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Op dinsdag 24 april werden op het Binnenhof 135.000 handtekeningen, waarvan 70.000 
uit Amsterdam, voor handhaving van de huurbcscberming aaugeboden. Dc delegatie van 
200 meuken uit het hele land werd vergezeld door de "uitgekiede huurder '.

TAALDRUKWERKPLAATS 
KRIJGT DE 

"VARA-KWARTJESPRIJS”

Uit dc handen va» de bekende TV-figuur 
” Ome Willem” van de fillem mochten de 
kinderen van kleuterschool het Roodborst
je en vaa dc 4e klas van de Zaagmolen- 
school de prijs namens alle kinGcren van de 
Staatsliedenbuurt in ontvangst nemen.
De prijs die bestond uit een zak met 400 
kv. artjes en een grote stapel papier om op te

drukken wordt geregeld gegeven aan scho
len o f instellingen die iets bijzonders voor 
de jeugd doen.
De taaldrukwerkplaats was erg blij dat de 
prijs in onze buurt terecht kwam omdat 
hierdoor het werk weer eens een extra sti
mulans krijgt.
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LAATSTE BERICHTEN!! 
COED NIEUWS ROND HET 
GEZONDHEIDSCENTRUM

Er is een belangrijke beslissing gevallen: B 
& W hebben het licht op groen gezet wat 
betreft dc verdere ontwikkeling van plan
nen voor een gezondheidscentrum in onze 
buurten!
Daarbij hebben de wethouders van stads
ontwikkeling en ruimtelijke ordening uitge
sproken dat, als het terrein van de Prin- 
sessekerk vrijkomt, er op die plek een 
gezondheidscentrum kan komen in combi
natie met sociale woningbouw.
Ook Openbare Gezondheidszorg (O.G.Z.) 
heeft haar stem laten horen. Zij heeft 
erkend dat een gezondheidscentrum in deze 
wijk een heel zinnige zaak is en een vrijwel 
onmisbare voorziening in verband met de 
hier aanwezige problemen rond de stads
vernieuwing.
O .G .Z . verwacht dat er vanuit een gezond
heidscentrum veel beter ingespeeld kan 
worden op die problemen.
En daarmee zijn wij het roerend eens. De 
kerk is echter nog niet leeg.
Integendeel, zoals u in de vorige wijkkrant
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las speelt er zich nog heel wat leven in af en 
het vrijkomen van het terrein zal afhanke
lijk zijn van wat de kerkgemeente zelf voor 
toekomstplannen met de kerk heeft.
Al met al beschouwt dc Stichting tot voor
bereiding van het gezondheidscentrum (de 
werkers- en buurtgroep) de genoemde be
sluiten als een heel positief bericht voor 
onze buurten. Het is duidelijk een stap 
vooruit. De gemeentelijke Instanties 
kunnen nu officieel meewerken aan de tot
standkoming van het cemrum. Werkers en 
buurtgroep kunnen bemoedigd verder met 
/VI met al beschouwt de Stichting tot voor
bereiding van het gezondheidscentrum (de 
werkers- en buurtgroep) de genoemde be
sluiten als een heel positief bericht voor 
onze buurten. Het is duidelijk een stap 
vooruit. De gemeentelijke instanties 
kunnen nu officieel meewerken aan de tot
standkoming van het centrum. Werker* en 
buurtgroep kunnen bemoedigd verder met 
al het voorbereidend werk war nog gedaan 
moet worden voor het centrum er staat.
Wilt u meehelpen? Wilt u reageren o f heeft 
u vragen? Bel o f schrijf dan naar het wijk
centrum (tel. 821133) of naar tel. 842381.

Met groeten van de buurtgroep 
gezondheidscentrum

AMSTERDAM NOC ALTIJD 
TEGEN DE NEUTRONENBOM

am,

Nederlandse Vrouwen Beweging was ook aanwezig en tegen de N-bom

April 1979 is bijna al weer voorbij en zij 
was een goede maand voor de aktie 'Stop 
de Neutronenbom - Stop de Kernwapen- 
wedloop’. De eerste tien dagen van deze 
maand werden in diverse.steden in hei land 
bijeenkomsten georganiseerd naar aanlei
ding van het bezoek van een paar mensen 
van de Japanse vredesbeweging die al vijf 
en twintig jaar lang aktie voert.
Vrijdag 20 april werd aan ambassades in 
Den Haag een verslag aangeboden van het 
vorig jaar gehouden internationale forum 
tegen de Neutronenbom; het was die dag 
één jaar geleden dat de meer dan één 
miljoen handtekeningen aan het parlement 
werden aangeboden.
Zaterdag 21 april ging de aktie ic Amster
dam ‘vrolijk verder’ met manifestaties in 
vijf delen van de stad. De werkgroep 
Staatslieden- Hugo de Grootbuurt had in 
samenwerking met Jordaan, Haarlemmer
poort-, Wetering- en Waterloopleinbuurt 
het initiatief genomen tot een happening op 
de Noordermakt. De aldar iedere zaterdag 
gehouden vogeltjesmarkt werd geleidelijk 
overgenomen door een toenemende bedrij
vigheid vaa het opzetten van een podium en 
het inrichten van diverse kramen. Toen dat 
voltooid was, kwam het fanfarekorps 'Kin*

dergenoegen’ aan na een tocht door de 
buurt, en kon het feest beginnen.
Op het podium speelde zich een zeer geva
rieerd programma van muziek, zang en 
akrobatiek af.
Naarmate de middag vorderde ging de wind 
harder iu de microfoons blazen en kreeg 
presentatrice Yoka Baretti het al kouder. 
Maar gelukkig was er permanent warme 
koffie o f een verwarmende pannekoek te 
krijgen. Het was ook mogelijk om wat 
ekstra kleding op de kop te tikken op de 
rommelmarkt.
Winkeliers uit de deelnemende buurten 
hadden prijzen beschikbaar gesteld voor de 
Tombola, die met drie trekkingen veel 
belangstelling trok.
Twee op het laatste moment uit het publiek 
gerekruteerde veilingmeesters wisten van de 
kunstveiling en sukses te maken, ondauks 
het feit dat de wind al veel mensen naar 
huls o f elders had gedreven. Tenslotte was 
er ook ruime belangstelling voor de infor
matiestands van de werkgroepen Stop de 
Neutronenbom en het FKV. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn geweest dau kunt u op 
koninginnedag langskomen bij de stand die 
de samenwerkende werkgroepen ergens in 
het centrum zullen inrichten.



TOEKOMST
BEDRIJFSTERREINEN

In de vorige wijkkrant is een overzicht 
gegeven van de bedrijfsterreinen, welke in 
onze buurt zijn gelegen. We telden in totaal 
10 terreinen. Omdat de bijbehorende kaart 
in het vorige nummer onduidelijk is over
gekomen, plaatsen we deze opnieuw.

1. strook langs de Van Reigersbergen- 
straat

2. strook langs de Gilles van Ledenberg- 
straat

3. langs de Buyskade bij de Vissering- 
straat

4. het voormalig gemeentelijk Entrepot
dok langs de Kostverlorenvaart

5. strook langs de Anthonius Heinsius- 
straat

6. strook tussen de W ittenstraat en de De 
Wittenkade

7. het gemeentelijk Waterleidingterrein 
aan de Van Hallstraat

8. het terrein van de Westergasfabriek
9. het terrein van de Centrale Markthallen 

10. de omgeving van de Van Slingcland-
straat en de Vredehofweg

HISTORIE
Men kan zich afvragen hoe het komt dat in 
onze buuri zoveel bedrijfsterreinen gelegen 
zijn. Een blik op de kaart maakt dit al snel 
duidelijk. De voornaamste oorzaak ügt in 
de aanwezigheid van een belangrijke vaar
route, de Kostverlorenvaart. Bijna alle be
drijven waren vroeger min o f meer afhan
kelijk van het transport over water.
Heel duidelijk is dit nog te herkennen aan 
de indeling van de Centrale Markthallen. 
Aan beide zijden begrensd door kanalen, 
elk weer voorzien van zijha' entjes, waar
van de meeste intussen al weer gedempt 
zijn. Oudere buurtbewoners zullen zich nog 
goed herinneren hoe een vloot van tot de 
nok geladen motorvletten elke dag deze ha
ventjes aandeden. Als men er nu een foto 
van ziet, zou men aan een chinees haven- 
beeld denken. Toch is dit nog maar 40 jaar 
geleden. Nu is dit alles verleden tijd.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Het merendeel van de transporten gaat te
genwoordig per vrachtauto. Dit geldt zowel 
voor de Centrale Markthallen als voor de 
overige bedrijfsterreinen.
Maar niet alleen de wijze van transport is 
veranderd. Bij tal van bedrijven zijn ook 
intern nieuwe ontwikkelingen aan de gang. 
We noemen de voortgaande mechanisatie, 
de rationalisatie en de schaalvergroting. In 
toenemende mate ontstaan spanningen 
tussen dc akkommodaties en de behoeften. 
De vestigingsplaatsen zijn vaak inefficient, 
hebben gebrek aan uitbreidingsmogelijkhe
den, slechte aan- en afvoerfaciliteiten. De 
situering temidden van een woonbuurt ver
oorzaakt in sommige gevallen hinder, 
lawai, stank en verkeer alsmede beslag op 
de openbare ruimte.
Vooral sterke bedrijven reageren op deze 
situatie door de buurt te verlaten. Een 
bekend voorbeeld is de Amsterdamse 
Chininefabriek welke 6 jaar gelegen naar 
Maarssen verhuisde.
Soms veroorzaken nieuwe ontwikkelingen 
een totale verandering van het gebruik van 
het terrein. We denken even weer aan de 
Centrale Markthallen. Van de oorspronke
lijke opzet als groente- en fruitveiling is 
niets meer over. Er wordt niet meer geveild. 
De hal wordt gebruikt door grossiers'als 
één grote supermarkt. Vele grootwinkelbe
drijven maken geen gebruik meer van deze 
outillage, maar kopen rechtstreeks op vei
lingen in tuinbouwgebieden in of buiten 
Nederland. Hierdoor is ruimte vrijgekomen 
voor andere bedrijven.

OPROEP
Bezorgers voor de wijkkrant gevraagd. 
Informatie:
Wijkcentrum: Van Hallstraat 81 
;el. 821133.

HERBEZINNING
De genoemde ontwikkelingen geven kans 
aan een herordening, waarmee zowel de be
drijven als de buurtbewoners gediend 
kunnen zijn. Lang niet alle bedrijven 
kunnen, gezien hun aard en o f hun finan
ciële mogelijkheden naar de industrieter
reinen aan de rand van de stad. Dit is ook 
niet nodig, mits de kombinatie met de 
woonfunktie niet strijdig is. Wel zal ge
waakt dienen te worden tegen vestiging van 
nieuwe bedrijven op de open gevallen plaat
sen, welke qua karakter niet verenigbaar 
zijn met de woonfunktie. We denken 
hierbij o.a. aan het idee om op het terrein 
van de Centrale Markthallen een abattoir te 
stichten. Dergclijke bedrijven met veelal 
zwaar en intensief transport zijn onverenig
baar met woonfunkties vna de omliggende 
buurten.

WAT KUNNEN WE DOEN?
We willen en kunnen aan het slot van dit 
artikel u geen pasklare oplossing voorscho
telen. Er zal voor het verantwoordelijke ge
meentebestuur over gedacht moeten 
worden, door de betrokken gemeentelijke 
instanties en door het bedrijfsleven. Maar 
ook de buurtbewoners zullen vanuit hun er
varing hierin mee moeten kunnen praten. 
Daarom herhalen we onze oproep, gedaan 
in de vorige wijkkrant, aan alle geïnteres
seerde buurtbewoners om hierin mee te 
denken. Schrijft u eens aan het Wijkcen
trum of kom persoonlijk uw kijk op deze 
zaken vertellen. Nadere inlichtingen kunt u 
krijgen bij Piet Vink.

SPEKULATIE 
EN 
LEEGSTAND
Het Anti-Spekulatie komitee is nu al weer 
ruim een jaar aktief tegen spekulanten in de 
Hugo de Groot/Frederik Hendrikbuurt. 
De buurtbewoners die zich in het komité 
verenigd hebben, doen hun best om de 
spekulatie terug te dringen.
Ze vinden dat hun buurt een woonbuurt 
moet blijven. Dat betekent dat het geen 
jachtterrein van allerlei op winst beluste 
figuren moet zijn èn dat de mogelijkheden, 
om in de buurt goed en betaalbaar te 
kunnen wonen, behouden moeten blijven. 
Horizontale verkoop is één van de woekcr- 
methodes om uit oude pandjes nog veel 
geld te kloppen. Het ASK houdt momen
teel in de Van Oldenbameveldtstraat 
nummer 25’ cn in dc Fagelstraat 42-’ èn 
huis bezet: woningen die groothuizenbezit- 
ter Doerga per etage wil verkopen.
Door de nieuwe gemeentelijke verordening 
tegen horizontale verkoop lijkt in de toe
komst deze vorm van spekulatie veel moei* 
lijker te worden, m aar het is nog afwachten 
wat de heren eigenaren aan ontduikingsmo
gelijkheden kunnen vinden.
Bovendien wordt alleen het krijgenvan 
woonvergunningen voor horizontaal ver
kochte etages bemoeilijkt, maar de speku- 
latie op zich is niet onmogelijk gemaakt. 
Wij blijven dan ook waakzaam en we vin
den het hoog tijd dat nu ook de wet ver

anderd wordt, zodat de spekulatie werke
lijk aangepast kan worden.
Intussen heeft het komitee z’n aküviteiten 
uitgebreid. Naar aanleiding van vele tele
foontjes van buurtbewoners en persoon
lijke gesprekken in de buurt ontstond een 
lijst van 23 langdurig leegstaande woningen 
in slechts enkele straten - Gezien de schrij
nende woningnood in onze stad - nu al
45.000 urgenten! - vinden wij dat een 
schandalige zaak.
Deze lijst is aan het GDH gepresenteerd en 
inmiddels is een groot aantal daarvan nu 
verhuurd. Maar daarna is besloten om in 
een gedeelte van onze buurt systematisch de 
leegstand te gaan onderzoeken.Met het 
resultaat van dat onderzoekje zullen we 
naar de dienst herhuisvesting en de ver
antwoordelijke wethouder C. Wolfenspcr- 
ger gaan, om duidelijk te maken dat het zo 
niet langer kan. Leegstand hoort de 
gemeente bij te houden, om lege woningen 
te kunnen vorderen voor urgente woning
zoekenden!
We doen hierbij een beroep op u, om zoveel 
mogelijk medewerking en informatie te 
geven aan de leden van het komitee. 
Kontaktadressen zijn: Hanna de Wit, Van 
Oldenbameveldtstraat 21,843738 
Jan Oudhuis, Van Oldenbameveldtstraat 
96c
Ido  W cyers, Van O ldenbarneveldistraat 11
- 845544.
Voor financiële ondersteuning (héél erg 
graag) B 9606 t.n.v. M. Boetes, v. Olden- 
barneveldtstraat 27.



KOM OP VOOR ONZE BUURT
Buurtvcrgaderlng nas een succes

Op maandag 23 maart hebben het huur- 
komitee Hugo de Groot/Frederik Hendrik* 
buurg en hel Anti Spekulatiekomitee een 
buurtvergadering georganiseerd in 
Buurthuis De Reiger. Ondanks het feit dat 
op dic avond Holocaust op het scherm was, 
iets wat de organisatoren vergeten waren, 
waren er toch ruim 40 buurtbewoners aan
wezig.
Veel aanwezigen hebben zich bereid ver
klaard de aties in de buurt daadwerkelijk te 
ondersteunen.
De vijf eisen die geformuleerd zijn, zijn de 
volgende
1. Strenger optreden tegen leegstand

De GDH-dienst leegstand moei een 
ander beleid gaan voeren.

2. Streng optreden tegen eigenaars die de 
leegstand niet op tijd o f helemaal niet 
gemeld hebben

1. Eerder vorderen van langdurig leeg
staande woningen

4. Vorderingsproeedure verbeteren, de vor- 
deringscommissie moet vaker bij elkaar 
komen

5. Strengere kontrolc bij woningen die ont
ruimd zijn voor renovatie. Bouw en Wo
ning Toezicht dient er op toe te zien dat 
de renovatie ook werkelijk, snel en goed 
wordt uitgevoerd.

In de wijkkrant van juni zuJlen we vvai ver
der op de achtergronden van deze eisen in
gaan.
Wat betreft achterstallig onderhoud, wal 
nogal eens voorkomt in onze buurt, hebben 
we weer het advies: weiger de huurverho
ging. Voor nadere informatie kunt u 
terecht bij de vele huurspreekuren, Deze 
staan op pagina 4 bij de belangrijke adres
sen vermeld.

Bewoners-Kom itee in aktle  
voor de krakers In de 
NoordOost-Punt

Het bewoners-komitee Staatslieden- Hugo 
de Grootbuurt heeft een brief gestuurd aan 
het Kollege van B en W van Amsterdam. In 
deze brief wagen zij aandacht voor de op 
handen zijnde herhuisvestingsproblematiek 
van de illegale bewoners in de Van Bcunin- 
genstraat. Begin 1980 moeten deze hun hui
zen ontruimen als gevolg van het opgang 
komen van de stadsvernieuwing in de 
Noord-Oost-Punt.

Geruime lijd geleden, toen het nu bestaan
de stedebouwkundige plan nog de gehele 
ambtelijke molen moest doorlopen, zijn di
verse gemeentelijke instanties betrokken 
geweest bij de outruiming van de huizen 
van de toenmalige legale bewoners. Dil 
uiteraard onder protest van de betrokkenen 
en andere buurtbewoners, die deze zeer 
vroegtijdige ontruiming niet anders konden 
zien als nog een, voorlopig onnodige, ver
kleining van het woning-bestand van de Ge
meente Amsterdam.
Daarnaast zou het lange wachten op ’n 
nieuwbouw de verkrotting van 
verpaupering van de buurt in de hand

werken. Ten gevolge van het ontbreken van 
konkrete nieuwbouwplannen was het niet 
verwonderlijk dat de onklaar gemaakte 
woningen al snel opnieuw bewoond 
raakten. Jongeren, verjaagd uit andere 
saneringswijken en /o f niet beantwoordend 
aan de normen van de Gemeentelijke 
Dienst Herhuisvesting, zagen hier een kans 
door het kraken van een woning hun huis
vestingsnood tijdelijk op te lossen. Hoewel 
de overige buurtbewoners aanvankelijk niei 
gelukkig waren met hun komst, kan niet 
ontkend worden dat deze illegale bewoners 
een belangrijke faktor zijn in het leefbaar 
houdqn van de buuit, en de problemen van 
de middenstand van de buuri als gevolg van 
de terugloop van de bevolking, op zijn 
minsi verminderd hebben.
Als begin 1980 met de sloop en de nieuw
bouw begonnen gaat worden, zullen deze 
mensen moeten verdwijnen zodat ze 
opnieuw voor grote problemen komen te 
staan.
Het Bewoners-Komitee onderkent de posi

tieve rol van de krakers in onze buurt en 
ondersteunt hun verzoek aan hei Kollege 
van B en W voor een soepele berhuisves- 
tingsregeling. Deze houdt in:
J . de afgifte van urgentiebewijzeu met te- 
rugwerkende kracht;
2. huisvesting door dc Gemeentelijke 
Dienst Herhuisvesting van allen die in het 
bezig zijn van een geldig urgentiebewijs en 
voldoen aan dc overige voonvaarden ge
steld door het G.D.I1.;
3. Voor de overigen medewerking verlenen 
aan lijdelijke huisvesting elders, met een 
garantie voor een bepaalde minimumtijd en 
uitzicht op normale herhuisvesting door de
G.D.H .
Voor verdere inlichtingen of deelname aan 
het Bewoners-Komitee kunt u zich wenden 
tot de sekretaris van het Komiiee, de heer
H. Swalef, telefoon 867649.

VERVUILING 
STAATSLIEDEN
BUURT
De milieugroep en het bewonerscomité rijn 
van mening dat de Staatsliedenbuurt erns
tig aan het vervuilen is. Zij ijveren er al een 
paar jaar voor dat hier een eind aan komt'. 
Zo hadden ze in 1977 een aantal gesprekken 
met de toenmalige wethouder /oor gemeen
tebedrijven (Goekoop van de VVD). Deze 
beloofde meer straatvegers aan te stellen en 
meer was- en speelbeurten 1e laten verrich
ten in de buurt. Ook zou er een betere 
controle plaats hebben op te vroeg o f te laat 
neergezette vuilniszakken. Van dezsa 
beloften is weinig terechtgekomen.
In februari van dit jaar bracht de milieu
groep een bezoek aan de nieuwe wethouder 
(Wolffenspcrger van D'66). Sindsdien is er 
enige verbetering te constateren.Pr wordt

veel vuil gestort op plaatsen wan» vroetter 
containers stonden, Stadsreiniging vccgt dc 
straten onregelmatig en njet vaak genoeg; 
Ds grofvuilauto's laten erg vee! vuil staan 
en vaak moet Stadsreiniging gebeld worden 
omdat op ophaaldagen veel zakken over 
het hoofd zijn gezien. In de open gaten in 
de buurt hoopt het vuil zich op.
Naar aanleiding van deze klachten hadden 
de genoemde groepen een gesprek met 
ambtenaren van Stadsreiniging en met Bu
reau Besiuurscontacien.
Volgens dhr. Ezelin van Stadsreiniging 
doet de gemeente n’n werk prima, maar 
maakt de buurt ei self «en troep van. Een 
half uur nadat vuil is opgehaald of de straat 
is geveegd, is het al wee» dezelfde bende. 
Hiselin geeft wel toe dat de vuilniswagen 
vaak stuk zijn en dat er wei ecus stagnatie is 
bij dc vuilverbranding wnardoor soms pro
blemen ontstaan.
Stadsreiniging ziet weinig in een betere 
voorHchrmg van het publiek om de buurt 
schoon te houden. Hiermee zijn de groepen 
het absoluut oneens. Er is een groot ver
loop onder de buurtbewoners, zo  stellen 
zij, en daflrom moet er steeds opnieuw 
voorlichting kom en.
Dhr. Hofm an van Siadsreimgisg zegt toe 
dat de, door weth. Goekoop beloofde, 7 
vegers er spoedig zullen kom en'en dat er 
extra chauffeurs zuHen wo«de» inge/.ei op 
de wagens-die de buurt vchconspoeien. 
Verder zal, samen met het wijkcentrum, 
bekeken wordea waar de beschikbare pa- 
pierhaken moeten komen.
1 ot slot van hei gesprek verzoekt de milieu • 
groep ann Stadsreiniging contacr op te 
nemen met de Dienst Beplantingen voor het 
onderhoud van het " tu in tje”  in de 2e Nas- 
sausiraat «o. en van de tuintjes rondom 
de Koperen Knoop- Stadsreiniging duw  
ook contact op te nemen met de wijkagent 
over de toestand bij de openbare garages in 
onze wijk.

HET VAN BQ*TZEiAAf?PLEIN

Eindelijk eeas goed nieuws voor de liefheb
bers van een behoorlijke woonomgeving. 
Na enkele jaren "knokken’‘ kan de werk
groep Van Boetzehtarplein u ailen medede
len dat de zaak rond Is.
Het plan is door de gemeentelijke diensten 
goedgekeurd en de centen zijn ook voor 
elkaar.
Volgens afdeling wegen kan men na de 
bomvvakvakaatie met de werkzaamheden 
beginnen.
De omwonenden en de betreffende bedrij
ven krijgen van te voren een brief van de 
gemeente die een en ar.dei zal verduide
lijken. Wij zijn de gemeente dankbaar dat 
zij, ter gelegenheid van her vierjarige be
staan van de werkgroep, de buurt een ge
zellig plein aanbiedt.
O f had dit een andexe feden? Hoe het ook 
zij, het plein komt er!

VOLGENDE MAAND 

EEN EXTRA DIKKE 

WIJKKRANT?

Het ligt in de bedoeling om in het juni- 
nwmmer van de wijkkrant vier extra pagi
na’s op te nemen, waarin de overlegpunten 
inzake de Overbrakerpolder zuilen worden 
weergegeven.
Dit overleg over de polder vindt eenmaal in 
de veertien dagen plaats tussen een ambte- 
lijke overleggroep en vijf wijkcentra.
De volgende punten zullen worden bespro
ken:
1. Uitbreiding van het Westerpak
2. Een recreatiegebied met volkstuinen 

langs de Haarlemmerweg
3. De bebouwing van de "Boldootstrook”
4. De verkeersafwikkeling naar de indus

trieterreinen en naar het centrum
5. De kinderboerderij

Op de afgebeelde tekening staat èén van de 
mogelijkheden aangegeven voor 
uitbreiding van het Westerpark.
M aar zover is het nog lang niet. De ge
meente heeft de plannen tot de aanleg van 
een tramremise van 35.000 m2 nog niet op- 
gegevcn.
Volgende maand hooit u hier meer van.



MARNIXBAD 
NIEUWS
Na al de sneeuw en ijspiet van de eerste 
twee maanden van 1979 was het zaterdag 2 
maart weer waterpret in ons buurtzwembad 
het Marnixbad. Die dag zwommen name
lijk in totaal 55 leerlingen af voor een 
zwemdiploma. Dit alles geschiedde onder 
het toeziend oog van de KNZB-official de 
heer Verheul.

Geslaagd voor tici A-diploma:
Esineraldo Danijeje, Alexandra Pleister, 
Debbie Scheepstra, Sandra Luisi, Wendv 
Hemelaar, Monique van Driel, Nancy 
Spits, Patricia de Jong, Petra de Beer. Jo- 
lando van GelJecum, Nancy Kool, Cleo 
Reijling, Susanua Conciedo» Anne Bern», 
Leoni van Orden. Jamila Taannour» San
dra Kristanto, mevr. van de B/ink, mevr. 
Nijdam, mevr. Kat, dhr. Loupias, dhr. 
Scheffer, dhr. Poldervaart, Steven Moia. 
Tonnie Wolfs* Charly Olf, Renaldo Olf. 
Thomas Rammelt, Michiel Grimminck, 
Kamiel Smit» Freek Stubbe, Raymond Tak
ken berg. Raymond van Berrcn, Remco 
Bernard, Tonny Mulder, Leo' Menares, 
Fabian Gallarde, Paulo AJmeida. mevr. 
Gleim, mevr. Bennink, mevr. Burgcmee*- 
ter, mevr. Adema, Eulanda Teixeira de Al- 
meida en Ingrid de Weerdi.

Geslaagd voor bet &—diploma:
Oswin de Haan, Bernito Oiichagei. la u ro  
Gigli, Mark Meyer, Annemicke Raatsie, 
Elisabeih Rosier, Trini Rivera, Nancy Ha
mel, Ccm&y Vreeswijk. Patricia Janbroers 
en mevr. Van Daalcn-Sleinmaa.
£ r  is volop gelegen heid om Twexnle* re krij - j 
gen voor jong en oud.

Openingstijden voor het vrijzweramen 
Maandag: 7.00-9.00; 12.00-13.30; 16.00-
17.00
Dinsdag: 7.00-9.30; 12.00-17.30; 20.00*
22.15
Woensdag: 7.00-9.00; 12.00-17.30 
Donderdag: 7.00-10.00; 11.00-17.00
10.00-11.00 voor huisvrouwen
Vrijdag: 7.00*10.00; 11.00*17.30; 19.00-
22.15
10.00-11.00 voor bejaarden
Zaterdag: 8.30*15.45 (N.B. bij wedstrijden 
om 13.00 gesloten)
Zondag: 9.30-16.45
Voor de peuters is op woensdag van 14.0C 
tot 16.00 en op zondag van 10.30 tot 14.30 
het instruktiebad ter beschikking.

HELP ONS HELPEN, 
GEEF U OP ALS KOLLEKTANT

Er valt dagelijks veel te doen voor hei Rode 
Kruis.
Enkele honderden gehandicapte o f  zieke 
stadgenoten herinneren zich ongetwijfeld 
met vreugde een vakantie aan bood van het 
m.s. ” J. Henry Dunanf* o f in een der 
Rode Kriiisvakantiehuizen; o f het bezoek 
aan een museum, concert of tentoonstel
ling; een wandeling over een m arkt, in een 
park of Ariis. Honderden welfarepaiienten 
kijken iedere week uit naar de komst van 
een vrijwilligster. Tienduizenden paiieutcn 
kregen een bloedtransfusie. Enfin, iedereen 
weet hei eigenlijk zelf w'el: het Rode Kruis 
staat op allerlei gebied klaar om te helpen. 
Niet alleen in het buitenland bij rampen of 
oorlog, maar ook dichtbij in uw eigen wijk. 
Om dat de bekostigen is de jaarlijkse kol-
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lekte een zeer belangrijke bron van inkoms
ten. De straatkoliekie valt dit jaar heel on* 
gunstig o de zaterdag na Hemelvaartsdag,
26 mei.
Daarom een extra beroep op u om ons te 
helpen. Helpt u mee kollekteren? Al is het 
maar voor een paar uurtjes! 
tedere kollcktant (boven de 13 jaar) krijgt 
een Rode Kruis T-shirt en een verrassing. 
M aar er moet wèl voor gekollekterd 
worden.
Meldt u zich aan bij het Rode Kruiskan- 
toor, Rapenburgerstraat 105, telefoon 
22fi2.lt.

FC WERK OOK SN 
ONZE WIJK IN | 
OPRICHTING
FC-wcrk is een iniüatief van werkende jon- j 
geren en werkloze jongeren.
Zij keren zich tegen een regeringsbeleid döt 
ervoor zorgt dat hes voor jonge mensen die 
een baan zoeken (met of /onder vakdiplo- 
ma) ónmogelijk wordt er een te vinden.
Zij keren zich ook tegen de verlaging van 
uitkeringen die vooral bij 18-19 en 20 jari
gen extra hard aankomen.
FC Werk eisi werk, poen en uitvoering van 
het plan voor de jeugdarbeid.
FC Werk speek op resultaatvoetbal. FC 
Werk scoort altijd. Sluit je aan bij FC 
WERK.
Op 8 mei zal FC Werk in samenwerking 
me», het AN'JV-Staatsliedenbuurt een bij
eenkomst in de buurt organiseren op een 
nog nadei af te spreken plaats. Hier wordt 
dan informatie over jeugd-werkeloosheid 
gegeven, ca wat we eraan kunnen doen.
Hel wordt dus een belangrijke avond. Ais 
je jong bent en je vindt dat deze verkeerde 
rcgeringsplannen (■*? Bestek 81) van de 
baan moeten, dan moet je gewoon komen. 
Voor verdere informatie: Lees de muur- 
kramen die in de buurt hangen.

PINKSTERMARKT
Op woensdag 3Ü mei 1979
lu De Koperen Knoop, Van Limburg Stl-
rumgtr&gt 119

Deze markt zal een bijzondere markt zijn, 
want tijden* deze markt zal er een tentoon
stelling worden gehouden door de stadsrei
niging.
Ook zijn aanwezig de ’‘Ratelaars“ met rou* 
ziekklanken.
Wii hopen dat zoveel mogelijk buurtbewo
ners zuilen komen.
F r zuiien weer veel prijzen worden uitge
loot. waar iedere bezoeker ontvangt weer 
cca gratis lot.
Aanlang 10.00 u u t  -  5 uur.

BELANGRIJKE ADRESSEN

___ £ ,:
Na lezing van het artikel op pagina 2 van de 
Wijkkxam van april 1979 over het rapport 
van het CIMK betreffende de winkels in 
onze buurt, wil ik u graag /eggen dat ik hei 
met uw zienswijze geheel pens ben. 
Uitvoering van het advies van het CIMK, 
d.w.z. geleidelijke opheffing van vele 
winkels en concentratie van winkels op 
rwee plaatsen, zou voor veel buurtbewoners 
een groot ongemak opleveren.
M ijn zuster en ik wonen al meer dan vijftig 
jaar op ons huidige adres; wij hebben al 
veel winkels uit dêbuu it rien verdwijnen en 
wij zijn tnaar wat blij mei de goede winkels 
die er nog wèl zijn.
Op korte afstand van onze woning (dat is 
voor oudere er< rninder valide mensen heti 
belangrijk) kurrnèn wij voor vrijwel alle 
dagelijks benodigde artikelen terecht bij 
vriendeüjke winkeliers. Er is plezierig per
soonlijk contact tussen winkelier en klam. 
Na de strenge winter die achter ons ligt 
werd in de kram geschreven dat in die 
periode het nut van de buurtwinkels geble
ken was. En die buunwinkels zouden in 
onze wijk uu juist geleidelijk opgebeven 
worden?
Nee, dat mag niet gebeuren’ Het is volko
men juist wat u schrijft: laat de gemeente er 
snti voor zorgendat op de open plekken en 
terreinen woningen gebouwd worden. Dan 
neemt het inwonersaantal in de wijk toe en 
zulleu de bestaande winkels weer rendabel 
worden.
Ik wens u succes bij uw verzetcegen de cea- 
iralisaüe-plannen.
Met vriendelijke groet en hoogachting,

J.H . Brauwer.

WIJKRAAD / WIJKCENTRUM
Mensen dic mfomiatie willen hebben over 
allerlei akties en aktivitciten in onze wijk of 
die daraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van maandag t/m  vrijdag 
langs komen op het wijkcemnmi. Van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
• op elke tweede maandagavond van de 
maand op de wijkraadsvergadering komen 
aanvang 20 uur • plaats: Van Limburg S?i* 
rum siraai 119. kleine zaal. Daar kuni u 
andere aktieve buurtbewoner? ontmoeten 
en u opgeven voor een van de werkgroepen 
in de wijk.

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

HUUR- EN WÜ0N2AKEN
Advies en hulp wat betref! huur* en wooiv 
zaken, op de volgende adressen:
• op dinsdagavond van half 8 tot half 9 en 

woensdagochtend van 11-12 uur in ‘t 
Trefpunt, 3e Hugo de G rootstr. 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 1 ot j 2 uur en maandagavond 
van huif 7 lol 8 uur Telefonisch spreekuur: 
tel. 840230 ’s middags van 2 tot 4 uur 
(nieuw adres) Van Limburg Stirumstraai 
H9-ii\ het ontmoetingscentrum }' Koperen 
Knoop' '-spreekkamer 1.
In de Hugo de G ruot/ Biklerdijkbuurt 
houdt de sociaal raadsvrouw spreekuur in 
het Bilderdiikpark 4A op maandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: lel. 120089, ’s mid
dags van 2-4 uur.
VOORPOST GEMEENTE
Hanneke Kuipers, voorpost funktionaris 
van de gemeente voor onze buurt, houdt op 
maandag, woensdag en vrijdag spreekuur 
van 10.00 tot 13,00 uur in het houten ge
bouwtje. Van Hallstraat 611, tegenover de 
Primessekerk, tel. 827663.

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- 
sfraat 119
maandagochtend van 9,30-11.00 uur in hei 
buut thuis ‘De Reiger’, Van Reigersbergen- 
straat 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- &n vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in dc Van Boetzelaer- 
siraat49 , tel. 844352.

WIJKKRANT
Deze wijkkram wordt elke eerste week van 
dv* maand huis aan huis verspreid in de 
Staatslieden.' Hugo de Groolbuuri. 
Redakiie: Matt Delahaij. Hnns H artm an 
Martin van Enen, Jan Kuyk.
Tekeningen: Wim Stevenhagen 
Foto’s: Han Sieveking 
Opmaa: Lucy Prijs, Matt Delahaij.
De kopij dient voor 15 mc» ingeleverd tc 
zijn. Ook ingezonden brieven zijn van harte 
welkom. Klachten over de bezorging: tel. 
821133.
Redaktie-adres: Van Hallstraat 81.

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

ft/IAATSCHAPPELU K  WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren maatschappelijk werk "W itte 
Brug” :
maandag: 9.00-13.00 uur 
dinsdag: 19.00-20.00 uur 
vrijdag: 9.00-13.00 uur 
woensdagavond voor jongeren.

MAATSCHAPPELIJK WERK
ln  het ontmoetingscentrum 'Koperen 
Knoop’, Van Limburg Stirumstr. 119 - tel. 
865606 houdt het 1SCC en PSC een maat
schappelijk werkspreekuur op donderdag
ochtend van half 11 tot 12 uur. Op andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: 1SCC • tel. 
266287/268209 (behalve op vrijdag) en 
P S C -te l. 719924.

RECHTSHULP
Juridische adviezen cn hulp: op maandag
avond van 7.30 to t 8.30 uur; donderdag
avond van 7.30 tot 8.30 uur. Spreekuur 
speciaal voor woonproblemen.
Eerste Nassaustraat 17. tel. 865029.

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging i$ 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 Grooibuurt: Rombom 
Hogcnbeeistraat 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 Dc Koperen 
Knoop. Van Limburg Surumstraaï 119.
Het hele jaar door zijn de clubmiddagen op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.

OMBUDSSPR&EKUUR PvdA
Voor vragen over bijvoorbeeld arbeids- en 
ontslagrecht, .huur- en woonzaken, belas
tingen, konsuincnienzaken kunt u dinsdag 
van 10.00-12.00 uur cn donderdag van
19.00-20.00 uur terecht op het ombuds- 
sprcekuur van de Partij van de Arbeid. 
Fred. Hendrik Plantsoen 50.

KLOMMtSSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kommissie Bejaarden 
Koniakt:
maandag, woensdag, vrijdag van 9.30- 
10.30 uur en woensdag 14.00-15.00 uur in 
de Spaarndammerstraat 44 hs.

RECHTS WINKEL
ROZENGRACHT 105

WOONGROEP
Spreekuur:
Maandag 19.30-21.00 uur, Van Hogen- 
dorpstraat 45
Donderdag 19.30-21.00 uur, Van Bcuniu- 
genstraat 14.
Inlichtingen Piet Polderman, tel. 824842.

OPROEP
BEZORGERS
voor dc wijkkrant

gevraagd m

Informatie; W ijkcentrum , Van H alls traat 81, tel. 82 11 33


