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DOET U HET ZELF ?
Dan naar loodgietersbedrijf

"R E V E"
closetcombinatie's 
closetzittingen 
Douche-cabine's 
Douche-gordij neh 
Alle soorten kranen en 
aan- en afvoermaterialen.
3" Hugo de Grootstraat 15, tel: 842606

Dirkzwagers 1 Bouwmaterialenhandel 
Hugo de Grootkade 30-36 tel: 842604 
Ook levering aan particulieren.'

"de Gooise Kaashandel"
Hugo de Grootplein 2 tel: 825356
Div. Kaassoorten, ALLES TEGEN VOORDELIGE

PRIJZEN. I

Zin om een brief te schrijven?
De buurtkrant geeft U de ruimte voor 
meningen, feiten en ideeën.
Ook een leuk verhaaltje is welkom. 
Speciaal hiervoor hebben wij op 
verschillende punten een brievenemmer 
neergezet.
U kunt terecht bij:
GOOISE KAASHANDEL 
Hugo de Grootplein
"t TREFPUNT
3e Hugo de Grootstraat 5 
Tel: 842473
DE REIGER
v .Reigersbergenstraat 65 
Tel: 845676

(Sonja te Rietmolen)

Technische School Concordia 
Internos, in mei eerste fase 
nieuwbouw gereed

Sloop en nieuwbouw zijn de zaken, 
die Concordia Inter Nos in deze 
periode bezig houden.
Deze maand wordt het eerste gedeelte 
van de nieuwbouw betrokken; 
afbraak en hei-bouw aan de 
Frederik Hendrikstraat staan nu op 
het programma.
In augustus 1976 hopen wij het hele 
gebouw in gebruik te nemen.
De nieuwbouw verschaft de school 
alle middelen voor Yet modernste 
onderwijs:
Fen filmlokaal, talun- en natuur
kunde praktikum staan de leraren 
en leerlingen ten dienste.
Wij hopen U snel in ons nieuwe 
gebouw te mogen begroeten.



Kinderinstuif
Het is woensdagmiddag, bijna twee uur.
Een kleine vijftig kinderen tussen de 
vier en de dertien jaar, verdringen zich 
voor de deur van hét buurthuis.
In de knuistjes drie kwartjes geklemd; 
Moeders komen hun wat jongere kroost 
brengen, met het vertrouwen dat de leiding 
goed op hun kind zal letten.
"Iedere woensdagmiddag is er wat te doen.. 
Dat is erg fijn voor de kinderen, want 
de straten zijn veel te gevaarlijk, maar 
ook prettig voor mij: dan heb ik een paar 
uurtjes voor de boodschappen en om het 
huis aan de kant te doen", zegt één van 
de wachtende moeders.
In de ingang staat Ans de jeugdleidster, 
zij loodst de kinderen vriendelijk lach
end naar binnen, onderwijl wisselt ze 
een woord met de ouders.
DE KINDEREN KUNNEN KIEZEN.
De kinderen kunnen in de lokalen uit ver
schillende aktiviteiten kiezen. In het 
sportlokaal natuurlijk sporten, in de 
andere zalen timmeren en plakken, knippen 
en kleien.
Jenny Vellinga is in de zogenaamde jongens 
zaal met de grotere jongens en meisjes 
aan het timmeren. Ze maken boeken- of 
planten-rekken.
"De plankjes worden met touwen aan elkaar

gemaakt. Dan kunnen de kinderen ze thuis 
ophangen. Ze kunnen er van alles op zet
ten: boeken maar ook een pop of een plant" 
legt Jenny uit.
Kunstig boren de jongens met een grote 
handboor gaten in de planken. Wat verder
op zijn een paar meisjes met het schuur- 
werk bezig. Het is één en al bedrijvig
heid. Jenny laveert hier handig tussen 
door: hier een aanwijzing gevend, daar 
met een opbeurend woordje. Ze lijkt over
al tegelijk te zijn.
DE ALLER KLEINSTEN.
Helemaal boven in het gebouw zijn de al
ler kleinsten in het peuterlokaal aan de 
gang met het bekende knip-, plak-, en  ̂
tekenwerk. Deze kinderen zdjn natuurlijk 
veel minder zelfstandig zodat Ankie He
mels en Joke van Bennekom veel moeten bij-
springen en moeten voordoen.
Joke:"Ook als een kind het nog niet zo goed 
kan moet het toch iets maken, anders verliest 
het de moed. Je geeft ze door ze te helpen 
wat zelfvertrouwen, zodat ze door gaan."
Een paar kleine dreumissen zijn druk in de 
weer met een stepje en een karretje.
''Ze zijn nog te klein om lang achtereen 
met'het zelfde bezig te zijn."vertelt 
Ankie. Alles bijelkaar een gezellig kwet
terend clubje.

LIMONADE
Tegen drie uur komt Jopie Schiltmeyer on
der gejuich van de kleintjes het lokaal 
binnen. "Ha die Jopie. Hoera limonade..." 
roepen ze in koor.
Een paar grote jongens proberen twee keer 
limonade te bemachtigen."Handen af,jullie 
hebben al gehad...." roept Jopie die niets 
schijnt te ontgaan.
In de sportzaal is Ruud Vanbijlevelt be
drijvig bezig met trefbal. "Goed voor de 
konditie".zegt hij lachend. "Hoewel..., 
ik ben na een uurtje met die gasten bezig
zijn wel bekaf....  Zij niet, zij kunnen
nog uren door gaan. Onvermoeibaar zijn ze". 
Het is nu toch niet te merken, want na 
deze woorden rent Ruud weer met de kinderen 
mee... Over "onvermoeibaar" gesproken....
HALF VIER
Tegen half vier is de instuif afgelopen.
De kinderen gaan druk pratend en stoeiend 
naar buiten, sommigen met een in die middag 
gemaakt produkt in de handjes.
Voor de leiding is het nog niet afgelopen, 
zij zijn met een paar oudere kinderen, 
druk bezig met het fatsoeneren van de 
lokalen. De één met een bezem, de ander 
met een emmer sop en een dweil.
Het is verbazingwekkend wat een troep de 
kinderen in zo'n korte tijd kunnen maken. 
Joke:"De kinderen kunnen zich wel lekker



te weinig leiding
uitleven op zo'n middag en dat is wel 
nodig ook. Thuis ie 't veel te kl in en 
op straat veel te gevaarlijk. Maar het is 
wel een troep wat ze nalaten".
WEL VERDIEND
Ever. later zit de voltalligs leiding 
gezellig rondom een tafel uit te puffen; 
een glaasje "welverdiend vocht" in de 
hand. "Dit doa ik nu al ruim twee jaar" 
zegt Jenny. Waarmee ze doelt op de instuif 
en niet op het glaasje.
"Iedere woe sdaginiddag hebben we .'.ets 
waar de kinderen mee bezig kunnen zijn. 
Knutselen, spelletjes, sport, film.
Iedere week weer wat anders".
Joke knikt hierop bevestigend:"Het valt 
niet mee om iedere keer wat nieuws te 
verzinnen. We volgen nu dar. ook een cursus 
handvaardigheid.. Die cursus is trouwens 
niet alleen voor de leiding, ook anderen

in de gaten kunnen houden. Het was dan ook 
spoorloos. Dan sla je ook een rot figuur 
bij zo'n moeder. Ze zal wel gedacht heb
ben .... "
Ruud:"Als er wat ouders bij zouden komen
dan was het wel verantwoord.... Dan kunnen
de kinderen tenminste die aandacht krij
gen die ze gewoon nodig hebben".
Ankie:"Ik heb gehoord dat Jannie Klaver- 
stein en Hilda Dumair van de peuterspeel
zaal mee gaan doen. Als er dan nog wat 
ouders bijkomen, zitten we goed".
"Als ouders wat willen weten kunnen ze 
altijd bij ons terecht of bij Ans op het 
Trefpunt",besluit Jennie.
Adressen van de huidige woensdagmiddag 
leiding: 3
Ankie Hemel van Oldenbarneveldstr.^96a 
Jennie Veil inga Fred.Hendrikstr. 19 
Joke van Bennekom, 1 Hugo de Grootstr.32 
Ruud Vanbijlevelt, van Oldenbarneveldstr.9U‘ 
Ans Termeulen,jeugdleidster.
Buurthuis 't Trefpunt, tel.842473.

kunnen donderdagsavonds meedoen. Acht uur 
in het Trefpunt. Daar leren we van aller
lei dingen zodat we leukere programma's 
voor de kinderen hebben".
TE WEINIG LEIDING
Ankie:"Het vervelende van de instuif is 
dat je jr.et te weinig leiding bent. Vooral 
als er mensen door ziekte of wat dan ook, 
niet kunnen komen. Dan sta je met een man 
of drie voor zo'n zestig kinderen.
Begin daar maar eens aan...."
Ruud:"Je kunt de kinderen vaak niet die 
aandacht geven die ze gewoon nodig hebben" 
"Ja",valt Jenny in. "Als er zoveel kin
deren zijn dan houd ik vaak m'n hart vast. 
Laatst nog beloofde ik een moeder haar 
kind tot kwart voor vier hier te houden.
De moeder kon niet eerder komen. Maar 
door de grote drukte heb ik het kind niet



Toen de buurt nog een streek was
Oudere mensen kunnen zich nog zeer goed 
herinneren dat het gebied achter de 
Hugo de Groctbuurt een gebied was met 
weilanden en tuinderijen. Je kon aan de 
andere kant van de Kostverlorenvaart 
door een landelijke omgeving wandelen 
tot aan de Haarlemmerweg. Zo kunnen we 
ons ook voorstellen en sommige weten het 
nog uit verhalen, of hebben het zelf 
meegemaakt, dat de Hugo de Grootbuurt 
gebouwd werd.
In een tijd van grote uitbreiding van 
Amsterdamse havens en opkomst van nieuwe 
industrie en handel, was er grote be
hoefte aan huisvesting. Er moesten 
nieuwe huizen en buurten ontworpen en 
gebouwd worden. Deze wijken werden bui
ten de Singelgracht (Nassaukade) gesi
tueerd.
Rond de Eeuwwisseling werden grote stuk
ken land bouwklaar gemaakt. De veelal 
houten huisjes en boerderijtjes die er 
stonden werden afgebroken. De houtzaag
molens, er stonden er wel veertig tussen 
de Haarlemmerweg en de Clerqstraat, wer
den gesloopt. Alles moest wijken voor 
de woningbouw.
Slechts de romp van één molen en de naam 
"Zaagmolenstraat" herinneren aan de 
molentijd van de buurt.
De overgebleven romp is de molen "De 
Otter" op het terrein van de firma'Bijl 
in de Gillis van Ledenberchstraat.
Er werd druk geheid, er werden woning
bouwverenigingen gesticht en straatnamen 
bedacht. Men ging zelfs zover dat de 
namen van de stichters van de woning
bouwverenigingen in grote gedenkstenen 
liet uitkomen en aan de huizenblokken 
lieten bevestigen.
Een voorbeeld vinden we nog op het hui
zenblok in de derde Hugo de Grootstraat, 
vlak bij de van Reigersbergerstraat.
De Hugo de Grootbuurt werd gebouwd tus
sen twee belangrijke wateren.
De Kostverlorenvaart, die een belangrijke 
scheepvaartverbinding vormt tussen het 
IJ en de Nieuwe Meer, en aan de andere 
kant de Singelgracht. De buitenste 
grachtengordel gedurende meer dan drie 
eeuwen.
Deze buitenste grachtengordel had ook 
een verdedigingsfunctie.
De buitenste gracht was niet gebouwd 
zoals de anderen, maar aan de stadskant 
waren puntige bolwerken gebouwd, die als 
schiereilandjes in het water stonden.
Zo'n bolwerk was er recht tegenover de 
tweede Hugo de Grootstraat, op de plaats 
waar nu het tweede Marnixplantsoen is.
Een gevelsteen met het opschrift 
"Bolwerk Reykeroordt" is nog te vinden 
op het Reinildahuis, recht tegenover 
de tramhalte van lijn 10.
De "Bloem", de molen die op dat bolwerk 
stond is in 1877 afgebroken, maar is 
gelukkig weer opgebouwd en men kan hem

nog altijd bewonderen aar. : 
merweg, bij de begpaafplaats Vï ienhof. 
Tegenwoordig is de •_•.•••• :■_= . jt-
straat een dru r :r?wcg . : den
en een paai ) ie.i e zelfs
een nieuwe ! rug g-:.: - v: : . rder. over de 
Singelgrac:.' . —  -.en stuk
van het tweed- Mar: x . : .en afgegra
ven worden. Bij deze werkzaamheden 
stuitte emn op beer.derc:: en schedels. 
Voorheen is hier dus een kerkhof geweest 
Waarschijnlijk was dit d begraafplaats 
van de Westerkerk. De kerk die door de 
eeuwen heen getuige is geweest van de 
geboorte en groei van de Hugo de Groot
buurt .

Hr. de Groot 
onderwijzer Dr. Rijk Kramerschool.

Warme Bakkerij WESTERBOS
Hugo de Grootplein 4, tel: 18 319 7
Iedere dag lekker vers brood.'

Sigarenmagazijn Verweij
Grote sortering sigaren, tijdschriften
Gemeente Giro.

Be Ba
Kinderboetiek
2e Hugo de Grootstraat 3.

Voor al uw parfumerieeën en cosmetica 
en drogisterij artikelen naar: J. Winter 
2e Hugo de Grootstraat 27, tel: 842341



RENOVATIE VAN HET 
GENIEENTEBLOK

„BIJEENKOMST”

Geen strijdbare liederen, geen spandoeken 
geen koffie met gebak of hete soep was 
er te bespeuren tijdens het gesprek wat 
een aantal bewoners van de gemeenteblok 
hadden met wethouder Kuypers, die maan
dag de 21e. Maar dat was ook niet de 
bedoeling. Er'ger was de verwarring die 
ontstond toen we met z'n vijftienen bij 
't stadhuis aangekomen- hoorden dat de 
wethouder niet zou komen .'
"Ik weet er niets van". "Ze hadden me 
dit toch op z'n minst door moeten geven". 
"Ik als portier hoor dat toch te weten". 
Enfin, na enig heen en weer gepraat en 
nogal lang wachten, mochten we naar 
binnen. Samen met het raadslid Gerara 
Gruppen.
"Kuypers?" Ja hoor, die komt, reken maar" 
De jassen gingen uit, tafels werden 
tegen elkaar geschoven: 't kan beginnen. 
Juist op tijd, dus net even te laat, 
arriveerde de wethouder, die aan Gerard 
Gruppen vroeg het gesprek in te leiden. 
"Ik ontdekte het probleem van de reno
vatie toen Lambert de Vos mij daar over 
belde. Er blijken toezeggingen gedaan 
te zijn over de renovatie- in 1976- die 
later weer ingetrokken zijn".
"Het funderingsonderzoek vindt binnen
kort plaats terwijl de bewoners nog 
steeds niet weten hoe, wat en wanneer". 
"Maar Lambert zet de zaak voor jou wel 
even op een rijtje".
Lambert had voor de wethouder enkele 
vragen.
Gaat de renovatie door? Zo ja, op welke 
manier dan?
Wat is hierin uw beleid en hoe worden de 
bewoners van het gemeenteblok bij de 
renovatie betrokken?
Kuypers: "Ik heb een hekel aan welles- 
nietes verhalen. Laat ik dit zeggen.
In Amsterdam moeten er maat liefst van 
22000 woningen ü gerenoveerd worden in 
de komende 10 jaar. Vanuit de buurten 
komt er nogal wat aandrang omdat zo snel 
mogelijk te doen. Wat betekent dat nu, 
zo snel mogelijk?
We willen wel veel sneller, maar we moe
ten oppassen dat de woningdienst niet 
over de kop draait. Bovendien, ook al 
verbeteren we oude woningen, daarbij 
blijven het toch oude rot woningen. 
Definitieve toezeggingen kan ik niet 
doen, maar zolang het in m'n politieke 
macht ligt, wordt er gerenoveerd".
"Eerst moeten we "ns gaan bekijken of de 
woningen niet door hun poten zakken.
Dan hebben we een houvast".
Lambert de Vos wil toch een antwoord op 
z'n vraag naar inspraak.

"De bijeenkomst van bewoners met ambte
naren op 2 5 maart was teleurstellend". 
"Ondanks dat de klachten en wensen van 
de bewoners toen bekend waren, wilden 
de heren toch alleen maar een algemeen 
gesprek over de renovatie".
De wethouder wil het met Veltman, het 
hoofd van de woningdienst opnemen. 
"Nogmaals, in welke orde van grote, dat 
weet ik niet hoor". "Daarbij krijg je 
nog het probleem van het verplaatsen 
van de bewoners. Vooral voor ouderen 
ligt dat moeilijk'.'
"Maar, meneer Kuypers, als men nu eens 
tegen de renovatie is, wat dan?"
"Ja, je mot niks natuurlijk, maar tot 
nog toe zijn er maar in één geval moei
lijkheden geweest, in heel Amsterdam. 
"Vooral voor de mensen die zelf veel 
aan hun woning hebben opgeknapt, hoeft 
zo'n renovatie niet zo. Da's dan een 
probleem wat goed opgevangen moet worden 
Gerard Gruppen is inmiddels vertrokken. 
Een raadslidleven gaat blijkbaar niet 
over rozen. Laat staan dat van een 
Amsterdams raadslid van de PvdA.
Het gesprek is voorbij. De wethouder 
weet er nu van en krijgt een lijst van 
ideeën en wensen.- Wij trekken onze 
jassen maar weer aan. Iemand rekt zich 
uit, terwijl de tafeltjes weer terug 
gezet worden op hun keurig plaatsje.
Veel wijzer zijn we er niet van geworden 
wel meer vastbesloten.

Keurslager VAN DER POEL 
2e Hugo de Grootstraat 2 5 
Fije vleeswaren.



Peuterspeelzaal

Er is mij gevraagd een stukje te schrij
ven over speelzaal II gevestigd in de 
3e Hugo de Grootstraat n r .5 in het club
huis "Het Trefpunt".
Deze peuterspeelzaal wordt geleid door 
mevr. Torenstra, bij alle medewerkers 
en ouders beter bekend als "Riek".
Zij wordt elke ochtend bijgestaan door 
2 moeders die ook hun kindje hier bren
gen om te spelen.
Aangezien ik een van deze moeders ben 
die 1 maal per week een ochtend komen 
helpen, kan ik uit eigen ervaring 
spreken.
Eerst wat praktische informatie:
De leeftijd van de kleintjes is van 
+ 2 jaar tot 4 jaar.
De tijden van de speelzaal zijn van 
9 tot 12 uur, behalve op dinsdag.
De prijs kan laag gehouden worden aange
zien er door de moeders wordt meegewerkt.

De leidster van speelzaal II, door mij, 
hierboven aan U voorgesteld als "Riek", 
is een sympatieke jonge vrouw, zelf 
moeder van twee kinderen. Ik kan wel 
stellen dat door haar grote inzet deze 
speelzaal een geheel eigen sfeer heeft.
Ik heb verbaasd gestaan hoe creatief 
deze kleintjes al kunnen zijn, bijvoor
beeld met boetseerklei.
Omdat ze zich nog niet zo lang kunnen 
concentreren, zijn er veel mogelijkheden, 
zodat een kind zich niet hoeft of zelfs 
kan vervelen.
De glijbaan is ook erg in trek, maar het 
allerfijnste vinden de peuters het toch 
wel als ze in de grote zandbak gaan 
spelen met hun kousen en schoenen uit.
Er wordt een sfeer van huiselijkheid 
gecreeërd als "Riek" een verhaaltje gaat 
vertellen, de kinderen krijgen dan een

beker melk en er wordt een kaarsje aan
gestoken dat midden op tafel' komt te 
s t aan.
Ook zijn er bijzonder leike aktiviteiten 
met St. Nicolaas, Kerst en de Paasdagen. 
Als er een kindje-jarig is, gaat het er 
ook gezellig toe, er wordt gezongen en 
de jarige job krijgt een speciaal voor 
hem of haar mooi versierde muts op.
Ook wil nog even aanhalen wat er gebeurd 
als er een nieuw kindje bij komt.
In de eerste plaats wordt er voor ge
zorgd dat het kind zich prettig voelt, 
er wordt ongemerkt op hem of haar gelet 
en er wordt niets geforceerd.
Na enkele dagen is het nieuwkomertje 
gewend en speelt het met de andere mee. 
Ik ben nu bijna aan het eind van dit 
artikeltje gekomen, maar net als in 
sprookjes; de moraal, heeft ook de 
speelzaal een leerzame achtergrond.
Door alles te delen met anderen wordt 
geleerd minder egocentrisch te zijn.
Er wordt interesse gekweekt en aanpas
singsvermogen. En doordat alles gezame- 
lijk gaat, ontstaat er een gevoel van 
s aamhorigheid.
Kortom; een Eldorado voor de kinderen 
en .....  de ouders.

Mevr. M. de Haan.

buurtbewoners
eet U wel dat er een "Buurthuis" is, 

(in de 3e Hugo de Grootstr.5)
eet U dat er veel te doen is,
eet U dat er een fijne staf is,
eet U dat ze graag van jullie horen, 
wat er nog meer gedaan kan worden,
eet IJ dat er dringend nieuwe 
"vrijwilligers" nodig zijn,
eet U dat het echt leuk werken is

daar,
eet U dat de schrijfster van dit 
stuk ook vrijwilligster is,
eet U dat er nog mensen zijn die de 
honden laten poepen voor het gebouw,
eet U dat het een vies gezicht is,
eet U dat als we met z'n allen min
der vuil deponeren, dat het een fijne 
buurt is,
eet U dat ik zo nog héél lang door 
kan gaan,
eet U beste mensen, jullie moeten 
maar eens komen kijken en praten in:

Jenny Veilinga 't Trefpunt
(vrijwilligster vart de 3e Hugo de Grootstr.5 
woensdagmiddaginstuif) tel: 8 4 2 1+7 3 .



Wat gebeurt er in 
de Poort
Bekend in deze buurt? Kent U de Poort? 
Of kent U alleen een groot betonnen 
gebouw, wat als stoorzender op uw 
televisie werkt?
Het gebouw staat in de Hugo de Groot- 
buurt, maar maakt het werkelijk deel 
uit van deze buurt?
Weet iedereen wie en wat de bewoners 
van de Poort zijn?
Ik geloof dat het merendeel van de 
buurtbewoners hierop ontkennend moeten 
antwoorden, daarom zal ik proberen uit 
te leggen wat de Poort is, en welke 
mensen hierin gehuisvest zijn.
De Poort is een verpleegtehuis, dit 
houdt in, dat er zieke bewoners zijn, 
maar ook dat er bewoners zijn, en dat 
is 80%, die door hun lichamelijke 
handicap niet meer in staat zijn een 
eigen huishouden te runnen.
Het zijn merendeels oudere mensen, die 
net als hun leeftijdsgenoten buiten het 
verpleegtehuis, soms ruzie kunnen maken 
met hun buren, af en toe zin hebben in 
een kaartspelletje, zin hebben eens 
naar de bioscoop te gaan en ,vaak ook 
gewoon in het zonnetje buiten willen 
zitten. Dus hetzelfde als de oudere 
bewoners in de buurt, die nog in een 
eigen huis wonen.
Het contact met de buitenwereld wordt 
echter vaak bemoeilijkt, door het feit, 
dat de meesten niet kunnen lopen. 
Sommige van de bewoners zijn in staat 
om met hun rolstoel de straat op te 
gaan. Alleen zitten ze dan met het 
probleem, hoe kom ik de stoep op en af? 
De bewoners zelf willen vaak wel tot 
de buurt behoren, maar kunnen deze 
moeilijk bereiken.
Misschien is het goed ons te realiseren 
dat slechts 4% van onze andere bevol
king in een verpleeghuis terecht komt. 
Verpleefhuizen moeten dus gezien worden 
als een noodzakelijk kwaad, zouden ze 
er niet zijn, dan zou U nog meer in de 
krant lezen "gehandicapte bejaarde 
thuis dood gevonden".

Ann Noordermeer.

HERRIE
IK KAM ER NIET VAN SLAPEN .... U WEL?
Voor de zoveelste keer ben ik zaterdag
nacht wakker gehouden door een tot in 
de morgen durend lawaai uit het Buurt
huis 't Trefpunt. Klaxonerende auto's, 
dichtslaande deuren en schreeuwende 
mensen. En daar heb ik nu wel m'n 
buik van vol, verdomme.
Als ik dan ook nog hoor, dat het meestal 
geen feestvierders uit deze buurt zijn,

PALMPASEN 
IN DE POORT

De peuters van het Trefpunt hebben de 
zelfgemaakte palmpaasstok naar de be
woners van de Poort gebracht.
Deze vrolijke ontmoeting werd zeer op 
prijs gesteld, verder gaan met de 
samenwerking.' .'

dan is voor mij het beleid van de staf 
van dit Buurthuis onbegrijpelijk.
Een Buurthuis staat ten dienste van en 
voor de buurt. Lawaaifeesten tot 
zondagsmorgens soor niet buurtbewoners 
horen daar niet in thuis!
Iedereen die ook overlast heeft, vraag 
ik dringend dit te melden in het 
Buurthuis, zodat men daar niet langer 
denkt dat ik er alleen maar van wakker 
lig. Bedankt.'

Teo Serré
v. Oldebarneveldtstr.

108' '
tel: 84 24 21



Praten over geld

21 april
Het is maandagavond, iets over achten. 
Voor ons aan tafel zitten de heren 
Kist, consulent van de gemeente, en 
de Hertog van CRM (van de overheid). 
Vanavond gaat het erom spannen omdat 
onze begroting, of beter de subsidie 
van de overheid voor onze aktiviteiten, 
besproken zal worden.
Hr. de Hertog:" Ik vind het geweldig 
dat vertegenwoordigers van de groepen 
aanwezig zijn. Dit maak ik in andere 
huizen in Amsterdam niet mee. Maar 
waarom zitten jullie hier? Kan de staf, 
de beroepskrachten dit niet zelf af?"
Han v:d Ahé:" Wij zitten namens onze 
groep hier, omdat wij het zijn die 
direkt belang hebben bij de subsidie.
Als de subsidie laag is kunnen wij ook 
minder doen. Wij weten zelf het beste 
wat goed voor ons is en daar komen we 
voor op. Dat hoeven de beroepskrachten 
niet voor ons te doen."
"De vertegenwoordigers bij elkaar heet 
het "penningmeester-overleg"vult 
Jan Kunst aan.
"Dit overleg maakt uit wat er met het 
geld binnen het Trefpunt gebeurt.
Vanuit dit overleg is een kleiner groep
je samengesteld die nu vanavond rond 
de tafel zit. We noemen dit groepjé 
"het dagelijks overleg". Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat we iedere 
dag bij elkaar komen. Meestal eens 
in de maand".
Hr. Kist:" Ik vind dit een geweldig 
goede zaak".
Na deze uitleg wordt de ingediende be
groting hoofdstuk voor hoofdstuk bekeken. 
De huisvestingskosten en de personeels
kosten zijn geen punten waar lang over 
gepraat wordt. De begroting voor de 
aktiviteiten uiteraard wel.
Dit is de pot waar de groepen van 
"draaien".
Hr. Speyer (werkgroep krant) steekt 
meteen van wal:" Die luttele elf duizend 
gulden die we voor al oze aktiviteiten 
krijgen is gewoon belachelijk weinig.
Maar ook die verhoging van vier procent 
per j aar is veel te laag.' Het geld wordt 
ieder jaar minstens tien procent minder 
waard; we gaan er goed beschouwd op 
achteruit.'.'"
"Met zo'n beetje geld kun je toch bijna 
niets doen.'" zegt ook Martin de Graaf 
(12-16 jarigen).
"Ik weet dat het niet veel is maar er 
is dit jaar niet meer....
Ook die vier procent is erg weing, ik 
weet het,...maar ja, als.de pot leeg is1,' 
zegt Hr. de Hertog.
Hr. Vos (financiële deskundige van de 
stichting):"De mensen van het Trefpunt 
brengen vlg. de bègroting van het 
peningmeesteroverleg zo'n f 25907.- 
binnen.

De groepen willen bijelkaar zo'n f 37263. 
uitgeven. Aan inkomsten en aan uitgaven 
is dat zowat het dubbele van het vorige 
jaar. Het lijkt mij allezins redelijk 
dat de subsidie omhoog gaat .'"
Hr. Hertog:"Ik ben onder de indruk van 
al deze aktiviteiten en ook ik vind het 
billijk dat de subsidie omhoog gaat.
Ik raad jullie aan een verzoek bij de 
overheid in te dienen voor aanvullende 
subsidie. Als deze redelijk is zal ik 
naar vermogen ondersteunen.'"
(Hr. Vos merkte na de vergadering op dat 
ons huis 't Trefpunt als een van de 
weinige in Amsterdam, een mogelijkheid 
heeft tot extra subsidie,(dit dank zij 
het peningmeesteroverleg)
TIENERRUIMTE IN DE SCHIMMELSTRAAT.
Hans Monker (tiener) brengt een oud zeer 
op tafel:" Wij wachten nu al maanden op 
een nieuwe tienersoos in de schimmel- 
straat. We praten maar, en we praten 
maar met ik weet niet wat voor een in
stanties; maar het enige resultaat is 
dat we nog niets weten.'"
Hr. Kist:"We trekken er hard aan en doen 
ons best, maar ja, ambtelijke molens 
wérken eenmaal traag.' Nu is het bij 
"Grondbedrij f" voor het uitrekenen van 
de prijs".
Hr. de Hertog:"Het geld voor die tiener- 
ruimte is bij ons (de overheid) veel te 
laat aangevraagd. Dit jaar doet het 
rijk dus niet mee.'"
"Dus we kunnen er wel naar fluiten...?
Je moet hier in Amsterdam eerst met 
kettingen zwaaien voor er wat gebeurt", 
meent Hans, waarmee hij doelt op de
"Heil Angels".
"Bij de gemeente zijn er natuurlijk wel 
potjes waaruit een voorlopige tiener- 
voorziening betaald kan worden".
"Als het maar binnen redelijke betaal
bare grenzen blijft", meldt Hr. Kist, 
tot enige opluchting.

RONDVRAAG.
In de rondvraag wordt door Han gevraagd 
wat de Heren van de overheid nu van 
deze avond vonden. Een avond met ver
tegenwoordigers van groepen.inplaats 
met bijv. het Stichtingsbestuur. 
"Moeilijk, heel moeilijk, jullie hebben 
het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar 
ik vind het erg goed dat het zo gebeurd" 
geeft Hr. de Hertog als antwoord.
Hr. Kist:"Ik heb het als een prettige 
manier ervaren, omdat je nu met de 
direkt belanghebbende te maken krijgt";



HUURSPREEKUUR
De jaarlijkse huurverhoging, die U kunt 
weigeren te betalen, valt dit jaar 
NIET op 1 april maar op i juli.
Rondom deze verhoging, wat voor veel be
woners problemen geeft, zijn de huur- 
spreekuren op de beide buurthuizen 
(de Reiger en het Trefpunt) weer van 
start gegaan.
Mocht U de huurverhoging weigeren, dan 
kunt U ook onderstaande brief, die één 
van onze buurtbewoners vorig jaar ont
ving, verwachten.
Een ons al wel bekende makelaar schreef 
het volgende:
Geachte Mevrouw,
Naar aanleiding van Uw schrijven zijn 
wij verplicht U om formele redenen de 
huur per 1 juni a.s. op te zeggen.
Wij zijn echter bereid U de woning op
nieuw te verhuren tegen de door ons 
voorgestelde huurprijs van 1 april 19 74.
Voor het niet betalen van de huurver

hoging hebben wij de Huuradviescommissie 
ingeschakeld.
Inmiddels tekenen wij,

Hoogachtend,
Deze brief is een voorbeeld van hoe som
mige makelaars reageren op een weigering 
van huurverhoging.

Mocht U een dergelijke brief ontvangen, 
TREKT U zich er NIETS van aan want het 
huurkontrakt kan alleen door de kanton
rechter ontbonden worden. De verhuurder 
is bij een weigering van het betalen 
van de huurverhoging verplicht advies 
te vragen aan de huuradviescommissie.
U heeft zelf ook een stem in het advies 
omdat U de gelegenheid krijgt de redenen 
van Uw weigering toe te lichten.
Ook zijn er makelaars die een nieuw 
kontrakt aan willen bieden. In dat kon- 
trakt is dan de zogenaamde huurverho- 
gings-clausule opgenomen.
Dit betekent dat U in de volgende 5 jaar 
alle huurberhogingen zonder meer zult 
moeten betalen, of er nu wel of niets 
aan onderhoud is gedaan.
TEKEN NOOIT: Uw oude kontrakt blijft 
altijd geldig.
De huurverhogingen zijn nog steeds niet 
verplicht, of ze nou op 1 april of op 
1 juli vallen.
Hebt U problemen met achterstallig on
derhoud, ontvangt U dreigbrieven, 
andere dreigementen, bent U niet zeker 
van Uw positie als huurder, KOM naar 
de huurpreekuren voor advies.
Samen kunnen we op deze vragen en vele 
andere, een antwoord proberen te vinden. 
Neem in elk geval Uw huurkontrakt en 
eventuele brieven mee.

De huurspreekuren worden gehouden:

elke woensdagavond van:
19.30 - 20.30 uur

in 't Trefpunt, tel: 842473 
3e Hugo de Grootstraat 5, 
le verdieping (Nora Brouwer)
elke donderdagochtend van:

10.30 - 11.30 uur
in de Reiger, tel,: 845676 
van Reigersbergenstraat 65 
(Corrie Bosch)

Wijkcentrum: elke dinsdag van:
19.00 - 20.00 uur 

van Hallstraat 81, tel: 821133
(Henk de Jong)
C.P.N. elke woensdagmiddag van:

14.00 - 16.00 uur
van der Hoopstraat 43.

QUICK SERVICE
Chemische wasserij
voor al Uw stoomgoed
Hugo de Grootplein 5 tel: 840560
Plantage Kerklaan 26

Warme Broodbakkerij 
P. RODENBURG 

en gespecialiseert in krentenbrood 
Bilderd.ij straat 76.

" 'T ELECTRONICA HUIS "
2e Hugo de Grootstr. 11 - radio/t.v. 
Gratis adviezen. onderdelen

Dierenspeciaalzaak Spithorst
2e Hugo de Grootstr. 9
Alles voor Uw huisdier, ook aquaria.

Volendammer Vishandel Kees en Jan 
Hugo de Grootplein 2, tel: 123591 
Verse Gerookte, gestoomde en gebakken vis

2e Hugo dé Grootstr.26 OLTHOF tel: 845496 
voor: vrijetijdsartikelen/ bijts-lak/ 
camping-gaz/verf/sleutels/naamplaten.


