


Verantwoording
De buurtkrant ver
schijnt ongeveer 
één maal per ander
halve maand. De 
krant heeft als doel 
de belangen van de 
mensen uit onze 
buurt te ondersteu
nen. Vandaar "krant 
van en voor onze 
buurt".

Hoewel de huizen 
"de Reiger", "'t 
Trefpunt" en "de 
Poort" het blad 
mede financieel 
mogelijk maken, is 
de redaktie geheel 
zelfstandig en on- 
afhankelijk van 
voornoemde huizen. 
Ondert ekende 
stukken komen ter 
verantwoording van 
de schrijvers, de 
niet ondertekende 
van de redaktie.
De redaktie 
plaatst in principe 
alle stukken die 
binnenkomen. (Ook 
artikelen met harde 
kritiek). Alleen 
artikelen met per
soonlijk gerichte 
kritiek (roddel- 
niveau) worden ge
weerd. De bekriti
seerden krijgen al
tijd de gelegenheid 
een weerwoord in 
hetzelfde nummer 
te plaatsen.

Inlichtingen:

Telefoon 84.23.30 

v. Oldenb.veldt str.98

redaktie:

Hans Beerekamp 
hr. v. Benthum 

Tineke Bongaertz 
Hans Hartman 
Dick v.d. Heijden 
Wim de Jong 

Ted Nieuwenhuizen 
Ronald te Rietmolen 
Sonja te Rietmolen 
Fenny Schouwink 
Theo Serré
H.Speyer 
Bart Spruijt 

Jan Visser

de heer Capelle...96 jaar fotooss
stephan Klaversteijn...3 jaar fllouis Ginjaar

Kopij voor de 
Buurtkrant
De buurtkrant wordt gratis bij U in 
de brievenbus gedaan. Het doel van deze 
krant is om U er op attent te maken 
wat er gebeurt (en vroeger is gebeurd) 
in onze buurt.

Ook U kunt Uw medewerking verlenen door 
een stukje te schrijven voor de buurt
krant. Denkt U vooral niet: "Oh, dat 
interesseert de mensen toch niet wat ik 
te vertellen heb", want de buurtkrant 
wordt letterlijk gespeld !!

U kunt Uw bericht/gedicht/recept/idee/of 
artikel inleveren of sturen naar de 
redaktie van de buurtkrant.
Adres: 3e Hugo de Grootstraat 5*

of
redaktie adres:

van Oldenbameveldtstraat 98̂

Geachte lezers en adverteerders van 
onze buurtkrant.____________________________

1975 betekende een nieuw blad voor U: 
de "Hugo de Groot" buurtkrant.

De buurtkrant zal ook in 1976 Uw lees
tafel weer versieren !! Het eerste 
nummer in 1976 komt in februari uit.
De redaktie wenst U hierbij prettige 
feestdagen !!

P.S.: Wij maken onze adverteerders er 
op attent dat zij zich voor advertenties 
kunnen wenden tot de heer H. Speyer, 
telefoon 84.23.30.

"de Gooise Kaashandel"
Hugo de Grootplein 2, tel.: 845356

Alle soorten Hollandse Kaas: boeren
kaas, div. soorten 20+ kaas, zout
arme kaas. Ruime sortering buiten
landse kaas.

1e Kwaliteit fijne vleeswaren. 
Dagelijkse verse boerderij-eieren. 
Verse boeren roomboter.

KWALITEIT IS ONZE REKLAME !

Miele Wassalon "De Snelwas" 
1e Hugo de Grootstr. 16 
Telefoon: 82.03.07

3,75
5,25

5 kilo in machine: fl,
7 " " " : fl,

Dekens per stuk : fl. 4,50
Lakenpakketten
per 6 stuks : fl. 5,25

Wanneer U geen tijd heeft wassen wij 
voor U.



Op Herhaling
Witte oproepkaart. 
Schrik.
Lachen
Formaliteiten

1®_dag
Op weg 
Keuring 
Inschrijving 
Bed opmaken 
Kast inruimen 
Naar huis

2e dag
Eerste appèl
Lachen
Alles groen
Mooi weer
In de schoolbanken
Koffie: 45 min.
800 man in de rij 
In de schoolbanken 
Bijna in slaapge- 
vallen
Functie mensen
redder 
Eten
In de schoolbanken 
Toch in slaapge- 
vallen

»_!i!i_5!_dag

Hetzelfde
Lui-geworden

2e week
Schoolbanken
Slapen
Het veld op
Mensen redden
Mislukt
Touw-knopen
Hele dag lachen
Rookbom gejat
In kantine gegooid
1 dag geen koffie
Mooi weer
Zitten: koffie
Liggen
Drukken
Nog altijd mooi 
weer
Nog luier
Corveedienst gehad 
Niet thuis gesla
pen
Lekker rustig 
Veel gedronken 
' s-Ochtens een 
kater
Met goede moed 
verder
Moed laten zakken
Slapen
Koffie

3e week
Oefening 
In de auto 
Koud
Steenfabriek
Koud
Drukken
Snert
Niet te vreten
8 uur cognac 
Om warm te blijven 
Voetballen 
Luitenant 
Pakt bal af 
Brabander 
Geeft een klap 
Pakt bal weer terug 
Brabander 
Nooit meer terug
gezien 
Koffie
Sexfilm gezien
fl. 1,40
Eten
Drinken
Laat naar bed
Vroeg op

4e week

Brandpiket 
Hele dag geslapen 
Groèe oefeningen 
Koud
Culemborg 
Mensen gered 
Koffie
Café gesloten 
Vragen naar ander 
café
6 man: 2 km lopen 
Koffie 
Pils, pils 
Kaarten 
Pils, pils 
We gaan nog niet 
naar huis 
Vrachtwagen voor 
het café
Allemaal instappen 
Diverse smart
lappen
3 uur te laat 
Op rapport 
fl. 2 0,- boete 
Afscheid nemen 
Naar huis 
Kosten voor de 
belastingbetaler 
±  fl. 1+000,- 
Dank U.

Ronald te Rietmolen

" 'T ELECTRONICA HUIS" 
2e Hugo de Grootstr. 11 
Gratis adviez-en.

- radio/t.v. 
onderdelen

Maandag 5 januari 1976 aanvang van 
verkoop Staatsloten bij:

N. van Melle
Da Costaplein 9 Amsterdam.
Telefoon 12.40.76.

Tijd van verkoop: 10.00-14.00 uur;
1 7 .30-19 .0 0 uur.

"Leuke sfeer".

Ja, en toen was het zover.
Weer een aktiviteit. Klaverjassen voor 
ouderen. We hebben de beschikking over 
de "meisjeszaal"; deze ruimte is voor
lopig zeer geschikt.
De eerste de beste avond waren er van 
de 8 tafels 6 bezet (24 mensen).
Het enthousiasme was zo groot dat er al 
gespeeld werd voor het officiële start
sein .
Eenvoudige telformulieren beperken het 
tellen tot enige seconden, zodat er 
doorgespeeld kan worden. De eerste 
avond ligt nu al weer een paar weken 
achter ons en het improviseren is voor
bij. De opkomst is trouw en er hangt 
een leuke sfeer mede dankzij een 
drankje en een lekker hapje. Aan het 
eind van de avond zijn er altijd nog een 
paar leuke prijzen te verloten.
Wij hopen dat ook U eens gauw komt 
kijken en spelen !

De Klaverjasclub 

Telefoon: 172362



Peru na 4V2 jaar Trefpunt

Voor mij zit Leo Scharff. Een vriende
lijke, peinzende blauwe blik, met 
daaronder een blonde hangsnor. 28 jaar 
is hij en tienerwerker van beroep. 
Telkens, voordat hij antwoord geeft 
op een vraag, trekt hij nadenkend aan 
z'n pijp.

"Het is nu zo'n jaar geleden dat ik
in "het Trefpunt" kwam. Een paar 
maanden voor Riek. En vele jaren voor de 
overigen. Ja, ik ben er het langste van 
allemaal; inderdaad, de rest is ver
trokken. Een hele nieuwe staf eigenlijk 
om me heen. Ik begon toen officieel met 
de jongere tieners, daar was ik ook 
voor aangenomen. Met de eerste keer zag 
ik dat ze veel ouder waren. Zestien tot 
achttien jaar. Weet je, ik had voor 
geen cent ervaring. Het eerste jaar als 
beroepskracht in "het Trefpunt". Het 
was een echt bezopen jaar. Ik werd op
gezadeld met zo'n tien goedbedoelende 
medewerkers van allerlei opleidingen. 
Studenten dus, zonder ervaring. Wel van 
goede wil, dat wel. Ik zat eigenlijk 
tussen twee vuren. Zo'n beetje op de 
wip, tussen de tieners en de medewerkers 
in. Kon ook niet anders. Als ik het met 
nu vergelijk, dan is het wel erg veel 
vooruit gegaan. Toen besliste de staf 
in alles. De staf stond meer centraal, 
dat is nu anders. Maar je moet niet 
vergeten dat het ook een andere tijd 
was. Met de jongens ? Het is vooral 
veel gezelliger, de jongens doen bijna 
alles zelf. Hebben meer verantwoording.

Ik heb ook zelf als vrijwilliger ge
werkt. Dat is weer een zestal jaren ge
leden. Nou na afloop gingen we dan vaak 
naar de bioscoop. Meestal een nacht
film. Daar heb ik ook m'n vriendin......
dus nou ja....daar heb ik 'r ontmoet.
Ik deed erg m'n best om bij haar op te 
vallen. Achteraf gezien, was ik toen 
wel een uitslover. Naar Floor toe 
dus.......om indruk te maken. Zo is 't
gekomen. Nou ja, ik bleef me natuurlijk 
niet uitsloven. Of ik wil trouwen ?

Dat vragen er zoveel he. Voor de 
kinderen ? Nou, als dat nodig is wel, 
dan trouw ik. Als we echt lang bij 
elkaar willen blijven, wat maakt het 
dan nog uit ? Maar voorlopig denk ik 
daar nog niet aan.

Wat ik deed voordat ik in "het Trefpunt" 
kwam ? Ook in een buurthuis, in Tuindorp 
Oostzaan. Ik heb er maar drie maanden 
gewerkt, omdat ik niet zo goed met de 
andere beroepskracht kon opschieten.
Zij deruit of ik. Het werd dus ik. 
Daarvoor werkte ik op een bank. Ik wilde 
wat ervaring opdoen op dat gebied. Prima 
bank, zeiden ze. Ik heb het daar dan
ook precies één maand volgehouden......
Ik herinner me nog hoe dat ging. Op die 
afdeling was er een chef en een onder
chef. Zo was het stijltje daar he. Van 
hoger naar nog hoger. Het bekende pa
troontje; je kent dat wel, likken naar 
boven en trappen naar onder. Met de 
meesten was het niet menselijk samen te 
werken. Ik besef nu achteraf, dat ik 
dat m'n hele leven erg belangrijk heb 
gevonden. Vooral het hóé, he.

Moeilijke momenten in m'n werk ?
In "het Trefpunt" ? Nou vraag je me 
wat, moeilijk zo maar te beantwoorden.., 
Wel een aantal spannende momenten, dat 
maakt iedere tienerwerker mee. Dat het 
bijna of helemaal op vechten uitdraait 
bijvoorbeeld; op zo'n avond, dat de 
spanning te snijden is en iedereen 
aanvoelt dat er wat gaat gebeuren.
Een vechtpartij is natuurlijk hele
maal geen pretje, maar toch zit er . 
wat positiefs aan. Je kunt daarna tot 
erg goede gesprekken komen. Nou, er 
was toen een jongen die helemaal 
buiten de groep stond. Hij hoorde er 
niet bij, ze maakten 'm ook uit voor ^ 
poot. Een homofiel dus. Op zeker *



P a rk e re n

moment ontstaat er een vechtpartij met 
een bierflesje. Dat mept goed, nietwaar. 
De jongen probeerde te ontsnappen waar 
ik hem in hielp. De jongen waar het om 
ging kon ik bepraten, hij was zeer rede
lijk en beloofde een vrije aftocht.
Wat hij ook nakwam. Alleen, we hadden 
niet op de gespannen sfeer beneden ge
rekend. Toen de jongen beneden kwam, 
werd ie daar nog bijna afgetuigd. Hij 
ontsnapte maar werd buiten toch terug 
gevonden en in elkaar gebeukt. Jammer, 
als de jongen een tram had genomen, 
hadden ze hem nooit meer terug gevonden. 
Maar goed, naar aanleiding van deze 
zaak kon ik met de jongens verder komen, 
o.a. over schadevergoeding etc.
Vechten is nooit prettig, maar als het 
gebeurd moet je er wel iets mee doen.

Ik heb natuurlijk ook fijne dingen mee
gemaakt. Een heel fijn moment vond ik 
dat je echt merkte dat de jongens en 
meisjes het zelf helemaal rooiden.
Wel, dat helpt natuurlijk wel. Maar op 
'n goeie manier. Twee weken terug nog, 
zie je dat ze helemaal zelfstandig een 
film bestellen; brief schrijven enzo.
Dat zijn van die kleine dingen die het 
doen. Je merkt dat ze wat kunnen en 
het ook doen. En ze kunnen veel..,..
En als ik een fijn gesprek heb gehad, 
zo'n eerlijk gesprek; maar dat gebeurt 
niet zo vaak.
Ja, in januari verlaat ik "het Tref
punt". Ik ga dan voor een half jaar 
naar Peru. Waarom Peru ? Het is een 
oude jeugddroom van me om naar zo'n 
land te gaan. Zo'n twee jaar terug heb 
ik dit met Floor afgesproken. We hebben 
ook een cursus Spaans gevolgd; Spaans 
spreken ? Dat nog niet, maar alle 
beetjes helpen. We gaan voor een half 
jaar. We hebben trouwens niet meer 
geld. Langer ? Nee, dat zie ik niet. 
Misschien dat ik even terug kom om 
daarna weer te vertrekken... Over een 
half jaartje kom ik terug, dat is wel
zeker....nou ja......haast zeker.
Ik heb tenslotte een jaarabonnement 
(vliegkaartje). Kan een jaar wegblij
ven als het moet.

Ik wil als afsluiting toch wat kwijt.
Ik ben natuurlijk erg nieuwsgierig 
hoe het hier zal gaan. In "het Tref
punt" dus. Vooral tussen de tieners 
en de volwassenen. Ik ben soms bang 
dat m'n tieners, die toch uit deze 
buurt komen, het erg moeilijk zullen 
krijgen. Dat ze niet meer die ruimte 
zullen krijgen die ze altijd gehad 
hebben. Ik hoop dat ze het toch 
rooien enz. Dat de volwassenen het 
ook beseffen. Dat ze de tieners niet 
over het hoofd zien enzo. Ik bedoel, 
omdat ze de tieners misschien een 
beetje moeilijk vinden.

Zoals velen van U met mij dagelijks 
ondervinden, wordt het steeds moeilijker 
een plekje te vinden voor de auto op 
de Hugo de Grootkade.
Het Verpleeghuis en enkele bedrijven 
in onze buurt trekken mensen aan die hun 
auto's de hele dag op de kade parkeren. 
Dat is voor de buurtbewoners niet altijd 
prettig maar, en daarvoor schrijf ik dit 
stukje, het parkeren gebeurt op een 
ongelooflijk slordige en egoïstische 
manier. Er zijn auto's die wel twee 
plaatsen innemen. Dwars parkeren zoals U 
op bijgaande foto ziet is ook geen uit
zondering. Tussen de bomen kunnen best 
4 auto's staan in plaats van 3- 
We kunnen deze situatie met z'n allen 
verbeteren.
Doen we toch !

Hélène Verheyen.

IfeJJ tjhjj
-iSEr-1



Het Trefpunt en de Poort
Gezamenlijke Winkel van Sinkel op 
30 april 1976 en wel in de grote 
rekreatiezaal van "de Poort" en buiten 
op straat. Er zijn allerlei attrakties 
om het zo gezellig mogelijk te maken.

U heeft de laatste tijd wel eens 
stukjes over "de Poort" gelezen in deze 
krant. Maar kent U het huis nu ?
Kent U de bewoners ? Heeft U wel eens 
kontakt gehad met het personeel ? En 
wij van "de Poort" kennen wij U, ter
wijl wij wonen en werken in één en de
zelfde buurt met U.

Ik krijg geen antwoord of ik kan het 
antwoord niet verstaan, omdat wij 
elkaar niet ontmoeten. Wij komen 
elkaar wel eens tegen, maar werkelijk 
ontmoeten is wat anders. Kunnen wij hier 
wat aan doen ? Een gezamenlijk doel 
scheppen is o.a. een ideale gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. Leefbaarheid 
van de wijk is toch zo'n doel. "Het 
Trefpunt" werkt daar hard aan. Daar 
werken mensen, die ons gaarne willen 
helpen om elkaar te leren kennen.

Maar helaas een ontmoetingsplaats 
scheppen kost ook geld. Nu kan je na
tuurlijk ook 2 dingen combineren en in 
een goede vorm gieten.
Wij willen elkaar ontmoeten en hebben 
daar een doel voor nodig. Gezellig 
samenzijn, dat automatisch ook wat 
geld oplevert voor het werk van "het 
Trefpynt" is dan toch een vorm ?
Dat eist wel tijd van voorbereiding.
Nu lijkt 30 april 1976 nog heel ver 
weg, maar ook deze winter is vlugger 
voorbij dan U denkt. Daarom hebben 
wij nu reeds het plan ontwikkeld om 
Koninginnedag gezamenlijk te vieren 
door middel van een Winkel van Sinkel 
met allerlei attrakties er omheen.
De opbrengst zal bestemd zijn voor het 
werk van "het Trefpunt".

In de Winkel van Sinkel is alles te 
koop. Helaas hebben wij nog geen 
handel. Vandaar dit vroege bericht.
Als alle bewoners van de wijk iets in
sturen hebben wij op 30 april a.s. een 
flinke nering. U komt deze winter 
waarschijnlijk wel iets tegen, dat ge
schikt is om te verkopen. Het moeten 
wel goede en tevens bruikbare spullen 
zijn. Zoudt U die dan (voor U het 
vergeet) even willen afgeven bij het 
Verpleeghuis "de Poort", Hugo de 
Grootkade 20. Wij zullen U van de 
stand van zaken op de hoogte houden 
in het volgende nummer van deze krant.

met vriendelijke groeten,

G.A. Frijlink-Otten,
adj. directrice "de Poort".
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Hij weet dat hij sterven gaat.

De man weet dat hij sterven gaat, 
dat hïj deze wereld verlaat,
Weinigen zullen huilen,
maar de kinderen zullen pruilen.
Ze moeten hun speeltjes laten staan, 
om naar de begrafenis te gaan.
Ze bleven veel liever spelen,
dan zich zo stom te moeten vervelen.

De man weet, hij is alleen, 
zonder een hartelijk mens om zich heen. 
Hij weet ook, niemand zal hem missen, 
of hij moet zich wel erg vergissen.
Hij is altijd alleen geweest en ge

bleven ,
anderen hebben hem laten leven.
Hij had geen eigen wil of macht, 
de anderen ontnamen z'n laatste kracht. 
Ze brachten hem naar z'n graf, waar hij 

al jaren in lag, 
maar waar hij nu eindelijk rusten mag.

Een meisje dat wèl van 
hem hield.

G edvd^ ,nne
Bos



-  I'm tellin' ya, Mac -Kerstdiner
(ook voor de smalle beurs).

Hieronder treft U een aantal recepten 
aan die zeer gezond en niet duur zijn. 
Iedereen die van de Kerstdagen geen 
eet-festijn wil maken, maar een 
gezellig etentje nastreeft, raden wij 
aan het "Hugo de Groot" kerstdiner te 
eten.

recept voor 3 a b personen.

Het etentje ziet er als volgt uit:

Ananas-Zuurkoolsalade 
Italiaanse kerstsoep 
Groente-omelet
Stokbrood met naturel-smeerkaas 
Fruitcoktail

Aanbevolen: Rode wijn !

Ananas-Zuurkoo1salade

4 eetlepels zuurkool 
2 schijven ananas 
mayonaise 
witte wijn

U snijdt de zuurkool wat fijn en ver
mengt deze met de in blokjes gesneden 
ananas. De mayonaise met een scheut j e 
witte wijn vermengen en het mengsel 
over de zuurkool gieten.
De salade nog enige uren op een koude 
plaats laten staan.

‘Elvis Presley is a 21-year-old 
sex maniac with greasy hair, 
dirty songs and nofuture...’
Italiaanse Kerstsoep

1 Liter kippenbouillon
2 eieren
25 gr. geraspte Parmesaanse kaas 
■5- citroenschil
De eieren iets loskloppen en de kaas 
er voorzichtig doorheen mengen, zodat 
er geen klonten kunnen ontstaan.
Daarna de citroenschil erbij voegen.
Deze massa door de kokende bouillon 
roeren; blijven roeren tot de 
eieren in kleine stukjes _zijn verdeeld.

Groente-omelet

1 pakje soepgroente
2 tomaten
1 ons champignons
2 uien 
y paprika
6 a 8 eieren 
boter

he's gottapink Cadillac!

De uien snipperen en terwijl deze bruin 
fruiten snijdt U de soepgroente klein. 
Als de uien bruin zijn de groente erbij 
doen en gaar laten smoren.

De eieren met water of melk loskloppen. 
Boter in een koekenpan smelten en de 
helft van de losgeklopte eieren in de 
koekenpan gieten; goed verdelen zodat 
er een opstaande rand ontstaat. Gas 
meteen laag draaien om aanbranden te 
voorkomen.

Wanneer de eieren gestold zijn het 
groentemengsel zo glad mogelijk ver
delen; een klein randje openhouden en 
de resterende eieren erover gieten.
U moet ,er vooral op letten dat de 
opengehouden rand even hoog is als het 
groentemengsel.

-Er moet een licht laagje ei over het 
mengsel liggen, zo niet dan nog enige 
eieren loskloppen en erbij gieten.

Vervolgens een deksel op de koekenpan 
doen en wachten tot het geheel gestold 
is. Een platte deksel of plat bord 
nemen dat op de koekenpan past.,
U zet deksel of bord op de pan (goed 
vasthouden !) en U draait de hele pan 
om, zodat de omelet op de deksel of 
bord ligt. Nu voorzichtig laten terug 
glijden in de pan, daar ook de andere 
kant nu bruin moet worden.

Laatste handeling: deksel of bord 
weer op de koekenpan leggen en de pan 
weer omdraaien. Klaar om de omelet te 
serveren !

Deze groente-omelet lijkt misschien 
een heksentoer om klaar te maken, maar 
met wat handigheid kan het echt niet 
mislukken.

P.S. Voor een goedkoop door-de-weeks- 
dagje kunt U de groente vervangen 
door een restje marcaroni of 
spaghetti, wat U van de vorige 
dag heeft overgehouden.

Frui t c okt ai1

1 appel 
1 peer
1 sinaasappel
1 banaan
2 eieren 
suiker

My God! 

guess what -  

He's a Communist Plot!
Het fruit in kleine stukjes snijden. 
De dooiers van het eiwit scheiden en 
het eiwit met de suiker stijfkloppen. 
De eidooiers door het stijfgeslagen 
eiwit scheppen.
Tot slot schept U het fruit en de 
"eieren"voorzichtig door elkaar.

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

De redaktie wenst U hierbij smakelijk 
eten op 2 5 /2 6 december 19 7 5«



Kampioen van de „jonge duiven”
Buiten is het koud en 't regent. Op het 
nippertje kan ik een plens water ont
wijken die onder een wippende stoep
tegel uitspat. Op 102 woont V\̂  , in de 
van Oldenbarneveldtstraat. Al na het 
eerste belletje gaat de deur open en 
boven aan de trap kijkt een man mij 
vragend aan. Het blijkt Theo te zijn. 
Theo Nass de duivenliefhebber. Ik word 
door hem de huiskamer binnengeloodst, 
waar een behaaglijke warmte me tege
moet straalt. Moeder Nass zet heerlijke 
koffie. Lekker sterk en heet met veel 
melk, zoals het hoort. Theo is 26 jaar, 
vlot gekleed, met niet te lang haar, 
het gezicht gesierd met een goed staande 
snor.

Theo Nass en z ' n  prijsduif

"Ik ben al jaren een duivenliefhebber. 
Duivenmelker ? Ja hoor, dat mag je ook 
zeggen, dat is voor mij geen scheld
woord. Ik was zeven jaar en in de tuin 
had mijnheer Willemse uit de 3e Hugo 
de Grootstraat een duiventil, en van 
uit m'n raam keek ik daar altijd naar. 
Ja, ik ben in ditzelfde huis in de van 
Oldenbarneveldtstr. geboren en getogen. 
Mijnheer Willemse leeft nu niet meer, 
maar vanaf toen wilde ik óók duiven, 
hoewel m'n moeder erop tegen was". 
Moeder Nass: "Er was geen plaats voor,

dat weet je toch".
Theo: "Geen plaats ? Onzin, er was best 
wel plaats. Maar goed, m'n oom hoorde 
ervan en kwam op 'n goeie dag met drie 
duiven aanzetten. Nou, drie gaat ook 
weer niet, dus werden het er vier.
Na dienst ben ik pas lid van de vereni
ging geworden. Verder zijn er in de 
Hugo de Grootbuurt niet zoveel mensen 
lid van de duivenvereniging.
Op nr. 1 in de van Oldenbarneveldtstr. 
woont nog een kollega van me. Frits 
van Duin heet ie. In de Kinkerbuurt, 
maar vooral in de Jordaan doen ze wel 
veel aan duiven".

"Ik doe ook mee aan wedstrijdvliegen.
De duiven worden dan in korven naar 
Rozendaal, maar ook wel naar Zuid- 
Frankrijk gebracht en daar losgelaten. 
De duif die het eerste terug is, heeft 
gewonnen. Als je eerste bent levert 
dat best aardig op, maar nooit boven 
de drie h. vierhonderd gulden.
Hoe hard de duiven vliegen ? Nou, bij 
goed weer en gunstige wind wel zo'n 
120 tot 140 km. per uur.
Ik heb ook een paar goeie duiven.
Eentje is ooit 3e en een keer 5e ge
worden.

Er zit ook een héle wetenschap achter 
om een duif zo hard mogelijk te laten 
vliegen. Nee, dat is geen geheim van de 
smid hoor, dat mag iedereen van me 
weten. Doping voor m'n duiven ? Dat ge
bruik ik niet. Ik zou trouwens niet 
eens weten hoe dat moet. Ik gebruik de 
methode "nestspel" en de methode 
"weduwnaarspel".
Het geintje bij het nestspel is dat, 
tegen de tijd dat het eitje uitkomt, 
je er een kalkei voor in de plaats 
doet. Nou, als het ei maar niet wil 
uitkomen, wordt de duif als maar on
rustiger. Als zo'n duif meedoet aan 
een wedstrijd, gaat ie als de weerlicht 
weer op huis aan, om te zien of er al 
een jonkie uitkomt.
Met het weduwschapspel gaat het wat 
anders. Een duif mag dan zo'n tien 
minuten bij het vrouwtje en moet daar
na meteen in de korf voor de wedstrijd. 
Zo'n duif is dan natuurlijk enorm fel 
om snel bij het vrouwtje terug te 
zijn. Na de wedstrijd mag ie dan weer 
een half uurtje als beloning bij het 
vrouwtje. En zo kun je dat iedere 
week'doen. Bij weduwschap is zo'n duif 
het felste, vooral op de korte afstand.

Als ik verkering had en m'n meisje was 
erop tegen ? Nou, dan zou ik de duiven 
wel weg doen. Maar als ik een tijdje 
getrouwd zou zijn, begon ik er weer 
aan.... 't Is een sport die je niet 
meer los laat. M'n moeder noemt het 
een virus. Als je eenmaal besmet bent, 
kom je er niet meer vanaf.



Een hekel aan de poezen van de buren ? 
Niks hoor, nooit geen last van gehad.
Ze proberen wel binnen te komen hoor, 
langs de dakgoot. Maar ze hebben nog 
nooit een duifje te grazen genomen".

Als ik blijf aandringen, blijkt Theo be
hoorlijk wat prijsjes weggesleept te 
hebben; en zelfs meerdere malen kampioen 
geweest te zijn.
"Éénmaal kampioen van de "jonge duiven" 
en éénmaal kampioen "A-vlucht".
Prima duiven dus, die van Theo.
"M'n duurste duif is misschien een paar 
honderd gulden waard, maar ik verkoop 
'm nog niet voor duizend gulden. In 
Japan, ja daar bieden ze wel zo'n 30 &
40 duizend gulden voor een kampioens- 
duif. Daar zijn ook mensen miljonair 
van geworden. Dat word ik nooit hoor, 
voor mij blijft het gewoon een leuke 
sport.

Dus als iemand er ook voor voelt, je 
kunt je altijd bij onze vereniging aan
sluiten. De vereniging bestaat trouwens 
dit jaar 75 jaar. Voor deze gelegenheid 
is er 3 en 4 januari a.s. een geweldige 
duivententoonstelling in "Marcanti". 
Marcanti heet tegenwoordig "De Hoeksteen", 
maar die naam zegt toch niemand wat".

Duivensport duur ? Ik betaal zo'n zeven 
gulden per week aan duivenvoer voor al 
m'n 40 duiven. Postzegels verzamelen 
is nog duurder. Alleen aan de lijm al"!

Huurbevriezing
Zoals de meeste bewoners wel gemerkt 
hebben, heeft het Huurkomité Frederik 
Hendrik/Hugo de Grootbuurt de afge
lopen tijd in deze buurt handtekeningen 
opgehaald ter ondersteuning van de eis 
HUURBEVRIEZING VOOR ONZE BUURT. (Zie 
de vorige buurtkrant en de laatste 
wijkkrant). We hebben in totaal meer 
dan 1.000 gezinnen bezocht en in meer 
dan 80 jo van de gevallen stemden de 
mensen in met onze eisen en plaatsten 
hun handtekening.

We hebben inmiddels een brief gestuurd 
aan de wethouder van Volkshuisvesting, 
L, Kuijpers, waarin we hem over onze 
aktiviteiten vertellen en hem vragen 
of hij ons wil steunen.
Ock aan de verschillende partijen in 
de Gemeenteraad hebben we dezelfde 
brief gezonden.

Het is de bedoeling dat we de handte
keningen in januari met een grote ploeg 
gaan afleveren bij staatssecretaris Van 
Dam in Den Haag. Misschien gaat de 
wethouder wel met ons mee ?
Als U ook belangstelling heeft voor deze 
of andere aktiviteiten van het Huur
komité, kunt U kontakt opnemen met ons 
via Gerard Böttcher, v. Oldenbarneveldt- 
str. 11 ' 1 ' , telefoon 82.87.81 of Marcel 
Delahay, v. Oldenbarneveldtstr. 23'''

Het Huurkomité

P.S. Sinds enige tijd hebben wij kontakt 
opgenomen met bewoners van het Fred. 
Hendrikplantsoen, die met ons wat willen 
gaan doen aan de levensgevaarlijke situ
atie rond de slooppanden aan het Fred. 
Hendrikplantsoen. Het wordt hoog tijd 
dat de sloop en vervolgens de nieuwbouw 
versneld ter hand wordt genomen.

Huürspreekuur
Ook in het nieuwe jaar zullen we huur
spreekuur blijven houden. Er staat ons 
weer de jaarlijkse huurverhoging te
wachten. Dat zal weer 8_°jo_ per 1 april
1976 worden. Zolang voor onze buurt nog 
niet de huurverhoging door de overheid 
is afgeschaft, zullen we moeten proberen 
deze te weigeren. Iedereen kan daarvoor 
zeker weer terecht voor advies. Ook 
voor andere problemen rondom het wonen 
en huren, zoals ontruimingsbevelen, 
renovatie, kraken, zijn we weer be
reikbaar :

- elke woensdagochtend van 11-12 uur;
- elke woensdagavond van 1 9*30-20.30 uur
op de eerste verdieping in buurthuis 
"het Trefpunt", bij Nora Brouwer (ook
telefonisch nr. 84.24.73)«

Nora Brouwer.

Boekhandel J.B. Reyndorp.
Nassaukade 121 t/o Raampoort 
(telefoonnr. 84.41.64.)

Heerlijk rondneuzen in een boekhandel 
is goed voor ontspanning.
Kijk - lees en koop !!

Als U niet geeft om Uw lijn,
weet U waar U dan moet zijn ?

bij Snackbar JOLANDA

Fred. Hendrikstraat 125
Amsterdam. Telefoon 38.44.46.

Warme Broodbankkerij 
P. RODENBURG 

en gespecialiseerd in krentenbrood 
Bildérdijkstraat 7 6.

QUICK SERVICE
Chemische wasserij
voor al Uw stoomgoed
Hugo de Grootplein 5, tel.: 840560
Plantage Kerklaan ?ó



Int
't niet vervelend om aldoor dat 

je\)arend Servet^aan te moeten horen, 
Ijnheer Blokker ?

(We wilden binnenkomen met: "Hallo IJf, 
is Barend thuis ?" Ha-Ha-Ha en hadden 
daarom dus dan ook al het bandapparaat 
draaiende, maar dit alles ging in 
lafheid ten onder).

"Nee hoor, men gewent daaraan en het 
kindergejoel op straat is verder niet 
vervelend. Ik bedoel: er wordt nooit met 
fietsbellen gegooid. Eigenlijk ben ik 
niet zo'n grappen en grollenjongen, dus 
ook op straat houd ik mij van onderen, 
zodat er geen enkele aanleiding is tot 
geweld, opstootjes of gemene trucs, 
ehhh hoe heet het......."

iWoe kwam het zo allemaal, die T.V.- 
[saow en alle bekendheid en Barend 
servet hier en Barend Servet daar ?
De radio, hits.de pingpongbal- 
reklame en alle schoenen, broodjes, 
radio en T.V., en herenmodezaken die 
U nu feestelijk opent ? Doet dat een 
mens wel goed ?

"Pollens"! "En niet zo'n klein beetje 
ook. En dat alles per ongeluk'.'.
IJf Blokker liep toevallig de studio 
binnen en kwam aldaar de programma- 
en kunstenmaker Wiin T. Schippers 
tegen. Die zei "Hallo Servet".
"Fred Haché is er al". En toen was 't 
zo gebeurd. Ik deed een filmtest en 
dacht: "nou, daar ga je dan Blokker".
En ik ging. Repeteren, repeteren.

"Ja ja, jaak, want eerst kreeg je toch 
nog de Servetsjooss, 'n vol seizoen 
lang. Alleen op de voorgrond; maar da's 
niks voor mij. Ik zit liever in een 
twee duo. Dat werkt voor mij gemakke
lijker. Zoals met Sjef v. Oekel in de 
Sjef v. Oekelsjows. Kijk, ik was een 

ambulant slagwerker met snip en snap 
ervaring, voordat ik Schippers tegen 
het lijf liep. Nu kan ik in Antwerpen 
niet over straat lopen zonder te worden 
aangeroepen. Dat is dus effe wat anders. 
Genoeg daarover. Mijn naam is IJf 
Blokker. Wederom".

"Î u het andere verhaal dan maar".

"U bedoelt al mijn willens en wetens 
rondom van Oekel ?
Dolf - Sjef somtijds - 
heeft altijd een beroemde 
operettezanger willen 
worden. En da's 'm nooit 
gelukt. Ofschoon hij toch 
een wondervolle stem 
heeft en ook het juiste 
operette-hoofd en lijf + leden.
't Beroerde met Dolf is dat ie geen 
tekst kan onthouden. En zomaar wat 
gaan staan zingen en roepen bij de 
operette, dat kan ook niet. Maar wat 
wil er gebeuren ? Hij zeg 1x in ge
zelschap "pardon reeds" en z'n koek 
is gebakken.

Met Dolf is 't fijn werken. We trekken 
samen heel wat af/door het gehele land 
en als het moet ook nog 'ns daarbuiten.

SERVET
Met Fred Haché. Ik heb 't altijd met 
plezier gedaan de Haché-shows. Ondanks 
de 5 bom-meldingen die ik bij Blokker 
thuis kreeg, na de beruchte maar oh- 
zo-schone Koninginnescène. We hebben 
toen ook bloemen gekregen,zegt nu 
Dannie, zijn vrouw.

Neen'n duo zijn wij nimmer geworden. 
Fred zag 't ook niet meer zo zitten 
N.V.V.T. Hij had nog zoveel ander werk 
te doen. Da's met Dolf - Sjef v.Oekel - 
wel effe anders.

CMaar dat is, nemen wij aan, een geheel ander verhaal ?"

In den vreemde dus. We draaiden en 
draaien de discotheek en treden ook 
vrijmoedig op. We maken hits en 
records. Kortom, we hakken er flink op 
los, Sjef en ik samen. Zowel in het 
kluphuis "'t Trefpunt" als in Paradiso.

^unst dus ?

"Pollens, waar rept U van......
Hadden we het niet over lolbroeken 
en flapuiten ? Servet was toch de naam, 
nietwaar ?

Émuziekexpress stond 1.1. een repe- 
tiefoto van de nieuwe V.P.R.0.-shows -

3 waarschijnlijk niet doorgingen maar 
nu toch weer wel gelukkig dus maar 
doorgaan) - met Fred Haché, U en Sjef 
v. Oekel. Botert het wederom ?



n e  w
"'t Heeft altijd tussen ons gebotert. 
Fred is weer terug. En Evert van der 
Pik en ook Bertus Plek zijn er bij.
Daar heeft Minister Van Doorn met zijn 
poens 4 miljoen voor gezorgd.
't Speelt nu op 'n boot. Haché is de 
kapitein. Sjef de scheepszanger;

Evert de alsmaar sombere berichten ont
vangende marconist. En ik de purser, 
de steward, de volle glazen boy. Dus 
wel leuk. De cirkel is weer gesloten.
We zijn weer bij elkaar. En zo hoort 't 
ook" .

woont in onze buurt zou men 
nnen zeggen.llpi

Ik woon hier nu 15 jaar op de 
v. Lennepkade. En dat bevalt 
mij nog steeds uitstekend.
We hebben ons huis met de 
"show-centen" goed kunnen in
richten (wij kijken rond en 
zien van alles dit en van

alles dat) dus Jannie en IJf krijgen z« 
hier niet meer weg. M'n 
niet want die hebben we 
niet, aldus.

kinderen ook 
geen. 't Lukte

bent Amsterdammer ?

Nee, 'n tukker. Ik kom oorspronkelijk 
van boven, uit Den Helder. Jannie uit 
Assen. Import dus. Via 'n paar jaar 
Duitsland, de L.L.dwarsstraat, de 
Zocherstraat en de Jacob v. Lennepstr. 
naar deze woning.

IC^euwenhoek een fiet smakker van U ? 
W /t heeft dat nu voor nodig ?
Ik fiets elke donderdagmiddag zo'n 
60 km. Op 'n door de Flandria ter be
schikking gestelde Flandria,. Samen met 
Hans Leeuwenhoek (Hier en Nu), Wim 
van Kerkwijk (platenplugger), Sjaak de 
Jong (VARA aktualiteiten) en Gerard 
Vianen (wielrenner). En dat gaat 
lekker. Verder doe ik veel tekenen, 
filmen, Zandvoort en gedichten schrij
ven .

dus: Your baby

en zo kon het gebeuren
dat er een licht opging
een licht, zoo groot
dat er een verblindende werking

van uitging 
dus had je er eigenlijk 
niet zoveel aan
maar goed waar was ik gebleven ?

bijvoorbeeld.

Al m'n gedichten zijn nu in 'n boekje 
verzameld en uitgegeven. Gedichten van 
IJf Blokker, aan de man gebracht door 
Barend Servet.

« BLOKKER
(We worden nu door kaping no. Beilen 
via K.TV. onderbroken en aanhoren het 
Nieuws v.d. Dag. Hans Leeuwenhoek - 
'n fietsmakker van Blokker - is den 
omroeper. Als achtergrond dient 'n 
tele-telelens foto van de ramptrein.
Al reeds 2 doden op de baan. Het leger 
verslaggevers is aanwezig. Het leger 
soldaten onderweg enz. Wij - in de 
kamer bij IJf Blokker - vinden het 
allemaal erg beroerd. Toch maar door
gaan) .

Waar waren we ook alweer ? 0 ja, ik was 
'n tukker en Jannie kwam uit Assen.
We zijn nu 21 jaar getrouwd. Dus we 
mogen dit jaar voor 't eerst stemmen 
ha ha ha.

t heeft de Sint U bereden en wat heeft 
wederom aan Uw vrouw Jannie kado ge-

Ehh, niets. Wij doen daar niet aan. 
Buitendien ben ik veel te verlegen voor 
dat soort dagen. Met de Kerst werk ik 
en Oudjaarsnacht verdient dubbel.

>hh, mevrouw Blokker ?...."

Nou ik vind 't helemaal niet erg. Ik 
zit gezellig thuis en weet wat ik aan 
IJf heb. Daarnaast hou ik z'n admini
stratie bij. Wilt U nog koffie ? Wat 
was 't ook alweer ? Zonder melk is 't 
niet ?



Hugenootjes
De bewoners van de Hugo de Grootbuurt 
kunnen een advertentie ofwel "Hugenootje" 
plaatsen. Heeft U iets te verkopen/kopen 
of heeft U een oplossing nodig voor Uw 
kinderen (oppas) of goudvissen etc., 
plaats dan een Hugenoot je.

De prijs die U betaalt voor het 
plaatsen (lx) van een Hugenoot je is 
fl. 2,50. Deze prijs geldt voor 3 
regels tekst. Voor elke regel meer be
taalt U fl. 1,- extra.

Bij de heer Speyer van de redaktie kunt 
U terecht voor het plaatsen van een 
Hugenootje. Adres: J. v. Oldenbarneveldt- 
str. 98', telefoonnr. 84.23.30.

Wie wil onze kat verzorgen van 25 de
cember t/m 4 januari a.s. tegen 
kleine beloning ?
Woonark Mireille, Hugo de Grootkade 
t/o nr. 24. Telefoon: 82.03.22

Huga beantwoordt alles wat U maar kwijt 
wilt. Menselijke problemen, huiselijke 
problemen, moeilijke problemen en alle 
andere^probiemen.

Lieve Huga,

Ik weet niet of ik er goed aan doe, maar 
dat kan me ook niet schelen, 't Zit me 
tot hier, dus 't moet er maar 'ns uit.
't Gaat om m'n man. Want, weet U, hij 
zit de hele dag thuis. Toen ie nog 
werkte was 'r niks aan de hand.
Om half acht weg met z'n boterhammetjes 
en goed 5 uur weer thuis met lijn 3«
Dan had ik het eten klaar en alles aan 
kant.
Nu loopt ie in de W.W. En da's hele
maal nog niet zo erg. Maar wel dat ie 
de hele dag in m'n huis zit.

's-Morgens begint ie al. Als ik de 
kamer stofzuig: "De jongens zitten 
nou te toepen op de zaak en ik doe 
niet meer mee".

M'n twee jongens komen uit school: 
meneer is sjagrijnig.
's-Middags stuur ik 'm wel 'ns weg naar 
Westerbos voor brood maar dat kost dan 
ook meteen een joetje voor de fruit
machine effe verderop. Daar schiet ik

Omdat wij beide hele dagen werken 
zoeken wij een hulp in de huishouding 
voor een halve dag per week.
Woonark Mireille, Hugo de Grootkade 
t/o nr. 24. Telefoon: 82.03.22

Aangeboden:
Zeer goed onderhouden oliehaard met 
muurtank. Prijs: fl. 150, —. 
Telefoon: 84.29.79

Gevraagd:

Een ijskast ter overname (tafelmodel). 
Prijs: niet meer dan f1. 100,-. 
Telefoon: 84.24.73 vragen naar Nora 
Brouwer.

V ermi st:
Zwarte gesneden kater (ly jaar) met 
witte ronde vlek op borst; naam is 
Spooky. Wie heeft hem vanaf dinsdag 
28 oktober j.1. gezien ?
Hugo de Grootkade 4'' Telefoon 82.56.94

Graag wil ik iedereen bedanken, die 
op welke wijze dan ook belangstelling 
heeft getoond bij het overlijden van 
mijn man.

mevr. M.H.C. Lucassen-Wierink.

ook niks mee op want we hebben 't niet 
breed. De jongens moeten weer nieuwe 
broeken hebben. Maar ik denk dat U 
het wel begrijpt, dat van m'n man, dus 
daarom schrijf ik. Wat vindt U er nou 
van', van zo'n situatie ? Kunt U mij 
hiermee helpen ?

afz. mevrouw B.
v. Oldenb.veldtstr.

Lieve mevrouw,

Zeg mevrouw B - ik noem U maar zo, 
want dat vindt U vast veel prettiger - 
kop op hoor !! Wat lees ik nu alle
maal in Uw brief.
Bedenk wel, U bent beslist niet de 
enige met dit moeilijke probleem.
Ik ben wel blij met Uw eerlijke en 
open brief, want er zijn niet veel 
vrouwen die dit allemaal durven te 
schrijven. Nu ter zake: Ik maak uit 
Uw brief op dat U Uw man - en toch 
ook Uw levenspartner nietwaar - als 'n 
last ziet. Maar heeft U er wel eens • 
aan gedacht, dat hij het ook moeilijk 
heeft ? Hij heeft 't zelf ook vast niet 
zo gewild. Het is niet alleen Uw pro
bleem maar eerder voor Uw hele gezin. 
Als levenspartner zult U met begrip, 
over en weer, tot een oplossing 
moeten komen. Hij is werkloos zegt U ? 
Nu, geef hem werk. Er zijn toch nog 
wel wat timmerkarweitjes in huis ?
Zit de trapleuning al niet heel lang 
los ?

Laat hem wat doen. Geef h'm weer 't 
gevoel dat ie onmisbaar is. Nodig !
Voor U en voor Uw jongens.
Veel sterkte !!

Huga.



Ingezonden stukken
Kerstfeest Open Hof.

Al een paar jaar wordt er o.a. in de 
Staatslieden/Hugo de Grootbuurt op ver
schillende plaatsen op 25 december a.s.
(1e Kerstdag) een groot feest georga
niseerd voor alle oudere mensen uit deze 
buurt. Zo is het voor hen, die op deze 
dag niet naar familie of kennissen gaan 
ook mogelijk om met elkaar op een fijne 
manier de Kerstdag door te brengen.

Enkele dingen staan al vast voor het 
programma, zoals de koffietafel, de 
lunch, het borreluur en een eenvoudig 
diner. Daar tussendoor zullen diverse 
programmapunten aan bod komen, waarbij 
we ook niet vergeten dat sommige be
zoekers misschien iets willen voor
dragen, zingen enz.

Heeft U belangstelling voor dit kerst
feest dan kunt U zich opgeven bij 
onderstaand adres (liefst wel zo snel 
mogelijk). De kosten voor deze dag 
bedragen fl. 1 5 »- per persoon.

Mocht U op een dieet zijn, of per auto 
gehaald willen worden, of als U niet 
de hele dag aanwezig wilt zijn dan kunt 
U dit kenbaar maken wanneer U zich op
geeft .

Wij hopen dat veel mensen er weer een 
fijne dag van kunnen maken. U bent van 
harte welkom.

Werkgroep Open Hof.

p/a Buurthuis "De 
Reiger", v. Reigers- 
bergenstr. 6 5.
Telefoonnr.s 84.56.76 
(vragen naar Sofia).

Notenbar-Chocolaterie Meijroos.
Hugo de Grootplein 22.
Telefoon 84.36.00.

Verse sortering vans
noten-zuidvruchten-Japanse zoutjes 
(ook in cadeau-verpakking) .___________

dealer van o.a. Peugeot, 
Vespa, Puch-maxi.

Rijwielen: Union, Batavus, 
Peugeot, Gitane, Phoenix.

Verder onze Japanse trim- en race
fietsen.
Verkoop onderdelen en accesoires.

co

Sigarenmagazijn 
Grote sortering 
Gemeente giro

Verweij 
sigaren, tijdschriften

Klaverjasklub.

Elke maandag- en vrijdagmiddag is er 
vrij kaarten in buurthuis "De Reiger", 
v. Reigersbergenstr. 6 5.
U vindt bij ons in huis een heel 
levendig klaverjasgezelschap.
Er kunnen best nog meer mensen bij.
De aanwezige dames zouden vooral graag 
nieuwe "klaverjasdames" begroeten. 
Voelt U ervoor kom dan even langs in 
"De Reiger" en vraag naar Sofia of 
mevr. Milani. De tijden zijn van
1 .00-16 .3 0 en de kosten fl. 1,— per 
maand.

Adviesbureau Kinderbeschermings Con- 
flieten.______

Het adviesbureau Kinderbeschermings 
Conflicten is een stichting waarin 
mensen zitten, die het niet eens zijn 
met de manier waarop de officiële 
kinderbeschermingsinstanties hulp ver
lenen. Zij hebben de ervaring dat 
mensen zich door deze instanties vaak 
in de kou gezet voelen, oplossingen en 
maatregelen opgedrongen krijgen zonder 
zelf mee te kunnen denken.
Vanuit het oneens zijn met de werkwijze 
van de kinderbescherming wil het A.K.K. 
andere, kosteloze hulp bieden aan hen 
die in conflict geraakt zijn of dreigen 
te raken met kinderbeschermingsin
stanties .

Spreekuur: maandag 13.00-16.00 uur 
donderdag 1 9.00-2 2 .0 0 uur

Het adres: Roeterstraat 34-38 (boven 
"Krit erion".

Telefoon : 25.61.58

■ choenmakerij 
ktomerij 
’tokvis

1 Hugo de Grootstr. 1! 
telefoon: 82.77.72.

Reparatie bespaart U geld; ga op tijd 
naar de schoenmaker/stomerij !!

Wij wensen onze cliëntèle prettige 
feestdagen !



Hugo’s Boekenkist

Kan de Hugo de Grootbuurt wel een buurt 
genoemd worden ? Hebben de bewoners zich 
zich zo door de naamgever laten in
spireren dat ze zich in hun huis op
sluiten en geïsoleerd van hun mede- 
buurtbewoners wonen ?

Een buurt kenmerkt zich door een saam
horigheidsgevoel tussen de mensen die 
hem bevolken; vroeger was dat in vele 
delen van Amsterdam het geval. Hoe zit 
dat tegenwoordig. Praat U wel eens met 
Uw buren ? Velen weten niet eens de naam 
van degenen die naast hen wonen. Dat 
mindere kontakt tussen buurtbewoners is 
waarschijnlijk geen toevallig ver
schijnsel, maar een gevolg van verande
rende leefgewoontes van mensen.
Eén van de belangrijkste daarvan is dat 
voor veel mensen hun wonen, werken en 
vrije-tijdsbesteding op grote afstand 
van elkaar plaats vindt, zodat iemand 
die in onze buurt woont niet zo'n be
hoefte heeft hier vrienden te maken 
omdat hij die in 

de

stad al heeft,

Door het ingewikkelder worden van de 
samenleving krijgen de kontakten die 
mensen met elkaar hebben een steeds on
persoonlijker karakter. Een voorbeeld 
daarvan is het boodschappen doen in 
een supermarkt: daar is de relatie er 
niet één tussen mensen maar tussen 
kopet en verkoper, mede omdat de in
deling van de winkel het haast onmoge
lijk maakt elkaar beter te leren 
kennen.

Een andere oorzaak, die een echt buurt- 
leven in de weg staat is natuurlijk de 
televisie die de mensen verleidt 
's-avonds thuis te blijven. Ook hebben 
de vele verhuizingen in de buurt, 
vooral van jongeren, een nadelige invloed.

Om tot een hechte buurt te komen, met 
een eigen, typisch buurtleven is het 
natuurlijk nodig dat er generaties

Onze buurt van bovenaf bekeken.Onder rechts loopt de van Oldenbarneveldtstraat,



van mensen achtereen bij elkaar wonen. 

Maar ja, de tegenwerkende processen, 
die een gevolg zijn van wat we ook 
wel vooruitgang noemen, zullen wel niet 
kunnen worden gekeerd. Aan de andere 
kant is het zo dat de manier waarop 
de maatschappij is ingericht toch 
mensenwerk is en dat we ons niet hoeven 
neer te leggen bij ongewenste ontwikke
lingen.

Als U ook vindt dat het in onze buurt 
tussen de mensen best eens wat ge
zelliger mag worden, dat we elkaar 
beter leren kennen en dat we de ver
eenzaming van veel mensen tegengaan, 
dan zijn er natuurlijk best wat ma
nieren te bedenken om dat te verwezen
lijken. Uit reacties op het interview 
met de heer v.d. B. (in het vorige 
nummer van de buurtkrant) is gebleken 
dat de belangstelling voor de ge
schiedenis van de buurt groot is.

Nu zouden oudere mensen die daar ver
halen over te vertellen hebben in 
kontakt kunnen worden gebracht met 
jongeren die daarin geïnteresseerd 
zijn. Zo zouden ze dan eens een avondje 

bij elkaar op bezoek kunnen gaan om 
erover te praten. Als U belangstelling 
heeft, schrijf eens naar de buurtkrant. 
Verder zou de oproep van de heer van 
Benthum, die pleit voor kontakten 
tussen verpleeghuisbewoners en andere 
buurtbewoners eens uitgewerkt moeten 
worden. Wanneer U voelt voor een derge
lijk plan, neem dan eens kontakt op 
met de buurtkrant, zodat we iets 
kunnen organiseren.

(redaktie-adress J. v. Oldenbarneveldt- 
straat'98', telefoon 84.23.30.).

Dierenspeciaalzaak Spithorst

Dierenspeciaalzaak Spithorst.
2e Hugo de Grootstr. 9 
Telefoonnr. 84.58.22. /

De meest gesorteerde speciaalzaak in 
Uw buurt. Wij hebben alles voor Uw 
huisdier, of dit nu een vogel-hond- 
kat of vis is.

Vele soorten voeders en ook losse 
zaden. Kooien - aquaria; ook alle toe
behoren zoals pompen, verwarmers, 
filters, thermostaten enz.

Waterplanten en tropische vissen tegen 
billijke prijzen. Tubifex - mugge- 
larven - meelwormen enz.

Prima kattenbakvulling 50 lbs. è.
fl. 1 6 , 5 0 per baal.



„De Poort”
In het onderstaande stukje wil ik 
graag iets vertellen over het ver
pleeghuis "de Poort"; n.1. de aktivi- 
teiten die er plaatsvinden.
Als buurtbewoner heeft U er wel "recht" 
op om het een en ander over "de Poort" 
te weten. (Het verpleeghuis is bij U 
allen wel bekend).
Ter herinnering: ondergetekende kreeg 
als kleine jongen weleens de boodschap 
van thuis mee dat, als je bij andere 
mensen op bezoek ging, je niet je mond 
voorbij mocht praten (door te vertellen 
wat er in het huishouden te koop was). 
Nu waag ik het er toch op deze zonde 
te begaan om toch iets over "de Poort" 
te vertellen. Zoals in het begin al 
staat, gaat het over de "aktiviteiten"!

maandagmiddag

"Het gesproken boek". Er zijn twee 
dames die vrijwillig komen voorlezen 
uit een of ander boek; meestal een 
roman over een streek waar nog dialekt 
wordt gesproken. Voor deze lezing is 
vrij grote belangstelling.

woensdagmiddag

Muziekmiddag. Er wordt z.g. klassieke 
muziek gedraaid. Voor het woord 
klassiek zou ik graag het woord "popu
lair" schrijven, n.1. Operamuziek of 
Oratoria. Naar deze muziek wordt aan
dachtig geluisterd en heeft het voor
deel dat de mensen (door het rustig 
zitten) tot zichzelf komen en er van 
genieten. Het zijn meestal dezelfde 
mensen die komen, rma.w. "de lief
hebbers" .

vri jdagmiddag

Mannensoos. Het woord Mannensoos is 
wat misleidend, want er komen ook 
vrouwen (natuurlijk ook welkom !!). 
Gedurende deze middag kan men het 
kaartspel beoefenen, schaken, 
dammen. Ook zijn er liefhebbers 
voor het sjoelen; er wordt een soort 
competitie gehouden wie van de 
deelnemers het hoogste aantal punten 
bereikt. +_ 7 personen nemen altijd 
graag aan dit spel deel.

Hartelijk dank !!

hr. Prins

De buurtkrant, de buurt, ons buurthuis.

3 dingen die veel met elkaar te maken 
hebben in letterlijke en figuurlijke 
zin. Immers, de buurtkrant wordt in 
onze buurt verspreid en is er voor de 
buurtbewoners. Wat betreft het buurt
huis hoor ik velen al zeggen: nou ja, 
ik weet wel dat het er is maar ik ben 
er nooit binnen geweest. En toch, 
vooral wij ouderen hebben het zo nodig. 
Je hoort zo vaak zeggen: ik ben oud en 
veel alleen. Juist daar gaat het om;
U hoeft niet zoveel alleen te zijn.
Het buurthuis is er immers waar U met 
weinig kosten een gezellige middag of 
avond kunt hebben en wel met mensen 
die U weleens in de buurt heeft gezien 
maar nog nooit mee gesproken. Waarom 
niet ? Omdat U een contact-punt mist. 
Hoe gezellig is het niet wanneer je 
een ommetje maakt en dan een kennis 
tegenkomt, waar je een praatje mee 
maakt. Het contact-punt kunt U in het 
buurthuis vinden; een gelegenheid om 
met andere buurtbewoners kennis te 
maken en dan niet meer zoveel alleen 
te zijn.

4 middagen per week is er een soos.
U kunt daar kaarten, biljarten en 
andere spelletjes doen. Ook is er 
dinsdagavond een klaverjasclub, die 
volgend jaar april (19 7 6) haar 124- 
jaar bestaan hoopt te vieren.
Een club, die nog steeds bloeit;
12-g- jaar wel een bewijs hoe gezellig 
het daar is. Tevens zijn er middagen 
en avonden dat er gekiend wordt even
als muziek-, zang- en voordrachts- 
avonden. _1_£ december a.s. is er weer 
zo'n avond. Wel van te voren aan
melden dat U komt; ik hoop dat de 
buurtkrant vóór 19 december verschijnt, 
zodat U zich nog op tijd kunt aan
melden. Telefoonnr. 84.24.73»

Het buurthuis is er niet alleen voor de 
ouderen maar ook voor de jeugd en 
peuters. Veel moeite wordt er gedaan om 
ook hen een prettige middag te bezorgen. 
De jeugd hoeft zich dus niet te vervelen 
of baldadig te worden. Ook voor de jeugd 
geldt het gezegde: "hoe meer zielen hoe 
meer vreugd".

Tot slot zou ik nog het volgende willen 
opmerken: bekijkt U nog eens de pro-' 
gramma's (buurtkrant nr. 4) van de 
buurthuizen "het Trefpunt" en "de Reiger" 
Kom eens langs als U nog vragen heeft; 
er is altijd wel iemand aanwezig die Uw 
vragen kan beantwoorden. Heeft U 
interesse in het opzetten van een of 
ander clubje, kom dan ook !

Graag tot ziens in ons buurthuis !!

Een bezoeker van het 
buurthuis.

buurthuis "het Tre fp un t3 e Hugo de 
Grootstr. 5, telefoon: 84.24.73*

buurthuis "de Reiger", v. Reigers- 
bergenstraat 6 5, telefoon: 84.56.76.
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le - de - kens 
voor dit teer 
voor u - wen

be - ven, Z iet eens, hoe dat het weent en krijt van rouw! 
lam - me - ken, Mij dunkt dat het haast nu wel sla - pen zal! 
ko - ning, W ilt hem ver - ma - ken met uw me - lo - dij:

Na, na, na, na - r



ssnHet Trefpunt verbouwenTimn

Uitslag vragenlijst: "JA".

Enige weken geleden werd er bij U aan
gebeld door iemand van de verbouwings- 
groep; of U enige vragen zou willen be
antwoorden ?
Nu, de meeste mensen uit onze buurt 
wilden dat wel; ook al was er op dat 
moment een goed programma op de T.V.

Maar waar gaat het om ? Wat is er aan 
de hand ? Het is namelijk zo, dat erg 
veel mensen uit onze buurt van mening 
zijn dat "het Trefpunt" best gezelliger 
kan zijn. Nu gaan de tieners in febru
ari a.s. (dat is zeker) terug naar hun 
eigen Kinkerbuurt. Naar hun eigen zuur 
verdiende soosruimte; na veel praat- en 
schrijfwerk met de overheid voor elkaar 
gekregen. Het buurthuis kan dan einde
lijk weer helemaal van de buurt zijn.
Zo hoort het ook, nietwaar ?

Een stel aktieve mensen uit de buurt is 
aan de slag gegaan en bij U langs ge
weest om te horen wat U er nu van 
vindt.

Als eerste werd gevraagd of U weleens 
van "het Trefpunt" had gehoord. Nu,
60 °/o  van de ondervraagden wel. Meestal 
via kennissen. Sommigen via de buurt
krant. Zo'n 5 5 % wist ook te vertellen 
wat er ongeveer gebeurt. Hierna volgden 
vragen in de geest van: Wat zou U er 
willen doen ? (Wat er dus nog niet is).
7 5 °/o vond een soort in loop-hui skamer- 
café vlak bij de ingang erg belangrijk. 
Een ruimte waar je overdag en 's-avonds 
kunt praten, lezen, kaarten en een 
drankje kopen.
30 °/q wilde graag een ruilbeurs voor 
kinderkleding en -speelgoed.
20 jo sprak zich uit voor een goeie 
film, alleen voor volwassenen.
Verder was 15 °/q voor stijldansen en 1 5 °/o 
voor een talencursus (met diploma).
De sociale raadsman kreeg ook 1 5 9̂.
(hulp bij het invullen van belasting
formulieren enz.).

Ruim 12 °/o  wilde graag beginnen met een 
foto- en filmgroep.
Verder werden bingo, klaverjassen en 
Jordaancabaret genoemd.

Ruim de helft wilde meedoen met heA; 
opzetten van deze aktiviteiten, terwijl 
40 °/o  wel advies wil geven bij de ver- 
bouwingsplannen. Als laatste opmerking: 
60 °/o bestond uit vrouwen ( kO  °/o dus uit 
mannen). De leeftijd varieerde van 
17 tot 96 jaar.

¥it deze resultaten is af te leiden dat 
veel mensen best wat meer van "het 
Trefpunt" gebruik willen maken. Ook 
blijkt dat hiervoor "het Trefpunt" wat 
verbouwd moet worden. Met name het 
huiskamer-café eist dit.
De verbouwingsgroep gaat daarom verder 
met zijn plannen; U kunt hierover 
binnenkort weer nieuws horen.
De mensen die graag iets willen öp- 
zetten, kunnen na de feestdagen hier
voor een uitnodiging verwachten, om 
samen te bespreken hoe we het aan gaan 
pakken.

Als slotopmerking het volgende:
De mensen, die in de directe omgeving 
van "het Trefpunt" wonen, klaagden 
steen en been over het lawaai en de 
rommel van "het Trefpunt". Knetterende 
brommers en knallende muziek tot diep 
in de avond. De kinderen kunnen daar 
onmogelijk bij slapen. En dan de rot
zooi op straat zoals kapotte meubels 
en stukken hout. Op onze vraag hier
over in beklag te gaan in het buurt
huis, antwoordde men dit niet te 
durven: "We zijn bang dat ze onze rui
ten ingooien". Ons advies als 
ve.rbouwingsgroep is: Kom naar de buurt- 
huisraad in "het Trefpunt" en breng het 
daar naar voren. Er valt altijd te 
praten, de tieners zijn echt wel voor 
rede vatbaar !!!

De werkgroep Verbouwing

Hugo de Groottieners: Bobbie Savijn, 
Martin de Graaff, Fred Moes, Eddy 
Schramm.

Sonja te Rietmolen, Ronald te Rietmolen 
Susanne Bosch, Harrie Alderden,
Leo Stam, Liesbeth van Grootheest,
Ruud Melt en Wim de Jong.

II

2e Hugo de Grootstr. 26 0LTH0F 
tel.: 845^96. Voor: vrije-tijdsartikelen/ 
bijts-lak/ camping-gaz/verf/sleutels/ 
naamplaten.



'AANRANDING1 Turnvereniging WILSKRACHT gaat ver- 
huizen.______________________________

(van onze speciale verslaggever) 
Zondagavond j.l. werd het 14 
jarige meisje Mieke T. aange
vallen door de 17 jarige H.R. 
en de 19 jarige W.M.G.
Het meisje werd met eén shock 
in het ziekenhuis opgenomen.

Hoe vaak leest U deze berichten 
niet in de krant.
Mieke T. zou ook Uw dochter kun-

ALGEMEEN FONDS

G a direct naar de 
gevangenis. G a  niet door „start” 

u ontvangt geen f 2 00 .-

B. v. d. BERG
G E U Z E N S T R A A T  7 -9

Op het ogenblik turnen we in de turnhal 
Nw. Passeerdersstraat en in de gymnas
tiekzaal van de Jacob van Lennep MAVO 
Da Costastraat, Binnenkort gaan we ver
huizen naar onze nieuwe turnzaal in de 
Technische School Concordia Xnter Nos, 
Frederik Hendrikstraat, ingang van 
Oldenbarneveldtstraat.

We kunnen veel nieuwe leden gebruiken 
in onze nieuwe zaal. Daarom nodigen wij 
U uit om op de volgende dagen een kijkje 
te komen nemen:

dinsdag : 6 en 13 januari 
donderdag: 8 en 15 januari

1976;
1976;

vrijdag : 9 en 16 j anuari 1976

Onze les-tijden_zijn£

dinsdag
1 7 . 00-18'. 00 uur kleuters 3 t/m 6 jr.
1 8.00-19.00 uur jongens A 6 t/m 1 1 jr.
19.00-20.30 uur jongens B 1 2 t/m 1 6 jr.
donderdag
1 7 .00-18.00 uur meisjes A' 6 t/m 9 jr.
1 8.00-19.00 uur meisjes A' ' 9 t/m 1 1 jr.
19.00-20.30 uur mei s j e s B 1 2 t/m 16 jr.
2 0.30-22.0 0 uur dame s vanaf 1 6 jr.

vri .idag-
19.00-20.30 uur dames jeugd vanaf 1 6 jr.
2 0.30-22.0 0 uur heren

Haastige spoed is zelden goed, behalve 
als je turnen moet.

Voor verdere inlichtingen:
L. Hollander
Paramaribostraat 20'' Amsterdam. 
Telefoon: 14.20.70.
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Voor al Uw parfumerieën, cosmetica en 
drogisterijartikelen naar: J. Winter 
2e Hugo de Grootstraat 2 7 , tel.s 8423^1

Be Ba
Kinderboetiek
2© Hugo de Grootstraat 3-

DOET U HET ZELF ?
Dan naar loodgietersbedrijf

"R E V E"

c10 s e t c omb inat i e's
closetzittingen
douche-cabine1s
douche-gordijnen
alle soorten kranen en
aan-- en afvoermaterialen.

3e Hugo de Grootstraat 15, tel.: 842606




