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Miljarden-nota groot gevaar
voor de stadsvernieuwing

en woonlasten
Iedere 3e dinsdag van september zegt de regering in de m iljardennota wat 
de plannen voor het komend ja a r  zijn. Als je  de begroting van het 
ministerie van Volkshuisvesting/RO leest, slaat de schrik je  om het hart. 
In dit artikel zullen we er een paar fraaie plannetjes uitlichten.

Het plan  is om  30.000 woningwetwoningen 
en 12.000 huurw oningen in de prem iesektor 
nieuw te bouwen. Voor het hele land is dit 
natuurlijk  een veel te  laag aan tal. U  moet er 
daarbij rekening mee houden dat in het a f
gelopen jaa r van het geplande aantal wo
ningen nauwelijks 75% is gerealiseerd! 
D aarbij komt dan ook  nog dat in het a f
gelopen ja a r  het aan tal verkochte huur
woningen hoger was dan  het aan tal nieuw
gebouwde huurw oningen.
Neem b.v. de 1- en 2-persoonshuishoudens. 
O nder deze kategorie is een enorm e 
w oningnood. D e.regering wil 12.000 een
heden gaan bouwen; 55% woningwet
woning, 45% in de prem iesektor (o .a. stu
dentenhuisvesting). V an die 12.000.is de 
helft nieuwbouw, de andere helft vernieuw
bouw.
Dit is het plan.
M aar kijk nu cens wat er van deze plannen 
terechtkom t.
In 1976, 1977 en in 1978 werden er van de 
geplande 1- en 2-persoonswoningen nauwe
lijks 1/3 deel gerealiseerd. Als deze on t
wikkeling zo doorgaat, wordt er van de ge
plande 12.000 eenheden m inder dan 4.000 
gehaald! En de regering zegt m et zoveel 
w óórden dat ze er niets aan  zal doen.

Stappen we over naar de betaalbaarheid 
van de woningen, de huren.
Volgens het huidige systeem wordt de kale 
huur van een woningwetwoning afgezet

tegen het belastbaar inkom en. De regering 
ging ervan uit dat voor Jan  M odaal (met 
een gemiddeld inkom en) de kale huur (dus 
zonder stook- en servicekosten) niet hoger 
zou zijn dan 15,5% van z ’n belastbaar 
inkom en. Zou de kale huur hoger uit
kom en, dan zou de individuele huur
subsidie aanvullend werken. H oe vaak 
werd nu het doel bereikt om  nieuwbouw 
m et een kale huur te krijgen van ongeveer 
15,5% van een gemiddeld inkom en? In 
1976 in 50% van alle nieuwgebouwde 
woningwetwoningen. In  1977 ?»og m aar in 
40%  en in 1978 in slechts 30% . Dit be
tekent da t nieuwbouw \o o r  de gewone 
buurtbew oners onbetaalbaar is geworden. 
Steeds meer mensen moeten een beroep 
doen op  de (onzekere) individuele huur- 
Subsidie.
Ln de m iljardennota zegt de regering dat ze 
er zelfs niet eens meer n aar streeft om bij 
nieuwbouw er een kale huur uit te krijgen 
van 15.5% van het gemiddelde belastbaar 
inkom en. De individuele huursubsidie 
w ordt een centraal instrum ent in de volks
huisvesting. Voor de bevolking betekent 
het echter dat iedere loonsverbetering 
meteen weer wordt afgepikt door ver
m indering van de huursubsidie. De regering 
zal geen enkele maatregel nemen om de 
huren van nieuwbouw betaalbaar te 
krijgen. Reken daarbij ook nog op de ver
hoging van de aardgasprijs per 1 januari 
1980 met ongeveer 10 cent per kubieke

m eter. V oor een gezin betekent dit een ver
hoging van ongeveer ƒ  350.- per jaa r.

Evenm in znl dc regering enige maatregel 
nemen om spekulatic en horizontale ver
koop tegen te gaan. Integendeel, de minis
ter heeft al laten weten dat de maatregelen 
van A m sterdam  om horizoutale verkoop 
tegen te gaan. naar zijn mening onwettig 
zijn. H ij wil daarm ee in feite vrij baan 
geven aan horizontale verkoop, hef on t
trekken van huurw oningen aan het d istri
butiesysteem . En d a t, terwijl er in A m ster
dam  50.000 (!) geregistreerde urgenten zijn.

De plannen van deze regering zijn cen grote 
bedreiging voor de bevolking. De ai veel te 
trage nieuwbouw in de N oord—O ost-Pum  
dreigt helemaal te  stagneren. En dan 
zwijgen we nog m aar over de noodzakelijke 
vernieuwing in de rest van de buurt (o .a . de 
W ittenburg). De huren van deze nieuw
bouw zullen met deze plannen onbetaal
baar worden.
De bewoners in de gemeemewoningen rond 
het Van Beuningenplein en in de uieuw- 
bouw aan  de W ittenkade voeren aktie voor 
verlaging van de stookkosten. Z ij, en alle 
andere bewoners weten dat er nu weer een 
nieuwe verhoging dreigt te komen.
De plannen van deze regering bieden to taal 
geen oplossing voor de w oningnood onder 
de jongeren en I- en 2-persoonshuishou- 
dens.

Deze plannen passen precies in de hele 
politiek van deze CDA-VVD-regering. De 
begroting van Volkshuisvesting is een echte 
Bestek ’81-begroting. Terwijl de bevolking 
moet inleveren op inkom en, uitkeringen, 
voorzieningen als gezondheidszorg, onder

wijs, woningbouw en welzijnswerk, gaai cr 
een enorm e geldstroom  naar het bedi<if>- 
leven. En zouder dat dit arbeidsplaatsen 
oplevert.

H et is een zeer schadelijk Bestek ' 81-begro 
ting. Tegelijkertijd zien we in het hele land 
veel verzet onder de bevolking. Tegen de in
voering van het eigen risico, tegen de aan
tasting van de sociale uitkeringen, tegen be
zuinigingen in het onderwijs en welzijns
werk.
Deze anti Besiek ‘81-bewcging heeft enige 
weken geleden massaal in Den H aag laten 
weten dat Bestek 'BI van de baan moei. 
Allerlei aktiegroepen, (van bejaardenorga- 
nisaties to t ouders met kinderen op crèches) 
allerlei organisaties (van onderwijzers tot 
wijkverpleegsters), ondersteund door vak
bonden en een enkele politieke pari ij, 
gaven een richting aan van een andere 
politiek.
Dat moet ook gebeuren op  het gebied van 
de w oningbouw, de huren en andere w oon
lasten.
Iedereen in de buurt is erbij gebaat als de 
vernieuwing van de buurt zo snel mogelijk 
gebeurd op een betaalbare wijze. Als dc 
stadsvernieuwing niet van de grond kom t, 
verkrot de buurt. Veel mensen (m n. de ge
zinnen) m oeten de buurt verlaten . H ierdoor 
komen de m iddenstanders en voorzie
ningen als scholen en buurthuizen in een 
zeer m oeilijke politic.

En dat ge/am enlijk optreden tegen Bestek 
*81, tegen de plannen van Volkshuisvesting 
resultaat kunnen hebben, laai o .a . de aktie 
voor het behoud van huurbescherming 
zien.

INFORMATIE
CENTRUM
Het ligt in de bedoeling in de leeshoek van 
de O penbare Bibliotheek in De Koperen 
Knoop een buum nform atiecentrum  te ves
tigen.
De ruim te is op de begane grond gelegen 
meteen rechts van de hoofdingang aan de 
Van L im burg Stirum straat. Een goede in 
het oog vallende plek. Enkele vrijwilligers 
hebben in de afgelopen zom er hard  gewerkt 
aan  de inrichting. A an de raam zijde is een 
etalage getimmerd met eronder een ruime 
vakkenkast. H ierin kunnen de dokum enta-

WIJKKRANT
Deze w ijkkrant w ordt elke eerste week van 
de m aand huis-aan-huis verspreid in de 
S taatslieden/H ugo de G rootbuurt.

Redaktle:
M artin  van E iten (koördinatie) tel. 848668 
H ans H artm an, tel. 860713 (H ugo de 
G rootbuurt)
Jan  Kuyk
W im Stevenhagen (tekeningen)
H an Sieveking (fo to ’s)
C or Bergveld (fo to ’s)

Klachten over de bezorging: tel. 821133. 
Redaktie-adres: Van H allstraat 81.
Kopij voor het december-nummer Inzenden 
vóór 20 novem ber.

tiem appen en andere gegevens opgeborgen 
w orden. Aan twee wanden zijn prikborden 
aangebracht met een totale lengte van tien 
strekkende meter. Aan de w and tegenover 
de toegangsdeur is een grote kaart van de 
buurt en de omgeving opgehangen. Door 
middel van ervoor hangende o f  te beves
tigen doorzichtige platen zou op een over
zichtelijke m anier aangegeven kunnen w or
den over welke plaatsen in de buurt infor
m atie verstrekt wordt.
De ruim te is voorts voorzien van een gezel
lige ‘antieke’ café-leestafel en zes stoelen. 
Hei geheel ziet er aantrekkelijk uit.

W IE H E L P T  M EE?
Voor het rangschikken en aanbrengen van 
de inform atie op  de prikborden en de kaart 
zijn enkele vrijwilligers van harte  welkom. 
Wij denken hierbij aan vertegenwoordigers 
van buurtgroepen en aan mensen welke be
langstelling hebben voor het overzichtelijk 
opzetten van de informatiegegevens.
Wie heeft idee en tijd om hieraan mee te 
werken?
Het ligt in de bedoeling 6én maal per twee 
m aanden van onderw erp te  wisselen, zodat 
behalve de aktuele zaken ook  een goed in 
zicht van zaken op langere term ijn verkre
gen w ordt. De inform aties kunnen ook a f
gewisseld worden door tentoonstellingen 
op kunstgebied o f aanverw ante zaken. 
Degene welke belangstelling hebben o f 
nadere inlichtingen wensen, worden 
verzocht kontakt op te nemen met De 
Koperen K noop, telefoon 865606, o f met 
het W ijkcentrum , telefoon 821 133.

INFORMACIÓN 
EN ESPANOL
Buurthuis de Reiger 
Van Reigersbergenstraat 65.

En esta casa de vecinos hay ios siguientes 
folletos inform ativos:
La escuelaen H olanda.
La Leydel paro (W .W .)
Irdevacaciones.

En caso de enferm edad.
Para protestar en caso de despido.
Para traer un fam iliar a H olanda.
Si usted quiere com prar una casa, e .t.c .

Usted puede pasarse por ésta: Todos los 
Lunes de 14 a 17 horas. M artes de 9 a  12 y 
Mièrcoles de 18, 30 a  21 horas.

Esta inform ación estó en diferemes 
idiom as, usted puede preguntar por NicoJ&s 
Fernandez, èste le recibirA oon in café y le 
daré mès am plia inform acióu.

Ter gelegenheid van 50 jaa r  Winkeliers Com binatie Staatsliedenkwariier was
Pip» In de buurt



Ontruimingen 

dreigen
Beste buurtbewoners,
In de Van Boetzelaerstraat wordt nu al 
maanden gedreigd met de ontruim ing van 
diverse panden in opdracht van de Ge
m eentelijke Dienst Herhuisvesting en op 
grond van de W oonruinuew et van 1947.
Al m aanden w ordt de deurw aarder builen

WERKGROEP 
GEHANDICAPTEN
Het W ijkcentrum  van de Spaarndam m er- 
buurt heeft een brief gestuurd aan w ethou
der Kuipers van Sociale Zaken. In deze 
brief vragen zij zijn aandacht voor de 
problem atiek rondom  de gehandicapten- 
voorzieningen in de buurt: ” De gehandi
capten ontm oeten enorm e hinder om dat de 
tro tto irs niet aangepast w orden, bijvoor
beeld door aanleg van schuine stroken en 
verlaagde tro tto irbanden . De aangepaste 
woningen voldoen niet en worden over het 
algemeen genomen ook in de nieuwbouw 
niet gerealiseerd. De winkels zijn niet toe
gankelijk, hetzelfde kan gezegd worden van 
openbare gebouwen, theaters enz. Ook de 
brievenbussen zijn te hoog. Tussen de aan
vraag om  een woning aangepast te krijgen 
en de realisering daarvan ligt een onmense- 
lijke tijdsduur”  aldus het w ijkcentrum  
Spaam dam .
Tegelijkertijd vragen zij de andere buurten 
in Am sterdam  hun aktie te ondersteunen 
om  door gezamenlijke aktie te kom en tot 
aanvaardbare voorzieningen voor de ge
handicapte buurtbew oners. V andaar ook 
deze oproep in de W ijkkrant. 
Buurtbewoners die met deze problem en te 
m aken hebben kunnen kontakt opnemen 
met het W ijkcentrum , Van H allstraat 81, 
tel. 821133 (hopelijk is dat wel bereikbaar).

MvE

de bedreigde panden gehouden (nr. 70’”  en 
72” ). Al die lijd  draaien am btenaren van de 
G D H , de Dienst O ntruim ingen en de bur
gemeester als een drol in de pispot rond, 
elkaar de verantw oordelijkheid toespelend 
voor een eventuele ontruim ing. Niemand 
durft te beslissen.
Hier zijn huizen gekraakt door mensen die 
niet om gekocht kunnen worden mei w oon
vergunningen, vervangende w oonruim te en 
positieve publiciteit, die niet de nu al een 
half ja a r  constant aanhoudende dreiging 
met ontruim ing zien als praktisch stru i
kelblok en mensen die zich niet in een over
leg met de topam btenarij storten.
Van der Ven, directeur van de G D H , stelt 
in Het Parool van woensdag 17 oktober jl. 
” geen uitweg te zien voor de vastgelopen 
w oonruim teverdeling” . A djunct-directeur 
Jongejan van Herhuisvesting zegt in dat 
zelfde stuk dat er meer gebouwd moet wor
den om  in de huidige vraag naar woningen 
te kunnen voorzien. Echter diezelfde direc
teur Van der Ven wil, zo sprak hij in een 
speech op het overleg van 14 septem ber jl. 
de urgentielijsten korter m aken door hoge
re norm en te verbinden aan het verkrijgen 
van een urgentiebewjjs; een plan waar nie
m and, zelfs niet zijn eigen personeel, in kan 
geloven.

W AAR G A A T H E T  ONS OM ?
Men heeft ons gedreigd dat binnenkort de 
Mobiele Eenheid met een paar honderd 
man uitrukt om een o f twee etages in de 
Van Boetzelaerstraat te ontruim en. En dat 
alles om dat een wet uit 1947 zegt dat dat 
m oet gebeuren.
Die W oonruim tew et uit 1947 wilde de 
schaarste aan woningen, mede door de 
Tweede W ereldoorlog on tstaan , eerlijk ver
delen. Nu w ordt die wet nog steeds gebruikt 
om de bestaande kunstm atig gecreëerde 
woningnood *'eerlijk te verdelen” . W elnu, 
wij accepteren die w oningnood 34 jaa r  na 
de oorlog niet m eer. Wij accepteren dan 
ook niet da t een G D H  (vroeger CBH) nog 
steeds functioneert.
Het w ijkcentrum  heeft zich ook uitgespro
ken tegen de ontruim ing. Echter niet vanuit 
de overtuiging dat de G D H , de distributie 
eu de woningnood onaanvaardbaar zijn in 
onze ‘‘w elvaartm aatschappij” , m aar van
uit hel besef dat het G D H  als regelende in
stantie de woningtoewijzing in Am sterdam  
in de loop der jaren  to t een gigantische

DE VAN BOETZELAERSTRAAT
H et bestuur van liet W ijkcentrum  vindt het 
nodig om te reageren op het stuk van de 
van Boetzelaergroep, dat elders in de krant 
s taa t afgedrukt. We hebben erin toe
gestemd da t het stuk in onze krant geplaatst 
werd, om dat we het onzin vinden dat ver
schillende groepen in de buurt elkaar dwars 
gaan zitten. Dat wil echter niet zeggen dat 
we het eens zijn met de van Boeuelaer- 
groep.

W aarom  oneens?
De van Boetzelaergroep stelt dat het GDH 
uitstekend funktioneert en dat er drie 
effecten worden bereikt: geen beleid bij het 
G D H , een valse m oraal en het stimuleren 
van speculatie.
H et spijt ons, m aar dit vinden we onzin. 
Het GDH kan geen beleid voeren om de 
w oningnood op te lossen, daar zijn ze niet 
voor. W ij willen er niet aan dat 99%  van de 
A m sterdam m ers een valse m oraal zou 
hebben en toevallig net de van Boetzelaer
groep niet. Het G D H  stimuleert geen 
speculatie, maat laat vaak na hieraan wat te 
doen.

Kritiek op het GDH
H et w ijkcentrum  heeft veel kritiek op het 
G D H , en heeft dat ook op allerlei manieren 
laten weten. De kontro le op de leegstand is 
b.v . een lachertje. Het GDH trad  en treedt 
veel te laks op tegen speculanten en de 
horizontale verkoop. H et GDH verdeelt 
vaak de woningen niet efficiënt, en er 
worden verkeerde woningen aangeboden. 
Kortom  het G D H  is een veel te log en buro- 
cra tüch  buro  geworden d a t weinig kontakt 
meer heeft met de woningzoekenden.

W aarom  wel een G D H ?
O ndanks alle kritiekpunten vinden we dat 
het G D H  één ding zeker moet blijven doen, 
en dat is de verdeling van de weinige 
woningen die er nog zijn. Als er een 
schaarste is dan  moet er een instantie zijn 
die de woningen zo eerlijk mogelijk ver
deelt. Ais die er niet was dan zou het recht 
van de sterkste gelden, en alleen degene die

er vlug bij is zou dan een woning krijgen. 
Wij vinden zelfs da t het G D H  veel meer te 
vertellen zou moeten krijgen. Nu verdeelt 
het G D H  nog m aar een gedeelte van de 
woningen in A m sterdam , zodat mensen 
met veel geld altijd wel iets vinden. Het 
G D H  zou dus veel meer woningen moeten 
verdelen.

W oningnood
Het w ijkcentrum  is zeer fel tegen de nog 
steeds bestaande w oningnood. M aar tegen 
de woningnood kan en moet het G D H  niks 
doen. De woningnood kan alleen opgelost 
worden door meer woningen te bouwen en 
door de voortgang van de stadsver
nieuwing. D aar zijn heel andere gemeente
lijke diensten voor. Het wijkcentrum  voert 
al ja ren  aktie om de stadsvernieuwing in 
onze buurt van de grond te krijgen. Verder 
staat het w ijkcentrum  achter kraakakties 
die onzinnige leegstand tegen gaan.
We voeren aktie door juist de politieke be
leidsm akers, w aar de van Boetzelaergroep 
het over heeft, onder druk te zetten. De 
politieke beleidsmakers in A m sterdam , 
m aar zeker ook die in Den Haag.

De Van Boetzelaerstraat 
Uit onze inform atie is gebleken dat met de 
panden in de Van Boetzelaerstraat flink is 
gespeculeerd, en dat ze vaak lange tijd  leeg 
stonden. Wij vinden het on toelaatbaar dat 
het GDH de panden gaat ontruim en ten 
behoeve van een speculant.
We hebben dit ook in een gesprek met o .a. 
dhr. Van de Ven (directeur G D H ) laten 
weten. In het gesprek, waar overigens de 
van Boetzelaergroep niet bij wilde zijn, 
hebben we ook gesteld dat we een ge- 
weldadig politie-optreden ten atle tijden a f
keuren.
Van de Ven heeft ons toegezegd een rap
portage te m aken over de situatie in de Van 
Boetzelaerstraat. D aar wachten wij nog 
steeds op. Wij zullen ondertussen alles 
doen wat we kunnen om  een geweldadige 
ontruim ing te voorkom en. M aar we vinden 
wel dat de van Boetzelaergroep met de ver
keerde argum enten de strijd tegen de 
woningnood voert.

chaos heeft gem aakt. Zij stellen dai een be
tere leegstandsconiröle, een aktiever beleid 
op de afdeling Buitendienst, u itbanning 
van corruptie enz. de GDH beter kunnen 
laten functioneren.

FU N C TIE C .D .H .
Wij stellen nu juist dat de G D H  uitstekend 
functioneert. De hele GDH instantie is 
slechts een werktuig in handen van Polak, 
W olffensprenger en Schaefer. Met da t in
strum ent bereiken zij drie effecten:
1. De GDH is de grote verzamelbak van 

allen die over hun woonellende bij de ge
meente komen klagen. E r wordt hun ver
teld dat de G D H  niets aan de situatie kan 
verhelpen, want het beleid w ordt niet 
door hun gem aakt: zij hebben geen en
kele beslissingsbevoegdheid.

2. D aarna w ordt de w oningzoekende be
smet met een valse m oraal, als ware de 
woningnood een natuurram p die net als 
de vierde ijstijd de kom ende 500.000 jaa r 
zal aanhouden. Dat er dus eerlijk ver
deeld moet w orden, dal er dus 5 ja a r  ge
wacht en niet voorgekropen mag w or
den.

3. De stim ulatie, c .q . het toelaten van spe
culatie door horizontale verkoopprak
tijken en prijsopdrijving door leegstand, 
kortom  het verkleinen van het woning
aanbod wat de prijzen van huur- en 
koopwoningen doet stijgen.

Ziehier de drie hoofdfuncties van de GD H . 
De GDH als werktuig in handen van de po
litieke beleidsmakers. Onze strijd  richt zich 
dan ook niet tegen het instrum ènt G D H , 
m aar tegen de hoofdverantw oordelijken 
voor de woningnood in Am sterdam  die het 
bedienen. D aardoor wordt het een strijd 
tegen de woningnood in de breedste zin van 
het woord.
De G D H  speelt nog slechts de rol van post
bode, die de ontruim ingsbevellen bezorgt in 
opdracht van het .stadhuis. W ij vechten dan 
ook niet voor een beter functioneren van 
die G D H  o f voor een ander urgentiebeleid; 
wij verdedigen onze panden die terecht ge
kraakt zijn.

D ISCUSSIE
Wij willen met dit stuk duidelijk m aken wat 
ons beweegt om de aktie te voeren tof 
behoud van de panden. W at wij niet willen 
is ruzie maken met mensen die een andere 
mening hebben als w ij, als het gaat over het 
vertrouwen in de Gemeentelijke Dienst 
Herhuisvesting.
Wij zetten vraagtekens achter de denkwijze 
van hel w ijkcentrnm  om  hij allen die dit 
lezen, een zinnige discussie los te weken 
over de G D H  en over hen die poltliek ver
antw oordelijk zijn voor het woningbeleid 
in onze stad.
Wij vragen ons a f , hoe men nog de ver

w achting kan hebben dat een 32 jaa r oude 
instantie (de G D H ), die sinds de laatste 25 
jaar niets heeft kunnen doen aan haar 
steeds groter wordende wachtlijsten, een 
bijdrage kan leveren aan de oplossing van 
de woningnood als zij beier gaat functio* 
neren?
Moet de G D H  huizen, die er niet zijn, soms 
gaan verdelen?
Moeten zij door een betere leegstandscon- 
trdle 50.000 wachtenden aan een woon
ruim te helpen?
Zijn er nog mensen die denken da t er meer 
dan 10.000 woningen leeg slaan in A m ster
dam ?!!!!
K ortom  wat heeft hei in godsnaam  voor zin 
om een gapende wond te beplakken met een 
veel te klein pleistertje dat binnen de kori
st? keren weer weggerot is.
Als je  het lekort aan woningen vandaag de 
dag, niet meer accepteert, dan  moet je ook 
niei voor een beter functioneren van dc 
GDH gaan strijden. Beide zaken hebben, 
zoals gebleken is. niets met elkaar te 
m aken.
Je m oet ervoor zorgen dat zij die verzuimen 
te bouwen in ieder geval niet de kans 
krijgen de woningen in je  eigen straat te 
ontruim en.
N ogm aals, we willen geen zinloze 
patstelling o f  konflikten met het wijk
centrum  uitlokken, integendeel. Het w ijk
centrum  kom t met hun argum entatie tot 
dezelfde conclusie als w ij, nl. DE PA N 
DEN M OETEN N IET ONTRU IM D  
W O R D E N !!! Wij hopen dat velen van u de 
moeite nemen om over beide benaderingen 
na te denken, zodat iedereen, als het zover 
mocht kom en, weet w aarom  hij o f  zij erbij 
is als de woningen in de Van Boetzelaer
straa t verdedigd m oeten worden.

C om m entaar van de redalctie

De W ijkkrant wordt gem aakt dóör en vóór 
de buurtbew oners. De krant biedt de moge
lijkheid aan groeperingen binnen onze 
buurt hun  ideeën aan de andere buurtbew o
ners kenbaar te m aken. Vandaar dat wij be
sloten hebben het bericht van de Bewoners- 
groep Van B oetzelaerstraat/G roen van 
Prinstererstraat ongewijzigd en onverkort 
op te  nemen. Hoewel ook wij "34 ja a r  
w oningnood”  niet verenigen met een deel 
van de inhoud en de strekking van het hier
naast afgedrukte artikel. Met nam e de visie 
op het funktioneren van dc Gemeentelijke 
Dienst Herhuisvesting vinden wij van 
weinig werkelijkheidszin getuigen. Wij 
willen daarom  met nadruk stellen dat de 
verantw oordelijkheid voor dit. artikel 
geheel berust bij genoemde Bewoners- 
groep.

Redaktie W iikkrant

De prijsw innaars van de tekenwedstrijd ter 
gelegenheid van de heropening van Ons 
Huis zijn:
Groep 1: Taim iiuant Karuni, 5 jr . ,  De 
Zanglijster; Jeffrey Bouwm eester, 5 jr . ,  Dc 
Zanglijster; Karin Peen, 5 j r . ,  De Z ang
lijster.
Groep II: Theo Uitvlugt, 9 j r . ,  Van Bosse- 
school; D anny de M unk, 9 j r . .  Van Bosse- 
school; M artin H o ff, 9 j r . ,  Van Bosse- 
school.

G roep III: M onique W issink, Zaagmolen- 
school; Ellen H endriks, 10 j r . .  Van Bosse- 
school; Edwin de Ruyter, 11 j r . ,  Van Bos- 
seschool.
De prijs van het Rad van A vontuur is ge
vallen op num m er 23. De prijs kan in het 
buurthuis w orden afgehaald.
De uiLslag van de ballonnenwedstrijd is uit
gesteld tot Sinterklaas om dat er nog dage
lijks briefjes binnenkom en.



FEESTELIJKE 
HEROPENING VAN 
FREDERIK HENDRIK- 
SCHOOL
Hei is donderdagm iddag ) i oktober. O p 
het Van Oldenbarneveldtplein slaan ruim 
honderd ouders en belangstellenden te 
wacluen. Dan gaat de bel van de Frederik 
H endtikschool. Hei is drie uur. Om de 
hoek van de .school kom en plotseling tien
tallen kleine clowns, indianen, cowboys, zi
geunerinnen, sjeiks en andere prachtige ty
pes aangerend. Er is zelfs een reuzepenhou 
der bij niet beentjes eronder. Ze hebben 
allem aal een ballon aan een touw tje en met 
een kaartje eraan bij zich. ïïe t n jn  de k in
deren van de lagere klassen. Ze zingen cen 
openingslied voor hun vernieuwde school. 
Dan laten oudere leerlingen uit cen boven
raam  een reusachligc sleutel naar beneden 
/akken . Als de sleutel beneden is, openen 
de kinderen daarm ee de school. Applaus 
weerklinkt alom . De ballonnen worden los
gelaten en drijven weg in de wind. Tol k ilo
meters in de onurek zal 7.0 het grote nieuws 
bekend worden. Nu mogen wij met de 
ouders mee naar binnen. Alle kinderen in 
de school blijken ook prachtig aangekleed 
te zijn. En, daar gaat hel tenslotte toch alle-

AANLEC WOONERF 
OPNIEUW VERTRAAGD!
De afdeling Wegen van Publieke Werken 
heeft de aanleg van het woonerf' ” De W ev 
terstaatsm an”  opnieuw uitgesteld. Dit 
w oonerf moet komen in het gebied dat 
globaal begrensd wordt doo r de Van Ho* 
gendorpstraat, Van H allstraat, D onker 
C urtiusstraat en de Van R appardstraat.
Pas in 1982 denkt Wegen ie gaan beginnen 
met de werkzaam heden. Een ergerlijke o m 
wikkeling voor de buurt die al sinds eind 
1974 bezig is met de plannen voor dit w oon
erf.

W oonerf
In een w oonetf zijn de straten  zo ingerieht 
dat het verkeer er niei hard kan rijden. Dat 
betekent dat er weer plaats is voor de 
voetgangers. Ook spelende kinderen k rij
gen weer de ruim te die ze nodig hebben. 
Nieuwbouwwijken hebben door hun ruim e
re opzet vaak genoeg plaats voor de aanleg 
van woonerven. In de vooroorlogse stads
wijken echter is door de grotere bcbou- 
wingsdichtheid en daarm ee verbonden p ar
keerdruk de aanleg van woonerven een 
moeilijke en dure zaak. O ndanks deze p ro 
blemen besloot de gem eenteraad eind 1977 
als proef tot de aanleg van het woonerf 
’*Dc W esterstaatsm an” . I» zijn brief van 
jan u ari 1978 schreef de toenm alige w ethou
der van Publieke W erken De Cloe: "D e  
inspraak over de uitwerking van het w oon
erf zal binnenkort van start gaan. H open
lijk kan snel daarna  een begin gemaakt 
worden met de uitvoering. Ik wens u met 
het w oonerf in uw buurt veel geluk” . 
Inmiddels zijn we twee ja a r  verder. Zoals 
hei er nu naar uitziet zal de buurt nog een 
paar ja a r  moeten wachten. Van het "ernst 
maken met de verbetering van de w oonom 
geving”  is nog niet veel te m erken.

iu s  33
Dndertussen bedreigen ook andere gevaren 
iet w oonerf. Cr zijn plannen de rou te  van 
mslijn 33 te verleggen. Deze gaat nu van 
iei CS via Rozengracht, Jan van Galen- 
•traat en Adm iraal de Ruyterweg naar het 
Sloterdijkstation. In de nieuwe plannen 
vordt de route verlegd naai H aarlem m er
weg, Van H allstraat, Van H ogendorpstraat 
ï i j  over een niemv te bouwen brug over het 
vVestelijk M arktkanaal verder naar 
Amsterdam West. Als dit doorgaat kan  de 
lanleg van het W oonerf in de Van Hogen- 
lo rp straa t wel vergeten worden. Er zuilen 
50 lot 70 parkeerplaatsen m oeten verdwii- 
ïcn. H iervoor moet plaats gevonden w or
den in de andere straten van het W oonerf. 
Verlies van ruim te voor groen- en speel- 
voorzieningen. D aarnaast zal de kom st van 
.ie gelede bus veel overlast brengen. Voor 
■Jc kinderen van de Zaagm olenschool bete
kent de bus een extra bron van gevaar.
Voor de buurt is de komst van dc nieuwe 
Duslijn geen werkelijke aanw inst. Bus 18 en 
tram lijn 10 verschaften een goede verbin
ding met het CS en de andere stadsdelen.
De buurtgroep W oonetf ” De W esterstaats
m an”  heeft zich dan ook in een brief aan 
W ethouder Van dc Vlis uitgesproken tegen 
deze buslijn. M vE

| maal om , de school ziet er ook prachtig u j l  

Iedereen krijgt een glaasje en kijkt rond. 
Elk klaslokaal is wat ruim er gew'orden. de 
plafonds ?iju verlaagd. W aar vroeger de 
ha! was, waar je binnen kwam, is nu cen 
groot lokaal. Het gym nastieklokaal is ver
ruim d. Er is een grote zaal met een podium , 
w aaiop  ’s avonds dooi elke klas een stukje 
opgevoejd zal worden. Er is een docum en
tatiecentrum . De onderwijzers hebben een 
nieuwe kamer. Er zijn douches aangelegd 
en zo zouden wc nog wel een poos door 
kunnen gaan met opnoemen.
” Hct is allemaal verrassend snel gegaan” 
zegt Frans Perquin, één van de onderw ij
zers. ” Hct zou een ja a r  in beslag nemen en 
nu h  het al k laar, terwijl op 1 november 
a.s. dat ja a r  pas versitcken is” . O p de 
vraag o f dc school iets merkt van het terug
lopend aantal kinderen in de buurt ant
w oordt hij: ” Nee hoor, in juni hebben 18 
leerlingen de zesde klas verlaten en we heb
ben cr weer dertig eersteklassers voor terug 
gekregen. Wel zijn sommige gezinnen naar 
een andere buurt verhuisd, m aar de ouders 
houden dc kinderen hier op school” . De 
school is tijdens de renovatie bijna een jaar 
lang gehuisvest geweest in een noodschoo) 
op het Frederik H endiikplam soen. Van die 
noodschool gaat nu de Dr. Rijk Kramer- 
school, die ook gerenoveerd gaat worden, 
gebruik m aken. De Fredetik Hendrik 
school is nu in het gelukkige bezit van een 
pi achtig gebouw en ook aan de kinderen 
kun je  /.ie 11 dat ze et apetro ts op zijn. Geen 
wonder dat de vlag uithangt. Van harte ge 
feliciteerd!

GEVRAAGD...
iemand welke 10 uut per week een oogje in het 
zeil wil houden in de informatieruimte van de 
Openbare Bibliotheek in De Koperen Knoop

Tot zijn/baar taak behooit tevens het helpen 
inrichten van de informatieborden en het 
geven van toelichting aan bezoekers.

Aanmelden bij DE KOPEREN KNOOP, Van 
Limburg Stirumstraat 119, telefoon 865606, 
fietst ’s middags, vragen naai F’iet Vink.

praatgroepen 
Homofilie en Ouder w orden

De Schorerstichting organiseert binnenkort 
in H aarlem  en Am sterdam  weer praatgroe
pen voor oudere hom ofiele m annen en 
vrouwen.
G espreksthem a's zijn: hom ofiel zijn, een
zaam heid. het leggen van kontakten, ouder 
worden e.d .
Inform atie en opgaven bij de Jhr. m r. J.A . 
Schorerstichting. W olvensiraat 17, 1016 
EM A m sterdam , tel. 020-246318 (A nja van 
Kootcn N ieketk o f  M inkedc Jong).

BURENHULP
De afgelopen jaren  hebt u al vaak in deze 
krant over de burenhulp kunnen lezen. Ook 
in deze w ijkkrant wil de burenhulp weer uw 
aandacht vragen. W aarschijnlijk is het 
nuttig eerst nog eens duidelijk te m aken wat 
burenhulp betekent. Dat kan het beste door 
voorbeelden te geven. Burenhulp kan zijn: 
-een keertje boodschappen doen voor 
iemand die da t zelf niet kan;

-een recept voor iem and wegbrengen;
-een praatje m aken bij iemand die anders 
niet veel kontakt heeft;

-meehelpen een zware kast te versjouwen; 
-een stekker repareren enz. enz.
Dit zijn allemaal klusjes die de burenhulp- 
organisatie Staatsliedenbuurt opknapt voor 
mensen die ze zelf niet o f niet meer kunnen 
doen. De burenhulp richt zich daarbij voor
namelijk op bejaarden die op  de één o f 
andere m anier wel eens iem and kunnen ge
bruiken die een handje helpt. Zij kunnen 
als zij van deze hulp gebruik willen m aken 
vanaf 17 septem ber elke ochtend (behalve 
op woensdag) tussen half tien en elf uur 
contact opnem en met de wijkpost voor be
jaarden , Van Boetzelaerstraat 49, telefoon 
844352. Belangrijk om te weten is nog dat 
deze hulp niet betaald hoeft te worden: 
burenhulp is gratis.
N atuurlijk  zijn om  da t te kunnen doen 
m ensen nodig.
In de volgende regels willen we uitleggen 
om welke m ensen het gaat.

-Vrijwilligers: mensen die bereid zijn onbe
taald  zo nu en dan voor een ander een kar
weitje op  te knappen. Deze vrijwiüigei s zijn 
altijd welkom.
•K ontaktpersonen: mensen die ten hoogste 
éénm aal per week na eU uur m de wijkpost 
gaan vragen o f  er aanvragen voor hulp zijn 
binnengekom en, en die ervoor zorgen dat 
de vraag dooigegeven wordt aan cen vrij
williger die het klusje opknapt. Elke 
ochtend (behalve op  woensdag) kunnen 
tussen h a lf tic» en elf uur hulpvragen bin
nenkom en.
Zowel voor kontaktpersonen als voor vrij
willigers geldt dat iedereen mee zou kunnen 
doeti: jongeren, studenten, huisvrouwen, 
mensen met een baan buitenshuis o f  werke
lozen, mensen van m iddelbare leeftijd o f 
wat oudere mensen, enz. Toch willen we 
hier graag een extra beroep doen op wat 
oudere mensen: het kan nam elijk voor 
bejaarden die ergens hulp bij nodig hebben 
prettig zijn oir. kontakt te hebben met 
iemand van (ongeveer) gelijke leeftijd.
W anneer u zich op wilt geven als vrijwil
liger o f  kontaktpersoon (o f wanneer u 
vragen wilt stellen) kunt u dat vta het tele
foonnum m er 844352 van de w ijkpost voor 
beiaarden. Ook kunt u kontakt opnem en 
met M arjo  en Koos N oordcloos, van Ho- 
gendotpstraat 114, telefoon 842127 o f met 
M artha W onnink en Frans de Jong. van 
H ogendorpsiraat 141 ” . telefoon 842451. 
B U R EN H U LP O R G A N ISA TIE STAATS
LIEDENBUURT

Dit is dc Frederik H endrikschool, 75 ja a r  geleden. W aar nu het Van O ldenbarneveldtplein is, liep toen de Van O ldenbarne- 
vekltgracht. W aar de molen staat, kijk je  nu tegen de huizen van de Fred. H endrikstraat aan. De ingang in het midden van de 
school werd tijdens de renovatie dichtgem etseld, lie t poortje  rechts naast de school is nu de nieuwe ingang. De fo to  is uit 1904 
en is «loor ons jpg.*vraagd bij de Gemeentelijke Archiefdienst ter gelegenheid van de heropening van de school.



AKTIVITEITEN 
in "DE KOPEREN 
KNOOP”
O P W OENSDAG 28 NOVEM BER 1979: 
zal in de "K operen K noop” , Van Limburg 
Stirum straat 119 een Sint Nicolaasm arkt 
plaatsvinden.
Sint NicoJaas zal met zijn knechten per
soonlijk aanwezig zijn.
V oor de kinderen zal weer een extra surpri
se uitgedeeld worden.
Bij aankoop van uw artikelen, ontvangt 
ieder een gratis lot.
Van 10.(X) to t 21.00 uur.

O P  V R IJD A G  30 NOVEM BER 1979:
EEN  G R O TE TO N EELA V O N D , W AAR 
DE TO N EELV ER EN IG IN G  G .W .V . 
VOOR U ZAL O PTR ED EN .
G .W .V . zijn de ” G roen W itte Vogels” , 
welke vele malen hebben opgetreden; wij 
zijn er van overtuigd dat ook deze avond 
weer een sukses zal worden.
KAARTEN W ORDEN V ERK O CH T IN 
DE KOPEREN K N O O P EN H E T  W IJK 
CEN TR U M , Van H allstraat 81.
A anvang 20.00 uur. Z aal open 19.30 uur. 
TO EG A N G SPR IJS I GULD EN .
Deze avond is mogelijk gem aakt door 
"K unst in de W ijk” , Kommissie ” Open 
H uis”  en ” De Koperen K noop” .

KIENEN 
6 NOVEMBER
Geachte buurtbew oners,
Wij nodigen u allen uit op  de kienavond 
van de "Z aagm olen” , welke gehouden zal 
worden op dinsdag 6 novem ber om  8 uur, 
zaal open h a lf 8.
Deze avond kunt u m ooie prijzen winnen. 
De opbrengst zat ten goede kom en aan de 
kinderen.

Oudercommissie
leiders - leidsters L .O . - K.O.
de Zaagmolen
De K em penaerstraat 11

HET WIJKCENTRUM 
ZOEKT: 
IEMAND DIE THUIS 
IS IN BOEKHOUDEN
H et wijkcentrum  heeft binnenkort geen 
penningm eester meer.
De huidige w oont reeds anderhalf ja a r  in 
M aarssenbroek en wil er daarom  nu defini
tief mee stoppen.
Onder de mensen, die in de buurtgroepen 
zitten hebben wij niem and kunnen vinden 
dieJiem  wil (kan) vervangen.
Welke buurtbew oner wil deze (vrijwilligers) 
taak op zich nemen?
De werkzaam heden kunnen samen met 
iemand van de adm inistratie van het w ijk
centrum  gedeeld worden.
N adere inlichtingen: W ijkcentrum  S taats
lieden* en H ugo de G rootbuurt, Van H all
straa t 81, tel. 821133.

INTERKERKELIJKE 
GESPREKSGROEP
Ai enkele jaren  d raait in onze buurt een 
interkerkelijke gespreksgroep die zich elk 
jaa r  weer met andere vraagstellingen bezig 
houd t. Zo is er bijvoorbeeld een ja a r  lang 
gepraat over - en war gedaan met • de 
nieuwe levensstijl.
D it ja a r  praat de groep - bestaande uit 
katholieke, hervorm de, gereform eerde en 
buitenkerkelijke deelnemers - over groepen 
in de buurt die in de verdrukking zitten: 
jongeren, gastarbeiders, gehandicapten en 
andere m inderheden die het in ónze m aat
schappij niet zo gemakkelijk hebben. De 
vraag w aar we ons mee bezighouden is: wat 
zien we ervan? - hoe beoordelen we dat? • 
wat doen we eraan? D at zijn vragen die 
iedereen aangaan, o f  je  nu to t een kerk be
hoort o f  niet. V andaar dat we ook via de 
w-ijkkrant de buurt op de hoogte willen stel
len van het bestaan van deze groep, die één 
keer in de m aand bijeenkom t (op 21 no
vember, 19 december, 23 januari, 27 febru
ari, 26 m aart, 30 april en 28 mei) van 20 tot 
22 uur in het M agdaienahuis, Spaarndam - 
m erstraat 9. Voor meer inlichtingen: tel. 
829832 (Bram Denkers) o f  792206 (Bob 
Ledegang).
Wie mee wil praten is van harte welkom!

ONS HUIS
Het seizoen voor volwassenen in Ons Huis 
kom t wrat moeilijk op gang. We weten zelf 
niet goed w aaraan dat ligt. Is het nog te 
m ooi weer, komen de mensen steeds moei- 
lijker uit hun huizen, is het program m a niet 
interessant genoeg?
Een oproep aan alle mensen die we nooit 
zien heeft niet zoveel zin, dat is gebleken. 
Toch willen we nogm aals benadrukken dat 
het buurthuis er staat voor élle bewoners. 
M ocht u ideeën hebben over aktiv iteiten , 
laat ze alstublieft horen.
M ocht u gewoon het program m a nog niet 
goed kennen: E r is nog plaats bij Engels 
voor beginners, handarbeid voor volwasse
nen, de vrouw enklusjesgroep, de toneel- 
klub, Volwassenen op Herhaling. En er is 
elke w oensdagochtend koffie-ochtend voor 
vrouwen.
14 novem ber tijdens koffie<ochtend voor 
vrouwen: SURPRISES M AKEN!!

GYMNASTIEK
O p donderdagavond organiseert Ons Huis 
gymnastiek voor dam es. Aanvang 17.30 
uur.
Om 21.00 uur is er (rustige) konditie- 
training voor mannen en vrouwen.
Dit alles in De Zaagm olenschool, De Kem
penaerstraat 11.

BUURTTONEEL
Els de W aard, medewerkster van Ons Huis 
wil een toneelgroep opzetten die een stuk 
gaat m aken over belangrijke dingen die in 
de buurt gebeuren. D at stuk zal dan later in 
het ja a r  uitgevoerd gaan worden.
Elke m aandagm iddag w ordt er van half 2 
to t ha lf 4 in het buurthuis geoefend. 
B uurtbew oners die dit wel iets lijkt kunnen 
kon tak t opnem en met Els. Ze is telefonisch 
bereikbaar onder num m er 841262, B uurt
huis Ons Huis.

HOUTSNIJLESSEN
IN ONS HUIS
De heer Z andstra  heeft in 1910 les gehad in 
houtsnijden bij Ons H uis, voor 1 cent per 
uur. Hij is erg enthousiast geworden en 
bedreven in het houtsnijden. Hij zou nu 
graag op zijn beurt in een centrum  van Ons 
Huis eens les willen geven, voor 1 cent per 
uur.
Wie belangstelling heeft voor houtsnij* 
lessen, op de m aandagm iddag, zo snel 
m ogelijk opgeven bij Ons Huis.

OPROEP
Wij zijn een groep die zoveel mogelijk over 
Bouw- en W oningtoezicht te weten wil ko 
m en. Al uw klachten, m aar ook uw goede 
ervaringen, willen wij graag van u horen. U 
kunt uw reactie sturen naar Paul Dene- 
kam p, H aarlem m erstraat 30’”  (tel. 
276211). U  kunt ook bellen naar W endela 
K loosterm an (tel. 253787), Aad H ekker 
(tel. 263350, na 18 uur) o f  naar Rob Kos 
(tel. 875553, na 18 uur). Bij voorbaat dank.

BELANGRIJKE ADRESSEN
WIJKRAAD /WIJKCENTRUM
M ensen die inform atie willen hebben over 
allerlei akties en aktiviteiten in onze wijk o f 
die daaraan  mee willen werken kunnen:
- elke ochtend van m aandag t/m  vrijdag 
langs kom en op het w ijkcentrum , Van 
H allstraat 81, tel. 821133.
- op elke tweede m aandagavond van de 
m aand op de w ijkraadsvergadering kom en 
aanvang 20 uur - plaats: Van L im burg Sti- 
rum straa t 119, kleine zaal. D aar kunt u 
andere aktieve buurtbew oners ontm oeten 
en  u opgeven voor een van de werkgroepen 
in de w ijk.

OPBOUWWERKER
De opbouw w erker ondersteunt en helpt be
w oners (groepen) die problem en in de buurt 
willen aanpakken.
O p werkdagen bereikbaar in het w ijkcen
tru m , Van H allstr. 81, tel. 829231.

VOORPOST GEMEENTE
H anneke Kuipers, voorpost funktionaris 
van de gemeente voor onze buurt, houd t op 
m aandag, woensdag en vrijdag spreekuur 
van 10.00 to t 13.00 uur in het houten ge
bouw tje, Van H allstraat 611, tegenover de 
Prinsessekerk, tel. 826773.
SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp bij al uwr problem en, ook 
huur- en woonzaken.
Spreekuur:
m aandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij
dagm orgen van 9 to t 12 uur en m aandag
avond van half 7 to t 8 uur.
De Koperen K noop, spreekkam er I, Van 
Lim burg S tirum straat 119.
Telefonisch spreekuur: ’s middags van 2 tot 
4 uur, tel.: 840230.
In de H ugo de G roo t/B ilderd ijkbuurt 
houd t de sociaal raadsvrouw  spreekuur in 
het B ilderdijkpark 4A  op m aandag , dins
dag , donderdag en vrijdag van 9 to t 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: tel. 120089, ’s m id
dags van 2-4 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren m aatschappelijk werk "W itte  
Brug” :
m aandag: 9.00-13.00 uur 
dinsdag: 19,00-20.00 uur 
vrijdag: 9.00-13.00 uur 
w oensdagavond voor jongeren.
MAATSCHAPPELIJK WERK
In  het ontm oetingscentrum  ’ Koperen 
K noop’, Van Lim burg Stirum str. 119 • tel. 
865606 houdt het ISCC en PSC een m aat
schappelijk w erkspreekuur op  donderdag
ochtend van h a lf 11 to t 12 uur. O p  andere 
dagen kunt u  hen tel. bereiken: ISCC - tel. 
266287/268209 (behalve op  vrijdag) en 
P S C - te l .  719924.

HUUR- EN WOONZAKEN
Advies en hulp wat betreft h m a- en w oon
zaken, op  de volgende adressen:
- op dinsdagavond van h a lf 8 to t ha lf 9 en 

w oensdagochtend van 11-12 uur in ’t 
T refpun t, 3e H ugo de G roo tstr. 5, tel. 
842473

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp: op m aandag
avond van 7.30 to t 8.30 uur; donderdag
avond van 7.30 to t 8.30 uur. Spreekuur 
speciaal voor w oonproblem en.
Eerste N assaustraat 17. tel. 865029.

RECHTSWINKEL,
R O ZEN G R A C H T 105

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kommissie Bejaarden 
K ontakt:
m aandag, woensdag, vrijdag van 9.30- 
10.30 uur en woensdag 14.00-15.00 uur in 
de Spaarndam m erstraat 44 hs.

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
m aandagochtend van 9.30-11.00 uur in de 
Koperen K noop. Van Lim burg Stirum- 
straa t 119
m aandagochtend van 9.30-11.00 u u r in het 
buurthu is ’De Reiger’ . Van Reigersbergen- 
straa t 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in de V an Boetzelaer
straa t 49, tel. 844352.
ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond 
voor O uderen is gevestigd in De Koperen 
K noop, Van Lim burg S tirum straat 119.
H et hele ja a r  door zijn de clubm iddagen op 
m aandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.
WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te vinden:
- voor de Staatslieden buurt: Schaepman- 

str. 2, tel. 840479 * van m aandag  t/m  vrij
dag tussen 1 en 2 uur \s m iddags.

- voor de H ugo de G rootbuurt; Rom bout 
H ogenbeetstraat 70, tel. 867908 - m aan
dag t/m  vrijdagm iddag van half 2-2 uur.

BEJAARDENHULP / GEZINSVER
ZORGING
spreekuur in de Koperen K noop, Iste, 2de. 
en 4de woensdag van de m aand van 2-3 uur 
’s m iddags, in de 2de spreekkam er, 
o f  op alle w erkdagen Stichting Protestants 
Sociaal Centrum . Herengracht 402 1017 
BX telefoon 252424 tussen 8.30-17 uur.
BURENHULP
Staatsliedenbuurt: W ijkpost voor bejaar
den tel. 844352.
M arjo  en Koos N oordeloos, tel. 842127 
M artha W onnink en Frans de Jong 842451 
H ugo de G roo tbuurt: Buurthuis Dc Reiger 
tel. 845676(tussen 10.00en 14.00uur).
ADVIESCENTRUM CPN
V oor rechts-, belasting- en huuradvies.
Van der H oopstraat 43.
Spreekuur: m aandag 20.00-21.00 uur.

WOONGROEP
Het kraakspreekuur is op m aandag- en 
donderdagavond, iedereen is van harte  wel
kom  in dc Van H ogendorpstraat 45.

KINDERWERK 
ONS HUIS
Program m a november:
Iedere zondag is er film voor de kinderen. 
Het begint om  2 uur en het kost 2 gulden. 
Iedere woensdagm iddag is er kleuterklub in 
het buurthuis. O p die middagen doen we 
spelletjes, we gaan buiten spelen o f  we 
m aken een uitstapje.
O uders, heeft u vragen o f  ideeën, kom t u 
dan langs en vraag naar Nelleke, Meike o f  
M argriet.
Iedere dinsdagm iddag is er judo  voor 
jongens en meisjes van 6-12 jaa r . Het be
gint om h a lf vijf en kost 9 gulden per 
m aand , huu r judopak 50 cent per keer.
O p woensdagm iddag van 2-4 uur Instuif: 
spelletjes doen, verkleden, pingpong, voet
balspel, lezen en handenarbeid. Dat kost 75 
cent.
O p donderdag 8 november gaan we onze 
eigen program m akrant m aken.
O p donderdag 15 nov.: u itstapje naar de 
krant.
D onderdag 22 nov.: stripverhalen maken. 
D onderdag 29 nov.: Sint- en Piet-spullen 
m aken. Dit van 4 to t ha lf 6. H et kost 75 
cent. Ons Huis

Van Beuningenplcin 103 
telefoon 841262

HUISHOUDELIJKE 
HULPEN GEVRAAGD 
VOOR ONZE OUDERE 
BUURTBEWONERS
- wie heeft er nog tijd en zin over om één o f 

enkele halve dagen per week te helpen?
• het gaat om  die ” zw aardere”  huishoude

lijke werkzaam heden, die voor ouderen 
vaak m oeilijk gaan worden.

- ’s morgens van 9-12 uur is de meest gang
bare tijd om  te werken en u verdient voor 
die 3 uur ƒ  18,—.

- m ocht u er voor voelen, kom dan  eens 
verder praten op: de W ijkpost voor Be
jaarden

- Van Boetzelaerstraat 49. tel. 844352.

Voor uw familiefeestjes, vergaderingen, 
klubbijeenkom sten enz. staat DE 
K O PEREN  K N OOP voor u klaar.
Nieuwe leiding.
Gezellige zalen voor 30 to l 150 personen. 
Geheel verzorgde partijen.
Vraag eens nadere inlichtingen bij de 
beheerder H an Schouten, telefoon 865606, 
Van L im burg S tirum straat 119.


