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Dit keer een dunne buurtkrant
wilt u da، de buurtkrant 

dikker in Uw bus ̂٠ vaker 
 valt ??؟?

Gewoon even donateur 
.w o r d e n
hetgeen u kunt

iro 
R. te

42.

Helaas hebben we niet ge- 
noeg geld om ook deze 
buurtkrant op ■de gebruike- 
lijke dikte in uw brieven- 
bus te laten glijden.
In het geheel zijn het II 
pagina's, waar er wel zo'n 
3 vana£ gaan voor de re-

ث؛:،تثةنقئأق؛ج«مث،مثت- ؛ةمتتمممةمث؛ةت،ةئء
bijdrages, want zonder dat 
konden we wel helemaal op- 
houden.

op gemeente ؛ 
18 و6ا <اااا , S.L.

Stort,
Dissel

2e Hugo de Groots(

Tekenfestijn ٧٥٥٢ alle kinderen

de
2 of

١- vader en moede]
2. de woning
3. de buurt

(graag erbij zetten 
tekening voorstelt; 
3).

Alle kinderen in onze buurt 
van 6-12 jaar (ook jij die 
nooit aan een teken-festijn 
rïeedoet) kunnen meedoen aan 
een teken-festijn.
De bedoeling is dat je een 
tekening maakt van ê ê n van de 
^ U e B S t a a n d e  onderwerpen:

De jury bestaat uit het re- 
daktie-team, die de teke- 
ningen zal uitzoeken die in 
aanmerking komen om in het 
a.s. Kerstnummer van de 
buurtkrant afgedrukt te 
worden + natuurlijk een fot>، 

van jezelf ؛

Je moet de tekening vóór 
25 november a.s. (met je 

اا،اااه , adres, leeftijd) in de 
brievenbus doen van:
v . ©ldenbarneveldtstr. 98' 
(bij de hr. $peyer)
of
2e Hugo de Grootstr. 42''' 
(bij Ronald en Sonja te 
Rietm ol e n) .
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Buurtkrant
gemist?
Wanneer bij de bezorging 
van de buurtkrant (per 
ongeluk) uw brievenbus wordt 
overgeslagen/vergeten, 
u dit ،elefonis،:h door( 
aan het redaktie-adres

Uw^krant^zal dan alsnoj 
zorgd worden.

kunt
;even
(zie

be-
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Onze 
warme 

maaltijd

van oudere buurtbewoners op 
woensdagmiddag is:
- gezellig
- lekker ■
- n i e t  duur
- en
er zijn nog een paar plaat- 
sen vrij aan tafel.
Kom eens kijken woensdag om 
een uur of ه en vraag naar 
Sofia.

Kerst-in voorouderen
Niemand hoeft le Kerstdag 
alleen door te brengen, 
want wij maken er een feest 
van in het buurthuis.
Zoals ieder jaar zijn de 
ouderen onder ons welkom op 
deze dag. Welkom, 0» te ge- 
nieten van een vrolijk pro- 
gramma en deel te nemen aan 
koffietafel, lunch, borrel 
en diner.
We houden rekening met 
diëten en ال kunt ook worden 
~ De kosten zijn

fl. 15,-- per persoon.
 weet het zelf, een feest ال
kos t heel wat voorberei- 
ding. Wilt ال er aan mee- 
werken ? Graag ؛
Met uw hulp, voor informa- 
tie of voor aanmelding 
kunt ٥ in de maand no- 
veaber terecht bij Sofia,
V. Reigersbergenstr. 65 
(dinsdag t/m vrijdag- 
m i d d a g ) .

Waarom burenhulp ?
betrokkene kan dit halve 
uurtje van veel belang zijn. 
Denk eens aan: recepten weg- 
brengen, medicijnen ophalen, 
boodschappen doen, kleine 
klusjes in huis verrichten, 
hond uitlaten, planten ver- 
zorgen, vuilnisbak aan de 
straat zetten. Zo zijn er nog 
tientallen andere bezigheden, 
waar uw buurman of buurvrouw 
huizenhoog tegen opziet en 
waar uzelf helemaal geen 
moeite mee heeft.
Daarom burenhulp
Als u 'denkt, dat u uw buren 
en daarmee de leefbaarheid 
in onze buurt een beetje wilt 
helpen (en, zoa,ls gezegd, het 
hoeft niet veel tijd te 
kosten; het mag natuurlijk 
wel I) vul dan het strookje 
in en doe het in de bus van 
buurthuis "de Reiger",
V. Reigersbergenstr. 65, of 
kom daar even langs op de 
woensdagochtend tussen 0 ا- 
12 uur.

naam
adres
telefoon

wil best zijn •buur 
een keertje helpen.

0 7  De burenhulp gaat voor- 
lopig van start voor de vier 
huizenb 1 ol؛k e n , die begrensd 
worden door de 2e Hugo de 
Grootkade en de V. Reigers- 
berge^str.
Dit, omdat er (nog) te 
weinig mensen z^jn om een 
burenhulp voor de gehele 
Hugo de Grootbuurt te be- 
ginnen. Mocht blijken dat 
het gebied te beperkt i s , 
dan zal de burenhulp zeker 
worden uitgebreid (mits er 
voldoende mankracht is ؛!)

Dagelijks ontstaan er in 
vele woningen opeens moei- 
lijke situaties, die de 
betrokken bewoners voor 
grote problemen stellen.
Deze problemen kunnen soms 
heel eenvoudig worden op- 
gelost door familieleden 
of vrienden, maar zij zijn 
echter niet altijd bereik- 
baar.
En je buurman dan ?
In onze buurt gebeurt het 
inderdaad vaak, dat een 
buurman of buurvrouw je 
spontaan helpt bij iets 
waarmee je niet alleen 
uit de voeten kan.
Er zijn echter ook nog veel 
mensen, die in hun eentje 
met hun problemen en pro- 
bleempjes moeten blijven 
worstelen, zij hebben geen 
٥٤ slecht kontakt met hun 
buren, omdat ze pas in de 
buurt wonen en de buren, die 
hen zouden kunnen helpen, 
niet kennen; of omdat ze 
slecht ter been zijn en 
moeilijk het huis uitkomen.

Dit wordt de opzet van de 
burenhulp I
Mensen die hulp nodig hebben 
kunnen woensdagochtend 
tussen هه.ها en 12.00 uur 
bellen naar buurthuis "de 
Reiger", telefoon 84.56.76 
of kunnen daar langs komen, 
V. Reigersbergenstr. 65 en 
moeten dan vragen naar Anne 
Stijkel of Menno E v e r s . 
Degene, die woensdagochtend 
in. "de Reiger" zit, ontvangt 
de hulpaanvragen en kijkt 
welke buurtbewoner bij dat 
karweitje wil helpen.
Het zijn meestal karweitjes, 
die niet veel tijd vragen 
(een half uurtje in de week 
of minder); maar voor de
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Verkoopt bijna alle stucadoors en
doe-het-zelf materialen voor het opknappen van ٧١٨٢ woning  Geopend van 7.30-16.00 Zaterdags 9.00-12.00
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Verandering van het Hugo de Grootpiein
KOOKCLUB/TONEELCLUB
In buurthuis "de Reiger" 
gaan binnenkort 2 nieuwe ak- 
tiviteiten van start; zo 
gauw als er genoeg kinderen 
zijn

De kookclub is waarschijn- 
 op maandagmiddag van ءاثن1
 uur. Er is plaats إ 6 - 4
voor 6 :neisj.es van 7 tot 
 "",١ .jaar. De prijs is fl و
Omdat het maar kort is, gaan 
we alleen kleine dingen ma- 
ken zoals: koekjes, panne- 
koeken, po£fertjes, slaatjes

De toneelclub is op vrijdag- 
middag van 4 - .uur إ 6 
Er is plaats voor 8 kinderen 
tot 10 jaar. De prijs be- 
draagt £1.
Het is de bedoeling dat we 
a£hankelijk waar we zin in 
hebben toneel o£ poppen- 
kast gaan spelen, o£ de be- 
nodigde spullen gaan maken. 
Ook kunnen we met z'n allen 
naar een voorstelling gaan. 
Dat zal dan alleen op een 
andere dag zijn, maar dat 
zien we dan wel.

Kinderen die zin hebben ٠؟  
met één van deze clubs mee 
te doen >، ٥٥١١^١١  bellen naar:
buurthuis "de Reiger"
V. Reigersbergenstr. 65 
tel. 84.56.76.
Je kan ook elke dag na vier 
uur langskomen. Ik hoop dat 
er gauw genoeg kinderen 
zijn, zodat we kunnen be- 
ginnen.

Yolanda

PRAAT EN BESLIS MEE OVER ONS 
PLEIN ؛؛

de werkgroep van
Houweningen.
Kontaktpersoon:
Menno Evers 
V. Houweningenstr. 

hs .

De Gemeente hee£t ons laten 
weten, dat zij van plan is 
het Hugo de Grootpiein te 
gaan veranderen. Het plan 
hee£t betrekking op de daar 
aanwezige secundaire (vent-) 
wegen alsmede de aangren- 
zende trottoirs. De vent- 
wegen zullen versmald worden 
van 5.40 meter tot 2.50 ae؛ 
ter, zodat er voor de winke- 
liers nog genoeg ruimte is 
voor laden en lossen.

C P

Er worden Ams t e r d amm e r t j e s 
banken e.d. geplaatst, zo- 
dat er op het plein niet 
meer g e p ^ k e e r  .kan worden ؛؛
Ook komen er zgn. inrit- 
b an d en  hierdoor kunnen de ؛
automobilisten - bij rood 
licht - niet zo makkelijk 
meer "e££e snel" de bocht 
om.
Plezierig voor het winkelen 
de publiek: het trottoir 
voor de winkels wordt 5.80 
meter breed; en ٠٥١٢ voor de 
voorbijgangers een veel 
groener gezicht: vólgens 
het plan zullen er maar 
lie£st 36 bomen worden bij- 
geplant.
Dit zijn aardige plannen van 
de Gemeente, maar vindt u 
dit ook 0  hee£t u geheel £أ 
andere gedachten over de 
aankleding van het plein ?
 daar achter te komen ءة
wordt er aan het eind van' 
dit jaar o£ begin volgend 
jaar een buurtvergaderiné 
gehouden. De Gemeente kan 
dan zien, welke ideeën, wij , 
Hugo de Groters, hebben ten 
aanzien van het plein.
D :vergad'ering is ؛؛
maandag 15 november a.s. 
om 8 uur 's-avonds in buurt- 
huis "de Reiger", V. Reigers 
bergenstr. 65

VOOR AL UW STRIPVERHALEN O.OK INKOOP OUDESTRIPS

STRIPANTIKWAR1AAT „RICHARD”



Van naar buurtkafee
Treff-Inn intervieuw met Astriden ٧؛ ٨^٢٢١ ٢١٥٠٢ $٠٨^؛ €٨١٨٨٨٦

Âirii

W i j : "Hebben jullie nog 
ideeën wat er allemaal in 
Treff Inn kan gebeuren aan 
leuke aktiviteiten ?"
"Ja, er c؛o،؛t in ieder geval 
een vaste barman of vrouw 
komen (wie wil ?) en de 
Treff Inn moet zo vaak moge- 
lijk open. Ook op de donder- 
dagavond en de zaterdag- 
a v o nd . Dansavonden houden, 
of heel goeie films draaien 
of toneel en cabaret. Als 
het maar gezellig is. Of we 
kunnen eerst met z'n allen 
naar bijvoorbeeld Andrë van 
Duin en daarna naar Treff 
Inn voor een drankje."

"Willen jullie nog iets ter 
afsluiting van dit inter- 
vieuwtje zeggen ?"
Mirjam: "Ik wil alle mensen 
in de buurt zeggen dat er 
nu een leuke buurtsoos i s . 
Kom eens langs voor een 
kopje koffie. Wij staan in 
ieder geval iedere maandag- 
avond en dinsdagavond achter 
de bar. Daarbij kun je ook 
iedere ochtend terecht want 
dan staat ,Jennie Verkuilen 
voor u klaar. Oh, ja, als u 
zin hebt om wat te organi- 
seren neem dan met ons 
kontakt op. Met meer mensen 
kun je ook meer bereiken '."

Zoals iedereen wel zal weten is het buurthuis 't Trefpunt 
prachtig verbouwd. Eindelijk een net huis waar je als 
fatsoenlijk mens rustig kunt komen, vinden wij als buurt- 
krant redaktie. We zijn erg benieuwd wie nu achter deze 
verbeteringen zitten. Het brein achter de schermen zoge- 
zegd. Bij navraag blijkt dat er al zo'n twee jaar een ver- 
bouwingswerkgroep in de weer is geweest om een en ander 
voor elkaar te krijgen. Ons worden namen genoemd van 
Harrie, Marcel, Fred, Sonja, Susanne en Peter, maar boven- 
al en bovendien worden de namen van Astrid en Mirjam ge- 
noemd. Het zijn allemaal mensen die in onze buurt ١١٠١١؟^ en 
er erg hard voor hebben moeten werken om het voor elkaar 
te kunnen krijgen. Omdat Astrid en Mirjam erg vaak worden 
genoemd besluiten we bij hen langs te gaan om te horen hoe 
het allemaal voor elkaar is gekomen. Hieronder volgt exclu 
sief voor de buurtkrant, hun r e l a a s .

mee wilden doen om de soos 
op te knappen. We hebben 
meteèn ja gezegd en daarna 
zijn ١٠، automatisch eigen- 
lijk in de openingskommissie 
gekomen.
Als we terug kijken, zijn 
het vooral onze 'ideeën ge- 
weest die uitgevoerd zijn.
Als wij iets voorstelden 
werd het bijna altijd door 
de andere leden van de 
werkgroep, aangenomen.

Wij: "We zien jullie nu vaak 
's-maandags en dinsdagavonds 
achter de bar staan, nadat 
de damesgym of soulballet 
afgelopen is. Mogen anderen, 
die geen'lid van zo'n club 
zijn ook in de buurtsoos ?"
Astrid: "Ja, iedereen die 
volwassen is of zich 
volwassen kan gedragen ha,ha, 
ha, mag binnen. Wij sch.enken 
voor iedereen. Na elf uur 
gaan we weg, dan moet iemand 
anders het maar over nemen. 
Wel iedere keer na afloop je 
rommel opruimen, dat doen wij 
ook. (Opmerking van Wim er 
tussen door: "Behalve de 
buurtkrant redaktie want die 
taaide vorige keer ٠١٠٠٤̂ » af 
en ze lieten mij met de rot- 

هء0آ  a c h t e r " ) .
"Is er ook al een الاءه،ا voor 
de buurtsoos ?", vragen w i j .

Astrid: "Op de openingsavond 
heeft iedereen een ااةءاا> ٥ ? 
kunnen geven. Het is Treff 
Inn geworden, vinden wij de 
mooiste en toepassendste 
naam. Inn is de Engelse ا،هءه 
voor bar.•

Sonja stapt met cassettere- 
corder veilig in plasticzak 
verpakt tegen de druilige 
regen, om half negen bij 
Astrid over de drempel, wim 
de Jong die er ook had 
moeten zijn, is in geen 
velden of wegen te bekennen. 
Later blijkt hij bij Mirjam 
te zitten, achter een bak 
koffie, sterke verhalen over 
dienst uitwisselend met Jan, 
de man van Mirjam. Als dan 
eindelijk iedereen toch bij- 
elkaar zit, volgt de eerste 
vraag:

M irjam
"Hoe zijn jullie eigenlijk 
bij de verbouwingskommissie 
en naderhand bij de ope- 
ningskommissie gekomen ?"

Mirjam: "Nou, voor de vakan- 
tie zaten we een keer in die 
tóën nog smerige soos, en 
toen kwam Nora vragen of wij
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Buurtkafee T re ff- ln n  
geopend

 ruimte is nu veel beter ءه
' er is een nieuwe
geluidsinstallatie, een

en een gezellige
bar.
Ook het feest was bijzonder 
gezellig. Jong en oud 
danste op de muziek van de 
nieuwe disco, maar er waren 
ook echte muzikanten. Twee 
Tunesische jongens: een met 
een soort doedelzak en de 
ander speelde ٥٢ trommel- 
tjes. Er werd ook nog muziek 
gemaakt op een trekharmoni- 
ca. Verder lachte iedereen 
zich tranen om Andrê van 
Duin, die willemp'ie nadeed 
en was er een grappig to- 
 neelstukje. Ook hier lag؛
iedereen van dubbel.
K o r t o m  het was een vrolijke ؛
boel dat tot diep in de 
nacht voortduurde.

Vrijdag 1ق oktober j.1. was 
het dan eindelijk zo ver. 
's-Avonds om 8 uur zou de 
nieuwe buurtsoos/cafê ge- 
opend worden. Hiervoor was 
een beroemdheid uitgeno- 
digd. Het was de bekende 
platendraaier van de radio 
Klaas Vaak. Wekenlang, om 
niet te zeggen maanden, 
zijn vele vrijwilligers 
en medewerkers druk in de 
weer geweest om van de 
verbouwing en de opening 
iets geweldigs te m a k e n . 
Welnu, alle werk is zeker 
niet voor nietş geweest.



٠® een glad beslag te 
krijgen. ا

3. Smelt de boter, even أ 
laten a£koelen, dan door he 
beslag kloppen.
4. Verhit de olie, bak de i 
flensjes aan de onderkant إ 
goudgeel, keer ze om en 
bak de tweede kant. إ
5. Neem elk flensje uit de إ 
pan en leg het op een bord, 
neem opnieuw een beetje 
؟ lie om ^et volgende flens-j 
je te bakken, إ
6. Roer de boter zacht met 
de suiker, voeg van de ا 
vruchten de geraspte schil-؛ 
len en 4 eetlepels sap toe, 
dan de gelei en de marme- 
lade.
7. Spreid dit mengsel uit I 
over de flensjes, rol ze
op of vouw ze in vieren. ر
8. Verwarm voldoende likeur) 
en cognac om de bodem van i 
de pan te bedekken. Doe er ؛ 
zoveel flensjes tegelijk إ 
in als mogelijk. ءاهءار ze ر 
warm.

Serveren:
Steek de likeur in de pan 
aan en serveer meteen.
Ga zo voort tot alle 
flensjes zijn verwarmd. 
Geef er room bij.

Crêpes suzette 
(flensjes in sinaasappel■

Ingredienten
Voor 4 personen:
Voor de flensjes:
١ 20 gr. bloem, snuifje zout 
30 gr. suiker 
2 eieren
krap 3 dl. melk of melk en 
water
60 gr. boter 
Om te bakken:
olijfolie, voor elk flensje 
telkens genoeg om de bodem 
van de pan te bedekken
Voor de vulling:
60 gr. boter 
60 g r . suiker 
2 sinaasappels 
١ citroen
2 eetlepels rode bessengelei
2 eetlepels oranje marmelade
Voor de stroop: 
ongeveer 4 eetlepels grand 
marnier, ongeveer 4 eetlepels 
cognac.
Bereidingswijze:

1. Zeef het meel met het 
zout in een kom, voeg de 
.suiker toe.
2. Klop de eieren er gelei- 
delijk door, dan de melk

Schaken
Wanneer er belangstelling 
blijkt te zijn voor het 
oprichten van een schaakver- 
e n i g ^ g  en een vaste schaak- 
avond (in 't Trefpunt) ver- 
zoeken wij u, buurtbewoners, 
kontakt op te nemen met de 
hr. j. Hensbroek, Frederik 
Hendrikstr. 190 hs.

Zaterdagavond vrij?
 Mensen van 18-30 jaar ؛٨

Hugo ٠١٠؛ de omgeving van 
de Grootplein, die zin he،?ben 

j-؛op zaterdagavond b ٠٨٦ 
voorbeeld iets aan allerlei ex- 

doen, moe-. ٠، pressievormen 
verbinding ؛٦ ten zich eens 

stellen met Anits Dodeman 
790899) of Brigitta Bal- (.١٠) 
168048.) Deze twee. (.١٠) vers 

dames zijn namelijk van plan 
 om ؛n buurthuis '١ Trefpunt ؛٨
,5 traat؟de Groot )؛(Hug ٠$ de 

op zaterdagavond gezellige 
organiseren. Men- ١٠ dingen 

sen die andere suggesties 
hebben, kunnen zich even- 
eens in verbinding stellen 

.Anita ،٠ met Brigitta

Open keuken
Daar de vakantie weer voor- 
bij is, gaan we er weer met 
frisse moed tegenaan.
Ik heb deze keer een paar 
Franse recepten voor ٧ .
De reden hiervan is, dat ik 
met vakantie in Frankrijk 
ben geweest en de pech had 
geen specialiteitenrestau- 
rant tegen te komen ؛
Vandaar dat ik het niet kan 
nalaten ال een paar heer- 
lijke Franse gerechten voor 
te schotelen.

Ham-Kaassalade

Ingrediënten
voor 4 personen:
1 krop sla
ا00  g r . waterkers of veld-

4 gekookte middelgrote 
aardappen
2 tomaten
١٥٠ gr. gekookte ham aan 
een stuk
ا0 ق  g r . k a a s : emmenthaler, 
gruyère of belegen goudse 
(kan ook gemengd)
Voor de saus:
150 gr. belegen kaas (zie 
boven)
dessertlepel franse ا
mosterd

١؛  dl. [ ٥٠١١١
de geraspte schil en sap 
van ١ citroen.

Bereidingswijze:
١. Was en droog de sla en 
een gedeelte van de water- 
kers en bekleed er de sla- 
bak m e e .
2. Snijd de aardappelen in 
plakjes, de tomaten in 
partjes, de ham en de kaas 
i n r e e p j e s .
3. Roer de ingrediënten voor 
de saus goed door elkaar en 
schep er de plakjes aard- 
appel door. Doe ze in de sla- 
bak op het bedje van sla.
4. Schik hierop de ham en 
kaasreepjes en partjes tomaat 
en garneer met de rest van de 
waterkers of veldsla.



5. Doe gelijk met de wijn 
de gewassen champignons 
erbij.
ة . Kook intussen de ge- 
schrapte worteltjes in 
weinig water met zout 
gaar in ongeveer 15 minu- 
ten; doe er na ة minuten 
de doperwten bij. Laat ze 
goed uitlekken en stoo£ 
ze met een klontje boter 
nog even na.
$erveren:
In plakken gesneden op 
voorverwarmde en liefst op 
rechaud warm gehouden 
vleesschotel met groenten 
eromheen. De saus apart 
erbij, eventueel wat ge- 
bonden met aardappelmeel 
aangelengd met een weinig 
wijn. Geef er bij voor- 
keur gesmoorde krielaard- 
appeltjes bij.

Bereidingswijze:
١. Lardeer het met zout en 
peper ingewreven vlees, 
d.w.z. rijg er met ؛تاح  lar- 
deernaald (of stevige stop- 
of tapijtnaald) hier en 
daar een reepje spek door.
2. Bardeer het vlees, d.w.z. 
bind er de dunne plakken 
spek met een stevige draad 
of een dun touwtje omheen.
3. Braad het vlees in de 
voorverwarmde oven totaal 
45 minuten per 500 gr., 
verlaag na 20 minuten de 
temperatuur en doe er de 
geschilde uitjes bij.
4. Giet-na 25 minuten de 
wijn over het vlees en be- 
druip het enkele malen ge- 
durende het braden.

Kalfsvlees met ionge groenten 
en rode wijn.

Ingrediënten
Voor 8 personen:
 gr. lardeerspek ا 00
١٥٠ gr. bardeerspek 
' uitgepelde ا
(weegt ca. 600 gr.) of de- 
zelfde hoeveelheid ' '
ltr. rode wijn إ
600 gr. sjalotten of kleine
jonge uitjes
200 •gr. champignons
500 gr. jonge worteltjes
200 gr. gedopte erwtjes of
c a p u c ^ n e r s
peper en zout
6 gr. boter.
Oven:
Heet, 220 230 ة c., gas 6-7, 
later matig, 190 200 ة c, 
gas 5-6, plaats in de oven 
boven halve hoogte.
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1Good evening ladies and 
gentlemen...1

ذ ٢  d e z e  en onder لءءا،ءهمءا 
het genot van een lekker 
kopje koffie beginnen wij 
iedere maandagavond in "t 
Trefpunt" met frisse moed 
aan onze strijd om dat moei- 
lijke Engels eigen te m a k e n .
Onze groep bestaat uit 15 
mensen, waarvan sommigen 
het Engels beter beheersen 
dan anderen. ه آ ، is echter 
geen bezwaar; de sterkeren 
helpen de minder sterke 
broeders en dit alles vindt 
op een bijzonder gezellige 
en prettige wijze plaats 
onder de bezielende leiding 
van Connie Menting.
Wij zijn begonnen met het 
doornemen van de grammatica, 
maar hopen na verloop van 
tijd zover te komen dat we 
de hele les door Engels met 
elkaar kunnen praten.
Na de twee uur durende les 
ruimen we raet vereende 
krachten (vrouwen zowel als 
mannen) alles op en gaan met 
ons huiswerk onder de arm 
naar huis.
Hierbij wil ik tevens de re- 
daktie kompliraenteren over 
de inhoud en opmaak van onze 
buurtkrant. Vooral de inter- 
views met de buurtbewoners 
vind ik erg leuk, omdat er 
vaak vele herkenbare dingen 
in terug te vindén zijn.
Ook de Plantenrubriek en 
"Open Keuken" vind ik erg

Ik^wens de redaktie in de toe- 
ءا ا؛ء ، م ا  veel sterkte toe.

m e v r . c . Balvers

Lezers schrijven ons...
Beste mevrouw Verkuilen,

We hebben het interview met 
de middenstander gemaakt 
omdat ons werd verweten dat 
we te eenzijdig waren. Dat 
wil natuurlijk helemaal niet 
zeggen dat we het eens zijn 
met alles wat deze midden- 
stander verteld heeft. Wel 
vonden we achteraf dat het 
interview naar verhouding 
wat te lang was geworden.

We zijn het verder roerend 
met u eens dat het minimum- 
loon niet voor niets is in- 
gevoerd en dat zelfs dit 
minimumloon geen vetpot i s .

Verder willen we graag 
mensen aan het woord laten 
die iets nuttigs te ver- 
tellen hebben. En we weten 
ook dat er in de buurt 
veel mensen wonen die iets 

‘ te vertellen 
hebben. Het is echter niet 
eenvoudig deze mensen te 
vinden. Soms vinden ze het 
bijvoorbeeld niet leuk om 
in de krant te staan.

Maar misschien heeft u een 
aantal leuke ideeën hier- 
o v e r . Daarom zouden we 
willen zeggen: komt u eens 
langs of belt u eens op, 
zodat we daar nog eens 
verder over kunnen praten.

Amsterdam, 29-9-1976

Beste redaktie,

Toen ik van vakantie uit 
Frankrijk weer thuis kwam, 
vond ik uw blad in de brie- 
v en b u s . Hoewel dit de eerste 
keer is dat ik uw blaadje 
ontvang, terwijl ik toch in 
de buurt woon, wil ik toch 
meteen kommentaar geven.
Ik heb erg veel waardering 
voor uw blad, want het ziet 
er zeer verzorgd uit. Vooral 
de tekeningen zijn erg leuk. 
Maar wel moet het mij van 't 
hart dat u zo'n rechtse 
middenstander aan het woord 
hebt gelaten. Wat die man 
durft te zeggen, gaat alle 
perken te buiten. Echt 
rechtse praat van wiegel.
Ik verdien ook het minimum- 
loon en dat is echt geen 
vetpot. Dat die ا،ااء ' durft te 
bewéren van loon naar ver- 
dienste ؛ Toen er nog geen 
minimumloon bestond, was er 
geen ê é n middenstander die 
zijn personeel goed betaalde 
Het minimumloon is niet voor 
niets ingevoerd.

Dus redaktie laat voortaan 
mensen aan het woord die 
iets nuttigs te vertellen 
hebben

Met hoogachting,
m e v r . C.M. Verkuilen

P.S. Mag ik voortaan een
Vcrant أ De redaktie
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Plantenrubriek

Lieve P l a ntendokter,

Alweer 2 j aar geleden heb 
ik op de Albert Cuypmarkt 

benjamin g e k o c h t. ؛een ficu 
Bij andere mensen zijn ze 
heel groot maar die van 
mij wil maar niet van de 
grond komen. Wat moet ik 
nu doen ? Ik geef hem nooit 
teveel water en af en toe 

b e- ،١٢،؛؛ .sproei ik h e m 
,dankt voor het a nt w oo r d

Beste Plantklant, I

Ten eerste hartelijk dank ١ 
voor uw briefje. Ja, en dan إ 
uw probleem, dat kan dan aanl 
twee dingen liggen: of de 
plant krijgt geen licht ge- 
noeg of, en dat is zeer be- 
~ een ficus mag
nooit koud water hebben.
Het water mag zelfs handwarm 
zijn en er mag ook nooit watej 
op de schotel achterblijven. إ 
De ficus ءا ̂ ئ ؤ ءج  dan namelijk أ 
koude voetjes en haar blad ر 
laat ze vallen. ٧ moet de إ 
plant ook regelmatig besproei 
en (even<؛ens lauw water). إ 
Ik hoop dat met dit advies uw 
ficus benjamin wat beter ء ئ ز ١١؛  
best gaat doen Heeft u nog إ 
 ؛plantproblemen, schrijft ء؛اءااا
u dan gerust nog een briefje.I

Sonja te Rietmolen إ

Na vijf seizoenen judoles nu 
in koningswapenrok

"Moeten wij orders van 
zo'n broekie aannemen ?" 
werd er dan gezegd.

Cees had al op zeer 
jeugdige leeftijd z'n 
zwarte band en dat is 
niet vreemd want ook 
zijn vader is een zeer 
bekende judoka.
Cees: "M'n vader ? Dat 
is dc beste judoscheids- 
rechter ،̂١١ heel Neder- 
land !
Als ik aan Cees vraag wat 
hij van die 5 seizoenen ju- 
doles geven kan zeggen:
"Ik heb het altijd graag ge- 
daan. Judo is voor mij ook 
een echte hobby, en als je 
van je hobby.ook nog je be- 
roep kunt maken dan ben je 
goed af, dacht ik zo."
Welke wensen heb je voor je 
opvolger Jaap ?
"Ik hoop dat hij ١١et net zo 
prettig krijgt als ik, maar 
wel hoop ik voor hem dat hij 
wat meer hulp krijgt. Ik 
stond er vaak met Ans alleen 
voor. Dan waren er van die 
klierige jongetjes die aan 
de brandspuit moesten zitten, 
dan stond de hele zaak weer 
blank. Ik zou willen dat 
vooral de ouders mee zouden 
helpen, zodat alles beter 
kan ver}open. Vooral ook om- 
dat door. dat geklier de 
serieuze kinderen weg gaan 
blijven."
Heb je nog een laatste' op- 
merking Cees أ 
"Ik hoop dat alles goed zal 
gaan in 't Trefpunt en dat 
ik na m'n militaire dienst 
weer in 't Trefpunt terug 
mag k o m e n ."

Cees Buenting nam eind 
oktober j.1. afscheid van 
zijn judoaanhang in 't 
Trefpunt. Zeventien jaar 
was ie toen hij met z'n 
kortgeknipte koppie in 
't Trefpunt kwam.
Hoewel, iedereen schatte 
hem toen op zo'n jaar of 
vijf en twintig (veertig 
hoorde ik zelfs zeggen) 
en het viel voor Cees 
niet mee wat overwicht 
te houden. Vooral bij de 
heren-keepfit gaf dit 
soms bestwel problemen.

Ce، ؛ ه«!آءأسه'اسم
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