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Bevrijdingsfeest 
in het westerpark
Iedereen heeft waarschijnlijk de 5-mei- 
krant van het stedelijk komitee in de bus 
gekregen. D aarin is duidelijk geworden 
d a t, vanwege de 35ste verjaardag van de be- 
v-rijding in 1945, A m sterdam  het groots 
aanpakt.
U heeft daarin  niet gevonden wat er in de 
Staatslieden- H ugo de G rootbuurt te  doen 
zou zijn. De opgave van het program m a 
m oest zó lang van tevoren bekend zijn da t 
het buurtkom itee dat niet rond  kon krijgen. 
E r staat alleen onder de Spaarndam m er- 
buurt ” 5 mei - gevarieerd program m a in 
het W esterpark” . En ju ist daarvan kunnen 
we u nu meer berichten.
E r zullen iwee overdekte podia worden op
gesteld, w aar vanaf 11 uur tot 21 uur een 
prachtig  program m a gepresenteerd zal w or
den. De organisatie is in handen van de 
w ijkcentra van de Staatslieden- H ugo de 
G rootbuurt, De G ouden Reaal, Spaarn- 
dam m erbuurt en verschillende buurthuizen 
en -groepen.

Programma le  podium
rr* mtr.o. nnri,mymminn rwo»

11.00 Opening
Korte toespraak door Piet Sprengers 
(oud-verzetsman)

11.30 Aankondiging van het dagprogram 
ma

11.40 EI Mafto (Spaanse zanger)
12.25 Een groep van de H TIB  (Turkse be

langenorganisatie)
13.00 Tavenue (harm oniekorps)
13.30 Chileense dansers
14.00 Z im ba (een groep uit Zimbabwe)
15.00 Rcdi D ron (Surinaamse muziek en 

zang)
15.35 Band uit de Spaarndam m erbuurt
17.00 River Brothers Band (’)
18.00 Z u iu (’)
19.00 H ans Breeveld (entertainer)
19.30 De Roomsoezen
21.00 Sluiting
( ’): onder voorbehoud.

Programma 2e podium
• *'  • f  a ' . i w .  a  u t  w > i T r m t i i i i r i w *

O p ’t 2de podium  kom en van 12 to t 16 uur 
v ijf them a’s aan  de orde die een hedendaag
se betekenis geven aan die dag. Bevrijding 
is niet alleen herdenken, m aar vereist nog 
steeds strijd . Strijd om  te kom en to t bevrij
ding van de wroningnood, van diskrim intie 
van buitenlandse arbeiders. S trijd voor 
vrije vakbonden, voor bevrijding van de 
vrouw en voor het stopzetten van elke 
(kern)oorlogsvoorbereiding. In  die 
volgorde kom en de them a's aan  de orde:

12.00 uur W onen
13.00 uur Buitenlandse Arbeiders
14.00 uur Vakbond
15.00 uur Vrouwen
16.00 uur Bewapening

• n  i i M i i w i i c  i «« h m  ' m r w a w t t a i w ü i ■ r m ,q i t

W erkgroepen zullen hun  akties presenteren 
met behuip van tentoonstelling, sprekers, 
m uziek, dans, poppentheater.
Los daarvan zijn er de hele dag inform a
tiekranten en daarnaast natuurlijk  eet- en 
drinkgelegenheden.

Voor de kinderen
De buurthuizen verzorgen stalletjes met 
kinderspelen (o .a . schminken en hoeden- 
maken) en een kinderspreekhoek.

Er kom t een kinderboerderij met mogelijk- 
heid om pony te rijden, kaas en lim onade te 
m aken.
Verder:
11.15-12.45 u. H et W itte Cirkus
13.30-14.00 u. SAN -dansgroep (kinderen) 
14.00-14.30 u Kindersprekershoek
15.30-17.00 u Theater M usquit

voetbaltournooi
O p bevrijdingsdag organiseren W itte Brug 
en Ons Huis een buurtvoetbaltournooi. 
O nder het m otto  ” sportieve gezelligheid”  
zullen 8 ploegen uit onze buurt in het veld 
treden om uit te m aken wie de beste voet
ballers in de buurt zijn.
W esterkw artier, W itte Brug en Ons Huis 
sturen hun elftallen. Verder kom en er 
Spaanse, M arokkaanse en mogelijk zelfs 
twee Surinaam se elftallen. Het 8-tal wordt 
volgem aakt door de conditietraining- en 
tafeltennisploeg.

Dit feestelijke 5 mei-gebeuren speelt zich 
wegens gebrek aan voetbalruim te in de 
b uurt, a f  op het Sportpark  van Dieznen (het 
V uurtoren terrein). E r wordt gevoetbald 
van ’s morgens 10 tot ’s middags 5.
V oor de spelers is er ’s avonds een feeste
lijke prijsuitreiking. Geruststelling voor de 
verliezers: de poedelprijs is tegelijk de 
m ooiste prijs.

Behalve in ons W esterpark, tal van andere 
festiviteiten in  de stad. Een kleine greep:

10.00 uur: Berlage Brug Intocht van de C a
nadezen die in '45 een einde aan 
de Duitse bezetting m aakten

12.00 uur: Dam. Zanggroet en toespraken
van Burgemeester Polak en 
generaal BelS Irving.

19.30 uur: D am . Bevrijdingsfeest met tal 
van attrakties.

Jongerenfestival in V ondelpark en Paradi- 
so
Een aantal bekende popgroepen, een pro
gram m a met anti-fascistische films en een 
m arkt van jongeren- en solidariteitsorgani- 
saties vorm en de ingredienten voor een 
groots jongerenfestival in het V ondelpark 
en P arad iso . De toegang is gratis.

GEUZENLIED VOOR 
VIJF MEI
Een kachel zonder kolen, 
een tafel tonder brood, 
schoenen zonder zolen, 
een Vrijdag zonder Jood, 
dét, zeg jij. zijn dingen 
die kunnen niet bestaan.
Maar wét hebben de Duitsers 
hier in ons land gedaan7 
De kieren, de kolen, 
de schoenen, het brood, 
gestolen, gestolen, 
de Joden gedood.
De huizen, de bomen, 
de grond waarop je liep. 
je woorden, je dromen, 
het bed waarin je sliep.
Ze hebben het genomen 
op straat en in 't geniep, 
ze hebben het genomen, 
allemaal genomen, 
maar één ding, óén ding niet.

Dat was die stem van binnen, 
die nee zei, al die tijd.
Dat nee heeft ons doen winnen.
Dat nee heeft ons bevrijd.

Zeg ja tegen de vlaggen, 
ja tegen de muziek, 
maar ‘t nee van die vijf jaren. 
dót nee, vergeet het niet.

5 mei 1955 Mies Bouhuys

Uit: 'Opdat de Kinderen leven', uitgave 
van de Nederlandse Vrouwenbeweging.

VIER MEI

Doden
herdenking
Al jarenlang is het gebruik om vanuit onze 
buurt deel te nemen aan  een stille tocht 
naar het gedenkteken op de N oorderm arkt. 
Om  19.30 uur vertrekt de drum band Kin? 
dergenoegen vanaf het M am ixbad. Ook 
kunt u zich aansluiten tijdens de daarvoor 
geplande tocht door onze buurt.
N a 20 uur houdt H oop Morriftn een lezing 
in de N oorderkerk en is er een tentoonstel
ling ingericht.

"Geen knuppels maar troffels*’

woort-woede-
das
O P 10 mei organiseert de OBASA een grote 
stedelijke m anifestatie rond het them a 
Stadsvernieuwing. Dertig ja a r  na de oorlog 
nog sleds woonellende voor duizenden A m 
sterdam m ers. D aarom  deze W oon-W oede- 
Dag, die kracht moet bijzetten aan de eisen:

•kraakde leegstand 
•spekulanten de stad uit 
•stop de opdrijving van de woonlasten 
•meergeld voorbetaalbare nieuwbouw 
•afschaffing van de 2%% regeling 
•geen knuppels, maar troffels

M A N IFESTA TIE O P  DE DAM 
In de ochtend zullen in tal van buurten akti- 
viteiten plaatsvinden, ’s M iddags om één 
uur w ordt de aktie gezamenlijk voortgezet 
op de D am . E r zal dan  onder andere een 
” w oonellendehuis”  gebouwd worden. 
V anaf drie uur is er een doorlopend cultu
reel program m a met toneel- en muziekgroe
pen, afgewisseld door sprekers.
E r wordt dan ook een eisenpakket opge- 
steld da t later aan het gemeentebestuur 
w ordt overhandigd. Om vijf uur w ordt de 
m anifestatie afgesloten.



WIJKKRANT

Tweede Nassaustraat

Crote opkomst 
buurt- 
vergadering
Veel mensen waren gekomen op de verga
dering  van hei buurtkom itee ’w itteneiland’. 
Hei kleine zaaltje van de Koperen Knoop 
puilde uit. Dat betekent dat zeer veel 
mensen uit dat gebied willen weien wat cr 
gaai gebeuren cn wat ze kunnen doen.
O p de vergadering bleek dat er te weinig in
form atie is. H et kom iiee moest herhaalde- 
lijk vragen beantw oorden met r  ” D at weten 
wij ook n iet” .
Voor mij als buitenstaander was her. ver
schrikkelijk om  te horen hoe sommige 
mensen wonen in onze buurt. Je moet wel 
bouwvakker zijn om nog goed te  kunnen 
wonen; dan kun je  tenm inste zèlf veel aan 
je  woning doen.
Dat betekent dat oude mensen vooral in 
grote problem en komen. E r werden voor
beelden gegeven door mensen die door hun 
keukenvloer waren gezakt o f van wie de 
kelder onder water stond.
M aar dat betekent ook dat mensen heel ver
schillend legen plannen aankijken. Zij die 
met veeJ geld en moeite hun woning be
w oonbaar hebben gehouden - om dat hun 
huisbaas hel niet deed zeggen: ik heb 
geen beheofte aan een keukenblokje van de 
gemeente om vervolgens een huurverhoging 
te moeten betalen, die ik nu al jarenlang 
weiger. Terecht werd er op gewezen dat een 
goede woning nog niet betekent dat je  ook 
in een goed huis w oont: de zaak is op veel 
plaatsen aan het wegzakken.
Iedereen zat kortom  met eigen problemen 
en eisen. Er konden nog geen duidelijke be
sluiten genomen w orden, hoewel de tijd 
dringt: op 27 april vallen er ingrijpende be
slissingen (gaat Bakker bouwen o f niel?) 
Dan ligt voor jaren  het hele profiel van de 
2de N assaustraat vast. Hopelijk brangende 
initiatieven die genom en zijn om het 
kom itee te vergroten, snel meer lijn in de 
broodnodige aktie.

Wij vervolgen onze culinaire rubriek in de 
W ijkkrant met een nieuwe aanvulling op 
uw receptenschat.
Dit recept kunt u eigenlijk het best be
schouwen als les 2 van de W ijkkrant kook
cursus. U begrijpt natuurlijk dal les 2 wat 
m oeilijker wordt dan de eerste.

Misschien als mosterd na dc m aaltijd , m aar 
dit recepl betreft een voorgerecht. W aar
schijnlijk niet te kom bineren met een prei- 
bonen-kaasschotel uit ons vorige num m er. 
Enfin, deze m aand gaat u M aquereaux m a
rines eten, o f  domweg gemarineerde 
makrelen.
Voor vier personen heeft u aan 12 kleine 
makrelen voldoende, verder droge witte 
wijn, azijn , een w ortel, een grote ui, een 
takje lijm , een half laurierblaadie. twee

citroenen, wat zout en vers gemalen peper. 
De m akrelen moeten voor de verdere be
werking schoongem aakt zijn (de visboer 
doet dit graag voor u). Schik ze op een 
ovenvaste aardew erk schaal, kruid ze met 
zont en dc vers gemalen peper. Giet 
hierover een m arinade, die u 20 m inuten 
hebt laten koken en die is samengesteld uit 
de volgende ingrediënten: 2 delen witte 
wijn, 1 deel azijn, l fijngehakte middel
grote w ortel, de in zeer dunne ringen gesne
den ui (pas op uw vingers), tijm  en laurier. 
S toof nu de makrelen 8 tot 10 m inutn in uw 
oven en laat ze daarna afkoelen. G arneer 
elke makreel met een schijfje geschilde 
citroen.

Eei sm akelijk, lukt de bereiding de eerste 
keer niet, dan zeker de tweede keer.

wethouder spoelstra start 
groenaktie "nou-het-mooi"

In aansluiting op de kam pagne icr bestrij
ding van de stadsvervuiling ”  ’t is je  eigen 
straa tje , hou ’t schoon”  gaf wethouder 
Spoelsrra van O penbare W erken, op 29 
m aart het startsein voor dc ” groenaktie” . 
De bedoeling is de Am sterdam m ers te be
wegen hun  siad mooi te houden: door mee 
te helpen de vervuiling een vernieling van 
groen tegen te gaan en w aar mogelijk mee 
te helpen aan de verfraaiing van hun w oon
omgeving. Ter gelegenheid van de aktie- 
week is een speciale ” niilicukrant”  uitgege
ven die belangstellendebuurtbewoners kun
nen afhalen op het W ijkcentrum . In deze 
k ran t onderm eer inform atie voor het aan
leggen van ” straattegeltuinen” .
Vroeger een verboden bezigheid waarvoor

,-m -ijrv  UTovw 3%oo£t 
i v t e t  w ftrk c» ! *

je zelfs een bekeuring aan de broek kon 
krijgen, de gemeente blijkt nu van gedach
ten veranderd, en stimuleert het zelfs door 
planten beschikbaar te stellen. M ocht u o n 
verhoopt toch een kabel raken bij de g raaf
werkzaam heden in uw tro ito ir, niets aan de 
hand , even eeti telefoontje, en de zaak 
kom t weer voor elkaar.
Hetzelfde geldi voor het zand dat plaats 
moet maken voor de aaide. De stadsreini
ging bellen en het wordt prom pt wegge
haald.
"A ls de A m sterdam m ers ons een handje 
helpen met het schoonhouden van dc stad, 
slaan  wij paraat met onze service” , aldus 
onze milieuvriendelijke wethoudr.

MvE.

Vrouw en humor
O p zaterdag 29 m aart is in studio  AM AZO
NE een tentoonsteling gestort onder de titel 
"V R O U W  EN H U M O R ” . Deze tentoon
stelling bestaat uit beeldende kunsi, car- 
loons, fo to ’s en strips van kunstenaressen 
uit verschillende landen. Verder zijn er 
videoprogram m a's met betrekking tö t het 
them a te zien.
De tentoonsteling duurt tot 21 jun i 1980. 
Openingstijden: dinsdag to t en met vrijdag 
van 10 to t 4 uur, zaterdag van 1*4 uur en 
donderdagavond van 7-9 uur.
Het adres van AM AZONE: Keizersgracht 
678, telefoon: 279000.

KORT NIEUWS
M uurschilderingen
Voorlopig moeien onze am btenaren in dc 
V oorpost aan  de Van H allstraat het nog 
zonder m uurschildering doen. Voor dc uit
voering van dit kunstw erk, op de blinde 
m uur van het w oonblok naast dc voorpost 
is geen geld beschikbaar.

Nieuw profiel Haarlemmerweg

De dienst Ruimtelijke Ordening heeft een 
voorlopige studie uitgebracht over een her
ziening van hei profiel \ an dc H aarlem m er
weg. In verband met problem en me: kabeU 
en leidingen wordi gcd3cbt over het 
dempen van een deel van de Haarlemmer- 
trekvaart.
De Haarlem m erweg kan dan verbreed 
worden, op de gedempte strook is ruimte 
voor een fietspad.

Op zaterdag 15 april jl. ondernam en enkele 
buurtbew oners een spontane aktie tegen hei 
hinderlijk parkeergedrag van een groeiend 
aantal autom obilisten.
Een zogenaam d am sterdam m ertje dat door 
de gedupeeiae op strategische wijze werd 
geplaatst, moet een einde m aken aan wan- 
parkeerders.
In verband met de herkom st van de paal 
wensten de aktievoerders/ paalplaatscrs 
voorlopig onbekend te blijven.

Nieuwe voorbereidings- 
besiuiten
De gem eenteraad zal binnenkort nieuwe 
voorbereidingsbesiuiten nemen voor de 
S taatsliedenbuurt en het W ineneiland.
Dit om dat het huidige voorbereidingsbe* 
sluit op 27 april afgelopen is.
Zonder het nieuwe voorbereidingsbesiuit 
zuilen projektontw  ikkelaars en speculanten 
vrij spel krijgen. Bouwplannen van particu
lieren kunnen dan niet tegengehouden w or
den.

UIT DE WIJKRAAD
In de vorige krant hebben we u al kennis 
laten m aken m et een vergadering van de 
w ijkraad. Iedere tweede m aandag van de 
m aand is er een; zo ook op 14 april.
D oor ziekte van de interim -voorzitter 
m oest de sekretaris de voorzittersham er ter 
hand nemen. H et zaaltje in de Koperen 
K noop was goed gevuld. Naast oude ge
trouwen zag uw verslaggever ettelijke nieu
we gezichten. M ensen die misschien wel 
aangetrokken waren door ons verslag van 
de vorige vergadering. Een goede zaak lijkt 
mijl

De N oord-O ost-Punt groen?
In on2e vorige krant schreven wij al over 
een groep studenten uit Boskoop die plan
nen wilden m aken om  beplantingen aan te 
brengen. "D aa r heb ik al 35 ja a r  een teke
ning van thuis leggen” , reageerde meneer 
Van de Kamp van het Bewonerskomitee. 
Het komitee voelde zich in eerste instantie 
gepasseerd. Ten onrechte: de-studenten wil
den juist werken met wensen van de bewo
ners.

Vier en vijf mei
Elders in de k ran t staat meer over het p ro 
gram m a van die dagen, waarvan Josie Smit 
verslag deed in de R aad. O m  de strijd  tegen 
het fascisme van toen ook nu naar voren te 
halen, werd voorgesield om de herden

kingstentoonstelling die we op  het wijkcen
trum  hebben, ook een plaats te geven in  het 
W esterpark. De verbinding tussen toen en 
de aktuele them a’s (W onen, Buitenlandse 
Arbeiders, Vakbond, Vrouwenstrijd en Be
wapening) wordt duidelijk als we kijken 
naar de achtergrond van oorlog toen en nu: 
belangen van 'kapitaalskrachten en wapen- 
baronnen’.

C entraal W onen
Nieuwe m anieren van w onen worden wen
selijk: niet meer alleen huizen voor man- 
vrouw-kinderen en alleenstaanden, m aar 
ook voor andere samenstellingen.
De werkgroep in onze buurt wil mei name 
groepsbewoning mogelijk m aken. Zij 
willen zorgen dat in nieuwbouwplannen 
ook voor hun wensen plaats is. Zij willen 
zeker nier vertragend werken op  de uitvoe
ring. M eneer Swalef vreesde een ” staats* 
greep”  op bestaande plannen, m aar ilij kon 
gerustgesteld worden.
Max Plekker verweet de groep dat iij  kan
sen iaat liggen als ze niet zorgt bespre
kingen van ontw erpteam s bij ie wonen, 
ju is t op dit m om ent worden plannen voor 
drie ja a r  vastgelegd.

De opbouw werker
H et verslag van onze opbouw w erker, Freek

van der Kley, lag op tafel ter bespreking. 
Niel voor iedereen die ak tief wil zijn  in de 
buurt is bekend wat je  aan zo ‘n opbouw 
werker hebt. Ook in de w ijkkrant zullen we 
daar eeos verandering in gaan brengen.
De opbouw w erker werd aangespoord om 
m eer richting te geven aan groepen waar hij 
mee werkt. Hij zou meer m oeten doen dan 
alleen m eedraaien. Max Plekker brak een 
lans voor de jongerenhuisvesiing. Onder 
verwijzing naar de gebeurtenissen iu dc 
Vondelstraat en daarna , betoogde hij dat 
d it een sociale nood is, w aaraan ook de 
opbouw w erker tijd  m oet besteden.

Ja n  van Beuningcn leeft!
Ook nu natuurlijk weer aandacht voor de 
Van Beuningenstraat. ’Onze’ krakers zijn 
gelukkig fijn terechtgekom en op mooie 
panden aan de P rins H endrikkade. Een d o  
iegatie uit de buurt was eerder bij w ethou
der Schaefer zonder meer onbeschoft on t
vangen en na 3 (drie) m inuten weer op 
straa l gezet. Het enige wat ze te horen kre
gen was dat ze op 8 mei m aar eens icrug 
m oesten kom en (en zo kun je  nog juren 
doo rgaan ...)
Vair de zijde van de am btenaren werd op de 
vergadering toegezegd dat er kontakten 
waren mei nog 13 krakers die ook aanbie
dingen kregen. Verder waren er van mensen

die er ook nog zitten (veef buitenlanders) 
toezeggingen dat 2e zouden vertrekken. De 
sloop zou nog in april beginnen.
D at isdan ook hoognodig. Mevrouw Nigte- 
vegt schetste de levensgevaarlijke situatie 
die bestond doo rdat kinderen vuurtje gin
gen stoken. Zij moest steeds een emmer 
water achter de deur hebben staan om ram
pen le voorkom en. Dar is zonder meer een 
schandelijke situatie.
De verantw oordelijkheid daarvoor ligt 
uiieraard bij de gemeente. In  een telegram 
heeft de w ijkraad daarop  gewezen. Nog
m aals zal onze delegatie bij Schaefer 
aankloppen, m aar ook akties voorbereiden 
om  versnelling van ingrijpen af te dwingen.

De W ijkkrant
Van vele kanten werd lo f toegezwaaid aan 
de vorige w ijkkrant, die met een aantal 
uieuwe rubrieken een wat ander karakter 
had gekregen. Wij zuilen natuurlijk  probe
ren dat door te zetten.

Volgende keer
De groep 'Geen sloop voor prem iekoop’ 
vroeg ruim te op de agenda van de volgende 
w ijkraad. Aan verschillende reakties werd 
mij duidelijk dat dat wel eens een pittige 
diskussie op kan  leveren op de tweede 
m aandag in mei. j k
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BEWONERSGROEP DE MAGNEET:

Nieuwbouw Noord-Oost-Punt 
onbetaalbaar!
De affiches met in grote le t tm  STOOK
KOSTEN OM LAAG! die voor de ramen 
van onze nieuwbouwwoningen aan de WH» 
tcnkade/v .d . Duynstraai v. Beuningen- 
siraat hangen zijn al aan het vergelen. Geen 
■vvonder, want ze hangen er nu ook al «eer 
bijna een ja a r , Fvcntang als dc bewoners 
van dit blok aktie voeren. W aar gaat het 
om bij deze aktie?

In onze buurt is jarenlang geknokt voor 
nieuwbouw - en dal gebeurt nog .steeds. 
Ons kom plex, dat gedeeltelijk in 1975 en 
gedeeltelijk in 1978 opgeleverd werd, is 
d aar hel eerste zichtbare resultaat van: 56 
twee-, drie* en vijïkam cr woningen. Goede 
«oningen , w aar de Iwfwoners ook erg blij 
mee zijn, al zijn er natuurlijk ook klachten 
over sommige dingen. M aar elgCïiJïjk is er 
m aar éèn echt probleem en dat is het pro . 
bloem dan de. steed* hoger wordende w oon
lasten. Dc kale huren die bij de oplevering 
vastgesteld werden, waren al hoog. De 
meeste bewoners dachten dar ze die nog wel 
op zonden kunnen brengen. Zeker als je 
d aar eindelijk eens een goede woning voor 
hebt, met genoeg ruim te, een douche, cen
trale verwarming etc. Een w oning, w aar je. 
weet ik hoe lang. op gewacht hebt.
Het probleem  is echter dat bij het vaststel
len van de huren nooit rekening gehouden 
wordt met het feit dat er ook nog andere 
lasten bijkom en zoals de stook- ea service
kosten. En het is natuurlijk dat totale be
drag dat uiteindeHik hctaald moet worden.

W O O N LA STEN  ONAANVAARDBAAR
V anaf dc oplevering zijn de huren en de an 
dere kosten regelmatig verhoogd. Mei vorig 
ja a r  echter kregen wij een brief waarin wel 
een zeer grote lastenverzwaring aangekon- 
digd werd die op 1 juli in zou gaan. Een 
verzwaring die voor sommige bewoners be
tekende da t zij per m aand ruim ƒ  100,— 
méér zouden moeten gnan betalen. Deze 
verhoging bestond voor een gedeelte uit de 
jaarlijkse huurverhoging, m aar voor een 
nog groter gedeelte uit een fikse verhoging 
van de stookkosten. **
Een verhoging die varieerde van ƒ  2 0 .-  per 
m aand voor een 2-kam er woning, die mede 
daardoor op een totale w oonkostensom  
van ruim /  3 8 0 ,- per m aand kwam» tot 
bijna ƒ  9 0 ,-  per m aand méér aan stookkos
ten vooreen 5-kam envoning.
Voor de bewoners van dc 5-kamer 
woningen betekende dit bijna een verdub
beling van hun stookkosten. H un totale 
w oonlasten kwnmen daarm ee boven de 
ƒ  600,— per m aand! En de GEB-rekening 
komi daar nog eens bij. Deze verhogingen 
kwamen natuurlijk  hard  uan, te meer daar 
de individuele huursubsidie ook lang niet 
altijd een oplossing betekent. Verschillende 
bewoners zagen zich zelfs al gedwongen om 
na te gaan denken over dc m ogelijkheid dat 
zc hun nieuwbouwwoning weer zouden 
moeten verlaten, om de doodeenvoudige 
reden dat ze de lasten ervan niet meer op 
konden brengen. En het is natuurlijk legek  
om los te lopen dat mensen, die voor het 
eerst in hun leven een goede woning heb
ben, er om die icden  weer uit zouden moe-

HOND IN
GO OT

DANK U

ten. En dat terwijl het toch om sodttle 
woningbouw gaat!

A K TIF
O p een algemene bewoners vergadering is 
dan ook het besluit genomen om aktie te* 
gen die stookkostenverhoging te gaan on
dernem en.
A ktie ter verbetering van het zeer veel ener
gie en geld kostende hlokvenvarmingssys- 
teem.
Aktie voor goede isolatie. Een goede isola
tie met dubbel glas alleen al zou per maand 
enkele tientallen guldens aan stookkosten 
schelen.
En aktie tegen dc gigantiese stijging van de 
aardgasprijzen van ongeveer een dubbeltje 
per kubieke m eter in 1976 tot 32 cent per 
m eter nn.

De bewoners hebben huu woningbouwver
eniging Pairim onium  vorig ja a r  direkt doo r 
middel van een petitie laten weten dat de 
verhogingen van de woonlasten en van mei 
nam e e stookkosten hun draagkracht te bo
ven dreigde *.e gaan.
Bovendien zijn een tiental bewoners per 1 
juli vorig jaar met een weigeringsaklie be
gonnen. Zij hebben vanaf die datum  de ver
hoging van de stookkosten niet betaald. Op 
deze weigeringsaktie heeft Patrim onium  
nog steeds niet gereageerd.
Wel hebben de bewoners een geregeld over
leg m et Patrim onium  over de stookkosten 

1 en dan natuurlijk  over de mogelijkheden 
om  die te verlagen.
Patrim onium  wil wel in sam enwetking met 
de gemeente tot isolering van de woningen 
overgaan, m aar zou de kosten daarvan 
weer door middel van een huurverhoging 
op de bewoners willen verhalen. En dat kan 
natuurlijk niet: op die m anier zouden de 
woonlasten even hoog blijven!
We zijn het dus nog niet eens en de bewo
ners en de weigeraars gaan dan ook door 
met hun aktie. nog steeds onder hetzelfde 
m otto : STOOKKOSTEN OM LAAG! 
W ant, zoals we in onze buurt m oeten blij
ven optreden voor versnelde nieuwbouw en 
renovatie, moeren we ook aktie voeren te
gen het onbetaalbaar worden van die 
woningen. A an  goede woningen die 
niem and kan betalen hebben we op  zich 
nog niet zoveel. Goede woningen moeien er 
kom en, m aar ze m oeten wel betaalbaar zijn 
voor buurtbewoners?

Peter H oekstra 
V andcrD uynstraat 53

VRIJWILLIGERS 
GEVRAAGD
"O n d erd ak ”  is een vereniging, die zich in
zet om jongeren, die zijn weggelopen van 
huis o f  uit een tehuis, lijdelijk op een op- 
vangadres onder te brengen.
De jongere heeft dan de rust om samen met 
z ijn /h aa r hulpverlener aan een plan voor 
de nabije toekom st re werken. Dit plan kan 
te m aken hebben met werk, schooi, kam er, 
geld, gesprek met ouders o f  voogd e.d.
Het opvangadres biedt dus lijdelijk onder
dak; afhankelijk van de situatie en de 
opvangm ogelijkheden kan dit zijn voor een 
week, m aai ook voor korter o f  langer, b.v. 
een paar m aanden.
Wij kOnnen nog steeds opvangadressen ge
bruiken en willen daarom  een beroep doen 
op m ensea die wat tijd en ruim te (liefst een 
kam er) over hebben en zich een beetje kun- 
uen verplaatsen in de situatie van de weglo
per. O m  de kosten te dekken kunnen wij 
meestal wel een kleine vergoeding bieden. 
Heeft u interesse, dan kunt u bellen 226939 

op werkdagen van 20-21 uur.

Uitslag van de vragenlijst over:

HOE ZIT HET MET 
DE GEZONDHEID 
VAN ONZE BUURT
BEWONERS?
In dc w ijkkrant van m aari heeft een vra
genlijst gestaan over zaken die met de ge
zondheid van onze buurtbewoners tc 
maken hebben. Deze vragenlijst was 
gem aakt door de hulpverleningsgroep 
"SA M E N  V E R D E R '’ in samenwerking 
met een aantal mensen uit de gezondheids
zorg in onze buurt. We hadden deze vra
genlijst ook neergelegd bij een paar huisarr- 
sen en apotheken. In  to taal hebben wij 40 
ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Dat 
is niet veel m aar het is toch de moeite waard 
de resultaten te bekijken. H ieronder volgt 
de uitslag van ons onderzoekje.

W aar willen de mensen graag meer over 
weten?
De meeste mensen willen graag meer over 
gezond eten (19 personen) en over het 
gebruik van medicijnen (20). De meeste 
mensen vonden dit dan ook de belangrijk
ste onderw erpen. Een aantal mensen wilde 
ook m eer weten over het gebruik van alko- 
hol (10) en over te zw aar gewicht (11). Ver
der werden er nog vele andere onderwerpen 
genoem d, o .a .: voorlichting over voorbe
hoedm iddelen; drugs; alternatieve genees
wijze; gezondheidszorg voor buitenlanders, 
enz.

H oe willen de meascn voorgelicht worden? 
E r zijn ijatuurlijk een heleboel manieren 
om voorlichting te geven over al die onder
werpen. De meeste mensen willen graag re
gelmatig artikelen lezen in de w ijkkrant 
over bepaalde onderwerpen (25 personen), 
o f  een inform atie-avond in de buurt (19). 
Er was ook een grote groep mensen die 
graag een cursus willen (17) o f  aan een 
gespreksgroep willen meedoen (22). Som
mige mensen hadden nog andere voorstel
len: een inform atie-centrum  voor gezond
heid, waarin ook spreekuur gehouden kan 
w orden; meer folders over bepaalde onder
werpen en betere voorlichting voor buiten
landers in hun eigen taal. Het was trouwens 
erg leuk dat er 24 mensen waren die wilden 
meedoen als wij iets gaan organiseren en 
ook hu n  adres opgaven.

W al gaan we nu verder doen?
V oorlopig willen we niet te hard van stapel 
lopen. Wre hebben dan  ook besloten om in 
septem ber te beginnen met een serie artike
len in de w ijkkrant over allerhande onder
werpen die met het gebruik van medicijnen 
te m aken hebben. We denken hierbij dan 
aan  bijvoorbeeld: hoe lang kan je m edicij
nen bewaren en hoe moet je  ze weggooien? 
H oe werkt een medicijn en wat zijn dc 
bijverschijnselen? W'at voor soort medicij
nen zijn er nou eigenlijk en wat doen ze in 
liet lichaam ? W anneer moet je  medicijnen 
innemen en hoe lang? De artikelen worden 
door 2 huisartsen en een apotheker uit onze 
buurt geschreven. In het najaar willen we 
gaan srarten met inform atie-avonden over 
m edicijngebruik. O p deze avonden kunnen 
we dan wat dieper ingaan op dit onderwerp 
en vragen van buurtbew oners beantw oor
den. W'ij houden u in de w ijkkrant verder 
op de hoogte. We danken iedereen 'die de 
vragenlijst heeft ingevuld.

Jos Schoenmakers
(nam ens alle medewerkers aan dc vra
genlijst).

O p 11 april gaf - Queen o f S aba • Celia 
C ruz ceu swingend concert in De H oek
steen. Dc 68-jarige Cubaanse zangeres 
bracht door haar vitale zaug en dans het 
publiek tot groot enthousiasm e.

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

Redaktie:
M artin van Etten (koördinatie) tel. 848668
JanK uyk
Wim Corduwener
H an Sieveking (fo to ’s)
C or Bergveld (fo to 's)
M arjan G erritse (opm aak)

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

Kopij voor het juni-num m er 
Inzenden vó6r 20 mei.
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Donkere kamer cursus 
in De Witte Brug
V oor de laatste keer voor de zomervakantie 
gaat de tmsiscnrsus donkere kam er van 
start.

Deze cursus is bestemd voor mensen met 
geen o f  weinig ervaring in het donkere-ka- 
m erw erk .

A an de orde kom en:
- hc( ontwikkelen van films
♦ het m aken van contactdrukken
- hel afdrukken van fo to ’s
- het afwerken van fo to ’s
- retoucheren
In de loop van de cursus w ordt een filmpje 
volgeschoten; deze film w ordt zelf ontw ik
keld en met deze negatieven kan dan  verder 
gewerkt worden. U leert fo to ’s afdrukken 
en aan  hei eind m aken we een m ooie ver
groting van 30x40 cm.
Ook schenken we aandacht aan  de theorie 
van al deze dingen, de keuze van film en 
papier, papiergradaties, de inrichting van 
een eigen donkere kam er, etc. etc.
De cursus duurt 6 avonden en kost inclusief 
m ateriaal ongeveer /  9 5 ,-  (er is een kleine 
verhoging door de gestegen zilverprijs). **
U kunt zich opgeven in buurthuis De W itte 
Brug, De W ittenstraat 27, telefoon 848672, 
o f  telefonisch tussen 18.00 en 19.30 uur op 
num m er 863549.

■ S é t  e

Het is al weer een paar m aanden geleden 
da t we op de televisie getuige waren van de 
debatten over nieuwe atoom raketten , die in 
Europa geplaatst zouden moeten worden. 
Toen is beslist om  voor Nederland de 
beslissing uil te sielien to t eind 1981. 
D aarom  blijft de werkgroep Stop de Neu» 
tro n enbo in 'S top  de Kem wapenwedloop 
aktie voeren om  dit in de aandacht van 
iedereen te houden. We hebben daartoe 
nieuwe affiches en stickers. Ook is er steeds 
nieuw infounatiem ateriaal.
Bijna iedere zaterdag staan wc op de Lin- 
denaiarkt (van 12 t o l  ha lf 2 ongeveer) en we 
gaan huis aan  huis doo r de buurt. K oniakl- 
adrej*: Jan K u ijk , Fred. H endrikstr. 130’.

Van Beuningenstraat 103, tel. 841262 
Volwassenen program m a

Filmavond
M aandag 5 m ei, ’s avonds om 20.00 uur: 
Film voor volwassenen.
O p deze feestelijke bevrijdingsdag w ordt in 
Ons Huis de film ’UNA G IORNATA 
PA R T IC U L A R E ’ (Een Bijzondere Dag) 
gedraaid.
H oofdro llen  worden gespeeld door Sophia 
L oren en M arcello M astoianni.
8 mei 1938, een historiese dag in de Ita 
liaanse geschiedenis. Heel Rome is uitge
trokken in fascistiese uniform en en getooid 
met vlaggen om  H itler en Mussolini te beju
belen. Jn een groot betonnen wooncomplex 
blijven alleen A nto inetta , m oeder van zes 
kinderen, en Gabriele een werkeloos ver
slaggever - die wegens vermeende homo- 
sexualiteit onder het fascisties regime zijn 
funktie niet meer m ocht uitoefenen - ach
ter.
Over de ontm oeting van deze twee ‘outsi
ders’ gaat de film.
Toegang: /  1,50.

Koffie-instuif elke woensdag van 10.00-
12.00 uur.
7 mei:
u itstapje naar het Theaterm useum  aan de 
H erengracht waar een tentoonstelling ov$r 
’De Revue’ gehouden w ordt.
Kosten: ƒ  1,50 + busreis.
14 mei:
Léatste rom m elm arkt van dit seizoen. Het 
is van groot belang dat u minstens een dag 
tevoren spulletjes inlevert: kleren, snuiste
rijen. boeken etc.
W at we op deze ochtend niet kwijtraken 
schenken we aan het Leger des Heils.
21 mei:
Op deze laatste koffie-ochtend van het sei
zoen willen we graag met iedereen praten 
die een idee heeft over zoiets als koffie-och- 
tenden.
De koffie-ochtenden zijn dit ja a r  nl. slecht 
bezocht en zullen in deze vorm  volgend jaar 
w aarschijnlijk niet meer op het program m a 
staan.
M aar misschien vindt u  dat er wèl koffie
ochtenden zouden moeten zijn, alleen an 
ders, vaker, op een ander tijdstip, zonder 
’b ij’program m aatjes, gewoon om eens aan 
te leut(er)en.
Wilt u er dan  over komen praten?! Dan 
kunnen we misschien al wai afspraken 
m aken voor september.

M aaltijd

V rijdag 23 mei om 18.00 uur: M aaltijd 
voor anders-alleen-etenden. H et aantal be- 
zoek(st)ers van deze m aaltijden groeit en 
daarm ee de gezelligheid. In april heeft een 
vrijwilligster gekookt, misschien in mei 
ook?
Vóór 21 mei opgeven. K ostenƒ  3,50.

Vrijwilligsters gezocht 
voor Nederlandse les 
aan Turkse vrouwen
Hierbij doen we nog eens een oproep voor 
vrijwilligsters voor het organiseren en uit
voeren van N ederlandse lessen aan Turkse 
buurtbew oonsters. We zijn  nog m et te wei
nig en hebben al veel werk: huisbezoeken 
afleggen, lesmateriaal uitzoeken en ons 
enigszins scholen.
Het kost je  op dit m om ent ongeveer een 
halve dag in de week; als de lessen inder
daad in septem ber starten  zal dat wei iets 
meer worden.
N ogm aals, we zoeken niet persé afgestu
deerde onderwijzeressen, dat zijn we zelf 
ook niet. Iedereen die N ederlands spreekt 
(óók Turkse vrouwen!) en zin heeft dat op 
een zo eenvoudig mogelijke m anier over te 
dragen, is welkom.

Vrouwenavond 14 mei
De ervaring leerde ons dat het seizoen van 
het buurthuis rond mei opeens afgelopen 
kan zijn . Mensen gaan naar de cam ping, o f 
blijven lekker in de tuin in het zonnetje. 
D aarom  willen we nu al gaan napraten  over 
het seizoen ’7 9 /’80. O ok over de woensdag
avond.
W at is ei allemaal gebeurd op deze avon
den, welke kursussen m oeten doorgaan,

WIJKRAAD/WIJKCENTRUM
V oor akties en aktiviteiten in onze buurt, 
inform atie elke ochtend van m aandag tot 
en met vrijdag op het wikcentrum . Van 
H allstraat 81, tel. 821133.
Elke tweede m aandagavond van de m aand 
is er W ijkraadsvergadering in de kleine zaal 
van de Koperen K noop, aanvang 20.00 uur.

OPBOUWWERKER
O ndersteunt en helpt bewoners (groepen) 
die problem en in de buurt willen aanpak
ken. O p werkdagen in het W ijkcentrum , 
tel. 829231.

BUREAU 
BESTUURSKONTAKTEN 
STAATSLIEDENBUURT
Vivan Mell houdt spreekuur op  m aandag, 
w oensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 
uur. Van H allstraat 611, tel. 826773.

SOCIAAL RAADSMAN
Spreekuur op m aandag, dinsdag, donder
dag en vrijdag van 9.00 to t 12.00 uur. Bo
vendien op m aandagavond van 18.30 tot
20.00 uur.
De Koperen KNoop, spreekkam er 1. Tele
fonisch spreekuur van 14.00 to t 16.00 uur, 
tel. 840230.
In de H ugo de G rooi/B ilderdijkbuurt 
houd t de sociaal raadsvrouw  spreekuur in 
het B iiderdijkpark 4a op m aandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Telefonisch spreekuur: tel. 
120089, van 14.00 tot 16.00 uur.

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 half 11 to l 12 uur. Q p andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: ISCC - tel. 
266287/268209 (behalve op  vrijdag) en 
P S C -te l . 719924.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren m aatschappelijk werk MDe Rei
ger” , Van Reibersbergenstraat 65, tel.: 
845676
dinsdag: 9.00-12.00 uur 
woensdag 19.00-21.00 uur.
(Oók voor Spaanstaligen).

Spreekuren m aatschappelijk werk in ” De 
W itte Brug” , De W ittenstraat 27. tel.: 
848672
m aandag: 9.00-13.00 uur
vrijdag: 9.00-13.00 uur
woensdagavond spreekuur voor jongeren .

ADVIESCENTRUM CPN
Voor rechts-, belasting- en huuradvies.
Van der H oopstraat 43.
Spreekuur: m aandag 20.00-21.00 uur.

KRAAK-SPREEKUUR
Elke m aandag en donderdag van 19.30-
20.30 uur houdt de W oongroep spreekuur 
in de Van H ogendorpstraat 45.

BESTRATINGEN
Klachtennum m er bestratingen tel.: 861511 
V oorlichtingafdelingW egen tel.: 596 4268

HUUR- EN WOONZAKEN
Voor hulp en advies bij woon- en huurza- 
ken. H et huurspreekuur wordt gehouden in 
buurthuis 't  T refpunt, op m aandag van
19.00 to t 20.00 uur en op  woensdag van
10.00 to t 11.00 uur. Het adres is 3e H ugo 
de G rootstraat 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 
Koperen K noop, Van L im burg Stirum- 
straa t 119
m aandagochtend van 9.30-11.00 u u r in het 
buurthuis ’De Reiger’, Van Reigersbergen- 
straat 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van  9.30-11.00 uur in de Van Boetzelaer- 
straat 49, tel. 844352.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOROUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond 
voor O uderen is gevestigd in De Koperen 
K noop, Van Lim burg Stirum straat 119.
Het hele ja a r  doo r 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 
Sociaal Centrum , H erengracht 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. S42127 
M artha W onnink en Frans de Jong 842451 
H ugo de G rootbuurt: Buurthuis De Reiger 
tel. 845676 (tussen 10.00 en 14.00 uur).

WIJKVERPLECING
R om bout H ogerbeetsstraat 70, tel. 867908. 
Spreekuur m aandag t/m  vrijdag 13.00-
14.00 uur.

RECHTSHULP (buurt)
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.

BURO VOOR RECHTSHULP
Voor gratis juridische adviezen en de toe- 
wijzingvan advokaten.
Spuistraat 10. tel.: 264477 
Spreekuren:
m aandag 13.00-16.00 uur, 
dinsdag i/m  vrijdag 9.30-16.00 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 m aandagm orgen, tijdens kantoor
uren, tel. 548 2611.

welke nieuwe zouden er m oeten kom en, 
wat voor Andere dingen zouden we op die 
vond kunnen doen, m oeten we volgend jaar 
weer theraa-avonden organiseren, zou u 
meer inform atie over allerlei vrouwenzaken 
willen hebben, o f  vindt u dat e r juist een 
vrijblijvende sfeer moet zijn?
We zouden ook  graag meningen en ideeën 
horen van vrouwen die weinig o f  niet op 
deze avonden zijn geweest. D at lijkt mis
schien een rare vraag, want je  kom t juist 
niet om dat het je  niets lijk t...
M aar misschien ook om dat je  niet weet wat 
e r nou precies op zo’n avond gebeurt of 
om dat er niet gebeurt wat jc  zou willen. 
K ortom : alle vrouwen uit de Staatslieden
buurt zijn  welkom op deze avond!

KrontniBeatrbc g
Aanvankelijk waren wijvattpfanaandaebt 
aan dltgebeuren te besteden» Vandaar uofc 
defcfeur is  dit nuramervande Wijkkrant* 
Juist Toor fret. ter perae g«anvaft «ft oum* 
mer veniattien w\) dat door de verrtgaandfr 
veiilglieidsmaatfegeteti de Amsterdammers 

, dit ’vfees(”vaïèt persoonltfk tify kunnen 
wonen, omdat de Dam verboden gebied Is. 
WU raden ü aan mes te doen met de
dtfnonstraxteblj deDokwerkeï. ^ ^ ;  : ,

Niet kronen,"1 
wel wonen! %


