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Buurtbewoners verzetten zich 
tegen prijsverhoging aardgas
O p 6 novem ber is hei Aardgascom ité S taatsliedenbuurt opgericht. A anleiding was hel re* 
geringsplan dTn.het aardga* drastisch in prijs te verhogen. Doel van het com ité is om al het 
verzet tegen de prijsverhoging te bundelen om  gezamenlijk druk uit te oefenen, zodat de 
legering h aar voornem en weer inslikt.

Bij de presenratie \;m  de m iljoenennota 
heeft de regering lie; \oo rncm en  bekendge
m aakt om per 1 januari het aardgas mei 8 
cent per kubieke m eter in prijs te verhogen. 
Een prijsverhoging van maar liefst 32fl-'o! je  
m oet wel ijzeisterke aigum enteri hebben 
om  met zo ’n plan voor de dag te durven 
kom en, dus gingen v\e op zoek naar wat 
van A ardcnne, de politiek verantwoorde* 
lijke m inister, er zelf ovei zegt. De minister 
vindt dat u it het oogpunt van energiebe 
sparing de mensen de m arktw aarde van het 
gas m oeten gaan betalen. Dat betekent: 
m aak het gas m aar peperduur, dan gaan de 
mensen wel bezuinigen. Geen woord over 
m aatiegelen vooi een betere warmte-i&o- 
latie. Hel enige was hij kan bedenken 
prijsopdrijving. Verder zegt hij nog dat de 
huisbrandolie zo duur is geworden in ver
houding to t het aardgas en dat degenen die 
oliestook hebben zoveel duurdei uit ziju 
dan  zij die gas stoken. O m  dit recht te trek
ken kan hij alleen een prijsverhoging v<ir> 
het gas bedenken. Geen w oord over een 
prijsstop  op huisbrandolie. De winst van 
Shell en andere oliem aatschappijen blijft 
onaangetast.
De regering wil d a t we ongeveer ?4 a 35 
cent per kubieke m eter gas gaan betalen, 
terwijl ze het aan hei buitenland levert voor 
14 cent per kubieke meter en terwijl bekend 
is dat de productie- en distributiekosten 
nog geen 2 cent pet kubieke meter, bedra
gen.

STROOM  VAN FFXLE PRO TESTEN  
Vrijwel onm iddellijk na hei bekend worden 
van het rcgeringsplan kwam een stroom

van protesten op  gang. Ook vanuit onze 
buurt. Zo schreef het H uurcom ité uit de 
H ugo de G rootbuurt een brief aan  de mi
nister w aarin  met scherpe bewoordingen 
hei plan  to t prijsverhoging werd afgewe
zen. Niet alleen het H uurcom ité, m aar ook 
huurdersverenigingeu, w oningbouwvereni
gingen en consum entenorganisaties lieten 
hun protest horen. Al deze protesten leid
den er al snel toe dat de regering één cent 
van de voorgenom en prijsverhoging 
afdeed. H et zou 7 cent worden; 4 cent per l 
jan u ari en dan nog eens 3 cent per I juli. 
Voor een gemiddeld gezin betekent dat 280 
to t 320 gulden m eer per jaar!
Ais de regering mocht menen dat dit wel 
aanvaardbaar is, dan  heeft zij zich lelijk 
vergist.

Dal blijkt uit de oprichting van de Lande
lijke In itiatiefgroep tegen de verhoging van 
de aaidgasprijs en dat blijkt in onze buurt 
ui:. Je  oprichting vuu het Aardgascom itó 
S taatsliedenbuurt. Steeds meer groepen en 
individuen gaan zich organiseren tegen deze 
verhoging van de woonlasten. In onze 
buurt worden aJ jaren  acties gevoerd voor 
verlaging van de enorm e hoge stookkkos- 
ten die de bewoners van de renovatiew onin
gen aan het Van Beuningenplcin en de 
bewoners van de nieuwbouw aan  de Wit- 
tenkade m oeten betalen.
Het spreekt dan  ook vanzelf dat de bewo- 
nerscommissie van De M agneet, van de 
W ittenkade, de huurdersvereniging en de 
huurcom ité’s uit de Staatsliedenbuurt en de 
H ugo de G rootbuurt het initiatief namen 
tot de oprichting van het Aardgascom ité
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Staatsliedenbuurt, sam en met de afdelingen 
van C PN  en PvdA . O ok de afdelingen van 
de PPR  en de PSP zijn benaderd, zij zuilen 
nog van zich laten horen.

T U R F VOOR RA A D SCOM M ISSIE 
Inmiddels heeft e r een vergadering p laa ts
gehad van een gem eenteraadscom m issie die 
zich bezighoudt met de aardgasprijzen. 
D aar was ook het A ardgascom ité Staatslie
denbuurt aanwezig, sam en met andere ste- 
delijke groepen. .Aan de raadsleden werd 
duidelijk gem aakt dat een felle opstelling 
tegen de verhoging van de aardgasprijs 
noodzakelijk is. Ido VVijers bood de raads

W ethouder W olffensperger krijgt uit handen van Ido W ijers een lu r f  aangeboden. De direkleur van het GEB (links) kijkt zor gelijk toe.

leden en wethouder W olffensperger elk een 
tu rf aan , verpakt in Sinterklaaspapier.
De commissie besloot dan ook unaniem  om 
de w ethouder dc boodschap mee te geven 
dat hij op de vergadering van de Begin (ver
eniging van gem eentelijke gasdistributiebe- 
drijven) tegen de prijsverhoging moest 
stem m en. Het heeft niets uitgehaald want 
in m eerderheid was de Vegin voor de p rijs
verhoging.
Dit betekent dat e r nog veel meer actie moet 
worden ondernom en om to t afstel van het 
regeringspian te kom en. Eerdaags zal in de 
gem eenteraad gesproken worden over de

vervolg op pag. 3

Rapport Direkteur Marktwezen:

Abattoir 
naar
Staatslieden
buurt

ln  een geheim rapport aan Burgemeester en 
W ethouders pleit de D irekteur voor het 
M arktwezen voor de vestiging van een 
nieuw slachthuis op het terrein van de C en
trale M arkthallen. Verder zouden er een 
vleesdisu ibutie cenirutn en aanverw ante In
dustrieën m oeten komen.
Dit ter vervanging van het verouderde 
slachthuis aan de Cruquiusweg dat al ge
ruim e tijd  mer verlies draa it, en waarvoor 
de direkteur van het M arktwezen als toe
ziend v oogd was aangesteld door B en W. 
Het lijkt er op  dat de aanbevelingen in 
genoemd rapport meer zijn ingegeven door 
prestige-overwegingen, dan door inzichten 
op het gebied van dc ruim iclijke ordening. 
Het is im m ers van weinig realiteitszin ge
tuigend, een stankoverlastbe/orgende 
industrie te gaan vestigen op een terrein dat 
aan  drie zijden door woonwijken begrensd 
w ordt.
Bij de in Nederland overheersende wind
richting zal de S taatsliedenbuurt het leeu
w enaandeel van deze stankoverlast moeten 
ondervinden.
D aarnaast zai dit nieuwe slachthuis veel 
zw aar verkeer naar de buurt trekken.
O p langere term ijn betekent vestiging van 
dit nieuwe bed rijf dat toekom stige u it
breiding van de woonbebouwing richting 
Bos en Lom m er onm ogelijk zal worden. 
D aardoor verliest de buurt kom pensatie 
voor het dalend inw onertal, tengevolge van 
dc sanering van de w ijk. En dit heeft weer 
gevolgen voor het voorzieningen pakket in 
de buurt.
Deze voorstellen worden nog m erkw aardi
ger als we bedenken dat in het W estelijk 
Havengebied industrieterrein ongebruikt 
ligt.
Pijnlijk is ook dat B en W opnieuw een der
gelijk veelom vattend plan voor het terrein 
van de M arkthallen opnieuw builen de in
spraak van de buurt proberen te houden. 
Het W 'ijkcentrum heeft dan ook een brief 
aan de gem eenteraad gezonden met de eis 
de plannen openbaar te m aken w aardoor ze 
in hei norm ale buurtoverleg besproken 
kunnen worden zodat de buurtbewoners 
zich een oordeel kunnen vorm en.
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10 jaar Open Hof!

Kerstfeest in uw 
eigen buurt?

Z ondag 25 januari geven leerlingen van de Van Bosscheschool in een totaal uitverkocht 
Elisabeth pasironaat een uitvoering van de musical: H et Geheim van de Tempel.
Een uitgebreid verslag vindt u in de Echo van 5 december.
Buur!bewoners die geen kaart hebben kunnen bemachtigen kunnen gerust zijn. In april 
'8 0  is er nog een uitvoering in de buurt.

Hei kan best zijn , dat u nu al denkt, w aar 
zal ik dit ja a r  met de Kerst naar loe gaan? 
Wist u dal er in uw eigen buurt ieder ja a r  
op  eerste kerstdag een groot feest wordt 
georganiseerd voor oudere buurtbewoners?

EEN STU K JE G ESC H IED EN IS 
In 1970 is het begonnen. Het ging weer 
kerstmis worden. E n  we ontdekten , dat het 
voor heel wat oudere buungenoten er niet 
in zat daar iets feestelijks van tc m aken. Tn 
het m agdalenahuis in de spaarndam - 
m erbuurt hadden ze de ruim te. Met wel 70 
mensen hebben we d aar toen kerstfeest 
gevierd. Van ’s morgens tot ’s avonds.

Het was zo gezellig, dat we het ja a r  daarop 
opnieuw met velen samen zijn gaan zitten. 
Sindsdien op verschillende punten: In het 
Polanem heatcr (Spaarndam m erbuuri), in 
de A tend (Zeeheldenbuurt en Oostelijke 
E ilanden), in de W iue Brug, in het Wesier- 
kw artier en de Nassaukerkzaai (Staatslie
denbuurt) en in dc Reiger (H ugo de Q root- 
buurt).
Er om stonden werkgroepen, die per buurt 
hei kerstfeest organiseerden. En zo is het 
intussen cen tienjarige traditie geworden, 
w aar al met al bijna 400 mensen mee ge
moeid zijn.

KERSTM IS 1979
Oofc dit ja a r  gaat het weer door. O p eerste 
kerstdag. V o o rd e  10e keer dus. En bij deze 
nodigen wij onze oudere buurtgenoten in 
de S taatslieden' en H ugo de G rootbuurt 
uit, om samen met ons kerstmis 1979 te vie
ren. De mensen, van wie wij een adres heb
ben, krijgen een persoonlijke brief. Wie 
geen brief ontvangt, m aar toch mee wil 
doen, kan zich opgeven.
Voor de Staatsliedenbuurt bij het wijkcen
trum , Van H allstraat 81, tel. 821133.
Voor de H ugo de G root/F rederik  Hendrik- 
buuri in buurthuis de Reiger, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 845676 (ook voor na
dere inform atie).
U  ontvangt dan  nog nadere berichten over 
tijden en program m a.
M ensen die op autovervoer zijn aangewe
zen, kunnen rekenen op  onze hulp hierbij. 
Mei. dièten kan rekening w orden gehouden. 
Aan de deelnemers wordt een bijdrage ge
vraagd van /  2 0 ,-  (voor de hele dag, alles 
inbegrepen).
Z o  hopen wij ook dit ja a r  weer fijn samen 
te kunnen zijn. H oudt eerste kerstdag vrij 
voor d it gezamenlijke kerstfeest!
M ensen, die het lêuk vinden om die dag 
mee ie werken, kunnen zich opgeven bij 
buurthuis de Reiger, tel. 845676.

KRANT VOOR 
ÉÉNOUDER
GEZINNEN
O p initiatief van een groep alleenstaande 
ouders en in samenwerking met de twee 
bureau’s voor alleenstaande ouders in 
A m sterdam  is een blad verschenen met de 
voorlopige naam  "A m sterdam se krant 
voor en door alleenstaande ouders en hun 
kinderen” . Dit blad wil aandacht schenken 
aan de positie van éèn-ouder-gezinnen. De 
redaktie van dit blad wil in de toekom st 
onderw erpen op sociaal-, politiek- en 
ekonom isch terrein benaderen vanuit de 
situatie van alleenstaande ouders.
D aarnaast ook ruim te voor belangrijke 
t.v.-uitzendingen, boeken en zaken als 
kinderopvang, speel- en uitgaansm ogelijk
heden .
Het is de bedoeling dat ook de lezers van 
het blad ruim te krijgen om  hun  ervaringen 
met elkaar te  delen. Er kom t een brieven
rubriek met de uitdrukkelijke bedoeling dat 
ook de kinderen hierin hun wel en wee 
kwijt kunnen.
Hel eerste num m er is mogelijk gem aakt 
doo r een éénmalige subsidie van de 
Stichting FIOM  N oord-H olland. Voor de 
voortzetting van het blad  loopt een 
subsidie-aanvraag bij de gemeente Am ster
dam .
Belangstellende alleenstaande ouders kun
nen dit blaadje gratis afhalen bij dc 
bureau’s voor alleenstaande ouders. 
Nieuwe Prinsengracht 53 en Keizersgracht 
212. In d it blad vindt u dan  een aan 
m eldingsform ulier voor verdere toezending

MVE

"Kommissie 
Open Huis"
G eachte Buurtbew oners,
Al zeer veel buurtbew oners hebben kennis 
gem aakt met de Kommissie ” Open H uis” 
van de Koperen K noop.
Deze bestaat uit mensen die zich proberen 
in te zetten voor een groep oudere buurtbe
woners.
Het blijkt regelmatig in gesprekken met 
vele ouderen dat zij zich eenzaam voelen. 
Vooral de avonden blijkt de eenzaam heid 
sterk naar voren te komen, het aüecn zijn 
brengt deze mensen vaak lot w anhoop. De 
kommissie is er wel achter gekom en dat 
veel mensen hunkeren naar een ander evan
gelie dan  enkel en alleen akties en nog eens 
akiies. Juist de groep buurtbew oners die 
verlangen naar een avondje u it, zijn de 
mensen die de krisisjaren zelf hebben rnec- 
gem aakt. Mensen die aan  den lijve hebben 
ondervonden wat arm oede was. Mensen die 
5 ja a r  oorlog hebben meegem aakt. Wat

willen wij van deze mensen nog verlangen? 
Blijft over de vraag: W at kunnen we ze nog 
bieden? Dat bleek erg weinig te zijn.
Deze problem atiek heeft de Kommissie 
Open Huis zich zwaar aangetrokken. Zij 
meende iets te  moeten doen om te laten blij
ken, dat deze groep mensen zeker nog niet 
afgeschfeven is. D aarom  hebben we naar 
het ju iste  medicijn gezocht, om  die vergeten 
groep die zich vooral ’s avonds zo eenzaam 
voelt, te helpen.
Het bleek da t doo r ontspanningsavonden 
deze mensen weer een beetje hoop kregen. 
Ze zagen dat ze niet alleen waren. Veel 
mensen kwamen uit hun isolem ent en kre
gen weer het gevoel er toch nog bij te 
horen.
De kom m issie Open Huis heeft nu ruim  een 
ja a r  gedraaid. Ze heeft daarbij enkele dui
zenden mensen binnen De Koperen Knoop 
gehad. Zelfs uit andere buurten en van 
buiten de stad kom en bezoekers. Veelal 
vroegere buurtbew oners die zich kennelijk 
nog steeds thuis voelen. M et de wetenschap 
dat er zoveel mensen zijn die deze therapie 
boven alles beter vinden dan medicijnen 
van de dokter, gaan we als kommissie o n 
verbiddelijk door. O p 19 december organi
seren we een grote K erstm arkt, op 21 de
cem ber Kerstbal en op 5 januari Nieuw- 
jaarsbal. Over het verdere program m a hou
den wij u via de W ijkkrant op de hoogte.
De toegang is voor iedereen, u hoeft 
nergens lid van te zijn.
Tot slot willen wij u eert paar Prettige 
Feestdagen en een Gezond en Voorspoedig 
N ieuw jaar tocwensen.

HET ARCHIEF 
PAKT UIT
Dit is de titel van een tentoonstelling van 
het G em eentearchief in het Am sterdam s 
H istorisch Museum.
Hoewel het G em eentearchief jaarlijks
20.000 bezoekers k rijg t, vindt men dat er 
nog grotere bekendheid aan het archief ge
geven m oet w orden. Vandaar deze ten toon
stelling. O p de expositie krijgt u  een indruk 
wat er zoal verzameld is in de laatste 700 
jaa r . Er w ordt duidelijk gem aakt hoe het 
archief tot stand is gekom en, wat je  er zoal 
kunt vinden en hoe je  dat voor allerlei on
derzoek kunt gebruiken.
Zondagsm iddags wordt de film 'H et Ar
chief’ vertoond en lopen er ook  archiefme- 
dewrerkers rond om  uitleg te geven.
De expositie duurt tot 6 januari en is dage
lijks te bezichtigen van 9.30-17.00 uur. Op 
zon- en feestdagen van 13-17jmr. _
Het A m sterdam s Historisch M useutn is ge
vestigd in het gerestaureerde Burgerwees
huis, Kalverstraat 92.
O p de expositie is het oudste gemeente
archief van A m sterdam  tc zien, waarvan 
bijgaande fo to ’s. Dit is de zogenaamde 
charterkast die stond  in de IJzeren Kapel 
van de Oude Kerk. De kast dateert van 
ongeveer 1475.

Taaldrukwerkplaats
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IK ZEG GOEIE AVQND 
TEGEN DE BUURVROUW

O p een aan tal zaterdagm iddageu hebben bibliotheek-bezoekers teksten geschreven en zelf 
ged ruk t. De teksten gaan over w at zij zien in hun huis en hun straat en over wai zij meem a
ken m et hun buren.
H et gem aakte werk is ook tentoongesteld in de bibliotheek. Vrijwilligers van de taaldruk
w erkplaats hebben teksten uitgekozen voor dit num m er van de w ijkkrant.
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Dienstverlening 
in "De Reiger”
Genia Soudain:
V anaf jun i jl. ben ik aan buurthuis de Rei
ger verbonden als opvolgster van Arnold 
Kooiker voor dc Sociale Dienstverlening, 
die door het vertrek van de vorige teamle
den wat stil kwam  te liggen. De komende 
tijd  hopen wij m et frisse m oed dat weer aan 
te pakken.
Sociale Dienstverlening houdt in: het hu lp 
verlenen bij de behandeling van problem en 
zoals: huisvesting, renovatie, sociale uitke
ringen, vragen rond de arbeidssituatie, 
huurkwesties, vereenzaming en burenru
zies. M ijn taak is samen m et de buurtbew o
ners de problem en op te lossen opdat ze in 
eventueel later voorkom ende situaties 
weten hoe te handelen.
Dit doen we al in de vorm van: het houden 
van spreekuren, het afleggen van huisbe
zoeken en bemiddeling naar instanties toe. 
Verder verspreiden we inform atiem ateriaal 
over: sociale wetgeving huren, arbeidsza
ken, belastingspreekuur, adm inistratieve 
hulpverlening en. indien nodig, krijgt u een 
verwijzing.
Dit alles doe ik in samenwerking met m ijn, 
kollega Nicolas Fernandéz die het spaans- 
talige spreekuur verzorgt. Wij houden 
spreekuur op de dinsdagochtend van 9.00-
12.00 uur en op de w oensdagavond van 19 
lot 21 uur.
Hebt u vragen o f problem en waarvoor u 
zelf geen oplossing weet, kom dan  even 
langs o f bel ons voor het m aken van een a f
spraak {tel.: 845676). Voor buitenlandse 
buurtbew oners hebben wij ook folders in 
hun eigen taal.

Genia Soudain 
Buurthuis ‘ De Reiger** 

Van Reigersbergenstraat 65

BEWONERSKOMITÉ 
Staatslieden-Hugo 
de Grootbuurt
Buurtbewoners,
Het bew onerskom itè wil gebruik maken 
van de W ijkkrant om  u een paar PR E T 
TIG E FEESTD A G EN  te  wensen en een 
VOORSPOEDIG 1980. M et de wens dat de 
vernieuwing in de N O P, spoedig zal verlo
pen.
Ook kunnen wij u  vertellen dat dit komiiè 
toezicht krijgt op de kandidaten welke 
voorgesteld worden voor de nieuwbouw, 
opdat een eerlijke verdeling ons terecht 
ieek.
Dit projekt in de N O P van de Staatslie
denbuurt, moei zijn voor de buurtbew o
ners, die inspraak hebben gehad in het Ste- 
debouwkundig plan  en nog mee doen in de 
ontwerpteams.
Wij hopen ook dat u in 1980 het vertrou
wen blijft hebben in dit Komité om  met 
elkaar zich sterk te m aken, voor een snelle
re nieuwbouw en betaalbare huren.

m et V r ien d el i j ke groet en , 
H . Swalef, sekretaris Bewonerskomitè

tel. 867649.

De redaktie van de w ijkkrant 
wenst alle buurtbewoners een 

prettig kerstfeest 
en een 

voorspoedig 1980

FOTOGRAFIE IN DE 
WITTE BRUG
In jan u ari en februari starten er weer ver
schillende fotografie- en donkere kam er 
cursussen.
Er zijn  cursussen voor beginners en voor 
gevorderden. Verder is er een cursus spe
ciaal gericht op het op allerlei manieren 
ontwikkelen van films. D aarnaast kunt u 
ook  meedoen met de w erkgroep fotografie, 
w aar u zich in  groepsverband m et verschil
lende soorten fotografie kunt bezighouden, 
onder deskundige leiding, 
in fo rm atie  en opgave:
Buurthuis De W itte Brug, De W ittenstraat 
27, telefoon 848672.

Aktie manifestatie in januari

De buurt op de bres
Iedereen weet wel dat e r in onze wijk vele 
akties gevoerd worden door vele komitees 
en op vele gebieden. M aar wie precies en 
w aar en w aarvoor precies, da t wil nog wel 
eens onduidelijk blijven. O ok zijn aktie- 
groepen niet altijd  van eikaars aktiviteiten 
op  de hoogte.
Een centraal punt w aar zoveel akties zich 
om heen bewegen en wat ieder van ons na 
aan  het hart ligt is: wonen. Juist in een wijk 
als de onze worden we dagelijks gekonfron- 
teerd met de vragen: hoe woon ik; hoe krijg 
ik een woning; to taan : wanneer storten  die 
huizen aan  de overkant in? ...... .Anders ge
zegd: het gaat erom  dat de stadsvernieu
wing van de grond kom t. En dan  heb je  het 
niet alleen meer over de huizen zelf, m aar 
net zo goed over de hele woonomgeving en 
alle voorzieningen in de buurt: van winkels 
to t scholen to t buurthuizen.
O p 29 oktober is door een aantal bestaande

groepen het initiatief genomen om vanuit 
die verschillende uitgangspunten to t een ge
zam enlijke aktiviteit te komen: samen sta je  
sterk. H ierdoor kom en groepen in kontakt 
met elkaar en kom en meerdere mensen in 
aanrak ing  met w aar die groepen mee bezig 
zijn. Besloten is om  in eerste instantie te 
kom en tot een Aktie M anifestatie in het 
weekend van 18/19 januari.
Deze m anifestatie zal zowel inform atief als 
gezellig m oeten zijn. W at de inform atie be
treft w ordt er gewerkt aan  een tentoonstel
ling. Hét is de bedoeling da t de aktiegroe- 
pen zo precies mogelijk duidelijk maken 
w at er overal in de buurt aan  de hand is en 
wat eisen zijn die gerealiseerd moeten wor
den.
Voor de gezelligheid zal alleen gezorgd 
kunnen worden als er voldoende buurtbe
woners op  18 en 19 januari 1980 meedoen: 
on thoudt de datum  dus m aar vast.

Aardgasprijzen

Klimplant en 
kabeltelevisie

ïn  elke straat w ordt o f  is de stoep openge
broken voor het leggen van de netkabel 
voor de aansluitingen op de Kabeltelevisie. 
De kabelsleuf w ordt pal langs de gevel van 
de huizen gegraven. H elaas moeten we con
stateren  dat daarbij de klim planten en te- 
geltuim jes nogal eens sneuvelen. De bedrij
ven die het graafw erk hebben aangenom en 
scheppen de planten en tuintjes gewoon 
weg. M et de dood van de planten als ge
volg.
W elnu, volgens het hoofdkantoor van 
Kabel-TV is dit uitdrukkelijk  niet de bedoe
ling! Voor de nieuwe kabel is een strook 
aangewezen van 50 centim eter uit de gevel. 
Dat houdt in dat klim planten en gevel- 
tuinen van één tegel breed zonder meer on t
zien kunnen worden en dus ontzien moeten 
worden.
Kabel-TV heeft dit w ijkcentrum  verzekerd. 
Van onze kant hebben we Kabel-TV ver
zocht d it dan  ook door te geven aan de aan 
nem ers die het graafw erk verrichten.
Van nu a f  aan kunt u dus met dit bericht in 
de hand de ” m annen in de sleuf”  vragen 
uw plant o f  tuin te sparen en de kabel er 
met een slinger om heen te leggen. 50 cen
tim eter biedt daartoe echt nog wel de ruim 
te. Z ijn  er toch klachten over "n ie ts  on t
ziend”  graafw erk, licht dan  het wijkcen
trum  in.
Nu we het toch over tuintjes en klim planten

PRIJSWINNAARS 
W.C.S. 
jubileumaktie
le  prijs: 15 dagen C anarische Eilanden: 
M evr. M .W . Haselager-v. V oorst, de Kem- 
penaerstraat 12 81
2e prijs: 15 dagen Algarve, Portugal:
H r. P . Zw artjes, Lindengracht 3 0 6 III 
3e prijs: 15 dagen M allorca:
H r. B ouland, R. v. Dekemaweg 211 
4e prijs: 8 dagen Costa del Sol, Spanje:
H r. H . Sellemans, le  K eucheniusstraat 41 
5e prijs: 8 dagen Oostenrijk:
Fam . Slagter, v. H ogendorpstraat 879 
6e prijs: 8 dagen O ostenrijk:
Mevr. de Leur, de W ittenkade 1161 
7e prijs: 4 dagen Parijs:
C arla van der Tas, de W ittenkade 112 I 
8e prijs: 4 dagen Londen:
H . Kouwenberg, Fann. Scholtenstraat 5 9 1

M evr. H aselager-v . V oorst on tvan gt de  
eerste prijs uit handen van  de hr. W itsehge  

voorz itter  van  de w inkeliersveren iging.

hebben: het is nu de tijd om  plant en tuin 
weer eens te verzorgen. We spitten de grond 
weer eens los. W at com post, o f beter nog 
koem est, is prim a. De bollen (tulpen, hya- 
cinthen, crocussen, blauwe dru iljes, enz.) 
kunnen nu de grond in, voor een M aduro- 
keukenhof in 't  kom end voorjaar. 
Loshangende rwjjgen van onze klimplanten 
binden we weer eens op. W at voetgangers 
al te zeer in de weg hangt, suoeien we. In
specteer ook de draden waarin de plant ge
klom m en is: met het ja a r  wordt de plant 
zw aarder. Het kan  zijn  dar de draden aan 
vervanging toe zijn  o f  te dun  om  nog meer 
gewicht lang te dragen. Een van de muiu 
gewaaide klim plant is geen propaganda 
voor het straattuinieren!
Koop staalkabel o f  nylonkoord (in een neu
trale kleur) van bijvoorbeeld een halve cen
tim eter dikte. G eknoopt aan de beugels van 
regenpijp o f  balkon, o l\a a n  een ‘’schom- 
m elhaak”  (gedraaid in dakgoot o f  kozijn) 
houdt deze kabel gegarandeerd.
Nog mooier is het om deze kabel door gaas 
(van redelijke kwaliteit) te vlechten. Wie 
dat niet alleen verticaal doet. maar ook ho
rizontaal, ouder de raam kozijnen d oor, zal 
z ’n plant de kom ende jaren  eens even zien 
"u itp ak k en ” .
Overleg bij de2e am bitieuze plannen wèl 
met de buren op de trap .

JS

vervolg van pag. 1

prijsverhoging. H et is van groot belang om 
de gehele gem eenteraad dan te confronte
ren m et een dem onstratief protest.
Verder gaat er een protestverklating naar 
de regering en is een campagne op  touw  ge
zet om  iedereen die zich verzei tegen de 
prijsverhoging een affiche voor het raam  te 
laten hangen met de tekst ” tegen de verho
ging van dc aardgasprijs. N ederland - 
A ardgasland” .

Op m aandag 26 novem ber heeft er boven
dien al een landelijk beraad plaatsgevonden, 
over coördinering en verheviging van de ac
tie en over de vraag welke verdere stappen 
ondernom en moeten worden.
O ok in onze buurt gaat het Aardgascom ité 
doo r m et het ontwikkelen van nieuwe ak- 
tiviteiten.
De w ijkkrant zal u ervan op de hoogte hou
den.

Tot slot nog dit: als er groepen zijn die zich 
willen aansluiten bij hei aardgascom ité dan 
kunnen zij zich in verbinding stellen met de 
volgende contactpersonen:
V oor de H ugo de G rootbuurt: M enno 
Evers, Van H ouw eningensiraat 33hs.
Voor de Staatsliedenbuurt: Wim Corduwe
ner, telefoon 864730.

HH

A M STERDAM  ÏN 
U N IV ERSITEITSBIBLIO TH EEK
O ok iu de tentoonstellingsruim te van de 
universiteitsbibliotheek (Singel 425) is een 
expositie fngerichr over het verleden van 
A m sterdam . O ok deze tentoonstelling is 
voor iedpreen toegankelijk. Tc zien zijn: 
oude prenten , schilderijen, pam fletten, 
plannen voor stadsuitbreiding. O ok het n a 
bije verleden krijgt aandacht. 
Openingstijden: op werkdagen van 9.30-
12.00 u u r en van 13.00-16.00 uur.

Pleeggezinnen 
gezocht
De C entrale voor Pleeggezinnen in Noord- 
H olland zit dringend verlegen om opvang- 
adressen w aar jongeren die in de problemen 
zitten voor enkele dagen o f weken onder
dak, voeding en aandacht krijgen. O p die 
m anier kunnen ze wat eol rust komen te r
wijl een hulpverleningsinstelling helpt bij 
het vinden van een passende oplossing vi>or 
de m oeilijkheden.
Opvangadressen kunnen zowel door 
gezinnen ais door mensen die samenwonc» 
en alleenstaanden worden aangeboden. 
Heeft u ruim te en ziet u iets in deze m oei
lijke, m aar wel erg zinvolle en belangrijke 
taak , neem dan  kon tak t op  m et de:
C entrale voor pleeggezinnen Noord-H ol- 
land en Utrecht.
Koninginneweg 184a in A m sterdam , tel.: 
712115.



CONS HUIS

De Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 119

Op woensdag 19 decem ber 1979:
De groi e K erstm arkt.
Tevens zullen weer door de winkelier.4; g ra 
tis loten worden aangeboden bij iedere aan
koop.
O pen van 10 u m  6 uur. W ij hopen dat er 
weer net zoveel mensen komen als vorig 
jaat - gratis toegang.

O p vrijdag 21 december:
G root Kerstbal. A anvang 20.00 uur. Zaal 
open 19.30 uur.
Dc toegangskaarten worden verkocht aan 
de bar in de Koperen K noop. Prijs 1 

i ttlildcn.

HUURSPREEKUUR
Het H uurcom itè H ugo de Groot-ZFred. 
H endrikbuurt houd t twee keer in de week 
huurspreekuur. U kunt d aar gratis advies 

| en hulp  krijgen bij woon* en huurzaken. U 
f kunt ?ich d aar ook aanm elden om ons te 
j helpen bij ons werk.
; H et huurspreekuur wordt gehouden in 
i buurthuis ‘t  T refpunt. U kunt er terecht op 
} m aandagavond van 7 tot 8 uur en op 
| w oensdagochtend van 10 tot 11 uur. Het 

adres is 3e H ugo de G rootstraat 5, telefoon 
$42473.

OPROEP 
VOOR
BUURTBANDJE
Iedereen die een m uziekuistium ent be
speelt, o f dat nu en w asbord, zingende 

! zaag. houten  poo t, piano, g itaar, bas o f  een 
trom pet is, kan dit laten horen op 5 mei tij
dens lier H ugo de O rootfestival. Het is de 
bedoeling da : er een bu tm band je  gefo r
meerd w ordt om  de muziek te verzorgen op 
het buurtfeest.
iedereen die zijn instrum ent enigszins 
beheerst kan zich aaiuneiden bij Jan  Oud- 
huis, Van O ldenbarneveldtstraat 96c. tele
foon  842141.

Oecumenische 
Adventsdiensten
In  de adventstijd , voor hei kerstfeest, hou
den de gezam enlijke kerken in de Staatslie
den- en Spaarndam m erbuurt een drietal 
korte vrijdagavonddiensten. 

jH e t them a van de diensten is ” de komst 
) van C hristus ia  de wereld van n u ” ; is er nu 
i wel een plaats voor hem? en w aar dan?
( De bijeenkom sten worden gehouden op 7, 
[ 14 en 21 decem ber in de N assaukerk, De 

W ittenstraat 114. Aanvang 19.30 uur.
De diensten zullen ongeveer een half uur 
duren.
Iedereen is van lian e  welkom.
Voor nog meer inlichtingen kunt u bellen 
met 844814. 861175 en 829832.

M agdalena-parochie
N assaukerkgem eente

Prinsessekerkeem eem e

' \

Tijdens de koffie-ochtend voor vrouwen op 
woensdagochtend 19 decem ber van 10.00 -
12.00 uur kum  u kerststukjes m aken o .l.v . 
N atasja Bolm an, specialiste in bloem schik
ken.
Zelf meenemen: ruim e bakjes, kaarsen en 
bloem en o f  plantjes. Ons Huis zorgt voor 
groen, pepers etc.

De toneelklub zoekt versterking met 
MANNEN»!
Vrouwen kunnen wel veel, m aar het is 
zoveel werk om ze uit te dossen, en de 
stem m en te verdraaien en de houding bij te 
vijlen tot ze een béétje op heren lijken. 
A m ateurs-acteurs, kom op! f!
(E!ke m aandagm iddag van half twee lot 
h a lf  vier).

Een paar vrouwen willen in de toekomst 
een restauran t voor en van vrouwen gaan 
beginnen. D aarover willen zij eens van ge
dachten wisselen met andere vrouwen: over 
de etenstijden, de aankleding en het soort 
eten.
W oensdag 12 december koken zij in Ons 
Huis voor vrouwen (en kinderen) die zich 
vóór tw aalf uur diezelfde dag hebben opge
geven.5v»wi.
Ook ais u niet kunt kom en eten bent u 
welkom vanaf half acht ’s avonds, (voor 
het eten bellen: 84 12 62).

Ons H uis heeft nu ook een klein handwerk- 
groepje, elke w oensdagavond. Uw eigen 
breiwerkje mag mee, m aar u kunt ook leren 
m et de naaim achine om te gaan. Eén van de 
m oeders van de kinderen in de peuterspeel
zaal wil u wel êéu en ander wijs m aken over 
de kleerm akerskunst.

AMSTERDAMSE ACCORDEON 
VERENIGING "EXCELSIOR"
H et nieuwe seizoen is reeds begonnen. De 
A .A .V . ” Excelsioi” , opgericht in april 
1919. wil haar orkesten uitbreiden. De 
orkesten staan onder leiding van de heer G. 
J . R ik. Wij vragen leerlingen, jeugdleden 
en gevorderde speelsters en spelers. Elke 
donderdagavond repetitie.
Voor inlichtingen kunt u bellen: 020- 
101414.’

BELANGRIJKE ADRESSEN

Aan de e igenaars van 
honden

Beste D ierenvrienden,
Wij begrijpen dat u veel van uw diei h o u d i. 
M aar heeft u zo ’n hekei aan kinderen, dat u 
er geen rekening mee houdt, da t het enige 
plekje w aar wij in het speelkwartier heen 
kunnen, de speelplaats in de Van Hallstraat 
is. Het speleri is ons daar onm ogelijk door 
de vele hopen hondenpoep. Nu zouden wij 
u willen vragen: laat alstublieft uw hond 
ergens anders zijn behoefte doen! Want 
dan  kunnen wij weer norm aal spelen. Al
vast bedankt namens A nja, Frances, 
Willie, P eu a , C arla, Pascale, Esther en de 
andere kinderen van

de Beniinckschool.

H O ND IN 
G O O T

DANK U
Regelmatig ontvingen wij brieven zonder 
afzender en adres. Hoewel de inhoud van 
deze brieven vaak erg interessant is voor de 
andere buurtbew oners kunnen we ze dan 
niet plaatsen.
Als u toch de moeite neemt een b rief ie 
schrijven vergeet u dan  niet uw naam  en 
adres te vermelden. Eventueel kunt u dan 
vragen o f wij uw bijdrage aan de W ijkkrant 
zonder uw naam  willen plaatsen.

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 , V an 
H allstraat 81. tel. 821133.
- op elke tweede m aandagavond van dc 
m aand op de w ijkraadsvergadering komen 
aanvang 20 uur - plaats: Van Lim burg Sti- 
rum straat 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 w erkdagen bereikbaar in  het wijkcen
tru m , Van H allstr. 81, tel. 829231.
VOORPOST GEMEENTE
M anneke Kuipers, voorpost funktionaris 
van de gemeente voor onze bu u rt, 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 uw problem en, ook 
huur- en woonzaken.
Spreekuur:
m aandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij
dagm orgen van 9 tot 12 uur en m aandag
avond van half 7 tot 8 uur.
De Koperen K noóp, spreekkam er l. Van 
L im burgS tirum straat IJ9.
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 
hei 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
ln  het ontm oetingscentrum  'K operen 
K noop’, Van L im burg S tirum str. 119 - tel. 
865606 houdt het ISCO en PSC  een m aat
schappelijk w erkspreekuur op donderdag
ochtend van half 11 tot 12 uur. O p andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: ISCC - tel. 
266287/268209 (behalve op  vrijdag) en 
P S C -te l . 7)9924.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren m aatschappelijk werk ” De Rei
ger” , Van Reibersbergenstraat 65, tel.: 
845676
dinsdag: 9.(H M 2.00uur 
woensdag 19.00-21.00 uur.
(Oók voor Spaanstaligen).

Spreekuren m aatschappelijk werk in ” De 
Witle Brug” , De W ittenstraat 27. tel.: 
848672
m aandag: 9.00-13.00 uur 
dinsdag: 19.00-20.00 uur 
vrijdag: 9.00-13.00 uur 
w oensdagavond spreekuur voor jongeren.

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 woonproblem en.
Eerste N assaustraat 17. tel. 865029.

RECHTSWINKEL,
Rozengracht 105 
Tel.: 255956

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

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

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
m aandagochtend van 9.30-11.00 uur in de 
K operen K noop, Van L im burg S tirum 
straa t 119
m aandagochtend van 9.30-11.00 uur in het 
buurthuis ’De Reiger’ , Van Reigersbergen* 
straa l 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in de Van Boetzelaer- 
s traa t 49, tel. 844352.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOROUDEREN
A fdeling 7 van dc 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.

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.

BEJAARDENHULP/GEZINSVER
ZORGING
spreekuur in de Koperen K noop, 1ste, 2de 
en 4de woensdag van de m aand van 2-3 uur 
’s m iddags, in de 2de spreekkam er, 
o f  op alle werkdagen Stichting Protestants 
Socidal C entrum , 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 dc G roo tbuurt: Buurthuis De Reiger 
tel. 845676(tussen 10.00en 14.00 uur).

ADVIESCENTRUM CPN
Voor rechts-, belasting- en huuradvies.
Van der H oopstraai 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 de Van H ogendorpstraat 45.

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

s tr. 2, tel. 840479 - van m aandag  t/ in  vrij
dag tussen 1 eu 2 uur ’s m iddags.

- voor de H ugo de G roo tbuurt; Rombout 
H ogenbeetstraat 70, te!. 867908 - m aan
dag t /m  vrijdagm iddag van half 2-2 uur.

H el Inform atiecentrum  
zoekt

VRIJW ILLIGERS
die willen helpen bij het verzamelen van 
m ateriaal over onze buurt en het inrichten 
van de inform atieborden.
Aanm elden bij de Koperen Knoop, Van 
Lim burg Stirum straat 119, tel.: 865606, 
liefst !s m iddags, vragen naar Piet Vink.

V oor uw' familiefeestjes, vergaderingen, 
klubbijeenkorosten enz. staat D F 
K OPEREN KN O O P voor u  klaar.
Nieuwe leiding.
Gezellige zalen voor 30 tot 150 personen. 
Geheel verzorgde partijen.
Vraag eens nadere inlichtingen bij de 
beheerder Han Schouten, telefoon 865606, 
Van L im burg Stirum straat 119.

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

R edaktle;
M artin  van Etten (koördinatie) tel. 848668 
H ans H artm an, tel. 860713 (Hugo de 
G rooi buurt)
Jan  Kuyk
Wrim Stevenhagen (tekeningen)
H an Sieveking (fo to ’s)
C or Bergveld (fo to ’s)
M arjan  G erriise(opm aak)

K opij v o o r  tiet jan u ari-n um m er in leveren  
vóór  15 decem ber (1)

Klachten over de bezorging: tel. 821133. 
Redaktie-adres: Van H allstraat 81.


