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We waren als buurtkrant 0م ق  
aanwezig bij deze vergade- 
ring en h©orden ١١٠٠ het ët 
allemaal aan toe ging.
Soms best fel, maar de be- 
slissingen waren goed door- 
dacht en iedereen was be- 
hoorlijk ٥٢ de hoogte waar 
het om ging. Zo werd er ge- 
stemd over de verdeling van 
£1. 1.500,- die de Rommel- 
ا ا ها ء ،ا  - .heeft opgebracht ء
Of er ؛؛og verhuurd mag ٧٠٢. 
den. ("Het Trefpunt" wordt 
voortaan alleen nog maar 
aan trouwe bezoekers ver- 
huurd, dit om "feestover- 
last" voor de buren tegen 
te gaan). - Het voorstel 00 
een cursus Nederlands te 
gaan geven (voorlopig 
alleen voor vrouwen) werd 
aangenomen. - Tieners (uit 
onze eigen buurt) krijgen 
voortaan onder bepaalde voor 
waarden, inloop. Het waren 
geen gemakkelijke ‘ 
en maar we kwamen eruit.

1
Buurthuisraad, ga zo door ؛ 

De redaktie.

Het buurthuis •'Het Trefpunt" 
is aardig op weg democra- 
tisch te worden. We bepalen 
de laatste tijd meer en meer 
zelf wat er in het buurthuis 
mag gebeuren, zodat het huis 
e i ^ l i j k  écht in dienst en 
in belang van de buurt is.
Wij als redaktie, vinden dit 
een zeer goede ontwikkeling 
(we hebben ٠ ٠^ twee stemmen) 
en hopen neen we eisen, dat 
dit zo doorgaat.
On de foto ziet ٥ de laat- 
s'te buurthuisraad-bijeen- 
komst van dit seizoen.
Alle groepen in "het Tref- 
punt" hebben mensen in die 
buurthuisraad zitten, zodat 
zij ook uitraaken wat er in 
het buurthuis gebeurt.
Dat is ook logisch, want we 
betalen ٥٠١، zelf de contri- 
butie en de subsidie (via 
onze belasting). Als we ook 
zelf "mogen" betalen, dan 
mogen we zeker ook zelf wel 
bepalen wat er aan aktivi- 
teiten moet gebeuren.

Maatschappelijk wert
in ‘de Reiger

Als u met een probleem zit 
en denkt hulp te kunnen ge- 
bruiken, praat er dan eens 

 met Arnold over, hij zal ؛(٠٠
proberen er e،n ٥ samen met 

oplossing voor te vinden, 
n kunt ook bellen voor het 

١٠،، :maken van een afspraak 
84 .56 . 76. Buurthuis "de Rei- 
ger" v. Reigersbergenst•؛ ؟،

Sinds half mei is de staf 
van buurthuis "de Reiger" 
uitgebreid met een stageaire 
Maatschappelijk Werk. (Dat 
is een maatschappelijk 
werker in opleiding).
Zijn naam is Arnold Kooiker. 
Arnold zal voorlopig op 
dinsdag en donderdag van 
١٠ tot 2إ  uur in "de Reiger" 
te bereiken zijn. Vanaf 
augustus a.s. zal er een 
vast spreekuur zijn: op 
dinsdagochtend van >٠ tot
.uur ا 2
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ome kareiverteh
م ا م

Ome Karei Molin hoef je niet te interviewen, hij praat 
vanzelf wel. En ١١٠  ̂ Er zijn weinig mensen die nog zo ge- 
zond en levenslustig zijn op een leeftijd als de zijne. 
(Hij is 75, geboren op 5 mei 1901: "Dat heb ik van de gro- 
te haas gekregen, die dag. Heel Nederland viert dan feest 
voor me. Alle vlaggen gaan uit, weet je niet. Dan hou ik 
rekening dernee hè ?)
Hij heeft zijn leven lang ٥٢ Harley Davidsons door Neder- 
land gereden om schrijfmachines, kassa's en '*
ten te repareren. Was vrijdags en zaterdags steenhouwer. 
Maar, ach, laten we hem zelf maar aan het woord laten.....

tetanusinjektie. ^ ١١^٠  zijn daarvan, op het laatst 
die bacteriën in m'n bloed noemden ze me dokter ?ipi, 
gegaan en dat vonden ze nog ik genees je met muziek en 
niet lekker genoeg, toen handoplegging en dan ga je
zijn ze in m'n ruggegraat ge-weer de deur uit. Maar 
gaan en toen dachten ze Ome affijn ik heb één regeltje 
Karei helemaal op te vreten, tegen die dokter gezegd: 
en gingen ze in z'n hersenen Moet je goed horen zeg ik, 
een nestje bouwen. Maar moet ik vertrouw ٠٢ God en op

jouw kundige hulp, maar als 
m'n naam op 't bord staat 
kan ik er ook niks meer an 
doen hoor, je prikt maar op 
hoor, wat nodig is is no- 
dig. Hij zegt, nou dat is 
tenminste nog een flinke 
kerel '. Maar dat heb ik 
vroeger geleerd '. M'n va- 
der dat was eh, ook zo'n 

t moet leukgrapjas, maar die hield al- 
tijd bij het eten zo'n toe- 
sprakie, als je gegeten 
had. Dan zei die tegen ons 
ons: Ja, jullie hebben nou 
lekker gegeten, lekker 
vlees en groente en aard-

je goed horen: ik heb geluk 
gehad hoor want m'n vader 
zei altijd: die knaap die 
stinkt van geluk hoor, dat 
kan je niet kopen. D'r was 
al penicilline '. Als dat er 
niet was geweest was ik ook 
in 't Walhalla geweest. Ja 
maar zo is 't toch hê ?
Ik weet niet of het er warm 
of koud is, maar 
wezen hoor.؛
Maar nou komt het. Ik werd 
naar het ziekenhuis gebracht 
en ik sprak wartaal. M'n 
vrouw merkte dat. En ik zei:

%؛ ة’ت0:ث•؛: م ؛م : ؛ ء-. م؛أ ؛ذم؛ب ؛،، ء. 'ث ئ؛ا؛ ? . :  nog nooit geen Kippen genaaي
die man.'.

je later ouder wordt dan 
kan je wel is in een zie- 
kenhuis terecht komen, dan 
kan je wel is doodgaan ؛
Hij zegt: Ja maar moet je 
nou goed horen, als je nou 
geopereerd moet worden, dan 
moet je beseffen dat die 
dokter die het doet, die

dat dat eigenlijk 
de smid is en jij bent een 
stuk ijzer. En als dat ijzer 
nou begint te beven, dan kan 
die smid nooit goed smeden 
en dan moet je je maar over- 
geven aan de wetenschap.
En zo heb ik het ook gedaan. 
En toen hebben ze me gege- 
ven, zeven ruggeprikken. En 
toen zegt die dokter, de dag

Dus je merkte wel dat ik 
helemaal niet meer goed was. 
Nou ja, ik werd naar binnen 
gebracht en d'r komt een 
dokter ٠٢ me af, een pro- 
fessor met een sikje. En die 
die zei tegen me: Ja, we 
zullen u ruggeprikken moe- 
ten geven. Nou heb ik ٠١١،- 
zettend fijn gevoel voor 
anatomie, zowel voor 
mannen als voor vrouwen.
Daar ben ik aardig in thuis 
Ik heb veel ouwe boeken ge- 
kocht op het Waterlooplein 
waar de kaft lelijk van was 
maar de inhoud ging ik 
lekker in lezen. Ik hield

"Ik heb 16 jaar lesgegeven 
in Ons Huis in de Rozenstr., 
gymnastiekles. Dan heb ik 
thuis staan, een roeima- 
chine, ik heb m'n halters 
en m'n knijphalters. En 
elke morgen half zes ben ik 
eruit en ik ga naar bed als 
het donker wordt. Als de 
grote baas het licht uit- 
draait gaat Karei naar bed 
en als ie 't weer aan- 
steekt, dan kom ik voor de 
dag. Ik ben een half na- 
ء ،ا ا ءا ها ء ال  en daar voel ik ء
me 't lekkerst bij. En dan 
is mijn humor als medicijn 
bedoelt voor de mensen die 
altijd hun kop zo naar be- 
neden laten hangen, want 
elke dag die ze derbij 
krijgen is winst en die 
moet je heel goed beste- 
den. Vrolijkheid is goed 
voor een mens. Als je nou 
bijv. lekker gelachen heb 
dan kan je lekker slapen.
Als je de pest in hebt, 
kan je niet meer in 
slaap komen, drie nachten 
achter elkaar. Dus wat 
wil je nou, je leven gaat 
door. Kan je beter 
lachen. Is maar net wat je 
wilt, ja.....'t is een 
rijkdom hoor.
Ik ben nu 75 en ik had een 
dubbel jubileum. Ten eerste 
was het 25 jaar geleden, dat 
is serieus, dat ik in het 
ziekenhuis terecht kwam en 
dat had ik gekregen door een 
wondje aan m'n vinger. Daar 
waren bacteriën ingegaan en 
dat was dan de tetanus. Want 
ieder straatongeluk wat ge- 
beurt dan krijg je een anti-

v e r v o l g  z k  v d g e n J e ا'وهم*ه إ 



إ١ مر  d a an is. Hieronder zijn ه
 vaa^ urgente gevallen ٧٠١١ إ

ا آ ه أل ،  Woning؛؛oeke؟den• Het و
؛ de manieren ٧٠٠؛ ؛ ٤« ٧؟ ٤ is

i 1ءءهه e  v i a  d eه ,m e n s e n .؛؛ءآة via أأ:اءت:م00'
gewikkelde • 

iet aan een huisveg niet aan een 
kunnen ^ ٢١١١١٥١٦.
Tevens wordt op d£e ٠٠٠٠—--— - c ٠٠٠- أعإ\أةاأآ

gewezen op de misstanden؛
leegstaande huizen van'،« 

.speculatieredenen 
1 ءمم . 3  ئ aktie begon om ا 0
.1 3 . 0 0 uur verscheen de p0 
 litie die een aantal ®ء؛را،م

arresteerde. Ten onrecht؛
J«؛niets stï <ل؛'ا ء  uant zij <ال

baars en werden dan ook 
(te recht) later weer Vrij. 

dat proces- ء؛ء ^ ا ا  gelaten اه
verhaal tegen hen werd Op. 
gemaakt. Deze aktie was 

^en onderdeel van andere 
anti-kraakwetakties die 

,elders gevoerd

X
cd

Woensdag 30 juni
،٢٠١ .Woensdag 3£ juni a.s 

٢'«« 15.30 tot ها0ه .

Vakantieaktiviteiten
op het van OldenbarneveHt- 
plein onder leiding ءرا؛هبم

‘De Vliegende Brigade'
٦٨ kunt verschillende 
sporten doen n.1.:
voetballen
volleyballen
badminton
hockey
basketbal
Tevens : kleien en schild- 
ren.

ز1ن ا ال ٧^١١ و  tot 6 augustus 
a.s. is de sporthal inde 
Van Hogendorpstr. gratis 
toetrankeliik voor de fcinri»- 
ren:
Je kunt er dan de hele ، ٠؛ •.
voetballen - volleyballen- 
basketballen - badmintonnen 
schermen - boksen - trampo- 
linespringen enz.

r~ | gekraakt I
▼  . ٠ 1 lipn(Maandag ١? mei j.1. liep een 
groep van ongeveer 50 mensen 
het kantoor binnen van de 
dienst Herhuisvesting. Een 
deel van de groep stelde 
zich op in de hal van het 
gebouw en hield een krakers- 
spreekuur. Er werden sten- 
cils uitgedeeld en adviezen 
gegeven. £en andere groep 
ging naar boven naar de 
dienst ©ntruimingen, alwaar 
ongeveer 200 dossiers naar 
buiten werden geworpen en 
verbrand.
Deze aktie was vnl. gericht 
tegen de nieuwe anti-kraak- 
wet, die de politie het 
recht geeft krakers op last 
van- de eigenaar uit een pand 
te verwijderen. De aktie was 
symbolisch bedoeld. Gecon- 
 ronteerd met een keihard؛
beleid van de dienst Ont- 
ruimingen zagen de gezamen- 
lijke aktiegroepen zich ge- 
noodzaakt hier iets aan te 
doen.
Het gebeurt maar al te vaak 
ه ء ء  mensen op straat ge- 
gooid worden؛ ook gezinnen 
wanneer niet alle ۴٨ ٢■"- 
lieren keurig in orde zijn 
en ه1ح ٤٤١١ ل  regeltjes vol-

/erwiaoynenara.ivanpM. 3 ~~t-i
م م '■ --ات ١٦  aH O eh ad, اdat ik écn prik had gehad, 

de eerste prik, hij zegt 
ketel wat heb jij een rug ؛
Ik zeg, hoe bedoelt ال dat ? 
Hij zegt ja, we kunnen niet 
eens tussen die wervels van 
jou inkomen, met die naald. 
Waar heb je altijd op gesla-؛ 
pen ? Ik zeg, nou, ik heb 
altijd hard geslapen. Wij

op zeegrasmatrassen 
of op hout of zo op de vloer 
voor de kachel. Ja ٥ ؛ ٧ ® je 
hebt nooit ٠٢ een spiraal ge• 
geslapen ? Ik zeg, nee dat 
kenden wij niet ؛ Maar nou 
komt het, die professor komt 
de volgende dag, na de prik 
is geweest aan m ’n bed. Hij 
stelt me een vraag en hij 
zegt: Molin, zegt ie, heb je 
geen last van het licht, 
moet dat gordijn niet naar 
beneden ? Ik zeg, ik heb der 
helemaal geen last van. Heb 
je geen hoofdpijn ? Ik zeg, 
daar heb ik geen tijd voor. 
^  Dat ؛ zegt: Schrijf op وئ
is een wereldwonder: hersen- 
vliesontsteking, nekkramp en 
hij heb geen last van het 
licht ؛ Ik ken toch niet 
zeggen dat ik hoofdpijn heb 
als ik het niet heb ? Hij 
zegt, maar hoe is dat nou 
als je zo’n ruggeprik 
krijgt ? Ik zeg nou, het is 
erg leuk, maar je moet er 
van houden Maar ja, ik had 
blind, lam, gek, doof kunnen 
worden, hè ? En zodoende heb 
ik maar meteen die hersenen 
deruit laten halen en zaag- 
sel derin laten stoppen.
Maar het gaat goed : Ik mag 
niet klagen ؛ Maar nou schei 
ik uit hoor"؛"

4



mag blij zijn dat ie zo'n 
zorgzame en verstandige 
vriendin heeft. Het is 
goed dat je me geschreven 
hebt, want juist omdat je 
vriend A. zo jong is, is 
het misschien nog niet te 
laat. Als je echt van hem 
houdt, heeft uitmaken na- 
tuurlijk geen zin want 
daar word jij ongelukkig 
van; hij gaat natuurlijk 
gewoon door met stelen, 
dus daar is niemand mee 
geholpen.
Maar je zou wel in een re- 
delijk en liefdevol ge- 
sprek tegen أ ا ؛ ا ا  kunnen ا
zeggen dat als hij er mee 
doorgaat ١١ij vandaag of 
morgen met de politie in 
aanraking komt en dat jij 
dan zonder vriend zit, en 
dat als hij ècht veel om 
je geeft het ervoor over 
moet hebben om dit stelen 
te staken.
Je kunt hem dan ook n.og 
zeggen dat gestolen kadeau- 
tjes je alleen maar ver- 
drietig en bezorgd maken en 
dat alleen eerlijk verdien- 
de presentjes je oprecht 
blij maken.

Huga .
T.,M.

want dat heeft ie weleens 
gezegd; dus uitmaken wil ik 
niet maar wat moet ik nu 
doen آ  Als ik tegen hem 
zeg dat ie d'r mee uit moet 
scheiden, wordt ie altijd 
vreselijk kwaad en zegt dat 
ik me d'r niet mee moet 
bemoeien (verders wordt ie 
nooit ergens kwaad om op me 
hoor Huga, allèên dit. 
Volgens mij komt het alle- 
maal alleen maar omdat ie 
zulke rotvrienden heeft, die 
altijd smerige, gemene 
dingen met mekaar bedenken. 
Wat moet ik nu doen, ik 
weet het niet meer.
Uitmaken wil ik niet, maar 
wat dan wel ? M'n moeder 
becint zich ook steeds meer 
af te vragen hoe ik toch 
aan al die oorbellen en 
armbanden en platen kom, 
die ik steeds van A. krijg. 
Helpt ال me <،.u.b.؛؛؛؛

Het is een naar en moei- 
lijk probleem waar je 
mee zit, daarom zal ik 
juist dit probleem in 
mijn rubriek behandelen. 
Jullie zijn allebei nog 
erg jong, maar 't lijkt 
me ondanks het feit dat je 
jonger bent dan A. wel 
verstandiger bent, en hij

ءم.  Lieve 
/  Huga
Lieve Huga ■

Ik schrijf mijn naam maar 
niet aan u want als mijn 
ouders dit lezen krijg ik 
vreselijk op mijn donder. 
Dit is mijn probleem: Ik 
ben 6ل jaar en heb sinds 
een half jaar verkering met 
A. een jongen van 7ا  ook 
hier uit de buurt en dat 
gaat allemaal heel leuk 
want we hebben zowat nooit 
woorden met mekaar. Maar nu 
weet ik sedert kort dat al 
die kadeautjes die hij al- 
tijd voor me meebrengt ge- 
jat zijn, van de Bijenkorf 
en V. & ه . etc. en die ver- 
koopt ie dan ook vaak, daar 
van heeft ie natuurlijk ook 
altijd zoveel geld bij zich 
wat ik vroeger alleen maar 
leuk vond, maar nu kan ik 
er haast niet meer van sla- 
pen, zo erg vind ik het. 
Mijn vriendin zegt dat ik 
het uit moet maken want dat 
er zo toch nooit niks van 
A. terecht komt; maar ik 
geef erg veel om hem en hij 
ook om mij, volgens mij
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Ons is al vaak verweten dat we in onze berichtgeving te 
éénzijdig zijn^althans dit is de م،؟ء و إءةؤ ء ؤ ي  Vraag1 ء g
deze aanteieingen ٥? papier te zetten voor de buurtkrant, 
dan weigert ء اا؛ة . De middenstand blijft graag neutraal,
bang voor klanten-verlies أHr. Lohman, eigenaar van de 6ي  -zaak op de Hugo de Groot م
plein: "Mo^t je goed luisteren ا آ ة > als i؛؛ nooit meer, om~ 
ذ ء ء  ik een winkel heb, m'n eigen mening mag verkondigen 
dan sluit ik net 7.0 lief". Na deze uitspraak maken we een 
afspraak ٢٥٠٢ een interview en donderdagavond staan we 
met een fles bordeaux encassetterecorder in de hand bij 
hr. Lohman (nr. ١١) voor de deur.

Middenstander aan het woord
averechts in de weer bent.

 De mensen willen natuurlij، إ
 wel w؟ten wat er leeft ٤٠ ءد

م ؛ب  omgeving, maar je gaat ا
afbreken wat een ander pro- 

 beert op te bouwen en ءود
vind ik gewoon niet...eh,,..

neen.
Er zijn toch ook wel posi- 

Er is Sprj- أ tievere dingen 
ke van dat er hier ook Zo'g 

،٤١ woonerf korat, daar ben 
echt wel voor. Je hoeft niet 

meteen alle straten af ،، 
gaan sluiten maar......

(Op de salontafel ligt het 
weekblad "Vrij Nederland)" 

̂*؛ ,leest Vrij Neder ال" :Wij 
dat is toch ook een krant 
die bekend staat dat z،

tegen bezitters aansch->؛©
pen?"

،-٤ "Jawel, dat is ook heel 
zond. Als dat nooit gedaan 
wordt gaan die grote bedrij- 
ven denken dat ze de macht 
hebben en dat is ook niet 
zo gezond."

Wij : "Hebben die grote be- 
ه"،،أ هل ،  drijven dan niet de ا

Neen, dat dacht ik niet," 
niet op dit moment, ook de 
arbeiders niet. Er is ■naar 
één groep die de macht 
heeft, dat zijn een paar 

 mensen die denken dat ze ءه
mensen moeten besturen, wie 

آ ، Dat أ ik hiermee bedoel 
،٠٠ <de vakbeweging. ••••Nee 

den ٧١٢! niet, dat is ه>امااءة

Wij: "Die jongens praten nu 
eenmaal zo, dan is het toch 
eerlijk het dan ook ٤٠ op 
te schrijven "?
"Jawel, daar kan ik het wel 
mee eens met je zijn, maar 
nu heb ik zelf een school- 
gaande jongen, die zit op de 
Frederik Hendrikschool. Daar 
proberen :  van die school ء
uit, het niveau van de buurt 
middels die kinderen wat op 
te vijzelen. Als je dan via 
zo'n buurtkrant de taal op 
deze manier gaat weergeven, 
dan geloof ik dat je precies

"Mijn bezwaar tegen de krant 
is dat ie véél te éénzijdig 
is, voor mijn gevoel al- 
thans. Dat al die huisbazen 
uitbuiters zijn, daar ben 
ik het gewoon niet mee 
eens. Ik besef gerust wel 
dat er huisbazen tussen 
zitten die denken: "elke 
maand de huur halen, voor de 
verdere rest is het mij 
best". Ik weet wat ik hier 
voor een huisbaas heb. Ik 
moet er wel wat aan doen, 
maar hij heeft er zelf ook 
een hoop aan gedaan. Ik be- 
taal in verhouding een lage 
huur, ik betaal nog geen 
fl. 300,- in de maand voor 
wat vroeger 2 huizen waren 
(en daarbij hebben we ook 
nog centrale verwarming!)
Mijn bezwaar is dat je 
alleen de beroerde dingen 
hoort. Het botst bij mij hê 
dat je alleen die negatieve 
dingen in die buurtkrant 
leest. Het is niet alleen 
negatief wat er over die 
huren staat, maar ook over 
andere dingen. Een voor- 
beeld wat me nu binnenvalt 
is dat stukje over die 
jongens die een jeugdhuis 
in de Kinkerbuurt krijgen. 
Da's verdomde leuk hoor, 
voor die jongens, maar het 
stukje zoals het geschreven 
is, de taal die erin ge- 
bruik، wordt, dat stuit me 
tegen de borst"!

ug.fwla W-i.



-Hufre" kwartier Programma zomervakantie

is ge- ا ء ؛ ؛  Als het slecht ء
beuren de meeste programma's 

(voor zover mogelijk)
.binnen

Zomervakantieaktiviteiten 
voor de kinderen in de Hugo 
de Grootbuurt in de week 
van maandag 2 t/m vrijdag 
6 augustus 1976.

maandag 2 augustus

Vliegerdag donderdag 5 augustus

Van kippengaas, hout, oude 
lakens, gips, verf en waar- 
deloos materiaal gaan we 
grote beesten maken of wat 
je maar wilt.
Van 10 tot ه  uur naast "het 
Trefpunt".
Kosten: fl.

®Als ال oude lakens of grote 
lappen heeft, breng ze dan 
naar "> ١؟ ، Trefpunt" of "de 
Reiger", of bel even.

vrijdag 6 augustus
Vanaf 2 uur onder "de Poort" 
en op de Hugo de Grootkade 
een groot gratis Straatfeest 
voor de kinderen
me t: spelletjes 

estafette 
limonade
poppenkast of toneel
wedstrijden
muziek

en tot slot van 5 tot 7 >■«■٣ 
een barbecue ٠٢ straat 
neem brood, aardappelen of 
eventueel vlees mee.

We gaan vanaf 10 uur 's- 
morgens vliegers maken in 
"de Reiger". Neem je brood 
mee, want 's-middags gaan 
we de vliegers oplaten op 
het terrein van de Markt- 
hallen (tot 4 uur), wie 
maakt de mooiste, grootste, 
lelijkste of leukste 
vlieger ?
Kosten: fl.

dinsdag 3 augustus 
Bustocht
We verzamelen bij "het 
Trefpunt" en vertrekken om 
half negen naar Schoorl.
Daar brengen we de dag door 
op het klimduin en in de 
speeltuin. Verder kunnen we 
een speurtocht gaan doen. 
Brood meenemen, voor drinken 
wordt gezorgd.
We zijn om half vier weer 
terug bij "het Trefpunt". 
Kosten: fl. 3,50 per persoon

Buurthuis ‘de Reiger’ 
V. Reigerbergenstr. 65 
tel. 845676. 

Buurthuis ،,t Trefpunt’ 
3e Hugo de Grootstr.5 
Tel. 842473

woensdag 4 augustus

's-©chtends van 10 tot 12 
uur een speurtocht door de 
buurt met opdrachten.
Start: bij "het Trefpunt". 
Kosten:fl. 0,50.

's-Middags van 2 tot 4 uur 
Tekenfilrafestival in de 
filmzaal van "het Trefpunt" 
Kosten: fl. 1,25.

Buurt- en ontspanningsver- 
eniging "Hufre" is van plan 
on in september a.s. een aan- 
tal nieuwe aktiviteiten te 

ا ؤ ' م آ  zoeken
leiders, mederwerkers en cur- 
gisten voor de volgende cur- 
sussen:

- Bloemschikken
- Nederlandse taal
- ?ech onderweg of sleutelen 

aan je auto
- Radio-elektronika
- Koken o.a. Chinees (door 

Chinese kok)
- Mondorgelklub

٥  ̂ bestaande klubs zijn:

maandag: biljartklub 
's-avonds

dinsdag: handwerkklub 
's-avonds

woensdag: kleuterklub 
's-middags
jeugdoperette
's-avonds

donderdag:klaverjassen 
gymnastiek 
huisvrouwengymn. 
allen 's-avonds

vrijdag: biljarten volw.
cabaretgroep 
kienen of disco 
kinderen eens per 
14 dagen 
allen 's-avonds

zaterdag: disco en film voor 
geestelijk gehan- 
dicapten eens per 
14 dagen 's-avonds

zondag film voor kinderen 
's-middags

HUFRE-kwartier 
Romb. Hogerbeetstr. 
nr. ا0و
(tel. 84.46.10)



sparen. Normaal i$ ؤؤج م؛ل ا ر ؛ ا ي إ ء إ ، ء ل د..- . -----— ء م . م
gulden een dubbeltje of

lets. د zegelsysteem !؟؛،
ieder، ه  ons ook ؟e؛d: ^0ء

 zegel betalen we twee ءو'إ
ال. ه ه ه ه ^  ه =dus 6, آ

 Maar in de praktijk ء
 lang niet iedereen, en وخ‘

vendien raken er ook veel 
pegels verloren en derg-؛

lijke. Maar hoe je het ooit؛؛ bekijkt het kost je ais 
drijf erg veel geld.

 Veel zaken zijn aan die J؛،.
temen kapot gegaan'"؛geisy

Wij: "U zit hier nognief 
zo lang ?"

"Voorheen zat hier de Vatse 
Albert Heijn ؟,oev؛bakker l 

 heeft die winkel nog eve؛
overgenomen maar die zaak 
liep niet meer. Mast zat 

ههء hier al met een =بم6 م؛ا

ت ء 1§111::1ق
wat."؛

6 een groo،ه Wij: "Is de ء
bedrijf, vergelijkbaar met

bijv. Simon أ|أ ١ ح
-Heen, 'net is een inkoop"

mag niet ءط ٠
Het is ء م ا ه م ؛ا > een feit, je 
moet de mensen wijs maken, 
maar niet ٤٠ wijs da، het 
geld gaat kosten. Dat is ؟؟' 
woon het principe. Kijk 
maar naar de t.v., kijk maar 
naar Postbus 51. Ze zeggen 
je wel wat, maar ze weten 

ه0ا ، wel dat negen van de 
tien mensen toch niet naar 
Postbus 51 schrijven".
Wij: "Denk je echt dat ze 
dat met voorbedachte rade
doen "?"Ja, dat gevoel komt heel 
erg sterk bij mij zo over. 
Als het werkelijk zo was, 
zouden er ik weet niet hoe- 
veel mensen moeten gaan 
zitten op Postbus 51, om al 
die aanvragen af te hande- 
len. Het schijnt niet zo'n 
groot kantoor te zijn, dus 
kunnen er ook niet zoveel 
mensen zitten. Het kan ook 
niet anders, de maatschappij

een verlengstuk van het 
N.V.V.".
Wij: Ben je niet bang dat 
je door dit interview 
klanten kwijt zult raken أ  
١١̂  middenstanders die wij 
spraken hadden wel veel 
kritiek on de buurtkrant 
" » » ٢ durfden dat niet in de 
krant te zetten. Ze zijn 
bang dat ze klanten ver- 
liezen.
"Moet je goed luisteren he, 

ه1ء  ik nou omdat ik een 
winkel heb m’n eigen me- 
ning niet meer mag verkon- 
digen dan sluit ik net zo 
lief. Ik kan me indenken 
dat je dat niet durft, dat 
je bang bent klanten te 
verliezen. Maar ik ben er 
heilig van overtuigd dat 
het weer andere mensen 
naar je toe brengt. Neen, 
we moeten blij zijn met 
onze vrijheid in Neder- 
land, het gaat toch al de' 
verkeerde kant op...."
(Hierna komt het gesprek 
weer op de huisbazen. Loh- 
؛اا> ا ا  herhaalt dat je goeie ا
en slechte huisbazen hebt 
en dat je deze twee kanten 
ه » ط  in de krant moet ver- 
meluen. We hebben het daar- 
na over de mensen vooral de 
ouderen, die het moeilijk 
hebben voor hun rechten op 
te komen. Het is erg moei- 
lijk om al die papier- 
rommel goed in te vullen).

winkel van de hand doen. 
؛ ، ؛ . .٨ Ik had op dat moment 

Ik hoorde dat het verbouwd 
kon worden. (De bakkerij 
kon erbij getrokken worden 
red.) Anders had ik het 
nooit gedaan.
Wij: "Vroeger werd het 
winkelpersoneel zwaar onder 

ه ء ، betaald, tegenwoordig 
"de invoering van het mini

kombinatie, je koopt geza- 
menlijk in, voor de rest 
ben je min of meer vrij om 
te staan en te gaan waar 
je wilt. Je hebt de naam 
van de firma en de ver- 
plichting hun reklame te 
voeren en een bepaald 
pakket aan goederen af te 
nemen. Ik koop ook wel eens 
bij de markthallen spullen 
in. Ik ben dus gewoon een 
kleine zelfstandige, niet 
vergelijkbaar met Simon de

"Kijk dat is nou ook een 
mankement van een brok voor• 
lichting, ook vanuit de 
overheid. Je wordt in zo- 
verre voorgelicht dat het 
rijk zichzelf er geen bult 
aan kan vallen. Als je 
mensen namelijk zo gaat 
voorlichten dat van: "Als 
je dit en dat doet, kan er 
dat gebeuren dan moeten ze 
dat op een gegeven moment 
ook waarmaken ook. En negen 
van de tien mensen die in 
ons soort huizen wonen, die 
zijn aangewezen op een ad- 
vocaat pro deo, of op een



gewoon geld. Maar ze willen 
wel alle weekenden uit, en 
als je hoort wat dat dan 
kost.....dat is § ^١٠٠٠١١ niet 
op te brengen ؛

Ik begon met ا و  gulden in 
de week. Daar betaalde ik 
kostgeld van en ik kleedde 
me er ook nog van. Uitgaan 
was er niet veel bij, ook 
omdat ik m'n studie daarbij 
had, die betaalde ik ، ٢ ook 
nog van.....
Maar studeren is er tegen- 
woordig niet meer bij, al- 
thans de jongere generatie 
niet meer. Op de avondscho- 
len zie je tegenwoordig 
geen één meer onder de 20. 
Wij zaten enkel tussen 
onze eigen leeftijd. Wij 
wilden onze diploma's vóór 
onze diensttijd binnen 
hebben".
Wij: "Die school waar ze 
tegenwoordig twee dagen in 
de week naar toe moeten, 
wat is dat voor iets"?
"Voor sommige ondernemingen 
zijn er vrij goeie scholen, 
maar waar ze die meisjes 
van ons heen sturen, heeft 
met scholing geen fluit te 
maken. Dat heet dan voc- 
mxngsonderwijs. Dat is dan 
een pakje sigaretten per 
dag zien weg te roken, veel 
slap zitten te ouwehoeren 
met elkaar; paardrijden in 
het Amsterdamse Bos en een 
keer naar het Rijksmuseum 
"" meer van zulke toe- 
standen. Maar normale om- 
gangsvormen worden er niet

weet ik ook wel. Als ik om 
half zeven, zeven uur was 
afgewerkt, en ik naar de 
avondschool ging, want ik 
heb al ra'n diploma's ٠٢ de 
avondschool moeten halen, 
dan was het op de fiets er 
heen en het pakje brood 
werkte je onderweg naar 
binnen.
Dat geeft allemaal niks 
volgens mij, ik geloof dat 
dat een stukje karakter vor- 
mine is. Je wordt daar een 
stukje harder van. Ze zijn 
tegenwoordig ة1ا  , zó, ge- 
makkelijk. Als ze zich ver- 
slapen hebben en het is per 
ongeluk een uur of negen of 
half tien, dan komen ze de 
hele dag niet meer op dra- 
ven hoor. Kijk ze durven dan 
niet te bekennen van:
"Sorry, ik heb me eigen ver- 
snurkt". Er zijn er zelfs 
bij die na een paar weken 
gewoon midden in de week 
wegblijven en dan niks meer 
van zich laten horen. Daar- 
٥» vind ik die minimumlonen 
gewoon aan de te hoge kant. 
Met de sociale lasten die 
er nog boven op komen is 
het gewoon niet meer op te 
brengen. En echt niet 
•١ ١“ " voor ons soort be- 
drijven, noem ze maar op, 
ook die hebben er de groot- 
ste moeite mee.
Het heet minimumloon, maar 
als ik het omzet naar mijn 
tijd....•Ik had eind van 
de week nog geld in m'n 
zak. Kom daar nog maar eens 
om. Het is de tijd dat als 
het effe kan er elke maand 
een nieuw pak en een paar 
nieuwe schoenen gekocht 
moeten worden. En dan kom- 
pleet met de nieuwe mode 
mee willen doen. Dat آ ء  
allemaal heel mooi, maar ik 
dacht dat is niet voor 
iedereen haalbaar en vooral 
niet voor die jonge mensen.
Je zit gewoon in een peri- 
ode, dacht ik, als je jong 
bent, dat je iets aan het 
opbouwen bent, en dat kost

mutnloon is dat wat verbeterd، 
Wat vindt ٥ van de verdien- 
ste van het winkelpersoneel? 
"Ik vind gewoon dat het 
winkelpersoneel en al het 
jongere personeel meer dan 
genoeg verdiep؟ . Ik heb daar 
ye 1 een bepaalde theorie 
voor óók ؛
Je neemt bijv. een meisje 
van pakweg 17 jaar, van 16 
jaar doen we niet meer want 
daar heb je niks aan.
Waarom ? Vanwegde de leer- 
plicht, ze hebben één dag 
vrij ٠ en twee dagen moeten 
ze naar school, dan heb je 
nog drie dagen over.
Dat zou min of meer inhouden 
dat je in plaats van één er 
twee moet aannemen. Dan ligt 
de kostenfactor veel te 
hoog".
Wij: "Je krijgt hier toch 
een premie van de overheid 
voor "?
"Ja dat wel, maar die is 
niet hoog genoeg dat het de 
kosten dekt. Zo'n meisje van 
17 moet je alles leren. Die 
kost gewoon. Dat zie je nou 
aan dat nieuwe meisje dat we 
hebben. Een verdomd lief 
kind, doet goed d'r best 
hoor, maar voordat ze werke- 
lijk vleeswaren kan snijden, 
op de manier zoals wij het 
willen. Niet zoals ik het 
kan, dat is een onredelijke 
eis omdat zo te stellen, 
maar alleen al zoals wij het 
willen, zijn we al weer een 
jaar verder. Ze doet ver- 
schrikkelijk haar best en 
die jongen die we hebben 
ook. Daar hebben we geen 
klagen over. Je mag niet 
meer verwachten dat er ge- 
daan wordt, zoals in de 
tijd dat ik gewerkt heb.
Dat stuk plichtsbesef is 
helemaal verdwenen".
Wij: "Ook bij deze twee"? 
”Ook bij deze twee ja, dat 
is tegenwoordig bij ieder- 
een zo. Je hoeft tot 20 jr. 
qua plichtsbesef niks meer 
te verwachten. Het is een 
keiharde stelling maar het 
is gewoon zo. Ze willen 
allemaal graag met 18 jaar 
volwassen zijn en op eigen 
benen staan en noem alle- 
maal maar op. Maar geen één 
van 1ه  jaar is daar al aan 
toe, misschien een enkeling 
daargelaten.
Mijn tijd was ook niet 
goed, dat geef ik toe, dat

م9 م8و•١١ ءب س



woensdagmiddag vragen We A 
hele meute, al hun vriend-
jes en vriendinnetjes en
aanverwante artikelen en 
dan zijn we in één keer 
klaar. Zolan§ ٤؛  nog Zo 
jong zijn hebben ze daar 
toch geen erg in.
Het was voor hen een Ieuk<،
dag hoor... En een kado-
tjes ه ؟؛؛ ؛ ا ء  gehad hebben.
Echt erg veel hoor. Ze 
willen natuurlijk van dit 
speelgoed ، ١١ dat speelgoed 
maar i^ heb gezegd, laten ’ 
ze maar iets voor hun Spaar 
pot geven, dan kunnen Ze 
tegen de winter nog wat k©. 
pen, een paar boeken ofzo. 
Al dat speelgoed. ..op het 
laatst >ء ه ا ا  het de kast Uit ،ا
flikkeren.
Woensdag was dus het feest 
voor ze. Ik had een hele 
stapel pannekoeken gebakken 
natuurlijk. We hebben de 
hele plo؟g (vriendjes enz.) 
om de tafel geparkeerd, Wat 
vrij moeilijk was....v6ór 
dat iedereen zit. Eerst 
moest iedereen nog plassen 
natuurlijk. Daarna hebben 2، 
pannekoeken gegeten. Nou ik 
zal je zeggen jongen, de 
stroop zat op tafel en op de 
vloerbedekking, die kinderen 
zagen eruit, niet mooi meer. 
Allemaal onder de kraan, en 
toen dat klaar was hebben 
m'n moeder en m'n zusje, 
want die waren erook bij, 
nog spelletjes met ze ge- 
daan. Vinger in je hoed en 
zulke spelletjes die kin- 
deren plegen te doen ؛١٤ .
Wij als stelletje idioten 
er achter aan van sjok, 
sjok. Nou, daarna nog een 
snoepie en een Ijsje en 
toen zijn ze met z'n allen 
naar club gegaan. Er was 
een clown in "het Trefpunt", 
dus dat kwam goed uit. Ik 
geloof zeker dat het een 
leuke verjaardag voor ze 
was. Ik vraag of ze nog een 
paar van zulke deugnieten 
wil aanschaffen ? "Wat zeg 
je ? Nog twee kinderen.... 
ga je weg. Nee hoor, twee 
van zulke vind ik meer dan 
genoeg".

Twee van de vele deugnieten 
uit de buurt
De moeder van Michael en René (mevr. Goedman) heef،
lampekappenzaakje in de V. Oldenbarneveldtstraat.

؟ء:؛أث,ن.؛ . ،م،،؛؛1ة؛ ؛ ؛ ؛ ؛ةم؛ ؛،متتم. ؛،؛ة؛ ، أ؛ ؛،ث ؛ ؛ ؛ ; ؛ “؛
 een fabrikant . " Mevr. Goedman؛ ت3ا dat is waar, إ

daar wel nooit zo bij na, maar het is wel zo, het is in 
wezen een echt fabriekje. Ik lever alleen aan grossiers. 
Alleen grote bestellingen van 200 a 300 kappen. Neen, be 

of 2 kappies , daar begin ik niet aan, ١ ies van؛؛stellin 
dat kost me veel te veel tijd". (Ze is onder het praten 
bezig met plakwerk van suède voor duur uit ziende kappenj • 

Die . ؟"Ik ben nu bezig voor een hele dure klant Curve 
wil van deze kap er 175 hebben". (Ik vertel dat ik eigen- 
lijk voor haar kinderen ben gekomen, dus daar graag wat
over wil horen.)

zingen hoor.. .....Of door 
de telefoon van: "Zeg eens 
dag". Maar dat doen ze niet. 
Hoe oud ze zijn vraag je ?

Michael is zes geworden, 
ja hij zit nog op de kleu- 
terschool en René zit in 
de eerste klas en gaat naar 

25 de tweede. Rene'tje is 
mei jarig en Michael de 
23ste mei. Ja, we vieren 
het nog samen, nog wel ja.
Kijk, anders heb je twee 
keer die trubbels. Daarom 
hebben we gezegd, op

"Nou Michael en René zijn 
er nog niet, ze zijn nog op 
school. Maar je hoeft niet 
te denken dat ze wat in dat 
bandrecordertje zullen 
zeggen. Zeker niet als het 
moet. Zo zijn kinderen 
toch, ze kakelen aan één 
stuk door, maar als m'n va- 
der met de bandrecorder 

ا«ا،ا ، ه  weigeren ze persé 
iets te zeggen. Dan zegt 
m'n vader : "Zing eens een 
leuk liedje". Maar ze ver- 
dommen het om één regel te

BELCANTO
اءء0 ة أ مء ' ء

HUGODEGROOTPLEIN5 
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"Ik zou hem niet graag"

• ا؛ ة1ق1ةأءو1:::إ|;أ;|ه
ء ه ء ا ها  kijken hoe het binnen gegaan; het 7ء en 8e leer- 

kyf111 schutteren, en stond jaar van de lagere school 
allemaal aantekeningen te 
maken. Ik heb van m'n examen 
opgaven duplikaatj(

dus. Ik heb daar nooit 
spijt van gehad, ik heb 
een hoop geleerd. Eenge-

maakt en die de volgende dag woordje Engels en wat
meetkunde. Ja en toen ik 
15 werd ben ik gaan 
werken. Eerst heb ik 13 
jr. bij Albert Heyn ge- 
werkt. Zo ben ik dan ook in 
dit vak terecht gekomen.
Tja, en nu heb ik hier dan 
een eigen zaak dus het is 
allemaal toch nog goed 
terecht gekomen".
(Nadat we het interview 
hebben uitgewerkt, bellen 
we Lohman op ٠٠ te horen 
of het zo in de krant kan. 
Hr. Loman: "Het آ ء  prima 
zo hoor, maar alleen dat 
gedeelte over het minimum- 
loon vind ik door jullie 
 -wat eenzijdig weergege؛
,ven".
We hebben alleen het eer- 
ste gedeelte van wat op 
de band staat gebruikt 
anders was het een boek- 
werk geworden. Aan het 
eind van de band staat 
inderdaad ١١،^ meer over 
dat minimumloon).
Lohman: "Kijk, wat er in 
moet staan is dat ik er 
niets op tegen heb dat 
iedereen een behoorlijk 
loon krijgt. ٠ ٥ ٠ ٢ dat mi- 
nimumloon is het voor ons 
onmogelijk geworden om 
het personeel naar presta- 
tie te betalen. Je moet als 
werkgever de mogelijkheid 
houden om je hard » ء أ ا ء « ال ء  
mensen beter te betalen dan 
je mensen die minder pres- 
teren. Dat is door dat mi- 
nimumloon onmogelijk ge- 
worden".

op school afgegeven.
•Nou, zei hij, je moet ge-

bijge؛jrach£• أ١٢  heb hier 
een me i s j e gehad, dat 
jneisje verdomde het gewoon 
om er heen te gaan. Ik ben 
verplicht haar erheen te 
sturen, dus ik ben dan ه0ءا  
fout. Goeie raad is duur 
en ik heb die school ge- 
beid en ik zeg: "Wat moet 
ik daar nou mee أ ؛ا £، kind 
wil niet. Ik zeg: Wat doen 
ze dan bij jullie ?
١١٠٧, toen werd het hele ver- 
haal opgereuteld:
Het was met elkaar kletsen 
en verder niks .

slaagd zijn, makkelijk zat 
en ik was in de zevende he- 
mel. ،١٠٧ er kwam wel mooi 
een berichtje thuis van 
Sorry, u heeft het dermate 
gemaakt dat wij u niet 
kunnen toelaten. Dat heeft 
mij op dat moment behoor- 
lijk dwars gezeten, omdat 
ik gewoon voelde dat ik 
gezien werd als iemand die 
het niet zou ٥ ا« ٢ ا!ء ء ه ال - 
' althans m'n vader
niet. Je kon met die 
school verder komen bijv. 
naar Breukelen, kasteel 
Nijenrode (jLuns heeft daar 
ook gezeten, red.) en ook 
waren er nog andere moge- 
lijkheden".
Wij: "Misschien had je
Nijenrode nog gedaan en had 
je t.z.t. Luns nog opge- 
volgd".

Laten we eerlijk zijn, die 
meisjes die hebben op z'n 
hoogst huishoudschool en van 
omgangsvormen hebben ze nog 
nooit gehoord. Maar ja, dât 
leren ze er niet".
(Hierna praten we over de 
kansen die je vroeger had om 
door te leren).
"Kans zat, ik mocht alles 
leren of studeren wat ik maar 
wou. Ik wou naar de "Kweek- 
school voor de detailhandel" 
toen ik van de lagere school 
afkwam. Je moest daar toela- 
tingsexamen voor doen toen- 
dertijd. Kweekschool voor 
detailhandel was geen gesub- 
sidieerde school zodat je 
ouders voor alles moesten op- 
draaien. Thuis hadden ze het 
niet rijk, verre van dat 
zelfs. Maar ?a zei, als jij 
dat graag wilt dan ga je er

M F i- iR m s m  n  1 1 1 1
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30 april j.1. was er اء؛،ء 
groot festijn op de Hugo de 
Grootkade; een gezamenlijk 
feest van verpleeghuis "de 
Poort" en buurthuis "het 
Trefpunt".

Rommelmarkt op 
Koninginnedag:

's Avonds was er het bekende 
Oranjebal, met levende mu- 
ziek en "opluistering" door 
van t.v. bekende conferen-

Duizenden mensen bezoohten 
 -Koninginnedag de Rommel ءء>اا
markt en de oude ambachten- 
markt. Gelukkig was het ook 
dit keer een fijne zonnige 
dag. (Hoe lukt dat toch 
ieder jaar weer ? De Bilt 
staat zeker in dienst van 
Soestdijk ?)
Naast de markt was er een 
volledig programma voor jong 
en oud: tekenfilms, judo- 
demonstratie, clowns, 
poppenkast, macramë, spinnen 
en kleien. Aan het eind van 
de middag was er een veiling 
waar de spullen voor spot- 
prijzen van de hand gingen. 
(De prijzen zijn door de 
plaatselijke winkeliers he- 
schikbaar gesteld).



OPEN KEUKEN
Papas Asdas al Horno 

rda£|jels؛f؛؛ Peruaanse

ter verhitten in een koeke- 
pan ، ١١ de ui hierin in 5 
minuten goud؛؛eel fruiten.
De kleingesneden champignos 
bij de ui <ا ه ء ا  en eveneens أ
5 minuten laten meebakken.
De ham in dobbelsteentjes 
snijden en ook in de koeke- 
pan doen en onder goed 
roeren dit alles nog eens 
3 minuten laten bakken.
Het zout, de marjolein en de 
cayennepeper erbij voegen.
De aardappels uit de oven 
nemen, wat af laten koelen 
en in de lengte doorsnijden, 
©ngeveer een eetlepel aard- 
appel uit iedere helft weg- 
nemen■ De helft hiervan 
fijnprakken met een vork 
en door de vulling mengen.

٠٠;

Kooktijd: ا uur 
Voor 8 personen:
8 middelgrote aardappels 
zout
Voor de vulling:
١ kleine ui 
40 g. boter 
100 g. champignons 
 plak gekookte ham van ا
+ £00 g. 
zout
 -theelepel gedroogde mar إ
jolein
theelepel cayennepeper إ
Voor de saus:
1/8 1. zure room 
 bosje bieslook إ
 bosje peterselie ا
zout
versgemalen witte peper

Er wat zout aan toevoegen 
en er de uitgeholde aard- 
appels meevullen. Dan op 
iedere aardappel wat van 
de rest van de boter doen. 
Op het bakblik zetten en 
weer terug in de oven 
doen.
Baktijd: 10 minuten 
Elektrische oven: 220 °c 
Gasoven: stand 5.
Ondertussen de saus berei- 
den. De zure room in een 
kom romig kloppen. De pe- 
terselie en bieslook 
wassen, fijnhakken en bij 
de zure room doen.
De aardappels uit de oven 
nemen en op een voorver- 
warmde schaal leggen.
De saus er apart bijge- 
ven.
u kunt er komkommer- of 
tomatensla bij serveren.

Aardappels vormden al het 
hoofdvoedsel van de Inca's. 
Daarom vindt men ook nu 
nog in Peru een grote se- 
lectie aardappegerechten.
De bereiding van de Peru- 
aanse aardappels is als 
volgt:
De aardappels wassen, goed 
afborstelen en daarna dro- 
gen. Een bakblik bekleden 
met aluminiumfolie en daarop 
wat zout strooien. De aard- 
appels erop leggen en toe- 
dekken me t een vel aluminium 
folie. Het blik middenin een 
voorverwarmde oven plaatsen. 
Baktijd: 50 minuten. 
Elektrische oven:220 ٠ ٥ . 
Gasoven stand 5.
Voor de vulling:
De ui schoonmaken en fijn- 
hakken. De helft van de bo-

13

Mevr. Monnik, Bea Ernst, Wil 
Donker, Truus, José Westra, 
Peter Polman, Alex V. Teve- 
len, hr. Smit, mevr. Mille- 
koop, Peter Smidt en mevr. 
Console voor de zelfgemaakte 
poppen, en bovendien al die 
anderen die in de ©rganisa- 
tie zaten, bedankt........



wat u misschien nog niet weet i 
dat de buurtkrant op subsidie 

.t؛en advertenties draa

maar aangezien dit niet 
voldoende is om de buurtkrant 
in deze vorm te behoude^ 
kun Uons financieel

steMnen ءممه DONATEUR
te worden.

gemeente giro R 18961  
mw. S.L.R. teRietm olen-Stam  
p/a Hugo de Grootkade t /o  24

vervolg kookrubriek v»> ٣١ ا >

fcuidamerikaanse gerechten.

Sopa Mejicana 
Mexicaanse_soeg

Kooktijd: + 40 minuten 
Voor 4 personen:
ا0ه  g. uien

١ groene paprika 
 teentje knoflook, zout ا
een plak ham van 300 g.
40 g. boter of margarine 
1  bouillon (van een .ا 
blokje)
2 grote rode paprika's
3 eetlepels tomatenpuree 
 groot blik maïskorrels ا
(+ 500 g.)
zout, zwarte peper 
snufje tijm
peterselie voor garnering.

De uien schillen en in blok- 
jes snijden. De groene papri 
ka wassen, zaad en zaad- 
lijsten verwijderen en in 
stukjes snijden. De ham in 
blokjes snijden. Boter ver- 
hitten en de uien, paprika, 
ham en met zout geperste 
knoflook erbij doen.
Dit alles + ١٥ minuten bak- 
ken en het daarbij regel- 
matig omsc'neppeu. Dan de 
hete bouillon erbij gieten 
en het geheel met het dek- 
sel op de pan 15 minuten 
laten sudderen.
Er daarna de schoongemaak- 
te en in stukjes gesneden 
rode paprika's bij doen.
De tomatenpuree door de 
soep mengen en de mais- 
korrels met het vocht uit 
het blik toevoegen. Alles 
goed door elkaar roeren 
en de soep op smaak 
brengen met zout, peper 
en tijm. Dan nog 15 minu- 
ten laten sudderen.
Voor het opdienen de soep 
garneren met gehakce 
peterselie.

Smakelijk eten ؛

DIRKZWAGER’S
I b o u w m a t e r i a l e n h a n d e T]

HUGO DE GROOTKADE 30-38 ■ AMSTERDAM -W. TEtEFOON 85088

Verkoopt bijna alle stucadoors en 
doe-het-zelf materialen ٧٥٠٢ het opknappen van uw w^ing. Geopend van 7 . 3 0 -ه16.ه  Zaterdags 9.00-12.00

١٠»



Jordaancabaret
En dan Norbert met z'n volle 
stem in zijn vertolking van 
de Westertoren. Bovendien 
nog Tante Mien, Tante Greet 
en blonde Ans die het alle- 
maal te gek gezellig maakten. 
Maar bovenal oogsten de 
"Italiëvertolkers" veel ap- 
plaus . Kortom, een Jordaan- 
cabaret waar we als Amster- 
dammers trots op kunnen zijn.

Beste mensen van "de Reiger", 
"de Witte Brug", "het Rei- 
nildahuis","het Trefpunt" en 
"de Poort", dit willen we 
volgend j aar toch zeker weer?

 -mei j.1. was het Jordaan و
cabaret in onze buurt.
Het optreden van het enige 
Koninklijk goedgekeurde 
Jordaancabaret, was een groot 
succes. De grote zaal van het 
verpleeghuis "de Poort" was 
tot de nok toe gevuld, zodat 
dat alleen al een succes te 
noemen was.
Maar wat wil je als de echte 
Tante Kee (schrijfster van 
het boek "Kaantjes braden", 
en op de Huishoudbeurs ، ه ء  
huisvrouw van het jaar geko- 
zen) voordraagt hoe het 
vroeger allemaal toeging.

LOST HET OP
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Onze milieudeskundige

Met motorfiets en 
bezem paraat
Iedere buurtbewoner, die 
fflilieubewust is (en wie is 
dit niet؛ u toch óók) kent 
waarschijnlijk wel de rei- 
nigingsmijnheer die trouw 
iedere dag 2x ؛؛ de straten 
in de Hugo de Grootbuurt 
schoonveegt. Het gaat hier 
om het gebied vanaf de Hugo 
de Grootkade tot het Frede- 
rik Hendrikplantsoen. Deze 
Blijnheer vertelde mij dat 
onze buurt er schoon kan 
uitzien mits de mensen ook 
meehelpen. Vaak ziet hij 
dat de mensen te laat hun 
vuilniszak buiten zetten.
Ze laten de zak rustig staan 
alsof er niets aan de hand 
is. Wanneer de huisdeur ge- 
sloten is mag Gods water 
over Gods akker lopen '.
Het logische gevolg van de 
te laat buiten gezette vuil- 
niszak is dat hij wordt 
stukgereden door parkerende 
auto's of stukgemaakt door 
kinderen resp. het gilde 
der morgensterren, die 
nieuwsgierig zijn of er nog 
iets van waarde in de vuil- 
nis zak zit '.

Maar ja, verzuchtte de rei-
nigingsmijnheer: "de mensen
zijn hardleers. Ik geloof 
dat ze zich nu 1ه  niet meer 
kunnen voorstellen hoe een 
schone straat er uit behoort 
te zien".
He t devies van onze reini- 
gingsmijnheer luidt, hoe kan 
het ook anders: help mee de 
straat schoon te houden.
Overige adviezen kent u toch 
wel ? zoals vuilniszak op de 
juiste dag buiten zetten, 
geen papier op straat gooien 
etc. etc. etc.



waarom
donald duck

geen broek 
aanheeft

dog-honden. De ducks zelf 
moesten zich behelpen met 
wat schamele kleding en dan 
louter ter bedekking van 
het bovenl^f. Daarbij kwam 
dat Donald altijd (op uit- 
zonderin£ van z'n neefjes) 
niet hoger reikte dan de 
gemiddelde broekriem van de 
bulldogs. £  uitgesproken !؟١
broekloos onderkruipsel 
dus. Zijn kinderachtige 
matrozenpakje had ook al 
niets om het onderlijf.

Het omslag van Donald Duck 
was altijd voorzien van de 
krullige handtekening met 
daaronder de naam van de 
hoofdpersoon en wat tevens 
naam van het blad » ه ؛ ؛  
"Walt Disney's Donald Duck 
een vrolijk weekblad".
Een vrölijk weekblad, hoe 
verzonnen ze het. Het was 
£oed beschouwd een blad 
barstensvol met hebzucht, 
jaloezie, bruut geweld, 
aangevuld en versierd me t 
flink wat leugens en be- 
driegerij.
De plaats van handelen was 
Duck-stad. In Nederland niet 
te vinden, zeker niet in 
begin van de vijftiger-jaren 
armoe. Het stikte in Duck- 
stad van de ijskasten, eens- 
gezinswoningen (met tuin zo- 
wel vöór als achter) de 
snackbar met milkshake op de 
hoek, en de supermarkt met 
overvloed, niet ver uit de 
buurt. Och arm, ondanks dat 
de stad naar de Ducks zelf 
was genoemd, wemelden het 
van de geheel geklede buil-

De man die zich Disney noem- 
de en door het leven ging 
met een valse handtekening 
en parate glimlach achter 
een dun snorretje, overleed 
precies tien jaar geleden 
aan een hartverlamming. Hij 
liet zich invriezen en wacht 
nu ergens verpakt in ijs om 
terug te keren.
Vele lezers, zo tussen de 
dertig en de veertig zullen 
het nog wel weten. Iedere 
woensdagmiddag, $ ٠١١؛  (als 
je bij geluksbuilen hoorden) 
zelfs al met dinsdagmiddag, 
klapten samen met de toen- 
dertijd nog degelijk uitge- 
voerde Margriet, de Donald 
Duck met ؟؟١١  bekende pets 
door de brievenbus. En dan 
rennen naar de brievenbus, 
om vSór je broertje het 
"vrolijke weekblad" weg te 
ritsen. Vader die om stilte 
ااا ه  -en het opkomende ge ءل<>اه
ruzie met afdoende basstem 
de kop indrukte. Dat was 
toen nog zo, toen hadden va- 
ders nog basstemmen cn daar- 
bij ook nog gezag. Kom daar 
tegenwoordig nog maar eens 
om.

OF 'rfc’KE GAV CACOLECS ء  ص
TUB CHRISTMAS ̂س ١ S E T 
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de blo،e meisjes de tepel- 
tjes weggelaten. Een raar 
gezicht overigens zo van die 
blote billetjes op borst- 
hoogte, maar de oorlog was 
net voorbij en een periode 
van koude oorlog en commu- 
nisten-jacht brak aan.
Je kon je toen niet zoveel 
veroorloven, dan maar geen 
،epeltjes.
Van deze man, deze genie 
van de fantasiewereld, is 
onlangs een herdenkingsboek 
uitgegeven. Een boek dat 
door Landshoff is gedrukt 
en bij iedere erkende boek- 
handel te verkrijgen is, 
voor een werkelijk lage 
prijs van fl. 13,50. Na 3 
juli wordt dit fl. 22,50.
Op de vraag van de broek 
van Donald geeft ook dit 
boek geen bevredigend ant- 
woord, maar daar moeten we 
dan maar in berusten.

١?

Niet dat dit iet® uit- 
maakte want Donald had daar 
toch niks te verbergen. 
Enkel z'n benaming "oom 
Donald" veel gebruikt door 
z'n neefjes gaf enige ze- 
kerheid dat ١٠؟  hier met 
het mannelijk geslacht te 
doen hadden. Katrien, we- 
derom vnl. door de neef- 
jes Kwik, Kwek en Kwak 
als tante aangeduid, liep 
op hoge hakken, eveneens 
in der blote derri§re.

Een bovenmaatse strik op het 
hoofd en het tasje waren de 
belangrijkste aanwijzingen 
dat we hier te maken hadden 
met een persoon van het 
vrouwelijke geslacht.
De sencuur liet zich in de 
beginperiode van Disney niet 
onbetuigd, en lette er 
scherp op dat Disney geen 
onbetaamlijke strips maakte. 
De "Hays Office" verzocht 
Walt op een keer de uiers 
van de koeien die voorkwamen 
in strips van Mickey, weg te 
laten. Even met het gumme- 
tje er langs, maar Disney 
voelde daar weinig voor.
Bij zijn tekenfilm "Fanta- 
sia" heeft hij evenwel bij



Lima, ١١ april 1976(2) Peru ؛٨ Onze correspondent

helpen. En da، merk je 
eigenlijk al als je het 
blad leest.
"De vriendenstem van Luri- 
maguas" luidde de onder- 
titel. Opvallend was de 
stijl, gezwollen en vol 
trots op eigen kunnen, wie 
zat daar ه،ء ء ا ا  ̂ ? Net zo'n 
redaktie als jullie ? Ene 
Napoléon, adres erbij en 
we gingen (met wat vragen 
in het a،:hterhoo£d) hem 
eens opzoeken. Drukkerij 
Gabriël, daar was het, was 
het bezoeken waard: er 
stond een 50 jaar oude, 
oerdegelijke pers en alles 
werd keurig met de hand 
gezet. Het ging ه ال ا£ء ا ه ل ،>- 

' het erin en er-
uit halen moest nog blad 
voor blad met de hand ge- 
beuren, de rest deed de 
pers. De drukkerij bleek 
niet rendabel genoeg, dus 
was het orgaan van Nappie 
een ه ا ا،ه ا ء ل ا € aanvulling.
Het weekblad, want dat 
moest het gelijk worden 
(het eerste nummer was al 
zo'n anderhalve week te 
laat verschenen) had na- 
tuurlijk te kampen met 
gebrek aan kültürele be- 
langstelling in de ge- 
meenschap vooralsnog: de 
mensen waren er nog niet 
aan gewend. De eerste 
oplage was dan ook nog 
maar 200 exemplaren: 
streven was ا . م هم  exem- 
plaren. Voorlopig moest 
met verlies rekening 
worden gehouden. Het 
blad kon feitelijk niet 
draaien zonder de mede- 
werking van de midden- 
stand in de vorm van 
advertenties en een 
heer Speyer kennen ze 
hier niet

Beste "Buurtkrant Hugo de Grootbuurt"-redaktie en lezers

Met de buurtkrant in ons achterhoofd hebben we hier ٠٠١؛  
eens een blik geworpen in de keuken van een kleine, 
plaatsel^ke krant . Lurimaguas is niet groot, iedereen 
kent elkaar daar nog min of meer. Voor ١٥ sol = 60 cent 
kon ik de gelukkige eigenaar worden van de "pregonero" 
(de omroeper), ءا jaargang nummer ١ .

De groetjes vanuit een ver 
land,

Leo + Floor.

uitbreiding van het zieken- 
huispersoneel en tenslotte 
een aangifteformulier voor 
speculanten in voedsel; 
Napoléon blijkt tevens aan- 
gifteambtenaar te zijn).
Dan is er nog sociaal 
nieuws (verjaardagen, hu- 
welijken, bezoeken aan het 
buitenland van vnl. ge- 
goede stand).

De "preguntenero" is niet 
het enige plaatselijke 
blad, er is nog een meer 
strijdbaar maandblad. Maar 
wat opvalt bij beiden is 
het gemis aan betrokken- 
heid van ل^ء،ء $ bij het 
Dİad. Voor een eerste nr. 
is dat ook moeilijk, maar 
de manier waarop de hoofd- 
redakteur alles alleen 
lijkt te doen en ons inter- 
viewde voor het volgende 
nr., doet ons het ergste 
vermoeden: hij praat meer 
dan hij luistert. Vraag van 
ons: kunnen ook mensen in 
de gemeente in het blad 
schrijven: "ja hoor, we 
hebben al een folkloris- 
tische pagina voor ze..... 
Als ik dan aan jullie denk 
(natuurlijk ا؟ ا آ ء،ال ، ا  hou- 
dend met de grote ver- 
schillen tussen een rijk 
en arm land) merk je toch 
wel dat overal dezelfde 
fout lijkt te worden ge- 
maakt: over de hoofden 
heen een blad vóór de be- 
volking maken, een fout 
waar jullie niet inge- 
trapt zijn, waardoor het 
zo'n professioneel en 
entnousiast gelezen blad 
is geworden. Daarbij is 
er bij jullie een grote 
groep redaktieleden die 
met elkaar werkt/het eens 
is/elkaar aanvult/op de 
centen let, terwijl hier 
in Lurimaguas een een- 
manszaakje is me t wat 
mensen die mogen mee-

De heer Napoléon werkte zo'n 
20 uur per dag aan het blad: 
zwoegen was het aanvangska- 
pitaal en een financiële 
bijdrage van de overheid was 
niet te verwachten. Daarbij 

١١١؛!،  hij wél verplicht offi- 
ciële stukken op te nemen. 
Qua inhoud volgt het blad 
een "rechte lijn", niet par- 
tijdig en niet gekleurd, 
kritisch t.o. de autoritei- 
ten maar niet radikaal.
We zullen proberen met alle 
mogelijke middelen objektief 
te zijn, als principe dra- 
gend het menselijke, chris- 
telijke en het uitnemende 
sociale, we juichen het 
goede toe, zullen konstruk- 
tieve kritici zijn....enz.
En de konkrete inhoud ?
Veel officiële stukken « ؛٢ - 
den gedrukt zonder kommen- 
taar, enkele voorzichtig 
kritische zinnen als: "om 
te ontvangen is geven nodig" 
(betrekking hebbend op de 
regering die goed zaad moet 
geven om een goede oogst te 
kunnen verwachten). Het bij 
elkaar rapen van buiten- 
lands nieuws (Nixon am- 
bassadeur China; een var- 
kensworst van ١ km. wereld- 
rekord in Duitsland; Itali- 
aanse non biedt de wereld 
een nieuwe antikonseptieme- 
thode aan; aardbeving in Gu- 
atemala eist 000.ا doden). 
Nationaal nieuws (folklo- 
ristische muziek wordt ge- 
deforraeerd; lopen helpt de 
gezondheid te bewaren; 
Guardia civil (  '(politie ء
richt bospolitie ٠ ٢ ).
Lokaal nieuws ( ه  werkpro- 
jekten die op de gemeente- 
begroting staan zonder 

ه ه ا،ء ،ا؟ا م ا ا ا ا ا ا  mét vermelding 
welke ingenieur wat gaat 
uitvoeren - alles lijkt al 
beslist - een artikel over 
jeugdbendes en diefstallen 
in Lur. - daar ook al -;
؛و



2e Hugo de Grootstr. 3
Nieuw geopend : R O M O D E ،  
telefoon: 84.19.5]
Japonnen, rokken, pantalons 
en bonneterie tegen aan- 
trekkelijke prijzen.

Goed gesorteerd in grote maten,

STRIPANTtKWARIAAT „RICHARD”

IVOOR AL UW STRIPVERHALEN OOK INKOOP ÓUDESTRIP 
)ROMBOUT HOGERBEETSSTRAAT 78 TEL.842923

boekhandel SSeyndorp
n a s s a u k a d e  121

BIJNA GRATIS «JM
ه ا ء ا ا ا ه ه !ل < Melba toast 1,65 nu f  0-89

Sinasschilletjes ƒ 1,90 nu 1,15 م
Ananaspuntjes / 1,90 nu ƒ 1,35
Theebiskwie 420 gr . ƒ 1,50 nu ƒ 0,99
Zachte nougat bonbons 
norroaal ƒ 1,90 nu ƒ ا3ك م Wij hebben

Salmiakpl. إ pond 
normaal ƒ 2,-- nu / 1,50

teveel 
komt ال

T u y p ’ s  S u p e r C h o c o l a t e r i e
2c Hugo de Grootstraat 22 Amsterdam

even
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D IE R E N S P E C IA A L Z A A K

Spithorst
2 2&TE L. S H 5-. 2؟ e HUGO DE GROOTSTR

DE ZAAK VAN VERTROUWEN VOOR ALUW
B£NODI&DHEDEN,VAT ٧٧ HUISVRIENDEN
VANGROOTTOT KLEIN AANGAAT,

.IEF UW AQUARIUM HOBBy؟>؟<INKLU
WIJ 2IJN RUIM GEMRTEERD 1K1 ا ه ئ ق £

\-م EN VERPAKTE ZADEN EN ANDERE
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Plantenrubriek

Fuchsia's kunnen zowel in 
de kamer als in de tuin إ
gekweekt worden.
Men klaagt ء ا ا ا€ء ، ^ ل  over het 
vallen van open bloemen en ر  
veel bloemknoppen, doch dat 
is te voorkomen door de 
plant na half mei met pot 
en al in de tuin i-n te gra- 
ven. Zet haar dan zo dat ze 
op het heetst van de dag 
een beetje in de schade kan ٠ 
komen, u kunt ze makkelijk 
voortkweken door middel van 
stekken. Jonge scheutjes 
van + 7 cm. zullen in een 
potje met water makkelijk 
wortels vormen. Fuchsia's 
kunnen ' آ ء؛ء - ء م ا ا ا  ook wel ,
binnen blijven staan, ze 
zullen dan prima voor een 
venster op het Oosten vol- 
doen. ،٤؛  kunnen veel water 
hebben en ook is het nuttig 
ze wekelijks te bemesten 
doch 's-winters niet. ’
Na hal£ oktober ا<ا ؛ ه  de plant 
rust hebben en dient ال haar 
binnen te zetten. Ze kan 
£link teruggesnoeid « ءم،ال > ا  
en ٥ kunt haar overwinteren 
in een onverwarmde kamer.
Vroeg in het voorjaar ver- 
potten en dan nog iets 
terugsnoeien.

Informatie Rutgerstichting
Seksuele voorlichting. extra 0ئ% wordt zwanger in 

het eerste jaar van in- 
، أ ء ا ء ء  relaties. We spreken 
dan nog niet over het aan- 
tal gedwougen huwelijken.
Het is duidelijk dat hier 
een probleemgebied ligt. 
Kamgagne
Om hierin verbetering te 
brengen hee£t de Rutgers- 
stichting als grootste orga- 
nisatie van konsultatiebu- 
ro’s op dit gebied (60 
buro's verspreid over heel 
Nederland, 50ه  medewerkers, 
van overheidswege gesubsi- 
dieerd) besloten een lande- 
lijke kampagne te voeren, 
gericht op de jeugd. Dit 
vnl. om het begrip antikon- 
septie onder hun aandacht te 
krijgen en waar mogelijk be- 
spreekbaar te maken. In dit 
kader is tevens besloten het 
tarie£ voor de jeugd tot 
ا8  jaar te verlagen. Dit ta- 
rief ^5 .1 ه،ء £ ء ا ,- voor een 
a£doend antikonseptiéadvies 
(in plaats van £1. 50 ا7ر  die 
tot nu toe ook van hen ge- 
vraagd werd) . In de grote 
plaatsen is een vrij inloop- 
spreekuur ingesteld op de 
woensdagavond en de zaterdag 
morgen. Het centraalinforma- 
tienummer voor alle in- 
lichtingen overdag en 's- 
avonds is: 070-454600.
Meer in£ormatie؛ landelijk 
buro Rutgersstichting, 
Groothertoginnelaan 201,
Den Haag, 070-454600, ١١؛ئ ^ V. 
Ereemen.

Hoewel er de laatste jaren 
rond de seksuele voor- 
lichting veel ten goede is 
veranderd, is toch de eer- 
ste keer van intiem kontakt 
voor velen nog een sprong 
in het duister. Jongens 
vinden dat meisjes er maar 
voor moeten zorgen en de 
meisjes vinden dat het een 
zaak van de jongens is. 
Besproken wordt het niet.
Voorechtelijk geslachtsver- 
keer mag niet, o£ mag 
"eigenlijk" niet, o£ mag 
eigenlijk wel maar zonder 
uitdrukkelijke toestemming, 
o£ mag, maar dan steeds 
met toestemming zo'n beetje 
pèr partner, o£ ء ه ء .
Het gebeurt in ieder geval 
(minimaal 35% van de min- 
derjarigen). Hierbij wordt 
geen, o£ geen goede anti- 
konseptie gebruikt.
Meer dan de hel£t van die 
jonge mensen weet dan ook 
de konsultatieburo's voor 
antikonseptie niet te 
vinden, zo ze al van het 
bestaan wisten.

Brokken
Op deze manier worden er 
vele brokken gemaakt. Het 
sprekendst zijn de cij£ers 
van de abortusaanvragen:
55% van alle aanvragen 
komt van jonge mensen onder 
de 24 jaar, 25% is zwanger 
geworden na een eerste 
seksueel kontakt en een
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cussiëren enz. De bedoeling 
is dac de vrouwen zelf 
kunnen zeggen wat ze willen 
doen. De cursus is één keer 
per week (2 uur) van septem- 
ber tot december. We kunnen 
later bespreken of ١١؛  deze 
cursus overdag of 's-avonds 
doen . De kosten blijven be- 
perkt tot de aanschaf van 
een schrift, stencils en een 
boekje.
Het is voor iedereen te be- 
talen. Als u belangstelling 
heeft, schrijft u dan een 
briefje naar "het Trefpunt", 
liefst voor juli a.s.
Of belt ٥ naar Hanneke 
Steenstra, tel. 84.87.68.

Verder staat erin wat je 
kunt doen bij ontslag, als 
je werkloos bent en meer van 
zulke dingen.
Dus als je wilt gaan werken 
(eindexamen pas achter de 
rug enz©) heb je zo'n boek- 
je echt nodig. د ء  moet toch 
zeker weten waar je recht 
op hebt. Het boekje kost 
zes kwartjes ٥٤ fl. 1,50.
Kom even langs in het 
buurthuis "het Trefpunt",
3e Hugo de Grootstr. 5, 
tel. 84.24.73. en vraag dan 
naar Bols (Bouhuis).

Beste vrouwen uit de buurt
Vroeger gingen mensen vaak 
eerder van school af dan 
tegenwoordig; meisjes nog 
eerder dan jongens omdat ze 
toch niet buitenshuis gingen 
werken. Tegenwoordig ont- 
dekken veel vrouwen dat ze 
eigenlijk best wel meer 
hadden willen leren. Daar- 
voor is het nog niet te 
laat. In "Het Trefpunt" be- 
gint in september a.s. een 
cursus Nederlands voor 
huisvrouwen, die hun oude 
schoolkennis willen ophalen 
en er nieuwe dingen bij 
willen leren, bijv. 
brieven schrijven, dis-

Gelezen in 
debuurt
De K.W.J. Amsterdam heeft 
weer een boekje in elkaar 
gezet. Het heet: "Zo zit dat 
dat". "Rechten van werkende 
jongeren".
Het boekje geeft informatie 
over het arbeidsburo, hoe 
je kunt solliciteren, wat je 
moet verdienen, hoeveel va- 
kantiedagen je krijgt.

vervolg interview muller van pag.n 
sstt Dat is de huis-
houdster en die heeft hier 
de broek aan. Maar goed, 
iets te drinken zat er ook 
al niet aan. En dan te be- 
denken dat het midden in de 
zomer was, en héét ؛؛؛
We waren toen met verwar- 
mingsketels bezig en moestei 
toen ook nog eventjes proef 
stoken. Dus m'n kollega 
stookte het kokend heet in 
dat huis. Komt dat ا ا ا ا ؛ ا  met ءا
een vuurrooie kop de trap 
af zetten: "Ik krijg last 
van m'n hart, je moet hem 
wat lager zetten. En dan hel 
je Meinhaas: Dat kan niet, 
alleen een flesje pils kan 
je nog redden. Nou toen kwaï 
er pils hoor. Wat hebben we 
toen gelachen......"
Meneer zegt dat hij nog wel 
wat verhaaltjes weet, maar 
wel ongeschikt voor onder 
de kerstboom. Dus ook niet 
geschikt voor de buurtkrant 
meent hij.
Wij vinden het eigenlijk al 
prachtig te meer daar het 
bier lekker was en de cho- 
colaatjes meer dan genoeg. 
Bedankt mijnheer Muller.

doetulietzelf? tel. 84 26 6و
dan naar ا ا ه م ض  
looagietersbedrijf I ءأءمل< 

vooral uw sanitair 
artikelen

3والااء0اه؛آو<ا0ا■
Straat 15

Fred. Hendrikstraat 125

JOLANDAzijn ،٧إاا GeeftUnietomuw lijn,dan\ / moet

BAP
B^EMENSERVICE N.v.

2e HUGO DE GROOTSTRAAT 28 - TELEFOON 8 7 3 م5بم  
EUROPAPLEIN 69 • TELEFOON 42 78 22

E __K E JE S _en _JA _N ___ l

hugo de groofpiein 2 ا،ا8م528ا>



Interview met de heer Muller 6 ثلخ "ئمتم  SonjaenW!m
Ik dacht die Rabbi die kan 
me wat en ik keurig een 
plattegrondje van die ؛les- 
jes getekend en als ik 
 iaar was dan zette ik die،؛
flesjes wijn keurig op z'n 
plaats terug. Ja, ha ha ha, 
die wijn was dus niet ه ه ا،ء - 
jes meer.
We hebben ook zoiets in een 
kerk gehad, daar liep dan 
in dit geval een pastoor 
rond. Het was daar best 
goed van drinken hoor. Je 
kreeg er elke ochtend een 
grote bak koffie en soms 
zelfs een wijntje. Als je 
met die pastoor de wijnkel- 
der inging dan zag je ik 
weet niet hoeveel rekken 
met flessen wijn. Maar als 
je in die kelder moest 
zijn dan liep die pastoor 
wel mooi achter je aan.
Maar we hebben het een 
keer gehad dat we één van 
de jongens kwijt waren.
Wij zoeken en wisten niet 
waar ie uithing. Na een 
paar uur kom ik die kei- 
der in en ik hoor me toch 
'n gesnurk. En ja hoor, 
daar lag meneer met een 
grote fles wijn leeg 
naast zich. Hij helemaal 
zat. Vanaf dat moment 
liep die pastoor als een 
schoothondje achter ٥١١؛  
aan. We kregen echt geen 
kans meer alleen die 
kelder in te gaan.
We zijn ook een keer bij een 
chirurg bij het Vondelpark 
aan het werk geweest. Daar 
had de huishoudster, en dat 
is ongelogen waar, het hele- 
maal voor het zeggen. We 
moesten van haar eens ل ه>ه ا ا - 
pen, omdat mevrouw niet wou 
hebben dat we door haar 
keuken kwamen. M'n kollega 
Meinhaas kwaad. Nou komt die 
chirurg thuis en m'n kollega 
erop af. Wat is dat voor een 
griet أ Die chirurg:ssssiii-

De heer Muller staat als een gezellige prater bekend en 
het is dan ook dolle pret als we een avondje met 'm pra- 
ten. Het gaat over het wel en wee in het elektriciteits- 
vak. Hr. Muller is namelijk de man die alles doet en kan 
op elektriciteitsgebied. Hij komt dan ook overal hier in 
den stede met z'n service brommer + valhelm, en maakt de 
gekste dingen mee.
Als wij met cassetterecorder in de aanslag, bij hem 's- 
maandagsavonds over ،١، drempel stappen zitten zoons en 
hr. Muller voor de kleuren T.V. De Tros is er ^٠ ،: hele- 
maal me t een prachtige cowboy-film. De jongste zoon gaat 
razendsnel rond me t allerlei versnaperingen zoals jus en 
pils + bijbehorende chocolaatjes.

Via dat luik kon je bij de 
thermostaatleidingen ko- 
men. In dat spreekgestoel- 
te staan ik weet niet hoe- 
veel flesjes wijn. Kurkies

"Leest ال de buurtkrant ?", 
beginnen wij. "Jazeker, ik 
heb van Ns lis gelezen, die 
bloemenman ja, en van die 
oude man in de V. Oldenbar-
neveldtstr. Hoe oud zeg je ?erop natuurlijk en er waren

er ook bij waar de kurkies 
af waren. Dan was het zegel- 
tje ook verbroken. Ik moest 
in dat luik zijn dus haal ik 
die rotzooi weg en zet het 
achter het spreekgestoelte.

Al 97 jaar is ie onder- 
tussen ? Ja, ik lees die 
krant geregeld door. Kri- 
tiek heb ik er niet op. Dat 
niet, ik vind dat ieder z'n 
deel krijgt, dacht ik, nee
geen opmerkingen wat dat be-Heel gewoon nietwaar ؟ De 
treft". volgende dag komt de stoker

naar me toe en vraagt of ik 
in het Bima ben geweest en 
of ik aan de wijn gezeten 
heb. Ik zeg natuurlijk ja, en 
dat moest ik wel anders had 
ik het luik nooit open kunnen

؛؛‘‘ ؛م* ؛ث-؟ة؛ . ؛ ؛ ؛ . ' ؛ ؛ ؛ "ث؛ت؛ ؛ث*:إ؛ئ؛ م،. \تت'ء-ب : ة' ؛ إ
str. gewoond, of ik hier

Wij: "Komt u uit deze 
buurt ?" "Nee, van origine 
kom ik niet uit deze buurt. 
Mijn moeder wel. Die is 
hier ه ء  de hoek van de van 
Reigersbergenstr. geboren.

ge joden zo is dat de wijn 
waarvan de zegel verbroken 
is, niet door een christen 
aangeraakt mag worden. Dan is 
de wijn niet "kosjer" meer. 
Wat wil je daar mee zeggen 
vroeg ن  de stoker. Nou zei إ
hij, ik moest de aangebroken 
wijn van de Rabbi weg doen. 
Weg doen ??? Waar is die wijn 
dan ? Nou die stoker was ook 
niet gek. Hij zegt: Nou boven 
bij mij op zolder. Lachen na- 
tuurlijk. De volgende keer 
moest ik de Rabbi maar waar- 
schuwen als ik weer in het 
luik moest zijn. Maar je zag 
die vent nooit.

weg zou willen ? Voor geen 
goud krijgen ze me hier 
weg. Waarom zou ik, het is 
hier goed. Prima buren en 
fijne buurt, dus.....
Wij: "En nu de mooie ver- 
halen, heeft u er <> ٥؟  wat 
voor ons ?"
"Leuke dingen he, dat 
willen jullie horen أ Kijk 
ik kom voor m'n vak over- 
al en dan hoor en zie je 
nogal eens wat. We hadden 
eens een klus in een Syna- 
goge. Ze hebben daar zo'n 
spreekgestoelte, dat noe- 
men ze een Bima, en onder 
die Bima zat een luik.

ة م ا ، z؟ و ie  v e r v o l
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Waterbungalows
op eigen kosten ui، de 
stad verdwijnen (ge- 
lukkig ioop، dit niet zo'n 
vaart).

Tegenover deze nadelen staan 
zeer zeker ook voordelen, 
zoals:
- Het niet of nauwelijks 

last hebben van geluids- 
hinder (van buren).

- Meestal een redelijk uit- 
zicht en vrijheid van in- 
terne verbouwing.

Indien er in onze buurt 
mensen zijn, die wel eens eei 
woonboot van binnen willen 
zien, zijn ze van harte wel- 
kom (graag eerst een belletji 
tel. 32.03.22). Ook mensen, 
die geïnteresseerd zijn in 
het kopen van een woonboot 
(niet de mijne) zijn eveneen؛ 
welkom.

Ted Nieuwenhuizen 
w.s. "Mireille"

Hugo de Grootkade t/o "de 
Poort".

- Woonboten zijn niet of 
nauwelijks te 'nuur.

- Aardgas wildo de Gemeente 
luct aansluiten. Na lang 
aanaringen (aktie Geef 
Gas) v.'cl, maar wij moeten 

ه ه ال^ء أ ^ ء  fl. 350,- beta- 
len + maandelijks fl. 7,- 
(ombouw naar aardgas voor 
eigen rekening) .

- Als de Gemeente het wil 
moeten wij onmiddellijk

Een kleine groep mensen weet 
wat net wonen op een woon- 
boot inhoudt.
Vroeger woonden op het water 
allerlei mensen, die bepaald 
niet honkvast waren, net zo- 
als woonwagenbewoners .
De mensen woonden dan ook 
inderdaad op vraehtscheepjes 
met of zonder opbouw.
Uit aie tijd (rona 900 ا) 
stamt dan ook een <• t die 
woonwagen- en woonsc'ilipbewo- 
ners op één lijn stelt, n.1. 
sociaal-zwakkeren. Deze ge- 
dacnte leeft jammer genoeg 
nog steeds bij een groot 
aantal mensen en gemeente- 
besturen. De discriminatie 
die ‘nieruit voortvloeit is 
velerlei.
On een paar punten op te 
noemen:
- Op een woonboot is geen 

nypotheek te verkrijgen, 
alleen een lening voor 
maximaal ١٠ jaar.

Oh,wat ben je moo!؛
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