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5 Mei in ’tTrefpunt: 
Jordaancabaret

ا

Greet en Blonde Ans met 
haar trekharinonika geven 
dit alles nop even een 
extra jus. Maar als klap- 
stuk treedt Tante Kee op.
Zij zal u wel س؛،اءظ zij^
van haar radio en T.V. ٠٢- 
tredens en bovendien zult 
u haar boek "Kaantjes bra- 
den" wel gelezen hebben. 
Dus als u een gezellige, 
sfeervolle middag wilt, 
zorg dan dat ا’ er و mei
a.s. bij bervt, te meer 
omdat het gratis entree 
is. Dit feest wordt u aan- 
geboden door de Buurthui- 
zen؛

De Witte Brug 
De Reiger 
Reinildahuis 
Het Trefpunt

أ و ء ء ا؟أ م م j. ■•ء T ! |

$ Mei Jordaancabaret 
in’tTrefpunt

Zeder die zich een beetje 
Amsterdammer durft te 
noemen, weet vast alles 
af van onze bloed-eigen 
Jordaan Cabaret. Natuur- 
lijk wordt hiermee dan 
het enige echte "konink- 
lijk goedgekeurd" cabaret 
bedoeld. Dit wereldbekende 
en beroemde cabaret heeft 
zich speciaal voor onze 
buurt even vrij kunnen 
maken, zodat u met de be- 
vrijdingsdag-middag kunt 
genieten van het geweldige 
artiestenstel: Ome Ko 
Martin, Ome Jan voor het 
muziekwerk, en natuurlijk 
Norbert met z'n wonder- 
volle stem in zijn ver- 
tolking van de "Westerto- 
ren". Tante Mien, Tante
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HugenootjesIngezonden stukken

Gevraagd؛
De bejaardenbibliotheek 
van "de Reiger" barst uit 
de boekenkasten.......
Wie heeft een boekenrek of 
boekenkast of wat dan ook 
over voor deze bibliotheek
Tel.: 85 6 اء.76.

ص sr،eeuı^bdlen'î عت ء ik س

ةالىا أ آ ء w ء a te r ء ذ er إ

M،>et؛'u)ié et eentie vcornoe h e e fti
W T s a r  e v e n  ó IC  n u m m e r  v e n & n:

-ik  h e e t  rn ieke 8-1 زH2H2

Aangeboden:
Spinnewiel

0 2 3 - 3 7 3 2 7 tel؛. 3
7 . 30 uur أ ،tussen 1 6 . 30 er

Vragen naar: Anja Brille-
mans

lekkerder, maar zoals 
iedereen onderhand wel mag 
weten, toevallig net zo 
schadelijk en ook nog eens 
verslavend. Maar toch, 
alsnog bedankt voor je 
brief en wij als redaktie 
hopen dat er door jouw 
brief >١١٠٠٢ mensen een 
reaktie sturen. Als er 
veel mensen op tegen zijn, 
dan is het uit met 'het 
alternatieve gedoe.

De redaktie.

ingezonden stuk
"Het is weer lente in onze 
buurt".

Gisteravond vertelde de 
merel, zittend op een 
halve t.v.-mast, dat zij 
voor de komende maanden 
weer present is.
Hier en daar kijkt een 
crocusje uit het kleine 
stukje gras van onze 
binnentuinen. Met elkaar 
hebben we het Paasfeest 
weer gevierd. De één 
dacht hierbij aan z'n paar 
vrije dagen, de ander aan 
z'n eieren en weer een 
ander aan de opstanding 
van Jezus Christus uit de 
dood. Ook in 't Pand, nr.
1 7  van de Fred. Hendrik- 
straat was het feest, om- 
dat "Jezus leeft", u kent 
ons waarschijnlijk niet. 
Ach, dat is ook niet zo 
belangrijk. Je hebt vaak 
genoeg aan je eigen 
kennissen. Toch hopen we 
dat ook voor u het geloof 
in Jezus betekenis heeft.
't Pand bestaat als Evan- 
gelisch Buurtcentrum al- 
weer bijna ،، jaar. Nadat 
we de oude slagerij ver- 
bouwd hadden, zijn we met 
allerlei aktiviteiten voor 
alle leeftijden begonnen. 
En sinds kort. ook een boek- 
winkeltje؛ boeken, bijbels, 
strips. Loop eens binnen. 
's-Zaterdags zijn we 
altijd open voor een kop 
koffie !

Namens het Evange- 
lisch Buurtcentrum 
't Pand,

Ton Senf

Geachte redaktie.
Vanavond (،*-3-1976) ont- 
ving ik de buurtkrant.
Het moet me van het hart 
dat ik het volkomen on- 
eens ben met de opzet van 
het krantje.
 au de ene kant wordt deي
"Libelle-stijl" gebruikt, 
naar ik aanneem om het 
voor ؟؟١١  grote groep 
mensen leesbaar te houden, 
aan de andere kant staat 
er een recept in, waar 
één van de ingrediënten 
hasj ءل• Realiseer je je 
wel dat dit twee uitingen 
zijn van twee volkomen 
andere wemelden die het 
toch al moeilijk hebben 
elkaar te accepteren.
Als je het grotere "buurt" 
publiek wil bereiken, wat 
volgens mij één van jullie 
strevens هااا€، zijn, lijkt 
het me zinvol dit soort 
recepten achterwege te la- 
ten. Het draagt volgens 
mij alleen maar bij tot 
het wekken van weerstand. 
Mensen die graag hasj ge- 
bruiken hebben wel andere 
kanalen om aan informatie 
te ال<،ا<ا€إلل  ze hebben daar 
het buurtkrantje echt niet 
voor nodig. Denk er eens

„ . ح, م " ,ء،ء "
Grada V. Zundert
V. Oldenb.veldt-
str. 7h hs

Beste Grada,
Ten eerste bedankt voor je 
snelle reactie.
Ja, en dan een antwoord op 
je brief. Wij vinden het 
jammer dat je het oneens 
bent met onze opzet van de 
krant. Volgens de redaktie 
is een buurtkrant voor de 
hele buurt, en niet alleen 
voor het grotere buurt- 
publiek.
En wat het wekken van 
veerstand met hasj betreft 
dat valt toch erg mee.
Er is tot nog toe verder 
niemand geweest die be- 
zwaar maakte tegen het 
hasj-recept, ook oudere 
mensen niet. Een stevige 
borrel is misschien



Concordia internos op e©n haar na klaar

"Concordia Inter N’os" is 
geen middenschool; het is 
wèl een school die - ge- 
zien haar indeling, in- 
richting, doelstelling en 
program - midden in het 
leven staat.
Inschrijvingen en in- 
lichtingen L.T.S. "Con- 
cordia Inter Nos" tijde- 
lijk adres: V . Oldenb.- 
veldtstr. 56, tel.8 ،9 9 م5ات

selen, tegelzetten, schil- 
deren, stukadoren, metaal- 
bewerken en elektrotech- 
niek.

Er zijn verschillende 
examenpakketten mogelijk. 
Deze vorden in overleg 
met de leerling zo geko- 
zen, dat elke leerling 
binnen zijn mogelijkheden 
de beste kansen krijgt.

Hoepel er door de vorst 
in de bouw ءا!هءم؛ما^ه enig 

opgetreden, nadert de ؟؛ 
voltooiïng van de gehele 
bouv met rasse schreden. 
Niet alleen onze buurt, 
fnaar heel Amsterdam kan 

zijn op een :$٢٢٠ dan 
school die, war indeling إ 
en inrichting betreft, ؛

: uniek mag vorden genoemd.
' Het gehele gebouw is aan- 

gepast aan de eisen die in 
: de voorschriften van het 
-; Ministerie fhet zgn. be 

zijn (ا9منآ sluit L30/LAV0 ؛ 
genoemd. Als e.ttra kreeg أ 

lokalen alge- ق : de school 
i mene technieken, een 

-: lokaal bouwtechnieken, de 
-monstratie praktikum lo ؛

-kalen voor zowel bouw ؛ 
techniek als mechanische ؛

(,techniek (metaalbewerken ؛
,een natuurkunde praktikum ؛

؛een talen praktikum en و
-zeer ruine, fraaie gymlo 

؛ kalen met .$ءألءالمه
3 jaar heeft de ثة  إ ء̂ه

j school tevens een aantal 
faciliteiten gekregen om ؛ 
kinderen met bijzondere ا 

-leer- en/of andere moei إ 
lijkheden ır.eer individueel إ 

,te begeleiden إ 
Sij inschrijving, reeds nu إ 

-ogelijk, vorden de leer□إ 
.lingen geplaatst in de zgn إ 

brugklas. In overleg met؛
-het hoofd van de "afleve 

vordt dan al تمهل؛ءء "rende إ 
zoveel mogelijk rekening إ 
gehouden taet de noodzaalï إ 
van individuele begelei- إ

Ujcjig-.
In de brugklas krijgt de 
leerling naast valcken als 
aardrijkskunde, ge— 
schiedenis, Nederlands, 
Engels en wiskunde te ma- 
ken met handvaardigheid. 
Hetzelfde geldt ook voor 
het 2e leerjaar.
In de brugklas is de hand- 
vaardigheid gericht op het 
speels werken met ver- 
schillende materialen, in 
de 2e klas is de hand- 
vaardigheid technisch ge-
richt.
Het 3e en he leerjaar zijn 
beroepsvoorbereidende 
jaren. De leerling kan dan 

-kiezen uit timmeren, met



Gelezen in de buurt

Informatieboek over onze buurt

De Stichting Advies- en 
begeleidingscentrum voor 
het onderwijs in Amsterdam 
heeft een boekwerk in 
elkaar gezet met veel in- 
formatie ©ver onze buurt ٠ 

Zo staat erin welke in- 
stellingen er in de buurt 
te vinden zijn, zoals 
buurthuizen, peuterspeel- 
zalen, verenigingen etc.
De Lagere scholen, kleu- 
ter scholen en vervolg- 
scholen staan er eveneens 
in vermeld. Voorts de 
adressen van allerlei 
aktiegroepen en politieke 
partijen.
In het eerste gedeelte van 
het boek staan gegevens 
over de bewoners van onze 
buurt. (Hoeveel kinderen, 
bejaarden etc. er wonen,
b.v.). Daarnaast veel in- 
formatie over de huizen.

Kortom, het is een waarde- 
vol informatieboek. u kunt 
het kopen bij het wijk- 
centrum Oud-West in de
1 e Nassaustr. و•
Tel. 86.03.2،♦.

Winkelpers^eel ken ٧ rechten

Onlangs heeft de groep 
"Winkelpersoneel" van de 
K.W.J. Amsterdam een 
boekje uitgegeven.

a  ̂  WWN tynr j

In het boekje 'kun je lezen 
hoe het allemaal zit als 
je b.v. ontslagen wordt, 
of als je wilt sollicite- 
ren. Ook kun je lezen, 
welk loon je behoort te 
verdienen en hoeveel uur 
je per week mag werken.
Als je in een winkel werkt, 
kun je eigenlijk niet 
zonder deze informatie.
Je moet toch weten waar je 
recht op hebt.
Wil je zo'n boekje of 
misschien andere informa- 
tie ? Vraag dan naar Bob 
Bouhuis. Buurthuis 1111 
Trefpunt" tel. 8 7 3 . .ا2ة

٧̂٢٠٧٠٠٢ rechtshulp

Tot ons genoegen kunnen 
wij u mededelen dat met 
ingang van 5 november '?و 
het Bureau één keer per 
week ook 's-avonds open 
zal zijn vóor hulp en ad- 
vies op juridisch gebied. 
Hiertoe zal ons Bureau 
iedere woensdag van 9.00 
uur tot 2 0 . 3 0  uur doorlo- 
pend geopend zijn.
(op overige dagen van 

.و٠٥  tot 17*00 uur).
Deze avondopensteiling is 

* bedoeld voor die- 
genen voor wie het (bijv. 
in verband met werk) be- 
zwaarlijk is overdag naar 
het Bureau te komen. 
Tijdens de avondopen- 
' zal het Bureau

telefonisch niet bereik- 
baar zijn.
Wij hopen dat u ingeval 
van verwijzingen met 
bovenstaande rekening zult 
houden. Droogbak la
Bureau vo،>r Amsterdam.
Rechtshulp Tel. 2 7 إء27و
N.B. Op maandag is ons

Bureau tot 13.00 ge- 
sloten.

BAP
BL©EMENSERVICE N.V.
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س إ .بمهىاءسء مءال
د_ و ه ?ر ء S> هض o  &oor/*s) .

.Jk/eur هءمم،ممممح ١
/مء- ث/حنكبمح ١
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1^İ İ T İ B İ I S İ؛؛
—• doe-heNzellers

MiFPTPnuiPflHiııg
AGENTSCHAP
gemeentegiro

Sigarenmagazijn

vlees- en vriesbedrijf

t o n  v e e n ا ا م ء ,
leveranties aan: restaurants 
snackbars eetsalons

op uw ١٧؛؛ ook verzorgen 
aanvraag vleespakketten 
voor uw diepvriezer

32"eerste hugo de grootstraat28 
9،kstraat؛frederik hendr

09 Tel. 020-84 S114-84 SI
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Tieners aan ١١٠٠١٨٢٠٠٢٢١

Eindelijk resultaat

na3jaar

k o k k e n



،؛ o r d t  D O N A T E U R  v a n  b u u r t k r a n t  " I I U G O  D E  G R O O T "

O n d a n k s  d e  s t e u n  v a n  " d c  P o o r t " ,  "cİG R e i g e r "  

e n  " h o t  T r e f p u n t " e ر n  o n d a n k s  d o  s t e u n  v a n  d e  

w i n k e l i e r s  ( a d v e r t e n t i e s )  k o m t  d e  b u u r t k r a n t  

t o c h  n o g  g e l d  t e k o r t .

w i l t  u  dc؛,t Uv; b u u r t k r a n t أل  لل ق ث ' آ  b e s t a a n ,  t o o n  

d a t  d a n  d o o r  d o n a t e u r  t e ه^ ! ؛'ا ا ا ا  له'.أ'ة  

S t o r t  1 0 ,٠٠ ^ 0 0 ا أل ه ح  p e r a ذ  a r  ( o f  m e e r ء  م  

t u u r l i j k )  o p  g i r o n r .  R  1 8 9 6 1  

t . n . v .  b u u r t k r a n t  " H u g o  d e  G r o o t " .

I'.’i l t  u ل  ء ^ ه  v o o r  U ’.J b u u r t k r a n t  d o e n ?

K o n  d a n  0 ت  a p r i l  a . s .  ( K o n i n g i n n e d a g )  1 ö - m i d d a g s  

n a a r  d c  p . o n m c l m a r k t  ( H u g o  d e  G r o o t k a d e )  ٠ 

K o o p  e e n  p l a n t j e .

D e  o p b r e n g s t e n  z i j n  v o o r  d e  b u u r t k r a n t .

( D e  p l a n t e n  •، •jorden d o o r  B A P  b e l a n g e l o o s  b e -  

s c h i k b a a r  g e s t e l d ) .

KOOP EEÜ PL,،HT 

STEUN DE K P ^T

KOOP m i  P ^ » T  

STEUÏÏ DE KR^TT



Scouting Ilarsband Amsterdam
Dc Scouting; Ilarsband Anstcrdam ن ه  in الوا  op،r,'ericht أ
cn viert dus dit jaar haar 25-jaric bestaan.
De band bê taat uit 7ت leden ر ؛ ncisjos cn ذ0ءلث'ءألة  van 
 aar, allen lid van Scout inc Nederland ذ 10-20 +
(padvinderij).
Ilct uniform dat dc band draa£t, wordt doo^ alle ledcn 
van Scouting gedracen cn ول daaron wat andcrs dan 
آللم؛ء .is ؛voor con bancı gebruikclijl لمم
Dc س  'treedt vaak op bij allerlei f cost en van 
Scouting en bij ^nsterdamse aktiviteiten.
 -et buitenland ©p؛آ heeft de band al enige malen in :له0
getreden.
ه ء  Koninginnedag kunt u ons hier in do 'م يئ [ ء  horon en 
zien.

Scout inc ل صط ه ^  Amsterdam ه
Gerard Brandtstraat 2ü
مت.ممصءولم



Eén tegen één, d̂ it vind 
ik pas mannelijk.
'K vecht de laatste tijd 
ook niet meer.
Maar op die vrouwen terug 
te komen, daar heb ik geen 
tijd voor. 't Zijn bijna 
altijd kapsones leiers.
Ze bekken je vaak af en 
wil]en je dan voor اءهء 
zetten. Nee, voor mij 
geen verkering, *k heb 
m'n vrijheid te lief11.

HansMonker 
^hnde  Ruyter
John de Ruiter, 21 jaar- 
tjes oud en Hans Monker,
18 jaar oud ook wel Monk, 
maar dan voor z'n vrien- 
den, horen bij de oude 
stomp van ٠١٤ Trefpunt".
John komt al jaren in " 1t 
Trefpunt"؛ "Ik heb het 
nog zien bouwen, en m'n 
zus kwam nog in het ouwe 
gebouw, op de plaats waar 
nu het verpleeghuis staat. 
Ik was toen dertien denk 
ik, en voor die soos, 
daar moest je zestien voor 
zijn. Dus kwam ik heel 
stoer aanstappen, je kent 
dat wel, sigaret in de 
mondhoek en een onver- 
schillig smoelwerk, en 
 vroegen ze: "Ben jij اال؛ال
wel zestien Ik klapte
dan m'n piek op de balie 
en 'k liep dan gewoon 
door.
Toen speelde er nog bands 
in "Tref"; "No Name" 
heette er één, dat weet 
ik nog goed. Ik was toen 
nog zo'n binkie weet je. 
(John wijst hierbij naar 
iets vein een halve meter 
van de grond). Ik kijk 
hem hierbij wat vragend 
aan: "Nou zo'n broekie 
zoals er nu ook zat rond- 
lopen. De groten kwamen 
toen niet uit de Kinker- 
buurt, maar uit de van 
B euningenbuurt".
Hansi "Met steffie enzo 
ben ik hier voor het eerst 
in "'t Trefpunt" gekomen.
Xk trok toen veel met 
Jantje Knoest op, kaarten 
en voetballen deden we 
toen veel, en natuurlijk 
 -klootzakken. We ver ألس
ruïneerden toen alles hier؛ 
wat nou die jonge gasten

Hoe vind je het dat de 
jongens vaak op Surinamers 
schelden ? "Soms hebben ze 
gelijk, maar meestal 
lulden ze als een kip 
zonder ؛٠، ?. Je kunt er dan 
bet؟r niet tegen in gaan 
want ze zeggen dan toch 
maar؛ Daar heb je hem 
weer".
Heb je vrienden Glenn ? 
"Ja....Teun, da's een 
echte vriend, die staat 
altijd voor me klaar.
Ik voor hem ook natuur— 
lijk.
Als ze Teun afrossen, dan 

) spring ik er tussen en hij 
٠٠١؛  bij mij. Maar de an- 

deren zijn als het erop 
aan komt, geen echte 
vrienden. Laatst bijvoor- 
beeld, zat m'n brommer 
in elkaar. Iedereen zei. te 
komen helpen. Nou als 
puntje bij paaltje komt 
zie je niemand. Ik heb 
toen m'n brommer maar naar 
Lohman gebracht. Koste me 
nog drie meier. Dan krijg 
je achteraf te horens "Had 
mij maar erbij geroepen". 
De klereleiers".
Jullie gaan binnenkort 
naar de soos in de 
Bellamystraat. Wat vind 
je daar van ? "Ik wi^ der 
wel graag naar toe. Ik 
sta dan niet meer achter 
de bar, maar dat vind ik 
wel o.k. Monke en Johnnie 
staan der dan achter; zij 
worden der ook voor be- 
taald. Ze hebben er ook 
hard voor gewerkt ٠ dus 
maakt het mij geen reet 
uit.... Ik moet nu toch 
toeleggen, dus....."
Verkering ? "Gaat je niks 
aan, dat is privé".
(Als ik blijf aandringen). 
"Nou verkering hoeft voor 
mij niet zo. We gaan met 
z'n allen stappen en dan 
heb je meer lol. Nou, 
door-de-weeks zitten we 
in "Tref" en op de zater- 
dagavonden in de "Opti- 
mist". "'s-Zondags zitten 
we in Willem III. We gaan 
der op eigen houtje naar 
toe, maar iedereen van de 
groep is er dan.
Zo'n man of veertig.
't Is er wel eens minder 
gezellig, dan is het 
knokken geblazen.
Ik hou daar niet zo van, 
zeker niet als ze met z'n 
allen een Turk afrossen.

 eners, die het^؛ ©meest ء0
buurthuis 1" t  Trefpunt be- 
zoeken, komen niet uit 
onze buurt, maar uit de 
Kinkerbuurt. Nu zijn de 
tieners al و jaar bezig 
een eigen ruimte in de 
Kinkerbuurt te krijgen en 
eindelijk, na ontzettend 
veel geharrewar, ءل het 
dan toch gelukt. In de 
Bellamystr• ول een ruimte 
beschikbaar gekomen en de 
^ngens ( ؟٥  meisjes) zijn 
dag in, dag uit, in de 
veer er iets leuks vein te 
maken. (Schilderen, timme- 
ren, hakken en breken etc 
Dus binnenkort kunnen we 
de grote verhuizing (met 
fee^elijke opening) te- 
gemoet zien. Op deze pa- 
gina's kunt u lezen wat 
 tieners (allen lid van ؟
het tienerbestuur) er van 
vinden en hoe het gekomen

Glenn de Sanders
Glenn de Sanders is ١٢

 aar en bovendien een ram. Z'n vriendin zegt dat je؛
dat ook kunt merken). 

Wanneer اااوءا،ل je voor het 
eerst in "'t Tre£punt" ? 
"E؛؛n paar jaar terug. Ik 
zat toen nog op de Spiegel- 
school, een klere school 
trouwens, en via Marja 
Groen en Lia, achternaam 
weet ik niet meer, ben ik 
hier gekomen.
In het begin werd ik erg 
gekat weet je, omdat ik 
zwart ben. Ik kan er best 
tegen hoor als ze me dol- 
len. Ik vind het ook wel 
reëel als ze 't doen, maar 
ze moeten niet aan de gang 
blijven. Ik heb er toen 
wat van gezegd. Tegenwoor- 
dig doen ze het bijna niet 
meer. Ik sta nu ook achter 
de bar; Teuntje doet het 
niet meer. zodoende".
(Glenn wo^dt door iedereen 
als één van de betere 
barmannen gezien).
"Binnenkort hou ik er ook 
mee op, je hebt geen avond 
meer vrij. Het brengt wel 
wat op hoor, dat wel, de 
fooi mag je houden, maar 
't is toch te weinig.
Ze ratsen flesjes weg en 
dan moet ik dat er bij 
leggen, dat gaat dus weer 
van je fooi af".



ve het wel weer zitten.
We kunnen nu trouwens ©  ٠١؛
in ieendienst komen door 
die "interim" regeling 
(٧٠٠٢ jeugdige werklozen), 
We worden binnenkort 
officieel als barman be- 
taald, fl• 21را , — schoon 
in de week; dat is toe- 
vallig niet effe niks. 
Staat ?".

JohnTeunissen
Teun Steun is 19 jaar 
en z'n werkelijke naam is 
John Teunissen. Een naam 
die niemand iets zegt, 
maar zeg je Teun, dan zegt 
iedereen plotseling: "Oh, 
Teun Steun ?"
Teun؛ "Met Johnnie Boxer, 
Jan Pan en de Ruyter kwam 
ik mee naar "Tref", een 
jaar of zeven terug.
In het begin was het hard- 
stikke stil, ؛؛een moer 
aan, maar ik was zo in؛؛e- 
burgerd en daarna was het 
ook dik en mik voor 
elkaar. Ik stond toen, 
lang geleden dus, ha, ha, 
ha, erg slec؛]t bekend.
Met Kerst werd er weer 
eens een keertje ingebro- 
ken en meteen kwamen ze op 
me af: "'t zal Teuntje 
wel weer wezen".
Ik heb Leo Scharff nog als 
leider meegemaakt, daarna 
kwam Hugo. Nou, vJot 
daarna ben ik een tijdje 
uit de roulatie geweest, 
hè. Naar Beukerode, en dat 
voor 7 maanden. Daarna was 
ik weer in "'t Trefpunt" 
paraat. Ik heb ook wel 
zo'n 20 bazen gehad.
Ja, ha ha ha. 12 ambachten 
en 13 ongelukken, dat kun 
je wel zo zeggen.
Ik ben echt niet in de 
wieg gelegd voor arbeider؛ 
zo'n gave is voor mij niet 
weggelegd, ha ha ha ha".
Je bent tegenwoordig erg 
populair bij de jongens, 
je bent één van de belang- 
rijksten in de soos, hoe 
vind je dat ?
Teun: "Iedereen kent me 
dat is waar, dat vind ik 
wel mannelijk ١١٠^٢ . Als 
ik op straat loop dan hoor 
ik overal: "Ha, die Teun" 
En in café's krijg ik vaak 
gratis te drinken.
Weet je, het komt ook om- 
dat ik een tik heb, dat 
zeggen ze tenminste".

ص*• م س ة ؛ م م ب
ة غ ؛ ؛ * سم ن ث ؟٧؛ vergadering haddenج  
buurtzaken. Nou, W1د 
zo’n man of dertig erop 
af. Dat viel mee, die 
makkers daar vonden ا ا ؟ أ  
allemaal hardstikke goea 
wat we van plan waren.
We kregen daar plenty 
drinken en roken aangeho- 
den, maar het heeft toch 
nog dik twee jaar geduura 
voordat we iets kregen•
Het werd ons op een gegeven 
moment te gortig en wilden 
toen alles gaan bezetten. 
Hier het "Tref" en het 
Centraal Bureau; de hele 
klerezooi أ أ  Daar zijn we 
van afgestapt omdat er 
iemand met het idee kwam 
om te gaan kalken. Wij 
twee zakken kalk gekocht 
en 1s-avonds zijn we de 
buurt ingetrokken. Ha, ha, 
ha, we kalkten alles en 
alles onder. Jan pan en 
Eddy moesten het natuurlijk 
weer helemaal te gek maken 
en kalkten lijn و ook nog 
even onder. En dat zul je 
dan altijd zien, meteen 
komt er een smeris in een 
volks^agentje langs rijden. 
Achter hen aan natuurlijk, 
en zij ",t Trefpunt" in. 
Nou, die smerissen gingen 
wel even terug staan toen 
ze zagen dat we hier met 
z'n dertigen binnen zaten. 
Zij terug voor versterking 
en Jan pan en Eddy ver- 
stopten zich in het zand 
van de peuterzandbakken.
Die smerissen maar zoeken 
en roepen: "Waar zijn ze ? 
Waar zijn ze ?"
Jullie hebben nu toch uit- 
eindelijk je zin gekregen; 
de soos in de Bellamystr. 
is er toch gekomen ?
Hans: "Dat mag ook wel, na 
drie jaar er voor knokken. 
We hebben er ook een tijdje 
het bijltje bij neer ge- 
gooid. Het duurde ons te 
lang. Het kwam ook door die 
klereleiers. Met Kerst 
vorig jaar hadden wij met 
nog een paar de hele dag 
staan bakken. 's-Avonds 
vreten die klereleiers 
alles op en taaien dan 
meteen af en laten ze ons 
achter met de rotzooi.
Maar nu zijn we weer 
terug, omdat die soos er 
toch is gekomen. Nu zien

nu hier doen, dat deden wij 
vroegers we waren toen 
echte boeven. Ik weet nog 
goed dat Hugo pas leider 
was (daarvoor was Leo dat 
en weer daarvoor een zekere 
Ko). De soos heette toen 
trouwens ook anders؛ Cel 
13. (Hoe verzinnen ze het). 
We hebben toen ook weleens 
met de leiders gevochten: 
Arjan kreeg van John een 
stoot voor z'n porum en ik 
gooide Hugo tegen de grond. 
Dat was in de tijd dat we 
nog pils dronken en als 
ketters rookten. Blowen of 
spuiten ? Dat hebben we 
nooit gedaan, toen niet en 
nou nog niet؛ zijn we al- 
tijd zwaar tegen geweest".
(John en Hans zijn erg 
goeie karate jongens, ma- 
gere koppies door het 
trainen, dus ook vandaar 
het nie^ roken en drinken).
Winnen jullie nog wel eens 
met Karate ? Hans: "We 
hebben pas nog wedstrijden 
gedraaid. Onze tegenstan- 
ders, en dat ءل niet om op 
te scheppen, hadden geen 
schijn van kans.
Na twee ronden hadden ze 
geen spat adem meer en wij 
konden nog wel tien rond- 
jes draaien als het moest". 
Gebruik je het wel eens 
op straat, als je iemand 
tegen komt die je niet 
mag bijv. ? John: "Sinds 
we aan sport doen hebben 
we niet meer gevochten, 
je raakt je agressie wel 
in de training kwijt".
De soos heeft nu een an- 
dere naam, toen dus Cel
? en nu Tref Power أ 3
Hans: "Cel 13 was niks en 
we hielden een .soort ver- 
kiezing, is 't niet John?
Ze kwamen met allerlei 
gore namen zoals "de natte 
spleet" maar dat vonden 
ze hier niet goed, en 
toen werd het "Tref Power".
Wanneer kwamen jullie op 
het idee om een nieuwe 
soos te willen ?
Johns "We hadden veel te 
weinig ruimte en daarbij 
zit je hier altijd tussen 
dat jonge grut. Daar word 
je op een gegeven moment 
te oud voor. Je praat er 
onder elkaar over, en ik 
^eet niet hoe het precies 
 -gegaan, maar op een ge ؛ل
geven moment wilden we



zeker wel dat dit niks 
voor mij is ?"
Nee, dat snap ik ook wel 
niks voor Teun vaste ver— 
kering.
Teun؛ "Waarom schrijf je 
eigenlijk een stukje over 
mij ؟ Ben ik zo 
belangrijk ?
Jij bent zover ik het zie, 
één van de leidende 
mensen in de soos en je 
werkt het hardste in de 
Bellamy, zodoende.
Teun: رهل'ا eindelijk 
krijgen we loon naar 
werken. Als ٧$ nog even 
poot aan spelen is de 
hele zooi zo voor mekaar. 
Misschien kunnen we er 
dan eind april intrekken. 
Dat wordt me een knal 
opening. We nodigen dan 
iedereBn uit !
Is dat even mannelijk أ ؛

gezellig, wel een beetje 
^lein. Ik zie er echt 
teêfen op• ٠٠ koffieruimte 
en de ء م م ؟  die worden wel gezellig hoor. Maar die ا
ء م ؛ ء ل  daar, die zijn zo ل
ontiegelijk hoog en lang. 
Da's moeilijk om daar iets van te maken.
”̂eun» Je bent de laatste 

zo erg druk met die 
nieuwe soos, je zult niet 
veel tijd overhouden voor 
andere dingen, je meisje 
bijvoorbeeld ?

آءأس  "Aan mijn lijf geen 
verkering daar heb ik geen 
tijd voor. Ze zijn wel 
lekker hoor die vrouwen, 
waai■ ze maken je ook hele- 
maal maf. Neem nou Pietje 
Hendrix, die heeft nu 
zwaar verkering en nou 
zie je 'm nergens meer.
't Is gewoon ëen dooie lul 
geworden. Je snapt toch

Glenn ertussen door: "Nee, 
■e  hebt geen wil; jij kunt 
I-voon niet doorzetten".؛خ  vraag hoe het d^n komt 
 jat Teun elke dag in de؛
nieuwe soos staat te bou— ٠٠٠ (schilderen); en dan 
yan 's-morgens ٠ S-
avonds da® in dag uit en 
helemaal voor nop.
Teun؛ "Dat doe ik nou weer 
welf he. Als i^ geen baas 
heh die achter me staat te 
jagen e n لءل   werk voor me 
eigen ر nou dan werk ik me 
،١٠ pleuris. Dan denk ik, 
dat stukje moe^ nog af, 
en nog een muurtje en dan 
إ5  die deur ook af. 
jjan kan i^ niet ophouwen".
Vind je het leuk dat je 
naar de Bellamystr. gaat ? 
Teun: "Ik zie er wel tegen 
op, het is daar zo klere 
groot. Hier is het altijd
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Wat vinden ١٨٢٠ van de buurtkrant?
Op de hoek van de v, Hou_ 

 weningenstr. en de 3e ر.ة~
de Grootstr. woont fa„ 

 van Steensel. Hr. ٢؛؛،؛
Steensel heeft achter de 

t؛ruiten papieren opgepiaj 
met de opschriften: "Kla.-
verjassen met Pasen" en 
ee^ heel gedicht over h e t 

bekende onderwerp (je 
weet wel over honden en 
poep). "Prima krant hoor 
die buurtkrant. Alleen 
komt ie wel wat weinig 
uit of heb ik ze niet 

allemaal gehad "? 
ellen samen de kranten؛ We 

en ik kan meneer V .  $ t e e n- 

sel verzekeren dat hij 
geen krantje mist. We 

te weinig ؛؛٥٠٨»« hebben 
ge^d ^aker dan éénmaal per 
anderhalve maand te ver ̂

.schijnen

"Die lieve Huga. 
dat is nou ie^s wat voor 
mij niet hoeft. Kijk, als 
ik een probleem zou hebben 
bijvoorbeeld, dan zou ik 
het niet op durven sturen. 
Iedereen weet alles van je 
je, hier in deze buurt. 
Het zou dan ook voor 
iedereen te begrijpen zijn 
dat ik het was die pro- 
blemen heeft. Neen, dat 
is goed voor een groot 
blad, maar niet voor een 
blad, dat enkel in de 
buurt uitkomt.
Voor het overige vind ik 
het een prachtige krant. 
Mooi verzorgd, met leuke 
artikelen. Ik vind niet 
alles even mooi hoor.
Die Barend Servet, dat 
hoeft voor mij niet. Wel 
zo'n jongen met die dui- 
ven. Dat vind ik erg 
interessant. Vroeger wa- 
ren er veel meer hier, di® 
duiven hadden. En die 
stukjes over de huur en 
over meer groen in de 
straat. Dat vind ik erg 
goed. Als de kinderen er 
maar vanaf blijven.

Op drie hoog in de V. 
Houweningenstr. op nr.
1 3 , woont mevr. philippo.
Ze woont er al zo'n dertig 
jaar en dat is zowat even- 
lang als zij lid van de 
N.C.R.V. is.
"Goeie programma's meneer. 
Da's wat anders dan die 
V.P.R.O. van tegenwoordig. 
Vroeger, toen de V.P.R•؟ • 
nog ^ri^zinnig was kon ik 
die omroep wel billijken, 
maar tegenwoordig met die
godlasterlijke taal die ze
uitslaan, hoeft het van 
mij niet meer. Oh ja, je 
komt voor de buurtkrant ? 
Vind ik een hele mooie ver- 
zorgde krant. Die klaver- 
jasclub enzo, dat hoeft 
van mij niet zo. Ik ben 
niet zo klaverjasserig» 
maar de mensen zijn er gek 
op, dus.....
Lieve Lita vind ik......
oh, lieve Huga zeg je ?
Nou, dat vind ik wel 
aardig. Die juffrouw geeft 
tenminste goeie antwoor- 
den..... En dat ze werk
maken van de buurt is »ok 
prachtig. Als iedereen dan 
maar meewerkt dan scheelt 
het een stuk. Maar dat 
doet niet iedereen. Iedere 
keer staat er in die krant 
over de hondepoep. Dat is 
b̂ ïr, en bâr erg meneer.
Ze laten de honden recht 
voor m'n deur....nou je
weet wel doen. En als ik 
dan uit ga voor bood- 
schappen, loop ik die 
vuiligheid mee naar binnen 
Waarom ze dat doen meneer ؟ 
Ja, volgens mij is het 
gewoon gemakzucht.
Schrijf daar maar eens 
flink over.

®at mag wel eens goed ge- 
zegd worden".
®us heste hondeliefhebbers, 
wees *٠ aardig en denk aan onze slagzin؛
"Een Hugo de Groothond 
poept niét op de stoep11! !

M'n schroom opzij gezet en 
op naar de eerste, voor 
commentaar op de buurt- 
krant. Het moet er dan 
maar eindelijk eens van 
komen, we willen als re- 
daktie wel eens weten waar- 
voor we al dat zweet en 
tranen laten. Lafaard die 
ik ben, ga ik maar als 
eerste naar de heer Capelle 
die tóch al (met z'n 96 
jaar) als onze fan ge- 
boekt staat.

dat ik iedere maand wat 
geld klaar heb liggen, voor 
voor de krant ?"
(ik wist het van Speyer, 
die is altijd op de hoog- 
te als het geldzaken aan- 
gaat).
"Die krant, dat vind ik 
nou een bewijs dat die 
jongelui van tegenwoordig 
best wel positief kunnen 
zijn. Door die krant heb 
ik weer het gevoel gekre- 
gen dat we een buurt zijn. 
Door al die verhuizingen 
van de oude generatie, en 
daar hoor ik ook bij ha, 
ha, ha, heb ik het gevoel 
gekregen dat de sfeer he- 
lemaal uit de buurt was.
Die jongelui, die doen er 
veel voor, huurakties en 
dergelijke, en daar ben 
ik sterk v<5(5r. Die krant ? 
Wat ik daar van vind ? Dat 
weet je toch wel ? Daar 
sta ik helemaal achter.
't Is een erg goed ver- 
zorgde krant hoor, dat mag 
gezegd worden. Er zit ook 
veel werk in, dat zie je 
zo. Maar die rooie kleur 
vind ik nou niet direkt 
een vooruitgang. Da's nou 
zonde, dat moet je er 
voortaan maar af laten".
Na deze prettige woorden 
spoed ik mij, met meer 
durf, naar het ~ 
adres.



Onze correspondent in Peru
hij 20*11 100 klanten per 
dag heeft en hij verdient 
dan dus f1 . 3 0,-, waarvoor 
hij nog wel materiaal moet 
kopen, sohoenpasta en 
borstels. Het resultaat ءل 
in ieder geval glimmende 
sohoenen. We hebbep wel 
eens een kwartier in een 
café gezeten waarin er zo'n 
6 a 7  jongens wisselend 
langskwamen. De concur- 
rentie is erg groot, maar 
je ziet dat niet aan ze 
afs eerder dollen ze met 
elkaar en spuiten elkaar 
nat of gaan met elkaar 
zwemmen in een vieze fon- 
tein op het heetst van de
Ze gaan nog naar school 
ook, maar dan wel 's- 
avonds. Eigenlijk is het
hun "vrijetijdsbesteding", 
maar ik ben bang dat ze 
hier wel moeten werken ٠١١١ 
aan geld te komen, is het 
niet met schoenpoetsen dan 
wel met het verkopen van 
pinda's of speelgoed.

' ’/ ١

تهوإ؛أمح

H^’t ف  hier een levendige 
straathandel, vergelijk- 
baar met Koninginnedag in 
Amsterdam, maar dan 3 6 5  
dagen in het jaar !!

Leo Scharff

Zo beginnen ' van
een jaar of tien, elf hun 
carrière als schoen- 
poets؟r (Spaans: limpia 
botas). Aan één klan؛ 
hebben ze zo'n ١٥ minuten 
of langer werk. Dat 
"langer" hangt van de 
klant af, want je geeft 
hem ook nog tijdens het 
schoenpoetsen een krant 
te lezen, een onderdeel 
van je uitrusting, zo'n 
krant.
En er zijn klanten die nog 
langer blijven lezen na 
het schoenpoetsen maar 
vóór het betalen.
De standaardprijs is vijf 
sol, dat is fl. 0 ,3 0.
De oudere schoenpoetsers 
(een jaar of vijftien, 
zestien) hebben meestal 
een vaste stek op een 
gunstig plein.
Die hebben ook nog een 
zetel voor de klant en 
hoeven dus ook niet de 
café's af en bovendien 
hebben ze een constructie 
met 2 voetzolen, zodat de 
klant niet steeds hoeft te 
wisselen. (Dat wisselen 
gaat trouwens als volgt, 
één schoen is klaar voor 
dat moment en de schoen- 
poetser geeft een kort 
tikje van achteren tegen 
de hak: de klant wisselt 
al lezend automatisch van 
schoen).
Zo'n meer ervaren schoen- 
poetser vertelde me dat

Lima, 1 1 - 1 - 1 9 7 6

Geachte redaktie,
Higr, zoals beloofd, het 
eerste stuk van jullie
!correspondent in Peru.
Ik hoop dat het nog op 
tijd komt voor de editie 
van de krant.
Ujjq limpia botas en Lima.
Xn Lima gaat zoiets heel 
simpei؛ je neemt een paar 
stukken hout en je timmert 
het zo in elkaar؛
Dus ء een simpel kistje dat 
van boven scharniert met 
daarop of liever daaraan 
gen stevige latten-con- 
structie.
Het kistje is prima om op 
te zitten, en erin kun je 
al je benodigdheden bergen. 
Het geheel ±s ook heel 
makkelijk op je schouders 
te nemen.
Aldus gewapend ga je de 
café's in en loopt alle 
tafels afر je blik voort- 
durend naar beneden ge- 
richt, want aan sajidalen 
heb je niks. Je kijkt de 
mensen goed in de ogen, 
blijft opvallend lang 
staan als ze in gesprek 
zijn en alleen bij een 
duidelijk "nee" loop je 
door. Maar je blijft 
langer in het lokaal dan 
strikt nodig is, want 
iemand kan zich tenslotte 
bedenken, nietwaar ?
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Ontpel de aubergines maar 
laat ook wat aan de buit،،„ 
kant zitten.
Leg ze gedurende ١ uur in 
zout water; '' 
neemt men de '
bittere smaak weg.
Droog ze af met een مم„ءه 
theedoek.
De au^erg^nes nu van boven 
naar beneden snijden maar 
de onderkanten heel laten 
Vul de aubergines nu Vol 
met knoflook, uien en to- 
maten.
Hierna de aubergines in 
een pan leggen en olijf، 
olie over hen •'
Laat het geheel + 1 uur 
sudderen.
Koud serveren !

Bibebonse berg

1 pond walnoten ■ 
honing
 eetlepels ketjap و
١ teentje knoflook
2 theelepeltjes hasj- 

poeder
Maak een stroopje van een 
halve pot honing, de ket- 
jap en het knoflookje en 
voeg wat zout toe.

Kook ongeveer 10 m i n d e  
walnoten in water tot ze 
goed zacht zijn.
Giet het stroopje over de 
walnoten, laat het even 
staan en zeef ze dan.
Nu het opgevangen stroopje 
met hasj koken tot het een 
beetje stijf wordt.
Koud laten worden en over 
de noten gieten.
Deze saus is heel geschikt 
over koude vleesschotels•

OPEN KEKEN

Deze keer nemen we een 
kijkje in de Armeens® 
keuken.

aanbevolen door Ted 
Nieuwenhuizen.

Dolmas ofwel gevulde 
Groene pepers
Nodig voor غ personen:
4 zeer grote groene pepers 
 grote uien in kleine و

stukjes
i kopje rijst 
١ eetlepel paprikapoeder 
٦ kopje tomatenpurée iets 
verdund met water 

٦ theelepeltje zout 
إ  " peper
-kopje fijngehakte peter ب
k ب o ^ e  olijfolie
٥٠ steel van de pepers 
snijden en de inhoud ver- 
w i e r e n  (de zaadjes).
De kleine stukjes ui in de 
olie bakken.
De gewassen rijst toevoe- 
gen (ongekookt) + de ٠٢؟ - 
rige ingrediënten, behalve 
de tomatenpurée.
Het geheel goed door elkaar
De pepers voor driekwart 
vullen met bovengenoemd 
mengsel.
Hierna de driekwar* gevul- 
de pepers rechtop in een 
pan zetten en de rest bij- 
vullen met tomatenpurée.
٠؟  rest van de tomatenpu- 

rée rondom in de pan
De pan met een deksel af- 
sluiten en gedurende ١ 
uur laten sudderen.
Koud serveren !

Imam Bayeldi of wel 
gevulde aubergines

:personen غ •Nodig Voor
iddelgrote aubergines؛ ؟ 
in ronde plakken ge- و 
sneden middelgrote uien 

eniee teentjes knoflook 
plakken gesneden “3 ل 

tomaten 
kopje olijfolie ١ 
kopje water ٦ 

zout + peper

|ip)planten
Algemene verzorging klimplanten

De planten + lx per week 
water geven. Zorg dat er 
geen honden tegen plassen; 
er zijn hiervoor speciale 
plankjes in de handel.
Het verdient aanbeveling 
om in juni-juli a.s. de 
aarde te bemesten met oude 
koemest en eventueel aarde 
bij te vullen. Als de 
planten gaan groeien, moet 
u ze steunen hetz^ door 
een plantenhekje (ver- 
krijgb^ar bij de ijzer- 
handel) hetzij door 
krammen in de muur te 
slaan en daar de takken 
langs te geleiden.

Thunbergia alata
Suzanne met de mooie ogen.
De thunbergia kan veel zon 
hebben, alleen hartje 
zomer zult u haar tegen de 
felle zon moeten be- 
schermen. In een warme 
zonnige kamer zal ze vrij 
snel groeien en dan is 
er steun nodig.
Dat kunt u doen door enke- 
le dunne stokjes in de 
aarde te plaatsen, ه س  
ook door een gebogen vorm 
van ijzerdraad te maken; 
de lange scheuten kunt u 
prima in het rond leiden.
Er zijn de mooie oranje 
kleuren met een donker 
oog, maar er komen ٠٠١؛ 
gele en witte kleuren 
voor.

٧ dient de plant veel 
water te geven; één keer 
per week wat kamer-planten 

ااا؛يء • In de ' 
zal ze niet zoveel bloeien 
en ook enkele blaadjes 
verliezen; deze eenjarige 
plant kan echter overge— 
houden worden in een droge 
atmosfeer; dagelijks even 
sproeien.
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Goedkoopste adres voor Uw Chocolade - 

١٠!!es؛Boxen bonbons - snoepjes - koek

 Let ٥٢ Uw u؛t§aven!!!ا
Cadeau Boxen bonbons ٧٠٠٢ 

js!!ü؛guldens onder de p r 
en toch KersVers!!!ا

Komt u even langs tot ziens in dc zaak؛!!! .م ?م

T ممح محؤ u y p ’s SuperChocolaterie 2e Hugo dc Grootstraat 22 Amsterdam ي (م
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١٠٧٧* DE ZAAK VAN VERTROUWEN VOOR 
BENODIGDHEDEN,WAT uw  HUISVRIENDEN 
VANGROOTTOT KLEIN AANGAAT, 
1NKLUS5IEF uw AQUARIUM HOBBy.
V/IJ 2I1N RUIM GESORTEERD IN LOSSE 
EN VERPAKTE ZADEN EN ANDERE 

ZOALS VERSE PENS EN؟،,VOEDER أل 
\I DIEPVRIES VLEES.

K  VERDER VELE MEDICIJNEN EN 
ECTIQE£ TEC-EN ONGEDIERTE.؛؛<IN 

Div: KOOIEN VOOR VOGEL OP KONUN.
 OOK PRiMA7AN&KANAWE.>؟

EN ٧١٤ CHE،؟VELE SOORTEN TROP 
OOK AL UW AQUARIUM ^ENODI£D- 
HEDEN ZOALS POMPEN-VERWARMERS- 
THERMOSTATEN-VERUamNC- 

MEDICIJNEN EN.^
OOKV/ATERPLANTEN

DEIEhMNö AQU&WUMTAFE& 
أ,إااء ج ب ء و د س س ل م TE&EN SPOTPRIJZEN ،ا

te 84 26ه6 l ?هااالاءااا،ءئ1ا>

rev؛
voor al uw  ا
artikelen

dan naar
loodgietersbedrijf

3e hugadegroot- 
straat 15
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Buurthuis de Reiger zoekt vrijwilligers

l l l l lء
deoverkoe 1 آ ت ء سةا6م ء
dering van de diverse؟ « 
groepen. Net als voor de 
woensdagmiddag geldt, kc، 
even langs praten en kil. 
ken; vraag naar Sofia,

buurthuis "de Reiger", ٢, 
Reigersbergenstr. 65.

س ؛؛؛؛adering ت؛هث؛ ١٢٠ ث°ه ع ب .عءسس.س
:een rooster van  wie wannee 

h etg een  n e e r  komt ,م 0س إل0
op gemiddeld één keer in 
de 2 h 3 weken. Op de 
middag, dat het jouw beurt 
is, wordt er van ongeveer
~uur tot 8 uur op Je 6e و

ة“ث«'ةثث ج ة  waarschijnlijk
vel ^at meer erover wilt 
weten ٠̂  zien - kom dan 
even langs in de V. Rei- 
gersbergenstr. 65 en vraag 
naar Sofia (nooit op 
donderdag !ر.

b. Wie voelt zich aange- 
trokken tot de dankbare 
taak om een publiciteits- 
groep(je) op te zetten of 
wil zich in principe aan- 
melden voor deelname aan 
zo'n groepje. De tijd, die

a, Iedere woensdagmiddag 
vxndt er in het buurthuis
een  g e z a m e n lijk e  maaltijd
voor bejaarden plaat^؛ 
gewoon voor de ةيالهءهج" 
heid. De bejaarden helpen 
zelf vaak een handje ١١١٠٠! 
maar we rekenen 00ءل op d® 
medewerking van 2 vrij- 
willigers per keer, 
die o.a. de boodschappen 
doen, koken en die samen 
met de bejaarden eten, 
praten, afwassen etc. 
Hoeveel tijd gaat daar 
in zitten ? zul je willen 
weten. Wel, we zijn op het 
ogenblik met zo'n 5 6 ة 
vrijwilligers. We vergade- 
ren een keer per ، ٠ ة و  
weken om alle voorkomende 
ideeën en problemen geza- 
menlijk te bespreken. De 
vergaderingen zijn altijd 
op woensdagmiddag van half

Va□ Houweningen Natuurzaaiers
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jaar na die datum met de 
aanleg van een prima pari 
worden begonnen.
Alweer voor de nieuvsgie 
rigeni tekening vóór het 
raam bij buurthuis nde 
Reiger" en later ook ٠٢ 
andere plaatsen.
Deze plannen zijn verre 
van definitief maar de 
geplande loopbrug van het 
Bilderdijkpark naar dit 
"Kostverlorenpark" heeft 
al velen enthousiast ge- 
maakt. Als u eens een 
stille omgang maakt door 
genoemde straten, geniet 
dan alvast van het lente• 
groen langs de muren ■en 
in de bakken.
De strijd gaat door Ml

Jammer dat zo weinig 
mensen hun stem wilden la- 
ten horen. Hadden de Hoge 
Heren het toch al beslist ? 
Een meer ambitieus groen- 
plan betreft het huidige 
opslagterrein van ?٠٧٠ aan
de V. Reigersbergenstr. ٠
dat aan de Kostverloren- 
vaart grenst. Als deze

Gemeente instelling een 
plek vindt om naar te ver- 
huizen (met alle buizen 
die er liggen) kan twee

De werkgroep "Van Houwe- 
ningerf' is na overleg met 
buurtbewoners en gemeente- 
^nstantie؟ gekomen tot een 
(tamelijk) definitief plan 
voor de "vergroening" van 
de 3e Hugo de Grootstr.
Het nu redelijk trooste- 
loze deel tussen de V. 
Houweningen- en de V.
Reigersbergenstr. wordt 
volgende zomer (of daarna) 
omgeploegd en bewerkt tot 
een perk met boompjes, 
bloemen, speelwerktuigen 
en bankjes. Een paar hui- 
zen krijgen zelfs een 
eigen tuintje - voor de
nieuwsgierigen hangt de 
tekeningen voor het raam 
van 3e Hugo de Grootstr.2 3.

REZ£AOT
"-,؛٠١٠

hugodegrootplbn

TEL  020-84  2441

VOOR AL UW VRU-TUDSARTIKELEN

OLTHO

2e Hugo de grootstraat 26


