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Huurkomftee Hugo de Croot/ 
Fred. Hendrikbuurt roept op 
de buurt op peil te houden

Met al* kop: "H oudt de buurt op peil. stop de aanslag op de huurwoningen” , riep het 
huurkomitee in de iaatste uitgave van de buurtkrant "H ugo de G root" op tot versterking 
van het huurkomitee. De verkrotting in de Hugo de grool-buurt grijpt snel om zich heen. 
Door horizontale verkoop worden tal van woningen aan huurhuizen*bestand onttrokken. 
Ai telt de buurt per maand voor miljoen gulden aan huur neer, de toestand verbeterd er 
niet door.

Aan de wijkkrant schrijft hel huurkomitee:
Als we niet opppasscn dan dreigt u (en uw 
buren en andere buurtgenoten) het slacht
offer te worden van het falende volkshuis
vestingsbeleid. Op zich is dit niets nieuws. 
Enkele delen van onze buurt bieden de 
woningen geen prettig en veilig woon
comfort voor een redelijke prijs. De meeste 
van onze woningen zijn slecht onderhou
den. De huurprijzen bedragen soms 
honderden guldens per maand.
Anderen werden gedwongen voor veel te 
veel geld een etage, die vaak in slechte toe
stand verkeerd, te kopen (wat moet je 
anders bij zo*n gebrek aan betaalbare huur
woningen).
Tegen deze wantoestanden heeft de buurt 
zich de laatste jaren in steeds grotere ge- 
talen verzet. Huurverhogingen werden ge
weigerd, onderhoud moest worden afge
dwongen, leegstand werd ongedaan 
gemaakt, spekulanten werden en worden 
nog steeds opgejaagd.
Met duizenden anderen trokken we door de 
straten van Amsterdam ter verdediging en 
verbetering van de huurbescherming. Al 
deze akties zijn m feite een onderdeel van 
een brede beweging van individuele buurt
bewoners, huurkomitees, bewonersgroe* 
pen, afdelingen van politieke partijen en tal 
van andere in de stad.
Zoals er over de hele stad een samen

werkingsverband is, is er ook in onze buurt 
een samenwerkingsverband.

WAT IS HET HUURKOMITEE 
Het huurkomitee bestaat uit een aantal 
aktieve buurtbewoners die als doel hebben, 
het verbeteren van de woon- en leefsituatie 
in onze buurt, leder lid heeft 1 è 2 avonden 
in de week vrijgemaakt om hier aan te 
werken.

W AT DOET HET HUURKOMITEE 
Er is twee keer per week een huurspreek- 
uur, waar de buurtbewoners advies kunnen 
krijgen als moeilijkheden met hun huisbaas 
hebben, klachten over het onderhoud, etc. 
Verder worden er akties georganiseerd voor 
betaalbare huurwoningen, tegep spekula- 
tie, voor betaalbare renovatie (Fred. 
Hendr. lts. en van Houw.str.), informatie 
inwinnen over huurvraagstukken, kontak
ten leggen met raadsleden, wethouders en 
ambtenaren. Daar de problemen in de 
buurt steeds groter worden komt er ook 
steeds meer werk.

Werk daarom mee aan een sterk huur
komitee; u wordt met open armen ont
vangen. Bel buurthui* 't  Trefpunt, dinsdag 
van 19.30 uur tot 20.30; en woensdag 
tussen 11 en 12 uur ’s ochtends.

Werkt naast buurtproblemen ook aan stedelijke en landelijke problemen

WINKEL
VOORZIENING 
IN UW WIJK
De ambtelijke buurtgroep Staatslieden- 
Fred. Hendrikbuurt organiseert een tweetal 
informatie-avonden over de wenselijke ont
wikkelingen rond de winkel-voorzieningen 
in uw wijk. Op 12 m aart in buurthuis de 
Reiger, van Rcigersbergenstraat 65, 8 uur 
’s avonds; en 13 maart in de Koperen 
Knoop, ook om 8 uur.
In opdracht van het gemeente-bestuur heeft 
het centraal instituut midden- en klein
bedrijf, de inkomenspositie van de huidige 
winkeliers onderzocht en op grond hiervan 
komt het CIMK tot een voorstel dai betrek
king heeft op winkel-koncentraties die in de

nabije toekomst moeten worden gestimu
leerd o f moeten gaan ontstaan. Op alle 
andere plaatsen zouden de bestaande 
winkels na sluiting niet meer mogen 
terugkomen.
Hierdoor zou een redelijke inkomenspositie 
van de winkeliers in de aangegeven 
koncentraties gegarandeerd kunnen 
worden.
Aangezien dat het inwonertal van de wijk 
nog lange tijd zal teruglopen en er nu reeds 
sprake is van een teveel aan winkelruimte, 
zou deze sanering de komende jaren 
moeten plaatsvinden.

Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn 
en uw mening kenbaar te maken. Wat dit 
voorstel voor u, de klant en konsoment, 
betekent zal op bovengenoemde avonden 
worden toegelicbt en besproken.

Op landelijke demonstratie waren de komitees ait de buurt vertegenwoordigd

CPN- 
Staatslietienbuurt 
viert feest
De afdeling Staatsliedenbuurt van 
de CPN viert op 10 maart feest van
wege het zestigjarig bestaan van die 
partij.

Om die reden en om het feit, dat de CPN in 
onze buurt in veel acties toch wel cen grote 
rol heeft gespeeld zijn we eens gaan praten 
met een van de leden in onze buurt, Paul 
Schaper.
Het gesprek ging een beetje over de ge
schiedenis van onze buurt en de rol die de 
CPN daarin vervulde.
Hoewel landelijke politieke zaken natuur
lijk ook in de buurt doorwerken, zoals de 
acties tegen de oorlog in Vietnam, de huur- 
poiitiek van vele voorgaande regeringen, de 
strijd tegen de neutronenbom enz., zijn er 
daarnaast echte buurtacties geweest. Het 
startpunt daarvan was zo’n beetje de begin 
jaren zestig, toen de verkrotting van de 
buurt en de steeds hoger wordende huren, 
ondragelijk begonnen te worden.
Een belangrijke actie voor de buurt en haar 
toekomst, hetgeen later zou blijken, was 
die van de z.g. Habeta-woningen in de Van 
Beuningenstraat. Op dezelfde plek waar nu 
de eerste nieuwe woningen uit de Noord* 
oost-punt staan. Deze Habeta-woningen 
waren dermate slecht en klein dat het een 
schande was dat ze er nog stonden. Des
ondanks wist de eigenaar het te presteren 
iedere huurverhoging door te berekenen. 
Een goed en strijdbaar aktie-komitee was 
de reden dat dit feest niet doorging, er 
werden daartegenover eisen gesteld voor 
renovatie. Dit bleek geen haalbare kaart, 
zodat de zaak gesloopt moest worden. 
Voor de CPN speelde ome Willem Hutter 
een grote rol in dit koraitee.
Eeu tweede grote aktie in de buurt was die 
in de J. M. Kemperstraat, december 1971. 
In die maand viel een der bewoners te 
pletter toen hij tegen een der totaal verrotte 
verandaleuningen hing en er doorheen 
ging. Grote verontwaardiging was het ge
volg met daarbij onmiddellijk een groot 
straatkomitee, dat nog diezelfde zaterdag 
in het CPN-zaaltje in de Van der Hoop- 
straat vergaderde. N a een lange cn hard
nekkige campagne werd de huiseigenaar 
gedwongen de veranda’s te vernieuwen. 
Krotten bleven het echter wei. De CPN- 
afdeling heeft in deze aktie erg veel werk 
verzet, ook middels haar leden mevr. Brille- 
mau en Ratio Koster.
Uit dit soort akties kwam uiteindelijk het 
regio-overleg in de Noordoost-punt tot 
stand, de basis ervoor was daarmee gelegd. 
Het groepje mensen dat in eerste instantie 
daar als persoon veel werk heeft verzet, 
werd opgevolgd door een goed en hard

werkende groep, waarin ook politieke 
partijen zitting hadden. Op initiatief van de 
CPN-afdeling is deze structuur tot stand 
gekomen om de eisen en standpunten uit de 
buurt meer gewicht te geven.
Hoewel er nog veel moet gebeuren, is er 
toch al veel tot stand pcbracht. naar de 
mening van Paul Schaper is het van groof 
belang de toen geformeerde eenheid tussen 
met name CPN en PvdA tc herstellen.
Een aantal jaren strijd voor nieuwbouw 
laat zien, dat naast hei overwinnen van 
bureaucratische rinuam , het bewerkstel
ligen van snellere wegen tot inspraak, het er 
toch voornamélijk om g aa t'd e  centen uit 
Den Haag te laten komen. Pas als daar 
garanties voor zijn, kunnen andere remmen 
effectief bestreden worden. Volgens Paul 
moet je op dit punt weinig illusies hebben, 
we hebben machtige tegenstanders in Den 
Haag en bij de grote banken die het geld 
moeten verschaffen.
Ook in de strijd tegen de speculatie is de rol 
van de CPN in onze buurt belangrijk te 
noemen.
Paul Schaper: De wij?e waarop in de Van 
Oldeiibarneveldtüraai de speculanten 
Fagei en Van der Sluis zijn aangepakt is 
uniek geweest en een groot voorbeeld voor 
de rest van Amsterdam, cen belangrijk 
gegeven in deze strijd is en was dat niet 
langer de gemeente als hoofdschuldige 
werd aangeklaagd, maar de werkelijke pro
fiteurs. de woekeraars. Zii zijn het immers 
die de woningen verkwanselen en niet de 
gemeente. Volgens Paul is !i°t interessant te 
zien, dat ook toen pas van gemeentewege 
initiatieven zijn gekouicn. in dat soort 
stukken strijd is het van grote betekenis je 
werkelijke vijand aan te pakken.
Er is natuurlijk geen sprake, dat wij als 
CPN de akties willen claimen, m aar we 
hebben er wel vaak de aanzet toe gegeven 
en er veel energie in gestoken. Zonder 
echter de samenwerking met anderen was 
dit alles niet mogelijk geweest. Ook samen
werking met politieke partijen als de PvdA 
en PSP heeft daartoe bijgedragen. Paul 
betreurt het dat dc PvdA het al geruime tijd 
laat afweten in de buurt met konkrete inzet 
van mensen, dat is erg schadelijk voor de 
buurt. Volgens hem zijn ze in die partij 
zeker slechts nog geïnteresseerd in het 
"Europese verkiezingsgebeuren” . 
als je  met je hoofd in dc wolken loopt, kon 

je wel eens lelijk te val komen.
Eeu van de grootste verdiensten van onze 
CPN-afdeling is ongetwijfeld het feit dat 
we er in geslaagd zijn een grote eenheid in 
de buurt tot stand tc brengen. Dit is erg 
duidelijk terug te vinden in het wijk
centrum, waarvan de CPN samen met de 
PvdA de grondleggers zijn geweest. 
Communisten worden in de buurt gezien en 
ervaren als betrouwbare en hardwerkende 
buurtbewoners. Op ons feest op 10 maart 
in dc Koperen Knoop zal dit zeker tot uiting 
komen, waren de laatste woorden van paul 
Schaper tijdens ons gesprek.



vraag en antwoord over 
het gezondheidscentrum

WOONERF

OVERLEG WEER 
GOED OP GANG

We gaan weer verder met onze vragen van 
buurtbewoners over ons toekomstig ge- 
zondheidscentrtim. Want ” van vragen 
word je wijs” , zegt het spreekwoord. En 
dat hopen we dan maar.

vraag: Is het niet zonde om die kerk te 
slopen? Kan het niet op een andere plaats? 
antwoord: Nou die kerk moet toch afge
broken worden, want hij wordt nauwelijks 
meer gebruikt en blijkt haast nergens ge
schikt voor. Er is al eens een actiegroep 
geweest voor het behoud van de kerk, maar 
die heeft zichzelf om die reden m aar op
geheven.
vraag: Willen de mensen eigenlijk wel een 
gezondheidscentrum? O f zouden ze het 
maar slikken, zoals nu vaak met hun 
pillen? En hoe zou het komen dat het de 
buurt zo weinig interesseert? 
antwoord: De mensen weten waarschijnlijk 
nog niet wat het is en wat de voordelen 
ervan zijn. vergeleken met de bestaande 
voorzieningen. Als de kerk gesloopt wordt 
zullen ze er ook wel meer aandacht voor 
krijgen. Dao zie je tenminste dat er iets 
gebeurt.
vraag: W aarom vormen werkers en buurt' 
groep eigenlijk niet één groep? Hebben 
jullie dan verschillende doelen? 
antwoord: Nee er is m aar één doel: het tot 
stand komen van het gezondheidscentrum. 
Maar de accenten liggen in beide groepen 
verschillend. De werkers zijn vooral bezig 
met opzet en organisatie van het centrum, 
(bouw, financiering, bestuursvorm) en met 
het realiseren van een goede samenwerking. 
Het gaat erom hoe het hulp-aanbod eruit 
komt te zien. De buurtgroep richt zich 
vooral op de gebruikers van het centrum, 
hun wensen, belangen en mogelijkheden tot 
inspraak. Ze zoekt naar de hulpvragen die 
ieven in de buurt en geeft die aan de 
werkers door. De werkers zoeken naar een 
passend antwoord op die vragen, het 
"hoe”  van de hulp. Dat is dus wel samen
werken naar hetzelfde doel, m aar niet 
steeds in één groot groepsverband. Dat zou 
ook niet handig zijn om concreet te werken. 
Wei gaan er wederzijds afgevaardigden 
naar eikaars bijeenkomsten.
Opmerking: De werkers zouden anders 
moeten werken dan nu, niet louter 
technisch. Want anders vraag ik me a f wat 
het verschil wordt met de hulpverlening die 
er nu is. Mij lijkt zo belangrijk de gezamen
lijke verantwoordelijkheid van artsen enz. 
én pa tién ten. Er moet een wisselwerking op 
gang komen en het moet niet zo zijn dat de 
arts alleen de verantwoordelijkheid op zich 
neemt. Dat is juist iets wat met een gezond
heidscentrum beter te realiseren is lijkt me, 
ook via een gebruikersvereniging. Juist 
groepsvorming is daarvoor van belang, ook 
in kleiner verband. Werkgroepjes om zelf 
te leren met problemen om te gaan, in 
samenwerking met een arts o f  een andere 
deskundige, afhankelijk natuurlijk van het 
soort probleem. Daar zou ruimte en tijd 
voor moeten zijn.
vraag: Ik vraag me 6ók a f o f het in een 
gezondheidscentrum alleen gaat om de 
meer praktische kanten van de hulp
verlening (voor de werkers). Ik vind, er zou 
ruimte moeten zijn voor contact tussen de 
mensen, een koffiehoek e.d. En ook: Wat 
kun je nog meer doen met zo’n gebouw als 
het er toch staat? Want het is zonde om het 
alleen voor spreekuren van de werkers 
overdag te houden.
antwoord: Een goed idee, de boven
genoemde werkgroepen zouden er bv. in

terecht moeten kunnen. Ook kan het 
dienen voor andere vergaderingen en bij
eenkomsten die met gezondheid te maken 
hebben, of met welzijn in het algemeen. 
Het zou een plaats van onderling contact en 
ontmoeting moeten worden, dat heeft ook 
met welzijn te maken, 
vraag: Als je nou eens niet je huisarts in dat 
centrum wilt, kun je dan nog van de overige 
voorzieningen gebruik maken? 
antwoord: Ja het plan is wel om het open te 
stellen. Daarvoor moeten we ook nog meer 
wijkgericht gaan denken, wat betekent 
overleg met wijkraad en reeds bestaande 
voorzieningen. Dat zijn allemaal dingen die 
nog moeten gebeuren, 
vraag: Zijn er al specifieke problemen uit 
deze buurt naar voren gekomen, o f denken 
jullie vanuit het model van bestaande 
centra?
antwoord: Het meest afwijkende in onze 
situatie is dat hier artsen met bestaande 
praktijken komen, wat nog nergens eerder 
het geval is. Naar de gebruikers toe kun je 
het ook een voordeel noemen; de mensen 
kunnen kiezen, wel o f niet naar het gezond
heidscentrum. In nieuwe buurten hebben ze 
die keus vaak niet. In een andere zin 
moeten we bij deze vraag denken aan: 
welke categorién mensen wonen in deze 
buurten met welke specifieke problemen? 
We denken aan gastarbeiders, alleenstaan
den, bejaarden, jonge gezinnen. Maar we 
zijn nog lang niet precies op de hoogte wat 
dit betreft.
vraag: Komen de artsen in het gezondheids
centrum in loondienst? 
antwoord: Ja  dat is wel de opzet. Ze zijn nu 
zelfstandig werkend, maar in het centrum 
werken ze samen. Het is één geheel en 
wordt dan uit één pot betaald, die dan ook 
gedeeld moet worden, 
vraag: Is een gezondheidscentrum finan
cieel gezien wel rendabel? Kun je niet net zo 
goed goede samenwerkingsverbanden zon
der dat gebouw organiseren? Want het lijkt 
mij dat dat gebouw niet essentiëel is; je 
kunt er niet vanuit gaan dat, als je werkers 
samen in één gebouw zet, dat dat goede 
hulp en goede samenwerking garandeert, 
antwoord: Het lijkt ons dat je vanuit een 
centrum toch betere hulp kunt realiseren. 
De leden van een team in één gebouw 
kennen elkaar en zien elkaar regelmatig, 
wat veel handiger werkt. Daarbij is één 
centrum drempelverlagend, de mensen zul
len makkelijker worden verwezen en van de 
verschillende hulpverleningen gebruik kun
nen maken dan wanneer ze naar allerlei 
adressen moeten. (Naast andere voordelen 
van één centrum). Wat de samenwerking 
betreft, die moet altijd en steeds opnieuw 
gerealiseerd worden, en daar zijn we alle
maal bij. Ook de buurtbewoners, ge
bruikers.
opmerking: Onze buurt is achter wat 
voorzieningen betreft, is altijd een ver
schoppeling geweest kun je wel zeggen, en 
dat centrum lijkt mij van groot belang. En 
niet alleen als je  ziek bent, vooral niet pas 
als je  ziek bent, m aar juist nu, nu je gezond 
bent en zorgen moet dat je  het blijft.

Schrijf daarom even uw vragen op een 
briefje en stuur ze naar het wijkcentrum, 
met de vermelding: Gezondheidscentrum. 
Dan gaan we de volgende keer verder met 
deze vragenrubriek. Alle vragen zijn 
welkom, ook de gekste, ook die u zelf het 
allerminst belangrijk vindt. Tot de 
volgende wijkkrant,

buurtgroep Gezondheidscentrum

In een der vorige wijkkranten hebben we 
het al geschreven: Het gaat nogal moei
zaam met de woonerfplannen voor ” De 
Wester Staatsman” , het deel van de Staats
liedenbuurt, dat ligt tussen Van Hallstraat 
en de Centrale Markt.
Voorjaar 1978 zag het ernaar uit dat de 
plannenmakerij vlot zou verlopen. In elke 
straat werd een inspraakvergadering ge
houden.
Na de zomervakantie zouden alle op- en 
aanmerkingen zijn verwerkt in een nieuwe - 
definitief plan voor elke straat.
Die plannen zijn er nu - 7 maanden later! - 
nog steeds niet.

Wat is de oorzaak van de vertraging?
De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling 
is de dienst die voor de plannen en teke
ningen moet zorgen. De ambtenaren van 
deze dienst zijn tijdens de zomermaanden 
van vorig jaar erg vrij omgesprongen met 
alle op- en aanmerkingen die de inspraak 
had opgeleverd. Met als resultaat dat de 
plannen onherkenbaar waren veranderd. 
De buurtgroep kon dat uiteraard niet 
aksepteren.'M aanden heeft het echter ge
duurd voordat de dienst Stadsontwikkeling 
ervan was overtuigd, dat dit echt niet kon. 
Daar kwam dan nog het volgende bij.
Vorig jaar augustus publiceerde de Direktie 
Verkeersveiligheid van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een onderzoek over 
woonerven.
Ook de ANWB kwam in ” de Auto
kampioen”  van die maand met cen be
schouwing over de ervaringen met "twee 
jaar woonerf” .
In deze publikaties kwamen twee dingen 
naar voren, die voor onze buurt van belang 
zijn.

I Om een zo groot mogelijke veilig- 
• heid te krijgen, moeten er zoveel 

mogelijk ” slingers”  in de overpadstrook 
( »  rijstrook) voor het verkeer worden aan
gebracht.
T o t nu werd het voldoende geacht, als er 
minstens om de 50 meter zo’n "slinger” 
volgde. De praktijk leert dat er dan toch 
automobilisten zijn die harder rijden dan 
de toegestane stapvoets-snelheid: niet meer 
dan 8 kilometer per uur. Legt men nu om 
de minstens 30 meter een ” slinger”  in de 
overpadstrook, dan wordt elke automobi
list gedwongen z’n snelheid sterk te 
matigen.
Voor onze buurt betekende dit volgens de 
buurtgroep dat bestaande plannen zoveel 
mogelijk moeten worden verbeterd. Het 
woon-erf moet zo veilig mogelijk zijn. 
Raar, maar waar, de dienst Stadsontwikke
ling wou daar eerst niet aan! Pas in 
december van vorig jaar erkende Stads
ontwikkeling dat de veiligheid voorop moet 
staan.
Voor onze buurt betekent een en ander dat 
met name de plannen voor de Van Bosse- 
straat russen c Keucheniusstraat en van 
Rappardstraat moesten worden verbeterd. 
Daar is Stadsontwikkeling nu druk mee 
doende.
Ook het plan voor de Schaepmanstraat en 
het schaepmanplein zal moeten worden 
aangepast.

2 Een andere belangrijke opmer-
• king van het Ministerie is deze: Het 

is beter om de plekken waar spelende 
kinderen verwacht kunnen worden, waar 
mogelijk, af te schermen voor het rijdend 
verkeer.
In de plannen zijn natuurlijk een o f meer 
speelplekken per straat ingeruimd. M aar de 
meeste van deze plekken waren niet afge
schermd. Met wat passen en meten bleek 
het mogelijk in de Kempenaerstraat en de 
Van Bosscstraat (alleen niel in het midden
deel) afgeschermde speelplekken te maken. 
Op hei ogenblik is het overleg tussen de ge
meentelijke diensten en de buurtgroep weer 
in het juiste vaarwater terecht gekomen. Er 
wordt hard gewerkt aan het voltooien van 
de definitieve tekeningen. Naar het zich 
laat aanzien zullen binnen een paar maan
den alle tekeningen a f zijn.

U krijgt dan her definitieve plan voor uw 
straat zo gauw mogelijk thuis.
Jammer is wel dat door dit oponthoud de 
datum van de start van de woonerfaanleg 
weer is verschoven. Die ligt nu min o f meer 
officieel op 30 juni 1980. (Anderhalf jaar 
geleden was dat nog: winter 1978/1979!) 
Hopelijk lukt het de ambtenaren de werk
zaamheden sneller te voltooien, zodat de 
aanleg nog komende winter (1979/ 
1980) kan beginnen. Dat scheelt dan weer 
een plantseizoen. Want groen en bomen 
kan je nooit genoeg in je buurt hebben.

Buurtgroep Woonerf

BAZAR
Donderdag 29 maart van 13.00-16.00 uur 
houdt de Doopsgezinde Bejaarden Sociëteit 
” de Lichtboei”  bazar in de Koperen 
Knoop, van Limburg Stirumstraat 119.
Er zijn prachtige handwerken, verder vele 
attrakties.
U komt toch ook?

BLOEMSCHIKKEN 
BEGINKURSUS
vanaf 15 maart kunt elke donderdag leren 
bloemschikken. De kursus duurt 10 weken 
en kost ƒ  35,— . U kunt zelf spulletjes 
meenemen zoals aardappelmesje, schaaltje 
enz.
Inschrijven bij buurthuis Ons Huis, Van 
Hallstraat 52, tel. 84 12 62.

WIJKVERPLEGING 
VERHUIST
De wijkverpleging ” Groot Staatslieden
buurt”  is verhuisd naar Rombout Hoogen- 
beetstraat 70.
Hun openingstijden zijn op elke werkdag 
tussen 13 en 14 uur. Tel. 867908.
Op donderdag 22 februari is het nieuwe 
gebouw op feestelijke wijze ingewijd. Er 
was een gezellige receptie met daaraan een 
rondleiding . verbonden. Het team wijk
verpleging was zeer tevreden over de op
komst.

OPROEP VAN HET 
DAGELIJKS BESTUUR 
VAN HET 
WIJKCENTRUM
Helaas vertrekt binnenkort de penning
meester van ons wijkcentrum. We zoeken 
iemand die dit werk van hem over zou 
willen nemen. Bent u geïnteresseerd, neem 
dan kontakt op met het wijkcentrum, van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
Het wijkcentrum is van *s morgens 10 uur 
tot ’s middags 5 uur geopend.
Ubent van harte welkom! M!
V_____ ________ ______________ ___*



BENTINCKSTRAAT 
LAAT ZICH NIET 

INTIMIDEREN

DONKERE KAMER- 
KURSUS IN 
DE WITTE BRUG
Op 12, resp. 15 m aart starten we weer zes- 
wekelijkse donkere kamer-kursus&en op de 
maandag- o f donderdag-avond.
Op deze kursussen voor beginners gaan we 
het volgende doen:
— het ontwikkelen van films
— het maken van kontaktdrukken
— het afdrukken van foto’s
— het afwerken van foto’s
— retoucheren

Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de 
mogelijkheden zelf een donkere kamer m te 
richten, theorie, keuze materiaal etc.
De kursus duurt zes avonden. De kosten 
zijnƒ 8 5 ,— incl. materiaal.
Opgeven in de koffiehoek van de Witte 
Brug, De W ittenstraat 27, tel. 84 86 72. 
Voor nadere informatie kunt u iedere 
maandag, dinsdag, woensdag en donder
dag-avond langskomen.

Gewoonlijk merken we in onze buurt niet 
zoveel van de natuur. Zeker niet onder 
normale weersomstandigheden. Maar ais 
het weer eens ouderwets wintert, dan merk 
je  dat onze buurt, toch gelegen bij het hart 
van de stad, in een vrij direkte verbinding 
staat met de polders buiten de stad.
Het zijn de vele vogels ” van buiten”  die 
ons er opmerkzaam op maken. Onze buurt 
is via het Westerpark, het Volkstuinen- 
komplex, begraafplaats Sint Barbara en de 
weide van de Overbraker Binnenpolder vrij 
makkelijk toegankelijk voor allerhande 
meer en minder ongewone vogels. Gaat u 
maar na. De polders sluiten aan op het 
Westelijk Havengebied, De Coentunnelweg 
is dan wei een barrière, maar de haven
terreinen sluiten - zeker voor een vogel - 
logisch aan bij de Overbraker binnen
polder. De polder wordt dan wel door de 
Haarlemmerweg gescheiden van Begraaf
plaats Vredenhof, m aar kou en honger doet 
vele vogels de overvlucht wagen. Via het 
struikgewas en de relatieve rust op het 
terrein van Numblik en het Waterleiding
bedrijf, komen ze op het weidje en in de 
bomen achter de sporthal in de Van Hogen- 
dorpstraat. Vandaar kunnen ze het plant
soen langs het Van Bossepad volgen. 
Steken ze de Jan van Galenstraat over, dan 
vinden ze het dichte struikgewas langs het 
caravanterrein en de grote Kermis wei. Aan 
dc overkant ligt dan weer het Bilderdijk- 
piantsoen en hef plantsoen aan de Geuzen- 
straat. Zo komen vogels, die normaal onze 
buurt mijden, gemakkelijk dc stad in!
Door de sneeuw en de vorst zijn vele vogels 
naar deze ‘‘groengordel” gekomen. U kunt 
er grote aantallen mezen vinden. De 
pimpelmees, blauw met geel en een klein 
zwart petje. De koolmees, die iets groter is, 
en meer zwart op kop en borst draagt. 
Beiden zijn dol op pinda’s en vetbollen. 
Waar rozenbottels zijn o f besdragende 
struiken staan, treffen we nu troepjes 
groenlingen. Let eens op het plotseling 
gonzend vleugelgeruis als ze opschrikken. 
De vink - te herkennen aan twee witte 
streepjes op z’n schouder, het mannetje 
heeft ook nog een roze borst - is in fors 
getal present. Ook het roodborstje valt in 
het lage struikgewas te ontdekken.
De verschijning van de putter o f distelvink 
is bepaald uniek voor onze buurt. De putter 
is nl. op zich al een schaars voorkomende 
vogel. In ons land treft men hem hier en 
daar in de duinen. De putter is met z’n 
mooie rood met witte kop en twee gele, ook 
wel okerkleurige strepen op de vleugels een 
opvallende verschijning.
Groenling, vink, roodborstje en putter 
helpt u in de winter door het strooien van 
vogelzaad. O f op een stukje sneeuwvrij 
gemaakte grond, o f op een lage voeder- 
tafel.
Ook het winterkoninkje valt makkelijk te 
ontdekken. Het is de op één na kleinste 
vogel in ons land. En ziet er zeer parmantig 
uit met z’ n opgewipte staart.
De sneeuw en ijzel maakt het ze moeilijk. 
£ r  zijn nog m aar weinig insekten te vinden. 
Toch eet het winterkoninkje ook wel zaad.

vrouwen 
vrouwen
Elke woensdag is er open huis voor 
vrouwen en vriendinnen van (ex)-gedeti- 
neerden. Dit betekent dat er op onder
staand adres van 10-17 uur gelegenheid is 
om langs te komen voor kopje koffie of 
thee! Wij hebban het gevoel dat vrouwen 
die in dezelfde situatie zitten vaak beter met 
elkaar kunnen praten en een goede steun 
voor elkaar kunnen zijn.
In onze crèche kunnen kinderen bezig
gehouden worden, zodat je (als je wilt) 
zonder kinderen kunt bezoeken, bood
schappen doen of rustig praten.
Mochten er problemen zijn, dan proberen 
we daar natuurlijk wat aan te doen.

Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan (ex- 
)gedetineerden, Kleine Gartmanplantsoen 
22” , telefoon 26 23 84.
Openingstijden: dinsdag en woensdag van 
10-15 uur.

ZELDZAME VERSCHIJNINGEN
Pal na de sneeuwstormen van de afgelopen 
maand verschenen een paar fazanten op het 
weidje achter dc sporthal in de Van Hogen- 
dorpstraat. Die hoogstwaarschijnlijk af
komstig uit het Westelijk Havengebied en 
uitgeweken naar de minder ingesneeuwde 
tuinen en plantsoentjes in onze buurt.
Dc koperwiek is ook deze winter weer in de 
buurt te vinden, vooral daar waar struiken 
en open veld (bv. een bouwterrein) zijn. De 
koperwiek is afkomstig uit Noord- en Oost- 
Europa. Hij overwintert in ons land op de 
akkers en weiden. Sneeuw en vorst doen 
hem naar de huizen trekken. De koperwiek 
is wat kleiner dan z,n  neef, de merel. Op
vallend is de lichte wenkbrauwstreep, de 
bruingestreepte borst en natuurlijk - daar 
heeft hij z*n naam aan te danken - z’n rode 
oksels. Bij elke vleugelslag ziet men z’n 

,"koperkleurige”  flanken opflitsen. Een 
koperwiek herkennen in z ’n vlucht, dat kan 
niet missen.
Voor het eerst in dc geschiedenis van onze 
buurt, naar het schijnt, valt deze winter de 
kramsvogel waar te nemen. Een klein 
troepje van deze vogels heeft kennelijk 
onze buurt uitgekozen om te overwinteren. 
De kramsvogel komt uit Noord-Europa. 
Soms trekken ze mee met de koperwiek. De 
vogel lijkt op het eerste gezicht op een 
merel met een wat te lange staart. 
Dichterbij gezien zijn de verschillen duide
lijk. Een leiblauwe kop, nek en wat lichtere 
stuit, donkere staart en gevlekte bruine 
borst.
Koperwiek en kramsvogel helpt u net als 
lijster en merel met stukjes appel ed. de 
winter door.

WATERVOGELS
Daar waar open water de ” groengordel” 
langs onze buurt snijdt, vinden tal van 
watervogels nog wat terug van de natuur
lijke omgeving waarin ze overwinteren. Bij 
strenge kou kunnen we ze vinden in de 
Kostverlorenvaart ter hoogte van de brug in 
de Jan van Galenstraat en in de schaduw 
van de struiken van het caravanterrein. 
Daar hebben we de grootste kans om water
wild te zien, dat normaal onze buurt links 
laat liggen.
Al jaren is er een koppeltje dodaarzen dat 
hier overwintert. De dodaars is met z’n 
26 cm het kleine neefje van de fuut. Hij 
leeft van de visvangst. Het is een schitte
rend gezicht de dodaars te zien duiken en 
dan vele, vele meters verderop met een visje 
weer te zien bovenkomen! Jammer is dat 
de dodaars z’n zomerveren heeft ingeruild 
voor een lichtbruin verenkleed, met een 
donkerder bruine rug en ” petje” . Daar
door kunnen we hem in onze buurt niet op 
z’n  mooist zien. Want broeden doen de 
dodaars beslist buiten de stad.
Over de fuut spraken wc al. Deze winter is 
hij ook nabij de Jan van Galenbrug te zien. 
De fuut is een uitstekende zwemmer en 
duiker. Op jacht naar vis zwemt hij wel 50 
to t 100 meter onder water. Er is een tijd ge
weest dat de fuut het moeilijk had, z’n 
veren waren zeer geliefd ter versiering van 
dameshoeden! Tegenwoordig zijn ze be-

Korte voorgeschiedenis:
M etropool Doerga heeft op zijn etage in de 
Bentinckstraat een gezin gedoogd tot op het 
moment dat hij ze moest gaan accepteren 
als huurders (als een makelaar een half jaar 
de huur accepteert, dan accepteert hij - 
volgens de wet - ook de huurders). Hij heeft 
deze mensen toen via een kort geding zijn 
etage afgejaagd, met het beoogde doei deze 
etage later met veel geld te kunnen ver
kopen.

METROPOOL DOERGA EN 
ADVOKAAT v. d. LOO
Enkele buurtbewoners, georganiseerd in 
het ” horizontaal verkoop syndikaat”  wa
ren ziedend van woede over deze gang van 
zaken. Zij zijn op bezoek gegaan bij een 
van de specialisten in het ontruimen van 
woningen, de advokaat van Doerga: Mr. F. 
M. J. v. d. Loo (Gerrit van der Veenstraat 
20, Amsterdam).
Dhr. v. d. Loo zei dat hij niet hield van dit 
bezoek, waarop de buurtbewoners een uit
eenzetting gaven over de wijze waarop zijn 
compagnon Doerga gewoon is naar de 
huurders uit te halen: Rechtstreekse 
intimidatie van huurders om woningen leeg 
te krijgen; knokploegen en bezettings- 
ploegen om zijn panden leeg te krijgen en te 
houden; waardeloze koopkontrakten. En 
dit alles om zich zo snel en efficient 
mogelijk te verrijken.
Hierop hebben ze het volgende aan v. d. 
Loo duidelijk gemaakt: ” Alie mensen die 
meehelpen aan het ten uitvoer brengen en 
in stand houden van dit soort praktijken, 
helpen mee aan het uitbuiten van en ver
groten van de nood en ellende van die 
mensen, die afhankelijk zijn van speku- 
lanten als Metropool Doerga. Wij vinden 
dan ook dat u mede verantwoordelijk voor 
deze praktijken en hun konsekwenties 
gesteld kunt worden.”

IN DE BENTINCKSTRAAT GAAN ZE 
DOOR
De mensen van het horizontaal verkoop 
syndikaat schreven ons: ” Wij zullen ons op 
alle mogelijke manieren verzetten tegen dit 
soort praktijken. Wij vinden dat Bentinck
straat 48” nooit bij Doerga komt, maar dit

schermd. Bij de brug vindt u een heel wat 
minder fraaie fuut. De zwarte oorpluimen, 
de kastanjebruine sierveren op z’n wangen 
en veel van het bruine verendek is uitgeruid 
voor een bruin/wit dek. De hals en kop zijn 
wit, op een klein bruin ” petje” na.
Bij de brug vindt u ook de volgende zeld
zame wintergasten: de kuifeend; donker
bruin tot zwart met karakteristieke kuif en 
witte flanken. Afkomstig uit Noordoost- 
Europa en de tafeleend; grijs met kastanje
bruine kop en zwarte borst, een wintergast 
uit Oost-Europa. Allebei zijn het duik
eenden die leven van vis en wier.

een etage voor de buurt blijft. Doerga heeft 
al genoeg woningen van de buurt gepikt. 
Iedereen moet meehelpen voorkomen dat 
onze buurt in handen raakt van speku- 
lanten als Metropool Doerga.
Het gaat hier niet alleen om Bentinckstraat 
48” ; in totaal gaat het hier om zo’n 360.000 
etages in Amsterdam.
M aar alles wat Doerga flikt is ons genoeg 
geweest. En wat hij met Bentinckstraat 48 
denkt aan te pakken is ons wel helemaal te 
gortig” .
(kontakt-adres van het horizontaal verkoop 
syndikaat: van Hogendorpstraai 73).

Middenschool
Centrum/
Oud-west
Dinsdag 20 februari j.1. heeft minister Pais 
de aanvraag voor het middenschool-experi- 
ment Centrum /Oud West afgewezen. Over 
dit besluit is grote verontwaardiging ont
staan bij ouders en onderwijsgroepen. 
Jarenlang heeft men in Oud West keihard 
gewerkt aan de voorbereiding van het 
experiment. Onder de vorige minister van 
Onderwijs, van Kemenade heeft men twee 
jaar de tijd gekregen om de middenschool 
Centrum /Oud West voor te bereiden.
De school is nu dan ook startklaar. Leer
krachten hebben het onderwijsprogramma 
voor het eerste leerjaar zo goed als rond.
De gemeenteraad heeft toegestemd in het 
experiment en heeft besloten tot fusie tus
sen drie scholen. Deze fusie van verschil
lende schooltypes, te weten een HNO, 
LEAO een MAVO en in 1981 uitgebreid 
met een HAVO en Atheneum is de 
grondslag van het experiment.
Want wil men elders ook tot een midden
school komen dan zal het model dat in-Oud 
West gebruikt is om tot een fusie van be
staande scholen te komen zo overgenomen 
kunnen worden.
Maar juist deze fusie was voor Pais aan
leiding om het experiment af te wijzen. 
Hij zegt dat op sommige scholen mensen 
gedwongen worden om aan het midden- 
school-experiment deel te nemen. Dit argu
ment kan gemakkelijk weerlegt worden. 
Zouden leerkrachten twee jaar lang zich ge
dwongen bezig houden met de voorberei
ding van een middenschool? En zouden 
ouders zich jarenlang inzetten voor een 
school die ze niet voor hun kinderen willen? 
Dat er bij sommige leerkrachten onzeker
heid heerst over hun positie is voorstelbaar, 
m aar deze onzekerheid komt niet voort uit 
het niet willen van het middenschool- 
experiment, m aar uit het steeds maar wach
ten op een reactie van de kant van de 
minister. Anderhalf jaar lang heeft deze 
man al onderwijs onder zijn beheer en in al 
die tijd is er taal noch teken vanuit Den 
Haag gekomen. En nu ineens veegt hij al 
het werk van jaren in éèn klap van de tafel 
door botweg nee te zeggen tegen iets waar 
de hele buurt achter staat. Maar niet alleen 
de buurt ook de ABOP afd. Amsterdam, 
de ouderraad, bestuur schoolparlement, 50 
oudercommissies en teams van lagere scho
len, het FNV, vele jongeren-organisaties, 
politieke partijen en buurtgroepen.
155 Ouders hebben hun kind nu al opge
geven voor de nieuwe middenschool.
Het kan dan ook niet anders dat tegen de 
beslissing van de minister geprotesteerd 
gaat worden.
Op donderdag 22 februari j.1. zijn ouders, 
leerkrachten en buurtwerkers in vergade
ring bijeengekomen om te bespreken wat 
voor aktie-initiatieven er ondernbmen 
moeten worden om alsnog tot resultaat te 
komen.
Men gaat de volgende aklies ondernemen: 
Als eerste de kamerfrakties inlichten over 
de gang van zaken.
Het organiseren van een manifestatie.
Het versturen van briefkaarten aan de 
minister door de kinderen en de ouders. 
Verder zijn er nog een aantal ideeën naar 
voren gebracht die uitgwerkt gaan worden. 
Wij zuilen u van de gang van zaken op de 
hoogte houden. De middenschool Oud- 
West moet er komen.

WINTER 
IN DE BUURT



FEEST
60 JAAR CPN

in de staatsliedenbuurt

zaterdag
10 MAART

van 16 tot 24 uur
in de Koperen Knoop

(van Limburg Stierumstraat 119)

De CPN-afdeling Staatsliedenbuurt nodigt 
hierbij iedereen uit voor een feest met:
16.00 uur: receptie (feestelijke kinderopvang aanwezig)
18.00 uur: gezamenlijke maaltijd
19.30 uur: feest met o.a. - Antonio Bejè

-jordaan cabaret 
- Jan Oudhuis

Voor deelname maaltijd (kosten ƒ  7,50, kinderen half geld) even van 
te voren bellen - 82 09 95 of 84 73 49

BELANGRIJKE ADRESSEN

HERINNERINGEN UIT DE 
DERTIGER JAREN
De demonstratie voor het Plan van de 
Arbeid, van SDAP en NVV was een 
enorme belevenis. In Amsterdam liepen 
vele duizenden arbeiders en kantoor
bedienden. communisten en socialisten, 
zingend arm in arm naar de markthallen 
waar de meeting plaatsvond. Uiteraard 
hadden wij kritiek op het plan en zeker op 
het uitgangspunt dat het een stap zou zijn 
in de richting van het socialisme. Het 
karakter van het Plan was een crisespian. 
Het wilde werk verschaffen aan 200.000 
werklozen en in het Plan waren de meest 
actuele eisen van de volksmassa’s 
samegevat. m aar ook. dat het Plan van de 
Arbeid een uiting was van de wil van 
sociaal democratische arbeiders en andere 
Ugcn der bevolking de regering Colijn te 
vervangen door een andere betere regeling. 
Terechi heeft de CPN toen de positieve 
delen van het Plan ondersteunt, in een 
massale eensgezinde demonstratie zongen 
wij: ’ ’Het moet het kan. op voor het P lan ' ’. 
het gevoel dat door je heen ging bij zo’n 
evenement deed het vertrouwen in eigen 
kracht toenemen. Een dergelijke stelling* 
name was heel wat positiever dan het fulmi
neren tegen rechtse democratische leiders 
van toen. Dat was een grondslag leggen 
voor de eenheid van communisten en socia
listen. ja , in de vooroorlogse crisestijd 
greep de werkloosheid schrikbarend om 
zich heen en de matriéle nood steeg in de 
gezinnen . Het kwam er dus op aan alle 
vooruitstrevende krachten te bundelen en 
daarvoor moest veel werk worden verzet 
en. geduld worden opgebracht. De straat- 
discussies waren aan de orde van de dagv 
ook op de werkverschaffings-objecten. 
Daarbij moest je er niet van uitgaan om ais 
"overw innaar" uit het debat naar voren te 
komen, m aar rustig en weloverwogen de 
sociaal democratische arbeider te overtui
gen dat wij allen gemeenschappelijke be
langen hebben. Je richten op datgene wat 
bindt m aar niet wat ons scheidt, een nuttige 
rol vervulde in die tijd het Werklozen strijd 
Comité, waarin de communisten enorm 
veel werk deden. Het W.S.C. probeerde de 
krachten van de werklozen te bundelen. De 
aanslagen op het levenspeil van hen werden 
omgebogen to t acties tot verbetering daar

van. ook werd door het W.S.C. opgeroe
pen tot solidariteit met de werkers in de 
bedrijven, wanneer deze in actie stonden. 
Want die waren er ook, ondanks de grote 
crisis van toen. Een stukje onverbrekelijke 
solidariteit van dien aard staat mij nog 
goed voor de geest.
Op de blikfabrieken te Krommenie waren 
de arbeiders in een staking gewikkeld, 
uiteraard moest er ook vergaderd worden 
om de te voeren actie dagelijks te be
spreken. Dus, de jongens konden niet 
posten maar het waren-de werklozen die 
deze taak overnamen om tc voorkomen, 
dat werkwilligen - onderkruipers - het 
bedrijf zouden betreden. Aan de stempel
lokalen waren de activisten dagelijks aan
wezig om de arbeiders hun bcwustzijnspeil 
te helpen opvijzelen en tot actie te bewegen. 
Die stempellokalen gingen tussen acht en 
negen uur open en de straatdiscussie was 
niet van de lucht. Op de hoek van de Lelie
straat en Lijnbaansgracht was een iokaal 
van het W .S .C  waar je voor een paar 
centen lid van kon worden. De roep om 
eenheid van communisten en socialisten liet 
zich steeds luider horen ondanks dc laag bij 
de grond zijnde insinuaties van Meycr 
Sluyzer in "Vrijheid, Arbeid, Brood” . Een 
orgaan van SDAP en N W  waar de bona
fide sociaal democraat en vakbondsman 
spuug misselijk van werd. Nadien werd 
E.M .M . opgericht (Eendracht Maakt 
Macht). Het kreeg in deze buurt onderdak 
in een voormalig gebouwtje van de 
S.D .A .P. aan de W ittenstraat, schuin 
tegenover het nassauplein. Dat was een 
werklozen-organisatic voor ongeorgani
seerden dat de eenheid van vakbeweging 
duidelijk in haar banieren had. Toen de 
opname in het NVV tot stand was ge
komen, waarin Arie van Rijkom een be
langrijke rol in heeft gespeeld, werd er een 
schoolgebouw in de Vinkenstraat betrok
ken met een eigen krant en adviesbureau. 
Naast de gebruikelijke ontspanning welke 
werd geboden stond centraal de eenheid 
van actie voor de directe levensbelangen en 
tegen het toen sterk dreigende oorlogs
gevaar. De betekenis hiervan kwam onder 
andere ook tot uitdrukking op 25 februari 
1941 en de eenheid van communisten en 
socialisten in het NVV.
Zeer rccent is weer tot uiting gekomen dat 
deze samenwerking noodzakelijk is, in de 
massale protestbeweging tegen dc neu
tronenbom. De vooruitgang dienen zonder 
deze samenwerking is een hersenschim, dat 
is de afgelopen 60 jaar wel duidelijk ge
worden.

(schrijver bij de redaktie bekend)

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. 82113J.
- op elke tweede maandagavond van de 
maand op de wijk raadsvergadering komen 
aanvang 20 uur - plaats: Van Limburg Sti- 
rum straat 119, kleine zaal. Daar kunt u 
andere aktieve buurtbewoners ontmoeten 
en u opgevcn voor een van de werkgroepen 
in de wijk.

ADVIESCENTRUM CPN
CPN Adviescentrum, Van der Hoopstr. 43, 
voor rechts-, belasting- en huur-advies, 
maandagavond 8-9 uur,

HUUR-EN WOON2:AKEN
Advies en hulp wat betreft huur* en woon- 
zaken, op de volgende adressen:
- op dinsdagavond van h a lf  8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur in ’t 
Trefpunt, 3e Hugo do G rootstr. 5, tel. 
842473

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

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp voor ral uw problemen, 
spreekuur:
maandag-, dinsdag-, dotciderdag-, vrijdags- 
morgens van 9 tot 12 uu r en maandagavond 
van half 7 tot 8 uur Telcfonisch spreekuur: 
tel. 840230 ’s middags van 2 to t 4. uur 
(nieuw adres) Van Lim burg Stirumstraat 
U9-in het ontmoetingscentrum "Koperen 
Knoop” -spreekkamer 1.
In de Hugo de G root/B ilderdijkbuurt 
houdt de sociaal raadsv rouw spreekuur in 
het Bilderdijkpark 4A o p  maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: ueL 120089» ’s mid
dags van 2*4 uur.
Vo o r p o s t  cem e isn te
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 Prinsesse- 
kerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
Informatie, advies cn hu lp  op alle gebied 
voor bejaarden:
maandagochtend vai^9.3KM1.00 uur in de 
Koperen Knoop, Van Limburg Stirum
straat U9
maandagochtend van 9.3-0-11.00 uur in het 
buurthuis ’De Reiger’, V an Reigersbcrgen- 
straat 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag* en  vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in d>t* 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 G rootbuurt. 
Redaktie: Lucy Prijs (oprnaak), Matt Dela- 
haij, Hans Hartman, Wim Stevenhagen (te
keningen) cn H an Sievcki.ng (foto’s). 
Redaktie adres: Van Hall straat 8 1.
De kopij voor de volgende krant diont voor

INBRAAK BIJ 
VOORPOST VAN 
GEMEENTE AAN DE 
VAN HALLSTRAAT
Op de nacht van 23 februari hebben on
bekenden ingebroken bij de voorpost van 
de ambtelijke buurtgroep. Alle sloten van 
archiefkasten zijn vernield. De politie 
neemt aan dat het prol.'fesioneie inbrekers 
zijn geweest, want ze hebben geen sporen 
achtergelaten, behalve ontlasting op de 
tafels. Er is niets gestolen, cn in dezelfde 
week is er ook zo’n dergelijke inbraak ge
weest in de voorpost van de Dapperbuurt. 
De indruk bestaat dat c r  hier sprake is van 
cen georganiseerd optreden, en dat de ont
lasting op dc tafels dient om de beschuldi
ging in de richting van tieners te plaatsen. 
Dc archiefkasten zijn niet overhoop ge
haald, m aar wel opengebroken, volgens 
sommigen zou dit er op kunnen wijzen dat 
de inbrekers, namens ie mand (een partiku- 
lier) namen o f iets degelijk s zochten. Dit 
idee wordt bij hen bevestigd door het feit 
dat er bij Bouw- en W oning Toezicht ook 
eeu dergelijke inbraak heeft plaats gevon
den. Officieel tast men in  het duister, maar 
bij sommige buurtgroe pen gaat de ver-

de 23 maart 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 B rug". De Wit
tenstraat 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 to t 25 jaar: woens
dagavond.

MAATSCHAPPELIJK WERK
In het ontmoetingscentrum ’Koperen 
Knoop’, Van Limburg Stirumstr. 119 - tel. 
865606 houdt het ISCC en PSC een m aat
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 
P S C -te l. 719924.

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp: op maandag
en donderdagavond van 7 tot half 9 in de I e 
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 I en 2 uur ’s middags.

- voor de Hugo de Grootbuurt; Rombout
Hogenbeetstraat 70, tel. 867908 - maan
dag t/m  vrijdagmiddag van half 2-2 uur.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOROUDEREN
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.

OMB’JDSSPREEKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbeids- cn 
ontslagrecht, huur- en woonzaken, belas
tingen, konsuraentenzaken 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 
Konuxkt:
maandag, woensdag, vrijdag van 9.30- 
10.30 uur en woensdag 14.00-15.00 uur in 
dc Spaarndam m ersuaat 44 hs.

deuking uit naar makelaars die namen 
nodig hebben om ontrulmingsprocedures 
op gang te zetten (al* je ziet wat er in de 
Bennebrockstraat is gebeurd, dan blijkt dat 
types als Rapagne, Doerga, cs. tot alles in 
staat zijn, zelfs tot het oprichten van een 
eigen SA). De politie hoopt snel te achter
halen wat er werkelijk gebeurd is, want dit 
soort intimidatie begint op regelrechte 
terreur te lijken.

GELD VOOR 
NOORD OOST 
PUNT
Afgelopen januari is bekend geworden dat 
Den Haag het grootste deel van de ver* 
nieuwlngskosten voor het NOP-plan zaJ 
betalen. Zodat het uttgevoerd kan worden 
(ruim 650 woningen, een school, winkels, 
speelgroen en parkeervoorzieningen).
Dit 1$ van groot belang voor de bewoners 
die al jarenlang op nieuwbouw wachten, 
een succes behaald door het aktieve op
treden van bewoners, groeperingen, ver
tegenwoordigers van politieke partijen, ver
enigd 1b tiet Regio Overleg.


