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IN DECEMBER, IN DE MAAND VAN SUR-
PRISES EN KERSTPAKKETTEN, HEEFT
HET KABINET WEER NIEUWE VERRASSIN-
GEN VOOR 1984 VOOR ONS TN PETTO.
DE AARDGASPRIJS GAAT I4ET BIJNA 4

CENT OI"IHOOG EN DE HUURVERHOGING
ZAL I{INSTENS 3I BEDRAGEN.
TOTAAÍ, BETEKENEN DE VERHOGINGEbI
EEN STIJGING VAN F25,-- GEMÏDDELD
PER MÀAND"
DAARNAAST ZAL DE INDIVIDUELE HUUR.
SUBSIDIE OMLÀAG GAÀN. IN IEDER GE.
VAL ZAL DE SUBSIDIE GEEN REKENING
HOUDEN I\,IET DE KOOPKRACHTDALING.
Drr .zAL 

NoG EENS ZO'N F25,-- PER
MÀAND SCHELEN.
DE GEELTJES (F25) WORDEN ZO MET
HOPEN VAN ONS AFGEPAKT!
DOOR DTT KER.STPAKKET WORDEN WE TE-
RUGGEZET NAAR DE NIEUWE ARMOE. DE
KRISIS WORDT ZO OP ONS AFGEWENTELD.
DE KERSTMÀNNEN IN DEN HAAG KUNNEN
HUN PAKKETJE HOUDEN, WE PIKKEN HET
NIET EN DAAROI'I GAA}I WE DOOR I\,IET DE

AKTIES !

kersÍb allen hebben
schiit aan ons

De kerstbal-len in Den Haag zaL het
een zorg zijn hoe we hier wonen en
leven. ook krijgen we niets kado;
want alles wat we ooit aan verbe-
tering hebben gehaC is afgedwonger{
,:ioor al<ties.
Zo zal het ook met de woonlasten
gaan; alleen aktie zaL resultaat
ópleveren. De kerstballen hebben
schijt aan onze argumenten en zeg-
gen doodleuk dat Ce woonlasten be-
taalbaar zí1n en dat ze nog steeds
betaald worden!
Snapt É de redenering?
Dat is hetzelfde als dat je niet
verzopen bent zolang je blijft
zwenren. Over het feit dat lang
niet iedereen kán zwenw,en hebben
we het dan gewoon niet.
Zó worden we geregeerd, zó worden
we op het bijstandsnivo gedrukt.
Kom in aktie, Pik het niet langer'
we zull-en die kerstballen een
poepje laten ruiken!

oliebol kriigt appelf laP
AIs de oliebollen (diezelfde aIs,
de kerstballen dus) het i.n hun bol
krijgen om in de nieuwbouw en de
renovatie de zog'enaamde huurach-
terstanden te gaan incasseren dan
appelflap je ze gewoon van de deur.
We hebben de eis gesteld oat er
géén incasso-s gedaan worclen. De
woonlastenschuld wordt zo alleen
maar bankschuld en uiteindelijk
wordt je je huis uitgezet.
Dat mag nooit van z'n Ieven 9e-'beuren, want er is voor Óns ge-
bouwd.
Wij hebben recht op een goede en
verwa.rmd.e woning. De hoge woon-
lasten zLln daar een beler,mering
voor en daarom voeren we aktie.
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Aangezien de gemeente en woning-
bouw verenigingen nog géén ander
antwoord op de woonlastenProble-
r.'en hebben dan het versoepelen van
de afbetalingsproblemen geven wij
de bewoners met woonlastenachter-
stand het advies om de incasso's
van de deur te aPPelfIaPPen en
kontakt op te nemen met de buurt-
winkel "
Het is van het grootste belang om
ook met elkaar in kontakt te komen
over d.ie betalingsproblernen. wij
weten dat veel mensen zich schamen
om over schulden e.d. te Praten'
m.aar zeL je er over heen en geef
je op voor de werkgroeP woonlas-
ten van de aktiegroeP het Oude
Westen.
Liever nu een rooie koP danstraks
je huis uitgezet. Verzet je tegen
de nieuwe armoe en kom in aktie!

zelf s de
wordt

kersÍsfa/
aanges/a gen

rendgoerlhelasting gehad. Dat is
hetzelfde aIs zouden de driekonin-
gen aan .Toseph belasting hebben
gevraagd omdat ze het zo on(t)r,oe-
rend goed vonden, die stal.
Dat slaat natuurlijk ock ner?ens
op en claarom gaan we Proberen om

van die belasting at te iomen
Irr veel gevallen zaL gewoon kwijt-
schelding (oh wat barmhartig in
die donkere dagen) mogelijk zijn.
Orn dat uit te zoeken rnoet u even
langs de buurtwinkel of het HAC
gaan.
Daainaast kunnen er fouten in ce
aanslag zitten of heeft u gewoon
bezwaar tegen de heffing. Dan kunt
u een bezwaarschrft indienen en
uitstel van betaling aanvraqen.
Ook daarvoor moet u even bij ons
langs komen.
U weet onze stal wel, anders belt
even op: 36 1 700 .

niet alleen v u urwer k
en nieuwop oud

Het komende jaar zal het moeten
knallen van de akties !

Zo erg dat ze er in Den rlaag krank-
jorem van worden. I^iij roepen iede-
re gillende keukenmeid dan ook oP
in aktie te komen. I'lant als er het
hele komende jaar honderclen gil-
lende keukenmeiden in aktie zí1n
tegien de hoge woonl-asten dan moet
dat gehoord worden. Of zouden ze
al doof geworCen zijn van al onze
rotjes, voetzoekers en vuurpijlen
van de afgelopen jaren? 1984 zaL

de waarheid aan het licht brengen;
tot ziens bij de akties en een ge-
Iukkig nieuwjaar in een goede,be-
taalbare en verwarmde woning.

Veel mensen
vuurpijl een

hebben als klap
aanslag van de

op de
onroe-

EEN
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,UOORDKA'UT
zaalvoetbal
Ook dj-t jaar is het straatvoet-
bal- en Volleybaltoernooi weer ge-
speeld, êI leek het in het beging
dat de commissie niet genoeg ploe-
gen bÍj elkaar zou krijgen maar
gelukkig door goed doorzetten van
de geluidswagen omroepers han
Snaaijer en Els Dj-essen werden er
I ploegen geformeerd, de start
begon zeer goed,fijn voetbal en
toch veel strijd. De 2e dag was
de fijnste voetbalavond want top-
pers werden zeer sportief afge-
werkt, de vrijdag bracht het eer-
ste opstootje de Bloemkwekerstr.2
moest op het laatste moment de
Diergaardesj-ngel de punten geven
en dat werd niet door door ieder-
een sportief opgenomen, maar het
liep goed af. En zo begon dan de
4e avond met. a1s koplopers de
Diergaardesingel en de Gem. Wijk2
dat waren vier Hindoestaanse
broers en drie and.eren jongens uit
de wj-jk, en zouden een geweldig
toernooi verder spelen. Niet ver-
der spelen deed Rini de Otter want
helaas werdt hij door griep geveldt
dus een lege plaats voor de micro-
foon (panÍekronrust, schade, ) we1-
nee een nieuw blik werd opengetrok-
ken en daar was hij dan Wout King-
ham en zou zeer verrassend 2 da-
gen lang het programma aan elkaar
kletsen.

Op de 5e avond zou de winnaar af
naar voren komen de Diergaarde-
singel zou de laatste avond met
6 punten voor op de 2e de Bloem-
kweker2 die wcer I punt voor stond
op de Gem Wijk 2. Dus de laatste
avond had nog spanning in petto
voor de 2e en 3e prijs en die zov
beslist worden in het voordeel van
de Gem Wijk2 want zii zeLf wonnen
en de Diergaardesingel won weer
van de Bloemkwekerstraat2, zeer

sportief zelfs van de singel,
wànt ziJ waren al eerste, dus
verlies had hun niet gedeerd maar
discrimineren daar deden zíf niet
aan, dus de- Hj-ndoes hadden daardoor
de 2e prijs. En zo kwam de dub-
bele competitie dan weer aan het
einde. blat altijd gepaardt gaat
met de slotavond en daar was hij
weer Rini de Otter want een prijs-
uitreiking vond Wout toch wel een
beetje te snel voor ziln ontwikke-
ling a1s verslaggever, dus de ot-
ter deelde de bloempjes en prij-
zen uit aan Ce deelnemers en ock
bedankjes aan de heren Westerwaal,

Euen utt bLazen ?n de kLeedkamer.

Wínnaars Dan het VoetbaLtoernooí Bs
DIERGAARDESIN GEL
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TWEE T,ilAAL
en Stolki Han Snaaijer kwam ook
in beeld want hij had voor iedere
deelnemer een Oorkonde gemaakt
verder ging de sportiviteitprij s
naaS de Gouvernestraat en had onze
Bas'v/d Ree de 7e prijs weer ge.-
haald met zijn straat.

bloemen
ook werden de commissi. *""f "Ë.-

dankt voor frun inzet, en dat werdt
beloond door 2 oude deelnemers
van de Gouvernestraat Fons Veer-
aart en lvlarcel v/d Broek die Nel
en Rj-ni uit eigen zak bloemen en
en een bon overhandigde. Zo.Zo.
Otter vandaar weer beter, nee
hoor want hij overhandigde Wout
persoonlijk een voetbalbord ter
dank voor het mee doen aan het
toernooi. En zo sleepte het 9e
toernooi zich dan naar het einde.
Resultaat, toch gezellig (minder
als vroeger Toch sporÈief).
Maar toch de moeite waard om met
ze') allen zo door te gaan om
volgènd jaar van het l0e toernooi
een groot succes te maken

volleybat
Er is gemengd zweÍrmen , Je' kan ge-
mengd j-n de sauna, nlaar nj-ets is
zo leuk als gemengd volleybal.
Want ons wijkvollev is aan het
opkomen.Met goed 6 teams start--e
het toer-nooi op 16 November, met
o.a. Noordkant, Adrianahofje,
Adrianaplej-n, ZiJdewindestraat,
en Gem. Wijk I en 2, dus ploegen
zaL. Spórtiviteit en gezelligheid
stonden hoog in het vaandel bij de
deelnemers, dus gingen te teams
elkaar flink te tijf.
De Vrijdag IB November begon het
volleybal om 9 uur en ook nu was
het flink druk met bezoekers.Rini
de Otter gaf de mensen een beetje
uitleg hoe er pSecies werdt ge-
speeld . En toen sprong ineens de
vlam j-n de pan. Bij de wedstrijd
Zijdewinde.-Gem. ,Wijkl toen ging
het publiek zo Le keer van enthou-
siasme dat Rini de Otter zelfs op

llínnaars uan hqt Volleybaltoernooi 83
NOORDKANT

volume 6 niet meer was te horón,
ja u leest het goed, niet te horen!
ONVERSTELBAAR, maar waar, wat ben
je dan trots op Odeon a1s er iets
gebeurt met wijkbewoners onder el-
kaar. De 3e avond viel- de beslis-
sing, de Noordkant werd I en Adri-
anahofje 2 de Zijdewindóstraat won
de sportiviteitspijs.

Íeestneuzen
Op de laatsíe avond speelden de
teams Noordkant-Adrianahofje nog
vriendschappelijk tegen elkaar het
hofje won verrassend deze game.
Ook hierbij humor en sportiviteit,
bloemen van het hofje voor de
Noordkant, en iedere speler van
het hofje droeg tijdens de wed-
strijd een feestneus. (tq gek)
Ook de prijsuitreikl-ng werd gedaàn
door Rini de Otter die ziéh einde-
lijk gaat berusten met de opkomst
van het volleybal en ook zeer te-
recht, want dit verdient aandacht
hiermede gaat dus alle eer naar
Mustafa, EIs Diessen, en Nel Broek-
huizen, dj-e samen dit toernooj- heb-
ben geleid, ook aIIe medewerkers
namens deze mensen Hartelijk Dank.
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{3 erstpuzzel
In deze woordzoeker gaat het cm
sÈraatnamen in het Oude Westen. De
spelregels zi-ln de volgende:
0 AlIe straatnamen liggen tussen

BJ-nnenweg en !,leena.
0 Al1e namen moeten op 'straat'

eindigen. Dus geen pleinen e.d.
0 De namen worden als één woord

geschreven. Dus n j-et 'v. Speyk '
0 In de puzzel is steeds 'straat'

weggelaten. Zie voorbeeld.
0 rnklusief ons voorbeeld moet u

24 namen omcirkelen" We geven
niets kado, daarom staat Adriana
er nog een keer in.

.De letters die overblijven vormen
een wens. Degenen die deÈe wens
vinden en vóór 6 januari in de i
buurtwinkel inlevert maakt kans
op een leuke prijs.
,Eenieder waarvan ook maar enig ver-
moeden bestaat dat hij of zí) op
andere dan door eiqen eerlijk zweet
tot een oplossing is gekomen is van
deel-neming uitgesloten.
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WERK /N] HET HAC
DEZE BUURTKRANT W]LLEN WIJ U IETS
VERTELLEN OVER HET MÀATSCHAPPE-
LIJI( WERK I}J HET HAC.

In het I+AC werken:
Henny SIim, Carla Wessels en lvlar-
PeIt als maatschappelijk werkster
en Wanda Zandgrond aIs stagiaire
maatschappel i jk v'zerk .

WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT ?

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN ?

U kunt bij ons huIP vragen als u
zeLf niet m.eer uit uw Problemen,
moeilijkheden of twijfels komt.
Deze problemen kunnen te m.aken
hebben met b.v. ouders, kinderen'
huisvesting, geld, werk, werke-
loosheid, eenzaamheid, noem maar
op.
Wij kunnen samen rnet u zoeken
naar de rnoqelijkheden om uw pro-
blemen te verzachten of oP te
lossen.
De hulp die wij u kunnen bíeden
kan erg verschillend zi1n. Dat
heeft te maken met wat uw moei-
Iijkheid is. Wij kunnen in ieder
geval bekijken of u bij ons aan
het goede adres bent. En als oat
niet zo is dan weten wij bij wel-
ke instantie u wel terecht kunt"

VERTROUW E LUrc
Als u besluit kontakt met ons oP
te nemen, kunt u er van oP aan
dat de gesprekken die wij samen-'l
hebben vertrouwelijk zíin. Nie-
mand krijgt van ons infor-atie
over u, tenzij u dat zelf op
prij s stelt.
Wij hebben een beroepsgeheim.
Iedereen kan bij ons terecht. Ook
zonder verwijskaart. Bovendien is
het kosteloos.
Als het voor u niet mogelijk is
or naar ons toe te komen, zí1n
wij bereid naar u te komen.
En wat heel belarlgri jk is ! Het .
kontakt met ons is vrijwillig.
Ukunt altijd het kontakt met ons
stoppen.
wannèer kunt u bij de maatschaP-
pelijk werksters terecht?
AIIe dagen. Iedere dag is er in
het HAC iemand aanwezig om u te
woord te staan.

Bittin MahhàLLe sakínLerine,
SosgaL mern)T oLat,ak bu mahhalLede

sliz,dt;rduiguim góreuimí 1 AraLík 1983

tarihínden baglamak íizere birakmak

zonundayím. Góreuimí stirdtiv,díi|íin dó-

nemde bana góstez,mig oLduQnuz gilDen

ue íLgiye tegekilr eder De baganiLar

diTerím. Maraanne Dan der. Lans

oPgelet !
Per I decernber werkt Marianne van
der Lans niet meer als raadsvrouw
in het HAC. Dit heeft als gevolg
dat er TIJDELIJK oP PQNPEBP}q en
YBIq9ê9 GEEN SPREEKUREN VAN DE
RAÀDSLIEDEN ZIJN :

pagna 7

TELiFOON

363060
365058

aÍscheid

o
{
\
;t

Aan aLLe buurtbeuoners'

iedereen uít de uíjk bedanken uoot'

het Oude Westen níet uergeten.
Ik uens iedereen aLLe goeds,

Marianne uan der Lans
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KURSUS VOOR
SURINAAMSE

VROUWEN
In Januari wj-l de onderwijswin-
kel starten met een kursus voor
Surinaamse vrouwen uit het Oude
Westen. Deze kursus zaI uit 2 de-
len bestaan.
A: taalgedeelte b.v. werkwoorden
enkelvoud, meervoud, alfabet, enz.
B: praatgedeelte b.v. gezondheid,
onderwijs, woon- en wj.jkverbete-
ring , eÍrz.
Zij die hj-er interesse voor hebben
of er meer over willen weten, kun-
nen terecht in de Onderwijswinkel
Gaffeldwarsstraat 34 (donderdag-
middag en vrijdagmorgen) of elke
dag in de Buurtwinkel Gaffel-straat
27. Kontaktpersonen Gaitrie Ram-
saran en Famke Maso.

orvT

In JANUARI start er in het gezond-
heid.scentrun een ontspannings-
9roep.
In die groep wordt gepraat over
Iichamelijke klachten en kun je
ontspanningsoefeningen leren .

Heb je interesse voor deze groep?
I4eld je dan aan bij Marja Pel-t in
het Hac of bij Willeke t{oogveld
fysiotherapeute in het gezond-
heldscentrum..

a
-tr-

Vanaf 30 november bestaat er
voor vrouwen uit het Oude
Westen de mogelijkheid een
zelfverdedigingskursus te
volgen in Odeon. De kursus
vindt plaats op woensdagmid-
dag van 1 5.00 - 1 6.00 uur.
Voor inlichtingen bellen naar
522322 of 582760.

Voor jongeren bestaat er
sinds enkele weken de moge-
Iijkheid om in Odeon aan JUDO
te gaan doen. De lessen wor-
den gegeve:t op woensdagmiddag
en zaterdagmorgen. Voor in-
formatie bellen naar 522322
of 582760

t

/il

bchoolarts
Twee buurtkranten geleden
schre,ven we dat d.e tanrlartsen
aIs eersten het nj-euwe ge-
zondhe idscentrum betrokken
hadden. Wat we toen vergeten
zí1n om er bij te vertellen
is dat ook de schoolarts Wil-
fred Chengr en de schoolver-
pleegkundige Joke Donkervoort
er ook al zitten. De oPe-
ningstijden van hun winkeltje
zí1n in het algemeen van
MAÀ}JDAG T/M VRÏJDAG
VAN B.30 17.00 UUR.

,flOJ'WENZêIÍ-

udo voor

Iaatste Tussen de kerstdagen en nieuwejaar j-s de
Buu r tw i nk e 1 g I 9 _1 9! I ! _'! 9! _?1 -9 e g en b e f - ! 9 I
?-{glggf}:-91, wij wensen iedereen PRETTT-
GE FEESTDAGEN EN EEN STRIJDBAAR NIEUVJJAARnreuws


