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verantwoording
De buurtkrant verschijnt ongeveer één 
maal per anderhalve maand.
De krant heeft als doel de belangen 
van de mensen uit onze buurt te onder
steunen. Vandaar "krant van en voor 
onze buurt".
Hoewel de huizen "de Reiger", "'t 
Trefpunt" en "de Poort" het blad mede 
financieel mogeli.ik maken, is de re- 
daktie geheel zelfstandig en onaf
hankelijk van voornoemde huizen. 
Ondertekende stukken komen ter ver
antwoording van de schrijvers, de niet 
ondertekende van de redaktie. De re- 
daktie plaatst in principe alle 
stukken die binnenkomen. (Ook artike
len met harde kritiek). Alleen artike
len met persoonlijk gerichte kritiek 
(rodde1-niveau) worden geweerd.
De bekritiseerden krijgen altijd de 
gelegenheid een weerwoord in hetzelfde 
nummer te plaatsen.

redaktie:
Hans Beerekamp
hr. van Benthum
Tineke Bongaertz
Hans Hartman
Vim de Jong
Ronald te Rietmolen
Sonja te Rietmolen
Fenny Schouwink
Theo Serré
h r . Speyer
Theo v. Uden
Emmy de Zoet

Voor inlichtingen: tel.: 84 24 21
of 84 24 73

Van wie is ’t Trefpunt.
Het buurthuis 't Trefpunt kan 
draaien omdat het subsidie van de 
overheid krijgt. Nu is subsidie ge
woon belastinggeld dat U en ik 
samen moeten opbrengen. Verder 
draait het buurthuis op contributies 
en natuurlijk op de winst van de bar 
(wat ook al weer uit Uw portemonnaie 
komt). Al met al betaalt U dus alles 
zelf !
Logisch dat U dan ook uitmaakt wat 
er in Uw buurthuis gebeurd.
Het buurthuis, maar óók de tijd en 
kennis van de beroepskrachten, moet 
in het belang van onze buurt zijn. 
Maar wie bepaalt nu wat in het be
lang is van de buurt ? Vroeger was 
dat geen probleem. Een klein groepje 
mensen "wist toen alles beter" en 
bepaalde wat goed voor ons was (de 
priester, de dominee, de direkteur, 
enz.). Tegenwoordig zijn we wijzer 
en maken we zèlf uit wat goed voor 
ons is. In 't Trefpunt hebben we 
hiervoor bijvoorbeeld een penning- 
meestersoverleg. Hier maken we met 
z'n allen uit wat er met het geld 
gebeurd, zodat ons geld ten goede 
komt aan onze buurt.

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

Be Ba
Kinderboetiek
2e Hugo de Grootstraat 3.

Onlangs was er een programmaverga- 
dering waar afgevaardigden van 
bijna alle groepen bij elkaar kwa
men. We hebben op die avond samen 
uitgemaakt wie op welke avond welk 
lokaal krijgt. Volmaakt is het na
tuurlijk nog niet. De vergaderingen 
duren soms wat te lang, maar we 
moeten nog aan elkaar wennen.
"Alle begin is moeilijk" zegt het 
spreekwoord immers. De afgelopen 
programmavergadering (zie foto) 
toont dat we op de goede weg zitten. 
Alleen kun je niets, dus met z'n 
allen de schouders eronder !



Ingezonden stukken.
Met muziek door ’t leven
Dankzij de aktiviteiten van het 
buurthuis is er veel te doen voor 
de jeugd; helaas ontbreekt daarbij 
het zelf-muziek maken.
We horen door b.v. radio, t.v. en 
grammofoon dagelijks muziek, maar 
het is veel leuker om jezelf te 
horen spelen op een muziekinstrument. 
Dat behoeft nu juist geen dure piano 
of orgel te zijn; op een blokfluit, 
een mondharmonica of guitaar kun je 
al spoedig leuke liedjes spelen.
Laten de jongeren, die een instru
ment hebben zich melden bij ons 
buurthuis; dan kunnen we met elkaar 
overleggen of er eén muziekclubje 
gevormd kan worden. Heb je geen in
strument, zet dan op je verlang
lijstje voor St. Nicolaas, Kerst- 
of verjaardagen: ik wil graag een 
mondharmonica of melodica of 
guitaar (of een dure accordeon), 
dan kun je ook meedoen aan een
muziekclubje. Want.... naar muziek
luisteren is goed; zelf spelen is 
beter !

Jan Vogel
Woonboot "Fermate"
Hugo de Grootkade
t.o. nr. 20

Kookclub

Is er een vrouw of man (20-35 jaar) 
die les wil geven in koken op 
dinsdagavond ? De kookgroep bestaat 
uit meisjes van 15-18 jaar.
Helaas kunnen wij geen salaris be
talen aan degene die onze kook-groep 
wil begeleiden.
U kunt zich opgeven bij 't Trefpunt, 
tel. 842473.

Handwerkclubje of i.d.
Daar ik al jaren in deze buurt 
woon en wat gezelligheid zoek, zou 
ik graag een leuk clubje samen 
willen stellen. Mijn gedachten gaan 
uit naar dames, die dat ook zouden 
willen. In de eerste plaats een 
handwerkclubje of iets dergelijks.
De een is handig met de naald, de 
ander houdt van breien en haken.
Ik bedoel: elkaar een beetje helpen, 
wat de een niet weet, weet de ander. 
Of samen puzzelen, spelletjes doen, 
als er een piano is, wat muziek maken. 
De leeftijd vind ik niet belangrijk; 
de een maakt iets voor z'n kinderen, 
de ander voor de kleinkinderen of 
voor jezelf natuurlijk; en een beet
je gezellig praten. Ik vind, dat je 
daar tegen de winter wel behoefte 
aan hebt, ik tenminste wel.
Ik hoop, dat er veel reakties komen, 
anders kan zoiets natuurlijk niet 
doorgaan. Het lijkt me bar gezellig, 
zo een ochtend of middag in de week.

mevr. Hassoldt 
Hugo de Grootplein 
nr. 111'' 
telefoon: 842230

Macramé
Voor de wintermaanden willen wij 
een Macramé-cursus organiseren en 
wel voor één ochtend in de week.
De cursus staat onder deskundige lei
ding en vindt plaats in het buurt
huis "'t Trefpunt". De bedoeling is 
dat we vóór de verjaardag van de Sint 
genoeg geleerd hebben om zelf leuke 
presentjes te kunnen maken. De cursus 
wordt op een nog nader vast te stellen 
ochtend gehouden; wij willen dit 
graag met U bespreken. Heeft U belang
stelling, kom dan op een maandag
ochtend naar het buurthuis en vraag 
naar mevr. Kleingeld of bel mevr. 
Donker (tel.nr. 181052).

Jazzballet
Wij willen onder deskundige lei
ding een jazz-ballet voor dames or
ganiseren. Dit zal op de woensdag
avond gebeuren wanneer onze echtge
noten naar het cup-voetbal op de t.v. 
kijken. Tot nu toe hebben we voor 
de cursus nog te weinig dames.
Als je belangstelling hebt, kom dan 
maandagochtend even langs ons buurt
huis en vraag naar mevr. Kleingeld 
of bel mevr. Donker, tel.nr. 181052.



Toekomst beelden
Toekomstbeelden zullen er voor elk 
mens weer anders uit zien. Een 
huisvrouw heeft misschien de hoop 
dat haar huishouden eens uitgerust 
zal zijn met allerlei technische 
apparatuur om haar taak te verge
makkelijken. Verkeersdeskundigen 
zullen allerlei ideeën hebben over 
een stad, die autovrij is; maar 
onze dromen beperken zich inderdaad 
nog tot de hoop, dat een verpleeg
huis eens werkelijk deel uit gaat 
maken van een buurt en een samen
leving. Hoe zou dat te verwerke
lijken zijn ?

Ten eerste zullen we rekening 
moeten houden met gehandicapten, 
wat betreft de inrichting van open
bare gebouwen. Als we nagaan, dat 
anno 1975 het nog steeds niet moge
lijk is om b.v. een stadhuis te be
treden voor een rolstoel-bewoner.
Dit betreft dan niet stadhuizen, die 
enige honderden jaren geleden ge
bouwd zijn, maar instellingen, die 
nog geen tien jaar staan.
Laten we ons echter beperken tot de 
mogelijkheden in de buurt.

Wij zouden ons kunnen voorstellen, 
dat verpleeghuisbewoners graag eens 
andere gezichten zien buiten de zeer 
beperkte kring waar ze dagelijks 
mee te maken hebben. Bijvoorbeeld 
een soos voor verpleeghuis- 
en buurtbewoners, waar de mensen ge
zellig iets zouden kunnen drinken, 
een kaartje zouden kunnen leggen en 
waar eventueel een biljart zou 
kunnen staan. Bingo-middagen en 
vele andere vormen van ontspanning 
zouden hieruit voort kunnen vloeien.

P.J. van Benthum.

Peuterspeelzaal
Kinderdagverblijf
Iedereen in deze buurt zal wel de 
"apekooi" kennen. Het kinderdagver
blijf op de hoek van de 2e Hugo de 
Grootstraat en de Nassaukade.
Vaak krijgen wij de vraag: "waarom zit 
er een hek om de buitenspeelplaats ?" 
Wat zouden wij dan moeten doen, de 
kinderen de straat op laten lopen ?
Het is inderdaad niet erg ideaal zo'n 
buitenruimte met een hek midden op een 
druk kruispunt in de stank van de uit
laatgassen. Maar de kinderen kunnen in 
ieder geval nog buiten spelen, op een 
plekje waar ze veilig kunnen spelen.
Eigenlijk zouden wij allemaal graag
buiten willen wonen, maar ja.... . de
realiteit ligt gewoon anders en dan 
moet je proberen er het beste van te 
maken. Wij zijn voorlopig nog best te
vreden met onze buitenspeelruimtes, 
boven en beneden. De kinderen kunnen 
in ieder geval van de zon genieten en 
waar vind je hier in de stad geen uit
laatgassen ? Alhoewel wij er in de 
zomer wel zo veel mogelijk op uit
trekken naar strand of bos. De parken 
hier in de buurt zijn ook niet zo 
ideaal.
Wist U dat dit pand al 5 2 jaar als 
kinderdagverblijf gebruikt wordt ?

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

DOET U HET ZELF ?
Dan naar loodgietersbedrijf

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

Warme Broodbakkerij 
P. RODENBURG 

en gespecialiseerd in krentenbrood 
Bilderdijkstraat 76.

Volendammer Vishandel Kees en Jan 
Hugo de Grootplein 2, tel: 123591 
Verse Gerookte, gestoomde en gebakken vis
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Volledige Vergunning 
Geopend van 10 uur ’s morgens Tot 1 uur ’s nachts

Gevestigd Frederik Hendrikstraat hoek Hugo de Grootkade.
B E S T E  B U U R T B E W O N E R S

Ik vind persoonlijk dat U te 
weinig reageert op de krant. Wat 
mij in deze maatschappij meer op
valt. U heeft wel kritiek op de 
jongeren ofwel tieners. Maar wij 
ouderen zijn aan veel dingen de 
schuld. Welk voorbeeld geven wij 
eigenlijk ?
Kortwesg gezegd, toch weinig goeds?
Het geloof heeft ook afgedaan. Ook 
de eucomenische beweging waar ik 
sterk aan trek, heeft geen zin.
Neem bijvoorbeeld Ierland maar.
Iedere dag vallen daar doden.
Mensen die zich broeders noemen, 
vermoorden elkaar. Doden over de 
hele wereld.
Men kijkt iedere dag naar de t.v. 
en de ellende is zo groot dat het 
voor de jongeren niet meer te 
verteren is. Neen, wij bieden de 
jongeren niet veel positiefs.
Ik hoop dat U hierop wilt reage
ren .

Hr. Speyer

Sigarenmagazijn Verweij
Grote sortering sigaren, tijdschriften
Gemeente Giro.

W I J K R A A D  V E R G A D E R  ING

Ook voor onze buurt is er een 
Wijkcentrum waar gepraat en be
sloten wordt door bewoners over 
"buurtproblemen".
Elke 2e maandagavond van de maand 
komt deze wijkraad bijeen in de 
Van Hallstraat 81, tel.nr.821133« 
De vergaderingen zijn voor ieder
een openbaar. Heeft U zelf ideeën 
of ziet U "buurtproblemen", U 
kunt ze inbrengen in de wijkraad 
en zelf aktief meedoen aan het 
vinden van oplossingen. Op 't 
Trefpunt kunt U alles vragen over 
het werk van het Wijkcentrum 
(Nora Brouwer). In de wijkkrant 
kunt U elke maand lezen over het 
werk van de werkgroepen van de 
wi jkraad.

"de Gooise Kaashandel"
Hugo de Grootplein 2, telef.: 8^5356
Alle soorten Hollandse Kaas: boeren
kaas, div. soorten 20+ kaas, zout
arme kaas. Ruime sortering buiten
landse kaas.
1e Kwaliteit fijne vleeswaren. 
Dagelijks verse boerderij-eieren. 
Verse boeren roomboter.
KWALITEIT IS ONZE REKLAME !



Kunstenaars in de Reiger
Van 20 tot en met 26 oktober houden 
zeven kunstenaars uit de buurt een 
tentoonstelling in Ons Huis "De 
Reiger". Zij willen daar aan hun 
buurtgenoten laten zien wat schilde
ren, keramiek, beeldhouwkunst (en 
nog veel meer) kan zijn. Ook, dat 
je dat samen in je eigen buurt kunt 
doen.
De week valt precies in de herfst
vakantie voor de kinderen. Voor hen 
is een heel programma mèt de kunste
naars opgezet, dat nog nader bekend 
zal worden gemaakt. Ook als volwasse
nen enthousiast zijn om zelf aan de 
gang te gaan met verschillende mate
rialen, dan willen de kunstenaars 
hen daar graas bij helpen.
De kunstenaars Luke Kleiman, A. 
Stopper, J. Hendriks (allen schilder 
van beroep), mevr. Amrey (keramiek), 
Aldo de Angelis (beeldhouwer) en 
Herman Makkink (kijkdozen), die allen 
lid zijn van de Beroepsvereniging 
Beeldende Kunstenaars, laten graag 
aan de buurtbewoners hun werk zien en 
vertellen daarbij over het "kunste
naar zijn" in eigen buurt. Er zal 
tijdens de tentoonstelling geen ver
koop van hun werk zijn; wel kan men 
zelf kontakt met de kunstenaars op
nemen om iets voor zichzelf te laten 
maken. Deze "Kunst in de Buurt" 
wordt samen met de werkgroep (van 
het Wijkcentrum) "Kunst in de Wijk 
georganiseerd. Komt allen !

OPENING MAANDAG 20 OKTOBER 20.00 OUR 
SCHILDERIJEN 2 0 * 2 6  O K T .

DAGELIJKS 10.-17. + 1 9 .-2 0 .3 0  UUR*KERAMIEK
BEELDHOUVKUNST
KIJKKASTJES TOEGANG V R IJ ! 

BUURTHUIS «DE REIGER» VAN REIGERSBERGENSTRAAT 65

Gedicht
Het ware te wensen
dat alle mensen
hun eigen gebreken
wat beter bekeken
Dan zouden ze wel late n
om op straat hun vuiln is te vroeg

t e ze 11 en
dan hoeft men ook niet op een ander

te letten,
wil len wij met elkaar een schone

straat.

Een oudere bewoner was dat vroeger
niet gewend 

en wil dat nu ook graag; zo is 't 
met mij tenminste

Wie doet er mee ?

Beste buurtbewoners,
Ik woon vanaf 1938 in de Johan van 
Oldenbarneveldtstraat aan de even • 
kant. Maar zoals het tegenwoordig 
is, dat gaat alle perken te buiten. 
De vuilniswagen komt op dinsdag en 
vrijdag. Dat de werkende mens maan
dagavond en donderdagavond de 
vuilnis buiten neerzet, vind ik 
normaal. Maar tegenwoordig, als de 
vuilnisman geweest is, wordt de 
vuilnis direkt wéér op straat ge
zet. Dit gaat toch niet.
Kijk naar de oneven kant in de 
straat. Daar wordt de straat goed 
onderhouden en zelf geveegd !
Houd of probeer de straat schóón 
te houden. Als we er allemaal aan 
meedoen, wordt de buurt een stuk 
beter.

Hr. Speyer

J.M, Brand

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

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



Buurthuis de Reiger
peuters

maandag t/m vrijdag - Peut erzaal
Een mogelijkheid voor peuters van 
2-4 jaar, om onder deskundige lei
ding te spelen met leeftijdge
nootjes (verven, kleien, plakken, 
klimmen, fietsen, zingen enz.).
Kosten: fl. 10,—  per week.
Tijd : 9.00 tot 12.00 uur.
Iedere donderdag gaan we van 10.45 
tot 11.15 uur zwemmen in het Marriix- 
bad. Eén van de ouders moet dan 
mee gaan.

kinderen

weer van alles gaan doen: knutse
len, spelletjes, soms een film 
draaien, of af en toe een uit
stapje maken naar bijv. Artis, het 
Aquarium, het Amsterdamse Bos, 
een museum, of een kindervoor
stelling .

Tijd : Van 2 tot half 4 en als
we weggaan kan het wat 
later worden.

Kosten : f1. 0,75 per keer,
Leeftijd: 4 tot 12 jaar.

donderdag Kookclub,
Van half 5 tot half 8 gaan we 
achtereenvolgens met elkaar be
spreken wat we gaan koken; bood
schappen doen, koken, eten en 
afwas sen.
Kosten : fl. 6,—  per maand of 

fl. 1,50 per keer. 
Leeftijd: 9 tot 12 jaar.

maandag Overbli.if club. 
dinsdag Kinderen van de Dr. Rijk 
donderdag Kramerschool, die tussen 
vrijdag de middag niet naar huis 

kunnen, omdat hun vader 
en moeder werken kunnen bij ons 
overblijven. We zoeken nog enkele 
ouders, die hierbij kunnen helpen.

maandag Na vieren club. 
dinsdag Na schooltijd kun je bij 
donderdag ons op zolder schilderen, 
vrijdag kleien, lezen, tekenen, 

spelletjes doen, toneel
spelen, of wat je maar wilt.
Tijd : kwart over vier - half zes. 
Kosten : fl. 0,50 per keer.
Leeftijd: 6 - 1 2  jaar.

dinsdag

Tijd
Kosten
Leeftijd

Duizend dingen club.
De naam zegt het al: we 
kunnen van alles gaan 
doen: timmeren, kleien, 
verven, koken of sport.
7 - half negen, 
fl. 0,75 per keer.
10 - 12 jaar.

woensdag Woensdagmiddag.
Op deze middag is het hele buurt
huis voor de kinderen. We kunnen

Vakanties Vakantie-aktiviteiten.
In de herfst-, Paas- en 
zomervakanties is er voor 
jullie van alles te doen 
in en om het buurthuis. 
Het programma wordt tegen 
die tijd bekend gemaakt.



Programma ’75 —76
volwassenen
maandag Icarus, vliegtui|Ecmodelbouw 

voor jongeren.
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur.

dinsdag Gymnastiek (voor oudere 
dames).
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur. 
Kosten: fl. 10,-- per 

maand.
Huisvrouwengymnastiek. 
Tijd: 20.30 tot 21.30 uur. 
Kosten: fl. 10,-- per 

maand.
Klaverjasclub "De Reiger" 
(voor jong en oud).
Tijd: 20.00 tot 23.00 uur. 
Kosten: fl. 1,35 per keer 

(incl. feestavond)

dinsdag Klaverjasclub voor bejaar
den. Bejaarden die in een 
vaste club willen klaver
jassen kunnen zich hiervoor 
opgeven. Er is een eigen ge
kozen bestuur en er worden 
af en toe feestmiddagen ge
organiseerd.
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.

woensdag Icarus II, vliegtuig—
modelbouw voor beginners 
Tijd: 20.00 tot 22.30 uur.
Dameszangkoor.
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur. 
Kosten: fl. 1,50 per keer.

donderdag Naailes,

vrijdag

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: fl. 15 ,—  per 

maand.
Bloemschikcursus (voor be
ginners en gevorderden). 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur. 
Kosten: Nog nader vast te 

stellen.
Esperantoclub.
Tijd: 20.00 tot 21.00 uur. 
Kosten: fl. 0,75 per keer.

Amsterdamse Luchtvaartclub 
(ALC), vliegtuigmodelbouw 
voor gevorderden.
Tijd: 20.00 tot 23.00 uur.

Voor bovengenoemde clubs (klaver
jassen) geldt de volgende betalings
regeling :
- het clubgeld is fl. 1,- per maand 

voor leden. U betaalt dan per keer 
fl. 0 , 2 5 voor de koffie of fl. 0,10 
voor een kopje thee

of
- U wordt geen lid en betaalt per 

keer fl. 0,50 ongeacht of U koffie 
of thee drinkt.

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Tijd : 
Kosten:

of

Biljarten.
Op deze middagen kunnen 
bejaarden in onze grote 
zaal biljarten.
1 3 . 0 0  tot 1 6 . 3 0 uur. 
f1. 1 , 5 0 per maand voor 
leden (koffie fl. 0 ,2 5 , 
thee fl. 0,10).
fl. 0 , 5 0 per keer voor 
niet-leden, incl. koffie 
of thee.

bejaarden
maandag_t/m_vrijdag - Klaverjassen
Op deze middagen kunnen bejaarden 
komen klaverjassen en gezellig 
samenzijn met een kop koffie.
Tijd: 13.00 tot 16.30 uur.

woensdag Varme maaltijd voor be- 
j aarden.

Voor de gezelligheid koken en eten 
de bejaarden op woensdagmiddag 
samen in het buurthuis. Zo'n maal
tijd bestaat uit vlees, verse 
groenten, aardappels en een toet
je. Met Uw dieet wordt rekeningg 
gehouden. Uiterlijk één dag van



PROGRAMMA 75/76
De winter staat weer voor de deur 
en het nieuwe programma voor het 
nieuwe seizoen ligt weer voor U.
Een programma dat na veel organi
satie, denk- en zwoegwerk door de 
mensen van de groepen in elkaar is 
gezet. Zoals U ziet is het een leuk 
gevarieerd programma voor jong en 
oud. Van peuter tot volwassene.
Van peuterzaal, tienersoos tot 
naaicursus en jazz-ballet.
Sommige groepen kunnen geen nieuwe 
leden meer erbij hebben, maar de 
meeste groepen willen nog graag wat 
versterking. Dus, als U zin heeft, 
kom eens langs of bel op (tel.nr. 
842473)• En voord at we het ver
geten: er is natuurlijk nog veel 
meer mogelijk. Als U een plannetje 
heeft, kom dan eens even langs; de 
koffie is in ieder geval altijd 
bruin.
Het adres is: Buurthuis 't Tref

punt
3e Hugo de Grootstr.
nr. 5 * tel.nr. 842473

peuters
De peuters kunnen vijf ochtenden 
in de week in de zaaltjes naar har
telust spelen. Voor inlichtingen: 
Thea Verwer (zaal l) of Riek Toren- 
stra (zaal 11). De beide groepen 
hebben maximaal 15 peutertjes zodat 
de moeders, die een ochtend als 
leiding meedoen, iedere peuter vol
doende aandacht kan geven.
De kosten zijn f1. 2,- per ochtend 
en de tijd is van 9.00 uur tot
12.00 uur. De peuterleeftijd is van 
2 tot 4 jaar. U kunt Uw kind iedere 
ochtend tussen 12.00 uur en 13.30 
uur opgeven (ook telefonisch).
Een goede raad: Geef Uw kind ruim 
voor dat het twee jaar wordt op, 
omdat er een grote wachtlijst is.

voor de kinderen
Na 4 uur opvang
Nu is er ook voor jullie gelegen
heid om maandag en vrijdag in 't 
Trefpunt te komen spelen, koken, 
kleien, bakken enz.
Hebben jullie zin kom dan eens 
kijken !
Tijd : 16.00 - 17-30 uur.
Kosten: fl. 0,75 per keer.

Kerngroepen
donderdagmiddag
meisjes en jongens van 10-12 jaar 
Tijd : 16.45 - 17.45 uur.
Kosten: fl. 0,75 per keer.
Alles is mogelijk, allfes kan.
woensdagavond
knutselavond voor jongens en 
meisjes van 1 0 - 1 3  jaar.
(bijv. emailleren, kleistukjes 
maken, lakken en glazuren, scha- 
pewol spinnen op een tol, leer- 
bewerking en nog veel meer).

Tijd : 18.30 - 20.00 uur.
Kosten: fl. 0,75 per keer.
Voor nadere inlichtingen vragen 
naar Anja Brillemans.

-Film
Elke zaterdagochtend is er een 
film voor jongens en meisjes vanaf 
6 jaar.
Bekijk in deze buurtkrant het film
programma.
Tijd : 10.30 - 12.30 uur.
Kosten: fl. 1,25 per keer.

Wilt U over het bovenstaande nog 
meer weten, vraag dan naar Ruud 
van Bijlevelt.



Buurthuis de Reiger
tevoren opgeven.
Tijd : de maaltijd begint om

half zes; U bent echter 
vanaf half vijf welkom 
om een kop koffie te 
drinken.

Kosten: fl. 3,50 per keer.

S T A R T  : 1 O K T O B E R

donderdag Speciale-aktiviteiten- 
middar.

Samen met de bejaarden willen wij 
het programma hiervoor opzetten.
Ter afwisseling van het klaver
jassen en biljarten denken wij aan 
de volgende aktiviteiten: filmvoor
stellingen, handenarbeid, voor
lichting over zaken die U aangaan 
of interesseren.
Daarbij hebben wij de ideeën van 
U allemaal nodig !!! 
haat ze ons in ieder geval even 
horen .

Bustochten; 5 of 6 keer per jaar
organiseren wij een bus
tocht voor buurtbewoners 
en clubleden. Nadere in
lichtingen hierover kunt 
U krijgen in ons kantoor.

Ui t stap ,j e s : Voor de liefhebbers is 
het altijd mogelijk om 
samen vanuit het buurt
huis tochtjes te organi
seren naar musea, con
certen, voorstellingen 
enz.

DE WIJKPOST VOOR BEJAARDEN houdt 
's-maandags spreekuur voor bejaarden 
die (huishoudelijke) hulp of in
lichtingen willen.
Tijd: 9«30 tot 11.00 uur,

Tijd 14.00 tot 1 6 . 0 0

vrijdag Be.i aardengymnastiek. 
Onder deskundige leiding kunt U - 
met toestemming van Uw huisarts - 
meedoen aan deze gymnastiek.
Tijd 1 3 . 0 0  tot 1 3 - 3 0 uur.

zondag Open huis.
Eenmaal in de maand houden wij een 
open huis voor bejaarden. Op deze 
middagen hebben wij elke keer een 
ander programma: kienen, dansen, 
spelmiddag, dia's vertonen enz.
Het is de bedoeling dat bejaarden 
en vrijwilligers voor deze zondagen 
plannen maken en.het voorbereidende 
werk doen en de middagen ook samen 
verzorgen.
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur.
Kosten: zijn afhankelijk van het 

programma.

S T A R T 28 S E P T E M B E R

de Reiger zoekt vrijwilligers \ ,

Staf: Gerrit Marcellis 
Sofia Everhartz 
Dick v.d. Heijden 
Paul Zwartjes 
Ankie v.d. Craats 
Hedy de Haas 
mevr. Rommens



BUURTHUIS tTREFPUNT
- Instuif
Spelen op de woensdagmiddag in 't 
Trefpunt voor jongens en meisjes 
van 4 tot 12 jaar.
Tijd : 14.00 - 15.30 uur.
Kosten: fl. 0,75 per keer.
Indien U hierover nog informatie 
wilt hebben, vraag dan naar Mary 
de Beus.

- Judo
Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 
worden judolessen gegeven voor 
jongens en meisjes door Cees 
Buenting, judoleraar zwarte band.
Er zijn 4 groepen:
kleutergymnastiek, 
voorbereiding voor 
de judo :
judo jongens/meisjes 
t/m 8 jaar !
judo jongens/meisjes 
t/m 10 jaar !
judo jongens/meisjes 
t/m 14 jaar :

1 6 .1 5- 1 7 . 0 0  

17.00-18.00

1 8 .15-1 9 . 15

19.1 5-2 0 . 1 5
Kosten: fl. 7>50 per maand. 
Eens in de 3 maanden vinden er 
graduaties en sportwedstrijden 
plaats, deze zijn gratis voor 
onze judoleden.

jongerp tieners
Instuif (disco, sport, bar)
maandag : 19•30 - 2 2 . 3 0 uur. 
donderdag: 19*30 - 2 2 . 3 0 uur.
Kosten : f 1. 1,50 per keer of_ 

fl. 8,—  maandkaart.
Hui swerkuur
dinsdag : vanaf 15*00 uur. 
Kosten : gratis.

Krant
vrijdag : 1 9 . 0 0 - 2 0 . 3 0 uur.
Kosten : gratis.
Inloop
maandag

t/m : 14.00 - 17.30 uur. 
vrijdag
behalve
donderdag: 16.00 - 17*30 uur. 
Kosten : gratis.
Taf elt enni s
dinsdag : 19*00 - 21.00 uur.
Kosten

Koken
dinsdag
Kosten

per maand aantal dins
dagen x fl. 0,75*

19*00 - 21.00 uur. 
fl. 1,—  per week.

oudere tieners
Wij zijn een groep tieners uit de 
Kinkerbuurt; wij zijn in het Tref
punt omdat we in onze eigen buurt 
geen onderdak hebben. Binnenkort 
krijgen we (na jarenlang praten 
en onderhandelen) eindelijk onze 
soos in de Kinkerbuurt.
Wat we zoal doen ? 's-Woensdags 
en vrijdags hebben we een soos- 
avond. Een soos lekker.ingericht 
met een disco, een lichtorgel en 
een bar. Verder trappen we in de 
sportzaal een balletje.
Ongeveer om de twee maanden draaien 
we een steengoeie film; een film 
die ook in de bioscopen draait.
Toegang: fl. 1,50
Tijd : 19.00 - 23.00 uur.
Voor inlichtingen s.v.p. vragen 
naar: Jan Kunst

of Lydia Bennekom.

Hieronder volgen de namen van de be
taalde medewerkers yan het buurt
hui s:
Thea Verwer : 
Riek Torenstra:
Ans Termeulen :
Leo Scharff :
Hugo Fresen :
Nora Brouwer :

Wim de Jong :

1e peuterzaal
2e peuterzaal
j eugdwerk
jongere tieners
oudere tieners
buurtwerk en coördi
natrice van het team
volwassenenwerk



t Trefpunt aktiviteiten volwassenen

- Damesgymnastiek
Iedere dinsdagavond is het serieus 
gymmen onder deskundige leiding 
van Cees Buenting, onze sportleraar, 
Na afloop is het natuurlijk uit- 

de bar met een kopje 
iets anders.
zijn fl. 6 , 5 0 per maand.

- 2 1 . 3 0  uur.
Ria Mannah 
Marion Overweg 
Thea v.d. Wijk

blazen in 
koffie of 
De kosten 
Ti jd: van 20.30
Voor informatie

- Herenkeepfit
Ook de heren gymmen iedere dinsdag
avond. De conditie wordt op peil 
gehouden of gebracht met serieuze 
oefeningen en wat zaalvoetbal.
Na afloop natuurlijk een lekker 
en verdiend pilsje aan de bar.
Kosten: fl. 2,—  per avond.
Tijd : 21.30 - 22.30 uur.
Voor verdere informatie:Leo Ducker

Cor Klaversteyn 
Dirk Baan- Naaicursus

Iedere dinsdagochtend en dinsdag
avond is er een naaicursus onder 
deskundige leiding van mevr. Steen- 
winkel. Je leert er ontwerpen en 
maken van kleding.
Ti jden:
's-morgens: 9 - 3 0 - 1 2 . 0 0 uur.
1s-avonds : 1 9 . 3 0 - 2 2 . 0 0 uur.
De kosten zijn voor ^0 weken 
fl. 120,--. Dat is dus fl. 3»-- 
per les. Uiteraard kunt U in ge
deelten betalen. „ _-„t • uj-• Mevr. DaalmeyerVoor inlichtingen: , }ochtendcursus )

Mevr. Bakker 
(avondcursus)

- Bingo? Dansen?
Onlangs was er een groot feest met 
Barend Servet, Karate en een fakir. 
Verder met bingo en dansen (bal na). 
Erg gezellig, zei iedereen. Nu zijn 
we met een paar mensen, die vinden 
dat er meer gezellige avonden 
moeten komen. Als U dat ook vindt, 
dan gaan we toch gewoon beginnen ?
Kom dan even langs het buurthuis 
en vraag naar Wim de Jong.
Jazz-ballet.
Als de mannen 's-woensdagsavonds 
naar de t.v. kijken (voetbal) 
gaan wij, dames, naar jazz-ballet.
Als U informatie wilt, vraag dan 
naar mevr. Kleingeld of Mevr. Donker

tel.nr . 1 8 1 0 5 2  
(zie ook elders in de buurtkrant).
Naaikrans.
Zij, die van gezelligheid houden 
en graag wat maken,kunnen mee
doen. Wat het wordt hangt af van 
U; ook wat het gaat kosten en hoe 
gezellig het wordt. Vraagt U ge
woon' naar mevr.Hassoldt tel.nr.842230 
en kijk elders in de buurtkrant.

Er is nog plaats op de volleybal
club voor volwassenen. Wij spelen 
elke woensdag van 18.00 - 1 9 . 3 0 uur, 
U kunt zich opgeven bij Martha 
Meerman, 3e Hugo de Grootstr. 16^., 
of Marcel Delahay, v. Oldenbarne- 
veldtstr. 2 3 '11.

nieuwe plannetjes
Aktiviteiten die binnenkort gaan 
starten:
(als er genoeg mensen zijn die mee 
willen doen ! ) .
Macramé-cursus. (Het betere knoop-

werk )
We willen voor de Sint leuke pre
sentjes maken. Als U ook mee wilt 
doen, kunt U zich aanmelden bij 
mevr.
Wat het gaat kosten hangt af van 
het aantal deelnemers. De cursus 
staat onder deskundige leiding en is 
verder erg gezellig.
Vraagt U naar mevr. Kleingeld of 
Mevr. Donker tel.nr .18 1052 
(zie ook elders in de buurtkrant).

Huurspreekuur.
Elke woensdagochtend van:

1 1 . 0 0  - 1 2 . 0 0 uur.
Elke woensdagavond van:

19.30 - 20.30 uur.
(Henk de Jong en Nora Brouwer; 
gratis advies).

Buurthuis
’t Trefpunt,



Ook het komende jaar zullen wij 
weer geconfronteerd worden met een 
aantal maatregelen, die de woon
kosten aanzienlijk zullen doen 
stijgen. Deze maatregelen zijn:
1. Per 1 januari 1976 zullen gas- 

en lichtprijzen met 25% stijgen.
2. Per 1 april 1976 zullen de 

huisbazen de huren weer met 8% 
mogen verhogen. Deze huurver
hoging kan weer om de bekende 
redenen (zoals achterstallig 
onderhoud) geweigerd mogen 
worden.

3. Per 1 juli 1976 gaat de B.T.W. 
op gas en licht weer met 2°/o  
omhoog.

(Voor de bewoners van de Hugo de 
Grootbuurt zal dit bij elkaar 
een stijging van de woonkosten 
van 12 a 16 °/o  kunnen gaan bete
kenen ) .

Dit terwijl de huurverhoging zal 
komen voor huizen die sinds ze ge
bouwd zijn al vele malen de bouw
kosten aan huur hebben opgebracht. 
Dit gevoegd bij het feit dat er 
bijna nergens iets wordt gedaan om 
de woningen te repareren of te 
verbeteren, betekent dat de huur
verhoging alleen maar extra winst 
voor de huisbazen is.

H
u
u

Daarom stelt het huurcomité Hugo 
de Groot/Frederik Hendrikbuurt nog 
steeds als eis dat de huren in de 
buurt bevroren moeten worden. Als 
een huiseigenaar dan toch een huur
verhoging wil, zal hij dan maar 
moeten aantonen dat hij er recht 
op heeft. Nu is het zo, dat de 
huurder moet bewijzen dat de eige
naar geen recht heeft op een huur
verhoging. En iedereen, die wel 
eens de huurverhoging geweigerd 
heeft, weet wat voor rompslomp 
dat met zich meebrengt. Ook daarom 
is de eis "Huurbevriezingen in 
onze buurt" een rechtvaardige eis.

Alhoewel we ook aktiviteiten 
gaan ontwikkelen om de woningen 
te doen verbeteren, zijn we tot 
de conclusie gekomen dat het nu 
eerst er om gaat de verslechte
ringen een halt toe te roepen.
We zullen daarom vanaf 13 oktober 
a.s. een handtekeningenaktie 
gaan voeren in de buurt.
Daarvóór zullen we een informa
tiecampagne voeren over de si
tuatie rond de huren.

Het Huurcomité.

contactadres: Flip Koudenburg
v. Oldenbarneveldt- 
str. 87 B '''.

DE ECHTE BAKKER

WESTERBOS UW WARME BAKKER

Hugo de Grootplein 4 
Tel. 845512



Even ter herinnering: jullie weten 
toch dat je op de zaterdagochtend 
in het Trefpunt naar de film kunt 
gaan ? Het programma begint pas om 
half elf en duurt tot half een; dus 
voor die tijd kun je toch nog 
lekker uitslapen. De toegangsprijs 
is maar fl. 1 ,2 5. In het nieuwe 
seizoen zullen de volgende films 
vertoond worden (bewaar het lijstje 
goed):

20 september: Fantomas
27 september: Tarzan en de jagers
4 oktober : De witte veer

11 oktober : Houdini de boeien- 
koning

.18 oktober : Old Shatterhand
25 oktober : Aladins wonderlamp

1 november : Smoky
8 november : Tarzan op safari
1 5 november : Zorro de Wreker
22 november : Fantomas slaat toe
29 november : Laurel en Hardy als 

detectives + Teken- 
filmfestival

1 3 december : De Bremerstadmuzi- 
kant en

20 december : Projekt "Z"
1 0 j anu ar i : Tarzans triomf
17 januari : De laatste der Mohi- 

canen
24 januari : Danny de draak 

deel I
31 januari : Danny de draak 

deel II
7 f ebruari : De dief van Bagdad

1 4 februari : Voor een handvol 
dollars

21 februari : Tarzans ontvoering
28 februari : Laurel en Hardy 

Sim sala Bim + 
Tekenf ilmfestival

6 maart : Black Beauty
13 maart : Het geheim van het 

gulden vlies (Kuifje)
20 maart : Onkruidzaaiers in 

fabeltjesland
27 maart : En dat we toffe 

jongens zijn

Meestal zijn er óók twee voorfilms. 
In de pauze is er koffie en limo
nade. De films zijn vooral voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar, maar 
als iemand anders graag mee wil, 
breng die dan gerust mee. Als je 
verder nog inlichtingen wilt: ga 
of bel dan even naar het Trefpunt„

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

WIE WIL ONS HELPEN EEN ENQUETE IN 
DE BUURT TE HOUDEN ?
DE REDEN HIERVAN IS OM MEER INZICHT 
TE KRIJGEN IN HETGEEN DE MENSEN IN 
EEN BUURTHUIS WILLEN DOEN EN HOE 
DE BESCHIKBARE RUIMTE VERANDERD, UIT
GEBREID OF AANGEKLEED MOET WORDEN.
MET DEZE GEGEVENS KUNNEN WIJ DAN 
'T TREFPUNT GAAN VERBOUWEN NAAR DE 
WENSEN EN BEHOEFTEN VAN DE BUURTBE
WONERS.
DUS WIE WAT TIJD OVER HEEFT VOOR 
DIT ECHT BELANGRIJKE WERK IS HARTE
LIJK WELKOM BIJ:
WIM DE JONG OF LEO SCHARFF 
BEREIKBAAR IN 'T TREFPUNT 
3e HUGO DE GROOTSTR. 5 
TEL.NR. 842473.

" '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.



De onafhankelijkheid van Suriname.
Suriname wordt dit jaar onafhanke
lijk. Naar aanleiding hiervan heeft 
de redaktie van "de Schakel", het 
personeelsblad van het verpleeg
huis "de Poort", een aantal Suri
naamse jongeren geïnterviewd, waar
van er een paar in het verpleeg
huis werken.
Ze waren allen naar Nederland ge
komen omdat ze of geen werk konden 
vinden in Suriname of hun studie 
niet konden voortzetten. "Als Suri
name geen kolonie van Nederland ge
weest was, zou er ook geen Suri
naams probleem zijn" zo werd geant
woord op de vraag: "Als Nederland 
er nu eens niet geweest was".
"Het onderwijs in Suriname is hele
maal op Nederland gericht. Alles 
moeten wij over Nederland weten en 
er wordt steeds verteld hoe belang
rijk Nederland is. Aan de eigen 
Surinaamse cultuur wordt bijna 
niets gedaan". Xn Nederland aange
komen hadden deze jongeren over het 
algemeen geen echte moeilijkheden 
gehad. De meesten konden na verloop 
van tijd hun draai wel vinden. 
Slechts één van hen had veel moeite 
gehad met het vinden van werk.

Ze vinden de omgang met Nederlanders 
normaal, maar er zijn uitzonderingen: 
met het zoeken van een huis ontstaan 
er nogal eens moeilijkheden, omdat 
de Surinaamse mentaliteit niet door 
de Nederlanders begrepen wordt. 
Surinamers zijn levendiger en dat 
botst dan nog wel eens.

Wat verstaan deze jongeren onder de 
onafhankelijkheid van Suriname ?
De meesten verstaan er een beter 
sociaal, maatschappelijk en cultu
reel leven onder en vrijheid van 
handelen, zowel politiek als maat
schappelijk. Eén van hen denkt dat 
er wel niets zal veranderen. Toch 
vinden de meesten de tijd nog niet

rijp voor de onafhankelijkheid. De 
voorbereidingstijd is te kort en eir 
is een groot werkgelegenheidspro
bleem. Er zijn alleen hele rijken 
en hele armen (met weinig daar 
tussen in).

Er zou goede voorlichting moeten 
komen, zowel hier als in Suriname.
Ze vinden dat er op de t.v. nogal 
negatieve beelden van Suriname te 
zien zijn. Zij zouden het erg goed 
vinden wanneer er nu in Nederland 
alvast begonnen wordt om het ver
trouwen tussen Creolen en Hindoe
stanen te herstellen, om zo elkaar 
beter te leren begrijpen dat ze 
hetzelfde vaderland, n.1. Suriname, 
hebben en dat ze ook samen moeten 
proberen dit land op te bouwen en 
weer leefbaar te maken-na 300 jaar 
van Nederlandse overheersing.

Tweemaal karate- 
goud in Berlijn

Van onze TelesportredactieWEST-BERLUN, dinsdag Twee karate-speciaiisten van de Amsterdamse dojo Chakuriki, de 18-jarige Jan Kunst en de 20-jarige Ronald Kuyt, hebben bij de Europese „all style” -karate- kampioenschappen in West-Berlijn een gouden medaille veroverd.
Kunst werd winnaar in de gecombineerde halfzwaar- zwaargewtchtklasse. Kuyt pakte het goud in de lichtge- wichtklasse.Aan dit evenement in de Deutschlandhalle, waar10.000 mensen de strijd volgden. werd deelgenomen door dojo’s uit Amsterdam,Rotterdam, Maastricht en Groesbeek. In <)e lichtge- wichtklasse eindigde de Rotterdammer Iwan Meeuwis van de dojo Louis Fortes als derde.



Een avond bij de heer van d. B
"Wat willen jullie weten ?" vraagt 
de hr. v.d. B. ons; maar voordat we 
vragen stellen begint hijzelf al 
onstuitbaar te vertellen.
"Laat ik maar bij het begin be
ginnen", zegt hij, "hierachter in 
de van Houweningenstraat heb je een 
badhuis binnen een blok woningen 
van "Oris Huis", daar kon je als je 
tenminste in dat blok woonde voor 
15 ce.nten een ligbad nemen; voor die 
die 3 stuivers kreeg je dan nog 2 
stukjes zeep en een handdoek. En 
rondom dat badhuis, de binnenplaats 
van het blok woningen dus, was een 
gemeenschappelijke tuin met banken; 
die zal een paar keer door de be
woners gebruikt zijn, maar niet veel 
vaker."
"Aan het eind van de Hugo de Groot- 
kade had je een soort scheepswerf 
waar ze vuilnisboten repareerden en 
daar was ook een houthandel, maar 
daar mocht je eigenlijk niet komen 
want daar werd de kade privé-weg; 
en daar waren ook de stadstimmer- 
tuinen."
"De straten in de buurt waren toen 
bestraat met klinkers, de stoepen 
ook." Hij weet nog dat er voor 't 
eerst asfalt kwam in de stad; 't 
eerst op het Damrak "wat ze tegen
woordig asfalt noemen is geen asfalt 
maar bitumen; het oude asfalt leek 
een soort gemalen koffie, dat werd 
dan op de weg gestrooid en dan kwam 
er een rijtje van een man of 6, 
ieder met een soort strijkijzer aan 
een lange steel, waarmee ze het 
wegdek gladstreken."

Van ton tot doorlopende plee.
De hr. v.d. B. heeft eerst met z'n 
ouders op een half woninkje in de 
Marnixstraat gewoond. De huur was 
fl. 1,50 per week. De plee was daar 
nog een ton. Op een dag kwam z'n 
vader thuis en zei: "Moeder, we 
kunnen een woning huren in de van 
Oldenbarneveldt straat met een door
lopende plee (alle w.c.'s van een 
huis hadden een afvoer naar een 
beerput, die eens in de maand leeg 
gezogen werd; kosten: fl. 2,75)•" 
Moeder vond het wel een smak geld 
omdat ze maar een 13 a 14 gulden 
in de week hadden, die z'n vader 
verdiende als meesterknecht in een 
bakkerij (met eens in de 6 weken 
een vrije zondag) maar ze besloten 
het er maar op te wagen.
Nog later wist z'n vader nog een 
mooier huis op de Hugo de Grootkade. 
De huur deed wel fl. 4,- per week, 
maar de kinderen zouden er ten

minste in een bedstee boven elkaar 
kunnen slagen en hoefden dan niet 
meer op de grond te liggen.
Na lang rekenen besloten z'n ouders 
het huis te nemen.
Omstreek 1910.
"Hoe zag de buurt er toen uit ?" 
vragen we. Er blijken allemaal 
bloeiende winkels in de 3e Hugo 
de Grootstraat te zijn geweest.
"En op de hoek van de van Oldenbar- 
neveldtstraat had je Stevens die in 
koloniale waren deed; op de hoek 
had-ie z'n kantoortje met blauwe 
horren voor de ramen. Soms stonden 
er stroop- of honingraten op straat 
en daar zat een vulgat in, waar net 
mijn armpje door kon. Het lukte me 
nogal eens daarvan te snoepen."
"De Rombout Hogerbeetstr. heette 
toen nog 1e Hugo de Grootdwarsstr. 
en de Gilles v. Ledenberghstr. was 
de 2e Hugo de Gr.dw.str. En daar
achter was land waar kermisgasten 
stonden, waarvoor ze je waar
schuwden." De brug in de Jan v. 
Galenstr. was toen nog maar een 
smal bruggetje met 2 gaslantaarns 
ervóór (want das was gemeente 
Amsterdam) en 2 olielantaarns er
achter (want dat was gemeente Slo
ten, waar de nieuwe tijd van gas 
later z'n intrede zou doen).
Achter dat bruggetje was de vuil
nisbelt. Onder een open afdak werd 
de mensenpoep uit de stad gestort. 
En als er dan westenwind was, moest 
je de ramen op de Hugo de Groot
kade wel sluiten want anders was 
de stank ondraaglijk. De "Bolle 
Bof" (= voerman van de vuilniskar) 
had altijd veel as op z'n wagen 
want iedereen stookte turf en 
kolen.
Vuilnisemmers kende je toen nog 
niet. De armen deden hun afval in



een stijfselkissie van 5 centen en 
de wat rijkeren hadden een metalen 
emmer. En bij de Slatuinen woonde 
een boer die al het land bezat tot 
de Haarlemmerweg. Normaal mocht je 
niet op z'n land komen, maar 
's-winters mocht je er wel 
schaatsen. Je kon ook fijn 
schaatsen op de Nassaukade en op de 
v. Oldenbarneveldtkade (die niet 
meer bestaat) en die uitkwam op de 
Achterweg, waar de molen "De Een
hoorn" stond (een houtzagerij) en 
als er geen ijs lag kon je daar van 
balk op balk springend, van de ene 
kant van het water naar de andere 
kant komen of niet natuurlijk, want 
die balken wiebelden en je lag ook 
zo in 't water. Avontuurlijk was het 
wel.

Het eerste gas.

Toen ik als kind op de Hugo de 
Grootkade woonde, kwam vader op een 
keer thuis en zei: "Vrouw, we krijgen 
gas". Moeder had het bijna niet meer 
van angst. Tot dan toe hadden ze 
olielampen (en dan dat lampeglas weer 
roetvrij maken !) en kookten ze op 
zo'n groot fornuis; maar nu kwam er 
dan een apparaat waar je een munt van 
twee-en-een-halve cent in moest 
gooien en dan kon je koken op de 2, 
door de Gemeente in bruikleen gegeven, 
gascomforen. En licht had je er ook 
van, met zo'n gaskousje en een pa
pieren lampekap eromheen die vaak in 
brand vloog want dan stak vader of 
moeder het licht aan en dan waren de 
kinderen aan 1t donderjagen; daar 
moest wat van gezegd worden met de 
lucifer in de hand en voordat je het 
wist stond de kap in brand. Later 
kreeg je minder brandbare kappen.
"Vaak gingen we 's-zondags wandelen, 
m'n broer en ik, naar de Slatuinen 
en de Baarsjes; dan moest je over 
de wipbrug aan 't lange Bleekerspad;

(nu de Clerqstraat), kostte 2 centen 
en de Admiraal de Ruyterweg was toen 
net in aanleg. Een locomotiefje met 
een rij kiepkarretjes voerde het zand 
aan. Al voordat alles klaar was, 
stond er een katholieke kerk, voor 
de toekomstige bewoners. Deze kerk 
"'t Boompje" kwam uit de Kalverstraat 
waar nu V & D staat ('t was gewijde 
grond, dus een katholiek mocht er 
een winkel op zetten) en werd aan de 
Ruyterweg weer opgebouwd."

Het weeshuis, z ie  v o o r p e g i n a

Toen hij 9 was stierf z'n vader.
De hr. v.d. B. kon (en kan nu nog !) 
prachtig tekenen en schilderen, en 
werd aangenomen op de Kunstambacht- 
school, maar hij wilde z'n moeder 
's-avonds niet alleen laten zitten, 
dus werd hij leerling bij een 
schildersbaas. Verken van 7 tot 6 en 
's-zaterdags tot 4 uur voor drie 
kwartjes in de week; na een jaar 
werd dat een gulden. Een glaasje 
bier was 5 centen dus dat kreeg ik 
nooit. Toen hij was, stierf z'n 
moeder en kwam hij in het nieuwe 
Weeshuis aan de Hugo de Grootkade 
(waar nu de Poort staat). Daar, zou 
hij z'n latere vrouw ontmoeten.

Mevrouw v.d. B. was al in het Wees
huis vanaf haar negende (oorspron
kelijk komt ze van Wittenburg).
"De behandeling was er goed en 
menselijk", zegt ze. "De ouders" 
waren erg aardig. "Vader" was 
onderwijzer van beroep en kon erg 
opvoedkundig onderlinge ruzies be- 
eindigen. Je moest er wel hard 
werken. Allemaal houten vloeren in 
de gangen, de keuken en de slaap
zalen, en die moest je goed 
schrobben. En dan steeds die zware 
bedden daarvoor verzetten op de 
slaapzalen.
We waren er met zo'n groep van
20 wezen meestal. Dan woonden de 
"ouders" er nog en er was een naai- 
lerares. En vóór het huis was een



prachtige trap die naar de be
stuurskamer ging.
"Daar mocht je natuurlijk niet op" 
vragen wij. "Jawel" zegt ze, "maar 
dat deed je niet daar was die trap 
veel te mooi voor".

"De meisjes moesten er op hun I8^e 
uit en gingen dan in betrekking.
Ik werd dienstmeisje bij een nare 
mevrouw in de Nic. Maesstraat. 
Donderdagsavonds koper en zilver 
poetsen en verder ook héél hard 
werken. De meisjes die een ziekte 
hadden en dus geen betrekking 
konden krijgen, mochten soms door
leren. De jongens moesten er met
21 jr. uit en gingen dan ergens in 
de kost".
De hr. v.d. B. kwam in de 3de Hugo 
de Grootstraat (aan de overkant van 
waar hij nu woont) terecht.
De hr. en mevr. v.d. B. zijn nu meer 
dan 50 jaar getrouwd en zijn kern
gezond .
"Er zijn bijna geen mensen meer van 
vroeger in de buurt. Vroeger kende 
je iedereen. De buurvrouw is ook 
een oude buurtbewoonster en woont 
hier ook al 37 jaar. Hier beneden 
heeft een vrouw 50 jaar lang ge
woond. Toen de Poort gebouwd werd, 
stond daar 1t huis onder water, 
want het grondwaterpeil was geste
gen" .
"Zijn jullie van 1t Trefpunt ?" 
vraagt mevr. v.d. B. "want ik wil 
wel even kwijt dat ik die zwartge- 
schilderde ramen afschuwelijk 
vind".
De groene kikker.
De hr. v.d. B. kan nog niet 
stoppen met z'n verhaal. Hij zou 
ongetwijfeld dagenlang door kunnen 
vertellen. Hij vertelt nog van de 
Haarlemse tram met z'n enorme kop
lampen die je 's-avonds bij z'n 
broer in de Groen v. Prinsteren- 
straat kon zien aankomen. Een lint 
van lichtjes en voorop die kanjer 
van een schijnwerper. En dan had 
je nog "de groene kikker", die naar 
Sloterdijk reed. Dat is er allemaal 
niet meer. "Mijn jongens heb ik de 
stad goed laten zien; dagen hebben 
we overal rondgelopen. De nieuw- 
marktbuurt met de Kromboomsloot.
De hr. v.d. B. is ondanks dat hij 
zo goed kan tekenen en kunstschil- 
deren z'n leven lang huisschilder 
gebleven en beslist niet tegen z'n 
zin: "Als je ergens kwam, kwam 
je altijd in de rotzooi en je liet 
het altijd weer mooi achter".
Hr. v.d. B. is een vakman van de 
oude stempel. Kan nog houtverven 
en marmer schilderen. Hij laat ons 
z'n zeldzame, prima onderhouden, 
gereedschap zien.

Openings avond

Openingsf eest
Als opening van het nieuwe sei
zoen een groot feest in het Tref
punt. Naast bingo met leuke prij
zen en dansen, werd de avond 
"opgesierd" door bekende artiesten.
Barend Servet (echt waar de echte!) 
met zijn grappen en grollen wist 
de zaal op stelten te brengen (zie 
foto). Ook Fakir Saté oogstte 
applaus; maar vooral de Karate- 
school "Chakurike" had zonder 
meer het meeste succes. De zaal was 
muisstil tijdens de geweldig uit
gevoerde demonstraties. Het dank
bare applaus na iedere demonstra
tie deed de zaal telkens trillen. 
Grote stenen werden met handen of 
voeten doormidden geslagen, waar
bij vooral de enorme zelfdicipline 
van de karate-jongens en meisjes 
(ca. 9 jaar ?) veel respect af
dwong.
Alles bij elkaar een avond om niet 
te vergeten en misschien om vaker 
te houden ?


