allen komt. Voor verdere infor
matie over het bewoners komitee zie pag. 4.

HANDHAAF EN VERBETiR 
D l HUURBESCHERMING

10 februari om 13.00 uur demonstratie vanaf het Museumplein

Net als in onze buurt zijn er in vele Amster
damse buurten Huurbeschermings 
komitees opgericht. Al deze groepen wer
ken met dezelfde eisen:
- Handhaaf en verbeter de huurbcscher- 
ming
- Verbod van huuropzegging wegens drin
gend eigen gebruik
- Huurbescherming na verbreking samen* 
wonen

De aktie in de buurten slaat aan. Eind no
vember waren al ruim 30.000 handtekenin
gen opgehaald en 10.000 affiches verkocht 
alleen al in Amsterdam. Op 27 november in 
de Duif (die tot de nok vol zat) en op 13 ja
nuari (zelfs de Amsterdamse gemeenteraad 
en B&W haalden handtekeningen op), is

geöleken üat de aktie onder de bevolking 
veel sympathie vindt, maar ook door de 
mensen zelf gevoerd wordt.
Ook in andere steden zijn inmiddels huur
beschermings komitees opgericht. Gezame- 
lijk hebben zij besloten de grote landelijke 
demonstratie op 10 februari te organiseren. 
Ter ondersteuning van de demonstratie 
wordt een landelijke krant uitgegeven met 
uitgebreide informatie. De week voor de 
demonstratie wordt een landelijke aktie- 
week. In alle steden worden dan manifes
taties, handtekeningenakties etc. 
gehouden. Ook Amsterdam zit niet stil. Er 
worden in diverse buurten buurtbijeen
komsten gehouden, ln onze buurt zijn al 
4000 handtekeningen opgehaald, ons 
buurtkomitee roept iedereen op om zater
dag de tiende mee te demonstreren.



TREFPUNT NIEUWS
Woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
is er een koffie ochtendje voor moeders met 
kinderen vanaf één jaar.
En de avond daarvoor, op dinsdagavond is 
er tussen 21.00 en 22.00 uur gymnastiek. Er 
is nog plaats.
Voor inlichtingen 181052 of 842473 
Buurthuis ’t Trefpunt, derde Hugo de 
Grootstraat 5.

MARNIXBAD 
NIEUWS
Naar aanleiding van het uitbreiden van het 
schoolzwemmen in het Marnixbad zullen 
de tijden waarop het bad voor het publiek 
geopend is, m.i.v. maandag 8 januari 1979 
enigszins veranderen.
De dinsdag zal dan niet meer de gehele dag 
voor het vrijzwemmen geopend zijn. De 
openingstijden voor het vrijzwemmen zijn 
ais volgt:
Zondags:
9.30*16.45 uur het 25 meter bad
10.30-14.30 uur het Instructiebad t.b.v. 
peuters
Maandags:
7.00-9.00 en 12.00-13.30 en 16.00-17.00 uur 
het 25 meter bassin
Dinsdags:
7.00-9.30 en 12.00-14.00 en 26.00-17.30 en 
’s avonds van 20.00-22.15 uur in het 25 
meter bad. Het naaktzwemmen is van
19.30-21.30 uur in het bad op de tweede 
verdieping.
Woensdags:
7.00-9.00 en 12.00-17.30 uur in het 25 
meter bad
14.00-16.00 uur het Instructiebad t.b.v. 
péuters
Donderdags:
7.00-10.00 en 11.00-17.00 uur in het 25 me
ter bad
10.00-11.00 uur is het Huisvrouwen zwem- 
uur
Vrijdags:
7.00*10.00 en U.00-17.30 uur en ’s avonds I 
van 19.00*22.15 uur in. 25 meter bad
10.00-11.00 uur is het bejaarden zwemuur 
Zaterdags:
8.30*15.45 uur in het 25 meter bad.
Kunt u nog niet zwemmen? dan mag dit 
toch geen beletsel zijn om naar het zwem
bad te komen. Er zijn in dit bad nog diverse 
mogelijkheden om zwemlessen te volgen en
wel vanaf 4 jaar tot---------

Tot ziens in uw buurtzwembad 
het Marnixbad.

REIGER NIEUWS
Met ingang van zondag 21 januari is er in 
De Reiger een zgn. jongerensoos ” de zon- 
dagsreigers” gestart voor jongeren van 20 
tot 30 jaar.
Deze soos vindt elke eerste en derde zondag 
van de maand plaats.
Heeft u interesse in kreatieve kursussen dan 
moet u De Reiger maar even bellen en het 
komt voor mekaar.
Buurthuis De Reiger,
Van Reigersbergenstraat 65, 
tel. 845676.

Kontaktgroep voor jonge kamerbewoners
Als je op jezelf gaat wonen, blijkt dat vaak
niet mee te vallen:
- je zit vaker alleen dan je lief is;
- je mist soms je ouders, maar je wilt toch 

niet naar huis;
- je weet niet zo goed hoe je in kontakt 

moei komen met je leeftijdgenoten;
- je komt niet zo gemakkelijk rond met je 

geld;
• je hebt soms allerlei problemen met je 

werk of juist hoe je aan werk moet ko
men;

- je weet niet zo goed wat je met je vrije tijd 
aan moet.

Soms krijg je dan allerlei vage klachten van

hoofdpijn tot slapeloosheid; je voelt je 
voortdurend niet goed of je krijgt gewoon 
de pest erin.
Voor jongeren tussen ongeveer 18 en 25 
jaar die 1 of meerdere van deze punten her
kennen, is er gelegenheid met elkaar te pra
ten in een groep:
daarin kun je verder komen met deze din
gen en hoor je eens van een ander hoe 
hij/zij dat aanpakt.
Deze groep start in februari ’79 in het 
buurthuis ” de Witte Brug’\  de Witten- 
straat 27.
We zijn van plan 10 é 15 keer bij elkaar te 
komen.

Je kunt je hiervoor telefonisch of schrifte
lijk opgeven bij Anneke van de Vijfeijke 
(J.P .D ., Handboogstraat 2-4, telefoon: 
221822, overdag) of bij Marion Ruiven
kamp (buurthuis "de Witte Brug” , de Wit- 
tenstraat 27, telefoon: 848672, woensdag* 
avond of vrijdagavond).
Als je meer wilt weten kun je hen ook bel
len voor meer informatie.
De groep maakt deel uit van een reeks pre- 
ventieprojekten, die worden gecoördineerd 
door de werkgroep W.W.O.-Singel 50, zo
als we ook een "rouwgroep” en een1'medi
cijnen afkickgroep” (waarover a) wat eer
der in de wijkkrant is geschreven) gestart 
hebben.

vraag en antwoord over 
het gezondheidscentrum
Waar werkers uit de gezondheidszorg in 
een team gaan samenwerken, want samen 
weet je meer dan m je eentje.
Wat vragen buurtbewoners zoal over het 
komende gezondheidscentrum?
De buurtgroep heeft geloofd u er meer over 
te vertellen, dus daar gaan we dan:
Vraag:
Als je je inschrijft bij bet gezondheidscen
trum, kun je dan nog Je eigen huisarts hou* 
den?
Antwoord:
Ja zeker kan dat. In onze situatie is het zo 
dat er 4 teams komen te werken. Je kiest 
dus eigenlijk je eigen team.
Een team bestaat uit huisarts met praktijk- 
assistente, een wijkverpleegster en een 
maatschappelijk werkster.
Waarschijnlijk zullen de patienten van de 
betreffende artsen wel met hun dokter mee 
naar het centrum verhuizen.
Vraag:
Maar kunnen er dun nog wel mensen bij? 
Kan iedereen zich maar onbeperkt laten in
schrijven?
Antwoord:
Ja er kunnen zeker nog mensen bij, want 
deze arisen hebben niet allemaal het nodige 
en mogelijke aantal patiënten.
In de toekomst zal het centrum wel een keer 
"vol” raken, het heeft een bepaalde capaci
teit met 4 teams. Maar als we merken dat 
het de mensen goed bevalt, dat er veel be
hoefte is aan de diensten van het centrum, 
dan kunnen we aan dependances gaan den
ken.
Vraag:
Komt er een eerste hulppost in het cen» 
trum?
Antwoord:
Ja dat is wel de bedoeling. AI heel veel 
mensen hebben hierop gewezen of naar ge
vraagd.
Vraag:
is er nou in zo’n centrum dag en nacbt 
iemand aanwezig? Want ais je nou 's 
nachts of in het weekend je arts nodig hebt, 
hoef je dan niet meer vla al die doorverwij
zingen van de weekend-dienst tenslotte een 
vreemde arts te beilen?
Antwoord:
Nu het is zo, we willen wel dat het centrum 
steeds bereikbaar is. dat er voortdurend 
iemand is die via de telefoon van alles kan 
doorgeven. OveKde preciese gang van die 
zaken moet nog overlegd worden. Wam het 
lijkt wel moeilijk te realiseren om iedereen 
altijd wanneer hij wil zijn eigen huisarts 
thuis te laten krijgen. Dat halen we niet met 
4 artsen. Wel heb je natuurlijk meer kans 
dat je iemand krijgt die je toch in ieder ge
val kent vanuit het gezondheidscentrum. 
Vraag:
Komt er ook een tandarts in het centrum?
Antwoord:
Er wordt wel gedacht over een tandarts 
erbij. Maar het overleg met tandartsen, 
waarschijnlijk van hêt A.T.Z. moet nog 
plaats vinden. Dat weten we dus nog niet 
zeker. Maar het is belangrijk te weten dat 
de mensen dit willen.
Vraag:
Hoef je nou in een gezondheidscentrum 
niet zo lang op je beurt te wachten? Vooral

met kinderen, m aar voor iedereen is dat 
altijd zo bezwaarlijk.

Antwoord:
Ja dat wordt een zaak van goed organise
ren, waar we inderdaad veel rekening mee 
willen houden. Het zo regelen dat die 
wachttijden zo kort mogelijk worden. Voor 
de kinderen zou het ook fijn zijn als er een 
speelhoek of i.d. in het centrum komt.

Opmerkingen:
De laatste (ca.) 5 vragen zijn afkomstig van 
een groep moeders die vooraf gediscus
sieerd hebben en waarvan nu een vertegen
woordigster aanwezig is. De moeders vin
den het punt van een bekende arts thuis te 
krijgen van groot belang voor de kinderen. 
Het is goed als die een vertrouwelijke 
relatie met de dokter kunnen hebben, daar
om is het ook veel beter als ze niet telkens 
een ander zien.
Het lijkt de moeders uitstekend als er bij de 
tandarts óók nog een mondhygiëniste 
komt, eigenlijk héél hard nodig.
Verder wordt het idee van een vrouwelijke 
arts in hel centrum geopperd.

We vinden dit belangrijke punten.

Vraag:
Komt er ook een apotheek in het centrum?
Antwoord:
Dat is een punt dat nog in discussie is. Mis
schien is het handig als er een is, in of naast 
het centrum. Maar het hangt er maar van af 
waar je woont, want voor sommige medi
cijnen moet je toch terug komen omdat ze 
klaar gemaakt moeten worden. In ieder 
geval is goede samenwerking met apothe
ken in de buurt van groot belang. En daar 
wordt ook aan gewerkt. (Ook al over een 
beter gebruik van medicijnen, wat een 
ander belangrijk onderwerp is).
Vraag:
Gaal het centrum ook samenwerken met 
een ziekenhuis en met bepaalde specialis
ten? Je kunt misschien vanuit een centrum 
duidelijke vragen hebben, als team. naar 
een specialist of ziekenhuis.

Antwoord:
Waarschijnlijk wordt er een vorm van over
leg geschapen met het Juliana- en het Lu- 
casziekenhuis. Want een goed contact is 
inderdaad heel belangrijk. Overigens kun je 
nog altijd kiezen waar je heen wilt als je 
zo’n tweede lijnsvoorziening nodig hebt.

Vraag:
Ik heb gehoord dat in een gezondheidscen
trum met een kaartsysteem gewerkt wordt. 
Gaat dat nou niet ten koste van de vertrou
welijkheid?
Antwoord:
Ja er wordt gewerkt met een kaartsysteem. 
Maar dat betekent niet dat iedereen daar 
maar in mag snuffelen.
Alleen de werkers die iets met de cliënten te 
doen hebben zullen daar toegang toe krij
gen. En voor hen is het dan juist veel 
makkelijker, ze hebben dan in het kort een 
overzicht van wat ze nodig hebben om te 
kunnen helpen. En bovendien mag zelfs dit 
pas na toestemming van de patiënt.
Vraag:
Is het de bedoeling dat alle spreekuren ook 
alleen in dat gezondheidscentrum worden 
gehouden? Want er worden wel bezwaren 
gehoord tegen de nogal grote afstand, 
vooral voor bv. bejaarden van de Hugo de 
Groot- naar de Staatsliedenbuurt. 
Antwoord:
Dat is zeker een punt om over te denken. 
Een oplossing zou misschien zijn om 
spreekuren in andere gebouwen te houden. 
Een ander goed idee is om een eigen ver* 
voersdienst(je) te organiseren.

Hier willen we het voor deze keer bij laten. 
Al lezende zijn er bij u ook vast wel vragen 
opgekomen. Schrijf ze even op en stuur ze 
naar ons contactadres: Wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, t.a.v. Buurtgroep Gezond
heidscentrum. Dan beantwoorden we uw 
vraag in de volgende wijkkrant of, als u dat 
liever wilt, op een persoonüjke manier. We 
wensen u allemaal een gezond nieuw jaar 
toe.

Buurtgroep Gezondheidscentrum.



poerga en de 
gerechtigheid

Op donderdagmiddag 25 januari wilde 
Doerga de bewoners van Bentinckstraat 
48” uit hun buis procederen via een kort 
geding. Hier hebben we natuurlijk iets 
tegen gedaan! Het is nl. al het vierde proces 
dat hij voert tegen verschillende bewoners 
van dat pand. Een jaar geleden kwamen de 
eerste en de tweede etage leeg. Doerga bood 
deze etages te koop aan v o o r/ 27.000,- per 
etage (de woningen waren al vóór 1974 ge
splitst).
Omdat wij allang bezig waren met het te
gengaan van horizontale verkoop (o.a. 
door het kraken van te koop aangeboden 
etages) hebben wij uiteraard ook gezorgd 
dat deze etages gekraakt werden. Ze wer
den gekraakt door twee gezinnen die na 
verblijf in pensions dringend woonruimte 
nodig hadden.
Doerga reageerde hierop door een knok
ploeg te sturen die probeerde de huisraad 
van de bewoners op straat te zetten. Toen 
omwonenden massaal aan kwamen snellen, 
koos de knokploeg het hazepad.
Twee maanden daarna spande Doerga een 
kort geding aan tegen de bewoners. Het 
gevolg hiervan was dat zij het huis moesten 
verlaten, waardoor de etages weer vrij 
waren voor de verkoop. Niettemin werden 
de etages onmiddellijk weer gekraakt.
De eerste verdieping werd bewoond door

U heeft een lange tijd via de Wijkkrant 
niets meer vernomen van het Bewonersko- 
mitee.
Dit betekende niet dat deze groep mensen 
op non-aktief stonden, dat zeker niet.
Dit komitee bestaande uit de autochtone 
bewoners van de Staatslieden- Hugo de 
Grootbuurt heeft zich inmiddels steeds 
meer uitgebreid.
Zij stellen zich ten doel, een eerlijke ver
deling naar urgentie, in de komende nieuw
bouw van de Staatsliedenbuurt (NOP). 
Natuurlijk spelen de hoogte van de huren 
een belangrijke rol, in dit komité, want 
juist de mensen met de laagste inkomens, 
moeten ook aanspraak kunnen maken op 
een nieuwbouw woning in eigen buurt.
Naast deze zorgen, worden ook stappen on
dernomen bij de Wethouder van Herhuis
vesting om de huidige bewoners van de Van 
Beuningenstraat de krakers, te willen hel
pen aan een andere woning.
Want het bewonerskomité is van mening, 
dat de gemeente Amsterdam een verkeerd 
beleid heeft gevoerd, met het te vroeg uit
plaatsen van de voormalige bewoners.
Juist in een tijd dat er zo’n woningnood is, 
heeft de gemeente gefaald.
Het is te begrijpen dat deze woningen weer 
benut worden, en dat de buurt weer leef
baar werd, ook dat de winkelier zijn winkel 
niet behoeft te sluiten, omdat er geen bewo
ners meer waren.
Maar nu komt de realiteit, het bouwplan
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Beste buurtbewoners. Ik zit nu alweer zo'n 
3 jaar voor paai. Ik mag wei zeggen dat ik 
wereldkampioen voor paal zitten ben. Toch 
voel ik mij miskend. Ik krijg geen enkele 
publiciteit.

Jasper van Zeven.

Beste Jasper, 
zoek het eens hogerop, 

red&ktie.

een vrouw met twee kleine kinderen. Ook 
zij moesten na een kort geding het pand 
verlaten. Vervolgens liet Doerga de woning 
bezetten door een knokploeg van zes, waar
schijnlijk goed betaalde, mannen. Deze 
moesten de etage bewaken, zodat hij 
verkocht kon worden. Kort daarna 
verschijnt een vrouw die beween de etage 
voor ƒ  50.000,- te hebben gekocht. Ons
wantrouwen blijft groot.....
De tweede etage wordt bewoond door een 
gezin met twee kleine kinderen, dat voor
dien op een kamertje van 4 x 4  meter 
woonde met een huur van ƒ  700,- per 
maand. Het gezin betaalde vanaf het 
moment dat het de etage kraakte trouw de 
huur aan Doerga die dat accepteerde.
Nu blijkt dat hij deze etage weer vrij wil 
hebben voor de verkoop.
Doerga spande een kort geding aan tegen 
de bewoners op donderdag 25 januari. 
Echter veel mensen en ok de pers zijn hier
over ingelicht. Er is gezorgd voor een goed 
pleidooi om te voorkomen dat er ontrui
ming plaats gaat vinden. Het moet nu eens 
uit zijn met de horizontale verkoop door 
Doerga en anderen!

Het H.V.S.
Van Hogendorpstraat 73
tel. 860994

van Beuningenstraat wordt 1 Vi jaar eerder 
gerealiseerd, dat betekent een ontruiming. 
Voor de huidige bewoners geen garanties 
voor herhuisvesting, dit gaat het Bewoners- 
komitê net iets te ver.
Daarom is er een brief naar de verantwoor
delijke Wethouder, met het verzoek om een 
onderhoud naar aanleiding van deze 
jongeren.
Naast dit gesprek, zal tevens gesproken 
worden over de vervuiling van onze buurt, 
want ook deze materie valt onder zijn ver
antwoordelijkheid.
Wij hopen dat het gesprek met de Wethou
der Wolffensperger er toe zal leiden, dat 
voor beiden problemen een oplossing te 
vinden zal zijn.
Ook de zorgen gaan uit naar de oudere 
"Bewoners van onze buurt, welke met veel 
woonproblemen zitten, ook deze groep is 
zeer kwetsbaar, ook voor deze groep wil dit 
komité zich sterk maken.
Natuurlijk wordt niet voorbij gegaan aan 
de jongeren huisvesting, waut er zijn nog 
vele jongeren welke nog bij moeder thuis 
zijn, en toch in aanmerking willen komen 
voor een nieuwbouw woning, aangepast 
aan hun situatie.
Mocht u belangstelling tonen voor deze 
problematiek, en u voelt zich aangespro
ken, dan bent u welkom bij dit komité.

H. Swalcf,
Van Beuningenstraat 69 
tel. 867649

Dank aan
Open Hof
Ondergetekende, die de hele le Kerstdag bij 
Open Hof heeft doorgebracht wil namens 
alle mensen die er gekomen zijn voor de 
liefde die aan de bejaarden is gegeven be
danken.
We hebben een prachtige dag gehad.
Eten en drinken, het kon niet op.

Mevr. F.A. Nauta 
De Wittenstraat 110” voor.

OFFSET IN DE 
TAALDRUK- 
WERKPLAATS
Hij staat er in alie glorie.
Geheel opgeknapt en opgepoetst door 
*’Ome Willem” Schmerzal: 
DEOFFSETPERS.

BELANGRIJKE
WIJKRAAD / WIJKCENTRUM
Mensen die informatie willen hebben over 
allerlei akties en aktiviteiten in onze wijk of 
die daraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag 
langs komen op het wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
- op elke tweede maandagavond van de 
maand op de wijkraadsvergadering komen 
aanvang 20 uur - plaats: Van Limburg Sti- 
rumstraat 119, kleine zaal. Daar kunt u 
andere aklieve buurtbewoners ontmoeten 
en u opgeven voor een van de werkgroepen 
in de wijk.

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

zaaltje van de CPN, v.d. Hoopstraat43.
• op dinsdagavond van half 8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur in ’t 
Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr. 5, tel. 
842473

* op het spreekuur van de sociaal raadsman 
tel. 840230.

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor al uw problemen, 
spreekuur:
maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdags- 
morgens van 9 tot 12 uur en maandagavond 
van half 7 tot 8 uur Telefonisch spreekuur: 
tel. 840230 ’s middags van 2 tot 4 uur 
(nieuw adres) Van Limburg Stirumstraat 
119-in het ontmoetingscentrum ” Kopercn 
Knoop’'-spreekkamer 1.
In de Hugo de Groot/Bilderdijkbuurt 
houdt de sociaal raadsvrouw spreekuur in 
het Bilderdijkpark 4A op maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: tel. 120089, ’s mid
dags van 2-4 uur.

VOORPOST GEMEENTE
Peter Mattie, voorpostfunctionaris van de 
gemeente voor onze buurt, houdt op maan
dag, woensdag en vrijdag spreekuur van
10.00-13.00 uur in het houten gebouwtje, 
Van Hallstraat 611, tegenover de Prinses.se- 
kerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
maandagochtend van 9.30-11.00 uur in de 
Koperen Knoop, Van Limburg Stirum
straat 119
maandagochtend van 9.30-11.00 uur in het 
buurthuis ’De Reiger’, Van Reigersbergen- 
straat 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-U .00 uur in de Van Boetzelaer- 
straat 49, tel. 844352.

WIJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke eerste week van 
de maand huis aan huis verspreid in de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. 
Redaktie: Lucy Prijs (opmaak), Matt Dela- 
haij, Hans Hartman, Wim Stevenhagen (te
keningen) en Han Sieveking (foto’s). 
Redaktie adres: Van Hallstraat 81.
De kopij voor de volgende krant dient voor

Ome Willem en Ruud Cloot hebben zich als 
vrijwilliger voor het werken met de offset-
pers gemeld en we hopen spoedig het eerste 
buurtdrukwerk van de pers te zien rollen. 
Zoals met alle aktiviteiten van de taaldruk- 
werkplaats staat de demokratisering van de 
drukpers voorop.
Dat wil zeggen dat de buurtbewoners zelf 
kunnen leren en ervaren hoe belangrijk het 
Is dat de aktiviteiten die ze willen onder
nemen om de buurt te verbeteren bij ande
ren bekend worden door middel van een be
wust gebruik van zelfgedrukte taal.

LAAT JE NIET IN EEN HOEK DRUK
KEN
DRUK ZELF!
Het spreekt vanzelf dat de taaldrukwerk- 
plaats er niet is voor het drukken van com
mercieel werk.
Inlichtingen over het gebruik van de taal- 
drukwerkplaats, de werkbijeenkomsten 
enz. bij Vera van Popta op vrijdagmiddag 
in de taaldrukwerkplaats. 
bij Modesta Jager in de buurtbibliotheek, 
tel. 823986
of bij Henk van Faassen, tel. 732040.

adressen
de 22ste febr. ingeleverd te zijn. Ook inge
zonden brieven zijn van harte welkom. 
Klachten over de bezorging: tel. 821133.

OPBOUWWERKER
De opbouwwerker ondersteunt en helpt be
woners (groepen) die problemen in de buurt 
willen aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in het wijkcen
trum, Van Hallstr. 81, tel. 829231.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
In het buurthuis ” de Witte Brug” , De Wit- 
tenstr^at 27 - tel. 848672 - 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 
voor jongeren van 16 tot 25 jaar: woens
dagavond.

MAATSCH APPEU JK WERK
In het ontmoetingscentrum ’Koperen 
Knoop’, Van Limburg Stirumstr. 119 - tel. 
865606 houdt het ISCC en PSC een maat
schappelijk werkspreekuur op donderdag
ochtend van half 11 tot 12 uur. Op andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: ISCC • tel. 
266287/268209 (behalve op vrijdag) en 
PSC -tel. 719924.

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp: op maandag
en donderdagavond van 7 tot half 9 in de ie 
Nassaustr. 17, tel. 865029.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te vinden:
- voor de Staatslieden buurt: Schaepman- 

str. 2, tel. 840479 - van maandag t/m  vrij
dag tussen 1 en 2 uur ’s middags.

- voor de Hugo de Grootbuurt: Frederik 
Hendrikstr. 15, tel. 845120 - maandag 
t/m  vrijdagmiddag van half 2 tot 2 uur.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond 
voor Ouderen is gevestigd in De Koperen 
Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119.
Het hele jaar door zijn de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.

OMBUDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbeids- en 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belas
tingen, konsumentenzaken kunt u dinsdag 
van 10.00-12.00 uur en donderdag van 
19.00*20.00 uur terecht op het ombuds- 
spreekuur 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 uur en woensdag 14.00-15.00 uur in 
de Spaamdammerstraat 44 hs.

Het bewonerskomitee wil 
een eerlijke verdeling 
naar urgentie in NOP



METROPOOL DOERGA WORDT DE PAS
AFGESNEDEN
ANTI-SPEKULATIE- 
KOMITEE PAKT 
WONINGNOOD AAN

In de Van Oldenbarneveldtstraat is het 
anti-spekulatie kommitee een steeds grotere 
aktie aan het ontwikkelen tegen de speku- 
lant Doerga. Als je door de straat ioopt zie 
je hier duidelijk de sporen van. Het buurt- 
komitee waarschuwt eventueel kooplusti
gen om zich niet tot de nek in de schulden te 
steken voor een etage die vaak maar lO^o 
van de aangeboden prijs waard is.

Doerga spekuleert grof 
Doerga heeft, zoals na onderzoek gebleken 
is z’n eigen bewakingsdienst voor z’n leeg
staande etages. Vier stevig gebouwde man
nen steken ’s avonds het licht aan bij leeg
staande etages om ze de volgende ochtend 
weer te doven. Dit laat hij doen om de 
indruk te wekken dat de etages bewoond 
zijn. Deze truc is van Metropool Doerga 
niet onbekend; hij heeft dit zelfde kunstje 
geflikt-op Prinseneiland.
Deze verlichters vertellen in het rond dat ze 
de etage gekocht hebben, terwijl dan later 
blijkt dat de etage nog te.koop staat. Door 
dit optreden is het Doerga gelukt Van 
Oldenbarneveldtstraat 9’ (ƒ 52.000,-0 en 
57’ (ƒ 50.000,-).
Nu biedt hij nr. 2” aan voor ƒ  65.000,-. 
Doerga z'n handel is ook vrij onbetrouw
baar.
Het koopkontrakt dat de bewoners van 9’ 
met hem hebben afgesloten is eigenlijk te
gen alle regels. In het kontrakt staat dat alle 
zichtbare en verborgen gebreken voor 
risiko van de koper zijn. Normaal hoort de

OPROEP 
WERKGROEP 
FOTOGRAFIE
Op woensdagavond vanai 20.00 uur is er 
een cursus van de Werkgroep Fotografie 
Er worden bepaalde soorten fotografie 
behandeld, nl. landschappen, portretten 
en architektuur.
De cursus wordt gehouden in De Witte 
Brug, De Wittenstraat 27. U kunt zich 
ook telefonisch opgeven onder nr. 
848672.

BELASTING BELASTING 
BELASTING BELASTING 
BELASTING BELASTING

Heeft u een aangifte biljet ontvangen?
Heeft u moeilijkheden met het invullen van 
deze?
In het buurthuis is speciaal iemand aanwe
zig om u bij deze moeilijke (en onprettige) 
klus te helpen.

Wanneer
van 22 februari tot 29 maart
Elke DONDERDAGAVOND van 6 tot 8
uur

Wat moet u meenemen 
■ jaaroverzicht van uw inkomen
• indien gehuwd, trouwboekje
- aanslagen van verleden jaar (AOW, 

AAW en/of loonbelasting)

Waar
Buurthuis De Reiger 
Van Reigersbergenstraat 65 
tel. 845676

Kosten
U begrijpt dat er onkosten worden 
gemaakt, wij vragen een bijdrage van 
ƒ  2,50 van u.
Mocht u deze bezwaarlijk vinden komt u 
dan toch even langs, we vinden er vast wel 
een oplossing voor.

verkoper te garanderen dat er geeu verbor
gen gebreken zijn. Dit aspekt behoort te 
noutris te benadrukken. Maar de notaris, 
ene Van der Laan, is in dienst bij Doerga, 
zodoende.
Van Oldenbarneveldtstraat 96’ heeft zo

Het is waarschijnlijk niet veel mensen ont
gaan: op 16 december werd de tentoonstel
ling over het Gat van Groenen geopend. De 
drumband Ons Kindergenoegen zorgde 
voor een feestelijke opening die tot ver in 
de omtrek te horen was. Dit was de start 
van een suksesvolle tentoonstelling. Meer 
dan 200 bewoners uit de Fagelbuurt zijn 
een kijkje komen nemen. Het was dan ook 
de moeite waard: de hele geschiedenis van 
de buurt was er te zien. Hoe ’t plantsoen er 
vroeger uitzag; hoe de buurt verkrot door
dat de huizen verwaarloosd worden (er 
waren foto’s uit de Fagelstraat van doorge
zakte veranda’s, scheuren in de gevels, pad
destoelen uit het plafond!); hoe de eerste 
gaten vielen en hoe een spekulant probeert 
de mooiste plekjes in de buurt vol te bou
wen met onbetaalbare plantsoenapparte- 
menten.

IMPUESTOSIMPUESTOS 
IMPUESTOS IMPUESTOS 
IMPUESTOS IMPUESTOS

Harecibido usted el formulario de impues- 
tos (Anual)?
Tiene usted dificultades para cubrir los?
En Buurthuis hay un experto sobrfc estos 
asuntos el cual le ayudara a resolver estos 
desagradables problemas.

Cuando
Del 22 de Febrere al 29 de Marze 
Todos los Jueves de 18 a 20 horas

Que tiene que traer
Un resumen dc sus impuestos anualos
Si usted es casado, el libro de familia.
Los resultados del aAo anterior (AOW, 
AWW y la justificasión del impuesto sala- 
rial.

Donde
En Buurthuis De Reiger 
Van Reigersbergenstraat 65 
tel. 845676

Gastos
Usted comprendc que para haccr estos 
trabajos se hacen aigunos gastos, nosotros 
pedimos la cantidad de ƒ  2,50.
Si por dicha cantidad usted tiene algün 
inconveniente, p&ese por èsta que nosotios 
Ie pondremos remedio.

ook z’n eigen geschiedenis. Het gaat hier 
om een klein woninkje dat Doerga jaren
lang heeft verwaarloosd. De huurder heeft 
noodgedwongen zelf deze etage moeten op
knappen. Nu hét er weer toonbaar uitziet 
biedt Doerga dit aan voor ƒ  47.000,-. Zelfs

AKTIE
Al mei al waren er nogal wat trieste beelden 
te zien. Maar de tentoonstelling was niet 
bedoeld om bij de pakken neer te gaan zit
ten. Dc organisatoren wilden duidelijk 
maken dat er nog heel wat gedaan kan en 
moet worden. Jarenlang hebben de bewo- 
nersgroep en Huurkomitee zich verzet 
tegen verkrotting en spekulatie. Talloze 
brieven zijn geschreven en bezoeken 
gebracht aan wethouders en hoge ambtena
ren. Langzaam lijkt het tot de gemeente 
door te dringen dat een buurt ook nog be

au is het pand, waar deze etage in zit, M g 
slecht.
Het dak is erg slecht en lekt met alle nod ip  
waterschade.

Gewaarschuwd
Het Anti Spekulatie Komitee heeft al sinds 
enige tijd nr. 25’ bezet en gaat hier met 
door totdat de gemeente hier urgente 
woningzoekenden opzet. Het komitee 
attendeert nietsvermoedende kopers op de 
grote spekulatie van Doerga.
Zijn nieuwe stijl is om apirant kopers te be
werken zodat ze snel moeten beslissen en ze 
niets kunnen uitzoeken wat betreft de kwa
liteit van de woning, hoe lang het pand nog 
blijft staan en hoe betrouwbaar de financie
ringswijze is.
Dat Doerga dit allemaal kan ondernemen 
heeft hij te danken aan de Rabo-bank die 
hem zeer soepel helpt. In feite werken ze 
met ongedekte hypotheken omdat de 
huizen de prijs bij lange na niet waard zijn.

Gemeente
Het Anti-Spekulatie Komitee ging vrijdag 
26 jan. naar de gemeentelijke dienst her
huisvesting.
Ze hadden een lijst van 24 lege etages uit de 
Van Oldenbarneveldtbuurt en vroegen 
GDH om aktief in te grijpen in deze bizarre 
situatie en deze etages toe te wijzen aan ur- 
genten.
Bij het ter perse gaan van deze krant waren 
de resultaten van deze bespreking nog niet 
bekend.

woners heeft waarmee rekening gehouden 
moet worden. Zij zijn niet van plan toe te 
zien hoe de buurt verandert in een goud
kust!
Vrijwel alle bezoekers van de tentoon
stelling hebben de volgende eisen onderte
kend:
- GEEN BOUWVERGUNNING voor 

Groenen, maar sociale woningbouw ook 
in het open gat

- Ontwikkeling van een GEDETAIL
LEERD PLAN voor de hele buurt, in sa
menwerking met de bewoners

- Tegengaan van verder verval door een 
goed AANSCHRIJVINGSBELEID

- Aktieve aankoop van VUISTPANDEN 
om spekulatie tegen te gaan.

SCHAEFER KOMT
Sinds enige tijd is de Gemeente plannen aan 
’t ontwikkelen over de toekomst van de Fa
gelbuurt.
Enkele resultaten waren te zien op het 
’lichtjes-plan’ op de tentoonstelling. Bin
nenkort (na 15 februari) gaat wethouder 
Schaefer deze plannen aan de buurt voor
leggen. De Bewonersgroep vindt het 
belangrijk dat de buurt zich uitspreekt over 
haar toekomst. Laten we onze eisen voor 
sociale woningbouw nog eens extra kracht 
bijzetten als Schaefer komt!

BUURTVERGADERNG 
Half februari organiseert de bewoners
groep weer een grote BUURTVERGADE- 
R1NG om de plannen van de gemeente te 
bespreken. Binnenkort zult u een uitnodi
ging in uw bus krijgen. We hopen op een 
grote opkomst.
Tot ziens op de buurtvergadering!

Tentoonstelling Fagelbuurt
druk bezocht

Grote buurtvergadering in februari


