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Eén buurtkrant kost bijna 
één gulden per exemplaar. 
Dat is ongeveer ؟et z؛> veel 
als de Viva en de Story en 
iets meer dan een dagblad. 
Stort daarom op Gem.giro- 
rek. $ 41098, ■t.n.v. G.J. 
$chuur, De Clerqstraat so.  
Donaties:
J.H. £ ١٥,-, F.H.SL £ ١٠,-,

DRUK
Studio Pierre

bijdrage 'te vragen. Immers 
 de ٠٢ anders zou u ءال«إ
hoogte moeten houde؛؛ van 
wat er in onze buurt omgaat 
als de buurtkrant er niet 
was? En zegt ٧ nu zelf:eenş 
in de twee maanden een 
buurtkrant, zoals voorheen, 
zo'n krant kan toch nooit 
het laatste nieuws hebben? 
We hopen in ieder geval dat, 
deze kerstkr^nt bij u in de 
smaak valt. • ' . ٤٥ niet, 
schrij£t u ons dan (van 01- 
denbarneveldtstraat 98" ) 
zo ja, stort dan uw bijdra- 
ge op s 41098, t.n.v. G.J. 
Schuur conto-sep.,De c.lerq- 
straat $٥.
Bij voprbaat hartelijk dank 
De redactie wenst u pretti- 
ge feestdagen en een v؟؟>r- 
spoedig 1979 zonder aansla- 
gen van de regering ٠٠١١» 
portemonnee.

Beste buurtgenoten, hier is 
dan het kerstnummer van de 
buurtkrant• Deze keer wei- 
nig aandacht voor het 
kerst£ee5t,maar des te meer 
aandacht voor dingen, die 
velen van ons direct aan- 
gaan of bezig houden.Om nog 
actuel؟r te kunnen zijn wil 
de redactie in 199ث de 
buurtkrant maandelijks la- 
ten verschijnen. Onze ^nzet 
is wat dat betreft groot 
genoeg, maar er is veel te 
weinig geld en we moeten 
nog maar afwachten of de 0- 
verheid wat van onze belas-' 
tingc؟nten terug wil geven 
voor de buurtkrant. Daarom 
vragen we ٧ om een donatie; 
We weten uit eigen ervaring 
drommels goed؟ dat alles al 
zo duur geworden is, maar 
toch Schrapen we alle moed 
bij elkaar om u een kleine
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BRIEVEN
buurt ٠ vele omwonenden en 
de afdeling Staatslieden 
buurt van de Anjv. Solidair 
met de aktie hebben zich 
verklaard de betrokken af- 
delingen van de CPN, PPR, 
PSPenPvdA.
Afschriften van deze brief 
z^ n  gegaan naar de pers 
rcnM en Stadhuis. Kontakt- 
persoon ١٢٠٠٢ het Anti Spe- 
kulatie komitee is I. 
Wegers (telef. 84.55.44).

CDA
Geachte redaksie.
Ter bevestiging van ons ge- 
sprek d.d. ^5 november j.1. 
deel ik ال mede da^ mijner- 
zijds nog eens is nagegaan 
of het door ٧ bedoelde ter- 
rein publieke werken be- 
schikbaar kan komen voor 
buuïtakti^iteit؟n.
Zoals ik ٧ reeds vertelde 
is erop dit moment geen 
re.den te vinden die als on- 
derbouwd argument kan die- 
nen de zeer hoge kosten van 
verplaatsing mogel^k te 
maken.
Het zal u duidelijk zijn 
dat de uitgaven hieraan be- 
steed, gezien het budget 
van de Gemeente Amsterdam, 
niet te verantwoorden .zijn. 
Wel kan ik ال meedelen dat 
in de laatst gehouden ver- 
gadering van de commissie 
Openbare Werken door mij 
het verzoek is gedaan na te 
gaan. of de derd؟ Hugo de 
Grootstraat als speelstraat 
kan worden ingericht.
Ik verwacht op niet al te 
lange termijn hierover na- 
dere informatie. T.a.v. het 
gemeente^l؟]؟ van Houwening- 
enst؟aat is mij op moment 
van dit sch.rijven geen na- 
dere stand van zaken bekend 
"»««٣ zoals ik ٧ reeds toe- 
zegde zal in de eerstkomen- 
de commissie van bijstand 
Volkshuisvesting, Stadsver- 
nieuwing . en Grondbedrijf 
hiernaar •worden geinfo؛- 
meerd. .
Uiteraard houden w^j ٧ op 
de hoogte.

Hoogachtend, 
Th.H. Heijne, 
ğemeente-raadslid

kant af. En zij zijn bereid 
daar aktie tegen te vieren. 
Eerder dit jaar is door een 
aantal’ buurtbewoners een 
pand van F ه s bezet؛ twee 
lege verdiepingen zijn na 
een half j ^ r  bezetten uit- 
eindelijk weer bewoond door 
urgenten van het GDH: deze 
aktie was dus een groot 
succes.
Nu ga^t het om een woning 
van Uw firma, METROPOOL 
DOERGA, die als "uitponder" 
van oude woningen berucht 
geworden is in fieel Amster- 
dam. u bent de laatste tijd 
druk bezig in onze buurt. 
Bijvoorbeeld in de Prederik 
Hendrikstraat en de van 01- 
denbarneveldtstraat biedt 
٧ om de haverklap lege ge- 
splitste etage-woningen aan 
u maakt zodoende op diê ٠٧- 
de huizen٠ vaak zoals op 
nr.25, zelfs zonder douche 
en de wc in een gangkast, 
woekerwinsten.
٥٠ bezetters stellen nu de 
volgende eisen:
-METROPOO^ DOERGA, VERDWIJN 
MET JE SPEKULATIEAKTIVITEI- 
^EN UIT ONZE BUURT.
-OOK DE NU LEEGSTAANDE 
HUURWONINGEN UIT uw BEZIT 
OP NUMMER 2 II EN 57 IN DE- 
ZELPDE STRAAT MOETEN DİREKT 
WEER VERHUURD WORDEN AAN 
URGENTEN.

-DEZE WONING BLIJPT EEN 
HUURWONING, HIJ MOET IN HET 
GDH-BESTAND BLIJVEN EN WEER 
AAN URGENTEN VAN HET GDH 
VEBHlHtRn WORDEN.

De bezetters worden aktief 
ondersteund doór het Anti 
Spekulatie Komitee uit dé

een zeer grote oplage zijn 
voor ons aantrekkelijk voor 
het plaatseh van ad^erten-
ties.

hier- ٧ rouwende, dat؛V.er 
,voor begrip hebt, teken ik 

oeten,؟vriendelijke g ه  ®آ
,hoogachtend 

te؟،onsu^e€ ٠ ؛؛٩
.Hannie van Leeuwen

OPEN BRIEF
maandag, 7̂ november 1578.
Aan mr.S.R.Doerga, 
eigenaar van de firma 
METROPOOL DOERGA, eigenaar 
van de woning op van Olden- 
barnveldtstraat 25 I en 
vele andere panden in deze 
straat.
Zoals u wellicht al bekend 
zal zijn, wordt sinds half 
novembeï de woning op de 
van Oldenbarneveldtstraat 
25 I demonstratief .bezet 
gehouden door mensen uit de 
buurt. Deze woning wordt 
door u te koop aangeboden 
voor / 7 . ه000 ,-. Notabene 
meer dan waarvoor kortgel.e- 
den nog in onze straat hele 
huizen verkocht werden.
Deze woning werd tot voor 
kort gewoon vérhuurd. Het' 
gaat hier dus om spekulatie 
met huurwoningen'.
De bewoners uit de Hugo de 
Grootbuurt zien dit. ver- 
schijnsel tot hun grote er- 
gernls hand over. hand toe- 
nemen.Nadat een oude volks- 
buurt_al؟ de Jordaan lang- 
zamerhand door de spekulan- 
tèn (en een volkomen falend 
overheidsbeleid) ontoegan- 
kelijk is gemaakt voor 
huurders en woningzoekenden 
mét een kjeine beurSjdreigt 
nu het jachtterrein van de 
op grove winst beluste' 
h؛،isjeshandelaren ver-
plaatst te worden naar aan- 
grenzende buurten als de 
Hugo de Groöt/Frederik Hen- 
drikbuurt en de Staatslie- 
denbuurt.
Als dit zo door gaat blijft 
er geen betaalbare huurwo- 
nirig meer over in Amsterdam 
Erg ve,el. mensen in de buurt 
wijzen die verkoop van. 
huurwoningen dan ook vier-

HONIG CONSULENTE

Geachte redaksie,
Naar aanleiding van uw 
schrijven d.d., 21 •oktober 

78 3.1.,moet ik U'zeggen1و 
dat wij niet in zullen gaan 
p uw ver^oe^ om adverten-؟ 

ties te plaatsen i'n Buurt- 
krant Hugo,de Groot. 
Uitsluitend landelijk •üi’t- 

م عه،اا ب ه ء ء ط ص ة ي ، gegeven ن
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Dat is zeker nodig, gezien 
de slechte stand van zaken 
met betrekking tot de wet 
٠٢ de stadsvernieuwing. 
Jammer bli^t dat door het 
ontbreken van wettelijke 
maatregelen, aanschrijvin- 
gen nog steeds moeilijk af' 
te dwingen zijn.
Verder, komeii op ons aan-. 
dringen de plannen voor het 
blok gemeentewoningen aan 
de van Houweningenstraat zo 
snel mogelijk in de raads- 
commissie van Bijstand voor 
le stadsvernieuwing. 
Daarnaast zal in de komende 
tijd nog veel moeten gebeu- 
ren zoals het starten van 
de bouw aan het Fred., Hen- 
drikplantsoen en het onder- 
zoeken of de speelstraat 
alsnog gerealiseerd kan 
worden.
Mijn konklusie is echter 
niet erg opgewekt, in de 
Hugo de Grootbuurt İŞ. aan 
de woningen veel te verbe- 
teren. De bouwkundige toe- 
stand van de padden zoals 
de funderingen, zijn veelal 
gelukkig redelijk. Het uit- 
blijven van goede wettelij- 
ke instrumenten om eigena- 
ren tot verbetering aan te 
zetten, is een slechte be- 
leidsdaad van de regering. 
Blijft voor de PvdA de taak 
met de huidige beperkte ge- 
m.eentelijke middelen het 
onderste uit de kan te ha- 
len.

م ■
Louis Genet
Lid gemeenteraadsfraktie
Fartij van de Arbeid

LAATST
-0 de ة  Een eerste reactie ء

pen brief van het Anti Spe- 
kulatie^omitee aan Metro- 
pool/Doerga kwam binner 

 vlak voor het ter pers؛
 gaan ¥ااف deze krant. Dez؛

reactie kunt u lezen in het 
? .١ artikel op pagina

PAG 17

dreigt ingetrokken te wor- 
den. Gevolgen: lange ontei- 
geningsprocedures; geen 
voorkeursrecht voor de ge- 
meenten óm de grond als 
 -te, voo^ andere gega؟er؟
digden^ te kunnen kopen ; 
huiseigenaren •kannen nog 
steeds heel moeilijk ge^ 
dwongen worden hun bezit te 
verbeteren, enz. De nieuwe 
vast te stellen huren, gaan 
sterk uit boven de zoge- 
naamde "volkshuisvestings- 
prijs". Deze volkshuisves- 
tingsprijs is de huur welke 
"Jan Modaal" kan opb؟en^en 
zonder een beroep op de in- 
dividuele huursubsidie te 
hoeven doen.De huidige CDA/ 
VVD-regering gaat hier ech- 
tér ver bovenuit en gaat 
willekeurig te werk, i.p.v. 
de toekomstige bewoners van 
een nieuwbouwwoning een ga- 
rantiehuur te bieden. 
Gelukkig zijn er w t  opti- 
mistischer geluiden vanuit 
het gemeentebestuur te mei- 
den. Maatregelen om de ho- 
rizontale verkoop (het ver- 
kopen van een pand per eta- 
ge, dat zeer lukratief is 
voor spekulan؟en en ook in 
■de Hugo de Grootbuurt een 
bekend kwaad is te bestrij- 
den, zullen binnen zeer 
korte tijd in de Raad fee- 
handeld worden.' Ook heeft 
de wethouder voor de stads^ 
verriièuwing opdracht gege- 
ven een beter aanschrij- 
vingsbeleid إ  ontwikkelen, 
waardoor eigenaren alsnog 
hun panden gaan verbeteren.

PVDA

Aan de redaktie,
٥؟  jullie verzoek volgt 

hier een korte weergave v K  
de aktiviteiten, welke door 
de PvdA voor de Hugo de 
 ,tbuurt zijn verricht؟ro؟
in de n؟g maar korte perio 
de, dat de nieuwe gemeente- 
raad is geïnstalleerd, 
(sinds september j.1.). 
Daarbij wil ik eerst melder، 
dat de stadsvernieuwing 
moeilijke tijden tegemoet 
gaat, als het huidige rege- 
^ing؟beleid wordt doorgezet 
Wat is nl. het geval ?
De stadsvernieuwing behoort 
in de eerste plaats ten
f oede te komen aan de hui- 
ige buurtbewoners, die 

veelal lage of bescheiden 
inkomens hebben. Wat we nu 
zien gebeuren is, . dat de 
nieuwbouwproduktie van WO- 
ningwetwoningen omlaag kei- 
der،, de nieuwbouwhuren 
steeds hoger worden, de ge- 
meenten nog steeds niet de 
juiste juridische en finan- 
ciële middelen om de stads- 
vernieuwing aan te pakken 
ter beschikking krijgen.
De huidige regering CDA/WD 
weigert de sterk stijgende 
aanneemprijzen te vergoeden 
terwijl de gemeente voor 
wat betreft de financiering 
voor 100ا afhankelijk is 
van het ^ijk. Het ontwerp 
■op de wet van de stadsver- 
nieuwing van voormalig 
staatssèkretaris eri nu Am- 
sterdams wethouder voor de. 
stadsvernieuwing j.Schaefer

groet en
wensend,
met vrindelijke 
hoogachting,

BASF Nederland B.V.

BASF NEDERLANDBV
Zeer geachte redaksie,
Met bel^gstelling riamen 
wij kennis van Uw brief van 
^.١ oktobe^• jl. met het bij- 
gevoegde Nummer van de 
buurtkrant Hugo de Groot. 
Wij hebbén veel 'waardering 
voor initiatieven ZQals het 
Uwe, maar kunnen dat helaas 
geen kracht bij zetten door 
.het plaatsen ^an adverten- 
ties. Wij moeten ons bepe؟  ̂
ken tot ؛eer gerichte ad- 
verténtiecampagnes. 
u verder veel succes toe
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VAN VOLKSPARK TOT VO]
buurt belangrijk in geschiedeni؛

geweest, want in 1884 ging 
de pachter £aiiliet.
SOC.-DEM. BOND
Er komt nu een tweede fase, 
nl. de roemruchte periode 
1884-1887 , waarin ئ؛ل opko- 
mende socialistische bewe- 
ging daar zijn thuis vond. 
Voor een jaarlijkse pacht- 
som van £ 1500,- (dat was 
veel geld in die tijd)kreeg 
de Sociaal-Democratische 
Bond, die in 1881 was opge- 
richt, de beschikking over 

^ ١١؟  terrein en de opstallen 
Omdat de Sociaal-De^ocrati- 
sc he Bond toen nog geen 
rechtspersoonlijkheid bezat 
kon deze niet als huurder 
optreden. Daarom traden een 
paar bestuursleden op als 
huurder.
Waarom,zo zou j e j e nu kun- 
nen a£vragen,haalden de S O -  

cialisten zich de^e moei- 
lijkheden toch op de hals 
voor e؟n vergadergelegen- 
heid, die toch ' 
buiten de stad lag?Ht ant- 
woord is, dat ze geen keus 
hadden.

ORDEVERSTORING
Tot dan toe was van ver- 
schillende vergaderzalen in 
de ^i؟؟؟nstad gebruik ge- 
maakt (de zaal, die nu Bel- 
levue heet, in de Marnix- 
straat; gebouw 'De Vereeni- 
ging' in de Warmoesstraat 
o£ Ca£é Zincken aan de De

EEN TEKENING VAN DE VOLKSPARKZAAL
uitbreidingsplannen nog wel
een paar jaar zou duren, 
besloot het stadsbestuur 
het terrein in elk geval 
voor enige tijd rendabel te 
maken. Er kwam toen een re- 
creatiegelegenheid met de 
naam''Volkspark'. In het 
middenpand kwam een £eest- 
zaal met 1500 plaatsen. Ook 
in de bijgebouwen wâs ver-
gadergelegenheid, terwijl
herder nog een kol£- en ke- 
gelbaan en een kinderspeel- 
tuin aangelegd werden. Het 
geheel werd, ter exploita- 
tie, in handen gegeven van 
een pachter.Erg ^i^stgevend 
is het waarschijnlijk niet

Waar de tegenwoordige van 
Oldenbarneveldtstraat de 
Tweede Hugo de Grootstraat 
kruist, bevond zich aan het 
eind van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een ter؛ 
rein, van de openbare weg 
gescheiden door een bred? 
modderige sloot. Het lag er 
als ee^ min o£ meer ve؟lo- 
ren gebied, gedeeltelijk 
bepl؟؟]t met bomen en ho؛>g 
struikgewas. Een verwaar- 
loosde tuin en wat schom- 
m'els en wipplanken riepen 
vage herinneringen op aan 
wat eens een speeltuin moet 
zijn geweest. Er bevonden 
zich op het te؟rein ook een 
paar bouwsels, alle in ver- 
regaande staat van verval.

HET ONTSTAAN
Vele jaren terug had een 
karton£abrikant er zijn be- 
drij £ uitgeoe£end. Toen de 
£abriek werd opgeheven, 
kocht de gemeente Amsterdam 
de grond en de opstallen 
aan, niet om er een directe 
bestemming aan te geven, 
maar ٠١١١ grondspeculatie te 
voorkomen. '
In de Amsterdamse plan- 
nen tot uitbreiding uit 
de jaren tachtig was dit 
grondgebied opgenomen (hi؟r 
over hopelijk meer inde 
volgende buurtkrant). Omdat 
de realisering van deze
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en de politie begon hard te 
slaan (het was hetzelfde 
jaar van het 'Palingoproer' 
in de Jordaan, red.). ?ot 
1887 zouden de socialisten 
hun bijeenkomsten blijven 
houden in het Volkspark.©ok 
de congressen van de Soci- 
aal-Democratische Bond von- 
den er plaats. Het was een 
periode, waarin vooral de 
kiesrechtactie grote aan- 
dacht trok (het was toen 
Ó6k crisis. Er waren toen 
ook demonstraties van werk- 
lozen en stakingen, red.).
ONDERGANG 

VOLKSPARK
Eind 1887 beeïndigde de $0- 
ciaal-Uemocratische Bond de 
huurovereenkomst met het 
Volkspark.Vooral 's winters 
was het vergaderen er bijna 
niet te doen.De zalen raak- 
ten steeds meer in verval, 
de ver^'arming liet te wen- 
sen over. Het park ،elf was 
langzamerhand een modder- 
poel geworden.
ظ ا ء  jaar later betrok de 
Social-Democratische Bbnd 
het eigen gebouü 'Constan- 
tia' aan de Rozengracht. ه ء  
de plaats van het voormali- 
ge Volkspark staat nu de 
Hugo de Grootbuurt.

Nawoord van de redaktie:
Dit artikel werd door B.Ram 
geschreven en verscheen 
eerder in 'Ons Amsterd^' 
(in februari 1966). Een en- 
kele passage is door ons 
wat bekort. De schrijfstijl 
is een enkele keer wat ge- 
wijzigd.
De Sociaal Democratische 
Bond was in die tijd de e- 
nige socialistische partij 
in Nederland. Aan het begin 
van deze eeuw voltrok zich. 
de scheiding tussen commu- 
nisten en sociaal-democra- 
ten, althans voor zov؟r het 
hun partijen betreft.

geleerd, dat grote bewegin- 
gen slechts tot stand kwa- 
men ten koste van veel leed 
en strijd, maar dat sociale 
hervormingen niet konden 
worden tegengegaan door 
^ervo^gi؛ig en bestraffing'. 
De juistheid van ziin ziens 
wijze bleek uit fret feit 
dat de jonge socialistische 
be^eg^ng groeide tegen alle 
onderdrukking en Verboden 
in. De bijeenkomsten in het 
Volkspark werden vaak door 
vele duizenden Amsterdam- 
mers bezocht. De zaal was 
 eer dan eens te klein, zo؟
dat dan in de openli!؛cht 
werd vergaderd;
DOMELA
Vooral de leider van de So- 
ciaal-Democratische Bond,de 
oud-predikant Domela Nieu- 
wenhuis, genoot als spreker 
een enorme populariteit. 
Zijn propagandatocht door 
het hele land, i.v.m. zijn 
veroordeling tot een jaar 
celstraf, werd in .1886 een 
echte triomftocht. Bij die 
gelegenheid waren in het 
Amsterdamse Volkspark meer 
dan 8000 bezoekers samenge- 
stroomd om naar Domela 
Nieuwenhuis te luisteren.Er 
was op die vierde juli 1886 
een grote politiemacht in 
het Volkspark, die erg ruw 
tegen de bezoekers optrad.
HET FATALE SCHOT
In deze massa-bijeenkomst 
schoot iemand ٥٢ de gehate 
politiecommissaris Stork. 
Het schot miste zijn doel,

CSBUURT
socialisme

Ruijterkade). Vaak ging het 
op die bijeenkomsten nogal 
rumoerig toe. Tegenstanders 
van het socialisme werden 
dikwijls opgetrommeld om dé 
orde te verstoren, het op- 
treden van de politie was 
meestal niet zo tactvol, 
met al؟ gevolg vechtpartij ٢ 
en in de zaal en b^chadi- 
ging van de inventaris. Dat 
de zaalhouders liever niet 
meer aan socialisten ver- 
huurden, kan men zich voor- 
stellen,als men weet dat de 
politie druk uitoefende om 
socialisten te weren.
RECHTSVERVOLGING
Omdat elke actie nu eenmaal 
reactie oproept, werden de 
verhoudingen steeds meer 
gespannen. Er kwamen pro-, 
cessen-verbaal en rechtsver 
volgingen wegens opruiing 
of belediging,, die meestal 
in geen verhouding stonden 
tot het delict. 
z6 waren de omstandigheden, 
toen de socialistische be- 
weging haar toevlucht nam 
tot het Volkspark.Toen daar 
de eerste openbare bijeen- 
komst was aangekondigd.werd 
deze door de politie verbo- 
den. De ل ء ف1س ء0ذل  konden 
nu alleen nog maar met in- 
troductiekaartén werken., 
waardoor het een besloten 
bijeenkomst werd. 
Vanzelfsprekend leidde deze 
pesterij, waarbij de socia- 
listen op alle mogelijkemanieren de voet dwarsgezet
werd ر er toe dat déze in hun 
pptreden steeds feller wer- 
den.
DE PROFESSOR
De Utrechtse professor D. 
Simons zei toen over de 
vervolgingshetze van de 0- 
verheid het volşende: 'Het 
socialisme is of een ver- 
schijnsel van historische 
betekenis en dan zal het 
zijn weg vervolgen ondanks 
st^affe^ aan zijn belijders 
opgelegd,öf het is een ٧٠؟ - 
schijnsel van voorbijgaande 
aard en dan is elke kunst- 
matige onderdrukking nood- 
lottxg. Ervaring heeft toch



buurtkrant hugo de groot

tentoonstelling en opsiering
FREDERIK HENDRIK BUU

een huizenspekulant - Groe- 
nen BV - 34 appartementen 
g^an bouwen. Van ongeveer 
ƒ300.000,- per stuk؛ Deze 
maanden zal de gemeente be- 
slissen over een bouwver- 
gunning voor die apparte- 
menten. Dat is de direkte 
aanleiding voor de tentoon- 
stelling en andere aktivi-
teiten. De organisatoren 
van de aktiviteiten vinden 
dat de gemeente geen bouw- 
vergunning moet verlenen.
GEEN VERGUNNING
Marianne Swankhuisen. lid• 
van het Huurkomitee: "Een 
bouwvergunning voor Groenen 
heeft grote gevolgen voor 
de buurt. Ga maar na: ten 
eerste betekent het een be- 
■loning voor e.en spekularit 
die Jarenlang huizen liet 
verkrotten.En de huizen die

Voor wie het nog niet weet; 
Op het Frederik Hendrik- 
plantsoen gaat iets gebeu- 
ren. Al wekenlang zijn be- 
woners uit de Frederik Hen- 
drikbuurt, het Huurkomitee 
Hugo de Groot/Frederik Hen- 
drikbuurt en vele anderen 
koortsachtig.in de weer. Er 
worden foto's gemaakt; ar- 
chieve؛؛ worden nagezocht; 
er wor^t geknipt, geplakt 
en getimmerd. En dat alle- 
maal om op zaterdag 16 de- 
cember a.s.een tentoonstel- 
ling te kunnen openen. Een 
opening, die gepaard zal 
gaan met een grootscheepse 
opsiering van het Gat ذ  
Groenen

GAT VAN GROENEN
 ként het wel. Dat kale ال
open s؟uk aan het Frederik 
Heftdrikplantsoen,tusse؟، nr. 
١٠ en ه ٠'. ء ٠  dat stuk wil

grote eensgezindheid op protestb^
HANDHAAF DE HUURBES

late verschijnen van de 
wijkkrant,weinig bekénd^d 
kon worden gegeven, was de 
Grote Zaal van de Koperen 
Knoop behoorlijk gevuld.

Komitee ental van anderen, 
hield op 14 november j.1. 
een protestbij eenkomst in 
de Koperen Knoop. Hoewel er 
aan de bijeenkomst,door het

In de vorige buurtkrant en 
.dé wijkkrant stond al iets 
over <ie afbraakplannen, die 
de regering heeft voor de 
bestaande huurbescherming 
(afbraak van de huurbe- 
schermi^g betekent een aan- 
tasting van.de rechtszeker- 
heid van‘huurders; zie voor 
meer informatie de vorige 
buurtkrant of bel. iemand 
van het aktiekomitee;'tele- 
foon 845544.

AKSIEKOMITEE
Inmiddels is. een breed ak- 
tiekomitee gevormd zowel op 
stedelijk nivo als in onze 
buurt. Inmiddels ؟ijn ook 
duizenden handtekeningen 
verzameld . en hangen er -tal 
van. af fiches •bij buurtbewo- 
ners voor de ramen.Het buurtkomitee, waaraan 
wordt meegewerkt door afde- 
lingen van CPN, PSP, PvdA, 
PPR; efi D'66, door huurkomi- 
tee's, het Anti Spekulatie
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،ran groenen
*T ROERT ZICH

krijgen. En zolang die plan 
nen gemaakt worden, moet er 
zeker geen vergunning aan 
Groenen worden gegeven.
PLANNEN
Inmiddels is er een gesprek 
geweest met wethouder V .d . 
VI is. Deze beloofde dat de 
gemeente plannen gaat maken 
en dat أ hierover met de 

b^urt zal worden overlegd. 
Dat is niet tegen dovemans^ 
oren gezegd. De buurt zi't 
boordevol wensen en eise.n . 
ه ء  de tentoonstelling is 
alles te zien van de 19e 
eeuw tot 1978. Kom'daaróm 
allemaal kijken'.

hij wil bouwen, daar kan 
geen buurtbewoner in wonen; 
veel te duur. Verder zou. de 
afstand tussen de apparte- 
menten van Grçenen en de 
huizen in de Fagelstraat 
er achter nog geen ة meter 
worden. Dus die huizen moe- 
ten weg - ze zijn trouwens 
heel slecht'. Maar waar móe- 
ten de bewoners heen? • En 
wat. komt ervoor in de 
plaats? Daarvoor heeft de 
gemeente nog geen enkel 
plan. Wij willen betaalbare 
huurwoningen terug. En we 
vinden dat de gemeente hier 
voor samen met de buurt 
plannen moet maken, zodat 
spekulanten geen kans meer

Open: za. 11-?7.00 uur 
zo. 11-17.00 uur 

ma/di/wo. 19-21.30 uur 
De koffie is klaar.

TENTOONSTELLING
Frederik Hendrikbuürt ' van 
za. 16 dec. t/m ٧ ٠. 20 dec. 
Fred. Hendrikplantsoen 0؟.

enkomst؛
]HERMING

niet zomaar aan het protest 
van de overgrote meerder- 
heid van de ^sterdamse. be- 
volking voorbij zal ^nnen, 
gaan.

kunnen leggen.
De buurtkrant zal ٧ verder 
op de hoogte houden. Voor 
ons is overigens wél duide- 
lijk, dat de Tweede Kamer

Deze zwemvereniging heet• 
Z.A.R. (zwemvereniging Ad- 
miraal (ie Ruyter) en t^int 
in het Sportfondsenbad West 
woensdag van 18.30-19.20 ٧ . 
donderdag: İ7.30-19.3Q uur. 
zaterdag van 18.00-20.30 u. 
zondag van 1.2.20-17 .00'uur. 
Het inschrijfge^ bedraagt 
f.10,- en de contributie is 
f.75,- per jaar. Verdere 
inlichtingen kunt u krijgen 
bij: mevr. Nonnekes-de Wit 
(tel. 167066) tijdens de 
trainingsuren in het zwem- 
bad. KOMEN JULLIE MAAR EENS 
KIJKEN.

ZWEMMEN
^elke jpngens en meisjes 
houden van ،wemmen? Er is 
een zwemvereniging hier in 
West, die graag nieuwe le- 
den.inschrijft.
Je kunt er meedoen aan het 
zwemmen voor de diploma's A 
tot en met F. Daarnaast is 
er wedstrijdzwemmen. Kunst- 
zwemmen is er speciaal voor 
meisjes met muzikaal gevoel 
die iets willen presteren 
in het water.
Verder is er waterpolo voor 
meisjes èn jongens van 8 
to,t 30 jaar. Ook kun je er 
recreatief zwemmen.

Er bleek grote eensgezind- 
heid te"zijn onder de aan- 
wezigen, die er toe leidde, 
dat een resolutie naar de 
regering werd gestuurd, 
waarih de plannen voor af- 
braak van de huurbescher- 
ming scherp werden afgewe- 
zen. Ook werd.gezamenlijk 
besloten de pro؟estbijee^- 
komşt van heel Amsterdam(op 
7̂ november in De D.uif) tot 
een groot succes te helpen 
maken.
TWEEDE KAMER
Tal van buurtbewoners zul- 
len daar de eis 'Handhaaf 
de Huurbescherming kracht 
bij zetten, zodat de Tweede 
Kamer, als die op 29 no^em- 
ber hier een beslissing 0- 
ver: moet nemen, met goed 
fatsoen niet het Amsterdam- 
se protest (wat een direct 
gevolg is van de. beroerde 
woonsituatie • van velen van 
ons) naast zich neer zal
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BUURTAGENDA
Buurthuis de Reiger Buurthuis ,t Trefpunt 
van Reigersbergenstraat 6$ 3e Hugo de Grootstraat 5

NA 4IER OPVANG
Buurthuis 't Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat 5

ER IS NOG PLAATS....
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

donderdag: na 4 opvang: van 
4 tot half 6. leeftijd: 
6-9 jaar.
HET PROBLEEM
Nu zitten wij met het pro- 
bleem dat er eigenlijk ^eer 
kinderen komen dan dat er 
ruimte is. Per groep hebben 
wij ruimte voor maximaal 
15 kinderen. Het is niet 
verantwoord met meer kinde- 
ren in de zaaltjes te wer- 
ken. Deze zijn daarvoor te 
klein.yooral op de na 4 op- 
vang komen veel kindere؛ï. 
Van nu af aan kunt u Uw 
kind opgeven voor de na 4 
opvang. Als u Uw kind voor 
de na 4 opvang hebt opgege- 
ven kunnen wij u een plaats 
garanderen.Voor meer infor- 
matie kunt u terecht bij 
het buurthuis. Het team van 
het Trefpunt. Tel. 842473.

JUDO

over

Buurthuis ’tTre£punt 
3e Hugo de Grootstraat
,Er.xiin.noc kaatsen■ 'trsapg'i ■İI

Zoals u weet organiseren 
wij in buurthuis 't Tref- 
punt, naast andere aktivi- 
teiten.ook 'n na vieren op- 
vang en een woensdagmiddag- 
instuif.
maandag en dinsdag:na 4 op- 
vang:van 4 tot half6. Leef- 
tijd: 4-7 jaar/7-10 jaar. 
woensdag: instuif: 2 tot 
half 4. Leeftijd: 4-7 jaar 
/7-10 jaar.

KLAVERJASSEN
vrij klaverjassen: 
maandag van 12.30-16.30 uur 
vrijdag van 13.30-16.30 uur 
kosten: ƒ 1,- per maand.

NIEUWE KLUBS IN 1979
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

Kreatieve kursus voor 0س ه - 
ren. Donderdagmiddag van 
14.00-16-00 uur^ Kosten: na 
der te bepalen.

Eneelse konversatie VOOT 
ouderen (voor beginners) 
Tijdstip naar eigen voor- 
keur. Kosten: ƒ2,- per 
keer (betalen per maand).

GRONDGYMNASTTEK
^rondgymnastiek voor oudere ames:
dinsdag van 10.30-11.30 uur 
kosten: ƒ 12,- per maand.
YOGA
 oga-oefeningen voor oudere؛{
dames:
woensdag van 20.30-22.00 u. 
kosten: ƒ4,- per keer (be- 
talen per maand).
ZANGKOOR
zangkoor voor oudere dames: 
woensdag van ١٥.00-12.0؟ u. 
kosten: ƒ2,- per keer (be- 
talen per maand).
BILJARTEN
"biljart"-soos (ook kaar؟en 
en spelen) iedere middag 
(behalve woensdag)van 12.30 
-17. ٥٠ uur. Kosten: ƒ 1,50 
per maand.

KREATIEVE KURSUS VOOR PIJPEREN
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

- tekenen
- (kleine dingen)- draadfiguren maken

K ü t n t ا  ],Heeft u interesse

We zijn van plan om met een 
groep belangstellenden een
kreatieve kursus te houden

kreatief niet te moe•إل.ءوتممممبمر...



valt er veel te leren. Het 
is op dinsdagavond van 7 
tot 8 uur in de gymnastiek- 
zaal van het buurthuis. Het 
kost 8 gulden per maand. Je 
mag ook een keer voor niks 
komen kijken.

introduktie-middag met Vera 
en Bernard in buurthuis de 
Reiger, Van Reigersbergen- 
straat 65. Telefoniste in- 
formatie bij Sofia(telefoon 
84.56.76).

ZONDAGSE VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

er) te warden I "de Reiger". van Reigers- 
gauw mogelijk bergenstraat 65(tel.845676) 
ئ , buurthuis ا

medewerker(s terو 
kom dan zo 
praten met $ه £ غل

SOULBALLET
Buurthuis 't Trefpunt ^e Hugo de Grootstraat $
Cvoor 8 tot 16 jaar)
Op de maandag avond van 
half 7 tot half 8 is er 
soul-.ballet.De laatste tijd 
wordt er natuurlijk veel 
gedanst op muziek van John 
Travolta want dat vindt ie- 
dereeftleuk. Als je er nog 
niets van kunt, is dat niet 
erg want er zitten nog meer 
nieuwe kinderen op les. Het 
kost ƒ 2,50 per keer.Je mag 
ook een keer komen kijken.

VOS CURSUS
Buurthuis 't Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat $

met kinderen bij echtsch 
ding" en "de rechten en 
plichten van de patignt" en' 

"hoe schrijf ik een offiöi.- •jr 
 Sle brief", enz.Wil je mee؛؛ ٢٠

ê؛doen? Geef dit dan zo sn 
mogelijk door. Als je eferf 

 kind hebt dan kan opva■؛
 geregeld worden. Bel Thea؛،

.842473 telefoon

In januari '79 st'art op de 
dinsdagochtenden in't Tref- 
punt een V.O.S.-kursus. De- 
ze kursus zal 12 weken dü- 
ren; de totale kosten hier- 
voor zijn. fl. 25,-.
V-Q-S- betekent: Vrouwen 0- 
riënteren zich op de karnen- 
leving.
£٢ komen onderwerpen aan de 
orde als: "Wat gebeurt er

Buurthuis de Reiger orga؟i- 
seert iedere laatste zondag 
van de maand een open huis 
voor oudere buurtbewoners . 
Deze middagen zijn erg ge- 
zellig en druk bezocht. Het 
programma varieert per keer 
Totnogtoe waren we met drie 
vaste medewerkers, waarvan 
er nu tot ons verdriet na 
bijna twee j aar één weggaat 
Lijkt het jé leuk om vaste

voorbeeld of een patroon 
werken is immers' ook moge- 
lijk. Het komt er in de 
eer؟te plaats Op aan om met 
veel ل ه ء1ف2أ  te werken. Dan
komt het resultaat vanzelfwel. Dingen die u thuis no- 
dig^eeft en die . pinnen de 
kursus valLen, die kunt ال 
eventueel ook op de kursus 
maken. Dit gldt voor alle 
so؟rten dingen die wij hier 
onder noemen en eventueel 
ook aanvullende ideeën van 
Uw kant. Op 18 januari 1979 
houden wij een introduktie- 
middag om هآل1ء  drie en dan 
kunt u alle ideeën bij ons 
kwijt. Bij de dingen die 
mogelijk zijn denken we aan
- handwerken en macramé
- weven (band of raam)
- .kralenwerk
- plantenstokjes snijden
- lino snijden en drukken

MAATSCH. WERK
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

ochtend van 9.00-12.00 uur 
en op woensdagavond van 
19.3 2 1 . م00 ن  uur. Alle ad- 
viezen zijn gratis. u kunt 
ook bellen voor het maken 
van een afspraak, of loop 
gewoon even binnen en vraag 
dan naar Arnold Kooiker.

Als ٧ problemen heeft waar 
٧ met een ander over wilt 
praten, of waar u bij ge- 
holpen wilt worden, komt ٧ 
daneens praten met onze 
maatschappelijk werker. 2؟- 
als u hierboven ziet houdt 
hij spreekuur op dinsdag-

ASISTENCIA SOCIAL
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65

To-de 19.30 a 21.00 horas, 
da i^formacion gratis.
Uşted puede İlalar por te- 
léfono, para confir^ar una 
consult'a.pero tambien puede 
pasarse por esta y pregun^ 
tar por: Arnold Kooiker ة  
por Nicolas Fernândez.

Si usted tiene algûn pro- 
blema el cual usted quiera 
exponer a س  asistente so- 
cial para poder ser ayudado 
venga y hable con nuestro 
asistente social. Este
tiene consulta todos los 
Martes de 9 a 12 y por la 
noche س0ء ه  los Miercoles
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BURENHULP IN NOOD

de buurtbewoners, die uw 
hulp nodig hebben. Meld u 
aan als vrijwilliger, als u 
regelmatig een middag vrij 
hebt. u kunt overigens zelf 
bepalen hoeveel tijd ٧ er 
aan wi'lt besteden. Kom even 
langs bij buurthuis"de Rei- 
ger”, van Reigersbergenstr. 
65, of bel even op: tel. 
84.S6.76. Dankbare' men-

REKTIFIKATIE KERST
reiding^n kunnen treffen 
voor deze aktiviteit. Wat 
dit jaar betreft, moeten we 
dan ook afzien van de vie-

ring van 1e Kerstdag in ons 
eigen buurthuis.
Wij hebben n.a.v. het be- 
'richt in de vorige krant 
géén aanmeldingen .voor 
Kerst ontvangen, maar mocht 
٧ dat wel van plan z.ijn ge- 
weest, neemt ٧ dan vooral 
kontakt op met Sofia van 
buurthuis ؛'de Reiger".Sofia 
kan ٧ diverse alternatieve 
mogelijkheden voor de.Kerst 
viering ^oemen, zowel in de 
eigen buurt als daarbuiten. 
Volgend jaar weer als v.an- 
ouds: hopen wij.

In de vorige buurtkrant 
kondigden wij (buurthuis de 
Reiger) de jaarlijkse vie- 
ring van 1e Kerstdag in ons 
buurthuis aan. Wij vroegen 
daarbij tevens om aanmel- 
ding van deelnemers en 
vrijwilligers.
Tot onze spijt •hebben wij 
(tengevolge van een tekort 
aan mankracht) geen voorbe^

Al vele buurtbewoners,voor- 
al bejaarden,zijn in de af- 
gelopen jaren geholpen door 
vrijwilligers van de Buren- 
hulp in de Hugo de Groot 
buurt. De burenhulp doet 
(gratis) boodschappe؛،, ver- 
richt kleine ^araties, 
haalt medicijnen en derge- 
lijke voor mensen die daar- 
voor .opbellen naar buurt- 
huis "de Reig؟r" (de zetel 
van de burenhulp Hugo de 
Grootbuurt). Het aantal 
vrijwilligers is echter 
door verhuizing of andere 
bezigheden gaa^de^eg nogal 
afgenomen. De weinige men- 
sen die de burenhulp
vormen kunnen nauwelijks 
meer aan alle hulpaanvragen 
voldoen, want er zijn ieder 
٠ dag weer veel mensen die 
hulp vragen. Kortom: de bu- 
renhulp zit omhoog.
Daarom doen wij nu een be- 
roep op u. Help ons en help

PEUTERSPFF.T.ZAAÎ,
waar we op kunnen rekenen 
en voor u geldt: "wie het
eerst komt^.............. "
.Komt u zelf even langs tij- 
dens de speelzaaluur؛jes en 
vraagt u dan naar Lieneke. 
٧■ kunt dan zelf meteen éven 
kijken hoe het is en kunnen 
we wederzijds alvast een 
beetje kennismaken.
De.Reiger, telefoon 8.45676.

PEUTERSPEELZAAL n
zoek naar iemand, die bij 
ziekte 'in wil springen, 

dan wel• qua ١١٠٥٤< Diegene 
.opleiding (K،0 of K.V.J.V 

kleuterleid(st)ersakte) 0؛ 
en ervaring geschikt zijn. 
Diegene moet er ook een 
beetje tijd in willen ste- 

middel van kontak- •ة00ل,ken 
ten met ouders en peuters 

(voor een aangepast salaris 
20 orden. Voor؟ zal gezorgd 

uur per week). Is dit iots 
Kom dan eens'langs ال? voor 

r؛om half één of bel op na 
er) ,؛Lieneke (peu،erleids 

.845676 .tel

De peuterspeelzaal is 'op- 
zoek naar iemand, die zin 
heeft en tijd ^il besteden 
aan onze peuterspeelzaal. 
Het is n.1. zo. dat er maar 
één vaste leidster is, die 
iedere ochtend samenwerkt 
met een ouder of een stagi- 
aire. Maar wanneer de leid- 
ster uitvalt door kiekte 
dan ontstaat .er wel een e- 
norme verzwaring voor de 
ouders, omdat ze dan vaker 
moeten inspringen. Soms op 
 ^omenten, ■dat ze er eigen،؟
.lijk geen tijd voor hebben. 
Daarom is de speelzaal op'

De peuterspeelzaal is iede- 
re ochtend geopend van 9 u. 
tot half één voor peuters 
van 21 tot 4 iaar.
Op dit moment is de speel- 
zaal echter vol en' kunnen 
er géén nieuwe peuters wor- 
den a^genomen. u i â r de 
wachtlijst is erg kort en 
daarom worden ouders. die 
van plan zij'n hun Reuters 
binnenkort bij een speel- 
zaal aan te melden, gead- 
viseerd zich hu,alvast te 
laten inschrijven.Want voor 
ons is het prettig te weten
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MAAK JE  ZULKE FOTO'S
defotoklub is om de hoek
Buurthuis 't Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat

lijstje.ommetde 
hele groep Am- 
sterdam in te 
trekken en fo.to- 
reportages te ma- 
ken.
Er kunnen nog een 
paar mensen bij . 
Diegenen die in- 
teresse hebben 
kunnen woensdag- 
avond langskomen 
ه £- bellen' naar 
het Trefpunt (tel 
842475) en vra- 
gen naar Thea.

In oktob؟r zijii we gestart 
roet een fotoklub. We hebben 
een donkere kamer (doka) en 
we proberen nog meer mate- 
riaal aan te schaffen zodat 
de mogelijkheden groter 
worden.
Wat we allemaal doen: leren 
ontwikkelen afdrukken en 
vergroten,ook op groót fo,r- 
maat. We willen aktivitei- 
ten in en om het buurthuis 
fotografisch begeleiden. 
Zoals ' de buurtkrant, de 
wijkkrant en de "  
klub..
Ook staat op het verlang-

HUGENOOTJES
Niet-commerciële. mededelin- 
gen van buurtbewoners ' wor- 
den GRATJ$ geplaatst .in de 
buurtkrant. ال kunt uw tekst 
doorbellen op telefoonnum-
mer 862082. ل ه 8ه07ت ء .

hoog op de poten 
Wie kan ons in- 
lichtingen geven 
over waar Cruyff
Telefoon 825478. 
Hugo de Grootka- 
de 76"

Op 23 oktober 
j.1. is onze 
Cruyff weggelo- 
pen. Cruyff is 
een gecastreerde 
Cyperse kater 
mét • een klein 
kopje. Hij staat

SOOS IN TREFPUNT
genieten vangezelschap
Buurthuis *t Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat 5

genlijk is. We hebben alle- 
maal zoveel haast dat we de 
ander niet meer opmerken. 
Neem nu eens een 'a^ond wel 
de tijd voor Uze^.kom naar 
de soos in. 't Trefpunt, ge-, 
opend van 19.30. tot + ة3.3م  
uur,en geniet'van 't gezel- 
schap va.n een ander, laat 
een ander ook van Uw ■gfezel- 
schap genieten. Als ة  toe- 
Gallig niet zo'n zin heeft 
in 'n gesprek,dan is er ook 
nog de leestafel voor u be- 
schikbaar. Verder zouden we” 
erg graag 'vanU horen h'oe 
we 't. volgens u nog gézel- 
liger zouden kunnen maken. 
Daarom kom eéns kijken . eh 
vertel çns Uw indrukken en 
i،؛eeën.
Lies Mascini (barkomrais’sie)

veel clubs, gezellige, leer 
zame en sportieve. Over de- 
ze mogelijkheden heeft ٧ 
ongetwijfeld al eens gele- 
zen in deze buurtkrant.
Maar wist ٧ 00^ dat u hele- 
maal geen speciale reden 
hoeft té hebben om hier 
naar toe te ^omen؛ niet per 
se lid hoeft te zijn van 
een’of andere club?
't Trefpunt heeft namelijk 
ook een soos: een gezeild■، 
ge ruimte, waar u koffie of 
'n drankje kunt gebruiken; 
'en. vooral’’ook waar u Uw 
buurtgenoten eens • nader 
kunt leren kennen. Hoev؟len 
van ons lopen elkaar niet 
dagelijks voorbij, ai of 
niet groetend,zonder te,we- 
ten w أ٠  hij of zij nu ei

't Trefpunt, een mooie naam 
al lijkt die niet zo erg 0- 
■rigineel. 'n Naam, die wel 
aansluit bij -doel van 
ons buurthuis, namelijk een 
piekwaar, mensen elkaar 
kunnen ontmoeten,al of niet 
toevallig.'t Trefpunt heeft, 
hiertoe vele mogelijkheden.
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BESTEK 81 SLECHT VOOP
pvda & cpn, maar ook het amsterdci

wij zullen tegen regelingen 
zijn die slecht voor Am- 
sterdam zijn. Vandaar dat 
wij. als het Amsterdamse CDA 
tegen Bestek '81 optreden.
Wij konstateren dat Amster- 
dam, om de woningnood goed 
te kunnen aanpakken,ëen an- 
derfolf miljard gulden no- 
dig heeft. Wij krijgen،ech- 
ter per jaar zo'n ت00 ة ه0ه  
miljoen gulden. In die zin 
zijn wij ongelukkig met Be- 
stek '81, daarom liepen wij 
mee met de aktie'''£estek '81 
slecht voor Amsterdam". 
Louis Genet (PvdA):
"Tfc zie dat toch anders dan 
Theo (CDA). We zien toch, 
dat de kosten van levenson- 
derhoud blijven stijgen.Wat 
gaat er zo dadelijk met de
woönverbeteringssubsidie ge
beuren? Die komen op de 
tocht te st̂ an'. Individuele 
huursubsidies zullen terug 
gebracht worden.Dat zal be- 
 ekenen dat de gèrenoveerde؟
woningen een huur moeten 
gaan doen die voor de gewo- 
neman niet meer op te 
brengen zal zijn."

BESTEK

"Dus je kunt wel zeggen dat 
Bestek'81 slecht voor de 
Hugo de Groótbuurt zal
T^eo؟Heyne (CDA):
"Neen, je moet de zaken 
scheiden'."
"Nou weten we het niet meer 
zijn wij nu gek of is er 
wat anders aan de gang?" 
vragen we.
"Bestek '81 is wel slecht 
voor Amsterdam, maar niet 
voor de Hugo de Greotbuurt. 
Hoe kan dat nou?"
Theo Heyne (CDA):
"Je moet dat zo zien. Die 
dikke drie honderd miljoen, 
daar wordt in ieder geval 
een gedeelte voor de Hugo 
de G؛ootbuurt gebruikt. De 
Hugo de Grootbuurt kan re- 
kenen op financiële steun 
voor onderhoud van de hui- 
zen. De buurt staat echt

Theo Heyne (CDA): 
"^ee..eh,dat is niet juist. 
Ik wil als CDA-man niet 
praten van bezuiniging, dat 
zul je ^el begrijpen. Het 
is geen kwestie van bezui- 
nigcn, maar van minder 
groeien".

"Wat heeft dat voor de Hugo 
de Greotbuurt te betekenen? 
Louis Genet'(PvdA):
"Een konsekwentie is dat de 
wet op de stadsvernieuwing 
op de tocht is gezet. Dat 
betekent dat buurtverbete- 
ring moeilijk wordt. Ach- 
^erstallig onderhoud kun je 
dan niet wettelijk afdwi^- 
gen. Ook de huurgewennings-

Om te weten hoe slecht de 
bezuinigingsplannen van de 
overheid voor onze buurt 
gaan uitpakken, stappen we 
tijdens een raadsvergade- 
ring naar het stadhuis. We 
hebben al eerder kontakt 
met een aantal partijmensen 
gehad, dus het is allemaal 
^iet zo onbekerid voor ons. 
In de raadszaal is het een 
g؟roezemoes van jewelste. 
Eén of ander figuu؛ staat 
achter de microfoon uit te 
leggen dat er wel of niet 
ergens een fietspad moet 
komen. Niemand lijkt te 
luisteren. Schaeffer loopt 
met een pak papieren onder 
z'n arm,gewichtig langs een 
tafel.

HET IS GEEN KWESTIE VAN 
BEZUINIGEN, MAAR VAN MINDER 
GROEIEN (HEIJNE, CDA)

sub؟idie zal terug gedraafd 
worden, wat voor menden uit 
de Hugo de Grootbuurt, die 
naar een groter huis willen 
problemen zal opleveren".

"^]nheer Heyne, heeft het 
Amsterdamse CDA ten aanzien 
van de bezuinigingen in be- 
stek ’81 een andere mening 
dan het landelijke CDA? Dat 
is voor ons nogal•verwar- 
rend ؛ "
Theo Heyne (CDA):
"Wij staan voor Amsterdam 
en dat betekent dan ook dat 
wij bij de landelijke ov؟r- 
heid het maximale voor Am- 

' willen bepleiten. 
Wie die regering ook is,dus 
ook al zit het CDA daarin,

We komen voor Louis 
Genet van de PvdA en Theo 
Heyne van het CDA. Een man 
in livrei vraagt fluiste- 
rend wat we willen.Wij ١١١٠٠- 
ten naar de marmerzaal, 'hij 
zal dan zorgen dat de 
raadsleden.(Genet en Heyne) 
gewaarschuwd worden. Als we 
van koffie•■ zijn voorzien en 
in diepe fauteuils zitten, 
zetten ١١٢٠ de ■bandrecorder 
in de aanslag voor de ؟٠٢ - 
ste vraag.
"Bestek 81؛ is slecht voor 
Amsterdam, zeggen jullie 
partijen, dus ook het CDA. 
Vo؟r volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening wor^t 
3 5  miljoen bezui^gd. Is و
datjuist?"

14
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DE BUURT
ise cda tegen bestek 81

derwijs."

"Natuurlijk weten wه wel 
dat het christelijk onder- 
wijs goed werk verricht. E- 
re wic ere toekomt. Maar 
dat onderwijs heeft toch 
ook niks aan bezuinigingen? 

٢^٠٥  krijgt geen tijd om 
antwoord te geven, U'ant op 
dit moment komt een man in 
livrei melden dat er een 
"fraktieschorsing" gaat be- 
ginnen. Wat het ook mag 
zijn, Louis en Theo moëten 
er wel naar toe.
We lopen al vast naar de 
hal terwijl we nog snel een 
paar vragen proberen te 
stellen:
"Jullie weten dat op defen- 
sie en de BB niet wordt be-

ة ل ا0ق  en Theo lachen bij 
deze vraag maar blijven e- 
ven staan. "Dat is een a- 
part hoofdstuk", zegt Theo.

nog een ander"^e "'hebben

"ilpF
ءام؛م

ا ا ا : K A A I> ،A A I.

ieder geval niet bezuinigd 
mag wordejp.Of om het anders 
te zeggen: ٧٠٠٢ onze kinde- 
ren is het beste nog niet 
goed genoeg."
Theo Heyne (CDA)؛
"De scholen in de oude wij- 
ken krijgen al meer middc- 
len en er is geen sprake 
van enige bezuiniging؛" 
Louis Genet (PvdA) springt 
hier meteen tussen:
"Nou Theo, dat zit je nu 
toch wel zeer zonnig te 
verkopen.maar iedereen weet 
toch dat deze bezuinigingen 
een slechte invloed bullen 
hebben. Het aantal kinderen 
per klas kan bijvoorbeeld 
niet verkleind worden. Dat

GERENOVEERDE WONINGEN MOETEN 
EEN HUUR GAAN DOEN DIE VOOR DE 
GEWONE MAN NIET MEER 0? TE 
BRENGEN ZAL ZIJN (GENET, PVDA)

punt. Volgend jaar U’illen 
we per maand met een buurt- 
kraht uitkomen. Maar daar 
is wel extra subsidie voor 
nodig. Willen jullie• onze 
aanvraag voor meer subsidie 
steunen?"
Louis en Theo:
"Als jullie met de begro- 
ting zover zijn, moet je 
ons maar opbellen. Dan ku؛i- 
nenwij zien wat we kunnen 
doen".

Wij als redaktie zijn be- 
nieuwd wat het zal opleve- 
ren.

Gerard Schuur
Theo van Trier
Wim de Jong

is erg nodig, want ook jij 
weet dat in veel klassen 
tegenwoordig zo'n 50آ van 
de kinderen een andere taal 
spreken. Kinderen van gast- 
arbeiders en dergelijke. 
Deze kinderen behoeven ex- 
tra aandacht. Verder zullen 
er nog nauwelijks nieuwe 
 cholen worden gebouwd. Dat؟
zijn pröblemen waar we met 
deze bezuinigingen voor ko- 
men te staan.
Theo (CDA):
"Mag ik er even op wijzen 
dat de confessionele scho- 
len (christolijk onderwijs) 
hierbij enorm goed werk 
verrichten. Bovendien
krijgt Amsterdam al zo'n 80 
miljoen extra voor het on

vOöraan.'

"Tot nu toe hebben we daar 
niks van gemerkt. Wij heb- 
ben de indruk dat ■onze 
buurt juist âcht'eraan komt. 
Theo Hëyne (CDA) kijkt nu 
naar Louis Genet (PvdA) en 
vraagt:

• "In de laatste raadsverga- 
dering werd met name de 
H^go de Grootbuurt genoemd, 
niet waar ?"
Louis Genet zegt dat hij 
inde؟daad vragen heeft .ge- 
steld over hoe het er voor 
staat met de renovatie van 
het gemeenteblok in de van
P.eigersbergenstraat.
Louis:
"Tot nu toe heb ن  daar nog آ
niks over gehoord, dus ben 
ل س daar آ  niet zo opti- 
mistisch over. Ik wil dat 
eerst tot de bodem ' 
ken voordat ik wat durf.toe 
te zeggen".

ONDERWIJS
Voor ons zijn deze droevig 
ste!iunende antwoorden voor- 
lopig voldoende. We willen 
nu nog even weten wat voor 
slechts Bestek '81 in petto 
heeft voor het onderwijs in 
onze ■buurt. •

"We'willen jullie nü wat 
vragen over het onderwijs. 
Zoals jullie wel zullen we- 
ten hebben onze kinderen 
uit de Hugo de Grootbuurt 
minder kansen om door te 
studere؟ dan kinderen uit 
pakweg de Minervalaan. Wij 
zijn van mening dat onze 
scholen extra middelen moe- 
ten krijgen, en dat er in

15
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VERVOLGBESTEK 81
gesprek met meerten, cpn

iedereen ■ zovoel mogelijk 
geld uit zijn zak te ki؟p- 
pen en hoe het er over ti^n 
jaar uitziet intere$seert 
ze weinig.
Hoewel Bestek.'81 slecht 
voor de buurt is, blij kt 
wel dat wanneer er meer ver

oorzaakt door lonen.Ik weet 
allee^ niet of dit waar is, 
er is best kans, dat de lo- 
nen op een heel andere be- 
groting staan, waarschijn- 
lijk onder Binnenlandse Za- 
ken. Ik zal dat eens uit 
zoeken. Dat zou te gek zijn

IK KRIJG DE INDRUK, DAT DE 
REGERING AES EEN STEL WILDEN 
METHET KAPMES ©VERAL STUfcKEN 
HEEET ZITTEN AFHAKKEN ALLEEN 
OM HET NAAR DE GROTE CONCERNS 
TOE TE DRAGEN (MEERTEN, CPN)

zet komt het CDA. door de 
knieën gaat en er veel be 
houden kan blijven voor 
buurt.
Om het hoofdstuk af 
sluiten:iedereen is terecht 
boos op Bestek '81, !«aar 
het is nog niet gezegd dat 
het zo door gevoerd wordt".

de
te

Ik krijg de indruk •dat de 
regering als 'n stel wilden 
met het kapmes overal stuk- 
ken heef.t zitten afhakken 
alleen om het naar de grote 
 oncerns toe te draşen. Het؟
is zonder flieer duidelij k, 
dat de regering bang is 
voor de kapitalistische 
crisis, zij proberen nu om

Wat betekent de bezuiniging 
٧٠٥؟  de woningbouw en reno- 

vatie in de Hugo de Groot- 
buurt?
Meerten : "Dit is een cata- 
strofe voor de woningb©uw. 
Er warden een aantal reno- 
vatieprojekten onnddig ver- 
traagd of zelfs niet uitge- 
voerd. Persoonlijk vind ik 
die hele bezuiniging geen 
doordachte operatie.

ONDERWIJS
Meerten : "V/at het bestek 
vo؟>r het onderwijs gaat be- 
tekenen is nu nog niet te 
overz^en. In vergelijking 
met de rest van het land 
heeft Amsterdam al een hoop 
ext^ voorzieningen: het 
A.B.C., het aantal boven- 
talliğe leerkrachten en bo- 
vendien hoeft bij het ba- 
•sisonderwijs het school- 
hoofd geen eigen klas te 
houden. Ik ه ة1ة ه £ niet, dat 
hier problemen mee zullen 
komen, maar ik denk wel dat 
een aantal nieuwe projekten 
zoals middenschool en klein 
schaligheid tot mislukken 
gedoeïfd zullen zijn. Als 
Heijne zegt dat die 80 mil- 
joen niet ^eel geholpen 
hebben, , dan kijkt hij al- 
leen naar h؟t direkte re- 

. sultaat. Maar als je mensen 
een betere plaat in de 
maatschappij kunt geven , 
dan vind ik dit het zeker 
waard".

GEZONDHEIDSZORG
Meerten :"Ik vind van groot 
‘ dat hulp in de eer-
ste lijn wordt verbeterd. 
Het b^ngt de gezondheids- 
zorg dichter bij de mensen 
en is bovendien een verbe- 
tering van de totale zie- 
kenzorg. Het kan misschieri 
betekenen, dat ziekenhui،en 
hun canaciteiten beter kun- 
nen gebruiken".

DEFENSIE
• Meerten :’"Hier wordt niet 
op bezuinigd. Volgens zeg- 
gen wordt'de verhoging ver
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BEZETTING
reaktie doerga

voort, al zal er . opk naar 
'andere methoden gezocht 
worden om leegstand tegen' 
te gaan.

spandoek gekocht kan worden 
dat nog voor de kerst zal 
•worden opgehangen. Onder• 
tussen duurt de bezetting

E
en eerste reaktie op de 
open brief aan mr. S.R. 
Doerga kwam nog kort 

voor het ter ■perse 
gaan van de krant
binnen.Doerga hee^t de toe- 
zegging gedaan de panden 
.2" en $7' in de van ölden- 
barneveldtstraat niet te 
zullen verkopen. Hij be- 
loofde deze woningen weer 
te zullen gaan verhuren. Of 
^it inderdaad gebeurt,, zul- 
len wij al.s buurtbewoners 
in de gaten moeten houden.

25
Over de woning op 25' zei 
Doerga. nog, ؛iat hij. die per 
se wilde verkopen. Of hem 
dat inderdaad lukt hangt 
voor een groot deel af van 
een eensgezind optréden van 
buurtbewoners die solidair 
zijn met de bezetters van 
het pand. Natuurlijk berust 
de. bezetting van 25' ؛zie 
de foto hiernaast) voor een 
deel ه ء  toeval. Er hadden 
 ' vengoed andere؟
leegstaande etages bçze؟ 
kunnen worden in de van 01-
denbarneveldtstraat en deFred. Hendrikstraat. Er is 
namelijk de laatste maanden 
een stroom van tips en •rtel- 
dingen over langdurig leeg- 
staande woningen bij het 
'Anti Spekula؟ie Xomitee 
binnéngekomen. Dit getuigt 
van grote betrokkenheid van 
de buurt bij de bestaandè 
woningnood. Ook hebben vele 
buurtbewoners zich solidair 
verklaard met.de bezettings 
acties van het Anti Speku- 
latie Komitee. Verder kwa- 
men een aantal *' 
giften binnen waarvoor eön

Kamer. Het protest droeg 
ertoe bij dat de kamerleden 
hun beslissing hebben »*it- 
gesteld.tot januari.Uitstel 
moet afstel worden.Wij hou- 
den ٧ op de hoogte.

HUURBESCHERMING 2
ners •aanwezig en honderden 
handtekeningen van buurtbe- 
woners 'werden geteld. Oor- 
spronkelijk zou de Huurbe- 
scherming op ■29 .noy. behan- 
deld worden in de Tweede

ء  Tweede Kamer is door de ه
knieën gegaan.Mede door het 
fellë protest van Amster- 
dammers, bij een in de Duif 
op maandag 27 nov.j.l.Daar 
waren tientallen buurtbewo



يFi STEREO: 2م «٧٠٠ •ه Groot،u*،t 3آ 'ب  م
TELEVISIE Hugo d• Groolp،eln 1 (boven)

م س ء ا . g ا r a m m o f o o n p la t e n  Hugo da
AM $TER DAM 020 . 84 ة4 4آ ٠ TELEFOON

elcanto
kortingهحءسمه،ل^ Alle naalden in

van der Poel
Tweede 

Hugo de G rootstraat 25 
telefoon 842344KEURSLA6ER

lOolieboUen v o o r fl3.49

snackbar
tL O Ö T S J E

Frederik Hendrikstraat 77

Speciaal TJ.W adres voor planten! .؛د م؟؛؛أإجا

Bloemen en)
‘.Mcndritetraal 7l*Amsterdöm-Telefoon020*8477Êماآإلءيم،أآ

AARDAPPELEN,GROENTEN&FRUIT
G eb r.E ijp e

HugodeGrootpleinlO
tel.845589

٨  .  miltenburg
ئ  fO ffiiketbakkerij

٦٨٨٨٢ Frederik ٠ ٠  Hendrikstraat 90
٠ -ا ا ا ٠  tel. 824498

zwemvereniging

Admiraal deRuvter
(sportfondsenbad west)
.diploma zwemmen 
<at/hif>
.waterpolo
<van8tüt30jaar>

Zaterdag van 18.00 20.30uur 
Zondag van 12.2017.00uur

trainen iedere
Woensdag van 18.3Ó_19.20uur 
Donderdag van 17.30-19.30uur

INSCHRIJFGELD f.10.- KONTRIBUTIE ƒ.75.- PER م م ع  
Inlichtingen: telefoon 167066



WIJ LEVEREN NU RECHTSTREEKS AAN ٧ :

SCHAKELKLOKKEN
1. Schakelklok ٨١^١  gangreserve,

2 maal in, 2 maal uit ƒ 32,50

2. Sc^kelklok ٧٠٥٢ 2 dagprogramma's,
(2 schijven, 2 schakelaars, 4 ruiters)

ƒ 68,50

Bovengenoemde prezen  zijn  per stuk.

Geschikt voor aquaria  en Uw 
in b raa k b ev e ilig in g .
Ook ^© ءه ٧١١٢  afspeelapparatuur 
etc. eto.

٢٢ '.،أسص،

I I

INDUSTRIE PRODUCTEN COMPAGNIE B.V.

AMSTERDAM-HUGO DE GROOTKADE 2 -TEL. 0 3 0 -&4 23 25

voor al uw sanitair
loodgieter

REVE
3ehugodegroot- 
straat 15 
tel. 84 26 06

Koop bij Onze Adverteerder.

snackbar
JOLANDA

• fRED. HENDRIKSTRAAT ا ء و  • TEU.:3 8 ه4ه م ب •

diereııshop
Z 9 M G O  d e  g r o o t s t r a a t  9  TEL. 8-4 5 8 2 2

SPITHORST
/O E D İN G S -E N  V ER20RGING 5ARTIKELEN, 

OOK-WATERPLANTEN EN 
T R O P ^ C H E ة ا/ا5مس  

KORTOM,
AL-LE5 VO O R  u W  D lt R  

V I N D T U H I E f t !

IMOC>ERN£2AAK MET 00ءه ء س ء آلآ SERVICE ء
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