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Schandalig nieL waar? | ieder huis een eigen verwar-

hoe lang nec neefL gedr,urd co- cie I laaina moesl gereíeno en
verbouwing kon gaan slarLen. I onderhandel-d worden over de
We zulLen geen loLaal overzich[ | toLale bouwprijs.

ér bij dit projekL zijn geweesL. I O" aannemer kwam meL veel

krani mee vol schrijven. I sLerie goed zou keuren.

am rgngy4fieplannor lo m:kcn.

ffilí#'lï{ï I etndeltilr
renova[ie. Er moeslen 9q"^]:"."- | Z ltaart 1978 ging er eindelijk

Lafel, I net pLan de minis[er van
I vokshui ing.

vcrhulslrosten
vergocdtng
Bewoners van de GaÍÍeLsL.raaL
44 c/rn 68 /even nummers)
Bloemkwer<ersLraaL 26 l/m 7a

(even nummers)
Deze mensen krijgen, als ze naar
een andere woning verhuizen
/3500, - -uiLgekeerd,.

In diL buurLarLikel kunl u lezen I mingske[el de bes[e opLossing.

geven van álLe probLemen die I Pri had nog waL voeLen,in aarde,

Wanf-daar kan je een hele buur[- | nogere pti)zen dan waL heL mini-

start ptannen I m' lï'*"#:r?ï:L'"fl?"1"'ff;1"

geleden I S;*:::ies oie serenoveerde wonin

rn 1975 kreeg een archiLekL opdrachL il1""r"##i*ï:woners 
beLaalbaar

we pLannen komen.Eind 1976 Lag I eetr door qe ge"n eenre en orovin-
er einoeLi.k een goeo oian op I cie goedoekeurde oere,<ening van

Bewoners van woningen van de
Mij. voor Volkswoningen aan de
Si, MariaslraaL 33, 45 l/m 97,

60 L/rn 720.
BLoemkwekerslraaL 39 L/m 67

(oneven)
GaffeLdwarssLraaL 16, 18 en 20.
AIs deze op eigen
iniLiaLief woninq vin-
den en w . dan #ordt
hun oude woning niel'meer ver-
huurd.

àaT zt

of GaffeldwarssLraa[ een definiLief

een woning die nog van een parLl-
kuiiere huisbaas is, krijgen heie-
maal nieLsl I l

voor nun wonLno 1n
S t Mar i a s cr áa L, Fl o e m kwe ke r s L r aa I

LeL op:bewoners van pa,rlikuliere
panden krijgen geen /35oo, --
Dus mensen dle wegverhuizen uiL
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Na vele jaren zijn er eindeLijk
goede plannen voor nieuwbouw-
woningen in heL GafÍelblok.
DaL is heL qebied Gaffe raar
44 L/m 68(óven numme
Sb MariasLraal Lussen Gaffei-
dwarssLraaL en Nwe Binnenweg,
en BloemkwekersLraaL 26 L/m-
70 en 39 L/m 67.
In komende jaren 4ullen hier
+1 nieuwe woningen gebouwd
gaan worden. Ook komL er een
parkeergarage en een binnen-
Lerrein meL bomen en sLruiken.
Daarnaasb wordL hel Gaffelplein
groler en verbelerd.

De sLoop en de nieuwbouw zullen
gebeuren in 2 fasen.
FASE1; GaffetslraaL 44 Llm 68

(even nummers)
BloemkwekerslraaL 26 L/m 7A

(even nummers)
begi.n sloop: sLreefdabum

1 januari 1979
begin bouw: sLreefdabum

April 1979
woningen klaar : sbreefdalum
januar t / f.ebruari 1 980.

FASE 11 :Sl. À,{ariasLraaL
33,45 L/m 91, en 60 L/m t20.
BloemkwekersLraaL 39 l/m 61 .
GaffeldwarssLraaL 16, 18 en 20.

begin sLoop: sbreefdabum februari. 1980.
begin bouw: slreefdabumJuni

1980.
woningen klaar : sbreefdaLum

voorjaar 1981.

daarna:beginb sLraaLverbeLering
en aanLeg binnenLerreinen.

aan een andere n goede woning
geholpen worde . Daar moeL
VolkshuisvesLing voor zorgen,
Daarnaasl moel de GemeenLe
nog een aanLaI part,ikuliere
panden in de Sl Mariaslraal
aankopen en enkele bedrijven
verplaaLsen.

efb op 13,luni;.i.
vergadering

van heL GaÍfel_

rJa

à".
mogeLijkheid
en beneden.
deze opmer-

Op 3 Ok[ober a. s.word.en de
plannen voor de nieuwe woninqen
de parkeergarage en de binneá-
lerreinen opnieuw uiLvoerig be-
sproken.Dan moelen we als
wijkbewoner ook zeggen of we
heL meL de p nnen eéàs zijn.

SPECIALE
AKTIEGROEP

iNSCHRIJVEN VOOR NIEUW
BOU\M
De woningen in hel Gaffelblok

voorrang bij de nieuwbouw-wo-
ningen in de GouvernesLraal,
Diergaardesingel en in heL Gaf-
felblok.
Men moeL zich wel opgeven voor
de nieuwbouw-woningen.
Dil kan LoL 1 OkLober, elke
donderdag van l-0 Lot, 11 uur
in de JosephsLraal 64.
I,eL wel: inschri.jven voor een
neuwe nl nog nieL
dal me een woning
I nanarrr,JËgtrw Kunnen 0. V.
[eveeL mensen voor een bepaald
t,ype woning ingeschreren hebben.

SELEKTIE TOEKOMSTIGE BE
\A/ONERS
B EWONEJRSVERGADER]NGEN

Na 1 Oklober worden uiL mensen
die ingeschreven hebben voor de
nieuwbouw de loekomslige bewo-
ners geselek[eerd. Deze rnensen
kri,gen berichL.
Dë geselekLeerde LoekomsLige
bewoners worden vanaf dal mo-
menL ook uibgenodigd voor bewo-
nersvergaderingen.
Die zijn erg belangrijk.WanL'daar
wordb nie alleen gepraar over
de kleure voor binnen en buiLen
de legels, de keuken, heL saniLair
enz.,rrràar ook over huren en de
servicekosLen.'We moeLen er mel
z'n allen voor knokken om die zo

kc ren
Le oond,
op

NS
wonln

VERGADERING DINSNAGAVON
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vertrlarlng
Yan ertrecht
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o ernemeï belalen.HeL geLdv de begravenispolis is"daar_

rf-
ab

alleen nooig als er meer dan
/10.000, -op g€zamenLijke giro-
rekening sLond. )

iro-
ven
an
or L.
^ÁLULlL-

De begrafenis is duur, er moel
Iiog een belasringaansLag worden
belaald enz. . .. Er is geen geld
genoeg voor. De erfgenamen
kunnen dan de erfenis, die uiL-
eindelijk uiL schulden besLaan
verwerpen.

is

erf-
Hi.erover en over allerle:i. andere
dingen kunL u komen praLen op
hel spreekuur van de-raadsvrbuwrs-morgens van 9. OO uur loL 12
uur. Zoals kend was is er geen
spreekuur woensdag.
Nieuw is d er-lot dal hierover
weer be.richt komL/ik hoop gauw)
ooK op dtnsdagmorgen geen
spreeKuur 1s.

er Íenls

AIs de AO\V- over de maand waar
in mevrou overLeden nog niel
is belaaLd de zoon vraqeh of
deze AOW hem wordb íitne-
Laald om de Lopende zaken mee
Le beLaLen.Er moel berichl van
overlijden naar het ziekenfons

Raadsvruuwe
Marianne v.d. Lans
dan meLeen een brief waarin
sLaaL daL zijn broer en zus hem

degene die atle
elen.
inderen moelen

die brief onderLekenerr.

paar zijn die is overleden dan i
een verklarinq van erfrechL

]'ENNIS BI'NA
Zoals iedereen onderLussen wel
zal welen:de Him van Fennis is
faillieL verklaard door de recht-
bank in Amsberdam.
Fennis is in beroep ge , €r
binnenkort is hierover uiL-

VCT\,VA
ilzichL n
elijke

de akLie van
nis, die hun
daL ze hun Le_

veel beLaalde geld Lerug hebben,
ge\À/oon door.Daarom oók een
oproep aan die GAB/T{IM huurders
die nog niel meedoen aan deze
_akLie, om zich alsnog L meLden.
Nu.kunnen ze hun geLd og Lerirg
Krugen.

ng angen,
ue
nd 'oË'Àypo-
en is een

brief ges WanL gebleken is
daL de ba ich vahwege eigenvoordeel heL faillisémenL,

d,

ThTLtIET
OPROEP.

F , TIIM,
da
en sbaas
Le lde

en

GaffelsLraaL 27.

ders die zich aL gemeld hebben. )
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schcrtgrayers inhet
oudewesten
HeL was in heL kader van de zo
broodnodige groenvoo rzieningen
in onze wi-k dat op een moo-:
vrijdag een medewerker van de
akLiegroep een LuinLje wiLde aan-
Leggen op de binnenplaaLs achLer
de buurLwinkel.
Alles deed heL uiLsbekend, op een
plekje na.Deze zo nijvere man
haaLde een schop, spuugde eens
flink in zijn handen, roLde zijn
mouwen op en begon een kuil Le
graven. Hij sluiLLe op een kisL
en omdaL een kisL nieL in een
Luin behoorb Le liggen, maakLe
hij er een gaaLje in om le kijken
waf er inzou kunnen zif,Len.

de roteb
HeL vermoeden rees daL er che-
micaliën inzalen en omdal daL
besL Link kan zrjn, werd de RoLeb
gebeld. De Roleb, anders nieL zo
bang voor aÍval, ongedierLen en
vergifl wou heL risico van een
onlploffende Oude WesLen nieL
op zich nemen;men vond heL dus
Le gevaarlijk.
Wat. doel dan een gemiddeid
burger als hij ergens van af wiL,
waarvan hij niet weeL of heL
branden, onLploffen, opLossen,
smeLLen of Joosl mag weLen waL
kan doen.Hij belt de poLiLie.

de polttle
enfin, de jongens van de wbl kwa-
men, keken eens wijs, krabden
zich achLerrL oor en overlegden
waL er t'e gebeuren sLond.
Zij wislen er echLer ook nieI zo
veel raad mee en besLolen dus,
daL dit' typisch ieLs voor de
brandweer was.

debrandweer
Ook prob eerden zij slim ui[
de oog"es le kijken, waL misschien
besL lukLeíoverigens, niemand
viel 'L op)maar daL ding iag nog
sleeds in de grond en mel slim
kijken en bedachlzaam pralen
komL hij er Loch nieL uiL.
Er werd nog bekeken of er geen
andere insLanLie zou zijn die he"
karwei zou kunnen kLaren, maar
er bleek jammer voor de brand-
weer, niet,s door-of af le schuiven.
OOk het grandiuze idee een heii-
kopLer van de B. B. of de ANWB
om de kisL op Le hijsen vieL nieL
in goede aarde. Er werden dus
schoppen en Louwen gehaaLd, een
flinke kuiL gegraven en hel karwei
vervloekl.

de recherche
Even la[er sLonden er dus een
surveiLLancewagen van de polilie
en maar lieÍls Lwee brandweer-
wagens in de Loch aL zo nauwe
slraab. HeL binnenplaalsje sLb,nd
ook al vol, meL gehelmde, gelaars-
de, geuniformeerde en in asbesL-

pakken verkLede heren
Cie LcezichL behoren Le houden
op ons alLer wblziin.
Dan.kzr" oe nodige zweeLdruppeIs,
verliezende nardwerkencje m-a n _. -,
sLond laier heL ding boven de
grond_en leek hel een(anno1896)
brandkas le zijn.

waardeloos
WaL zif Ler in, wal ztLLer in? ? ? ?
Wasie voL of wasie leeg?
Helaas, diL raadseL kon men nieL
á'Ia minuul
zoals goede L,
nn clnl ryrl-vP ulvu -qL.
danl beLde nog voor ee snijbran-
der maar deze was, op eL laLe
uur, nieL meer voorhanden,
En omdat. heL weekend, de vrouw
en heL avondje Avro sL.onden Le
wachlen, beslooL de poLiLie hel
hele zaakje maar mee naar heL

ouro le nemen, immers, de aklie-
groep zou(.zoals zij zo vaak moeL
doen) , heL. hefL wel eens in eigen
handen kunnen nemen en daL vond
de recherche nieL goed,.
Bovendien wisL men nog sLeeds
nieL waL er in za"L;qeLd, chemica-
Liën, i LLiga Le ga scaroeioe ns, ne-
roine, wie zou he' zeggenf
Op heL buro werd de volgende
maandag, meL behuLp van Aage M.
de deur eruiL gebrand en wal
bLeek?De kas[ lag barsLens vo].
meL drijfnalLe papieren van een
chemicaliên bedrijf(een van de
vorige huurders van hel pand)
zoals effeclen een kasboek,
en wa[ anderen spulLen.

wcg droom
He[ en:-ge jammerlijke van alLes
was daL de rommel er aL een jaal
of 40 geleden erin gesLopL was
en daL er sinds dle lijd, de nodige
oorLogen, fusies, failiesemenLen
opheffingen en ccrrupLe bank
employes wàrerL geweesL.
KorLom, heL was geen moer meer
waard.

Toen dil nieuws bekend werd,
werd heL even slil in de buurL-
winkel en werden aLie gedachLen
over wereldreizen, Lweede huizen.
in Belglê, casino's, anLieke boer-
derijtjes en zeecruises over-
boord gezel en ging men weer
cver loL de orde van de drukke dag.
Alleen heL gal in heL LuinLje her-
innerL nog aan deze zenuwslopen-
oe, verwac,ici ngen wekkende
maar ijdel gebleken hoop da[ de
akliegroep rijk zou worden.
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SPDDLSTBAAT AKDLETSTNAAT!!!

AL eerder u in deze kranL ren. Pl gedansl ijf d
op de hoog n vari de speeL- en gedr sabê jong
sLraaL Ake die dil naja-ar gegeLen heerlij- dat i

gemaakL w ebben lang moe- ke dag, en. hel
ben knokken voordat we heI uiLeinde- U moeL zich voorsLeLLen, de hele dag buurb. We bLijven knokken, ook
LUK VOOr elKaar naooen. oe straat Orcr]L voo-t aLLLO s, zoaa.L oe voor de wonlngveroeLerlng, wan[
Toen we eindelijk de Loezegging kre- kinderen zich Iekker uÍl konden leven. daL is zeer nodig, zodal we sLraks
qen. hebben we alvasl een voorproef- Ik hoop daL u zich daL kun[ voorsLe].- kunnen zessen: Wii van de noord-

voor hel sleunen van onze plannen.
namens de werkgroep
Els van Diesen.

Iijk voor elkaar nadden. de sLraaL dichL voor auLo's, zodaL de voor de woningverbeLering, wanb

gen, hebben we alvasl een voorproef- Ik hoop daL u zich daL kun[ voorsLe].- kunnen zeggen: Wii van de noord-
je genomen, dat' was op 6 mei j.1-. len hoe heerlijk dat. is voor kinderen. kanL hebben ervoor moeLen knok-
Op een vergadering hadden we beslo- De kinderen komen eigenlijk een hoop ken,maar hel is er gekomen.
t,en daL we op die dag een speeLdag speelruimLe Le korL, vooral ONZE En we hopen daL sLeeds meer men-
zouden houden, en daL is ook geluk[. kinderen uiL de oude wijken. Zij heb- sen zich bij ons aansluilen, wanl.We 

hebben er een heer}ijke dag van ben hel Loch ook nodlg om zich uiL Le

gemaakl en op een gro[e spandoek kunnen leven. Wanb waarom onze kin-
hadden we SPELEN MOET, DOET deren nlel en die in mooie en dure
KINDEREN GOED gezeL. huizen wonen weL?
De vrouwen onder eLka"ar haddenrs Maar we blijven doorgaan, we moe-
morgens de sLraL.en schoongeveegd Len ervoor vechLen daL heL in de boe-
en schoongespoten. Daarna begon rL komsb in onze buurL beLer wordl.
vóor de kinderen mel spelleLjes. WanL dal is hier beslis[ nodig. AL
's Avonds was heb feesL voer de oud,e-moel ik wachLen LoL ik qríjze haren

SPOBT en SPDL ln het oudc westcn
\/oor de Lweede maal ach[ereen-
volgens
maar nu
de vorig
over de
die deze zome( weer in he[ Oude
Wes[en georganiseerd ziln en die
we rechL'sportief ' kunnen noemen.

Ook di[ jaar kunnen we Lerugkij-
ken op een grandioos programa
waL dan ook goed werd bezochL
door de jeugd.
uiverse speLen werder georgani-
seerd zoaLs:vossenja-chL, dropping,
viswedsLrij den, ze skamp, bLoemen-
cor so, opdrachLlochLlen, enz.
GeLukkig hadden we mees[aL mooi
weer, ma.ar voor slechL weer had-
denwe een regenprograma achLer
de hand waL ook van groLe klasse
was.U ziel, de kinderen uiL onze
wijk kwamen nieLs Le korL.
Ook de buiLenlandse kinderen kwa-
men aan hun Lrekken wanL heL
vacanlie blaadje werd in vier ver-
schillende La"Len uilgebrachL. Ook
daarvoor was er groLe beLang-
sLeLLing voor de vacanLie a"klivi-
leiLen.

Er wordL namelijk veel inzel en
doorzeLLingsvermogen vereisL
zowel van de jeugd aLs van de
Ieidinggevende kLubs in onze wijk
die hel orgaÍr' :ren:de jeugdhaven
heL gaffe}[je, r'reuLerverblijf Odeon,
speeLLuin 

.Weena 
en jeugdhaven

BLoemslraaL.

Ook d-^ Leid,ing was weer meL gro:
Le paraaLheid aanwezig zoda[ ook
,nu ongelukken weer nieL voorkwa-
men. En als dil arlikeL verschijnl
kan ik u verzekeren dal aL deze
mensen al weer bezig zijn mel
heL volgende vacanLie programa,
zodaL onze jeugd uit hel Weslen
ook dan weer plezierig kunnen
doorbrengen mel aLlerLei spelen.

P. S,
Mocht u als vader of moeder
ide'ën hebben, of als u wiLL mee-
werken aLs vrijwiLLiger de_
vakan[ie kommissie onlvangL u
meL open armen, kom eens langs
voor een praaLje bij bijvoorbeeLd
het Gaffellje.

De sporLgroeLen
van uw Oude Wes['en versLaggever
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PROGRAMA OVERZICHT
''WIJKGEBOUW'I ODEON'I

I?gl jkbewoners v. a. 16 jaar.(Wijk sje verplichL)

ZaLerdag/
Junioren en damesvoeLbatLour _
nooien a igeneLe Le jdino C.L .2.

Schouwburgfoyer:

Woensdagmiddag) van 9-12 uxw oensdagmLddag) varl'J - I2
en van 13-16 uur geopend.
GeLeoenheid voor koffiedrGeLegenheid voor koffiedrinken,
een praalje maken, kaan:Len,
sjoelen, biljarlen enz. enz.
Dinqdg.g en Donderdagmor gen
van 9 Loc 12 oingo voor bewo-
ners uit, heL Oude Weslen.
Op Dinsdag 7 maaL per 14 da
ge Aktiegroepvergadering,
de ersl-volgende is op 3 Ok-
Lober 1978.

GROTE ZAAL.
dinsdag 14.00-1b. O0 Huis-
vrouweng/m . (zodra we ie-
mand gevonden hebben die
nrcl laido-\

18.30-20.00 uur KaraLe van
af 12 jaar o. l. v. Sporbschool
Hollander,

T. T. V. "Germinal".
woensdag 13.00-18. OC Judo
tlaar rlo 'o r n '

Fffi

Er zijn nog zalen beschikbaar
voor film, cabareL, sport, verga-
deringen en demonsLrabie's ván
10-600 personen.
HeefL u ideëén of inleresse voor
bepaalde akLivileiL kom gerusL
eens even langs of L.
tel.3638b5.

Odeon gaan, om heL vierde
vooÍ' cre leug al
o.1. v. SporL r',
19. 00-23. 00 f
voor wiikbewoners van af 16
;aar mogelijkheid loL heL beoefenen

d ívoeL-
L, iben-
k LichL.

18. 00-23. O0 Trainingsavond
van de voeLbalverg.G.L. Z.
Junioren en damesLeams.

B€ rrrrIK
OcL. zal de wijkagenl KareLse
zijn Laak sLoppen.

Crrca 7 ;aar lang neefL hi,1 deze
funcLie uilgeoefend. HoeveeL men-
sen in hel oude wesLen in de loop
der ja-ren een beroep op hem en
zijn kolLega hebben gedaan is moei-

HET STRAATX ZAAL*VOLLEYBAL*
VOETBALTOERNOOIX ODE ON.

Voor de vierde keer wcrdb diL loer-
nooi georganiseerd err de daLa's zijn,

DINSDAG. . . . . . 74 November
\MOENSDAG. . . . 15 November
VRIJDAG. 17 November

21 NovemberDINSDAG..
WOENSDAG. . . .22 November
VRIJDAG. . . . .. 24November
nouot-deze avonden vrij. Wi,
roepen alle beamleiders van
de sLrai-^n op om konLakL meL
ons op Le nemen, zodaL we een
bespreking kunnen houden.

ren voeLballen en de damens
volLeyballen.
Dus een dringende opÍoep aan
aIIe damens en heren en oeef'
U op biJ volgende adressen;

de

n we mel zijn aLlen naar

e luien sloeLen en achter de
poLLen en pannen vandaan en

Iaal zten hoe sporLief we wel zijn
in heL Oude WesLen.
SLel hel
STEL HET ORGANISATIEKOMMI-
TEE NIET TELEUR, GEEF U OP
BIJ DE VERMELDE ADRESSEN.

gerrng zrjn.
Jaren lang werken in een wijk waar
je zo Lanqzamerhand iedereen kenL
is nieL eenvoudig. Op den duur weeL
je le veel van de mensen v/aarvan
je evenveel gemak als iast kz,n heb-

goed. Wie hem persoonlijk de hand

lnsne PPoBLdEtv!!
VoeLbaLLen in heL Oude \Á/eslen.
Er wordL door de buurlbewoners
geklaagd over heL voeLbaLlen meL
veeL Le grole en le harde ballen.
Er zijn dan ook al een paar rui-
len lngeschopL.
Er is in de GaffeLsLraaL een
plaaLs waar je kunL voelbalLen,
die is daarvoor besLemd.
Wlj hopen da[ de ouders er beLer
op leLLen da[ hun kinderen maar
nieL sleeds bij a"ndere mensen
voor de deur voeLbaLlen, wanL
voor hun eigen deur doen ze hel
ook niet'.

Sommige parLikuliere huisba
zoals heL GAB, proberen hunl
huurders weer te plukken.

beLalen, en nieL de huurdersl
De hulsbazen kunnen de riool-
belasLing dus niel doorbereken
in de huur.
HeL minisLerie van volkshuis-
vesling heefL gesLeLd daL de
rioolbeLasLing nieL Len Lasle
mag komen van de huurder.
ALs uw huisbaas probeerL u Le
laLen opdraaien voor rioolbe-
LasLing, welqer diL danl

de BuurLwinkeL tiggen hier-
r formulieren.

BETAAL DE RIOOLBELASTI\TG

zt)n KaLLega neDOen ge0aan LS mo
lijk te schaLlen, maar hel zal niel

?
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,Geen denken aan;zelden de Jagers
wij hebben je gevangen en je gaaL
mef ons mee.Ze bonden Panda
vasl en meL een grote st.ok door
heL neL droegen ze hom de heuvel
af . (die domme mensen)
Panda dachL diep na en opeens
wist hij hoe hij moes[ on[snaPPen.
,, O, ik heb zo honger, begon hij
Le huilen., , ALs je in de dierenluin
ben krijg jq lekker eLen, zeiden de
jagers, dus zolang moeI je maar

wachlen.
DaL kan ik nleL,huilde Panda,
voor ik daar ben ben ik alLang
dood.De jagers kregen meelij
en lagen Panda neer en gingen
een paar bamboespruiLen halen,
en gaven hem door de mazen van
heL nel Le eLen. Toen sjouden ze
weer verder, meL de zware Panda
en werden verschrikkelijk moe.
En Panda LachLe- maar eens,
wanL hij had heeLemaal geen hon-
ger. Maar nu hadden de jagers
nieL in de gaLen dal Panda nieL
aan de bamboespruiLen zab be
knabbelen,maar aan de mazen
van hef neL,zoc)aL er een grooI
gat' in kwam waardoor hij naar
buiLen kon. Toen heL gaL grooL
genoeg was, wurmde hlj zich er-
door heen en nam de vluchl.
De jagers wilden hem achLerna
gaan maar waren zo moe van dat
zware beesL sjouwen, daL ze hem
nieL achLerna konden hollen.
,, Hier!Áom Lerugii riepen zi,;
ma"ar Panda keek niel meer om
en holden maar t,oL hij nieL meer
kon. Toen draaide ht1 zich om en
riep zo hard hi- kon,, ALs he, zo
fijn is in die dlerenLuln van juLLie
en als je daar zo Lekker Le eLen
krijg, waarom gaan juLlie er dan
zeLf nieL in een kooi zilLen.
En na een poosje hoorde de jagers
zijnbrorrrrterige Lach in de verle,
nel of hij hun nog sLeeds uillachLen
Panda voelde zich weer helemaaL
vri.j, en ging op zY. gemak ziLben
zochl een maLse bamboesLengel
uil en ziLLen knabbeLen.
Zo daL had hij maar weer eens
fijn gefikLs. Maar hij bleef wel op
zh hoede voor als er weer mensen

in de buurL waren, wanL dan kroop
hrj zo ver mogelijk hel dichLe
bos in, hij had zh lesje gehad.
Hem pakle ze nieL, meer,

-+ tot

In de dichLbegroeide heuvels van
China woonde een zwarL mel wille
reuzenpanda.
Ztlnkop was wiL en hij had zwar-
le'kringen onder en om z'n ogen.
Hij had geen famj.Lie of vrienden,
maar daL vond hij nie- erg.
Wanb hij vond hel fiin om in z'n
eenLje rond le zwerven.
Oo een kwade dag kwamen er .a-
gers in zijn gebied. Ze wiLde een
reuzenpanda vangen voor de die-
renbuin.De mensen wilde graag
zdnbeesl van dichlbij bekijken,
maar begrepen maar niel daL zo
beesl zijn vrijheid liever had dan
gevangenschap.
De jagers zagen Panda en gingen
achLer hem aan. Hij Liep zo hard
hij kon, en kroop in een bamboe-
bosje weg. Van daL harde Lopen
had hij honger gekregen, en begon
een mals bamboespruiLje le eLen.
Maar de jagers hadden honden
bij zich, en die waren Panda al op
hel spoor gekomen, en meL hun neus
op de grond kwamen ze sLeeds
dichlerbij.
Toen ze vlak bij hem waren spron-
qen ze ineens op hem af, en Panda
nog meL een blaadje in ztr bek
keek hen verbaasd aan.
Hij bleef doodslil ziLben en de hon-
den dachLen daL het' een speelgoed-
L^^^t.-,^^UCYÈL W4È.

, , Woef !Woef !Woef I blaflen ze en
sprongen om hem heen.
Panda ging op zh ach[erpoLen
st,aan en begon mel zYt voorpoLen
naar de honden [e slaan.Konden
ze hem nieb ruslig LaLen elen?
De honden keken op hun beurL erg
verbaasb.

honden daL ze weg kwamen, ze
rendsheeL hard en dachLen:dat
doen we nooiL meer.

d
e

vraL Panda wou,, , De domoren

haver, honing en vruchben en dan
heb jij hel nieL meer koud.
Dal wiL ik nieL, ik LusL helemaal
geen vruchLen, en ik heb een dikke
bonLlas aan dus koud heb ik
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ALTES OVER DE
Voor mensen die in de Leeuwen-
hoek gaan wonen en de mensen
die er wal meer over willen we-Len heL korL waL nullige en
beL rijke dingen.

lopen meL vragen
Leeuwenhoek, we
verhaal U daarbij

btjstandi
Bijna alLe bewoners van een be-
jaardenoord hebben rechL op een
bij sLandsuilkering. De gemeenle-
lijke sociale diensL pasI bij waLU
lekorL komL om de woon en ver-
zorglngs kosLen Le kunnen beLalen
Er blijft dan nog geld over voor
U ze),ï, diL 1s een persoon}ijke

DtL zoqenaamde zakgeld kunb U
onder andere gebruiken voor
kleding, kadooljes, of een kop
koffie.

enL is een beo.rag
per maand voor aI-
en .f374,50 voorechL-

paren.Nel als heL A. O.W. geLd
wordb het, bijs[andsgeLd iedere
maand uit,beLaald.
Ieder jaar krijgt U in Mei vacan-
Liegeld voor alleenstaande'/706, -
en voor echlparen/867, 44.
Er zijn lwee manieren om Uw
geld te beheren.
1. AI Uw inkomsLen worden per
,rnaand overgemaakL op Uw eigen
ba-nk of girorekening. U bebaaLL
dan zeLf. de kosLen n de Wonino
en de verzorging, ziekenfondË
en andere vasLe uibgaven.
Zo weeh U altijd zelf wa| Uw uiL-
gaven en inkomsren zi,n.
de vasLe uiLgaven kunl U door
giro of bank aulomaLisoh lalen
beLalen.
(U hoeft er dan zelf nieL aan le
denken daL doet, de girodiensL of
bank voor II)

2. ALs U geen zin heefL in deze
romps
ondert
UUW
regeLe
uw age wordLdan Uw bank,
?r g gemaakl.
Ove -zeLï.

spoargeld.
U mag een bepaald bedrag aan
spaargeld zelf houden.

als U Uw oude huis 1 ot 2 maanfen

Zorg U er eersl voor daL di[

unt,
oen.

daar

voorbeelden voor 1 persoon zijn
een.echLpaar mag J 74aA, -- hebben.

belangrtik,
Heef[ minder dan / 3700, --
(,1 per on) of J 740Ó,,-(eótrtp.;
dan la de sociale diensl de
eersLe kalendermaand daL U in
de Leeuwenhoek woonL Uw inkom-
sLen vrij.DaL belekenb daL U een
deel van Uw A. O.W. en pensi-
oengeld van die maan lerugge-
sforf krijgl,maar da| ebeurL
vaak pas een of 2 maanden laLer,
PENSIOEN;
HeefL U een pensioen dan moeL
U dil grobendeels afsbaan.
In vele gevallen mag U een bedrag
van op zijn hoogsL J 20,5a per
persoon en J 4I, -- echtpaar per
maa"nd houden.

verhulzen;
De meesle mensen in neL Oude
Weslen kunnen een verhuiskos-

de

Íormu-
dehuis

en Uw nieuwe huis. Hierover
spoedig meer.

hijnl,ijk gaaL de stichLing
Las diL voor U in orde

maken. De diensl Volkshuisves-

huisvesLing.
VoLkshuis sting wiI weLen hoe-
veel geld heelL beLaald voor
U.w gordijnen, vloerb kking,
viLrage, behang, verf verhuis-
wagen. Daarom moeL U alle reke-
ningen of kwiLanlies goed bewaren.
De aaschaf van nieuwe meubeLs
beLaalL VolkshuisvesLing nieL.

over Ítctslzeit3en
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De sLicnting I'iumaniLa-q heefL
alLijd goede ervaring gehad meL
heL verhuisbedrijf DlepenhorsL.
Zeiden wordL er ieLs beschadigd
aan me-rbeLs oI ne r.:is.
HumanlLas geeÍL de Lij sl van b
bewoners aan de firma Diepen-
hors L.

Er komL dan iemand bij U langs
om [e vragen of U docr Diepen-
horsL verhuisd wii worde'r.
U moel niel, denken dat dit le duur
wordL, wanL voikshuisvesLing be-
LaaLd de voliedige rekening van
een verhuisbedrijf, Lerwiji al-s U
famiLie of kennissen iaaL verhui-
zen VoLkshuisves[ing aiieen de
gehuurde auLc beLaald.
Dus famiLieleden hoeven zich nieL
roL Le sjouwen voor niks,
U hoefL naLuurLijk geen gebrulk
van de firma DiepenhorsL Le maken
U kunL na-Luuriijk cok een ander
verhuisbedrij f inschakeien.
Maar denk erom overal een reke-
nrrrg vragen.

wacht u
Yoor opkopers;
Doe Uw meubeLs nieL voor een
habbekrals van de hand aa-n de
eersLe de besbe die er vraL voor
biedl.Uw meubeLs zijn vaak meer
waard dan U denkL.,zaek dal eersL
zeLf uiL.

aonhouden
Yein uwoude huis.
De besLissing om in een bejaar-
denhuis te gaan is een groLe sLap,
Vooral de eersLe Lijd zaL heI moei-
lijk zijn om le wennen.De mogelljk
heid besLa-aL. om Uw oude woning
éên of Lwee maanden Langer aan
L.e houden, U heefL da"n aitijd nog
de mogelijkheid achl-er de hand
om Lerug Le gaan.
\Maarschijnlijk zuiL U diL zeif moe-
Len beLaLen.

jes om er weer een verLrouwde
sfeer Le scheppen.Waar U zich
Lhuis voeLL.
Zeker de behuizing zal kraPPer
zljn dan U gewend benL, Misschien
moeL U weL meubeien wegdoen.
GroLe serviezen, compLeLen keu-
keninrichL.ing, logeerbedden enz
zijn nieL meer nodig. Om maar
nieL Le spreken van waL er weliichL
alLemaal opgesLagen cp de zoLder
in de kelder ol in de schuur.
Ja, da[ kan wel eens een fLinke
opruiming worden.
Maar doe nieL alies weg om U
helemaai in heL nieuw L.e gaan
sLeken, wanL dan voelL U zich
misscnien ais de ka - in eer
vreemd pakhuis.

Uw eigen spuiien maken Uw nieu-
we huis lcL een velLrouwd
ITHUISI,

Als u eenmaai in de Leeuwenhoek
w)on ., k Ln- l a,vas- zeker z'-r
van de voigende regeis.
-U kunL uw eigen huisarLs nouden.
-U kunL uw eigen pedicure hcuden.
-Er kcmL een ka-psalon in hei- huis.
-U kunL weggaan wa-nneer u wiil
en lhuiskomen wanneer u wiLL.
-U kunL. bezoek onLvancÍen zoa.is
u dal zeij wiil.
-Bezoek kan biij-,-en Logeren of
meeëLen, dal mcel u dan wel van
levoren opgeven. IieL kosL j1O, -
vocr overnachLen en Í6, -ttoor
een warme maalLijd.
-In de onLmoeLingsruimLe is ai-
..d 'emand arnwóz'9.

de dcgindeling
_U kunL opslaan wanneer u wiil.
tana" 9 uur 's morgens is er

beneden naar kevze kcffie, L.hee,
meLk of karnemeLk. Uw bezoek
kan ook een kop kolfie meedrin-
ken maar moeL daar dan wei
ieLs vocr beLaien.
-U kunL uw brocdmaaiLijden door
IJumaniLas laLen verzorgen. U
kunL heL ook zeLÍ doen.
Dan krijg[ u daarvocr ais aLieen-
sLaande J18, - per maand en ais
echLpaar íL56, - per maand.
De warme maalLljd moeL u een
week van le voren uiLkiezen
-L-, een li'sL van 26 ve rscii--
, ^-r^ .^^ ^i-.. ,-LCIrUC tr1Cl1U è.
U k unL kiezen of 's middags oï
's avond warm eLen, en u kunl.
daL beheden doen of op uw kamer.
Grole elers kunnen een dubbei
porLie krijgen.

Ook 's avonds is hei beneden
weer open enis er aLL,ijd iemand
van heL personeei aanwezig ommeL
samen meL u gezeilig le m?ken.

Op de vorige bijeenkomsLen
van de bejaarden kwam naar
voren daL de bewoners liever
zeif geen sl-euLei van heL huis
hebben. bir 1s aiLijd iemand van

uitnodiging;
Er ziln cok nog een heLeboei
zzken waar nog over gepraaL
moe[. worden. Bijvcorbeeld de
apolaeek en de medezeggenschap
van de bev,roners over de gang
van zaken in heL huis.
FieefL u nog vragen en ideeèn
dan nodige wij u uiL om op de
cpe,r bej aardenbij eenkomsLen
Le komen, die regeLma-Lig in heI
Diens bencenLrum/buur Lhui s
Ons Huis gehouden worden.
GaffeLsLraaL 1 tei. 366615.
De eelsL voigende bejaarden-
rrorgenis op Woensdag 4 okLober.
om 10 uur ln ons huis.
We gaan met eikaar kijken naar
de ingerichlen woning in de
T,eeuwenhoek.Daarna kunL u meL
eikaar en de mensen van de ak-
Liegroep en de direkLeur van de
I eeuwenhcek verder pra-len over'
de T eeuwenhoek.
Dus kcml ailen weer Woensdag
4OkLober 10 uur naar Ons Huis
naar de bejaarden morgen. HeL
is er erg gezeiLlg en u sLeek[
er waL van op.

De werkgroep
I eeuwenhoek.

:'i""

wonen In
de leeuwenhocl3



tips voorde
leeuwenhoelr.

heb gehad, bLijken diverse vrageil
aan de orde Le komen welke be-

dab sLraks door verschiLlende
van u bewoond gaal worden.
U weel inLussen wie ik ben en dal
ik veelsamenwerk meL de werk-
oroe oek e-
groe Wes
Éen was ik
mee iaar
Tk oeprobeerd voor u een
ad êamen Le sbellen

het mcublleilr:
HeL I dikanL voor eenéénper-
soonskamer zou heL besle
9Ocm bij 190 cm kunnen zijn
en liefls geen opklapbed.
HeL maLras moeL hierin passen
en LichL van gewichb zijn,b.v.
van polyeLher of schuimrubber.
EchLparenkamers bieden plaaLs
aan een Lweepersoonsbed van
normalen afmeLingen of bwee
êênpersoonsbedden.

het servlcsgoed.
ALs serviesgoed raad ik u aan
ongeveer aan Le houden aan waL
u dienL nodig Le hebben i. v.m.
evenluele visiLe e lc.

dek en een leuke sprei, b, v. in
dezelÍde kLeur als uw gordijnen.
Als verder meubiLair zou tk zeker
een paar gemakkeiijke sLoelen
meenemen een nieL Le grool
bijzettafelbje, een eeLLafel meL
drie st,oelen(zodaL u een kanl
Legen de muur kunL zeLLen) , en
een dressoir waL er ook nog
ruslig bij kan.
De brandveiligheid vereisl voor
aLle bewoners dal u geen elek-
Lrische dekens, kacheLLjes, Lhee-
IichLjes, sLofzuigers, of strijk-
ijzers meeneemL.
Er is bijvoorbeeld een sLrijkijzer
per eLa"ge aanwezig.
Bijwarmen is nieL nodig omdab
er CenLrale verwarming is,
EEn s[ofzuiger heefL u nieL nodig
maar een roLveger, een sloffer
en bLlk en een sLofdoek is aLtijd
gemakkelijk.
In uw kamer is aa uilinq voor
radio en t. v. en u nL iháien
u diL wensb, een eigen Lelefoon
aanvragen bij de P.T.T.
Verder is hel raadzaam Le zor-
gen voor een kLein handdoeken-
rekje en vloerbedekking, viLrage
en overgordijnen.

het llnnengocds
Uw f.innengoed moeL gemerkl
worden en wel meL de merkleL-
Lers die u nodig heefL, dil wordL
nog aan u medegedeeLd.

sLeL enz.
Zo nu heefL u enige indruk van
wab u zoaL zou kunnen meebr.en-

gesceld, wa L.z.L. nog Loege-
iluurd zal roen, d. w.z, zodra
u de bevesleging over welke ka-
mer u gaa[ bewonen onlvangl.
Ik begrijp da[ u verder nog wel
meer informalie wilt, hebben
en daarom is besloLen da[ er
een paar mensen van de werk-
groep Leeuwenhoek en onderge-
Lekende een inÍormaLiebulleLin
gaan samensLelLen,

HeL zie[ er naar uiL dal de eersLe
bewoners in de eers[e week
van November gaan kor4en,
HeL perso eel beginl voor heL
merendee op 16 Oktober om de
heLe zaak nog eens grondig
schoon [e maken en om eLkaar

aon 1r nêmen in heL be-
jaard altijd wel iemand
om U beanLwoorden,
en ee e le schenken.
Groeljes en tob de voLgende keer'
J. M. M. van Broekhoeven,
direkbeur de Leeuwenhoek.

VENGADEBINGEN!
Dinsdag 3 Okbober om 20.0O uur
in Odeon.
Spe ciale Akbie gr oepvergadering
over de nieuwbouwpLannen voor
he L Gaf felblok(GaÍfeIsLra aL,

Bl-oemkwekersLraaL en sL Maria sbr.
*

Di.nsdag 17 Oklober',

-

om 20. oo uur In udeon
Speciale AkLievergadering.
over de Noordkan[.

Kruiskade en

Nieuwbouw, waat?
Woningverbe lering, waar ?
Spee aL AkeLeisbraal.
Wat we meL de sPeelPlaabs
aan de kop van de QoolsesLraaL?

*
Dinsdag 31 OkLober.

Spe ciáIêTEti-egr o e pve r gade r in g
over de Gouverneslraal.
Wat g
verne
de wo
Waa-r

Gaan we daar voor bebalen?
WaL gebeurL er mel de lerreinen
a.chler de woninqen?
Hoe wordl de sLiaal opgeknaPL?

Liek geleverd op he woningbeleid
van de regering Va Agt-Wiegel.
Door bewonersorgenlsa[ie s, door
vakbonden, door woningbouwver -
enigingen, door gemeenLes, door
Kamerleden.
En wal doel de regering?Niels!
Ze sLelb zelfs daL de komende
jaren nog minder woningweLwo-
ningen in anbouw genomen moe-
Len worde . Daarna"asL worden
bouwa"anvragen voor duizendelf
woningen door Den Haag oPge-
houden.
WaL be[ekenL diL alLes?HeL beLe-
ken[ daL Lienduizenden mensen
die jaren Iang uiLzien naar
een euwe woning, no9 langer
kunne gaan wachlen.
Me[ n me de mensen meL de
Lagere inkomens worden heL
slàchLoÍfer van dic wanbeleid
van de regering.
Daarnaasl zullen duizenden bouw-
vakkers werkeloos worden, omdaL
er veel minder gebouwd wordl.
En daL is dan heL resultaaL van
een regering die zegL
qer beLaalden nier hel
ier worden van de bez ,

en dat de werkeLoosheid moeL
dalen.
HeL wordl Lijd voor hardere ak-
Lies van vakbonden en bewoners-
groepen om de regering die nu
in Den Haag zil, weg te krijgen.

Belangr:ijke vergaderingen dus.
In uw belang, en in heL belang
van de wijk, kom naar deze
Akliegroepvergaderingen! I I I I I I I

HETNIET'IITE
BELEID:
'BDSTDII'8t'.

MINDER WONiNGEN VOOR AR
BEIDERS ? MEER BOUWVAKAR
BEIDERS WERKELOOS;

in Seplember sLonden de kran-
voL meL berichlen over de Le-

genomen dan heL
zijn 10.000 wo-

en zijn nog som-
berde
Van a e kan[en wordL zware

fl



,,Het Oudelf,lesten "
Gollelstr. 2?b tel: 36I?OO

Opentngsrlfd
Buurtwinkel

tllerk groepcn

Íhocrndog'. lo.oo - rl.oo u.
$ou uernestraroà - rr'reuw bou w.

Dinsdag ; to.oo - l?.oo u. 
$ouuern.stroqt -wrnie.uurLrou,r.:.

tr2oensdo3 , lo.@ - t?.- u.

Donaer"Ug r lo.oo - ,?'oo u.

Utjdo.g , ro.oo - r?.oo u,

tretzorgings huis)

l'.r.hrlrgrocp Noord ko nl.
J'4ed;sch C-os',bum.

Br.ruràkranl.

ut.
h

ttTcstzrr.

Aktlegroep
vcrgaderlng

in de tv dagen op dtnsdag-

ar.pnd ?o.oo uur in ,, Odeoni

Alhaeiladressen
Buurtkrant
De Buurl,<rant Kan aigehaald
worden bij:
,- BuurbwinkeL, GaffelsLraal 27b
- CLub- en BuurLhuizen.
- Odeon
- HAC, JosephsbraaL 95b
- SpeeLLuin Weena
- GLZ, BajoneLsLraaL.

winkels:
Eikenbroek, Binnenweg
Folo Graafland, Binnenweg
Free Record ShoP, Binnenweg
Teddybeer, GaffelslraaL
Hooghui s, GaffeldwarsslraaL
Vivo, AdrianasLraaL
Vente, AdrianaslraaL
Jan MaaL, Van SpeYks-raal
De Rimboe, Van SPeYkslraaL
Broman, Van SpeYksLraaL
WassereLLe, Van SPeYkslraaL
Spi ermand, W. Kruiska"de
Qe _oning, _W. _Kruiskade\/an Veen. W. KrulSKa0e
Vulpe h-ris, TiendPLein
Schaa , 1e MiddelLands[raaL
Woensdrechl, BajonelsLraab
Klaverdijk, CooIsesLraaL
Van der Linden, A. Paulowna

t3.30 - 15.30 u.

13.3o - lS.30 u.

t3.3o - 15.30 (r-

I 3.3o - l5-3o tr.

Onder,^rjstoinLel.

l{ursrs "Oude,rs op h"rholi''g.

ll)oensdog: 12.30 - lv.oo u.

rwli swi nke l,,Het Oude tlTosten "
Gerlleldwarsstr.t4b tels 36686tf
Opentngsttiden. lf,Terkgroeper
onderwllswlnlrel
l'Íbondog
Dinsd".g
Donderdag,
Uljdog

btbltotheelr
Uttsg , 15,30 - 16.3o u.

l'luisroerkklos.

Bitt;otheek.

Mc.tericrlen.

Íooldtrkperkploo.ts.

fosephstr.9Sb
tel: 363060 ot

365058
Spreelruren:
De raadsvrouwe houdL open
spreekuur op
maandag van 9 bol 72 uur
donderdag van 9 LoL L2 uur
vrijdag van 9 lo[ 72 uur

Hulp en advles-
centrutn HAG

ondcr houd wonlng vcrhuur

m^] aÁ QQ Otaul. uu, oo, ua.
maandag L/m vrijdag.
B-72 en 2--3.00 uur.

Tei. 36. 31. 06.
maandag t/rt vrildag.
van 8.30-coL 9.30. uur.

BouwpoliLie.
MáTZinGtraat A.
dhr.Van der Heuvel'
TeL. 76.60. OO sts 321-'
bereikbaar oP
Maandag van 9LoL 17 uur.
Woensdag van 13.30 toL 17 uur.

Mevr Prlnsen
WoensdagochLend van 8. 30tot10. 30.

Donderdagoch[end van 10 LoL 1]- uur.




