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Ga ook eens langs de vrouwen 
boekwinkel:
Xantippe, Westerstraat 193 
Amsterdam.
Of een borrel in het Vrouwen 
Vrouwenhuis halen, waar je 
elke avond terecht kunt.

Zondag
Zondag's kunnen alleenstaan- 
den in buurthuis "1t Tref- 
punt", 3e Hugo de Groot- 
straat 5, een drankje/ko£fie 
drinken, een kaartje leggen 
of zomaar gezellig met 
elkaar praten.
Help ons een buurthuis op 
te bouwen waar zondag's 
gezelligheid heerst.
 ederee^ die mee wil helpen؟.
is van harte welkom- 
Voor informatie: telefoon- 
nummer 842473.

Jeanne

- Het nieten/vouwen van de 
krant

- Het bezorgen van de krant
Mocht ٧ zin hebben om aan 
een van deze bezigheden mee 
te doen, of meerdere, vult 
٧ dan”bijgaande" bon'in.٧ kunt de bon in de bus 
gooien bij:

V.  Oldenbarrieveldtstraat 98' 
2e Hugo de Grootstraat 42'ا|

Voorwoord
Deze vrouwenkrant is één- 
malig en evenzo goed be- 
stemd voor de mannen in de 
Hugo de Grootbuurt.
Na het zien van onze weder- 
om uitmuntende voorpagina 
denkt ٧ misschien: wat nu 
weer. zûlke huisvrouwen 
zie je vandaag de dag toch 
nergens meer.
Het kan ook zijn dat u vindt 
(en het misschien niet zo 
goed durft toe te geven), 
dat ٧ in deze wat over- 
trokken tekening uzelf her- 
kent.
Mocht ٧ e.chter ideeën, op- 
of aanmerkingen hebben, of 
het in 't geheel niet eens 
zijn met de inhoud van deze 
krant, schrijf of bel dan 
het redaktieadres.

De redaktie

Vrouwenkrant
De vrouwenkrant wordt in het 
Vrouwenhuis aan de Nwe. 
Herengracht 95 gemaakt.
Ieder nummer wordt besteed 
aan één onderwerp, zodat de 
redaktie sterk wisselt.
Je kan zelf ook meehelpen, 
iedere donderdagavond vanaf 
20.30 uur wordt er aan de 
krant gewerkt. Abonnement 
op de Vrouwenkrant nemen is 
eenvoudig; je stort f 1 . 20,- 
op postgiro هت25.و2،ا.  t.n.v. 
Vrouwenkrant, Nwe. Heren- 
gracht 9S, Amsterdam, en je 
ontvangt 10 nummers per jaar 
Hiermee help je om de 
Vrouwenkrant uit te breiden 
en het tot een nog fijnere 
krant voor jezelf van te ma- 
ken.

- Het leveren van ideeën 
voor stukjes over:
de buurt in de jaren '40-
de geschiedenis van de 
buurt;
de toekomst van de buurt.

- Het schrijven van stukjes 
voor de buurtkrant

- Het werven van adver- 
teerders

- Het verzorgen van de finan 
ciën

HUGO 
DE GROOT 

BUURT 
KRANT

ledewerkenden:
ETER BLOK,
AR1AN V. GELLEKOM, HANS 
ARTMAN, DICK V.D. HEYDEN, 
IM de JONG, RONALD ه SONJA 
E RIETMOLEN, THEO SERRE,
IM STEVENHAGEN, MIEKE 
TRUK, MIEKE TIMMERS 
'INEKE EONGAERTZ,

edaktieadres:
® Hugo de Grootstraat 42'11 
elefoonnummer: 863136

rantwoording;•%
)e buurtkrant verschijnt 1 إ >ngeveer eenmaal per 

ıaand. De krant heeft als 
،oei de belangen van de 

lensen uit onze buurt te 
)ndersteunen, '

'krant van en voor onze 
>uurt". Alle binnengekomen 

n in principe^؟tukken wor؛ 
k artikelen^ ؟;eplaats؛ 

iet harde kritiek. De be- 
،ritiseerde(n) krijgen al- 

:ijd de gelegenheid een 
weerwoord in hetzelfde 

,ïummer te plaatsen

Strip door
Jmslag: Wim Stevenhagen

Oproep
nieuwe redaktieleden 
Binnen de redaktie van de 
Hugo de Groot-buurtkrant is 
plaats voor nieuwe mede- 
kerkers. Al het werk wordt 
nu gedaan door een klein 
groepje mensen en wij zouden 
het leuk vinden als meer 
buurtbewoners gaan meehelpen 
Hoe groter de redaktie, hoe 
mooier, beter en dikker de 
krant wordt.
Wat kunt ٧ al zo doen ?



Abortus demonstratie

س ئ إ ج أ ة إ | 

خ1ق؛ ة1ق §إأ |
voelens en spijtreakties 
zullen zijn. Dan volgt een 
gynaecologisch onderzoek, j. 
behandeling zelf, ^١١ eeri'na,
wordt op de psychische^er- 
werking van de vrouw op de 
abortus. Indien nodig krïjgt

van behandeling en begelei- 
ding zou gewoon moeten 
zijn, bij je eigen huisarts 
dan zijn we waar we wezen ’ 
willen; abortus uit het 
wetboek vo؟r strafrecht, in 
het ziekenfondspakket,
vrouw beslist.
Laten we er ons goed bewust 
van wezen:
Abo؟tus is geen voorbehoed؛- 
middel maar e؟n '' 
stap» en het is geen i ngreeD 
die je nog eens over zou 
willen doen.
Mieke

De demonstratie lie ٧ ؟ ٣  de 
Westertoren via Raadhuis- 
straat, Dam, Munt, ,
sestraat naar het Amstelveld
waar vele sympathiebetui- 
gingen, zelfs van vrouwen- 
huizen uit Kopenhagen en 
Frankfurt, ons werden 
voorgelezen. Daarmee was de 
dcr.onstratie afgelopen, maar 
de abortusstrijd nog lang

مجمبمص ؛مسم je مهآءأآص،ممصءءءلس••
. tfpflftmer ه ..س

Abortus, inzet bij de vol- 
gende verkiezingen, een po- 
litieke speelbal, waarbij je 
je soms afvraagt wie er in 
welke partij nu precies voor 
of tegen is en waarom.
Gelukkig zijn er stichtingen 
en organisaties die politiek 
aan hun laars lappen en doen 
wat werkelijk op dit moment 
nodig is. De stichting MR '?0 
is hier een goed voorbeeld 
van. Met de vrouw die abortus

We schrijven zaterdag 8آ 
december 1976.
De Eerste Kamer heeft het 
wetsvoorstel tot legali- 
sering van abortus afge- 
wezen.
Woedende vrouwen, die ja- 
renlang bezig zijn geweest 
om abortus legaal te maken, 
besloten te demonstreren. 
"Wij vrouwen eisen" hebben 
binnen drie dagen de demon- 
stratie gerealiseerd.
Uit het hele land waren ze 
er dan ook. Om elf uur 
's-morgens was er een demon- 
stratieve bijeenkomst in 
het Roothaanhuis op de Ro- 
zengracht, waar Marjan Sax 
als woord^oerdster van 
"Wij Vrouwen Eisen" een 
kort woord sprak en ver- 
volgens de verklaring die 
aan de Tweede Kamer ge- 
stuurd is, voorlas.
Belangrijkste zinnen uit 
deze toespraak:
ABORTUS UIT HET WETBOEK 
VOOR STRAFRECHT 
ABORTUS IN HET ZIEKENFONDS- 
PAKKET
DE VROUW BESLIST
De Nos was er ook, en heeft 
’s-avonds in het journaal 
een aardige, zij het wat 
korte impressie gegeven van 
deze bijeenkomst.
Woede, machteloosheid, ver- 
slagenlieid en teleurstelling 
waren de duidelijkst waar- 
neembare gevoelens.
Moeten we terug naar de zeep 
zeepspuit ? We willen niet 
meer voor ons laten be- 
slissen en bedisselen, we 
beslissen zelf, en niemand 
kan ons het gevoel ontnemen 
dat dat het verstandigst is.

Wie komen in aanmerking 
voor sterilisatie ?
In principe olke man of 
vrouw, die geen kinderen 
(meer) wil krijgen. Het 
doet er niet toe of de 
man of vrouw in kwestie wel 
of niet getrouwd is en al 
dan niet kinderen heeft.
Ook de leeftijd is onbe- 
Uangrijk. Wel moet de .arts 
de overtuiging krijgen dat 
de man of vrouw het besluit 
wel overwogen heeft genomen 
en dat het niet gebeurt om 
gepaalde "seksuele problemen" 
daarmee te lijf te ^aan.

r^satie kan bij de NVSH 
goed, leesbare documenta- 
tie aanvragen. Uit deze 
documentatie heb ik een 
paar gegevens gehaald, 
b.v. dat voor Amsterdammers 
 terilisat^e (via MR'70)؟
door het Ziekenfonds 
betaald wordt. Wat de 
meeste mensen ook niet 'we- 
ten is dat sterilisatie 
voor de vrouw nu ook 
poliklinisch wordt uitge- 
voerd, hetgeen maar 30 
minuten in beslag neemt + 
een paar uur om uit te 
rusten.

Sterilisatie
In aansluiting op het ar- 
tikel over Abortus enige 
wetenswaardigheden over 
Sterilisatie. Tot mijn ver- 
bazing heb ik gemerk؛ dat 
veel monson sterilisatie 
verwarren met castratie, 
hetgeen twee verschillende 
zaken zijn. Het wordt te 
veel om dit verschil in de 
buurtkrant uit te gaan 
leggen• ٧٠٠٢ een ieder die 
ge^teresseerd is in ste-



Belangrijke 
adressen

MVM-publikaties 
Bij het bureau van MVM 
(aktiegroep Man-Vrouw-Haat 
schappij postbus 746, Den 
Haag, tel. 070-642651) kan 
gratis een stencil worden 
opgevraagd van de emanci- 
patiepublikaties, die daar 
verkrijgbaar zijn.
De lijst bevat 54 titels, 
waarvan 27 kosteloos ver- 
k'rijgbaar zijn.
Boekhandel Van Gennep 
Van Gennep in Amsterdam 
hee£t een uitgebreide 
voorraad vrouwenliteratuur 
en gee£t daar ook regel- 
matig lijsten van uit.
In £ebruari 1975 is er 
weer één verschenen: 159 
titels van uit voorraad 
o£ op korte termijn lever- 
bare publikaties uit 
binnen- en buitenland.
De lijst wordt op aan- 
vraag gratis toegestuurd. 
Van Gennep, Nes 128, tel. 
020-247035 Amsterdam.

tele£onische inlichtingen- 
dienst, Den Haag, tele£oon 
070-849900. Iedere dag 
(ook in het weekend be- 
reikbaar van 9.00-23.00 
uur) ٠

Consultatiebureau Rut- 
gers Stichting. 
Vertoom 323 Amsterdam 
tele£oon 020-166222

?rotest^tse Stichting 
ter bevordering van Ver- 
antwoorde Gezinsvorming 
Duinweg 23 Den Haag. 
Tele£oon070-512521.

Nieuw
é؛vrouwenca

Sinds 1 november 19'76 is er 
in de Spui؟traat 283 een 
vro'J’A’cncafé bijgekomen.
De sfeer is ontspannen en 
gezellig. Momenteel is er 
een £oto-tentoonstelling 
van bezoeksters van dit ca£é. 
De a£spraak was om foto's 
van jezelf op te hangen als 
kind, als 16-ja^ge en zo- 
als je er nu uitziet. Een 
bonte verzameling bij elkaar. 
In de hoek staat een licht- 
blauwe piano voor cabaret- 
uitvoeringen.
Alleen muziek die door 
vrouwen gemaakt is wordt ge- 
draaid, en er zitten te 
gekke Noorse en Deense pla- 
ten tussen. Ga er gauw een 
keer een borrel halen, want 
met de winst van dit ca£é 
worden er weer andere 
vr؟uwencafé's-in Amsterdam 
geopend.
Misschien kunnen we er in 
de toekomst ook nog wat 
eten.
Openingstijden: 16.00-1.00 
uur, cn in het weekend van 
16.00-2.00 uur.

Boekbespreking

Anja Meulenbelt
de schaamte
voorbij

Je zou je af kunnen vragen 
of een man wel een goede be- 
spreking kan geven van een 
echt vrouwenboek als dit.
We dachten van wel. Bij de 
bevrijding van vrouwen gaat 
het er immers om dat mannen 
en vrouwen elkaar als ge- 
lijkwaardig behandelen, en 
niet dat de vrouw uitslui- 
tend geschikt is om de ver- 
velende karweitjes op te 
knappen en 's-avonds glim- 
lachend koffie te schenken. 
Daar had Anja Meulenbelt 
geen zin meer in. Drie hoog 
^hter in een te kleine 
woning met een baby en een 
man die eigenlijk alleen 
maar pla؟ wil en verder geen 
gezeul, dat werd haar te 
veel. Ze gaat weg bij haar 
man en merkt dan hoe moei- 
lijk het is, als onge- 
trouwde moeder te moeten 
^even. Het is in de tijd dat 
de vrouwenbeweging aan het 
ontstaan is. Ze sluit zich 
hierbij aan, en samen met 
andere vrouwen praten ze 
over hun moeilijkheden en 
proberen er iets aan te 
doen. Dat dit laatste pro- 
blemen geeft en niet altijd 
even gladjes verloopt, valt 
te verwachten. De stoere, 
flinke man, waar wij' aan 
gewend zijn, raakt in de 
war als vrouwen zelf ini- 
tiatieven nemen of als ze 
niet glimlachen als ze een 
vuurtje krijgen aangeboden.
"Sacherijnig, schatje ?", 
krijgen ze dan te horen.
En inderdaad; vrouwen hebben 
wel eens geen zin om te 
glimlachen, om mooi te zijn 
of wat dan ook te doen wat 
van ze verwacht wordt. 
Kortom: lezen dat boek, en 
praat er eens over met de 
buurvrouw.

?eter Blok- Mieke



Bent u getrouwd, woont ال 
samen, alleenstaand, 
heeft ٧ kinderen ?
Werkt ٧ buitenshuis ?
Gelooft ٧ nog in het huwe- 
lijk ?

Is huisvrouw-zijn ook een 
beroep ?

Voelt ٧ zich achteruitge- 
steld bij mannen ?

De vrouw in de reklame.
Hoe vindt u de visie op de 
vrouw van reklamemensen en 
fabrikanten ?

Hoe staat ٧ tegenover de 
vrouwenbewegingen ?
Zoals Man-Vrouw Maatschap- 
pij, de Rooie Vrouwen.

Wat vindt u ervan dat een 
vrouw alleen maar telt 
als ze jong, en aan- 
trekkelijk is ?
Hoe zie je de toekomst van 
je zoon ?

Vrouwen

De interviews die u op deze blz. leest, zijn gemaakt door 
Sonja en Tineke. Aanvankelijk lag het in onze bedoeling 
4 vrouwen te interviewen, n.1.:

١ tiener
٦ jonge vrouw + kind(eren)١ vrouw van ca. 50 jaar 
٦ vrouw van ca. 70 jaar

2 Interviews (tiener + vrouw + 70 jr.) kunnen niet gepu- 
bliceerd worden.
Verschillende vrouwen in de leeftijdsgroep 60-75 jr. 
hebben wij in de buurt aangesproken maar alle dames hadden 
uitspraken (die niet ver van elkaar lagen) zoals:
- "Ach, de wereld is rot en corrupt”
- "de maatschappij deugt niet"
- "de jeugd deugt ook niet"
- "ik heb niks te vertellen"
Ondanks onze aanmoedigingen: "U kunt uw grieven kwijt in 
c؛c buurtkrant en u kunt de mensen/jeugd erop wijzen hoe 
het volgens u anders en beter zou kunnen, werd hier niet 
op ingegaan.

Kortom: deze groep vrouwen maakte bezwaren 
tegen een interview in de buurtkrant.

Het interview met een 16-jarige Mavo-scholiere uit de 
Fred. Hendrikstraat kon helaas niet afgedrukt worden, daar أك v؛ider van dit meisje bezwaren maakte. Wij , Sonja én 
Tineke, vinden het erg jammer omdat deze tiener voor haar 
16 jaar verstandige ^  orden op de gestelde vragen heeft؟w؟
gegeven en haarvader juist erg ؛rots op zijn dochter kan 
zijn. Vooral omdat uit het .interview آءص de؛e tiener naar 
voren kwam dat ze respekt heeft voor mensen en hun over- 
tuigingen.
Wanneer wij ؟eakties k؟ijgen (ook van mannen) op deze 
interviews of vragen, die wij gesteld hebben, dan zullen 
wij hier natuurlijk in de volgende buurtkrant aandacht 
aan besteden.

Sonja te Rietmolen 
Tineke Bongaertz



A n n e m i e k e  p a l l a n d t 2 6 ] a a r

wo.on samen en heb؛Ik ben niet getrouwe 
,een zoon van 11 maanden

M e v r . d e Graeff 57 jaar.

Ik ben getrouwd; m'n kinderen zijn het 
huis uit, n.1. ook '

Ja, als verplee£Ster.

Nee. Ik geloof niet in het instituut 
 iu’.-.’clijk. Voor mij hoeft samenwonen en؛
-leven niet wettelijk bevestigd te 
worden.
Ja, het is ook een beroep, al krijg je 
er geen geld voor of raoet je è x een 
opleiding voor volgen.
De maatschappij erkent "het huisvrouw- 
zijn" niet als een beroep. Het woord 
huisvrouw houdt eigenlijk in dat het 
een vrouwelijke aangelegenheid is. Door 
de opvoeding wordt het meisje dus in 
een praktische en verzorgende rol ge- 
drukt.
Nee. In mijn beroep heb ik daar ook 
geen last van.

Ik vind dat de vrouw overdreven over- 
komt. De vrouw laat zich misbruiken en 
als lustobjekt bekijken. Reklame moet 
als doel hebben om het nut of de doel- 
matigheid van produkten uit een te 
zetten en niet het etaleren van vrouwen.

Sta ik positief tegenover in zoverre 
vrouwen zich bewust proberen te worden 
van hun positie als huisvrouw, in het 
werk, de politiek enz. {؛et afletten 
tegen mannen vind آل niet nodig (zoals 
de Paarse September Beweging). Jammer 
is, dat vrouwenbewegingen geen werke- 
lijke afspiegeling zijn van de maat- 
schappij .

Ik vind het belachelijk.

In principe ben ik daar erg optimistisch 
over. Ik hoop dat het een leuke, ge- 
zellige jongen wordt met een positieve 
levensinstelling.

ل«،ح oe HÖ.E OA& MET ٠٤^٠ 005 ج
(Kvjm؛ال,HAP0pcN0؛DEED 6oató اا,ءمي؟ IK م £سم
i ءصؤ ءس MlEgjE6EN. m ?S6 OüSJuicw iK *١
م بم,مم V/AM r،.p ا Jzدا VAN 0ج ا

ءمسقءمممماج؟آإءآسم ١١٠٢
SORCPNEN» س  ٦ JOOK.ص

س  0رآ>؟ EN 0ج ١٠۴٧٧٨٤ آهو
وآ ر ET2-KE ٠٠۴ 0ةبم آءةهة
/7 Ous EM filAOUSStAو~حء.

Voor mij bestaat het niet. 't Huweliik 
Yan tegenwoordig is niet goed meer; vind 
ik tenminste.

Ja, ik vind van wel.

Ja natuurlijk. Iedere vrouw voelt zich 
achteruitgesteld bij mannen. Met alles. 
Als m'n man 's-m؟rgens vroeg om 6 uur 
^eggaat, ben je de hele dag met de 
kinderen bezig, het huishouden, bood- 
schappen doen, wassen, strijken; alles 
,moet je doen. Je bent ه00حةاااه  en als je 
man thuiskomt, gaat hij z'n krantje 
lezen en jij moet de hele avond in de 
keuken staan.
Wij: u kunt ook uw man bij de 
de haren pa!'،ken en naar de 
keuken slepen.

Nee, ik heb gewoon gezegd:"A ju geen 
viste meer"^ Ach, m'n man werkt de 
hele dag in de buitenluchfc en dan is 
ie ook moe, dus laat ik 'm maar 
zitten.

Stom, heel stom.
Dat ze in de reklame een mooie vrouw 
gebruiken is, om de reklame aantrekke- 
lijk te maken. Je gaat geen lelijke 
vrouw op een mooie stoel zetten ؛؛

Spijkers op laag water ؛
Wij: Gelooft u niet dat de 
vrouwenbewegingen iets be- 
reiken ?

Maar vrouwen moeten wel ge- ؛! Ach nee 
,lijke rechten hebben

Tja, wat moet ik daar op antwoorden.
Een mooie vrouw wordt het meest aange- 
keken, naar ze vergeet dat ze ook ouder 
tfordt ؛



Ingezonden آ؛؛سم
weinig fietsers steken hui 
hand uit; zelfs moeders m 
kleine kinderen op de fig< 
doen dit niet. Nee, als d؛ 
mensen ؟leer dame en heer 1 
het verkeer waren, was het 
een heel andere toestand' 
Maar wat de veiligheid en, 
betreft, liever géén 
smallere rijweg bij het 
plein. م ..

P0EpTOCH ،»Kul؛mevr. Hassoldt /fr

verkeerde plaats had ge- 
deponeerd. En dan, waarom 
moeten de geparkeerde 
auto's ve^w^nen ? Zelf 
hebben wij geen auto, maar 
het is toch niet leuk als 
je hier woont en je kunt 
^e auto nergens parkeren.
In de Bilderdijkstraat zijn 
00^ belachelijke brede 
trottoirs en wandelaars 
zie je haast niet. Er wordt 
propaganda gemaakt voor 
fietsen: een heerlijke ge- 
zonde ontspanning. Maar wie 
van de oudere generatie 
durft nog te fietsen ?
Je wordt gewoon gemangeld 
tussen auto en stoeprand als 
je niet uitkijkt. De fiet- 
sers mopperen wel op de au- 
tomobilisten, maar hoe

Met verbazing heb ik ge- 
leze^, wat de plannen met 
het Hugo de G^otplein 
zijn. Wat mij betreft mo- 
gen ze de trottoirs ver- 
smallen en de rijweg ver- 
^reden. Graag wil أن nog 
het volgende over het 
hondenprobleem zeggen. 
Misschien kunnen door het 
versmallen van de trot- 
toirs de hondenbezitters ٠ 
de ^toeprand vlugger be- 
reiken. Het is gehoon 
verschrikkelijk: elke 
morgen glijd je uit als 
je de deur uitkomt en dat 
is hier niet alleen, maar 
in heel Amsterdam. Als ik 
een hond had, zou ik een 
schepje meenemen in het 
geval de hond het op de

Het Vóorlichtingsbureau voor 
de Voeding,
Postbus 1772 
Den Haag.
Stuur daar eens ee؟ kaartje 
naar toe als ٧ vindt dat uw 
man of uzelf wel eens wat 
meer op uw slanke zoon of 
dochter moet gaan lijken.
u wordt dan voor weinig of 
geen geld inlichtingen ver- 
schaft in de vorm van bro- 
chures.
Wie weet helpt het '.

٠ ٣ ٨^٧^ ٨  Zuurkoolschotel a la Mieke

Bereidingswijze
Aan de kook brengen de 
zuurkool met de witte wijn 
+ de ui, waarin de kruid- 
nagels ingeprikt zijn ge- 
worden. Na + 20 minuten 
afgieten en de ui ver- 
wijderen.
Maak van de aardappelen een 
stevige puree met boter en 
melk.
Snijdt ondertussen de zuur- 
koolspek, paprika, ui, to- 
maat en knoflook klein.
De zuurkoolspek in een 
grote koekepan smelten. De 
rest van de ingrediënten 
erbij doen en na ي ١٥  mi- 
nuten de stukjes ananas nog 
even meebakken.
De ovenschotel met een laag- 
je vet (boter) insmeren en 
een ^aagje puree op de bo- 
dem doen. Hierboven een 
laagje van de zuurkool, die 
met tomatenpuree vermengd 
is. Op deze laag komt een 
laagje van gebakken ingre- 
^iënten. Zo maakt ٧ laag na 
laag tot alles op is.
De schotel garneren met 
plakjes tomaat, ' 
rookworst en bestrooien met 
kaas.
Tenslotte de schotel + 20 
minuten in de oven (op halve 
stand) zetten en een goud- 
bruin korstje geven.
Ik wens u smakelijk eten’.

Deze keer een zuurkoolscho- 
tel voor 4 personen.٧ heeft nodig:

ي $٥٥  gr. aardappelen 
zout, klontje boter, melk
$٥٥ gr. zuurkool
١٥ kruidnagels ٦ fles wit؟e wijn 
blikje tomatenpuree
 -gr. mager zuurkool ي 400
spek
١ paprika١ ui, ٦ teentje knoflook٦ literblik ananas
2 tomaten, 1 rookworst 
$0 gr. geraspte kaas



Spelen voor de kinderen op 
woensdagmiddag in 
de Reiger

Buurtagenda
Iedere woensdagmiddag van 
2 uur tot half vier is er 
"klub" voor de kinderen in 
buurthuis "de Reiger".
Er is van alles te doen: 
spelletjes, knutselen, hand- 
arbeid, noem maar op.
Je moet tussen de 4 en 10 
jaar zijn en het kost 3 
kwartjes. Elke laatste 
woensdag van de maand 
draaien we een leuke film.

Speelzaal de Reiger
Wilt u tijdig verzekerd zijn 
van een plaatsje voor uw 
kind in peuterspeelzaal "de 
Reiger", dan moet u zich nu 
in verbinding stellen met 
de leidsters Hedy en Ankie.
Elke morgen kunt ٧ terecht, 
tussen 11.00 en 12.00 uur, 
om een kijkje te nemen in 
de speelzaal. ٧ krijgt dan 
tevens een programmaboekje 
waarin ٧ alle informatie 
kunt vinden omtrent de 
speelzaal.
Speelzaal "de Reiger" 
v. Reigersbergerstraat 65 
telefoonnummer: 845676.

Kookclub ‘in de Reiger’
De kookklub voor kinderen 
van 6 tot 10 jaar op donder- 
dag heeft nog plaats voor 
een paar nieuwe kinderen.
We maken «envoudige dingen. 
Je hoeft dus niet te kunnen 
koken; als je zin hebt is 
dat al voldoende.
Kosten: f1. 1,- per keer. 
Tijd : donderdag van 4 uur 
tot half 6.

Maatschappelijk werk ؛٨  
de Reiger
Als u problemen heeft waar 
u met een ander over wilt 
praten, of waar ٧ bij ge- 
 ٧ loipen wilt worden, komt؛
dan eens praten met onze 
maatschappelijk werker.
Hij houdt spreekuur op 
dinsdagochtend van 10.00-
12.00 uur. u kunt ook 
bellen (845676) voor het 
maken van een afspraak; 
vraagt u dan naar Arnold 
Kooiker.

Dus: als ٧ antwoord wilt 
hebben op een van deze vra- 
ge^ komt u dan op donderdag- 
ochtend 17 maart, of donder- 
d^g 24 maart, of donderdag 
31 maart van half elf tot 
twaalf uur in het buurthuis 
"de Reiger"؛ v. Reigersber- 
gerstraat 65, telefoonnummer 
845676.

Arnold Kooikei

Canasta
Zijn er onder u ook mensen 
die het spel "Canasta" 
willen beoefenen?
Dit is een kaartspel - over- 
gewaaid uit Zuid-Amerika - 
dat steeds meer terrein wint 
in Nederland.
Canasta is een Spaans woord 
en betekent "mandje".
 kunt zich aanmelden bij ال
buurthuis "de Reiger, 
telefoon 845676 met opgave 
van uw naam en adres .

Naaicursus

Informatie voor 
bejaarden
,este 65 plussers؛}
In het afgelopen half jaar 
dat ik als maatschappe^jk 
werker in het buurthuis de 
Reiger" werkte, hebben veel 
65-plussers mij vragen ge- 
steld over de volgende on- 
derwerpen:
A.O.W.
Waarom wordt er zoveel van 
mijn AOW ingehouden ?
Ziekenfonds:
Hoe komt het dat ik zoveel 
premie betaal ?
Bijstand:
Waarom krijg ik geen bij- 
standsuitkering en anderen 
wel ? Wanneer kom ik in 
aanmerking voor een bij- 
standsuitkering ?
Huursubsidie:
Kan ik huursubsidie krijgen? 
Zo ja van wie? Zo nee, 
waarom dan niet?
Huurgewenningssubsidie:
Wat betekent dat ? Hoe kom 
ik daarvoor in aanmerking?
Verhuiskosten:

krijg ik

Elke maandagavond van 8-10 
uur is er in buurthuis 
"de Reiger" naailes.
Er is nog plaats voor enke- 
le dames, die we met open 
armen zouden ontvangen.
Ook zouden we erg blij zijn 
met een paar naaimachines. 
Het geeft niet of het trap-ر 
of handmachines zijn, met 
alles zijn we blij. Een 
berichtje naar "de Reiger" 
en we komen hem ophalen; u 
kunt hem ook komen brengen.

Ik wil verhuizen, 
dan ook geld ?
Hoe kom ik in een bejaarden- 
tehuis ?
Hoe krijg ik telefoon en 
wordt dat ook vergoed ?
Hoe werkt de giro ?
Bejaardenpas:
Hoe krijg ik deze in mijn 
bezit? Wat kan ik er mee 
doen ?
Verder vragen over: Warme 
maaltijden aan huis, huis- 
houdelijke hulp, belasting- 
papieren invullen, wie helpt 
mij als ik ziek ben of niet 
kan lopen etc.

Daar deze vragen voor ٧ erg 
belangrijk zijn, zal ik op 
17, 24 en 31 maart voor zover 
mogelijk antwoord geven op 
deze en eventuele andere 
vragen.



Iedere woensdag eten 
we samen

in buurthuis "de Reiger"٠ 
waar een gezellige klub van 
oudere buurtbewoners weke- 
lijks bijeenkomt.
Vanaf half 5 is de koffie 
bruin en wordt er tijdens 
het koffie-uurtje in de 
huiskamer weer bijgepraat.
Tegen half 6 gaan we aan ta- 
fel om te genieten van de 
Hollandse .pot, met toetje en 
koffie na. Alles bij elkaar 
kost het fl. 4,50 per keer.
Lijkt, het u gezellig, dan 
bent u welkom om het met ons 
te proberen, want er zijn op 
het moment een paar stoelen 
vrij .
Loop gewoon eens binnen op 
woensdag om een uur of 4 en 
vraag naar Sofia. _،.

٢ ٠ ٠
Buurthuis "de Reiger" V .  Keigersbergenstraat 65 telefoonnummer 845676.

Plantenrubriek

De sierasperge zal op een 
lichte en niet te warme 
plaats moeten staan of 
hangen. 's-Zomers wil 
deze plant veel water en 
ook wekelijks wat kamer- 
mest. 's-Winters kan de 
plant met wat minder 
water toe en hoeft niet 
bemest te worden. Vroeg 
in de lente moet de 
sierasperge verpot 
worden. Deze plant kunt 
u ook voortkweken d.m.v. 
scheuren; dit kunt u 
tegelijkertijd met het 
verpotten doen.

Waarschijnlijk overbodig 
maar het adres van het 
"Trefpunt" is:
3e Hugo de Grootstraat 5, 
telefoonnummer: 842473.

Handenarbeid
Wie heeft er zin om op 
woensdagochtend gezellig 
bezig te zijn ? Op het ogen- 
blik zijn we aan wev^n, 
maar hierna kunnen we nog 
andere dingen gaan doen zo- 
als bijv. batikken, poppen 
maken van papiermaché, lino- 
leum snijden, stofbedrukken, 
boetseren, wandkleden maken 
en alles wat u maar wilt. 
Onderling beslissen we 
iedere week wat we de vol- 
gende week gaan doen; zo 
komt iedereen aan zijn 
trekken. Wilt u wel eens 
zien wat het nu allemaal 
precies voorstelt, komt ٧ 
dan eens kijken dan krijgt ٧ een indruk. We kunnen 
nog heel wat mensen ge- 
bruiken؛
Tijd: woensdagochtend van 

.uur ؟1.30 -9.30
Direkt opgeven is mogelijk 
per telefoon: 842473 of 
942453. ٧ kunt zich ook 
persoonlijk aanmelden in 
buurthuis t Trefpunt",
1e etage of op woensdag- 
ochtend vanaf 9.30 uur in 
de zgn. meisjeszaal.

Zondag-dansles
Op woensdagavond van 20.30-
22.00 uur worden er dans- 
lessen gegeven voor vol- 
wassenen. De les bestaat uit 
een warmmg-up, waarna we 
een danskombinatie ‘
ren op muziek of met bege- 
leiding van trommels.
Ook kunnen er eigen dans- 
kombinaties op muziek of 
naar aanleiding van een ge- 
geven gedansd worden.
De stijl van dansen is zeer 
ritmisch (modern-Amerikaanse 
stijl). Het is een heel ver- 
haal om uit te leggen hoe 
de les er uit ziet, daarom 
zou ik zeggen, kom eens 
langs om te kijken of doe 
eens mee. Je bent van harte 
welkom.
Voor informatie: telefoon- 
nummer 229409.

£llen Kool.

Tieners
Op maandagavond van 20.00-
23.00 uur en op vrijdag- 
avond van 20.00-24.00 uur 
is er een soos in buurthuis 
"'t Trefpunt", voor tieners 
uit de buurt. Neem al je 
vrienden en vriendinnen mee. 
Leeftijd: 15-18 jaar.
Entree : fl. 1,25.
De bar is de hele avond open 
en er is gezellige disco- 
muziek.
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