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H U G O
OPEN KEUKEN 
Sonja te Rietmolen

GELEZEN IN DE BUURT 
Wim de Jong

/Verantwoording
De buurtkrant verschijnt 
ongeveer één maal per ander
halve maand. De krant heeft 
als doel de belangen van de 
mensen uit onze buurt te 
ondersteunen. Vandaar "krant 
van en voor onze buurt1’.
Hoewel de huizen "de Reiger" 
"’t Trefpunt" en "de Poort" 
het blad mede financieel 
mogelijk maken, is de redak
tie geheel zelfstandig en 
onafhankelijk van voornoemde 
huizen. Ondertekende stukken 
komen ter verantwoording van 
de schrijvers, de niet onder
tekende van de redaktie.
De redaktie plaats in prin
cipe alle stukken die binnen
komen. (Ook artikelen met 
harde kritiek). Alleen



” Soms is ’t alsof ’t onweert ”
"Ach meneer, de mensen zullen 
wel denken dat m 1m man en ik 
overdrijven. Maar ik krijg 
't er van op m !n zenuwen 
soms. Afgelopen zomer is 't 
echt bar geweest. Alle 
avonden dat gestamp aan de 
andere kant van die muur.
En ook nog 'ns overdag. Ziet 
U dat koperen keteltje daar 
op de haard ? Nou, dat stond 
op een plankje aan de muur. 
Tot dat het eraf viel door 
al dat gedreun. En ik kook in 
rammelende pannen. Stel U een 
eens voor dat bij Uw buren 
zo’n 30 man op de houten
vloer staan te dansen.....
Dat kan toch niet, zeg nou 
zelf..... ” •
Mevrouw Weijers woont nu 36 
jaar in de v .Oldenbarneveldt- 
straat. Op nummer 101 naast 
de wasserij. "Nooit een 
woord meneer, want daar hou
den mijn man en ik niet van. 
Ik kan achter nooit de ra
men open zetten vanwege de 
stoom uit de wasserij. Boven
dien zou ik gek worden van 
Hilversum III als zij zomers 
de bovenlichten open xhebben 
staan. -Maar ja, het is die 
mensen hun brood meneer, en 
da’s effe wat anders.
Maar sinds hier op de eerste 
verdieping een volksdans- 
school is gekomen, hebben 
wij geen enkele avond meer 
normale rust gekend. Ik moet 
zeggen dat het nu minder is 
geworden dan van de zomer. 
Maar overlast blijven we 
houden. Ach, 't is jeugd dus 
laat ze dansen. Maar niet 
elke avond. Ik wil die 
mensen helemaal niet in de 
weg staan. Maar elke avond 
"onweer" in m'n huis hoeft 
ook weer niet dacht ik". 
Mevrouw Weijers is niet de 
enige die klaagt. Recht 
tegenover de dansschool 
moesten ze van de zomer hun 
versterker (20 watt) op b 
zetten om boven het "gejengel 
van hier tegenover" uit te 
komen. "Elke avond hadden 
we die afschuwelijke muziek 
in huis. Nu is ’t gelukkig 
weer wat minder zodat we 
rustig onze eigen muziek

kunnen draaien. Maar ik hou 
m ’n hart vast voor de ko
mende zomer"!
Ook mevrouw Hengst (op 101 
3-hoog) zit 's-avonds 
-trillend in m ’n stoel-. 
"Toen het echt te bar werd 
zijn we naar de dansmeester 
gegaan. Maar die zei dat ie 
niet de baas was".

luisteren. Maar niks hoor. 
Binnenkort is er weer een 
huurverhoging. En dat heb je 
dan maar te betalen voor een 
huis waarin je niet rustig 
meer kunt zitten.Laat ze maar 
naar Sloterdijk gaan.Dan zijn* 
wij er vanaf"!
Gevraagd naar kommentaar op 
de geuite klachten, bleek de

"Ik zal wel iemand van het 
bestuur er bij halen".
"En toen riep hij z'n vrouw ! 
Dat noem ik lariekoek meneer. 
We hebben er ook maar de 
hinderwet bij gehaald maar 
dat heeft ook niet geholpen. 
Ze hebben nu op de beneden 
verdieping (dus in de wasse
rij) steunbalken aangebracht, 
omdat de kalk op het wasgoed 
viel!!! Hoe vaak hebben we 
niet aan de dansmeester ge
vraagd om nou eens te komen
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bij de stichting in dienst 
zijnde direkteur en dansle- 
raar nergens van af te weten. 
"Ik heb nooit klachten gehad” 
zo vertelde hij. Na enig 
aandringen herinnerde hij 
zich toch een mevrouw die 
"weleens bij hem langs was 
geweest". "Als er klachten 
zijn dan moeten ze maar naar 
de hinderwet gaan". Verder 
kan ik er ook niets aan doen.
En dat is nu juist de vraag, 
vinden wij #



HAAL UW

KAASn) ww w~w ww wf jn.
I B W  D E
^’̂ ' ^GOOI SE KAASHANDEL/? ^

Dieffenbachia 
Seguina Fleurt u mee • • •

De Dieffenbachia verlangt 
een zeer vochtige atmosfeer; 
pas daarom de "diepe-bord" 
methode toe. Een diep bord 
met water vullen + daarin 
een omgekeerd schoteltje en 
wel zo dat de bodem juist 
boven het water uitkomt.
Op dit "eilandje" kunt U de 
pot zetten; de plant staat 
dan wel met de voet vlak 
bovön doch niet in het 
water. Dagelijks met lauw 
water besproeien.

De Dieffenbachia kan wel 
zon verdragen, doch na half 
april zult U haar in ieder 
geval moeten beschermen, 
want de bladeren verbranden 
gauw. Echter wel op een 
lichte plek zetten en voor
al 's-winters profiteert ze 
graag van de volle zon.
Dieffenbachia1s zullen op 
den duur enkele bladeren 
verliezen, vooral

1s-winters.
Stekken zal in een

Planten
kas moeten 
gebeuren.

Werkgroep Van Houweningen/ 
Hugo de Grootbuurt.________
De werkgroep Van Houwe- 
ningen/Hugo de Groot wil 
hier graag een overzicht ge
ven van hun plannen en akti- 
viteiten.
Het terreintje aan de v.H. 
wordt dit voorjaar weer he
lemaal in orde gemaakt, zo
dat de oudsten en jongsten, 
maar ook anderen er met ple
zier zullen vertoeven.
We hopen, dat het weer zo'n 
mooie zomer mag worden, zo
dat ieder kan sproeien, 
harken en schoffelen. De 
struiken en bollen die er 
nu zijn worden natuurlijk 
aangevuld. Daarvoor is geld 
nodig; het bedrag dat U ge
ven wilt (en kunt) neemt 
mijnheer van Steensel aan.
De grond hoeft niet bemest 
te worden met hondenpoep 
en huisvuil.
De bloembakken worden dit 
voorjaar met medewerking 
van de buurtbewoners weer 
een beetje "ogelijk" ge
maakt, de planten versiert 
ieder voor zijn "eigen" 
bak, want het bedrag in kas 
is beslist te kort voor de 
hele straat.
Fleurt U mee ??
In dezelfde tijd willen we 
in de straten rondom de 
3e Hugo de Gr.str. een 
tegelt .iesaktie gaan hou
den. Vóór de huizen, tegen 
de muur, wordt dan een 
plantje (klimop) gezet op 
de plaats van de eruitge- 
haalde tegel. We willen 
graag weten welke mensen 
dit willen. Vooral de be-

nedenbewoners vragen we 
een briefje met huisnr. 
in de bus te stoppen van 
v .Houweningenstr.33 hs•
De hele aktie wordt op 
één zaterdag uitgevoerd.
Een gulle gever heeft al 
heel wat groen in het 
vooruitzicht gesteld, veel 
zal de grap dus niet 
kosten..
We hebben de Gemeente aange
schreven over het terrein 
van Publieke Werken in de 
v .Reigersbergenstr. (deze 
dienst gaat waarschijnlijk 
verhuizen) om daar een 
parkje aan te leggen.
We kunnen in onze buurt best 
nog wat "groen" hebben.
Het zou een uniek parkje 
worden met veel water erom 
heën (Westermarktkanaal,
Hugo de Grootgracht, Kost- 
verlorenvaart).
Verder hopen we dit jaar nog 
een buurtvergadering te hou
den over de "verkeersvrije 
straat" 3e Hugo de Grootstr., 
tussen de v .Houweningenstr. 
en v .Reigersbergenstr•
U wordt hier nog nader over 
geïnformeerd.
Natuurlijk zijn er nog vele 
dingen op te noemen waar we . 
mee bezig zijn. U kunt eens 
op een werkgroepvergadering 
komen, deze worden om de 
dagen gehouden, op dinsdag. 
Plaats: buurthuis "de Reiger4' 
v. Reigersbergenstr.6 5 .
De eerstvolgende vergadering 
is op dinsdag 1 7  febr. om
20.00 uur.

Een hartelijke groet 
van Uw .medebuu'tbe- 
woner Ruud Out
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Renovatie
U heeft allemaal wel ge
zien dat er al enkele 
maanden lang, sinds 1 sep
tember j.1 . om precies te 
zijn, een heleboel bouw
vakkers (3 0 ) bezig zijn met

perkt is tot de maandelijkse
A.O.W., wordt het moeilijk 
zo'n bedrag op te brengen. 
"Maar ik heb verder niets 
te klagen hoor", stelt hij 
me gerust, "ik ben goed ge
zond en mijn kinderen zorgen 
goed voor me".

het opknappen van de huizen 
van de woningbouwvereniging 
"Onze Woning" in de Van 
Houweningenstr., nr . 2 t/m 
3 6 . Het gaat in totaal om 
6k woningen, zo vertelde 
opzichter Luskus mij, toen 
ik met hem kwam praten in 
zijn kantoortje. Ik dacht: 
heb ik hem ooit zonder hoed 
en sigaar gezien ?
De heer Luskus heeft zelf* 
het plan voor de renovatie 
gemaakt. "Het bestuur van de 
vereniging heeft het goed
gekeurd, nadat de onder- 
houdscommissie, waarin leden 
zitten die vakkennis bezitten 
op het gebied van woningen 
mijn tekeningen hadden be
keken" .
Het meest in het oog spring
ende gevolg van de aanpassing 
van het huizenblok aan deze 
tijd is wel de grote huur- 
stijging: van iets onder de 
fl. 5 0 ,- moeten de woningen 
nu rond de f1 . 1 5 0 ,- gaan 
doen. Daar schrik je toch 
wel even van en wanneer je 
inkomen, net als mijnheer 
Verheijen, die verhuisd is 
van nr. k naar nr. 6 , be-

Hoe komt de hoogte van de 
huur tot stand, vroeg ik de 
opzichter. "Eigenlijk doet 
de Gemeente dat. Die heeft 
een formule die de ver- 
bouwingskosten omzet in een 
nieuwe huurprijs. Ook geeft 
de Gemeente een subsidie 
van +_ 30 °/o. Dat betekent 
echter wel dat de woningen 
die leeg komen, (slechts 14 
van de 6k oorspronkelijke 
bewoners komen terug) toe
valt aan de dienst Herhuis
vesting". De heer Luskus ver
telt trots dat van het 
woningbezit van "Onze Woning" 
in deze buurt reeds 66 per
celen zijn gerenoveerd. De 
huren van die huizen zijn wel 
lager, dat komt omdat ons 
eigen personeel die ver
bouwing heeft verzorgd. Het 
is een bestuursbesluit om de 
renovatie in de Van Houwe
ningenstr. uit te besteden, 
vanwege de tijd-winst.
Het karwei moet klaar zijn 
op 1 maart a.s. en dan is 
de w.c. uit de keuken naar 
de hal verplaatst, daarbij 
is dan een douche gebouwd, 
verder is de keuken betegeld 
en een nieuw aanrecht ge
plaatst + zijn de deuren en 
ramen vernieuwd. Het blijven 
natuurlijk echter twee-kamer 
woningen; naar huidige maat
staven hoogstens geschikt 
voor twee personen. De heer 
Ploeger, die op nummer 22 is 
komen wonen, vertelde me:
"Ik heb vroeger, ver voor de 
oorlog een gezin van 1 2 mensen 
gekend, dat in één van deze 
huizen heeft gewoond". 
Verschillende bewoners met 
wie ik sprak, waren niet 
helemaal tevreden. Mevr.
Van Gurp, die teruggekeerd 
is op nr. 8 : "Ik had graag 
nog wat kastjes gehad in de 
keuken, en volgens mij had 
de keuken op een andere ma
nier ingedeeld moeten worden", 
worden".
"Mijn standpunt is", ver
telt de opzichter, "om de 
renovatie zo goedkoop en 
sober mogelijk uit te voeren 
zodat de mensen naar eigen 
inzicht hun huis verder 
kunnen afwerken. Dat moeten 
ze dan wel zelf betalen, 
maar anders was de huur he
lemaal hoog geworden".

Andere klachten hadden be
trekking op de uitvoering: 
niet goed sluitende deuren, 
scheuren in het plafond, een 
defekte bel. "Ik heb kleedjes 
op de drempels moeten leggen", 
verklaart mijnheer Verheijen, 
"want met dat vriesweer blies 
de koude lucht zo mijn huis 
binnen" . — ------------------ ---

Ook hierop kon 
mijnheer Luskus een antwoord 
geven: "Op dit moment kunnen 
deze klachten nog niet in 
behandeling worden genomen. 
Als de aannemer het karwei 
oplevert, gaan we alle mensen 
af en nemen we op wat nog 
niet goed is. Hij is dan ver
plicht dat alles dan alsnog 
in orde te maken".
Ik hoop dat dat allemaal 
lukt en ik vertrouw daar 
ook wel een beetje op, want 
uit eigen ervaring weet ik 
dat deze woningbouwvereniging 
gerechtvaardigde klachten van 
haar huurders naar vermogen 
probeert op te lossen.

Jan Visser.

Is Nederland de welzijns
staat voor ouderen en 
jongeren met 2 5 0 . 0 0 0  

werkloden ???

Speyer
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H u iy p ii.
pet slechts op eigen winst 
geïnspireerde optreden van 
een huiseigenaar en het ge
brekkig funktioneren van 
ambtelijke diensten en regie 
menten heeft geleid tot een 
ronduit.schandalige situatie 
aan het Frederik Hendrik- 
plantsoen. Links en rechts 
van het huis op nummer 26 
zijn een tiental woningen 
afgebroken, terwijl er nog 
nauwelijks begonnen is met 
het opruimen van de daardoor 
ontstane rotzooi.
Gevolg; een levensgevaar
lijke situatie voor de om
wonenden aangezien een on
geluk in een klein hoekje 
zit

De eigenaar, Sibbel, is n.1. 
van plan om aan het plant
soen een groot projekt van 
koopwoningen te bouwen, die 
mede door het fraaie uit
zicht, een aardige winst 
kunnen gaan opleveren.
Een zelfde soort situatie is 
voorgekomen op het Realen- 
eiland waar volkswoningen 
afgebroken zijn en de nieuw
bouw razend dure koopwo
ningen opleverde, die van
wege de riante ligging grif 
van de hand gingen. 
Vanzelfsprekend niet in de 
handen van de oorspronke
lijke bewoners.

het Huurkomitee

Brandjes, instortingen, 
ongelukken met spelende 
kinderen en niet in de 
laatste plaats ratten zijn 
verschijnselen, die op een 
dergelijke plaats niet uit 
kunnen blijven. Vooral de 
rattenplaag heeft aan het 
plantsoen schrikbarende 
vormen aangenomen: zo'n 
vierhonderd (!!) zijn er 
geteld en de bewoonster 
van het nog eenzaam over
eind staande pand op nr. 26 
vertelde het huurkomitee 
dat ze niet meer naar het 
toilet durft, omdat de 
ratten uit de pot komen en 
dat ze 's-nachts de radio 
en het licht aanlaat uit 
angst voor de overal hoor
bare beesten. De Dienst 
Rattenbestrijding heeft de 
bewoners meegedeeld dat ze 
niet aan de bestrijding 
kan beginnen zolang de 
rotzooi van de sloop niet ' 
opgeruimd is. De aannemer 
en de eigenaar zetten 
echter pas haast achter de 
sloop van de overgebleven 
panden en het opruimen van 
de troep zodra alle wo
ningen leeg zijn en er met 
de nieuwbouw begonnen kan 
worden.

Voorlopig moet middelgrote 
projektontwikkelaar Sibbel 
nog wel even wachten met de 
uitvoering van zijn plannen, 
omdat niet alle bewoners 
even bereid zijn om zich 
soepel naar de Bijlmer te 
laten deporteren. Zo'n haast 
heeft Sibbel nu ook weer niet, 
aangezien de grond natuurlijk 
met de jaren steeds meer 
waard wordt. Zo gaat dat met 
grondspeculatie: terwijl de 
achtergebleven bewoners zich 
de ratten van het lijf 
trachten te houden, wordt de 
grondspeculant slapend 
ri jker.
Natuurlijk zijn er wetten en 
reglementen die verhinderen 
dat een huiseigenaar zomaar 
zijn gang kan gaan. In de 
praktijk blijkt ecWer dat 
er allerlei mogelijkheden zijn 
zijn om de voorschriften te 
omzeilen. Toen de dienst 
Bouw- en Woningtoezicht de 
eigenaar gemaand had om een 
beetje haast te maken, was 
deze daar natuurlijk toe be
reid. Vanaf dat moment komen 
er één tot twee keer in de 
week twee slopers, die een 
beetje over het terrein rond
lopen. Formeel is de sloop dus 
in volle gang. De omwonenden 
hebben echter zo hun twijfels 
over de snelheid waarmee dat 
gebeurt.

Dinsdag 3 februari j.1. be
legde het Huurkomitee Fred. 
Hendrik/Hugo de Grootbuurt 
een vergadering over het 
plantsoen in buurthuis "de 
Reiger". De aanwezige be
woners en een aantal leden 
van het Huurkomitee besloten 
om de in de buurt opgehaalde 
handtekeningen voor een 
snelle sloop en 'betaalbare 
nieuwbouw op het stadhuis aan 
te gaan bieden. Het blijkt 
n.1. keer op keer dat be
staande wetten pas uitgevoerd 
worden als de bewoners aktief 
de uitvoering ervan eisen. 
Tevens zal het Huurkomitee de 
zaak proberen in de publici
teit te krijgen. Ook zal een 
spandoek gemaakt worden, waar
in de aandacht wordt gevraagd 
voor de problemen van de om
wonenden .%
Er moeten nog wel een paar 
problemen worden opgelost 
voordat er tot bouw van voor 
de huidige bewoners betaal
bare huurwoningen kan 
worden overgegaan. Zo zal de 
grond daarvoor onteigend 
moeten worden (aangezien 
nauwelijks verwacht -kan worden 
dat de huidige eigenaar zijn 
winstgevende projektje vrij
willig uit handen zal geven) 
en zal ook een oplossing 
moeten worden gevonden voor 
de verzakking van de huizen 
in de Fagelstraat, die dreigt 
wanneer er geheid zou gaan 
worden. Een alternatief hier
voor zou het pulsen kunnen 
zijn, dat echter ook veel 
meer geld kost. De zaak is 
verre van hopeloos, als alle 
bewoners maar gezamenlijk in 
samenwerking met het Huur
komitee achter bovenstaande 
eisen gaan staan en een 
snelle uitvoering daarvan 
vragen bij de bevoegde in
stanties ,

Voor nadere inlichtingen 
kunt U ten alle tijde 
terecht bij

Marcel Delahay 
v. Oldenbarneveldtstr.23 1 1 1
Yvonne Janssen
3e Hugo de Grootstr. 16 hs

namens het Huur
komitee
Hans Beerekamp

>// >
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Een vreemde verdwaalt hier vast en zeker
Het mooiste gebouw in de 3e 
Hugo de Grootstr., misschien 
wel van de buurt, wordt nu 
gebruikt door de wereldbe
kende organisatie "Amnesty 
International”.
Voorheen zat de apothekers- 
assistenteschool in het ge
bouw. Het is prachtig oud en 
statig met een imponerende 
ingang. Knotsen van deuren, 
die ternauwernood open te 
duwen zijn. Rechts in het 
portaal een luikje met daar
achter de dienstdoende vrij
willigster, tevens telefo
niste. Met een handgebaar 
word ik (zoals later wordt 
uitgelegd) de postafdeling 
ingehaald. Het is één en 
al bedrijvigheid. Stapels 
post zoals brieven, pakjes, 
folders worden in de gereed
staande postzakken gemikt, 
klaar om over de hele 
wereld gestuurd .te worden.
Bettie Ritsema (één van de 
weinige betaalde krachten; 
alles draait zowat op vrij
willigers) vertelt hoe het 
allemaal in elkaar zit; en 
het zit goed in elkaar:
"De organisatie is in 196 1 
door een Engelse advokaat 
opgericht. Hij wilde Wat 
doen om mensen, die om hun 
politieke- of godsdienstige 
overtuiging waren gevangen 
gezet, vrij te krijgen.
Hij ontdekte dat regeringen 
het niet zo leuk vinden als 
het in de wereld wordt rond 
verteld dat zij mensen om 
die redenen vastzetten en 
zelfs folteren. Vooral de 
duizenden en nog eens dui
zenden protestbrieven naar 
zo'n regering willen toch 
vaak gunstig uitwerken. 
Trouwens dat is ook in de 
kranten te lezen: De laatste 
tijd komen er Chilen, Russen 
etc. vrij. Natuurlijk niet 
alleen door de akties van 
Amnesty. (Bettie is duidelijk

verkouden want ze moet haar 
verhaal telkens onderbreken 
voor een papieren zakdoek 
of voor wat proestwerk. 
Trouwens ze praat met een 
neusstem). "Er wordt hier een 
massa werk verzet. We hebben 
b.v. een vluchtelingen-afde
ling waar we vluchtelingen 
opvangen en begeleiden.
Verder adoptiegroepen die 
per groep drie gevangenen 
proberen te helpen. Hulp aan 
de gezinnen etc. En natuur
lijk de kaarten-akties, die 
wel het meest bekend zullen 
zijn. Daarnaast verzorgen wij 
publikaties over de 'toestanden 
in allerlei landen. Je ziet, 
we hoeven echt niet stil te 
zitten".
Aan het eind van de tafel is 
mevrouw Manheim druk in de 
weer met het klaar-leggen van 
het bestek en bordenwerk.
Dit voor de "tussen-de-middag- 
hap". "Zeg maar Bep hoor, dat 
zeggen ze hier allemaal". Ze 
steekt ons een koekje toe met 
de woorden: "Eet op, het zijn 
de laatsten, dan kan de ver
pakking weg". Als ik zeg dat 
ze het allemaal zo gezellig 
maakt: "Dat moet ook want ze 
werken er allemaal hard voor". 
Bettie vult dan aan: "U doet 
al zo ongeveer drie jaar mee 
he ?" Mevrouw Manheim oh par
don Bep dus: "Daar moet ik 
even over nadenken, ja tegen 
de drie jaar. We zaten hier
voor boven Kriterion, je weet 
wel die bioskoop in de Roeter- 
jstraat; daarvoor in een kel- 
Idertje aan de Jacob v. Lennep- 
jkade.
Maar er zijn zo'n 20 a 30 
vrijwilligers hier elke dag, 
en daarvoor was het dd&r 
veel te klein. Je zat daar 
gewoon op eikaars schoot ha 
ha ha. In januari 1975 zijn 
we hier ingetrokken. Het is

een geweldig gebouw hoor, 
echt een verbetering".
Bettie knikt hierop beves
tigend: "Je kunt erg leuk 
door die gangetjes en kamers 
dwalen. Een vreemde ver
dwaalt hier vast en zeker. 
(Nou dat klopt, want toen 
ik naar buiten wilde, kwam 
ik eerst uit in het ver- 
warmingshok).
Ik vraag Bettie of ze nooit 
bedreigt worden als ze met 
een aktie bezig zijn.
Bijv. toendertijd met die 
Spanje-aktie. Ieder jaar 
gaan er tenslotte veel 
mensen naar dat zonnige 
vakantieland. Dus een doos 
poep of een steen door de 
ruiten kan dan best* ge
beuren ? Bettie: "Nee hoor, 
dat is mij nog nooit over
komen. Wij zijn trouwens 
niet zo rellerig eigenlijk. 
We krijgen wel een enkele 
keer een boos telefoontje, 
dat wel. Daar praten we 
dan uitgebreid mee, erg 
serieus hoor. Maar van poep 
en bakstenen, geen last 
hoor !! Die hondepoep op 
de stoep voor het gebouw, 
daar moet je eens wat over 
schrijven. Dat is een 
schandelijke toestand".
Ik beloof haar dit te ver
melden en pak m'n spulle
tjes bij elkaar om het hier 
maar bij te laten. Daarbij 
komt dat mevrouw Bep dui
delijke signalen geeft dat 
er onderhand gegeten moet 
worden.
Bettie: "Als er mensen 
zijn die wat meer informa
tie willen over Amnesty dan 
komen ze maar langs hoor, 
de folders liggen klaar.
Dus op nr. 7 in de 3e Hugo 
de Grootstraat.



Lieve Huga
Huga beantwoord alles wat U 
maar kwijt wilt.

Lieve Huga.

Meteen toen ik de brief van 
mevr. B. in de vorige buurt
krant las, dacht ik: "moet 
dat nou"? Elk tijdschrift 
of blad heeft wel een lieve 
Huga of een Lita, die elke 
week weer honderden’proble
men moet oplossen. Ik vind 
dat wel goed hoor, lieve 
Huga, maar ik vraag me wel 
af waarom iedereen altijd 
zo nodig over z ’n problemen 
moet schrijven. Waarom niet 
eens een fijne brief dacht 
ik toen, dus dat doe ik dan 
nu maar:
Ik ben een gelukkige moeder 
van drie kinderen, twee 
dochters en mijn zoontje.
Ik ben 37 jaar en al 12 jaar 
getrouwd met mijn man, die 
altijd voor ons klaarstaat.
We wonen wel te klein en we 
zouden daarom ook graag een 
wat grotere woning hier in 
de v.H.straat willen hebben, 
maar daar komen we niet voor 
in aanmerking bij het C.B.H. 
Moet ik dan nu soms maar de 
hele dag sjagrijnig door mijn 
te kleine huis gaan lopen, 
zodat mijn man en kinderen 
ook sjagrijnig worden ??
Ik vind van niet !! Want zij 
kunnen daar toch ook niks 
aan doen ! Mijn man is de he
le dag naar zijn werk en hij 
doet zijn werk met plezier; 
dat hoor je toch ook niet elke 
dag meer !
We hebben al een paar jaar 
een auto, maar 1t is wel 
jammer dat het allemaal zo 
duur is geworden want eerst 
gingen we bijna elk weekend 
met de Simca naar de duinen 
1s-zomers. En daar genoot ik 
van. De mensen moeten niet 
zo klagen, want ik heb ook 
haast geen uurtje over voor 
mezelf. Dat kan natuurlijk ook 
ook niet met 3 flinke kinde
ren maar dat hoeft ook niet, 
waar ben je anders voor ge
trouwd, nietwaar ?

P .S . Ik moet wel even kwijt 
dat ik het een slechte op
lossing vond, die U voor 
mevr. B. had. Wat had ze 
daar nu aan ?

mevr. T. van H.

Lieve mevr. van H,
Dank U voor Uw fijne brief ! 
Vanzelfsprekend is er in 
deze rubriek ook plaats voor 
gelukkige brieven; 't is 
alleen jammer dat we zo 
weinig brieven als de Uwe 
binnenkrijgen. Maar misschien 
doet dit goed voorbeeld, goed 
volgen ! We hopen het !
In Uw P.S. schrijft U dat U 
het niet eens bent met mijn 
oplossing voor mevr. B.; wat 
U wèl een goede oplossing 
vindt, schrijft U er echter 
jammer genoeg niet bij...
Horen we dat nog eens van 
U, of eventueel van andere 
lezers ? Graag.

Vriendelijke groeten en 
tot volgende maand.

Huga.

Ingezonden 
stukken
Geachte redaktie,

De bijdrage van Helene Ver
heijen in het Kerstnummer, 
dat ik toevallig bij een 
bezoek aan "de Poort" onder 
ogen kreeg, is volkomen 
juist. Helaas moet ik zo 
nu en dan een familielid 
bezoeken in "de Poort" en de 
egoïstische parkeermethode 
heeft mij altijd geergerd. 
Waarom niet langs de 
trottoirrand aansluiten en 
een ruimte overlaten waar 
nog .juist geen auto meer kan 
staan ?
En dan nog het volgende! 
kan de redaktie geen op
lossing vinden, die er 
toe leidt dat het autowrak 
Porsche) aan de waterzijde 
voor de ingang van "de 

Poort") verwijderd wordt ? 
Ook de bakfiets (voor de 
Kerkzaal) die naar mijn 
mening als opslagruimte 
wordt gebruikt, staat node
loos in de weg. Ik zou nog 
willen vragen of U de 
egoïstische parkeerders 
eens d.m.v. een briefje 
onder de ruitenwisser op 
hun foute rijstijl kunt 
wijzen. Ze lezen ten slotte 
niet allemaal de buurtkrant.

H.J. Verguien.

Antwoord van de redaktie:

Autowrak: is inmiddels ver
wijderd.

Bakfiets: behoort aan een 
verzamelaar van 
kranten !

Betr. Uw vraag over een 
briefje onder de ruiten
wisser: redaktie hoopt dat 
door het plaatsen van het 
artikeltje van Helene Ver
heijen en Uw brief de 
autobezitters hun auto 
beter zullen parkeren. 
Hopelijk is men nog niet 
de parkeerlessen uit de 
rijschooltijd vergeten !!

mrni

5 kilo fl 3,75 7 kilo fl 5.25

■* [SNEL- J
1e Hugo de Grootstraat 16 Telefoon 28 0307

Wanneer U geen tijd heeft wassen wij voor U! ! ! ! !

LET OP!!! LET OP!!! !i
Goedkoopste adres voor Uw Chocolade - 
Boxen bonbons - snoepjes - koekjes!!!! \I I I

Let op Uw uitgaven!!!! J 
Voor Cadeau Boxen bonbons ! 
guldens onder de prijs!!!! 
en toch KersVersüü

Komt U even langs tot ziens in de zaak!!!! ^  S/
Tuyp’s SuperChocolaterie j
2e Hugo de Grootstraat 22 Amsterdam ^  ^  ]
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pe n  k e u k e n
In het tweede jaargang van 
de buurtkrant zult U nu ook 
.een vaste kookrubriek aan
treffen, waarbij voor de 
liefhebbers steeds een hasj —
recept zal worden gegeven.
Er moet echter wel opgemerkt 
worden dat ook zonder hasj 
de gerechten de moeite van 
het proberen waard zijn.
Deze keer beginnen we met 
wat erotische ! recepten.

Bronsmelk

Ingrediënten 
eidooiers 

,1 / 8 slagroom 
stukje boter 
Peren-nektar 
poedersuiker 
zout

Klop de k eidooiers en 
meng deze met 1/8 onge
klopte slagroom. Smelt 
het stukje boter en voeg 
dit samen met de Peren- 
nektar + poedersuiker 
aan het eerste mengsel 
toe; een beetje zout 
naar smaak.

Priktol
Ingrediënten
1 eidooier
2 eetlepels griesmeel 
1 glas port of rum
1 eiwit
nog een eetlepel griesmeel

Klop de eidooier met de 
twee eetlepels griesmeel; 
rum of port erbij gieten 
en goed roeren.
Het eiwit opkloppen en de 
resterende griesmeel erbij 
voegen; doorgaan met kloppen 
tot het goed stijf wordt. 
Meng dit met het eerst ver
kregen papje.

buldozer

Ingrediënten 
Ketjap
2 ons kalfspoulet 
1 gebakken schol 
1 ui
1 aubergine
3 preien 
\  pond tomaten 
1 ons kantarellen of

champignons 
zout + peper + tijm 
basilicum 
bonenkruid 
hasj
1 paprika 
azijn
Bak het vlees totdat het gaar 
is; daarna de tomaten schil-*- 
len, de ui fijnsnipperen, de 
aubergine kleinsnijden en dit 
alles met een scheutje azijn 
en de kruiden 20 min. laten 
suddderen. De kantarellen of 
champignons in een apart 
pannetje even laten bakken, 
en in een kommetje doen.
Nu de preien goudgeel 
bakken, de rest van de to
maten en de aubergine erbij 
doen met de knoflook en een 
scheutje azijn en dit 
zachtjes laten sudderen.
Nu de vis schoonmaken en in 
stukjes verdelen en de hasj 
en een scheutje ketjap in 
een schaaltje aannjaken; dit 
in het preipannetje doen en 
10 min. met een deksel op 
de pan laten sudderen.
De inhoud van de 2 pannen 
samen met de kantarellen 
of champignons door elkaar 
roeren en opdienen.

De ontwerpers van C&A hebben 
zich weer eens van hun al 
•jaren bekende kant laten 
zien. Ook dit jaar (afgelo
pen maandag 1 6 febr.) bleek 
de mode-doos weer uit te 
puilen met weinig opzienbare 
kleren.
Zo te oordelen stappen we 
degelijk en netjes de hope
lijk vlug komende lente 
binnen. Houtje-touwtje 
jassen in gebroken wit, voor 
de tieners en late twens. 
Zoals vroeger !
Korte spijkerbroekjes tot in 
de taille.
En dan natuurlijk weer die 
vervelende gestreepte trui
tjes met een boothals, in 
rood met wit of, U raadt het 
al, blauw met wit.
Met een 3-kwart wijde mouw. 
Verder voor de jonge meiden 
platte gympies (wit).
Voor de dames is er "ge
lukkig" weer veel zwart met 
wit of, U raadt het al, 
blauw met wit.
Trui met streepje en daarbij 
een rok die breder is ge
streept. Alles in dezelfde 
kleur.
Ook werden er wollen jurken 
getoond in naturel en 5 cm. 
onder de knie. Met ergens 
een randje rood. Een ver
rassing waren de ongemakke
lijke kokerrokken. Rood en 
strak natuurlijk.
C&A-toch-voordeliger maar 
leuk is-toch-weereffe anders.

vmy ra
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ciale ontwikkeling, het 
ontwikkelen van zelfver
trouwen, initiatief en het 
aankweken van interesses.
De peuters maken tevéns 
kennis met een groot aantal 
materialen zoals blokken, 
kneedklei, verf, stepjes, 
zand, papier, plaatjes, 
tekenstiften etc.
Iedere donderdag gaan we 
in het Marnix-bad zwemmen 
van 1 1 .0 0- 1 1 . 3 0  uur waarbij

Tijden van de speelzaal: 
8 . 3 0  tot 1 2 . 3 0  uur.
Voor inlichtingen kunt U 
zich wenden vanaf 12.00 
uur, tot de peuterspeel
zaal "De Reiger", v. Rei
ger sbergenstr. 6 5 , tel.
84.5676.

Ankie en Hedy 
peuterspeelzaalleidsters

Naaiklub.ie .
Op de naaiklub van buurthuis 
"de Reiger" is nog plaats 
voor dames, die zich onder 
deskundige leiding van mevr. 
Steenwinkel willen bekwamen 
in patroontekenen, knippen, 
naaien enz.
Iedere donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur.
Kosteni f1. 15>- per maand. 
Buurthuis de Reiger, v. Rei
ger sbergenstr . 6 5 , telefoon
81».5 6 .7 6 .

van elk kind een vader of 
een moeder meegaat.Nieuwe leden gevraagd

Nog meer nieuwe leden
Macramé/Batikken/Stofbe- 
drukken.__________________
Op onze klub, woensdag
ochtend van 10.00 tot
12.00 uur in 't Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstr. 5, 
is nog plaats voor nieuwe 
leden. Bel nr. 84. 2̂ * .73 
('t Trefpunt) of 18.10.52 
Wil Donker.

3-turven hoog
Peuters
De peuterspeelzaal van 
buurthuis "de Reiger" 
biedt aan peuters van 2̂ - 
tot k jaar gelegenheid, om 
onder leiding van 2 leid»* 
sters Ankie en Hedy met 
elkaar te leren spelen.
Dit stimuleert o.a. de so-

Dierenspeciaalzaak Spithorst
Ze Hug-o de Gr 0 01st r, 9 Telefo on 8 k582,2,.



Mokum in de 
Hugo de Groot
Op vrijdagavond 30 januari 
j.1. was er weer een ge
zellige buurtavond in "de 
Reiger". Het Mokums Jordaan- 
kabaret verzorgde een 
avondvullend programma met 
ouderwetse liedjes.
In een gezellig café-decor 
werden door dit in het 
Amsterdamse levenslied 
gespecialiseerde amateur- 
gezelschap schlagers ge
bracht als "Geef mij maar 
Amsterdam" en een pot
pourri uit de Jantjes. 
Begeleid door de vinger
vlugge accordeonist 
bracht de "Jordaanse 
nachtegaal" o.a. een 
opera-medley en een 
schitterende vertolking 
van "Summertime". Ook moet 
de "zoon van Al Johnson" 
vermeld worden die 
prachtige uitvoeringen 
bracht van oude hits van 
de echte Al Johnson als 
"Swanee" en "Sonny Boy".
De echte ster van de 
avond was echter het 
voornamelijk uit bejaarde 
buurtbewoners bestaande 
publiek, dat fantastisch 
meedeed.
Voor de meeste mensen werden 
heel wat oude jeugdherin
neringen naar boven gehaald, 
zoals bij de vertolking van 
"de Dievenwagen" door Hans 
"de Snor". Echter ook zijn 
creatie als "Opa" oogstte 
veel bijval.
Hoogtepunt van de avond was 
een polonaise waarbij 
werkelijk de hele zaal mee
deed. De avond werd beslo
ten met een tombola met 
als hoofdprijzen een fruit
mand en een elektrische 
klok. Het was jammer dat het 
die avond zo koud was. Dat 
heeft ongetwijfeld heel wat 
mensen weerhouden om de 
straat op te gaan. Voor de 
ruim 60 aanwezigen is het 
een onvergetelijke avond ge
weest.

Dick v.d. Heijden

H u gen o o t j es

De bewoners van de Hugo de 
Grootbuurt kunnen een ad
vertentie ofwel "Hugenootje" 
plaatsen. Heeft U iets te 
verkopen/kopen of heeft U een 
een oplossing nodig voor Uw 
kinderen (oppas) of goud
vissen etc., plaats dan een 
Hugenootje.
De prijs die U betaalt voor 
het plaatsen (1x) van een 
Hugenootje is fl. 2,50.
Deze prijs geldt voor 3 
regels tekst. Voor elke re
gel meer betaalt U fl.1,- 
extra.
Bij de heer Speyer van de 
redaktie kunt U terecht voor 
het plaatsen van een Huge
nootje. Adres: J. v. Olden- 
barneveldtstr. 98', tele- - 
foonnr. 8^.2 3 .3 0 .
Te koop:|
Elektrische plaatverwarming 
en oliekachel.
Telefoon: 82.03.22. Ted 
Nieuwenhuizen, w.s. Mireille
Gevraagd :|
Buitenlandse tijdschriften 
voor de buurtkrant Hugo de 
Groot. Heeft U nog wat 
over of weet U iemand die 
ze wil afstaan, bel dan 
even tel.nr.: 86.31.36.
Wij halen ze dan bij U af.
Bij voorbaat hartelijk 
dank. De redaktie.

A d m in is t r a t ie k a n t o o r  U ieu w en hu izen  £.V. 
voor q| hw ver ze k e r in g e n  en  leningen 
W.S .  Mireille , te l. B l .  0 3 .2 2 .

Gelezen in de 
buurt

Dr. Rijk Kramerschool
Als Uw kind naar de grote
school gaat.

De onderwijzers van de Dr. 
Rijk Kramerschool hebben 
een informatiegidsje in 
elkaar gezet. Het gidsje 
staat vol wetenswaardighe
den voor ouders die hun 
kroost naar de "grote 
school" willen doen. De 
eerste stap op de grote 
mensen-ladder, zogezegd.
Uit het gidsje blijkt dat 
de onderwijzers het be
langrijk vinden dat de kin
deren -spelenderwijze- 
kunnen leren. Geen saaie op- 
dreunlesjes dus, maar on
derwijs met veel spelletjes, 
excursies, leesboekjes, een 
eigen tuintje en eigen huis
dieren .
Op woensdagmiddagen en. ook 
wel op gewone schooldagen 
maken we met de kinderen 
van school studietochtjes 
naar verschillende plaatsen.
B.v.: Het Rijksmuseum,
Artis, de haven, de boerde
rij, het Centraal Station, 
Castricum, het postkantoor 
enz. De kinderen doen op 
deze manier veel ervaring 
op, die van groot belang is 
voor hun ontwikkeling.
Wilt U informatie of wilt U 
Uw kind opgeven ? Het adres 
is: Nassaukade 124, tel.
84.55.5*+. ,

Hondepoep
De reden waarom wij dit in 
onze buurtkrant schrijven is 
de volgende:
Het komt veel voor dat de 
mensen hier uit deze buurt 
hun hond niet weten uit te 
laten. Als wij de straat op
gaan is het verschrikkelijk

zoveel hondenpoep er ligt op 
de trottoirs; het is net een 
glijbaan. De hond kan er 
niets aan doen, maar wel zijn 
baas. Wij zeggen daarom: in 
de g:oot met die hoojp.
Houdt onze buurt schoon.

L. Rekers 
v .Oldenbarnev.str.95 f

S i g a i - e n m a g a z i j n

VERWEIJ,,
AGENTSCHAP
GEMEENTEGIRO

84 4i)H2

2e Hugo de (.roulslriial

Warme Broodbakkerij

P. RODENBURG
Gespecialiseerd in 
krentenbrood

BILDERDIJKSTRAAT 76
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doet u het zelf? tel. 84 26 Q6revdan naar
loodgietersbedrijf

voor al uw sanitaii 
artikelen f
3e hugo de groot
straat 15
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GEACHT BESTUUR,

gratis Klimop bestellen 
B AP bellenDIT JAAR BESTAAT DE ZAAK 35 JAAR.

IK HAD HET IDEE,ALS DANK AAN DE BUURTBEWONERS VOOR HET VERTROUWEN IN MIJ? 
EEN ACTIE TE HOUDEN IN FEBRUARI-MAART,DOOR BIJ ALLE BEWONERS VAN BENEDEN
HUIZEN IN ONZE BUURT EEN KLIMPLANT TE PLAATSEN AAN DE STRAATZIJDE,ONDER 
HET MOTTO " BAP MAAKT DE BUURT GROEN
MEN BEHOEFT ZONDER ENIGE VERPLICHTING NAAM EN ADRES OP TE GEVEN,WAARNA WIJ 
VOOR DE PLANT ZORGEN INCLUSIEF AARD.
MIJN VERZOEK IS NU,WILT U HIER BEKENDHEID AAN GEVEN EN VOOR VRIJWILLIGERS 
ZORGEN DIE HET PLANTWERK DOEN.
EEN VAN MIJN MENSEN ZAL DAARVOOR AANWIJZINGEN GEVEN.

MET VRIENDELIJKE GROETEN. 

BAP BLOEMENSERVICE B.V.
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