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NIEUW
Wim de Jong en Nora Brouwer 
hebben enige tijd geleden 
"het Trefpunt" verlaten 
(i.v.m. nieuwe werkkring).
Als gevolg hiervan doet 
Thea Verwer het volwassenen- 
werk en heeft Magda de 
Nooy de leiding over de 
speelzaal. Margot Kalden- 
bach is belast mét de 
co^dinatie.

VOORWOORD
Ook dit ز aar komen wij 
weer met een Kerstnummer
uit. Verhalen/reaktiesvoor deze krant vóór 
١ dècember a.s. inde 
brievenbus doen: van
Oldenbarneveldtstraat 9S'of Theo Serré bellen 
nummer 842421. de redaktie.

Het nieuwe radio- en t.v. 
seizoen is reeds een paar 
weken oud en omdat ieder-■ 
een er wel een mening 
over heeft, leek het ons 
leu^ ي  dit nummer enige 
aandacht hieraan te 
besteden !

Stevenhagen Wim de Jong ٧٤١١١ l,ay-outFenny Schouwink
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NANU
THEO ءووءئ

•‘1,Al moet ik in m'n blote kont"!
Als ik ؟٢  maar 'n diepvriezer uit 
sleur, dacht ie erachter aan.
.In de spiegel zag p^er de monitor 
staan ر waarop twee andere kandi- 
;daten bezig waren om zo snel moge- 
lijk 'n paar kippen te vangen.
ظ  m^est dan proberen om de koks- 
muts op je hoofd te houden. Dat 
wist pèt؛؛r nog. van de repetitie.
Onder iri het beeld kon je de se- 
conden weg zien tikken. Oh ja, dat 
waren natuurlijk die twee uit ^0- 
vensmilde. Van daar straks uit de 
kantine. Die zo zenuwachtig waren. 
Vooral hij '
Nu zag Peter Herman Ruysterwijn, de 
kwismaste؟, door 't beeld lopen.
Hij lachte heel hard, dat zag Peter 
wel.
'n Kwartier later werden Peter en 
Anja door de intercom afgeroepen. ■
. ",t Is in studio zes. Rechts de 
deur uit dan komt u er wel. En veel ، 
sukses"؛ Anja trok vlug even haar. 
panty op en duwde zic^.^door de deur

11Wilt u even uw linkeroog sluit؟n", 
mevrouw Storie ?
"Ik vang de traan wel op".
Anja liet ongemerkt wat gestokte 
.lucht uit haar longen ontsnappen 
en sloot haar rechteroog.
"٠" schrok ze, nog op hetzelfde 
moment, maar de schoonheidsspecia- 
liste van de NOS depte geroutineerd 
de rollende rechtert'raan op. Anja's 
■make-up bleef onbeschadigd.
"Sorry" zei Anja nog. Ze was ook 
zo zenuwachtig ؛ De gedachte dat 
straks de hele Hugo de Grootbuurt؛ 
haar in de "Was maar Waar-shew" 
zou zien, liep rillerig over haar 
rug.
In de opmaakstoel naast die va؟
Anja zat haar man, Peter, onder de 
droogkap. Achter hem, op de grond, 
lagen z'n bakkebaarden en wat 
donzig nekhaar. "Ja meneer" س  de 
kapper, gezegd, "die bakkebaarden 
vallen niet zo goed beneden-.de ri- 
vieren". Niet dat Peter er verder 
mee zat hoor.
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mooi praten met z'n oceanen. Maar 
zelf weet ie niet eens wat NVV be- 
tekent. En zo verschraaiden hun 
avonden. Anja had er allang spijt 
van dat <ze er ooit aan begonnen 
was. Peter was Peter niet meer en 
Anja kreeg met de dag meer last 
van rooie vlekken in haar hals■
Boven de stalen studi؟deur knipper- 
de 'n rood bordie. "OPNAME STILTE"’. 
"Let u op de kafcels dame", zei 'n 
man bij de deur.
"D'r liggen kabels ٠٢ de vloer", 
fluisterde Peter "dus kijk uit"l 
Ze werden door 'n smal gangetje tot 
achter het decor gebracht. 'n Man 
met 'n apparaat liep drukdoend 
tussen de kameraas door.
"Jonny ! Jonny ؛ Jongens, roepen 
jullie die klootzak effe op wil je?
Hij moet als de Gelere op kamera 
drie gaan staan".
Anja stond met open mond en samen- 
geknepen tenen toe te kijken.
"Wat 'n boel licht zeg", "sssstt" 
zei Peter.
"Klaar voor opname van de famile 
eehh, 's kijken wie we nou krijgen, 
oh ja, de familie Storie. Regiekamer 
klaar ? Geluid klaar ? Publiek 
klaar ? Opname dertig seconden na 
nu'".
Anja en Peter wisten van de rcpeti- 
tie dat ze zodadelijk 'n duw.zouden 
krijgen, en dan naar Herman Ruyster- 
Ruysterwijn moesten lopen. Die zou 
dan eerst die grap over de post- 
zegels van Peter ^aken. En dan 
moesten ze recht naar hun plaatsen 
lopen. Anja keek naar het silowet 
van Peter naast haar. ٤٠٧ ik er »ok 
zo anders uit zien, dacht ze.
Het aplaus steeg op. Anja kon 't 
niet laten om even snel 'n blik op 
de tribune te werpen, maar d'r zat 
geen mens. Oja, die hebben ze al 
gefilmd ؛ Hè, stom van mij.
Herman Ruysterwijn greep haar hand. 
"Mag ik Anja zeggen"?
"Ja hoor,، mag". Herman pakte 
haar arm en kneep er twee keer in.
Anja deed twee stappen naar voren. 
"Cutten jongens, stop maar" riep I 
de man met 't apparaat. ،
"Ze stapt uit ' أ  l^؟ht Herman ؛
Mevrouw moet maar één stap naar 
ver؟n, ja"?
"Oké, dقar gaan we dan, op weg met 
de Was maar Waar-show.
"Vooruit met de geit" zuchtte Anja 
Anja. 't Was eruit voor ze er erg 
in had.
"Cut hier jongens; is dit iets 
voor de gevatheidsprijs"? De man 
luisterde even naar z’n apparaat, 
schoot in 'n harde lach, en zei: 
"hoezo, is 'r dan 'n geit in huis 
huis"? Oké, geluid attentie....
'n stem döor de luidspreker zei 
dat Anja een staande schemerlamp 
had gewonnen. Zij blij '٠ 
En Peter 00,k want die deed zo toen

waardoor heen Peter al was verdwe- 
nen. En daar liepen ze dan, op weg 
naar een ereplaats in de populaire 
AVRO-kwis.
Op de kop af twee maanden voor deze, 
voor hen zo gedenkwaardige dag 
gooide Anja de briefkaart naar de 
AVRO in de bus op het Hugo de 
Grootplein. Ze had er maar nikş va.n 
tegen Peter verteld. Want ze kende 
hem wel ؛ Hij tegen iedereen al 
vertelle.n dat ie op de televisie 
komt, terwijl d'r nog niks zeker 
was. Nee, eerst maar 's afwachten.
Zo was Anja. Al twee weken daarna 
lag er 'n AVRO brief in de bus.
Of ze samen naar Hilver؟um wilde 
komen voor 'n test. Op de studio.
"Je maakt toch niet de kachel met 
me aan, wel" schamperde Peter.
"Zie ik. daar naar uit soms" zei 
Anja en liet de brief voor Peters 
neus heen en weer wapperen. Even 
later was 't weer net als toen ze 
uit 't stadhuis kwamen, nadat 't 
huwelijk had plaatsgevonden.
Peter liet Anja maar niet los.
"D'as net wat we nodig hebben" 
loeide Peter door 't huis.
"Als j'e zegt: 2 + 2 4  dan gaan ze ق
met diepvrieskisten smijteri". Ze 
lieten hun emoties de vrije loop... 
Nou, die test was geen enkel pro- 
bleem gèweest, zeg. Ze hadden 
kennis gemaakt met Herman Ruyster- 
wijn en die, dat bleek naderhand 
dan weer, zou uitmaken wie uitein- 
delijk mee kon doen.
's-Middags om vijf uur hoorden ze 
de.uitslag.
"Hier is 'n map om thuis te repe- 
teren en dan zien we ٧ hier wel 
verschijnen op de middag van de op- 
name".
"Maar meneer Ruysterwijn, die kwis 
is toch 's-avon؛is" zei A^ja ver- 
baasd. Maar Peter gaf d'r gauw 'n 
stomp in haar zij .en in de trein 
hoorde ze van hem dat zo'n kwis op 
de band wordt opgenomen ت 
"Want als we bijvoorbeeld nee 
zeggen en 't moet ja zijn, dan 
knippen ze dat ؟ruit",'wist Peter. 
"Waaruit Peter?" Peter zei maar niks 
meer. Naar huis naar huis dacht ie. 
Vanaf 'die dag was 't elke av؟nd 
kw^sen kijken. Niet dat ze dat 
anders niet deden hoor. Maar nu toch 
op 'n andere manier zou je kunnen 
zeggen. Peter schreef alle vragen en• 
an؟^oorden op en als dan het late 
journaal kwam, dan werd ér gerepe- 
teeTd.
"Nou, 's kijken, kunt u mij v؟r- 
tellen hoeveel oceanen er op de 
wereld zijn"?
ت ء'  Ic’.-.'ar. meestal ruzie van want ' 
■Peter kon geen geintje meer hebben. 
Nog geen kop koffie ؛
”Als 't zo door gaat met jou, dan 
bunnen we die diepvries wel op m'n 
؛"buik schrijven Anja Storie؛
Ja ja, dacht Anja dan, hij heeft



•OPNAME.... 30SEC. NA.NU!!'
"Om de lamp jongen, om de lamp". 
Dat staat ة لة0ن  bij het aquarium". 
A n ja  s vriendin was bezig met de 
tafel. Op het plastic-rood rozig

• kleed had ze met, uit 'n coupon 
geknipte harten, de plaatsen aan- 
geduid waarop ^e prijzen zouden 
kunnen staan. Daar omheen was dan 
plaats voor de schalen met rol- 
mopsen, augurken en leverworst.
De TL-balk boven de •tafel gaf 
genoeg licht.
"Oehh oehh,.hebben jullie genoeg 
serviesgoed"? Nel^van bpven,

Trap op trap af. ٢١١١١ eerlijk te 
deed 't voor Anja.

Die had toch al zo weinig en 't 
was zo'n goei؟ meid. En je zal 
<t altijd treffen maar dat soort 
meiden trouwen altijd met kerels 
.zoals hij. 't Was Peter voor en 
Peter na. Maar dacht' je nou dat 
hij ©©lt 'n poot uitstak ? Nou, 
vergeet 't maar rustig hoor 
Nee 't is dat 't Anja is...'.
Herman Ruysterwijn liep met weke 
voeten op het_ scorebord af.
Door alle drukte had ie vanmorgen 
verceten om. schóne sokken aan te 
trekken. Hè, stom nou 1 't Was 
altijd 't zelfde liedje. Geen 
schone sokken..:..ja hoor, S - 
avonds.wel van die lekkere wit 
u؟^؛es^agen tenen Ta^poeder 
wilde dan we^ weer 's helpen, 
maar 't bleef vervelend.
"En zoals u op het scorebord kunt 

أ؟لل ث > staan Anja en Peter maar 
drieënveertig punten achterop 
de^bei^e kandidaten uit Boven- 
smilde. Maar zoals ٧ weet, is

: ث"ءا؛هم؛,;• ه ق ؛؛ةة؛ث ؛ت؟ءء  V-
luidsband met publiekT Iedereen 
kende die slogan.

٥؟  finale van vanmiddag bestaat 
uit 'niette....
"Regiekamer, cut maar", riep de 
man met 't apparaat. "Üerma^ schat, 
we zenden dus vanavond pas uit. oké?
"S.orry jongens, oké. Mistake bovs ooven"؛ •
Deband-werd opnieuw gestart.
'Anja en Pet̂ r. ؛؟regen Ieder 'n 
aruKKnop voor zich.
Vervolg op pagina 14

Anja keek. 't Programma ging verder. 
ه ء  Anja wist wat Peter zo aan- 
trekkelijk aan haar had gevonden 
toen ze elkaar voor 't eerst hadden 
ontmoet,
"M'n hartelijke gezicht" proeste 
Anja.Maar even later bleek het 
 aar hartelijke voorgevel geweest؛1
te zijn. "En d'r achtergevel, daar 
 ,je ook wel een huisde op bouwen اآ°ءل

Peter hevig knipogend. Weg 
koffiezetapparaat ؛ Ze kregen alle- 
bei dus wel de zilveren AVRO-speld. 
Vanwege Peter.
Nog wat later zeulde Anj.a met Peter 
hangend op haar rug over het to- 
neel, achter 'n ه1ة  indiaan ver- 
kleed fotomodel aan. Peter moest' 
jooien en proberen om hem te 
lassoën. ه ؤ .lukte vrij ■snel آ
"Nou ja, zei Peter h ^ e n d  in de 
microfoon"We hebben thuis gere- 
peteerd. Dat moet ik ' ٢ welbij- 
zeggen. We dachten wel ^at '١٠٠ 
paardje moesten rijden".
Herman: "nu beste kijkers, we 
hebben allemaal kunnen zien dat 
ze Peter best op haar rug kan 
hebben". (Hoe vind je nou zo iets؛ 
dat zog toch niet, ،rel dan ?).
Kort en goed, ze machten uitkier 
zèn. Peter ^oos de stereo-kombina- 
tie.
Er volgde een korte pauze Want 
Frans Halsema trad op. pp???, effe. 
uitblazen. Er werd 'een kop koffie 
aangeboden. De kapper deed vlug 
Peterrs haar. Ruysterwijn. nam 'n 
snuifje en kwiekte weer terug 
tussen de kameraas. Hij is best 
wol geinig, vond Anja. Zo vlot 1
 erwijl in 'Hilversum moeizaam de؟
punten werden binnengehaald bl.eek . 
de etage van Anja en Peter in rep 
en roer te zijn. De wederzijdse 
families bezigden zich met het 
warme onthaal wat de prijswin- 
naars bij thuiskomst ten deel zou 
vallen, 't Moest 'n verrassing 
zijn ؛ En dat zou 't ook'zijn 
want niemand had geluld. De broer 
van Anj a 'had elf kratten bier van 
Simon de Wit tegen de keukerimuur 
opgestapèld. Moeder faalde het 
bed af, zodat pa het uit elkaar
kon schroeven, waard©or de stoelenvan de bovenburen langs 't dans- 
vloertje konden worden Opgesteld. , 
"Pa, wat moet i^ met dat groene 
kreppapier"?



REIGER DICHTSPEELZAAL

ouders en peuters door beleid overheid gedupeerd
een protestbrief geschre- 
ven aan de wetheuder van 
Onderwijs en Jeugdzaken 
Rudy'van der Velde en hun 
standpunt: Beheud van de 
speelzaal en graag 2 
leidsters duidelijk gemo- 
tiveerd.
enig succes
Zoals de zaken er nu voor 
staan,, lijkt het er op 
dat. we en^g sukses hebben 
geboekt. De Gemeente 
Amsterdam is bereid een 
po.sitief advies over de 
aan؟t؟^ling van één peu- 
terleidster.uit te brengen 
aan C.R.M., die de uitein- 
delijke beslissing moet 
nemen. De aanstelline van 
een ^^eede leidster heeft 
de gemeente nog in beraad. 

. ٠؟  ouders zijn nu bezig 
zich tot C.R.M. te richten 
met o.a. een protestbrief 
tegen een eventuele slui- 
ting en een lange handte- 
kenihgenlijst van buurt^

je misschien bij deze 
maatregel, kinderen van 
werkende of studerende 
ouders moet weigeren.
Na een bezoek van afge- 
vaardigden van C.R.M. en 
gemeente zag het er erg 
negatief voor ons uit:
Zij vonden dat er op "de 
Reiger" eigenlijk niet 
iemand speciaal belast met 
peuterwerk hoefde te Wor- 
den aangesteld, omdat 
o.a. de buurt no،؛a'l ver' 
grijzend is, en de overige 
aktiviteiten van het 
buurthuis z.ich voorname- 
lijk richten op volwasse- 
nen. Zij. meenden dat de 
kinderwerker van "de Rei- 
ger" de speelzaal best 
zou kunnen overnemen, of 
anders sluiten ؛
Akkuu؟ is de vereniging 
"Ons Huis" fel gaan pro^ 
testeren tegen dergelijke 
uitsprake^ en ook de 
ouders hebben zich eï fel 
tegen gekant. Zij hebben

Tot voor kort waron Hedy 
en Ankie 2 bekende ge- 
zichten op de speelzaal 
van buurthuis "de Reiger". 
Helaas gingen ze tege- 
lijkertijd weg omda^ hun 
beider z-.^ngors chaps ver- 
lof in dezelfde periode 
viel. Tijdelijk konden er 
twee nieuwe Teidsters 
worden aangesteld ^aar 
een toestemming voor een 
definitieve benoeming 
hebben we nog niet gekre-
?en, dat duurt nu al een jaar.

beleid overheid
C.R.M. meént in het kader■ 
van bezuinigingen dat .in 
iedere.peutergroép, waar 
tot nu toe 2 leidsters 
werkten, nu met ١ leid^ 
ster + de dagelijkse hulp 
van ١ ouder ؟٠  kunnen vol- 
Volstaan. Tegen deze be- 
zuiniging wordt overal en 
dus ook bij ons m؟t kracht 
geprotesteerd o.a. omdat

VERVOLG O P  CA&.10



WIJKAGENTEN LANDEWERS EN

rapporten door en dan 
zeggen we: "nou daar 
moeten we even naar toe"; 
het kan b.v. een buren- 
ruzie zijn of iemand hee£t 
een slokje teveel ge- 
dronken in de afgelopen 
nacht. Kom je dan de vol- 
gende dag dan s^aat men 
er heel anders tegenover. 
Het zijn niet allen ه ء  
strafbare feiten waar we 
ons mee bezighouden maar 
de kleine en/of grote pro- 
blemen van de mensen in de 
buurt. We kijken dan wat 
er aan te doen is, ook via 
de officiële instanties-
Ach ja, en als je door de 
straten loopt of fietst, 
komen; de mensen vanze-lf 
naar je toe.
Ze kennen je 20 langzamer- 
harid wel. De mensen vinden 
het leuk datje aanspreek- 
baar bent: bovendien werkt 
het preventief.

,:.'ij : Hoo gaat ٧ ئ  werk ?
Wij krijgen niet zoals de 
s u ^ v ^ l l n c e - d i e n s t ة..'  ء '- 
dracht via het hoofd- 
bureau maar wij wandelen 
of fietsen door' de wijk 
met een portofoon. We 
hebben d ^  verbinding 
met ons bureau. Spaarn- 
dammerstraat en met de 
Warmoesstraat. Voordeel . 
van.het wandelen/fietsen 
is dat je meer kontakt 
hebt met ،̂ e mensen.
Wij؛ Hoe raakt ü in ge- 
sprek met de mensen T Jc 
kunt moeilijk iemand aan 
zijn jasje trekken.
Nou dat gaat vanzelf, dat 
is zo eigenaardig, Boven- 
dien krijgen wij 's-rt؟rgens 
de rapporten van de aïge- 
lopen nacht (vari de sur- 
veillartce-dienst - dit 
zijn de agenten in de. v.w. 's). We dijken'de

4 Jaar geleden word be- 
gonnen met een nieuwe 
service-verlening van de 
politie aan het publiek: 
de wijkagent.
Het bureau aan de Spaarn- 
dammerstraat 620 (tele 
foonnr. 752217 of 7S3217) 
is het onderkomen van ٦١ 
wijkagenten, die het 
1 ت0؛أ؛'ت,.'.آ  onderhouden met 
de bewoners, firma's en 
winkeliers, die in een 
gebied wonen dat grenst 
aan de Oude Schans-IJ- 
Ringweg-Jan van.Galen- 
terrein en de Hugo de 
Grootkade.
Het bureau is "open" van 
00. 24-00. و  uur. Overdag 
zijn de wijkagenten in 
hun wijk en 's-avonds 
doen zij afwisselend 
dienst in het posthuis.
De wijkagenten, de heren 
Landewers en Bak hebben 
de Hugo de Grootbuurt 
onder hun hoede. Met hen 
hadden wij een gesprek 
voor de buurtkrant.

de tram heeft 
een vergrote 
vinger in de 
verkeerspap

'.‘.'ij : Is dit bureau nog . 
open. vo؟r het publiek, het 
ziet er zo gesloten uit 
van buiten.

. Ja, de mensen kunnen hier 
terecht, alleen 'moeten ze 
wel aanbellen. Het is 
■misschien vervelend, maar 
er is tegenwoordig ٦ agerit 
aanw؟zig in het bureau.
Deze agent behand®!، ه  telefoontjes en geeft aanء
de wijkagenten, die op 
pad zijn, de binnengekomen 
berichten/telefoontj es
h'ij : Wordt ieder tele^ 
fo؛>ntje behandeld ?
Ja zeker, wij gaan er dus 
vanuit dat iedereen die 
ons belt, al is het nog 
zo'n klein probleem voot 
ons, voor h؛؛m/haar wel 
ee’n probleem is.



RAK
Wij: Is drugs een pro- 
bleem in de buurt ?
Nee, dat valt wel mee.
Het zal best gebeuren 
dat er iemand aan het 
afkicken is. Er worden 
geen drugs verhandeld in 
deze buurt. Dat gebeurt 
uitsluitend op de be- 
kende km.2 in ^e binnen- 
stad.
Wij: Hoe is het met de 
criminaliteit in onze 
•buurt ?
Er zijn verschillende 
grçeperingen hier in 
de buurt maar dat valt 
onder de auto-sur- 
yeillance. Als éénling 
kun je niet optreden en 
er geinig tegen doen.
Wij: Wordt er ingebroken 
inde buurt ?
Ja, vooral in de winkels 
in de Fred. Hendrik- 
straat en soms in WO- 
ningen. stereoin- 
stallaties en foto- 
apparatuur zijn gewilde 
artikelen.
Wij: Een laatste vraag: 
wat vindt ٥ van de ver- 
keersproblematiek ?
yroeger was de Fred. 
;Hendrikstraat een rede-
lijke verkeersstraat, 
maar de tram komt er, 
die gooit er een ver- 
hoogde trambaan in en 
het wordt een puinhoop.
Helaas staat de polite 
hier machteloos tegen- 
over. De tram (hr.
Ossewaarde) heeft een 
zeer grote vinger in de 
verkeerspap. Zelfs de 
winkeliers, bewoners en 
verkeerspolitie hebben 
weinig inspraak. De tram 
maakt h ie T  de dienst 
-uit. Gezien de verhoogde 
prijzen eiï de service- 
vermindering is het niet 
zoals het hoort. Ook de 
brandweer ondervindt 
veel hinder in do buurt.
Na een tweede kopje koffie 
beeïndigen we dit 
gezellige interview en 
gaan huiswaarts j we hebben 
nog nooit zo lang op een 
politiebureau gezeten 
Tineke Bóngaertz Gerard Schuur

wijkagent (de heer . 
Boersma) voorziet ons 
^llemaal van een kop 
koffie.
bejaarden
Na hét koffie-drinken 
komt mijnheer Bak nog 
even te^ug op de be- 
jaarden:
Hoofdzakelijk hebben de 
;bejaarden nog al eens last 
van geluidshinder. Vooral 
als de bovenburen zich een 
houten vloer of geluids- 
installatie aanschaffen.
Wij komen ook wel bij 
alleenstaande bejaaden 
met meer sociale proble- 
men. De buren hebben ons 
dan gebeld. In noodge- 
vallen wordt het bejaar- 
denkontakt in de van 
Boetzelaerstraat ingè- 
schakeld. Deze dames ko- 
men natuurlijk niet als 
de gootsteen is verstopt, 
wel waarschuwen we dan 
een loodgieter.
Wij: Schrikken de menson 
niet als een politie- 
agent in uniform bij hen 
aanbelt ?
'Over het algemeen 
schrikken de bejaarden 
minder dari de jóngeren. 
Waarschijnlijk zijn de 
oudere mensen meer ge- 
hard door het leven.
braken
 Wat gebeurt er ais : ؤل/'ا
een aktie^roep huizen 
braakt ? Er staan nog 
al eens woningen in ة eze 
buurt «en ^ijdj© leeg،
Och, wij hebben goede 
kontakten met die 
jóngens. Ze komen zelfs 
hier aan het bureau als 
ze hulp nodig hebben.
De meeste van die lui 
kennen we.
Het blijft een moeilijk 
iets dat kraken. Veel 
jongeren kunnen niet 
■aan een woning komen en 
ach, ik geef ze niet, 
 helemaal ongelijk. Het؛
is in principe zelfs 
zo, dat wij niet meer 
mogen optreden.

rustige buurt
Wij: In de volksmond werd 
deze buurt vroeger de"moord-en-brand-buurt"
genoemd. Is dat nog zo ? 
Die uitdrukking is zo 
langzamerhand wel ver- 
dwenen. Dat is vandaag de 
dag niet meer zo buurt- 
gebonden; dat komt over- 
al voor.
Wij: Wat is kenmerkend 
voor de bewoners van de 
Hugo de Grootbuurt ? Je 
hebt de Jordaners, de 
.ila^ders etc؟
De Hugo de Grootbuurt is 
een *■ustige buurt. Er 
wonen voornamelijk be- 
jaarden en jonge mensen. 
Je kunt er heerlijk 
 anoniem van je pensioen؛
of wat dan ook genieten, 
erger nog je kunt'zelfs 
proberen nóg meer te 
K r i j g e n .
Er volgt nu een korte
pauze, want een d؟rde '



bewoners en andere buurt- 
huis- en speelza'albezoe- 
kers.

ق؛ق صق قإ -تيقت ة'. ةت س ة ق
Het de burenhulp Rebben 
we intussen al ruim een 
jaar ervaring. Maar het 
I S  tot nu toe beperkt ge- 
bleven tot de vi^r hui- 
zenblokken bij "de Rei- 
ger". ?١٧ kunnen we ons 
niet zo eoed voorstellen, 
dat daarbuiten nionand 
een helpende hand nodig 
heeft. Zeker met het re- 
gedachtige weer van de 
laatste maand zullen 
griep en verkoudheden wel 
weer onverbiddelijk toe- 
slaan. En wie gaat er 
dan naar de bakker of 
naar de groenteboer ?
Do meeste problemen zijn 
er met boodschappen doen, 
raaar ook voor andere 
(kleine) klussen, mag ٧ 
naar "de Reiger" bellen; 
dat kost niets - alleen 
een telefoontje.
Maar dan zijn er natuur- 
lijk ook ex؛ra helpers 
nodig أ Eenhuisvr؛>uw 
heeft altijd wel eens een 
verloren uurtje, waarin 
ze een buur behulpzaam 
kan zijn. öf als u AOW،-er 
bent, maar nog graag af 
en toe een wandelingetje 
maakt - waarom zoudt ٥ 
niet gelijk even een 
boodschap doen ?
Wat moet u doen ?
Als burenhelper kunt ٥ 
geen geld verdienen, want 
de burenhulp moet gratis 
blijven. Maar ér wordt 
ook niet verwacht, dat u 
op elk gewenst moment 
"klaar" staat. Als Uw 
hulp nodig is, wordt ال 
gebeld, of er komt even 
iemand langs; bent u niet 
thuis of hebt u net geen 
tijd, dan proberen we 
iemand anders
Lijkt het u wa^, of wilt 
٧ gewoon eèrst wat meer 
we؛en, bel dan éens naar 
"de Reiger" (telefoon- . 
nummer 845676) of kom even 
langs, van Reigersbergen-, 
straat 65. Vraag naar ء 
Gerrit Marcellis.

Voorlopig draait de speel 
zaal door. Maar iedere 
maand bekijken we opnieuw 
hoever dö zaak is en hoe 
we verder moeten.

ه

Iedère •
leidster en ١ dag is er 

ouder. Of we ooi^ nog ١ 
teruggaan naar de oude si- 

tuatie met 2 leidsters?... 
Maar ؛ 'Een open vraag 

.t؟waarschijnlijk ni

ص ص

Toch is iedere nieuwe in- 
schrijving ons zeel• wel؛• • 
kom. ٥^ het ogenblik 
hebben we een k©rte 
wachtlijst, maar we hopen 
op korte termijn weer met 
een volle speelzaal te 
draaien. Op dit moment 
kunnen wij echter nog 
niets garanderen.

Speelzaal buurthuis
van Reigersbergen- 

. straat 65, telefoon
845676.
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BUURT AGENDA
cursus bloemsierkunst 
in het trefpunt
Afhankelijk van het aan- 
tal aanmeldingen en 
.interesse is het. Ihoge- 
lijk een cursus bloem-
sierkunst (binnenkort)
te starten in.buurthuis 
"het Trefpunt"'. De 
cursus zal hoofdzakelijk 
 -Opgözet worden uit crea؛
tieve inzichten, dus 
het zelf maken van 
bloemwerk bijv. tafel^ 
versieringen, corsages 
kerstversieringen en het 
werken met droogloemen
Ongetwijfeld komt er ook 
een technisch gedeeld 
bij maar dat leert u 
spelenderwijs. Het is dus 
dus niet de bedoeling dat 
٧ a l ^ a t i j n s e  bena- 
mingen uit het hoofd • 
leert. betreft de 
kosten gullen we het sa- 
men moeten regelen; het 
is dus m.o'gelijk dat ik 
centraal bloemen inkoop 
maar ook dat u zelf 
bloemen meeneemt.
De cursus-kosten zonder 
bloemen zullen f1. ٦ ٥," .
'per maandbedragen. ;
De cursus kan zowel over- 
dag als 's-avonds gege- 
ven worden afhankelijk 
wat ٧ zelf het beste uit- 
komt. Aangezien de groe- 
pen hiet te groot kunnen 
worden, raad:ik u aan 
voor verdere inlichtingen؛ 
mij eçrst te bellen.
Christa van Gelderen 
v.Reigersbergenstr.
29’, telefoon S62814

■OPROEP VAN "DE REIGER" 
voor belangstellenden 
voor de volgende klubs 
in buurthuis "de Reiger".

bloemschikken
vrijdagmiddag van 
14.00-16.00 uur (2-weke- 
lijks), 8 lessen voor 
'■f-1. 25,--.
yoga
tijdstip en kosten in 
gezamenlijk overleg .t'e 
bepalen.
\ 'c o r  C.1İC informatie 
over de klubs ^٧٨، u 
terecht in het buurt- 
huis, van Reigersbergen- 
straat 65, - - 
$45676. Vraagt u naar 
Sofia.
volksdansen
donderdagochtend van 10.oof'll.00 uur 
f 1. 7,50 per maand.
gespreksgroep
"Iedere tijd is leeftijd" 
;donderdagmiddag (onder 
'voorbehoud) alleen mate- 
■riaalkosten.
kreativiteit
donderdag (ochtend of 
middag), kosten nog na- 
der te bepalen.

آ آ آ ء |ممء#م *؛؛؛.؛ت:ةثمم سماا,آ؟ء-،مء م' عمم* م.ممي ، م مهءمم.ءمة'ء م'
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HET WEL EN WEE OVER 
RADIO ENT.V.

omdat begin  oktober het nieuwe winter seizoen met «٠١ bombarie is aangekondicht. trekken w ijm e to n z e ٦ ' ’ ' ط   

in om  eens te horen waterzoal verwacht wordt. :

kluisteren radio en t.v. ons niet dag
en nooit eens meneer cn 
altijd die kritiek. Neem 
nu een meneer van Agt, het 
is toch in alle gevaljen 
een gentleman. ■Maar voor 
de rest vind ik dat jc 
veel van de t.v. kan op- 
$teken. Wat je niet zien 
wilt, moet je niet aan- 
zetten.
"-Vindt ٧ dat ٧ voldoen- 
de door radio en t.v. 
wordt geïnformeerd. Zo- 
danig, dat u geen krant 
meer nodig hebt ?
Oh nee, ik ben stapel op 
kranten. Ik vind kranten 
enig. Mag ik zeggen welke 
krant ن  lees ? Ik had آ
vroeger het Parool, maar 
nu heb ik de Telegraaf, 
?•lijn zoon is geabonneerd 
op het Parool en die 
krijg ik nu van hem. Zo-

Er zijn hele mooi'e p^og 
gramma's zoals Televizier 
1'lagazine. Dat mag ik toch 
wel zeggen hè ? En fijne 
..uizzen en moeie muziek؛،
Ik vi^d eigenlijk alles 
wel leuk. Alleen die moord 
en doodslag films vind ik 
gruwelijk. Ik kijk er 
nooit naar, maar naar 
goeie dingen wel.
gentleman
Ach het is natuurlijk maar 
net wat je goed vindt. De 
éen vindt dat goed en de 
ander dat. Top-pop vind ik 
wel leuk, als je het niet 
te hard zet is het soms 
bestaardig.
Wat ik -afschuwelijk vind 
is dat de mensen elkaar 
zo onbeleefd behandelen. 
Het is den Uyl en van Agt

Op zaterdag ٦ oktober ko- 
men we bij mevrouw 
Hassoldt terecht. We vra- 
gen haar of we even boven 
mogen komen voor een
praatje over radie en
t.v. Ze ontvangt ons har- 
telijk. We zet؛en de 
cassetterecorder aan en 
stellen de eerste vraag.
(De vragen die door ons 
gesteld zijn worded met 
---aangegeven).

- - - ٧ betaalt uw eigen 
radio en t.v. programma's 
met het luiste^ cn kijk- 
gold. Vindt u dat u o^er 
de programma's iets te 
zeggen heeft ?
Noe, ik heb er niets over 
te zeggen. Ik ben er ook 
niet altijd tevreden over.



---Zet u de radio en t.v. 
op goed geluk aan of 
kijkt u in de gids wat er

Ik zoek het wel op. Ik 
kruis alles aan wat ik 
horen of zien wil.

dolle mina.s
---Zijn er onderwerpen 
waar ٧ meer programma's 
van zoudt willen zien ?
Oil ja, vooral op huis- 
houdelijk gebied.
---Hoe bedoelt u dat ?
B.V. iets zien over een 
gezin. De gezelligheid 
in huis. Zoiets. Ik ben' 
tegen de Dolle Mina's,
.dat mag ٧ gerust weten. 
Mevrouw Hassoldt is nu 
zeer beslist. Zoals 
^geeth Scherphuis het 
doet daar. ben ik op te- 
gen (Ot...maar hoe zit 
het nou net Sien ? - 
red.). Ik vind het hele- 
maal niet erg dat vrou- 
wen voor zichzelf opko- 
men, m^ar die mensen 
gaan te ver. Ze doen net 
of ze zielig zijn، vâri 
de ^eek las ik nog een
stukje van een man die
s؟hreef, dat hij het' ^ ٠ 
idioot van die vrouwen 
vond dat ze zonodig een 
baan moçsten hebben.
Menige man gaat niet de 
pest in z'n lijf naar z'n 
werk en zo is het. Je moet 
natuurlijk niet zeggen: de 
vrouw hoort in huisT Maar 
ik vind wel dat de vrouw 
gezelligheid in huis moet 
brengen. 'Dat willen ze 
anders geloof ik. Ze zijn 
ontevreden ٠•
---Zoudt u programma؛s 
willen verbieden ?
Een aarzeling. Nou, even
genken. Verbieden • Nee,dat zou ik niet weten.
Ik verbied niets. Alleen, 
ik vind die geweld-films 
erg op ^ ؟٧ ، . . Maar iets 
verbieden ? Nëe,' je moet 
iedereen in z'n *^arde 
laten. Dat vind 
-.--Vindt u dat mensen door 
de p؟esentatore^ volwassen 
en gelijkwaardig behandeld 
worden?
Ho.e bedoel. ؛ ٧  ?
---Ik bedoél 'in telefoon- 
gesprekken en in quizzen.

netjes. Dan geeft ze 
antwoerd op de opmerking.

?ie VPRO zal wel veel 
Kiachten krijgen. Die 
vieze Barend Servet ؛
Mijn kinderen vinden het 
prachtig, maar ik vind 
het schunning.

doende heb ik nu twee 
kranten. Ik vind natuur- 
lijk de t.v.-magazineş 

ه0أ  wel aardig, maar m'n 
kranten spel ik. Oh ja, 
wat ik nog zeggen wou: 
ik vind die seks zo vre- 
selijk. Dat vind ik soms 
zo erg. Als het gewoon is' 
vind ik het niet erg,
'maar soms geneer je je. 
Maar ja, dari draai je de 
knop maar om.
- - -  vindt wel dat u er ال
een krant bij nodig heeft.
Ik wel hoor. Maar wat ik 
wel verschrikkelijk vind 
in de krahten dat zijn de 
kritieken van b .V,
Jungman. Alles wordt afge- 
kraakt. Waar is dat nou 
voor nodig en wat is nou 
de mening van één mens.
Dat vind ik zo'n onzin. 
'■'He.t is niet alleen Jung- 
man■ hoor, anderen net 0؛ 
goed, zeals in de Tele- 
graaf. Hoe heet ه ل € ook al 
wéer ?
Wij weten het niet 
en omdat de kranten toch 
op tafel liggen wordt' dit 
even opgezocht. Daar staat 
•de't.v.-kritikus dan. Het 
. ئ م . ا ء ه  Derksen ؛ Om deze - 
man kan ze ook nog wel 
eens lachen.
—  -Vindt ٧ dat ^e niet zo- 
veel kritiek mogen hebben • 
op t.v.-programma's ?
Nee, je mag wel kritiek 
hebben, maar die mensen 
doen toch ook hun best ?

---Ze hebben toch ook 
an؛ière programma's ?
Jazeker, ook goeie. Zo-. 
als؛ het programma van 
. Ko.ô  e'n de Bie. daar. kan 
ik om lachen. Vooral de 
laatste keer heb ik vre- 
selijk gelachen. Eraan 
terugdenkend schieten we 
allemaal weer in de 
lach.
Mevrouw Hassoldt vraagt 
of we iets willen 
drinken. •Dat willen we 
wel '. Een glaasje advo- 
caat en een flesje bie؛ 
gaan er• wel in. Na ؟og 
even over Koot en Bie ge- 
praat té hebben gaan we 
weer verder met de vra- 
gen.

lijks uren aan onze stoel
.---Als er geen kritiek 
komt, blijft dan niet 
alles hetzelfde ?
Er moet wel'kritiek zijn, 
maar dat moet niet door 
één mens gebeuren. De 
mening van eén mens hoeft 
toch niet te gelden ?
'---Voor de VP^O radio komt 
op maandagmiddag na het 
nieuws va^ half één een 
klachteridienst. Antwoord 
heet dat programma.
Tijdens deze vraag ont- 
staat er grote hilariteit 
omdat Wim een foto wil 
maken. Voo^ mevrouw 
Hassoldt komt dat wa^ .on- 
verwacht. Want zegt ze 
m'n haar zit zo lelijk,
^e gaat vlug naar de 
slaapkamer en kamt het
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'1Wij zorgért voor de klinkers, u 
voor de..... >"medeklinkers" zong 't 
publiek, 't Was overbekend, dat 
hoorde je wel.
Met RGRD, JNVR en ŞPRTJ hadden de 
Amsterdammers weinig moeite.
Dertig puntener^ij ؛ Nog twee goeie 
woorden en ze hadden veertien- 
daagse reis riaar Oost^Duitseland 
in hun zak. .......PKD........
"Paard" riep Peter. "De knop"! gil-
"Te laat" blafte Ruysterwijn. / '
En inderdaad. Hij uit Bovensmilde 
drukte vlug de knop in en riep؛ 
"Paard" '. ه ف ج  Oost^Duitsland.
't Was al donker tegén de tijd dat. 
zë het Hugo de Grootplein op- 
draaidén. Anja was in slaap gé- 
vallen. Peter nam de bocht ruim 
zodat de prijzen achter in de 
Transit slechts 'n miniem verscho-
'ven.
Afsmi^ken had niet meer gekund. 
De schoonheidsspecialiste was al 
naar huis.

Theo Serré

N؛rNU«tó,؟KER/
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Mmja, alleen houd ik hele- 
maal niet van die quizz 
van Willem Ruis. Die wordt 
zo in de hoogte gestoken.
Ik Vond Berend Boudewijn 
veel leuker. Maar deze 
wordt zo opgehemeld en hij 
doet zo neerbuigend tegen 
de mensen. Dat vind ik 
onaangenaam. Die jongen 
brengt het niet leuk. En 
dan heb je Fred Oster, die 
doet altijd heel gewoon en 
die wordt door de krant 
altijd af gekraakt.' Ik ge- 
loof dat Fred Oster er, 
vanavond voor is.
De gids wordt er bij gehaald 
en jahoor, daar staat hij al 
aangekruist. Maar, ver- 
volgt mevrouw Hassoldt, 
dat is mijn mening. Efcn 
ande.r denkt er weer anders 
over.

---Heeft u wel eens van 
kabeltelevisie gehoord ?
Ja. Je kunt dan veel 
buitenlandse zenders krij- 
gen, maar je krijgt een 
flinke huurverho؟ing.
---Weet u 0  ̂ we het hier 
•in de buurt ook krijgen ?
Dat weet ik niet, maar ze 
zijn het wel overal van 
plan. Mijn zuster *reeg 
het en die wilde het 
eigenlijk niet hebben, 
maar het moest toch. Dat 

•was in.Oost.
---Wat vindt u van Kabel- 
televisie?
Ik weet het niet. Ik heb 
een goede ontvangst. Ik 
ben hier tevrede^ mee, 
maar als je slechte ont- 
vangst hebt, is het ide- 
aal.
r--Denkt ال dat de mensen 
dan meer t.v. zullen 
gaan kijken ?
Ja, ik denk het wel ia.
Maar v؟or^l 's-aYonds. 
---Zoudt ٧ over،^g ook 
gaan kijken ?
Dat weet ik niet. Ik vind 
het overdag.niet zo ge-
zellig. Ik denk niet datik overdag gauw ga 
kijken. Ik luister ook 
graag naar de radio, ik 
luister elke avond naar 
Radio Stad Amsterdam van 
vijf tot zeven uur. Dat 
is altijd erg gezellig.
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op naar de volgende buurtbewoner hij heet leo duker.• leo loopt met z.n voet tn het gips. een bedrijfsongeval إب|

.I'*---Je betaalt je éigén
I ٦ V ، ^ K ا ء i؛TT، t n ج •؛؛؛! ٠• ٦٢ VS ٦٠ ٢١٢٢ ٢٠ ل .

---Tegengehouden ?
Waarom ?
Je hebt.hier vier of vijf 
zuilen geloof ik. Als wij 
straks in de gelégenheid 
worden gestel ٠١١١ ook uit 
de buitenlandse zenders te 
kiezen, dan hèeft de Ne- ' 
derlandse politiek minder 
invloed op de Nederlandse 
kijkers en daarom ben ؛آل 
. banr. •dat 0ت het tegenge- 
houden hebben.
---Zouden de monsen zich 
dan niet minder met. polir 
tiek gaan bemoeien?
Nee, dat geloof i^ niet. 
Wij hebben van de zomer 
ook veel naar Duitsland 
gekeken. Nou ja, dat 
neo-fascisme 'dat de,kop 
weer ؟^steekt natuurlijk. 
Leo kijkt nu ernştiğ .-
---Zou jij het prettig, 
vinden om kabelt.v. te 
hebben ?
Ja, i^ wel؛

---Vind je dat 'luisteraars^ 
en kijkers volwassen be- 
handeld worden door de 
presentatoren ?
Ik vind juist dat ze 
minder behandeld worden. 
Heel erg als je dat soms 
hoort,, maar dat komt 
eigénlij^ doordat ze alles 
in handen hebben. Ze 
kunnen zeggen wat ze 
willen.

weinig inspraak
-— Kabelt.v. zou hier in 
de buuït ook komen. Heb 
je daar al iets over ge-

ة00هم ?
•Die kabelt.v. die ko'mt 
wel. ١

-"-Dat betekent dat je 
dan buitenlandse zenders 
kunt ontvangen.
Ja, ik had begrepen dat ze 
het j aren tegengehouden 
hebben.

I, t.v. programma's, heb je 
over de inhoud iets■ te !؛•
I zeggen ?

'[ Nee natuurlijk niet. Ze 
laten je wel eens denken 
dat het publiek het uit- 
maakt. Dan zeggen ze op 
velerlei verzpek herhalen ؤ 

.we dat programma nog eens 
ik niet. Daar ج1ة0ء  •ؤ Dat.م

trap ik niet in,,Het is 
de omroep alleen maar ؛؛ ٧٠٠؟: 

:- geldbesparing. En ook me- 
-dezeggenschap in de be 

drijven of waar dan ook,؛; 
■;dat is toch allemaal 

■' .boerenbedrog؛::
In oktober beginnen de--- إ 

،nieuwe programma's.
I Nieuwe programma's ? Er 

kbmen geen nieuwe pro- إ 
I gramma's. Nee hoor, ze 

.hét alleen anders ا ٠٠٠١١١٠٨ 
De wrekers komen weer •ا : *؟٠٧ 

terug, maar nu héét het de ٠ 
.I terugkeer van de wrekers 

vertellen het leuk hè.?  ء ؟
I lacht hij

١ . '
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en 's-maandags krijg ik 
■het د:-ء ث’آ ؛ه ؛  van de Dag van 
JH'n schoonvader. Daar 
staat wel in wat ik be- 
langrijk vind en dat is 
de sport in '
Maar toch wordt ook daar 
weinig geschreven over de 
laagste regionen. Het is 
vaak alleen de. toplaag en 
dat Ajax het slecht doet 
kan ١١١٧ persoonlijk 
weinig s؛:helen.
---Is er een verschil 
tussen TROS Aktua en 
Achtèr het Nieuws ?
Dat zie ل  niet. Of Wibo ي
het nou zegt of van ^ee- 
keren.
---Ik bedoel Achter het 
Nieuws van de VARA,
Ja, dat ıs wel wat be- 
langrijker, daar komt nu 
Johan van Minnen in (De 
Ombudsman-red.). Die 
brengt nu eens ie^s van 
ellende die er is.
B.v. dat geval van het 
ziekenfonds. Die geeft 
wel infornatie. Dat vind 
ik belangrijk, want daar 
moesten we maar eens met 
de neus opgedrukt worden. 
Zo praten we nog even 
verder en nemen dan af- 
scheid van Leo en .z'n 
vrouw.

?enny Schouwink 
WimdeJong

Dat is niet waar. Dat 
zouden ze inderdaad ؟ens 
meer moeten laten zien. 
---Denk jé 'niét dat als je 
op ؛ie t.v'. ontzettend veel 
misdaadseries laat zien 
met veel geweld, dat de 
■mensen dan ook in Neder- 
land bang worden en ook 
gaan roepen om meer poli- 
tie ?
Nou ja, d.m.v. die 
filmpjes maken ze wel dat 
je onbewust daar in mee 
gaat stemmen.

hètzijn grote krachten 
diewibo’s
---Zijn er programma's 
die je zou willen verbie- den?

Ja,' ik heb persoonlijk 
iets tegen dat TROS Aktuaر 
daar ben ik perso^lijk 
op tegen. Het zijn grote 
krachten die Wibo's.
Kijk uit, dat dat '
5 C C.'؛ ح7الت  ث1تا  zijn. Het 
zijn gevaarlijke lui ؛
---Er zijn mensen ف<له 
zeggen: ik kijk naar alle 
aktualiteiten rubrieken 
en het journaal. Ik heb 
geen krant nodig. Wat 
vind je daar van ?
De informatie die van de 
krant komt en van de t.v. 
is toch precies dezelf- 
de. Wat ik 's-avonds in 
m'n krantje lees zie ik 
's-avonds in het journaal 
en dan die aktualiteiten. 
A^een daar wordt het nog 
wel eens wat anders en 
beter toegelicht dan 
de Telegraaf het schrijft.
---Je vindt dat je de 
krant zou kunnen missen ?
Ik lees hem erg weinig 
ja.Alleen in het weekend

--.-Denk je niet dat 
mensen dan de hele dag 
t.v. zullen gaan kijken ?
Dat geloof ik nou ook 
weer niet. Ach, in het

١ begin miss،hien wel, maar 
daf verwatert latèr ook 
wel. Dat is met alles 

 teveei van waar j٠ ا
krijgt.
---Kijk je welk program- 

; ma er is of kijk je naar 
? de omroep تتت>

 Nee, ik kijk naar het ا
programma. Ik weet wel 
dat als de TROS komt, dat 
 iat de omroep is die؛
brengt wat de mensen 
graag willen zien.
---Is dat zo ?
Ja.
---Hebben de mensen daar 
da؟ inspraak in gehad ?
Of wij daar inspraak.... 
Hier stopt hij even.
Nee natuurlijk niet.
---Dan is dat nog de 
vraag of mensen dat graag 
willenzien.
Ja, maar dat hebben ze

 -waarschijnlijk wel onder إ
zocht aan de hand van de

 kijkcijfers. Dat programma إ
van de Hammonds, daa؛van

onderzoeken ze hoe de ؛
kijkdichtheid is. Daarom إ
ko^en de volgënde keer إ
,niet de Hammonds terug ؛.
maar wel zo'n soort إ
/ versie.
Wat zou je ervan--- إ
I vinden als ze nu eens
-voor de t.v. meer program إ
ma's lieten zien over إ
I dingen die de mensen zelf
meemaken ? En niet al die ؛؛
,buitenlandse series dus إل
i meer afgestemd op onze
s maatschappij. Laten zien

■V hoe het İJ1 bedrijvenو gaat.
Ja, dat moesten ze و

misschien meer laten zien. 
Ik heb een stukje in het 
Parool gelezen dat 75أ  
van de werknemers in de 
bouw oritevreden was over 
de bouwkeet en waar ie 
eten moet. Dat is een 
zwijnestal vaak. Maar als 
ze dat laten zien dan 
dra؟ien ze het zo alsof 
de mensen het zelf doen.



PLANTENKOKEN

l i r

Heet ٧ wat erg lekker is 
als t.v.-hap ? Rookworst Er zijn legio planton- 

soorten die het goe^ doen 
op uw t.v. Slechts één. 
van hen ga ik in deze ٢٧- 
briek een beetje uitvoe- 
riger behandelen.

٥؛،  plant van dit nummer 
is de ficus. Een hele 
moo^e plant, die het uit- 
stekend doet op Uw t.v.- 
meubel.
u moet hem. beslist ruim 
potten, want als hij het 
bij ٧ naar z'n zin ^eeft, 
groeit ie als k،?ol.
De ^icus heeft reg<؛l؟]atig 
water nodig (zo'n'2 a 3  
keer iri de week). 
Bovendien vinden zo het 
fantastisch om af en toe 
met een vochtigè dook 
over hun blaadjes gestre- 
ken te worden.
Zet ٧ hem niiet in te 
felle zon of te dic^t bij 
de kachel ?

Marian van Gellekom

tina ook een ware ratten- 
 laag in de omgeving van؟
^e van Houweningenstraat. . 
^0 erg zelfs, dat zij nog 

■ Rauwelijks dé tuin in 
durft.
Ze is al meërdere malen 
bij ■de afdeling Ongedierte 
Bestrijding van de Gemeen- 
te geweest. Ze zeggen daar 
dat ze er weinig aan 
kunnen doen, wan؟ als de 
mensen etensresten blijven 
gooien, komen de rattén 
toch steeds terug. Ook dat 
de vuilniszakken de hele 
week.in de straten staan 
geeft veel rommel w.at de 
ratten weer overheerlijk 
vinden.
Christina vraagt dan ook . 
aan alle mensen alstu- 
blieft geen vuilnis meer 
onder de bomen te zetten, 
behalve als de vuilnis- 
wagen die dag langskomt. 
Yerder geen etensresten 
uit het raam in de tuin 
gooien. Wilt u de vogel- 
tjes toch voeren doe ■het 
dan in een bord op een 
plaats waar. de ratten niet 
bij kunnen kómen.

Marian van Gellekom

^0 troffen wij op straat 
stukken broo^ en aardappe- 
len aan, verder korsten 
kaas én spekzwoerten.
De mensen gooien het er 
neer voor de pietjes, de 
vogeltjes dus. Waar omdat 
iedereen deze dierenlief- 
.dé blijkbaar heeft, be- 
tekent dit dat er p؟r dag 
kilo's brood en aardappels 
e..d. in de tuinen en in de 
straat liggen.
Zoveèl, dat de pieten het 
echt niet allemaal op 
kunnen. Nou, de ratten’ 
weten er wel raad m ee- 
EEN WARE RATTENPLAAG !
Er- heerst volgens Chris-

JJ zet de worst met ruim 
heet watér op en laat hem 
إ .  zo'Tl 20 minuten gaar اا
worden. Daarna haalt ٧ 
>m eruit en snijdt de 
worst in plakjes, 2 ١ ة cm. 
٥ hebt inmiadels de stok- 
ies klaar gelegd en daar-
^an gerege^؛ zilveruitje, 

blokjes kaas met een 
beetje mosterd. Daarachter 
aan schuift ٧ dan de 
worst. Nadat ٧ de hele 
"hap” op een schotel hebt 
geschakeerd met wat lo؛؛sc 
stukjes ui, kaas en 
worst, brengt ٧ met de 
riodige gratie de schotel 
de ^me^ bi؟nen, juist op 
.het moment dat de geliefd 
den op de buis elkaaï net 
niet krijgen.
Een ander ideetje is mis- 
schien een rauwe bloe^- 
kool in roosjes verdelen

RATTEN
De van Houweningenstraat 
lijkt, als 'je e؛ zo door- 
heèn loopt.een rustige 
straat. Een straat waar 
nooit iets voorvalt, zelfs 
saai te noemen. Veel 
auto's en weinig groen en 
bij de lantaarnpalen en 
bomen een paar plastic 
vuil؛؛is؟ak^en. Tegen de 
avon'd als het wat begint 
te donkeren ziet men vaak 
donkere griezels in de 
goten sluipen.
De griezels hebben de . 
grootte van een flinke 
k-at. Maar helaas zijn het 
geen poezen ■die even 
buitel mogen ة  de spieren <]ا
te strekken, maar zi^n het 
knöejrten van bruin-zwarte 
ratten. .
Volgens Christina Gurp die 
vooraan •iri de stiaat woont 
leven die ratten in een 
waar luilekkerland. Want 
er ligt altijd vólop 
etens^sten in de straat . 
en in de achtertuinen.
Veel mensen hebben er "ف- 
raelijk een gewoonte van 
gemaakt etensresten uit de 
ramen te kieperen.



DAGONDKRWtlSVOORVOUVASSENEf

Er worden geen creatieve 
vakken gegeven, omdat dat 
geen examenvakken zijn.
Op onze vraag of het les- 
geven afgestemd is op 
volwassenen zegt ze:
"□e boeken niet. Ik hoop 
echter dat dat in de toe- 
komst zal veranderen, dat 
er dan ook methoden voor 
volwassenen zullen komen. 
Het lesgeven op zich is 
wel aangepast. Je hébt 
geen ordeproblemen. Men 
noemt elkaar, bij de voor- 
naam en er wordt niet 
autoritair opgetreden.

Het gaat precies als op 
de avondschool. Er is een. 
drie-jarige Mavo-oplei- 
ding en een drie-jarige 
H؛ivo-t.op. De driejarige 
Mavo staat gelijk aan de 
vier-jarige dag؟chool 
voor kinderen en de drie- 
jarige Havo staat gelijk 
aan de vierde en vijfde 
klas van de Havo.
keuze pakket

huiswerkklas
Wij: Hoe worden mensen 
begeleidt bij het leren 
leren ?
In de les Wordt geprobeerd 
de algemene stof aan de 
klas uit te leggen. Als er 
problemen zijn, dan worden 
die besproken. We zijn 
bezig om te kijken of we 
een huiswerkklas kunnen 
maken, maar we hebben te • 
weinig lokalen.

Men doe.t in zes vakken 
examen. De vakken zijn 
vrij: behalv؟ Nederlands 
en een vreemde taal, die 
zijn verplicht.
De rest kan men vrij kie- 
zen. Op deze school hebben 
we echter nog een zevende 
vak; en voor zover ik weet 
zijn wij de enige school 
in Nederland, die dat 
heeft. Dit geldt echter 
maar tot en met de tweede 
klas.
Op de Mavo heeft men gele- 
genheid om een drie vakken 
certificaat te behalen.
Je doet in drie vakken 
examen en het jaar erop.in 
de andere drie.

In Augustus van dit jaar 
is ir. oor. drietal lokalen 
van de Christelijke Huis- 
houdschool in de Frederik 
Hendrikstraat 111-115 een 
Mavo en Havo-dagopleiding 
voor volwassenen gestart.
misverstanden
De Mavo-opleiding wordt 
wel ؟ens "Moedermavo" ge- 
noemd. Dit woord heeft al 
tot veel misverstanden 
aanleiding gegeven zoals 
mevrouw Grollé, de adj.- 
direktrice ons vertelde. 
Er zijn mensen dié op- 
bellen om te vragen of. 
er ook een dagschool 
voor mannen is. Een 
vrouw vroeg of er ook 
iets dergelijks voor an- 
dere vrouwen dan moeders 
was. Natuurlijk is het zo 
dat mannen ook naar deze 
opleiding kunnen gaan, 
want de officiële naam 
is: Dagonderwijs voor 
volwassenen., oftewel 
tweede kaïis onderwijs.
Wij v؟oegen mevrouw 
Gro^lé hoe deze dag-op- 
leiding in elkaar zit.
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al moeite heeft met het 
 -eer opnieuw leren ?Zo؟
idoende hebben ze. nog niet's 
aan tweede .kans onderwijs.
Ik geloof niet dat grotere 
klasseneen grotere afval
teweeg brengen. ة ء  voelen• zich toch wel.een groep.
Wij: Als je ١٥ mensen 
hebt, dan kun'je.■؛،؟ beter 
begeleiden en aandacht ge- 
ven dan aan 25 ,
Ja, maar. tien is geen ' . 
haalbare kaart.
Wij : We hadden niet ver- 
wa؟ht dat men hier ge؟n 
andere regels voor zou öp- 
stellen.
Tien zou ideaal zijn, maar 
dat is op geen enkele 
school ا؛ل Nederland.
Wij: Maar omdat dit tweede 
kans onderwijs is zou je 
hier aparte degels voor op 
moeten stellen.

kosten
Ja, eigenlijk wel.
Hier eindigde het gesprek 
met mevrouw Grolle en na- 
dat we haai• hartelijk be- 
dankt hadden voor dé uitr 
leg schoten haar nog enke- 
le dingen in, die ook be- 
langrijk zijn om te weten. 
Namelijk hoeveel kost nu 
zo’n opleiding. De kosten 
voor het lesgeld en het 
boekengeld bedragen 
fl. 125,- per jaar voor 
de Mavo en fl. 2 0 0 ,- voor 
de Havo.
Er is een boekenfonds op 
school. De menseh krijgen 
de boeken van de schooli 
Men krijgt maximaal ١٥ 
uur per week les ؛ als men• ' 
minder vakken kiest 
wordt het aantal uren ٨٨  ̂
'minder.
J'focht ٧ nog meer willen 
weten over deze dagopléi- . 
ding ga dan eens met 
mevrouw Grollé praten؛ ze 
zal ٧ allemaal hartelijk 
te woord staan.

Fenny Schouwink 
Wim de Jong

grote klassen
Wij Hoe g.r^t .zijn de 
klassen ?
Het yérschilt per vak.
Er zijn gemiddeld zo'n 25 
mensen per klas. Vooral 
bij Nederlands en Engels.

Wij: Zijn deklassen dan 
niet ontzetténd groot ?
Ja, maar je zit aan de 
wet vast. Je hebt een Mavo 
en Havo.-op^ei^ing en daar 
zijn wettelijke regels 
voor. Je hebt geen cursus. 
Je mag pas bij een bepaald 
aantal splitsen.
Wij: Valt hierdoor weer 
niet een groep af die toch

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠^ ^٠٠٠٠٠٠٠^٠

.Wij: Zou het buurthuis • 
daar een taak iri kunnen 

' vervullen ?
Dat zou geweldig zijn,.dan 
zou ik een aantal colle- 
ga's kunnen vragen of ze 
.bereid zijn zo'n klas te 
begeleiden. ■
Wij: Wat wordt er gedaan 
aan het ophalen van.de 
lagere school stof ?
Dat is een moeilijk punt, 
een ontzettend moeilijk . 
punt, vooral met Neder- . 
lands en' rekenen. Er zijn , 
mense^ waarbij dat enorin 
is weggezakt.

Wij: Nu heet dit tweede 
kans onderwijs voor■ 
mensen die vroeeer de 
boot gemist hébben en 
dan wordt het weer moei-, 
lijk gemaakt.
Ja, dat is afschuwelijk, 
maar dat komt omdat we in 
een avondschooi-systeem 
zitten.
Wij: Dus er vallen altijd 
. ’.;ccr sensor، af .
Ja, altijd wel.
Wij: Zou het ook ietş 
voor het'buurthuis zijn 
om een Nederlandse, tâal- C':. 
'cursus te géven ?
.Ja,'dat zou gewéldig zijn 
.zoiets als "ouders op 
herhaling". ... .'
Wij: Wat ons opvalt is 
dat ٠٢ weinig mensen uit 
deze buurt op deze school 
zitten.
Er is in heel Amsterdam 
reclame voor gemaakt; er 
is ook veel behoefte aan, 
dus de mensen komen uit 
alle buurten.
Wij: Er is hier in de 
buurt weinig ruchtbaar- 
heid aangegeven.
Ja, dat klopt. We hebben 
op can gegeven moment 
dr.ie lokalen gevonden en 
dat was dat.'We hebben 
in liet begin niet gedacht 
aan éen bepaalde büurt- 
voorziening, en dat is 
het natuur^j k wel.
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