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zaterdag 26 januari buurtmanifestatie in De Koperen Knoop

Aktie voor * 
stadsvernieuwing

in form atiem arkt, toiotentoonstelling, forum , aanbieding van aktieptogram m a van 
eisen, m uziekm akende buurtbew oners, loterij, kinderprogram m a, *s avonds feestpro
gram m a.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen zeggen 2e wel eens. Dat zal wel waar zijn, m aar het moet 
toch mogelijk zijn voor de inwoners van één buurt on) te komen tot eensgezinde aktie. 
Om dat te starten komen aktieve buurtbewoner* op zaterdag 26 januari bij elkaar. H ier
onder in vogelvlucht een aantaJ eisen die naar voren gebracht worden.

W e hebben liet in de vorige w ijkkrant al 
gehad over de aktieraaiiilestatie van onze 
wijk. Helaas hebben we toen een datum  
genoemd die later veranderd moest 
w orden, m aar nu gaat het echt gebeuren: 26 
januari, de hele dag in de Koperen Knoop.

W at is de bedoeling?
De w ijkraad heeft besloten om  al langer be
staande eisen - die nog altijd niet ingewil- 
ligd zijn • te bundelen en opnieuw onder de 
aandacht te brengen. Als wij als buurt op 
treden, m ei nam e naar het gemeentebestuur 
toe, clan is het m ogelijk m aatregelen a f  te 
dwingen die dc gewone buurtbew oners ten 
goede kom en. De gemeente zal daarbij ook 
stelling m oeten nemen tegen verslechterin
gen die \n t Den Haag komen aanwaaien.

Program m a overdag
G roepen die op welke manici dan ook 
werken aan de leefbaarheid van onze wijk, 
zullen zich presenteren aan iedereen die op 
die zaterdag even een kijkje kom t nemen in 
de Koperen K noop. Het zou goed zijn als 
mensen die tot nu toe denken dat het hun 
allemaal niet aangaat en dat er weinig aan 
te doen is, van mening veranderen en ge
woon mee gaan doen.
Er vali regen o f sneeuw zonder dat we daar 
al te veel aan  kunnen doen, maar voor de

rest is het allemaal m ensenwerk wat er ge
beurt en daar kunnen we dus invloed op 
hebben. D aarom  zullen we ons ook richten 
tot leden van de gem eenteraad, die uitgeno
digd zijn , om ze mei hun neus te drukken 
op wat wij willen.

H uurkom ilees
O p het gebied van de woningen is veel te 
verbeteren. De mensen die zich daar voort
durend mee bezig houden hebben huurko- 
mitees gevormd in de Staatslieden-, de 
Page!- en de H ugo de G rootbuurt. Zij stel
len dat het niet waar is d a t ’de heren toch 
doen waar ze zin in hebben’; dat is in het 
verleden gebleken en dat zal in de toekom st 
m oeten blijken,
Spekulant Groenen is weg aan het Frederik 
H endrikplantsoen. M aar wat gaat er nu ge
beuren aan bijvoorbeeld de tweede Nassau- 
straat num m ers 19*25 met plannen voor 
dure koopwoningen? Het buurtkom itee 
’W itteneiland’ heeft zich tot het stadsbe
stuur gericht niet het klemmend verzoek dc 
grond te kopen en te bestemmen voor 
sociale woningbouw .

Bew onerskom itee
Al meerdere malen hebben we via de w ijk
krant kennis kunnen maken met het bewo- 
nerskom itee, Zij stelt een reeks van eisen

met als een van de belangrijkste: een ver
snelde nieuw'bouw, m aar altijd afgestemd 
op belangen van de buurtbew oners: geen 
mensen op  straa t en buurtgerichte toew ij
zing. Dat wil zeggen: mensen hebben er 
recht op in de buurt te blijven wonen. Ook 
eisen zij aankoop  door de gemeente van 
panden in de N oord O ost P un t.
B ijzondere aandacht verdienen bestaande 
noodsituatie voor bejaarden, die som s al 
jarenlang op een woning zitten, terwijl ze 
nog nooit hebben meegemaakt dat er on 
derhoud is gepleegd.

Jongeren willen ook wonen 
Fen bijzonder onderdeel van de w oonpro
blemen vormt de jongerenhuisvesting. Het 
kam erprobleem  is in een universiteitsstad 
als Am sterdam  overbekend. M aat ook 
andere jongeren dan studenten willen 
onderdak en dan graag iets meer dan een 
uitgebouwde klerenkast.
Een bepaald percentage van de nieuwbouw 
moet daarvoor bestemd worden. Als 
tussenoplossing wordt door de jongeren 
voorgesteld om leegstaande o f  -komende 
grote gebouwen, te onderzoeken op ge
schiktheid voor bewoning.
Er zit ook een werkgelegenheidsaspekt aan 
hun voorstellen, zoals in het plan voor de 
jeugdarbeid van het NVV-jongerencontact 
wordt bepleit (jongeren bouwen voor 
jongeren).
Voor de jongeren die wonen in de Van Ho- 
gendorpstraat 5? t/m  71 m oeten m aatrege
len getroffen w-orden. Zij zijn daar gehuis
vest op  basis van een huurkontrak t met de 
gemeente dat per \ januari 1980 is afge
lopen. Boventiien zijn er grote m ankem en
ten aan  die woningen.

Nederland Aardgasland 
In de vorige w ijkkrant schreven we al over 
de aktie tegen de prijsverhoging van het 
aardgas.
D aarnaast zijn er ook op andere manieren 
al geruime lijd akties gevoerd tegen stook- 
kostenverhogingen, met nam e bij zoge
naam de blokverwarm ing. De verwarmings- 
installaties zijn vaak slecht gem aakt, 
w aardoor bewoners voor hoge kosten 
komen.

Nieuwbouw
De panden in de Van Beuningensiraat 143 
t/m  175 zijn door de gemeente aangekocht. 
Ook daarm ee zijn plannen voor koopwo-
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Jaren lange ak tie  hee ft 
sukses

croenen cmr
NIET BOUWEN!!!
O p zaterdagavond 15 decem ber trokken le
den van de bewonersgroep Fagelbuurt en 
het H uurkom itee naar hel Gat van G roe
nen. Er werden glazen tevoorschijn 
gehaald. De kurk van de fle$ cham pagne 
knalde door de nacht. Onder luid gejuich 
werd geklonken op  een grandioos sukses: 
G roenen, de schrik van het Frederik Hen- 
drikplam soen, gaat niet bouwen! De grond 
w aarop hij 34 luxe en peperdure plantsoen- 
appartem enten wilde bouwen, is nu van de 
gemeente. Er kunnen nu betaalbare huu r
woningen voor onze eigen buurtbew oners 
gebouwd w orden. Die stonden er vroeger 
tenslotte ook.

H O E H E T  BEGON
Begin jaren ’70 begon spekulant Sibbel - 
ook elders in de stad geen onbekende • met 
het opkopen van panden aan het plantsoen. 
Hij liet ze verkrotten. De enige werkzaam
heden die hij liet verrichten waren sloop
w erkzaam heden. Zo ontstond binnen 
enkele jaren  het gat aan bet Frederik H en
drikplantsoen. Sibbcls bedoeling was dui
delijk: zoveel mogelijk panden naasi elkaar 
opkopen. slcJpen en er dure koopwoningen 
neerzetten. De gemeente keek belangstel
lend toe en verleende voor enkele stukken 
bouwvergunningen. Dit werd het H uurko
mitee te gortig: er werd een aktie gestart en 
van de gemeente werden m aatregelen geëist 
om  deze spekulatie te stoppen.

SO C IA I.E  W ONINGBOUW  
H et H uurkom itee wilde dat dc gemeente 
zelf een plan voor woningbouw ging o n t
wikkelen. Tenslotte had dit sukses. In 1977 
ontw ikkelde dc gemeente samen met de 
buurt een plan voor 52 woningen in de so
ciale sektor. Deze woningen zullen aan 
grenzend aan het gat gebouwd worden. We 
zijn trouwens benieuwd wanneer ze er ein
delijk eens komen!
Sibbel verkocht inmiddels zijn handeltje 
aan  projektontw ikkelaar G roenen. Deze 
vroeg een bouwvergunning aan voor het 
hele open gat, om er de beruchte plam soen- 
appartem enten te bouwen.
De bewonersgroep Fagelbuurt werd opgc* 
richt. Sam en met het H uurkom itee begon
nen zij een aktie tegen het verlenen van een 
vergunning aan G roenen.
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Stadsvernieuwing
vervolg vmt pag. i
ningen voorkom en cn dal zal nog verder 
moeien gaan om goede nienwbouwplannen 
ie kunnen uiivoeren.
Jn hei begin van de Vun Beunutgensiraai 
zijn koukretc plannen om nieuwbouw te 
starten in april. M aar door falend huisves
tingsbeleid zijn de slooppanden daar al drie 
ja a r  weer bewoond. Het zou toch een 
vrcenuie zaak /jju  als de ene buurtbewoner 
op  stiaa i komi-ie staan icn behoeve van een 
nieuwe woning van de andere. De w oon
groep heeft echter tol nu toe nul op hei re
kest gekregen hij de gcmeemc. En loop eens 
doo r grote delen van de Fannim  Scholtcn- 
straai: een kind kan zien dat daar iets moet 
gebeuren. O 'e r  de rekonstrukiic van de 
W iucnbuurt staat elders in deze krant in* 
lorm aiie.
V oor de Hugo de G rootbuurt is net 20 goed 
een hele waslijst op  ie siellen. We noemen 
even twee punten: Frederik Hendrik* 
scraat/H ugo de G rooikade: dc beide hoe
ken, En hc! gat in de Van Houwcningen. 
waai verdere spekulatie voorkom en jnoet 
worden.

Verkeersweg, woonerT o ïsp te ls trn a l?
De buurigroep 'W oonerf de W estersiaais- 
n ian ’ heeft ai de nodige ervaringen mei de 
enorm e vertragingen waar je mee te maken 
krijgi als je  je inzet voor veranderingen iti 
je  eigen straal. ’T o t  nu toe is vooral onver
mogen (van de gemeente, JK) gedem on
streerd*’, zeggen 2e zeif- Brandende vragen 
kom en naar voren:
De Van H ogendorpsiraat ten westen van de 
Van H allstraat: komi dc gigtmtiese bus 33 
erdoorheen o f wordt dil stuk nu eindelijk 
eens woonerf?
De Van R appardsiraat en Vjsscringstraat 
nrs. I t /m  7: in juni 1980 w oonerf o f nog 
m aar eens 13 m aanden stilstand?

IS X
buurtmanifestatie
staatslieden en 
hugo de grootbuurt

v o v  itad iver.iieow ing  
o.» >-arsneld« n w u w ta u w . I»f « '« V o o r tu i n  «n m««- 
v d O rX I* fttn g tr>  i n  d «  b u u r t

zaterdag 26 januari
in d e  k o p « re n  k n o o p  

v an  l lm b u rg s t lru m s t ra a t  119

v an  1 0  to t 2 4  u u r

feestelijke opening 

informatiemarkt 

loto  tentoonstelling

aanbied ing aktieprogram m a aan gem eenteraad- 

leden m uziek makende buurtbewoner* 

kinderprogram m a loterij

i avond» ie e ttp re g ra m m s

AI geruime tijd spannen bewoners van de 
eersle en van de derde H ugo de G rootstraat 
(ten westen van de Frederik H endrikstraat) 
zich in om van deze stukken speelstraat 
gem aaU  te krijgen, Hei moei er nu maar 
eens van kom en ook!

Buurthuizen
In onre  buurt zijn verschillende buurthui- 
zen, w aar i>er week hondciden mensen 
kom en voor de gezelligheid cn o f om  iets ie 
Ieren. Het beslaande subsidiebeleid van de 
overheid tnaakt het noodzakclijk dat de 
deelnem ersbijdragen voor akliviteiten 
steeds meet moet stijgen. Ook aan de ruim 
ten moei hier en daar wel wat gebeuren.

Het drukken van affiches in de Taaldrukw erkplaats

A K  TIE M A N I  FES TA TIE:
G O E D  B E G IN  M , V  D E  T A C H T IG E R  J A R E N

H et is niei gebruikelijk dat de W ijkkrant zo 
laat in de m aand verschijnt.
U  m ocht dan m issch ien« denken dal 
onm atig oliebollen gchndk rond de jaar- 
wisseling som m ige redakiieleden tijdelijk  
onbekw aam  hei nieuwe jaa r heeft laten in
gaan, de reden dat de W ijkkrant zo laat 
verschijnt heeft alles te m aken me.i deaktiv-  
m anifestatie op zaterdag 26 januari aan
staande. IVij meenden er goed aan te  doen  
u k o n  van te  voren alle inform atie te  geven 
over dit belangrijke m om ent in onze buurt. 
D e zeventiger jaren stonden in het teken  
van de langzame afbrokkeling  van de 
regentenmentaliteit van ons stadsbestuur. 
Buurtbewoners bleken best m  staat z e lf  te 
kunnen  beslissen over de dingen die hun 
eigen buurt betroffen . Het ging allemaal 
niet zo eenvoudig, de meterie is ingewik
ke ld  en de am btenaren spraken een taai die 
j e  pits kon  begrijpen als je  een paar jaar op  
de u n ivem te it had gezeten. Maar het begin 
is er. Er ztjn  sttk se^en  behaald: de Koperen 
K noop  is er gekom en, in septem ber is be
gonnen m et de bouw  in de \ :nord  Oost 
Punt en nog in deze krant kunnen  we u 
melden dat spekidant Groenen aan het F>e- 
derik H endrikpfantsoen het onderspit heeft 
gedolven.
Hoopgevend allemaal, maar zijn er nog 
niet.
Onze buurt biedt op tal van plaatsen een 
weinig florissante aanblik. Vei vul en ver

krotting, open gaten, parkeerproblem en, 
weinig speehnogelijkheden voor onze  
kinderen. N ou ja , u weet het wel. V  heeft 
er iedere dag weer mee te m aken. H et is niet 
voor nieis dat mensen als ze even kunnen  
naar een andere buurt verhuizen.
O f  in het weekeinde maar naar de camping  
verkassen. Over vandalisme en vervuiling 
maar niet gesproken, l ie t  gem eentebestuur  
stuurt d ikke  rapporten rond  over d it onder
werp, m aar vergeet dut ze z e l f  het slechte 
voorbeeld geeft. M ensen dte zich gehinderd  
voelen m  hun ontplooiingsm ogelijkheden  
zoeken in die dingen een uitlaatklep: niet 
goed te  praten, maar wel begrijpelijk.
M aar zolang wij onze m ond  niet open doen  
zal er weinig veranderen. H et gem eentebe
stuur zal zich dan ongestoord bezig kunnen  
houden m et hun hobby 's als m e tw , opera 
en stadhuis. A a n  de Staatsliedenbuurt valt 
immers niet zo  veel eer te behalen.

Maar gelukkig is er een keer ten goede. 
Onze stem  wordt gehoord op het stadhuis. 
Cr kom en dingen to t stand, al gaat het 
som s zo langzaam dat som m igen van ons 
dc neiging voelen hei m aar op ic geven. 
Tijdens de kom ende aktiem anifestatie gaan 
hv k ijken  wat er in de buuri nog m oet ge
beuren. Haar dc knelpunten liggen en hoe 
»'<? daar gezam enlijk iels aan kunnen doen. 
O ok u bent daarbij nodig.

Hedaktie W ijkkrant.

Kinderopvang
Er bestaat in onze wijk een grote behoefte 
aan  kinderopvang. Dat blijki wel uit de 
w aclultjsien die overal zijn. O uders moeten 
hun kinderen op  ieder m oment van de dag 
goed kunnen onderbrengen.
Er zijn al voorzieningen, m aar er is ook zo
veel nog niet! Mensen die zich al bezig 
hebben gehouden niet de kinderopvang 
doen mee aan de buurim anifestatie.

Scholen
Over ontwikkeling in hei voortgczei onder
wijs (met name middenschool) komt in de 
volgende w ijkkrant uitvoerige inform atie. 
Hier hebben we het even over het kleuter- 
cn lager onderwijs. Dat is het werkterrein 
van het ABC (Advies en Begeleidings Cen
trum ). dat zich inzet voor verbeteringen.
De kinderen uit deze buurt m oeten dezelfde 
mogelijkheden hebben als overal. Betekent 
dat dat ze dezelfde behandeling moeten 
krijgen?
Overal klassen van 30 kinderen, dus hier 
ook? Nee!
!n buurten als de onze gelden bijzondere 
om standigheden: kleine en slechie huizen, 
veel anderstalige kinderen in de klas, weinig 
speelmogelijkheden en ga zo m aar door. 
D aarom  hebben ze ook recht op een b ij
zondere behandeling. D aarvoor m aakt het 
aktiekom iiee ’Versterk het stim uleringsbe
leid’ zich sterk.

Winkels
Wie plezierig in een buurt wil wonen moei 
de winkels niet vergeten. Het beslaan van 
vele winkels w ordt bedreigd. Dat heeft ver
schillende oorzaken: een heel eigen roi 
speell het C IM K -rappon: hel C eniraal In
stituut voor M idden en Kleinbedrijf heeft 
vorig ja a r  een rapport gem aakt, waarin kei
harde maatregelen worden voorgesteld. Dit 
soort rapporten  zijn altijd op de harde cij
fertjes gebaseerd en zulke voor de mensen 
belangrijke dingen als gezelligheid en ser
vice verdwijnen nog al eens onder tafel.
De winkel ’op de hoek ' dreigt te verdwij
nen: alle winkels moeten bij elkaar op een 
paar plaatsen in de buurt. D aardoor is het 
zelfs zo dat goedlopende bedrijven moeten 
sluiten.
Ook is er geen sprake van steun aan winkels 
tijdens de overgangssituatie, waarin de 
buurt verkeert. Winkels zijn belangrijke 
voorzieningen in de buurt die we moeten 
verdedigen.

Aktie- en eisenpakket
Bovenstaande was m aar een greep uil het 
to taal. Iedereen kan ze aanvullen uit eigen 
ervaringen, m aar iedereen kan op zaterdag 
26 januari ook inzicht krijgen wai er zoal 
speelt in de hele w ijk . Het wijkcentrum  
werkt aan een Aktie- en eisenprogram m a, 
w aar we de kom ende lijd mee gaan werken. 
Dai begini zaterdag als we die eisen voor
leggen aan leden van de gem eenteraad. We 
zullen aktievorm en moeten vinden om een 
blijvende vooruitgang te garanderen.
Kom zaterdag naai de Koperen Knoop!

J.K .

NIEUWSBRIEF VAN 
DE BEWONERS- 
KOMMISSIE 
DE MAGNEET
Onlangs is het eerste num m er verschenen 
van een nieuw blad in onze buurt. Dit blad 
is bedoeld voor de bewoners van het nieuw- 
bouwkomplex tussen De W ittenkade en 
Van Beuningenstraat.
M aar bet biedt ook veel lezenswaardigs 
voor andere buurtbew oners.
In het eerste num m er aandacht voor de na
tionale aardgasprijsakiie en de problem en 
met de woningbouwvereniging P atri
m onium  wat betreft de hoge stookkosten 
van het kom plex.
Bij de bouw van deze woningen is op o n 
aanvaardbare wijze bezuinigd op de wo- 
ningisolatie. Er is afgezien van dubbele be
glazing en ook de spouwm uren zijn niet 
voorzien van w arm te-isolerend m ateriaal. 
In deze tijd van energieschaarste een onbe
grijpelijke zaak.
M aar voor de bewoners betekent dat behal
ve de hoge huur ook nog eens een extra be
lasting door zware stookkostenlasten. 
Belangstellende buurtbew oners kunnen een 
exem plaar van deze nieuwsbrief afhalen op 
het w ijkcentrum .
De w ijkkrant wensi de bewoners van de 
M agneet veel sukses met hun nieuwe blad.

MvE.

Van hoven naar beneden: O ud en 
nieuw in de Van Beuningenstraat. 
De Fannius Scholienstraat. hier en 
daar op instorten. Een lichtpuntje: 
nieuwbouw aan  de kop van de 
Haarlemmerweg. Het jongste gat 
van G erard Bakker aan dc 2de
N assausiraai.

mt+t1
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Deze m uurschildering w ordt uilgevoerd tijdens de Bm irünanifestatie op zaterdag 26 jan .

MUURSCHILDERING OVER 
GASPRIJS-VERHOGING

werking mei aktie- cn solidariieiiscomiiees 
en vakbonden een bijdrage te leveren in hei 
strijdbare optreden van de progressieve be
weging.
O p het Haarlem m erplein nr. 13 hebben we 
een werk- en expositieruim te, waar straks 
vanaf 10 februari een tentoonstelling te zien 
zal zijn onder de lite! ,Tverzet in perspec
tief” . Het geëxposeerde werk zal op  een o f 
andere m anier door zijn inhoud in verband 
staan met de herdenking van de februari
staking, 4  en 5 mei en Dag van de Arbeid. 
Kom daar ook eens lang* (open di. t /m  za. 
12 (oi 17 uur).
Het ontw erp voor de m uur v.d. H oopstraat 
is vrij simpel. We stellen ons voor onder 
een rij ramen een kachel te schilderen, die is 
aangesloten op een gasmeter met muntin- 
w orp - dus een riksdaaider per ?m 3...
De gordijnen zijn u iteraard gesloten. Mits 
er vergunning voor wordt \erkregen willen 
we een z.g. ANW B-bord op het Hogen- 
dorpplein zetten met kilom ctcraanduiding 
richting: 'G R O N IN G E N , ROM E en AL
G IERS. M ocht dat niet doorgaan, dan  ope
nen wij een gordijn  w aardoor je  zichi krijgt
op zulk een b o rd ......

FEBRUARI CO LLECTIEF 
Haarlem m erplein 13 
1013 H P Amsterdam 

Telefoon 020*328775.

Het Februari Collectief is door het Aard- 
gascom ité Staatsliedenbuurt benaderd om 
op een m uur aan de v.d. H oopstraa i/H o- 
gendorpplein een m uurschildering te 
m aken die een funkiie kan krijgen in de 
aktie van het Aardgascom itè legen de 
verhoging van de aardgasprijs. Het is de be
doeling dat de schildering wordt uitgevoerd 
op de dag  van de buurim anifestatie (op 26 
januari).
W al is hei Februari Collectief?
W erkende in Februari 78 en gebruik m a
kend van het sym bool van hei nederlandse 
verzet tegen het duitse fascisme • de dok
werker - hebben een aantal Amsterdamse 
kunstenaars een groot schilderij gemaakt 
voor en op verzoek van de chileense een- 
heidsvakcentraie. die haar 25 jarig  beslaan 
vierde in ballingschap. Zo kwam die naam 
tot stand. Nadien zijn er voor lal van m ani
festaties en akiies schilderijen vervaardigd 
om m aar enkelen te noemen: 
voor hei Internationaal Forum  en ook de 
kunstenaarsm anifestatie tegen de N-boin, 
een m uurschildering tegen de sluiting van 
de werf Verschuure en een andere voor het 
buurtcom itè slatuinenweg tegen een pro- 
jeklontw ikkelaar.
Z onder de politieke betekenis van ons werk 
te overschatten trachten wij in samen-

Abattoir niet naar 
Staatsliedenbuurt
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UITSTEL
Op hei nippertje wisten ze te voorkom en 
dai de bouw nanvraag als ham ersiuk de 
raadskom m issiezou passeren. De gemeente 
sielde de behandeling van de bouwaan- 
vraag voorlopig uit. Eerst zou in een be
stemmingsplan de toekom st van de resi van 
het blok geregeld worden. Dal betekende 
uitstel tot april 1980. De bew onersorganisa
ties waren vastbesloten die tijd ie gebruiken 
om de gemeente ervan ie osertuigen dal 
Groenen niei in de buuri thuishoorde. In 
decem ber 1978 organiseerden ze in samen
werking mei de onvolprezen fotoklub een 
tentoonstelling. De opkom st was overwel
digend. Vrijwel alle bezoekers onderteken
den de eisen: Groenen uit de buurt, verbre
ding van het binnenterrein en sociale wo
ningbouw in hei hele blok. Deze eisen wer
den hierna met extra krachl en in aüe toon
aarden aan de gemeente voorgelegd.
EN TEN SLO TTE AFSTEL!
De redelijkheid van deze eisen begon ten
slotte ook toi Schaefer door te dringen. Hij 
begon onderhandelingen met G roenen, die 
uiteindelijk zijn hele zaakje aan de gemeen
te verkocht. Het gat van Groenen is nu het 
gat van de gemeente! Een geweldig resul
taat van jarenlang aktievoeren! Aan een 
andere eis is inmiddels ook tegem oetgeko
men: de \oorgevel van hei Ftcderik Hen- 
drikplantsoen schuift een eind naar voren 
op , zodat een breder binnenterrein gaat 
on tstaan . De bewonersorganisaties zijn 
zeer tevreden met de behaalde resultaten. 
M aar we zijn er nog niet!

AKTIEDAG
D oor hei vertrek van Groenen is de weg 
vrijgem aakt voor sociale woningbouw in 
hei hele blok. Dc bewonersgroepen willen 
dat daar snel en in overleg met de buurt 
plannen voor kom en. En vooral dat de hu
ren betaalbaar worden.
Verder zijn er plannen om meer aandacht te 
besteden aan de woonomgeving en de ver
keerssituatie. De Fagelbuurt heeft een 
kraam  op de aktiedag in de Koperen Knoop 
op  26 januari. U bent er van harte welkom 
om  de resultaten en de nieuwe plannen te 
bekijken.

M arianne Swankhuisen.

MEDICIJNWINKEL
De medicijnwinkel aan de Rozengracht i> 
sinds april tweemaal per week geopend 
voor mensen die problemen hebben rond 
m edicijngebruik. Aan hei spreekuur 
werken mee: studenten voor a r ts o f  apothe- 
ker en een apothekersassistente. W ij 
hebben to t nu toe veel mensen geholpen die 
met vragen over hun medicijnen waren blij
ven zitten, bijvoorbeeld om dat zij hun 
vraag niet aan hun huisarts o f  specialist 
durfden stellen (” de dokter heeft hei al zo 
d ru k ”  o f  ” ik vergeet bij de dokter altijd 
wat ik vragen wil” ). O p het spreekuur w or
den de problem en doorgepraat cn als hei 
nodig is kan een ons adviserende arts of 
apotheker ingeschakeld worden. Wij willen 
dc mensen helpen voor hun recht op infor
m atie uit te komen bij arts en apotheker. 
De medicijnwinkel geeft tevens aan diverse 
groepen voorlichting over geneesmiddelen 
en over de rechten die je  als patiënt hebt. 
Het adres van de medicijnwinkel is: Ro
zengracht 105.
We zijn open: m aandagavond 7 lo t 8, don
derdagm iddag 2 tot 3, als u dan  niet kunt 
kom en, kunt u, alleen deze tijd, ook bellen: 
258569. de medicijnwinkel

Jankees de Ridder

WIJKKRANT
Deze w ijkkrant wordt elke eerste w-eek van 
de m aand  huis-aan-buis verspreid in de 
S taatslieden/H ugo de G ro o tb u u rt.

Redaktle:
M artin van Etten (koórdinatie) iel. 848668 
Hans H artm an, tel. 86071.1 (H ugo de 
G rootbuurt)
Jan Kuyk
W im Stevenhagen (tekeningen)
H an Sieveking (fo to ’s)
C or Bergveld (fo to ’s)
M arjan G erritse(opm aak)

Kopij voor het jannari-num m er inleveren 
vóór 15 decem ber(J)

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

In de w ijkkrant van december schreven wij 
over de plannen tot de vestiging van een 
slachthuis op het terrein van de centrale 
m arkthallen.
Inmiddels heeft de gem eenteraad besloten 
geen gelden beschikbaar te stellen voor deze 
am bitieuze plannen van de direkteur van 
het M arktwezen.
Dat geld was nodig om het bedrijfsleven af 
te laien zien van de vestiging van het nieuwe 
abaito ir op een industrieterrein in de Bulle- 
wijk (bij de Bijlmer). Planologisch een veel 
betere plaats om dat een belangrijk deel van 
de vleesaanvoer vanuit hei zuiden gebeurt. 
Vesliging op het terrein van dc m arkthallen 
zou dan ook bedrijfstechnisch tal van pro 
blemen met zich mee brengen, afgezien nog 
van de verkeers- en stankoverlast voor de 
om ringende buurten.
Het gezond verstand heeft inmiddels geze
gevierd

zuurkool!
Tijdens de bm irtm nnifestatic op zaterdag 
26 jon . w ord t er ge/am enlijk gegelen. De 
kosten bedragen ƒ  5.- per persoon. Van 
tevoren opgeen bij hel W ijkcentrum  l)e 
Koperen Knoop o f Het T refpunt (3de 
H ugu de G roo istr. 5. Tel. 842473) vóór 
vrijdag 25 januari!

Geen abaito ir dus, m aar nog geen reden om 
opgelucht door legaan  met adem halen.
Feit blijft dai het gemeentebestuur gepro
beerd heeft een beslissing over dit onder
werp te nemen zonder vooroverleg met de 
direkt betrokkenen. De buurtbew oners zijn 
niet ingelicht en er is hen ook niets ge
vraagd. En het ging niet om  een onschuldig 
bedrijf, m aar om  een industrie die aanzien
lijke overlast had kunnen bezorgen aan dc 
om ringende woonwijken. Een ergerlijke 
zaak, m aar ook een goede les om waak
zaam  te blijven voor verdere aantasting van 
het leefmilieu in onze buurt.
Het gem eentebestuur kan deze misser weer 
goed m aken door eindelijk eens serieus te 
gaan denken over de plannen voor woning
bouw op dit terrein. De buurt, en de vele 
duizenden woningzoekenden in Amster
dam  zijn daarm ee raeer gebaai.

MvE

RADIO STAD
STAD Radio Amsterdam is op  1 december 
1979 overgegaan van m iddengolf op FM 
(m ono).
De nieuwe frequentie: FM 94,3 M Hz - ka
naal 24
Voor de aangeslotenen op het A m sterdam 
se kabelnet is STAD ie beluisieren via 
kanaal 2 3 -9 4 ,0  M Hz.
Voor inlichtingen om trent de zendcrwisse- 
ling en de ochtendprogram m a\s kunt u res- 
pektievelijk bellen mei Armrmd Sliepen, a l
gemeen adviseur, Jan Canm ggcli, eindre- 
dak teur, 020-719071.

REKONSTRUKTIE 
DE WITTENBUURT 
VAN START?
O p 24 januari aanstaande vair binnen het 
kollege van B en W een belangrijk besluit 
voor de bewoners van de W ittenbuurt.
Het gem eentebestuur moet zich dan buigen 
ovei de vraag wat er in het deel van de 
W irtcnbuuit lond de 2e NassauMraat moet 
gaan gebeuren. Tmern is men nogal ver
deeld over dit voor onze buurt belangrijke 
onderw erp. Ei zijn stemmen die zeggen dat 
de bouwtechnische kwaliteit van de betref
fende woningen zo slecht is, dat afbraak en 
vervolgens nieuwbouw de enige mogelijk
heid is. Anderen binnen B en W stellen dat 
het nogal meevalt en willen een nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de huizen 
om re zien of renovatie niet een betere weg 
is.
Over een probleem moei in ieder geval wel 
op korte icrm ijn een definitieve beslissing 
genomen w orden. Dat is het ” ga t”  in de 2e 
N assaustraat tegenover de winkel van Dirk 
van der Droek.
Deze grond is eigendom van ?pckulant Bak
ker die bij de gemeente een bouwplan heeft 
ingediend voor de bouw van premiekoop- 
wonmgen.
Afgczien van de vraag o f  onze buurt ge
diend is met de bouw- van ongetwijfeld dure 
koopw oningen, is deze kwestie erg belang
rijk voor de toekom st van de resl van de 
buurt. In april namelijk loopt het voorbe- 
reidingvbesluit a f, inaar er is nog geen be
stem m ingsplan voor de Siaatsliedenbm irr. 
Dat betekent dai de bouw\ erordening van 
krachl is en dai de plannen \a n  Bakker 
daaraan  getoetst moeten worden. Bakker 
krijgt dan ongetwijfeld zijn bouwvergun
ning, en mag vervolgens gaan bouwen. 
M aar hiermee komen langere termijn 
ideeën in gevaar. B akker’s bouw plan houdt 
dc oude rooilijn van de 2e N assauslraat 
aan . m aar er wordt nu juist gedacht aan een 
verbreding van de 2e N assaustraat om een 
einde te m aken aan de moeilijke verkeerssi
tuatie  op  die plaats. O p dit ogenblik zitten 
tram , fietsers cn ladend en lossend verkeer 
elkaar voortdurend in de weg. Als Bakker 
zijn plannen doorz.et houdt de 2c Nassau- 
straat zijn huidige breedte, en da t ligt dan 
weer voor vele tientallen jaren  vast. 
Oplossing zou zijn dat de gemeente deze 
grond van Bakker koopt om er zelf sociale 
woningbouw te gaan plegen. D oor de trage 
besluitvorm ing bmnen de gemeente houdt 
dat uiteraard in dat er een spekulatieprijs 
betaald zal m oeten worden, m aar dat lijki 
altijd nog beter dan de uitvoering van het 
huidige bouwplan. De vraag blijft natuur
lijk wel liggen wanneer dc gemeente eens 
wijs w ordt en tijdig stappen leeu nemen om 
te voorkom en dat belastinggelden overge
heveld m oeten worden naar de zakken van 
spekulam en. Het is immers onaanvaard
baar dat toekom stige bew onen de totale 
grondprijs in hun huur verrekend krijgen, 
op die m anier moeten zij boeten voor de 
laksheid van het Am sterdam se Stadsbe
stuur.
W at betreft de verdere plannen voor de 
W iuenbuuri is het voorlopig nog afw ach
ten geblazen. Als besloten w ordt to t recon- 
struktic. dan zullen de betrokken buurtbe
woners een inform atiekrant van de 
gemeente in de bus krijgen. W aarschijnlijk 
eind januari. D aarna zal een bewonersver- 
gadering georganiseerd w orden.
Inmiddels is al een voorlopig l>ewonersko- 
mitee opgerioht. O p de kom ende akiiema- 
nifesiatie zal deze groep aanwezig zijn met 
een stand. Inm iddels zal dan ook het stand
punt van B en W bekend zijn. 
Buurtbewoners die nadere inform atie 
willen o f  zich willen inzetten voor hun be
langen kunnen kontakt opnemen met het 
wijkcentrum  dai de aktie begeleid.

MvE
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Ons Huis,
Van Betmingcnplein 103 
lel. 841262

I>e W itte Brug 
De W ittenslrani 27 
lel. 848672

volwassenen
op hertiallns

l Om het geheugen wat op te frissen: één 
j ochtend in de week taal en rekenen opha- 
i  Icn. Bij dat taalgcdeelte hoort een wekelijks 
[ ” p raa tu u r”  over allerlei zaken die de deel- 
j neemster* zelf kiezen.

In septem ber zijn twee kursussen gestart in 
Ons Huis en in De Witte Brug. Onlangs is 
in dc W itte Brug een derde groep van start 
gegaan.
O orspronkelijk was het de bedoeling de 
kursus te laten lopen van septem ber tot en 
met december. In alle groepen is echter 
besloten nog een half jaa r door te gaan. Dc 
deelneemsters zijn te enthousiast om nu al 
te stoppen.

Deelneemsters aan het woord:
” Vooral voor moeders die nog jonge kinde
ren op school hebben is deze kursus erg 
aantrekkelijk , je  leert er namelijk breuken, 
procenten te berekenen” .
” De kursus is niet alleen leerzaam op  het 
gebied van taai en rekenen. Eenderde van 
de ochtend wordt besteed aan een bepaald 
onderw erp. Het belangrijkste hiervan vind 
ik: het leren luisteren naar elkaar en het 
durven praten in een groep” .
” Ik ben er een beetje achter gekomen waar 
m ijn knelpunten liggen in de taal en daar 
moet aan gewerkt w orden” .
” We hebben een erg leuke groep” .
" ik  bracht mijn kleinzoon naar school en 
d aar stonden twee dam es. Zou u geen zin 
hebben in een kursus. Nu zit ik er vier 
m aanden o p e n  ik vind het heerlijk” .

; De kursussen vinden plaats op dinsdagoch- 
) tend van 9.15-12.00 uur in Ons H uis en de 
j W itte Brug en op w oensdagochtend in de 
i W itte Brug.

Elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur 
i koffie-ochlend.
j Onze koffie is echt heel goed te drinken 
\ hooi! En vanwege het nieuwe ja a r  is er in 
J januari elke week iets lekkers bij.
| Bovendien kunt u er in januari nog iets 
! ’V ijz e r”  van worden ook:
I • 16 januari: Een paar buurtbew oners zijn 

bezig de geschiedenis te schrijven van de 
!, vrouwen in de S taatsliedenbuurt. Ze in-
• terviewen vrouwen die al lang in de buurt 
; wonen over: de woon- en leefomstandig- 
' heden, de crisistijd, de samenleving in de 
i buvirt.
: Wilt u eens weten hoe en w at. heeft u mis-
• v:hien zèlf wat te vertellen over de ge- 
! schiedenis van de buuri - kom dan naar 
! deze koffie-ochtend. Clari, één van de 
| schrijfsters i$ er dan ook.
j  - 23 januari: G uillaum ette van C eyt, die 
1 ook de klusjeskursus geeft, vertelt op die 

ochtend iets over "w o n en " - hoe zo ruini- 
I tcbesparend mogelijk in te richten, wat 
J kun je  zelf maken enz.
\ Entree incl. koffie: ƒ  1,50.

W oensdagavond voor vrouwen 
Als het aan ons ligt, start er op  23 januari 
een nieuwe klusjesgroep voor vrouwen - nu 
op  de avond. M aar het ligt niet aan ons, het 
ligt aan u. We kunnen pas beginnen als 
zeker is dat voldoende vrouwen deelnemen 
(10). D aarom  vragen we u dringend vóór 20 
januari ie laten weten o f  u wilt meedoen!
U weel toch nog wat de kursus inhoudt?
- elektriciteit regelen
- met hout werken
- fietsen maken
en andere voorkom ende klussen waar u 
geen raad mee weet.
De kursus kost ƒ 1 5 , -  per m aand.
Verder gaan we in januari gewoon door 
met het handw erkgroepje. Dus als u wilt le
ren naaien, o f  gewoon eens buitenshuis wilt 
handw erken......

V oorlopig zetten wij geen praatthem a’s 
meer op  het program m a. Zeif vinden we 
hei leuk en zinnig om  samen met andere 
vrouwen over een aantal zaken te praten en 
daarover van andere vrouwen wat te leren. 
De keren dat er in groepen gepraat is, ging 
het ook heel bevredigend.
Toch werden praatavonden de laatste tijd 
niet o f  nauwelijks bezocht.
Wc stellen ons nu voor om  alleen dan 
them a’s op  het program m a te zetten (en 
daarover spreeksters, films elc. te organise
ren) als d aarnaar gevraagd wordt door 
vrouwen uit de buurt, die het buurthuis al 
dan niet bezoeken.

Toneelgroep
Niets zo veranderlijk als een toneelgroep. 
Eindelijk hebben we nu een vaste groep. De 
groep is echter te klein om liet geplande 
stuk van H erm an H eyerm ans te spelen. We 
zijn nu bezig zelf een cabaretachtig stuk 
te maken over het (gebrek aan) buurtleven 
tegenwoordig.
We kunnen nog leden gebruiken, jong en 
oud , man en vrouw.
Komt u er wel gauw bij, anders kunt u de 
draad  moeilijk mee oppakken. Elke m aan
dagm iddag van 13.30-15.30 uur.

Fotografie- en
donkere kamer- 
eursisssers in de 
witte Srag
In januari starten we weer met fotografie- 
en donkere kam ercursussen in buurthuis 
De W itte Brug.
Er zijn nog plaatsen vrij op dinsdagavond 
en op vrijdagavond. U kunt kiezen uit de 
basiscursus donkere kam er, de inleidende 
fotografiecursus o f de werkgroep fotogra
fie.
In de basiscursus donkere kam er leert u zelf 
films ontwikkelen, contactdrukken maken 
en fo to ’s afdrukken. Ook besteden we aan 
dacht aan de theorie die daarbij hoort en 
aan de inrichting van een eigen donkere ka
m er. De cursus duurt zes avonden en kost 
ƒ  9 5 ,-  inclusief materiaal.
De inleidende fotografiecurNus geefl een 
overzicht van wat er zoal op het gebied van 
de fotografie te koop is (inclusief persoon
lijke aankoopadviezen).
Verder leert u hoe u betere fo to ’s kunt 
maken en wat u daarbij nodig zou kunnen 
hebben. Ook bestaat de mogelijkheid om 
eigen fo to’s te laten beoordelen. De cursus 
d u u rt6 & 8 a v o n d e n e n  kost ƒ 6 0 ,- .
In de werkgroep fotografie is plaats voor 
mensen die de basiskennis met anderen hun 
fotografie al hebben en nu samen met ande
ren hun fotografie op  een hoger peil willen 
brengen. We m aken daarbij een keuze 
welke soorten fotografie en welke onder
werpen aan bod zullen kom en. Een paar 
m ogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
- portretfotografie
- theaterfotografie
- availeble light (fotograferen bij weinig 

licht)
- architectuurfotografie
- m acro-end ich tb ijfo tografie
De cursusduur is afhankelijk van de ge
m aakte keuze. De kosten zijn afhankelijk 
van de cursusduur en het aantal deelne
mers. Bijvoorbeeld: met 6 deelnemers en 8 
avonden ƒ  7 0 ,- .
Voor alle cursussen kunt u zich opgeven bij 
Buurthuis De W itte Brug, De W ittenstraat 
27, telefoon 848672.
N adere inform atie op m aandag- en woens
dagavond in de donkere kam er van het 
buurthuis.

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

OPBOUWWERKER
De opbouw w erker ondersteunt en helpt be
w oners (groepen) die problem en in de buurt 
willen aanpakken.
Op werkdagen bereikbaar in het wijkcen
trum , Van H allstr. 81, tel. 829231.

VOORPOST GEMEENTE
H anneke Kuipers, voorpost funktionaris 
van de gemeente voor onze buurt, houdt op 
m aandag, woensdag en vrijdag spreekuur 
van 10.00 to t 13.00 uur in het houten ge
bouw tje, Van H allstraat 611, tegenover de 
Prinsessekerk, tel. 826773.

SOCIAAL RAADSMAN
Advies en hulp bij al uw problem en, ook 
huur- en woonzaken.
Spreekuur:
m aandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij
dagm orgen van 9 loi 12 uur en m aandag
avond van half 7 to t 8 uur.
De Koperen K noop, spreekkam er 1. Van 
Lim burg S tirum straat 119.
Telefonisch spreekuur: ’s middags van 2 tot 
4 uur, tel.: 840230.
In de H ugo de G roo t/B ilderd ijkbuurt 
houd t de sociaa) raadsvrouw  spreekuur in 
het B ilderdijkpark 4A op m aandag, dins
dag, donderdag en vrijdag van 9 to t 12 uur. 
Telefonisch spreekuur: tel. 120089, ’s m id
dags van 2-4 uur.

MAATSCHAPPELIJK WERK
In  het ontm oetingscentrum  ’Koperen 
K noop’, Van Lim burg S tirum str. 119 - tel. 
865606 houdt het ISCC en  PSC  een m aat
schappelijk w erkspreekuur op donderdag
ochtend van h a lf 11 to t 12 uur. O p andere 
dagen kunt u hen tel. bereiken: ISC C  - tel. 
266287/268209 (behalve op vrijdag) en 
P S C -te l . 719924.

MAATSCHAPPELIJK WERK 
(BUURTHUIZEN)
Spreekuren m aatschappelijk werk "D e  Rei
ger” , Van Reibersbereenstraat 65, tel.: 
845676
dinsdag: 9.00-12.00 uur 
woensdag 19.00-21.00 uur.
(0 6 k  voor Spaanstaligen).

Spreekuren m aatschappelijk werk in ” De 
W itte Brug” , De W ittenstraat 27, tel.: 
848672
maandag: 9.00-13,00 uur 
vrijdag: 9.00-13.00 uur 
woensdagavond spreekuur voor jongeren.

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

RECHTSWINKEL,
Rozengracht 105 
Tel.: 255956

a d re  ssbm
HUUR- EN WOONZAKEN
Het H uurcom ité H ugo de G roo t-/F red . 
H endrikbuun  houdt twee keer in de week 
huurspreekuur. U kunt daar gratis advies 
en hulp krijgen bij woon- en huur2aken. U 
kuni zich d aar ook aanm elden om ons te 
helpen bij ons werk.
Hei huurspreekuur wordt gehouden in 
buurthuis ’i T refpunt. U kuni er terecht op 
m aandagavond van 7 tot 8 uur en op 
woensdagochtend van 10 tot II uur. Het 
adres is 3e H ugo de G rootstraat 5, telefoon 
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 
straat 119
m aandagochtend van 9.30-11.00 uur in het 
buurthu is ’De Reiger’, Van Reigersbergen- 
straa t 65, tel. 845676.
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend 
van 9.30-11.00 uur in de V an Boetzelaer- 
straa t 49, tel. 844352.

ALGEMENE NED. BOND 
VOOR OUDEREN
Afdeling 7 van de Algemene Ned. Bond 
voor O uderen is gevestigd in De Koperen 
K noop, Van Lim burg Stirum straat 119.
H et hele ja a r  door zijn de clubm iddagen op 
m aandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 13.00-16.OOuur.

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 w oensdag 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. 842127 
M artha W onnink en Frans de Jong 842451 
H ugo de G roo tbuurt: Buurthuis De Reiger 
tel. 845676(tussen 10.00en I4 .00uur).

ADVIESCENTRUM CPN
Voor rechts-, belasting- en huuradvies.
Van der H oopstraat 43.
Spreekuur: m aandag 20.00*21,00 uur.

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

WIJKVERPLEGING
De wijkverpleging is op twee plaatsen in de 
wijk te vinden:
- voor de Staatslieden buu rt: Schaepman- 

str. 2, tel. 840479 - van m aandag  t /m  vrij
dag tussen 1 en 2 uur ’s m iddags.

- voor de H ugo de G rootbuurt; R om bout
H ogenbeetstraat 70, tel. 867908 - m aan
dag t / r a  vrijdagm iddag van h a lf 2-2 uur.

CENTRAAL WONEN
ln onze buurt is een initiatief ontstaan om 
te kom en tot dc oprichting van een W erk
groep C entraal W onen voor de Staatslie
den- H ugo de G rootbuurt.
Belangstellenden worden opgeroepen om 
naar de 1ste bijeenkom st te kom en op don
derdag 31 januari om 20.00 uur bij F, van 
D ieten, Van H ogendorpstraat 122111. 
V oorlopig kontaktadres:
Jannie Stegem an, C liffordstrat 34’, tel. 
844310 o f  tel. 849666.

A m sterdam , 27 decem ber 1979

10 JAAR OPEN HOF 
KERSTFEEST
Oiwe siaoic aan 
Open «of!
O ndergetekende, dic de hele Iste Kerstdag 
tnei haar man bij het Open H o f heeft door
gebracht, wil namens alle mensen die er 
ook dit ja a r  weer waren gekom en, de orga
nisatoren hartelijk bedanken voor de liefde 
die ook dit ja a r  weer aan de bejaarden is ge
geven.
Wij hebben een prachtige dag gehad!
Eten en drinken, het kon niet op.

familie J .H . Stet 
Van H ogendorpstraat I3l


