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NIEUWE KRAAK-AKTIES IN VOORBEREIDING

Krakers van Beuningenstr 
wijken voor 
stadsvernieuwing
De krakers in de Van BeuningeuMraat heb- 
hen op de buurtvergadering van 25 maart 
j). verklaard dat zij hun gekraakte panden 
vrijwillig zullen verlaten. ‘'AU de sloop be
gint, dan zijn wij weg. We houden ons aan 
de datum van 1 april. We willen de stads
vernieuwing niet in de weg zitten". Aldus 
een w oordvoerder van de krakers. 
Wethouder Schaefer voor de Stadsvernieu
wing had de bewoners in een brief medege
deeld dat ze op I april vertrokken moesten 
zijn. Oe panden Van Beuningenstraal 4 tof 
en met 40 en de Van der Duynstraat 9 en 11 
moeten gesloopt worden. Dit volgens het 
t'ascringsschema van de nieuwbouw in de 
Noord-Oosl-Punt van de Staatslieden
buurt.
Van de 130 krakers worden een kleine 40 
door de gemeente geholpen. Voor de overi
gen wil het gemeentebestuur, ondanks her
haaldelijk aandringen >an de kant van de 
krakers, het bewonerscomité in de N .O .P. 
en hel W ijkcentrum, geen oplossing bieden 
in de vorm vnn tijdelijke woonruimte. 
l>e krakers kondigden dan ook tegelijker
tijd nieuwe akties aan: "E r zullen nieuwe 
panden gekraakt moeten worden ah  de ge
meente ons niet vvii of kan helpen. We ac- 
ceptereu onze verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de stadsvernieuwing, en gaan 
daarom weg. M ar we moeten wel weg 
kunnen. We moeten tenslotte ergens 
wonen*'.

Vertraagd
Een vijftal krakers wordt door de dienst 
Herhuisvesting aan een distributiewoning 
geholpen. Ze zijn inmiddels aan de beuri. 
Voor de krakers die wei een urgentiebewijs 
hebben, maar die nog niei hun wachttijd 
hebben uitgezeten wil de gemeente helpen 
in de tijdelijke verhuur sektor.
Overigens is het nogal twijfelachtig wat die 
tijdelijke verhuur betreft. Het gemeentelijk 
apparaat is vooralsnog niet in staat geble
ken tijdig voldoende leegstaande panden 
beschikbaar te hebben. Reden voor de kra
kers het laatste restje vertrouwen in het ge
meentebestuur te verliezen. ’*We geloven er 
niet meer i», de gemeente is gewoonweg 
niet in siaat onze mensen te helpen” . Een 
deel van de bewoners heeft daarom  zelf een 
oplossing voor hun problemen gezocht. Er 
zijn al andere panden gekraakt, en cr zullen 
nog meer akties volgen voordat alle be
woners een onderdak hebben gevonden.

De kraakbeweging is niet al te pessimistisch 
wat betreft de mogelijkheden in dit opzicht. 
Er lijken nog voldoende leegstaande kan
toor* en spekulatiepanden te zijn om een 
kraakoplossing van de huidige problemen 
mogelijk te maken. De krakers wijzen erop 
dat deze leegstand, ontoelaatbare, in een 
stad met meer dan 50.000 woningzoeken
den. tot nu toe alleen door de kraakbewe
ging effektief kan worden aangepakt. "D e 
gemeente zou blij moeten zijn met wat de 
kraakbeweging nu doet” .
De krakers stappen nu weliswaar op, maar

Op 29 maart namen de krakers afscheid van
van ” Jan  van

gaan door met hun strijd tegen cïe woning
nood en een gemeentebestuur dat onmach
tig is gebleken een krachtig beleid hiertegen 
te ontwikkelen.
” Wi j willen nu met onze eigen akties aanto
nen dat wat de gemeente niet kun, namelijk 
andere huizen aanbieden, dat wij dat wei : 
kunnen” .
De kern van het probleem vandaag de dag 
is terug te voeren op het foutieve beleid van 
Bouw- en Woningtoezicht een aantal jaren 
terug. De oorspronkelijke bewoners van de 
panden aan de Van Beuningenstraat 
werden vóór 1976 uitgeplaatst. Op dat mo
ment waren er echter nog geen plannen 
voor sloop en nieuwbouw op die plaats. 
Daardoor raakten de panden in 1976 alweer 
snel bewoond. Gezien de woningnood in 
Amsterdam een nogal voorspelbaar gebeu
ren. Het huidige gemeentebestuur ex kent

hun huizen met een symbolische begrafenis 
Beuniitgen”

weliswaar de fouten die in hei verleden zijn 
gemaakt, maar is niet bereid de gevolgen 
daarvan te dragen.
Al vanaf voorjaar ’7tf, de periode van de ter 
visie iegging van het Stedebouwkundige 
l’lan voor de Noord-Oosl-Punt, is B en W 
van Amsterdam volledig op de hoogte met 
de situatie die in de Van Beuningenstraat 
ontstaan was. Herhaaldelijk is hen er op ge
wezen dat er een oplossing gevonden moe*u 
worden die voor iedereen aanvaardbaar 
zou kunnen zijn.
Juni vorig jaar nog zonden de krakers een 
adres aan de gemeenteraad om voor hun 
zaak te pleiten. Daarop kwam van de kant 
van ft en W het voorstel alle krakers die in 
het bezit van een urgentiebewijs zijn op een 
o f andere manier te helpen. Verder werd de 
krakers de mogelijkheid geboden alsnog.
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BOUW
Middenschool 
start in mei
Binnenkort begint de bouw van de Midden
school Cenirum-Oud-west op het voorma
lige kermisterrein tegenover de markthal
len. De Wethouders voor Ruimtelijke O r
dening en Onderwijs hebben een Stede- 
bouwkundig plan voor dit gebied goedge
keurd.
Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de 
definitieve vormgeving van het projekt. Er 
zijn daarom  nog geen tekeningen be
schikbaar, maar in hoofdlijnen komt het 
plan op het volgende nee/:
* In de noord-west hoek van het terrein 

komt de middenschool.
* Het gebouwtje van het rayonkantoor 

Volkshuisvesting blijft voorlopig staan. 
Op den duur zal het echter moeien ver
dwijnen.

* Er komt ook ruimte voor woningbouw. 
Langs de Kostverlorenvaart komt een L- 
vormige bebouwing met woonbestem
ming. Dit wordt een doorstroomingspro- 
jekt voor stadsmnieuwingsurgemen uit 
de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt.

MIDDENSCHOOL
ln mei begint de bouw van de midden
school. Er hoeft niet geheid te worden en 
het projekt wordt uitgevoerd in systeem
bouw: een stalen frame en panelen van 
hout en kunststof. De produktie van deze 
bouwelementen draait momenteel op volle 
toeren omdat de school in augustus ’8() de 
eerste leerlingen moet kunnen ontvangen. 
Er komen in toaal 40 klaslokalen in 2 lagen. 
Daarnaast 2 gymnastieklokalen en 2 
basketbalveldjes. Momenteel wordt gestu
deerd op dc mogelijkheid van cen "multi- 
funktioneel" gebruik van de school. Het is 
de bedoeling dat de basketbalveldjes open
baar blijven, dus ook door buurtbewoners 
gebruikt kunnen worden. Verder wordt nog 
bezien in hoeverre het schoolgebouw ge
bruikt kan worden voor sociaal-kulturele 
aktiviteiten.

Queen of Salsa

Celia Cruz
Ismael Miranda

en het orkest van

Nelson Gonzalez
DE HOEKSTEEN

Jan  van Galensiraat 
vrijdag 11 m aart,  21.00 uur



WiJKKRANI

l)e Tweede Nassaustraat in dc twintiger jaren. De foto is genomen van de kant van de 
Nassaukude. Historische foto beschikbaar gesteld door de Historiwhe Topografische 
Atlas van de Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.

Burenhulp vraagt 
vrijwilligers

Besluitenloosheid 
rond toekomst 
Wittenbuurt
Het buunkom itee ''W itteneiiand”  heeft 
een brief gestuurd aan de raadskommissies 
voor Ruimtelijke Ordening en Stadsver
nieuwing.
In deze brief vragen zij een spoedig besluit 
over de toekomst van de tweede Nassau- 
staat en omgeving. Daarbij stellen zij zich 
achter de plannen van de Ambiclijke 
Buurtgroep om de problemen rond de 
slechte woon- en verkeerssituatie aldaar 
aan te pakken.
Deze plannen komen neer op sloop en 
nieuwbouw en een verbreding van de 2de 
Nassaustraat. (Zie ook Wijkkrant van ja 
nuari 1980).
Wethouder Schaefer stond aanvankelijk 
positief tegenover het voorstel van de 
A.B.G. m aar wethouder v.d. Vlis wilde als
nog een onderzoek naar de bouwtechnische 
kwaliteit van de woningen. Hij liet zijn 
ambtenaren een nieuw plan maken waarin 
de beslaande rooilijnen gehandhaafd blij
ven. De woningen zouden grondig verbe
terd moeten worden. Naderhand kwam er 
nog een derde plan ter tafel. Dit is een nog 
verdere afzwakking van het oorspronke
lijke: er zal slechts een gedeeltelijke verbe
tering van de woningen plaatsvinden.
Het buunkom itee is het niet een.s mei deze 
gang van zaken. In hun brief houden ze 
vast aan de oorspronkelijke plannen, 
d.w\z. verbreding van de tweede Nassau
straat en sloop en nieuwbouw. Het door 
v.d. VUs gevraagde bouwtechnische 
onderzoek zal de besluitvorming tenminste 
anderhalf jaa r ophouden.
Dc onhoudbare verkeerssituatie blijfi be
staan in de nieuwste plannen. Verbetering 
van de beslaande woningen wordt een kost
bare zaak vanwege de slechte funderingen. 
Gevolg is dat de huren na renovatie onge* 
veer gelijk zullen zijn aan die bij sloop en 
nieuwbouw. Alleen het oorspronkelijke 
plan biedt de garantie voor een snelle stads
vernieuwing op de ze plaats. Aldus het 
buurtkomitee.

MvE

De "Burenhulp Staatsliedenbuurt" bestaat 
uit een groep buurtbewoners, die kosteloos 
allerlei karweitjes opknappen voor mede- 
buurtbewoners die dat zelf niei meer kun
nen.
Het zijn van die klusjes, waarvoor je eigen
lijk geen vakman kunt laten komen, maar 
die toch wel moeten gebeuren. Bijvoor
beeld: boodschappen doen, een recept weg
brengen, een stekker aan een snoer zetten, 
een kast verplaatsen, iets ophangen, formu
lieren invullen of zomaar een bezoekje. 
Daar de meeste buurtbewoners die om zo’n 
hulpje verlegen zitten bejaarden zijn, werkt 
de burenhulp samen met de Wijkpost voor 
Bejaarden.
Wij hebben nu dringend behoefte aan nieu
we vrijwilligers om b.v. ê£n keer per weck

boodschappen voor iemand te doen, of 
eens een klusje op te knappen bij mensen in 
uw eigen buurt. We denken aan huisvrou
wen, studenten, werkelozen, gepensioneer
den, of anderen dic af en toe een uurtje 
over hebben. U kunt zich opgeven bij de 
kontaktpersonen:
Marjo en Koos, van Hogendorpsiraat 114 
hs, tel. 842127
Martha en Frans, v. Hogenüorp&traai 141, 
tel. 842451
en bij de Wijkpost voor Beiaarden, van 
Boetzelaerstr. 49, tel. 844352.

De kontaktpersonen verdelen de binnenko
mende aanvragen over dc vrijwilligers, die 
dan (zonder betaling) de burenhulp verle
nen.

' KORT NIEUWS
Gezondheidscentrum
De woningbouwvereniging Rochdale en dc 
buurrgrocp Gezondheidscentrum hebben 
archilekt J. Nust gekozen voor de verdere 
uitwerking van dc plannen. De heer Nust is 
geen onbekende in de buuri. Hij heeft de 
verbouwing van de Witte Brug gedaan en 
een ontwerp gemaakt voor de inhan) aan de 
Frederik Hendrikstraat.

Dr. Rijk Kramerschool 
De verbouwing van de school vordert goed. 
Nog dit schooljaar zullen leerlingen, lera
ren en leraressen terug kunnen naar hun 
eigen school.
Hei noodschoolcoinplex op hei Frederik 
Hendrikplantsoen wordt dan afgebroken. 
Daarna start de dienst Beplantingen met dc 
renovatie van het plantsoen.

Haarlemmerpoort
Het vormingscentrum Haarlemmerpoort tn 
de Van Beuningenstraat heeft haar deuren 
gesloten. Dii centrum voor gedeeltelijk 
leerplichtigen van 16 jaar, kreeg de laatste 
tijd te weinig aanmeldingen. Momenteel 
zijn er plannen om de vrijgekomen ruimte 
te gebruiken voor een gekombineerde kleu- 
ter-basisschool.
\mbtclijke*Buurt«Groep
Dc A.B.G. krijgt een eigen onderkomen 
aan de Van Limburg Stimmstraat. 
De?c overleggroep naar hei gemeemebe* 
'ituiir zal daar ondermeer een rekenaar sta
tioneren.

Tramremise
B en W van Amsteidam hebben onlangs be
sloten dat er geen tramremise komt op het 
terrein van de Westcrgasfabriek naast het 
Westerpark.

Brandweerkazerne
Van de nieuwe brandweerkazerne op het 
Eersie Marnixplantsoen is inmiddels de be
tonnen onderbouw gereed gekomen.
Er wordt nu verder gewerkt met systeem
bouw. Eind juni moet alles klaar zijn. Er 
komt plaats voor een ladder- en een inan- 
schappen wagen. Daarnaast is er ruitnte.ge- 
pland voor verblijf-, was- en slaapgelegen
heid van de manschappen.

Uw W ijkkrant wil u met deze nieuwe ru
briek op de hoogte gaan houden, van wat er 
zoal omgaat in de W ijkraad, het Wijkcen
trum en de diverse aktiegroepen in onze 
buurt.
Zoals u weel hebben wij in onze huurt geen 
gekozen wijkraad, de raadsleden komen uit 
de groepen en instellingen die in onze buurt 
werken. Zo komen er mensen uit de buurt
huizen, de bibliotheek cn de winkeliersver
eniging. Vertegenwoordigers uit de gezond
heidszorg en bet maatschappelijk werk. De 
huur- en bewoner&kommitee’s, de bejaar
den en de Woongroepen sturen hun men
sen.
En de W ijkkrant niet te vergeten.

M aandag 10 m aart - de tweede maandag 
van de maand - was het weer zover. Belang
rijk punt op de agenda was de situatie road 
de krakers in de Van Beuningenstraat, dit 
ook i» het licht van de gebeurtenissen rond 
de Vondelstraatkrakers.

VAN BEUNINGENSTRAAT 
De krakers is door de gemeente aarigezegd 
hun wouingen op 1 april ie ontruimen.
Ze worden daarna afgebroken om plaats te 
makeu voor nieuwbouw. Maar door de 
hopeloze toestand op de Amsterdamse wo
ningmarkt is er weinig zicht op een andere 
woning.
Zo’n derde gedeelte van dc krakers wordt

door de gemeente geholpen, de rest staat 
doodeenvoudig op straat. Begrijpelijk 
dat er weinig animo bestaat te vertrekkeu.

KRAKEN
Piet P., vertegenwoordiger van de krakers, 
probeerde uit te leggen hoe de zaken nu 
voor hen liggen. Veel duidelijker werd het 
de W ijkraad niet omdat hij nogal wat sla
gen om dc artn hield. Dit om hei gemeente
bestuur niet in de kaart te spelen.
In ieder geval bleek uit zijn woorden dat de 
krakers doorgaan met hun akiie, maar ook 
dat ze de nieuwbouw niet in de weg willen 
zitten.

BE WO N ERSKOM MITEE
Hermau Swalef, vertegenwoordiger van het 
bewonerskoinmitee in de Noord-Oost 
Punt, memoreerde nog eens de achtergron
den van de situatie.
Het jaren geleden dichttimmeren van de 
woningen, terwijl er nog geen plannen voor 
nieuwbouw op tafel lagen. Hij wees op de 
positieve rol die dc krakers gespeeld hebben 
bij het leefbaar houden van de buurt.
Het Wijkcentrum en het Bcwonerskommi- 
tee hebben zijns inziens alles gedaan om 
druk uit te oefenen op het gemeentebe
stuur. Het heeft vooralsnog niet mogen ba
len.
B en W zijn niet bereid hun verantwoorde
lijkheid te aanvaarden.

ANGST
De W ijkraad maakte zich daarna bezorgd 
over gevoelens die er ondei de buurtbewo
ners leven. De mensen zijn bang dat we hier 
situaties krijgen als in dc Vondelstaat. Er 
werd besloten een brief aan B en W te stu
ren met een krachtige afwijzing van elk 
politiegeweld in onze buurt. Verder bleek er 
een initiatiefkommitee opgericht dat samen 
met het Wijkcentrum met de buurtbe
woners gaat praten over de ontstane situa- 
lie.

DAGELIJKS BESTUUR
Er *ijn inmiddels vervangers gevonden 
voor de bestuursleden die ermee op willen 
houden.
Leyla Kirmani gaat nu de gelden beheren, 
terwijl Paul Ponten als intcrim-voorzittcr 
Henk van de Brink op zal volgen.
Vanuit de Hugo de Grootbuurt komt 
Fcnny Schouwink het dagelijks bestuur ver
sterken.

OPBOUWWERKER
Onze opbouwwerker, Freek van de Kley, 
heeft een rapport geschreven ter ondersteu
ning van de vraag aan de overheid geld be
schikbaar te stellen voor de komst van een 
tweede opbouwwerker naar de buurt.
Dat is hard nodig want veel buurtgroepen 
kunnen zijn o f haar hulp goed gebruiken. 
Helaas bleken niet. alle raadsleden het rap
port gelezen te hebben, 2odat dit onder
werp verschoven moest w orden naar de vol
gende vergadering.

MIDDENSCHOOL AAN DE 
JAN VAN GALENSTRAAT 
Gelukkig heeft niet alles dat in de Wijkraad 
besproken wordt een zorgelijk karakter.
In april gaat begonnen worden met de 
bouw van de middenschool op het terrein 
voor de markthallen. Hoe het cr allemaal 
uit gaat zien is onduidelijk wam op de teke
ningen is de inkt nog nauwelijks opge- 
dtoogd.
Hot moet een noodschoot worden in sys
teembouw in 2 lagen. In september uilen de 
eerste kinderen er terecht kunnen. Daar
naast lijkt er ook ruimte te zijn gepland 
voor woningbouw.
De volgende Wijkraadsveigadering wordt 
gehouden op maandagavond 14 april, om 8 
uur in de Koperen Knoop.
De vei gadering is openbaar.
P.S.
Na afloop een drankje in een naburig café. 
Dat moet u wel zelf betalen, maar u kunt de 
auio thuis laten, wam het is uaast de deur.



M V lN f tO W U o

De wet op de arbeid van buiten
landse werknemers in Nederland

Achmed komt uit Marokko en werkl sinds 
enkele jaren in Nederland. Volgens de wet 
heeft Achmed een verblijfsvergunning 
nodig om in Nederland te mogen wonen en 
een arbeidsvergunning om te mogen wer
ken. Achmed heeft echter geen van beiden.

Een arbeidsvergunning kan hij alleen krij
gen voor een baantje, als er volgens hel A r
beidsbureau geeu ander aanbod is dat voor
rang heeft. Met de huidige werkloosheid is 
er echier altijd wel ander aanbod voor het 
ongeschoolde werk dat Achmed kan doen. 
Omdat Achmed geen arbeidsvergunning 
heeft, krijgt hij ook geen verblijfsvergun
ning. Hij is dus een zogenaamde 'illegale' 
buitenlandse werknemer en Achmed is niet 
de enige illegaal.
Het aantal illegalen in NcdeVland wordt ge
schat op enkele tienduizenden.
Voor een deel komt dat doordat er werkge
vers zijn, die misbruik maken van de illega
len door hen zeer lage lonen te betalen en 
geen sociale premie* en belastingen a f le 
dragen. Hel grootste deel van de illegalen 
werkt echter bij werkgevers die niemand 
anders kunnen krijgen voor hei baantje.

ondanks het feit dat het Arbeidsbureau zegt 
dat er wel aanbod is op de arbeidsmarkt. 
Het gaai daarbij voorai om vuil en verve
lend werk waarvoor de lonen laag zijn, 
zoals schoonmaakwerk, afwashulp of 
slachter in het abattoir. Deze werkgevers 
betalen meestal wel hei minimumloon en 
dragen belasting cn sociale premies af. 
Achmed heeft ook zo’n baantje. Hij werkl 
al V/i jaar bij een schoonmaakbedrijf en 
heef! nei als zijn nederlandse kollega’s een 
bijdrage aan de sociale verzekeringen en de 
belasting geleverd.
Op l november 1979 is er echier een nieuwe 
wei gekomen. De arbeidsvergunning voor 
buiienlandse werknemers is daarbij vervan
gen door eemewerkstellingsvergunning 
voor de werkgever. Het belangrijkste punt 
uit de r.iemvc wet is echter de verhoging van 
de boete die een werkgever moet betalen als 
hij een illegale werknemer in dienst heeft, 
verhoogd is tot maximaal ƒ  10.000,-.
De Nederlandse overheid heeft hierover een 
brief geschreven aan alie werkgevers en ad
vertenties in de kranten geplaatst. De 
paniek die hierdoor bij veel werkgevers - 
ook de goedwillende • is ontstaan, heeft er

toe geleid dat veel illegalen op slaande voet 
zijn ontslagen. De werkgevers hebben 
meestal geen onislagvergunning aange
vraagd bij het Gewe.sielijk Arbeidsbureau, 
zoals wettelijk vereist is, en ook dc wette
lijke opzegtermijn is niet in acht genomen. 
Deze ontslagen illegale werknemers kunnen 
geen WW krijgen, ondanks het feit dat ze 
vaak jarenlang premies daarvoor hebben 
betaald, omdat ze zich niet bij het Arbeids
bureau kunnen inschrijven als werkzoe
kende. Ook voor WWV o f een Bijstands
uitkering komen ze niet in aanmerking, 
omdat de Sociale Dienst geen uitkering mag 
verstrekken aan illegalen.

Achmed, die ook op staande voet ontslagen 
is, zit dus in een zeer moeilijke siiuarie. Hij 
kan alleen proberen via de ree hier doorbe- 
laling van zijn loon opeisen omdat een ont
slag zonder vet gunning van hel Gewcstelijk 
Arbeidsbureau ongeldig is. Maar zo’n pro
ces kan vee maanden gaan duren en a! die 
tijd zit Achmed zonder bron van inkoms
ten.

Rechtswinkel

Op 26 februari zocht een grote groep bui
tenlandse arbeiders asyl in de Mozes en 
Aaronkerk aan het Waterlooplein. Om de 
aandacht te vestigen op hun problemen 
maar ook omdat ze zich nergens meer be
schermd voelden tegen de akties van de 
vreemdelingen politie. Ze vreesden van hel 
ene moment op hei andere hei land uitgezet 
te gaan worden.
Inmiddels hebben de buitenlanders de kerk 
verlaten. Dal was nodig omdat het kerkbe
stuur van de Mozes en Aaron lang te voren 
de kerk vanaf eind m aart tot eind april ver
huurd heeft.
Dc buitenlanders zijn nu over een vijftal 
andere Amsterdamse kerken verdeeld. In 
de kerken wordt aktie gevoerd om hetasie!

verblijf financieel mogelijk ie blijven ma
ken (postgiro 1918211).
Hei’ ts heel erg nodig dat de Amsterdamse 
bevolking de akiies van de buitenlandse ar
beiders steunt. Want een en ander verloopt 
niet probleemloos. Het verblijf in de kerk 
blijkt een doom  in het oof voor fascistische 
groeperingen in Nederland. Op 1 maart 
drongen diep in de nacht fascistische jonge
ren, gewapend met stokken, kettingen en 
messen, de kerk binnen en begonnen in te 
slaan op de slapende arbeiders. Zes mensen 
moesten worden behandeld in het zieken
huis mei hoofdwonden, gebroken ribben en 
ander letsel.
De verontwaardiging in Amsterdam was 
groot. Op een inderhaast georganiseerde

manifestatie diezelfde zaterdag gaven vele 
jongerenorganisaties, vertegenwoordigers 
van politieke partijen en individuen blijk 
van hun afschuw. De politie verklaarde la
ter dal de groep behoorde tot de Nationale 
Centrum Partij, vergelijkbaar met de NVU 
van Glimmerveen. Een ernstige zaak. Voor 
hel eerst sinds de 2e wereldoorlog trad een 
fascistische knokploeg openlijk op tegen 
mensen die voor hun belangen opkomen.

Uit de geschiedenis weten we wat er ge
beurt als we niet eensgezind en massaal 
laten weten dal we daar niet van gediend 
zijn.
Joke van Kampen, tel.: 867533, Leomien 
Eberhard, iel. 823459.

KRAKERS WIJKEN
vervolg van pag. I
met terugwerkende kracht, een urgemiebe- 
wijs te krijgen. Men moest dan wel voldoen 
aan de basisvoorwaarde, nl. 2 jaar woon
achtig zijn in Amsterdam. De krakers we
zen dil voorstel van de hand omdat dit 
slechts een oplossins bood voor een klein 
deel van de krakers.
Ook de gemeenteraad was niet bereid aan 
een oplossing voor alle krakers te werken. 
Alleen PSP en CPN stelden zich toen op 
achter dc eisen van de krakers.
Ondanks ondersteunende akiies van hei Be
wonerscomité in de N.O.P. en van de kant 
van het Wijkcentrum, die de eisen van de 
krakers onderschrijven, zijn er ioi nu toe 
geen verdere toezeggingen gekomen vanuit 
het Stadhuis.

Bewoners-komitee
Het bewonerscomité erkent de positieve rol 
die de krakers in dat deel van de buurt ge 
speeld hebben. "Liever bewoonde dan 
dichtgespijkerde woningen". Ook zij 
hebben hcrhaaldelijk bij het gemeentebe
stuur aangeklopt om een oplossing voor de 
krakers te vinden. "D e gemeente moei haar 
verantwoordelijkheid voor de foute4n in 
hei verleden erkennen".
Belangrijkste zorg voor het Bewonerscomi
té was het doorgaan van het proces van de 
Stadsvernieuwing, dat mede door hun ja 
renlange akties een beetje op gang begon ie 
komen. Met de krakers kwam het comité 
tot een gezamenlijk standpunt. Dat hield 
ht: herhuisvesting van de krakers, en de 
voortgang van de stadsvernieuwing.
"Wrij zijn niet de schuldigen, de krakers 
niet, maar her gemeentebestuur. We 
kunnen de woningnood niet oplossen in de 
Staatsliedenbuurt alleen. De nieuwbouw 
moet er komen"

Wijkraad
Naar aanleiding van dc laatste Wijkraads- 
vergadering heeft het Dagelijks Bestuur van 
hei Wijkcentrum in een brief aan B en W 
haar teleurstelling uitgesproken over de be
perkte herhuisvestingsmogeiijkheid die de 
krakers nu geboden w ordt".
Ze vragen de gemeente alsnog haar ver
plichtingen, voortvloeiende uit het foutieve 
uit plaatsingsbeleid van toen, na ie komen, 
De Wijkraad stelt dat het gemeentebestuur 
nooit serieus ingegaan op de ook door 
hen ondersteunde eisen van de krakers. Dit 
uiistelbeleid dreigt nu lot grote problemen 
te leiden, en ze vragen B en W ernst le 
maken met een oplossing die de nieuwbouw 
niet vertraagd en optreden van de mobile 
eenheid buiten de deur houdt.
Aan het slot yan de brief verklaren ze zich 
solidair met de scherpe kritiek die alom 
geuit wordt op het ontbreken van een effek- 
lieve leegstandscontrole en maatregelen 
spekulatie en horizontale verkoop tegen ie 
gaan. Ze verwijten B en W het gebrek aan 
een daadkrachtig beleid, ook door nieuw- 
bouwplannen op terreinen waar dat nu al 
kan, de woningnood aan te pakken. Zoals 
op het terrein van de Markthallen, het Ker
misterrein en in de Van Reigersbergen- 
straat.

Motie
Tenslotte werd op de buurtvergadering een 
motie aangenomen. Hierin waren de vol
gende eisen vervat:
- "Een aanvaardbare oplossing voor de 

krakters in de Van Beuriingenstrat"
• "Geen vertraging van de nieuwbouw”
- "Geen politiegeweld bij Stadsvernieu- 

wingsakties".
Een delegatie uit de buurt heeft deze eisen 
op 2 april persoonlijk overhandigd aan de 
wethouders Schaefer (Stadsvernieuwing) en 
Wolffensperger (Herhuisvesting). ^
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WIJKKRANT

Studenten Tuin- en 
Landbouwschool 
Boskoop maken 
groenplan voorde 
Noord-Oost-Punt
Zeven studenten \a n  de Rijks Hogere 
School voor Tuin- en Landschapsinricluing 
ie Boskoop gaan in de komende maanden 
een plan omwerpen voor hoi mricluen van 
straten, groengebieden en speelplaatsen in 
de N.O.P.
De studenten hebben dit projekt gekozen 
als afstudeeropdracht voor hun 4-jarige be
roepsopleiding aan deze schooi. 
Patrimonium, initiatiefnemer van dit plan, 
zal ler gelegenheid van haar 70-jarig jub i
leum in 1981, nog meer van dergelijke akti* 
viteiien organiseren.
Omdat de sticfrting vooral in de Staatslie
denbuurt een aktieve rol vervult op het ge
bied van de nieuwbouw, gaan de eerste ju- 
bileumakiiviteiten hier van start.
Op 24 april aanslaande is er om 8 uur 
’s avonds een vergadering in de bibliotheek 
aan de Van Limburg Stirumstraat 119.
Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd om op 
deze avond hun wensen ten aanzien van 
hun woonomgeving naar voren te brengen. 
De studenten organiseren deze vond omdat 
ze het ontwerp van hun plan willen baseren 
op de wensen van de toekomstige gebrui
kers. MvE

RAD 10 AMSTERDAM
12-13 en 17-19 uur
94.3 MHz

WIJKKRANT
Deze wijkkrant wordt elke eerste week van 
de maand huis-aan^huis verspreid in de 
Staatslieden/Hugo de G rootbuurt.

Redaktie:
Martin van Etten (koördinatie) tel. 848668
Jan Kuvk
Wim Corduwener
Han Sieveking (foto’s)
Cot Bergveld (foto’s)
Marjan Gerrii.sc (opmaak)

Klachten over de bezorging: iel. 821133. 
Redakiie-udre»; Van Hallstraat 81.

Koptj voor het mei-nummer 
inzenden vóór 20 april

Recept 
van de maand
Nee, beste buurtbewoner, dit is geen vergis
sing van de redaktie van uw Wijkkrant. 
Naast de gebruikelijke informatie over ak
ties tegen boze gemeenteplannen en ander 
onheil dat over u dreigt te komen, wil de 
W ijkkrant u in het vervolg een helpende 
hand bieden bij de instandhouding van uw 
stoffelijk omhulsel. Immers als u voor uw 
kraakpandje de komst van de mobile een
heid afwacht is het verstandig een stevige 
bodem in de maag te hebben.
En dan heeft u geen tijd uw kookboeken 
door te snuffelen, dus u pakt de Wijkkrant 
en gaat aan de slag.
Voor deze maand een simpel, voedzaam en 
lekker gerecht. Prei- bonen-kaassehotel 
Hiervoor heeft u nodig: prei, uiten, toma
ten, witte bonen in tomatensaus, gekonden- 
seerde melk en in blokjes gesneden kaas. 
Verder nog kruiderijen als zout, peper, 
paprikapoeder om de belangrijkste te noe
men.
U bakt de gesneden ui en prei in de koe- 
kepan. In roomboter natuurlijk, dat is ten
slotte lekkerder dan al dat imitatiegedoe. 
Als dat zo’n beetje gaat is doet u er de ge
sneden tomaten, de witte bonen en de kaas 
bij,tenslotte de gekondenseerde melk. Niet

teveel want het hoeft geen soep te worden. 
U kunt nu het gerecht op kleur beoordelen. 
Bent u niet tevreden met het zachte rose dat 
ontstaan is dan kunt u het geheel in over
eenstemming brengen met uw politieke 
kleur door extra tomatenpuree toe te voe
gen. Tien minuten laten sudderen en klaar 
is kees. Inmiddels heeft u al de aardappel
tjes gekookt, lekkerder is nog (bruine) rijst 
o f een andere exotische graansoort. 
ter completering nog een frisse sla: u mengt 
taugeh, veldsla en tuinkers in de slakom, 
daarover giet u een dressing, die u maakt 
van (bijv.) olie, azijn, suiker, peper en zout 
en wat u nog meer lekker vindt uit uw krui- 
denrekje. U garneert het geheel met schijf
jes tom aat, komkommer, ui, paprika, lof 
enzovoort naar believen. Er overheen ver
brokkelt u wat blauwe kaas (Roquefort, 
Danish BLue o f onze eigen Zeeuwse 
blauwe) o f u neemt harde geiten- of scha
penkaas.

Eet smakelijk. Als u mijn vage aanwijzin
gen goed hebt opgevolgd en uw eigen inven
tiviteit maximaal benut is sukses verzekerd. 
Misschien dat uw L.A.T. partner nu einde
lijk eens permanent bij u wilt intrekken.

Kinder - Agenda
Ons Huis
Van Beuningenstr. 103, 
tel. 841262 (Nelleke)

maandag:
4.15-5.15: Jazzballet (6-9 jr.)
5.15-6.15: Jazzballet (9-12 jr.)
Het kost 1 gulden.
4-half 6: Koken (8-12 jr.)
Het k o s t / 1,50.
Dinsdag:
4-half 6: Kinderredaktie (8-12 jr.)
Het kost 75 cent
half 5-half 6: Judo (6*12 jr.)
Het kost 9 gulden per maand.
Woensdag:
2-4: Instuif met sport en spel en handenar
beid (4-12 jr.)
Het kost 75 cept.
om 4 uur: Voetballen voor kinderen (6-12 
jr.)
Donderdag:
4-half 6: na-vieren-instuif (4-12 jr.)
Het kost 75 cent.
4-half 6: Timmerklub (8-12 jr.)
Het kost 75 cent.
Vrijdag:
4-half 6: Koken(8-12jr.)
Het kost ƒ1,50.
Zondag (tot pasen!):
2-4: film, het kost 2 gulden.

BIBLIOTHEEK;
Van Limburg Stirumstraat 119 
telefoon 823986 (Modesta) 
maandag en woensdag 
’s middags van 2-half 6 en ’s avonds van 7-9 
uur: boeken lezen, boeken lenen.
Woensdag
om 3 uur: voorlezen
Vrijdag
’s morgens van 10-half een . '
’s middags van 2-half 6 
boeken lezen boeken lenen

Zaterdag
‘s morgens 11 uur tot ’s middags half vier: 
boeken lezen, boeken lenen.

DE WITTE BRUG:
De Wittenstraai 27 
telefoon 848672 (Lied)

maandag: 4-half 6 
navteren-msiuif, het kost 6 0 cent.

Woensdag: 2-half 4:
Instuif, hel kost 60 cent.

Donderdag; 4-half 6 
Na-vieren-instuif. het kost 60 ceni.
De laatste zondag van de maand gaan we 
naar liet theater!

TAALDRUKWERKPLAATS
Van Limburg Stirumstraat 119 
telefoon: 849897 (Vera)

woensdag: 2-half 4 Kinderwerkplaats.

Ons Huis
dinsdag 8 april: We gaan naar het Geuzen- 
eiland o f naar de bouwspeelplaats in het 
Rembrandtpark.
Om 1 uur verzamelen bij het buurthuis. 
Tramkaart voor 2 zones meenemen. 
vrijdag 11 april: Het ” SPEELTHEATER”  
treedt op in het buurthuis. Het begint om 2 
uur en het kost 75 cent. 
zaterdag 26 april: Onze jazzballetgroep 
treedt op in de tent op het Van Hogendorp- 
plein. Dit gebeurt om 7 uur ’s avonds.

SURIN AM EPRO JEKT 
In de week van 19 t.e.m . 26 april hebben 
we speciale aktiviteiten ter gelegenheid van 
de Surinameweek:
maandag 21 april: Surinaams koken voor 
kinderen van 8-12 jaar. Het begint om 4 
uur.
woensdag 23 april: Surinaamsfeest voor 4- 
12 jaar.
Kom verkleed!!! Het begint om 2 uur. 
donderdag 24 april: Surinaams programma 
voor 4-12 jaar.
Het begint om 4 uur.
vrijdag 25 april: Surinaams koken voor 8- 
12 jaar.
Het begint om 4 uur.

Suriname
week 
in Ons Huis en 
oe witte Brug
In april zal er door de Witte Brug in samen
werking met een aantal (Surinaamse) instel
lingen een Suriname-week gehouden 
worden.
Een reden daarvan is de grote toename van 
Surinamers in buurt en buurthuis.
En aile gevolgen die dat met zich mee
brengt.
Met dit projekt willen we buurtbewoners 
informatie geven over:
- de redenen van de komst van Surinamers 

naar Nederland;
- de situatie van Surinamers in Nederland;
- de Surinaamse kulruur.
Het programma zal bestaan uit cabaret, 
film, theater, eten, muziek en informatie.
De aktiviteiten vinden wisselend plaats in 
het buurthuis, de Koperen Knoop en het 
Van Hogendorpplein (tent).
De week duurt van 19 t/m  26 april.
De Witte Brug,
De WMttenstraat 27, 
tel.: 848672.

Zaterdag 19 april: in de tent op het van 
Hogendorpplein
Opening Projekt door Drumband en Majo
rettes van W;esterkwartier: Vertrek vanaf 
de tent op het Van Hogendorpplein.
16.30-17.30:
Swami Singh: kinderprogramma 
DE GOUDEN VOGEL: toneel met Sur. 
dansen, over een ongehoorzame prins op 
zoek naar een gouden vogel.
17.30-19.30:
ETEN: in en bij de tent staan kraampjes 
met Sur. en Ned. eten met achtergrondmu
ziek.
Demonstratie KARATECLUB v.d. Witte 
Brug o.l.v. Co Salomons.
Swami Singh:
Met een programma voor volwassenen 
”  DANSEN UIT SURINAME”
Een prog. dat dansen laat zien van de ver
schillende bevolkingsgroepen van Surina
me.
SLUITING 

Zondag 20 april

In d e  Koffiehoek van De Witte Brug: 
FOTOTENTOONSTELLING. Over Sur. 
na de onafhankelijkheid. Deze fototen
toonstelling is van 14 april tot 14 mei te zien 
en geeft een beeld van land, volk en cul
tuur.

M aandag 21 april:
Witte Brug: 4-half 6: Kinderprogramma 
Ons Huis: 4-half 6 Sur. koken voor de kin
deren.

Dinsdag 22 april:
Witte Brug 2-4 Vrouwenprogramma. 
"Vrouwen van Suriname” . Film over de 
situatie van Sur. vrouwen in Sur. en in Ned. 
Napraten over de film met een drankje en 
een hapje.

Woensdag 23 april:
De Koperen Knoop: 8 uur: Cabaret: Mon- 
kau, Mok en Meeberg: met de voorstelling 
"W e staan er gekleurd op”  over discrimi
natie.

De Witte Brug: vanaf half 9: taveerne 
progr. met film. Optreden van de Toneel
groep ” Alarm”  met jongeren uit de buurt 
over discriminatie.

Vrijdag 25 april:
De Witte Brug: 6 uur: Sur. eten vooraf op
geven.

Zaterdag 26 april i.s. tent op hel Van Ho
gendorpplein:
4 uur: Westerkwartier met Drumband en 
Majorettes door de buurt, 
half 5: Berry Merlin: declown-goochelaar 
half 6: eten - Sur. en Ned.
7 uur: demonstatie van beatballet-groepen 
van Ons Huis en De Witte Brug.
8 uur: afsluiting van het projekt. Optreden 
toneelgroep ”  Alarm” .
9 uur: Feest met Sur. band.
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BUURTKRANT
HUGO DE GROOT

Slakende FN V-ers passeren de Hugo de Grootbuurt op weg naar de protestmanifestatie op 
<U> Duin. ÏA\ zijn het niet i'eus mei het Be>lck '81-beWid van rle redering.

Nieuwe opzet 
rechtswinkel Amsterdam
De rechtswinkel Amsterdam is een onaf- 
hankelijkc vrijwilligers organisatie, die 
voor een groot deel bestaat uit juridische 
studenten. Zij worden in hun werk bijge
staan door adviseurs, zoals medewerkers 
van het buro voor Rechtshulp, mensen van 
de Univcrsiteu en andere deskundigen.
De Rechtswinkel is ïji 19*72 opgericht om 
mensen advies en hulp op rechtsgebied tc 
geven. De stap naar een "echte*” advokaut 
bleek vaak te groot tc zijn,
Belangrijkste aktjviteii,van de Rechtswin
kel was tor. voor koit het algemene spreek
uur. Dit werd overbodig door de oprichting 
van het Buro voor Rechtshulp dal. met be
roepskrachten werkt. Hierdoor kreeg de 
rechtswinkel meer tijd om andere dingen te 
gaan doen.

Aanpak oorzaken \an  problemen 
In het verleden heeft de Rechtswinkel ge
merkt dat veel mensen voor dtvelfde pro
blemen hulp nodig 'hebben. Deze proble
men hebben vaak dezelfde oorzaken. 
Daarom wil de Rechtswinkel zich nu toeleg
gen op het aanpakken van die oorzaken en 
zich niet meer bezig houden met dc indivi
duele rechtshulp. Op die manier willen zij 
proberen te voorkomen dat ei problemen 
ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen 
tenslotte.
De Rechtswinkel houdt zich met name be
zig op de volgende gebieden:
- arbeidsrecht en sociale verzekeringen
- het huren van woningen en kamers
- stadsvernieuwing cn ruimtelijke ordening
- de rechten van inenten op het gebied van 

de gezondheidszorg
- vreemdelingen, met name de buitenlandse 

werknemers.

Projckten
Op al die gebieden zijn rechtswinkellers met

bepaalde proickten bezig. Vaak gebeurt dit 
in samenwerking met andere organisaties. 
Zo zijn cr projekten "Opleidingvrouwen in 
de b ijstand". K laduenhuro Sociale Dienst 
en een Klachtetiburo Psychiatrie.
Op het gebied van wonen en ruimtelijke or- 
demng zijn ei onder meer projektgroepen 
’Lccgstandswiu". ''H orizontale Ver

koop". "Aanschrijving.vbeieid Bouw- en 
Woningtoezicht** en "Stadsvernieuwing'1. 
Voor de vreemdelingen zijn van belang 
"M arokkaanse vrouw en". ” Vreemdelin
genpolitie" en ‘ Buitenlandse Werkne
m er'.".

Speciale Nprecknrea
Hoewel het algemene spreekuur verhuisd is 
naar hei Buro voor Rechsshulp, houdt de 
Rechtswinkel nog we! enkele speciale 
spreekuren:
• Advokaten kladuenburo, spreekuur 

woensdag 17.00-19.00 uur
- Informatie en Klachienburo psychiatri

sche patienten (TKPï eveneens woensdag 
) 7.00-19.00 uui

- Klachtenburo Sociale Dienst, donderdag 
14.00-17.00 uui.

Voorlichting
Een speciale taak ziet de Rechtswinkel op 
liet gebied van voorlichting.
Er blijkt een grot? behoefte te zijn aan .so
ciaal juridische informatie. Je kunt wel 
rechten hebben, maar je moet ook weten 
dat ze er zijn eti hoe je  ze kuiu gebruiken 
i>an?en mei scholen, kursusteiders, vor
mingsinstituten en andere instellingen be
kijkt dc Rechtswinkel momenteel de moge
lijkheden van deze juridische voorlichting.

Rechtswinkel Amsterdam. 
Rozengracht 105 
telefoon: 255956.

Buurtgroep
Gezondheidscentrum

Buurtkrant 
viert 5-jarig 
bestaan met 
groot festival
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 april is het 
feest in onze buurt. Buurtkrant Hugo de 
Grooi bestaat 5 jaar en dat jubileum 
vonden wij een goede aanleiding om iets te 
organiseren in de Hugo de Grootbuurt.
Er is toen een feestkomitè samengesteld 
waarin behalve enkele redaktieleden van de 
buurtkrant ook leden van het huurkomité. 
vertegenwoordigers van de buurthuizen en 
'zom aar mensen' uit de buurt zitten. De or
ganisatie is in volle gang momenteel, en dat 
mag ook wel want nog maar een paar we
ken en dan is het zoverJ! f 
Ik wil nu alvast wat vertellen over het pro
gramma.

VRIJDAGAVOND 15 APRIL:
Op deze vrijdagavond gaat het buurtfesti
val Hugo de Groot van stan . Dit wordt een 
wat "serieuze" avond. Zoals ieereen wel 
weet zijn er ook in onze buurt een heleboel 
dingen die we liever heel anders zouden 
willen zien. Achterstallig onderhoud, spe- 
kulatiepraktijken enr. Er zijn in onze buurt 
gToepen die hard werken om heir iets aan te 
doen. Zoals het huurkotnité dat alweer zo'n
5 jaar akticf is. De vrijdagavond zal in het 
teken staan van de situatie in onze buurt. 
Door enkele mensen van het huurkomité 
de buurtkrant Hugo dc G root, wordt een 
diaserie gemaakt over de buurt van vroeeer 
en nu.
Deze serie zal vertoond worden. Daarna 
zullen we praten over de knelpunten in onze 
buurt en vooral over: wat kunnen we er met 
z’n allen aan doen.
Daarnaast zal er doorde buurtkrantre- 
daktie een tentoonstelling opgezet worden 
over 5 jaar buurtkrant. Hugo de Groot. 
Deze tentoonstelling wordt op de vrijdag
avond geopend.

ZATERDAG 26 APRIL:
Op dc zaterdag is het dc bedoeling dat alles 
zoveel mogelijk op straat gaai plaatsvin
den, en wel in dc hoek 3e Hugo de Groot- 
Oldenbarneveldt.straat (bij buurthuis ‘t 
Trefpunt en verpleeghuis De Poort).
We hopen natuurlijk op mooi weer, maar 
bij regen gaai het buurtfestival in ieder ge
val óók door. We maken dan gebruik van ’t 
Trefpunt.

PROGRAMMA (wijzigingen voorbehou
den)
10.00 uur:
Schoonmaakaktie i.s.m . de Stadsreiniging 
1 j.OOuur;
De Ratelaars gaan door dc buurt. 
v.a. 12.00 uur:
Opeoing van het feest:
Informatiestands, terras met drankjes en 
iiapjes. demonstraties vau oude ambachten 
zoals spinnen, kantklossen, pottenbakken, 
mandenmaken. Rommelmarkt, verkoop 
van lootjes, kindcraktivireiten.
12.30 uur:
Feestelijke onthulling van de nieuwe gevel 
van ’t Trefpunt.
Ballonnen oplaten door kinderen.
1.00 uur:
Demonstratie volksdansen door volksdans
groep uit buurthuis De Reiger, 
v.a. 1.30 uur:
StraatvoetbalkompctiTie.
3.00 uur:
Optreden van het downsduo Pagetti en 
Smakkeroni.

Programma zaterdagavond, in buurthuis 't 
Tiefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5.
7.30 uur:
"T alentenjacht'’ in de grote zaal, daarna 
v.a. 9 .30uur:

L.evende muziek voor jonge en oud en gele
genheid om tedannen.
In dc bar:
v.a. 8 uur schaaksimuliaan tegen onze 
buurtgenoot Nico Schouten, verder mu
ziek, klaverjassen, sjoelen enz.

Meer informatie over het programma kunt 
u krijgen via buurtkrant Hugo de Groot, 
stencils en affiches.
Wilt u meewerken op dc dag zelf o f ergens 
aan meedoen, dan kunt u kontaki opnemen 
met buurthuis ‘t Trefpunt (iet, 842473).

ROMMELMARKT
O p zaterdag 26 april zal er tijdens hei 
Buurtfestival Hugo de G root, een rommel 
markt worden gehouden.
Als u toch van plan was op te ruimen kunt 
u nu meteen uw rommel kwijt. Tenminste, 
als u denkt dal er wat bijzii waar je iemand 
anders een plezier mee zou kunnen doen. 
Zoals (kinder-)kleding, (de kleding moet 
wel schoon en heel zijn), meubilair, speel
goed, boeken, glaswetk, potten, pannen en 
andere huishoudelijke artikelen, oude 
fotoos en prentbriefkaarten.
Kleinere spulletje* kunnen alvast gebracht 
worden naar buurthuis '\ Trefpunt. 3e 
Hugo de Grootstraat 5.
Voor grotere zaken kunt u bellen (842473). 
Deze worden dan in de week van 21 april 
bij u opgchaald,
De organisatie behoudt hei recht om spulle
tjes te weigeren. Wc doen dit alleen als we 
denken dal het echt niet te verkopen is. De 
sluitingsdatum voor het inleveren van spul
len is woensdag 23 april.

T A L EN TE N JA C H T
Zaterdagavond 26 april zal er tijdens hei 
buurtfestival Hugo de G root, een "ta len
tenjacht" gehouden worden. Buurtbewo
ners die iets leuks willen doen op het gebied 
van dans, zang, toneel enz. kunnen zich 
hiervoor opgeven bij Wim de Jong, tel. 
85001$.

SCHAAKSIM ULTAAN
Als u van schaken houdt, kunt u op zater
dag 26 april vanaf 8 uur in hel Trefpunt te
recht. Ter gelegenheid van het buurtfestival 
Hugo de Groot kunt u uw schaaklust meien 
tegen onze buurtgenoot en sehaakenshou- 
siasteling Nico Schouten.
Het is de bedoeling dat de deelnemers eigen 
bord en stukken meenemen. U kunt zich 
alvast opgeven bij ’t Trefpunt» 3e Hugo de 
Grootstraat 5, lel. 842473.

HOND IN 
DEGOOT

m aak ‘m zindelijk 't  ls  zo simpel 
e lke  hond kan ’t leren

In onze buurt komt een gezondheidscen
trum. Dat is een belangrijke buurt voorzie
ning. er komen huisartsen in te u eiken, 
verder wijkverpleegkundigen en maat
schappelijk werksters. Misschien ook nog 
andere welzijns- of gezondheidswerkers, de 
gesprekken erover zijn nog aan de gang.
In een gezondheidscentrum kan door de 
verschillende hulpverleners onderling sa- 
mengewerki worden, er is overleg mogelijk 
en hulp kan effectiever gegeven worden. 
Dat is allemaal in het belang van de mensen 
die van zo 'n centrum gebruik gaan maken, 
U dus.
Een groepje menen uit de buurt, buurtbe
woners, is bettokken bij de bouw en inrich
ting van het gezondheidscentrum. Zij 
praten mee, zij beslissen ook mee, in hei be
lang van de buurt cn de bewoners, dus! 
We zijn nu bezig met het inrichten van een 
hoekje in de bibliotheek waar we informa
tie kunnen geven over de stand van zaken. 
We gaan ei ook aan bezoekers vragen of ze

wensen ot vragen ncuo.ii, en oi er ideeën 
zijn. We gaan proberen meer mensen uil de 
buurt bij de plannen ie betrekken, het cen
trum is er immers voor de mensen in de 
buim .
Er is inmiddels een architect bezig met het 
maken van tekeningen, 
ledeieen die er bij betrokken is kan zijn 
wensen op tafel lcggeu.
De buurtbewoners ook! Wij als buurtgroep 
probeieu zo goed mogelijk de belangen van 
gebruikers (toekomst!) te behartigen, en 
ideeën naar voren ie brengen.
Binnenkort kun; u in de bibliotheek inlor- 
inatie krijgen over het gezondheidscen
trum, we denken aan 21 april. Maar u kunt 
natuurlijk uw vragen altijd kwijt op hel 
wijkcentrum, tc-1. 82 11 83 o f bij Kitty Suii- 
venberg* lel. 60 18. O f op hei Adres 
Schaepmansuaat 2.
Met on* meedoeu kan natuurlijk ook. op 
de telefoonnummers kunt u uw riaam en 
adres kwijt, nussducn tot ziens!



WIJKKRANT

Samen verder
(een nieuwe hulpverleningsaktiviteit in de 
Staatslieden- en Hugo dc Grootbuurt). 
n de vorige wijkkrant heeft een anikei ge
staan over een nieuwe hulpverleningsaktivi- 
teii in onze buurt. Door en misverstand is 
de naam van deze groep er verkeerd uitge
komen: deze moet zijn SAMEN VERDER. 
Hieronder volgt nogmaab een overzicht 
van de groepen dic er op dit moment bin
nen onze hulpverleningsaktiviteiten van 
SAMEN VERDER draaien of gaan 
draaien.

Alleenstaande 
moedergroep
ln onze buurt komen regelmatig alleen
staande moeders bij elkaar, om er met 
elkaar eens over te praten; je hart eens uit te 
kunnen storten.
" je  begrijpt elkaar met een half woord” ; 
hoe je je alleen kan voelen; hoe het kontakt 
tussen je ex-man/vader en je kinderen pro- 
blemen kan blijven geven. In de 2e helft 
van april gaat er weer zo 'n  nieuwe praat* 
groep voor alleenstaande moeders van 
start. Deze vinden voorlopig plaats in het 
b u ur thu is  O ils Huis. Van Beuningenplein 
103. We kunnen nog met elkaar overleggen 
o f we het om de beurt bij elkaar thuis hou» 
den, als we elkaar beter kennen.
De groep vindt wekelijks elke donderdag* 
ochtend van 9.30 rot II uur plaats en zal 
ongeveer 12 ochtenden duren.
Verdere informatie/aanmeklinu bij: Déni&e 
Schwïrtz, tel. 860324 (A.B.C.). Marijke 
Vcrmolen. tel. 226111 (Singel 50).

Praatgroep voor oudere 
buurtbewoners
Op het ogenblik draait er weer een praat
groep voor oudere buurtbewoners die hun 
man o f vrouw verloren hebben. In deze 
groep praten mensen wekelijks mei elkaar 
over hun verdriet vanwege het verlies van 
hun partner. Zij proberen elkaar daarbij te 
steunen. In hun omgeving voelen ze vaak 
weinig begrip omdat mensen a) gauw vin
den dat je maar weer flink moei zijn. Wik u 
meer informatie over deze groep o f zou u 
zelf in zo’n groep willen praten? Neem dan 
contact op met de wijkpost voor bejaarden. 
Van Boetzelaerstraat 49. tel. 844352. (II 
kunt dan vragen naar Joke Stoel ot' Corrie 
Oudhoff).

Gevelplant gratis
Buurtbewoners kunnen ter gelegenheid van 
hei Buurtfestival Hugo de Groot, gratis een 
gevelplant aanvragen. U kunt kiezen uii: 
Clematis. Kamperfoelie, Bruidssluier, 
Klimop of Wingerd. Deze planten zijn 
zowel voor de zon als voor de schaduwkant 
geschikt. U bent wel verplicht de plant voor 
uw gevel ie plaatsen. De plant kunt u aan
vragen door een briefje te maken met 
naam. adres en handtekening en de naam 
van de plant van uw keuze. Het briefje kunt 
u in de bus doen bij Tineke Bongaertz, 01- 
denbarneveldtstr. 98” (tel. 862082) of bij 
Jasper Smit,
Vóór 12 april.

Gymnastiek voor 
vrouwen
Bij genoeg belangstelling, woensdagoch
tend in de Wiue Brug. van Ji-12 uur: Gym
nastiek voor vrouwen.
De k'osien zijn ƒ  2.50 per ochtend*
Opgeven bij Ons Huis, tel. 841262 (Els) 
o f in de Witte Brug. tel. 848672 (Lied).

 ̂üOpen Huis 
"MAGDALENA”
M aandag 2J april van 1 to! 4 uur in ” De 
Witte Brug” . W ittenstraai 27.
De bejaardensoos ” Magdalena 11” houdi 
dan een verkoopmiddag. Diverse hand- en 
borduurwerken worden dan verkocht tegen 
maieriaal-prijzen, dus zeer goedkoop.
Ook kunt u aanschuiven om een kaartje te 
leggen met uw buurtbewoners bij gebruik 
van een kopje koffie o f een koud pilsje.
O f heeft u misschien idee om maar gewoon 
een babbellje te maken? Loop maandag
middag 21 april eens bij De Witte Brug bin
nen.
Bevalt het u, tueldt u dan als lid van de be
jaardensoos.
Alle inlichtingen worden u vrijblijvend ge- 
geven door éèn va de bestuursleden.

Ons Huis
VOLW ASSENEN-PROCRAM M A 
KOFFIE-INSTUIF:
16 april: ervaringen uitwisselen en informa
tie over vakanties in liet buitenland.
23 april: Ganzebordspel over Suriname (in 
kader van Suriname-week)

Donderdagochtend 17 april: Puzzeltocht, 
te voet, door de Staatsliedenbuurt, voor 
volwassenen.
Inschrijving vóór 16 april. Kosten ƒ  2,-- per 
persoon.

Vervolg koffie-ochtend over fotografie 
Ton Staartjes, die op 12 maart een ochtend 
heeft verzorgd over foto-tips, nodigt een 
groepje bewoners uit de Staatsliedenbuurt 
uit om in april een ochtend te komen foto
graferen in zijn atelier. Hij helpt ons dan 
met zijn kennis en middelen om bijvoor
beeld geslaagde portretfotoos te maken. Er 
kunnen er niet meer dan 8 mee en er zijn al 
wat geïnteresseerden. Heeft u ook zin, bel 
dan zo snel mogelijk naar Ons Huis 
(84 12 62).

Woensdagavond - vrouwenkluhs 
Met het starten van de kursussen naaien, 
klussen en traus is de woensdagavond 
nieuw leven ingeblazen. We zitten nu elke 
woensdag met ongeveer 25 vrouwen in Ons 
Huis. Ook degenen die geeti kursus volgen 
zijn van harie' welkom. Een praatje, een 
spelletje, iets lezen staat ook nog altijd op 
liet programma. En koffie en thee wordt 
altijd in grote hoeveelheden gezet.
E r is echter een knikje In de kabel geko
men: gelukkig voor haar, maar jam m er ge
noeg voor ons gaat Nel, die vrijwillig naai- 
’les' gaf aan de vrouwen die geholpen wil
den worden, gaat verhuizen.
Nu zitien we vanaf april zonder. We nemen 
toch aan dat er in de buurt meer vrouwen 
zijn die alle verstand hebben van hel ‘kleer
maken’. Wilt u ons komen helpen? Kom 
gauw langs o f bel; vragen naar Els of 
Janneke.

BELANGRIJKE ADRESSEN
WIJKRAAD/WIJKCENTRUM
Mensen die informatie willen hebben over 
allerlei akties en aktiviteiten in onze wijk of 
die daaraan mee willen werken kunnen:
- elke ochtend' van maandag t/m  vrijdag 
laags komen op het wijkcentrum, Van 
Hallstraat 81, tel. 821133.
■ op elke tweede maandagavond van de 
maand op de wijkraadsvergadering komen 
aanvang 20 uur - plaats: Van Limburg Sti- 
rum straat 119, kleine zaal. Daar kunt u 
andere aktieve buurtbewoners ontmoeten 
en u opgeven voor een van de werkgroepen 
in de wijk.

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

BUREAU 
BESTUURSKONTAKTEN 
STAATSLIEDENBUURT
Vivan Mell houdt spreekuur op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur 
in het houten gebouwtje Van Halistr. 611, 
tegenovei de Prinsessekerk, tel. 826773

SOCIAAL RAADSMAN
Advies eu hulp bij al uw problemen, ook 
huur- en woouzuken.
Spreekuur:
maandag-, dimdag-, donderdag* en vrij
dagmorgen van 9 tot 12 uur en maandag
avond van half 7 tot 8 uur.
De Koperen Knoop, spreekkamer 1, Van 
Limburg Stirumstraat 119.
Telefonisch spieekuur: ’s middags van 2 tot 
4 uur, tel.: 840230.
In de Hugo de Grooi/Bilderdijkbuurt 
houdt dc sociaal raadsvrouw spreekuur in 
het Bilderdijkpark 4A op m aandag, dins- 
dag. donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: tel. 120089, ’s mid
dags van 2-4 uur.

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

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren maatschappelijk werk “ De Rei
ner” , Van Reibersbergenstraat 65, tel.: 
845676
dinsdag: 9.00-12.00 uur 
woensdag 19.00-21.00 uur.
(Oók voor Spaanstaligen).

Spreekuren maatschappelijk werk in ” De 
Wiue Brug” , De Wittenstraai 27. tel.: 
848672
maandag: 9.00-13.00 uur
vrijdag: 9.00 13.00 uur
woensdagavond spreekuur voor jongeren.

ADVIESCENTRUM CPN
Voor rechts-, belasting' en huuradvies.
Van der Hoop&traat 43.
Spreekuur: maandag 20.00-21.00 uur.

KRAAK-SPREEKUUR
Elke maandag en donderdag van 19.30-
20.30 uur houdt de Woongroep spreekuur 
in de Van Hogendorpstraat 45.

BESTRATINGEN
Klachtennummer bestratingen tel.: 8615U 
Voorlichting afdeling Wegen tel.: 5% 4268

HUUR- EN WOONZAKEN
Het liuurcom ité Hugo de Groot-/Fred. 
Hendrikbuurt houdt twee keer in de week 
huurspreekuur. U kunt daar gratis advies 
en hulp krijgen bij woon- en huurzaken. U 
kunt zich daar ook aanmelden om om  te 
helpen bij ons werk.
Het huurspreekuur wordt gehouden in 
buurthuis ’t T refpunt. U kunt er terecht op 
maandagavond van 7 tot 8 uur en op 
woensdagochtend van 10 tot U uur. Het 
adres is 3e Hugo de Grootstraat 5, telefoon 
842473.

WIJKPOST BEJAARDEN
Inform atie, advies en hulp op alle gebied 
voor bejaarden:
m aandagochtend van 9.3#-I I .00 uur in de 
Koperen Knoop, Van Limburg Stirum 
straat 119
maandagochtend van 9.30-11.00 uur in het 
buurthuis ’De Reiger’, Van Reigers bergen- 
straat 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in de Van Bo<:tzelaer- 
straat 49. tel. 844352.

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

KOMMISSIE 
BEJAARDEN KONTAKT
Spreekuren van de Kommissie Bejaarden 
Kontakt:
m aandag, woensdag, vrijdag van 9.30*
10.30 uur en woensdag 14.00-15.00 uur in 
de Spaarndam m erstraat44 hs.

BEJAARDENHULP/GEZINSVER
ZORGING
spreekuur m de Koperen Knoop, 1ste, 2de 
en 4de woensdag van de m aand van 2-3 uur 
’s middags, in de 2de spreekkamer, 
o f op alle werkdagen Stichting Protestants 
Sociaal Centrum. Herengracht 402 1017 
BX telefoon 252424 tussen 8. -J0-17 uur.

BURENHULP
Staatsliedenbuurt: Wijkpost voor bejaar
den tel. 844352.
M arjo en Koos Noordeloos, tel. 842127 
M artha Wonniuk en Frans de  Jong 842451 
Hugo de Grootbuurt: Buurthuis De Reiger 
tel. 845676{tussen 10.00en 14.00 uur).

WIJKVERPLEGING
Wijkverpleging: Rombout Hogerbeets* 
straat 70, tel.: 867908
Spreekuur ma. t/m  vrijdag 13.00-14.00 uur

RECHTSHULP (buurt:)
Juridische adviezen en hulp: op maandag
avond van 7.30 tot 8.30 u u r; donderdag
avond van 7.30 tot 8.30 uur. Spreekuur 
speciaal voor woonproblemen.
Eerste Nassaustraat 17. tel. 865029.

BURO VOOR RECHT SHULP
Voor gratis juridische adviezen en de toe- 
wijzingvan advokaieti.
Spuistraat 10, iel.: 264477 
Spreekuren:
maandag 13.00*16.00 uur, 
dinsdag t/m  vrijdag 9.30-ï6 .00 uur 
tevens op woensdag 18.00-20.00 uur. 
Spreekuur notariszaken: woensdag 9.30-
16.00 uur
Spreekuur vreemdelingenzaken: vrijdag 
9.30*16.00 uur,

RECHTSHULP VU
Telefonisch juridies advies: iedere dag, be
halve maandagmorgen, tijdens kantoor
uren, tel. 548 2611.

Agenda voor de maand april
11 april: Celia Cruz: Queen o f Salsa 
21.00. De Hoeksteen, Jan van Galenstraat 
24 april: Vergadering over groenvoorzie
ningen in de Noord-Oosl-Piml.
20.00 bibliotheek, Van Limburg Stirum
straat H9.
19 t/m  26 april: Suriimme-week
Tal van aktiviteiten in de Witte Brug en

Ons-Huis. Zie afzonderlijk programma in 
deze ktant.
25 e n . 26 april: Buurtfestival Hugo de 
G rootbuurt.
Zie afzonderlijk program m a in deze krant. 
30apiil: Geen woning, geen kroning. 
Juliana en Beatrix o p  werkbezoek in Am
sterdam.
1 mei: Dag van de Arlbeid


