


.ang nummer een؟vijfde jaai

VIOET VERDWIJNEN
wel mogelijkheden

Wij : Wat denkt u van 
€٠١١ vakbond voor klei- 
ne winkeliers?
BELANGEN VERENIGING
"Een vakbond is een 
groot «oord....Het is 
voor een buurt d^ht 
ik veel beter om een 
soort • belangenvererii-. ة . . س

_
Want er wordt maar o- 
vèr je beslist,ze doen 
maar. ' 1 ؛ ؛ »ad er nog 
nooit van gehoord, van 
dat winkelplan ه ء  al 
dat gedoe en noil lees 
je dat dan in de krant. 
Als we nou met elkaar 
ons sterk zóuden kun- 
nen maken,zodat je in- 
zage krijgt in die 
plannen en wat de ge- 
meente gaat doen.. Dat 
je met elkaar -je''be.• 
langen behartigt - in 
zo'n buurt. Want als er straks echt iets • 
gaat gebeuren is dat 
natuurlij إ  heel in- 
grijpend. Als buurt 
moet ءؤ je veel meer 
kunnen verweren tegen 
al dat gedoe. Ook in 
de gemeenteraad. Als 
eenling ben je niks. -• 
helemaal niks.Ze v؟ge^

ءل ؛٠  van de tafel.Al- 
leen als je met z’n 
allen beiıt. . Ja, dan 
zullen ze rekening'met 
je moeten houden.". .

Wim de Jong 
Alma' Jongerius

voor ons is . het be- 
lan؟؟^'k dat je een 
goedlopende ' 
naast je hebt- die veel 
publiek trekt.-
BROODJES
Hiernaast was het •een 
tijd leeg en toen heb- 
ben we als winkeliers 
onder mekaar ~~ 
bij de makelaar. Dat 
heeft in' zoverre sue- 
ces gehad, dat er nu 
weer een broodjeswin- kei zit. Mensen willen 
g«woon aktivitéit in 
hun buurt houden.
Zo moet je -op kunnen 
boksen tegen de grote 
zaken. Want die d?aai- 
en ons natuurlijk-toch 
de nek. om als hét zo doorgaat. إ

ONTVOLKING
Wij : nu stond 'er in 
■het Amsterdams Stads- 
-bladdat de buurt ont- 
volkt en dat de ge- 
meente •plannen heeft 
voor de winkels.
"Ja, als de >'»'»۴٠ ont- 
volkt krijg je natuur- 
lijk minder mensen. 
Maar -ik begrijp er 
niets van: hoe Ouden 
zij nou vooruit kunnen 
beslissen welke win- 
kels er weg moeten en 
welke' niet?"
Waar je op moet letten 
is,, dat winkels niet 
leeg komen te staan. 
Dan loopt - het terug 
want; mensen hebben een hekel aan een winkel 
waar-niets instaat. En

buurtkrant hugo de groot

CIMK: HELFT WINKELSi
Mevrouw Spithorst, winkelier, Zİ€

en dat je؟t je zor؟mo 
belangstelling voorde 
mensen hebt.
Ik vind als je toch 
achter de toonbank 
moet staan, kun je het 
net zo goéd vriende- 
lijk doen.
BANG

niet bang ^٠٥ Je moet 
zijn dat ze eens er- 
gens anders kopen. Ze 
ogen van mij gerus t.؟ 
kattesnoepjes komen 
halen al kopen ze de 

,blikken ergens anders

van de grote super-' 
lijden heb- ق markten 

 ben, maar och...op dé؟
duur raken we allemaal 

ken op de zelf-؟ek؟uit 
bediening. Als je zeg 
maar een fles cola wil 
bben en hij staat؟h 

niet in het rek, dan 
m niet voor' ٠* hal'en 

je, maar in de kleine 
winkel z.eg je "nou ik 

-k^k even iK het maga 
ijn” en dan haal j e؛، 

 het. Dat waarderen هق
mensen gewoon.
Er komen hier mehsen
er komen hier mensen binnen 
die KOMEN helemaal niet wat
KOPEN MAAR DIE KOMEN GEWOON 
EVEN PRATEN

raar ze goedkoper, zijn؛ 
Dat. zou ik zelf ook 

doen؛
Het voordeel van de 
g^te winkels is dat 
niet bang bent dat j٠

ءا>ا je iets نهءء>اة-ه!ه
wordt. Ik wil zeggen 
tegen de winkeliers, 

het je J،iet ؟je al ؛da 
bevalt, je het terug 
moét kunnen brengen7 
Als mensen weten dat 
dat kan,komen ze snel- 
ler over die drempel. 
Je moet met de tijd 
meegaan. Dat kunnen we 

 van de grote zaken 1ء-
ren. Als je service 
verleent ei] de mensen 

tegemoet م ؟>،ء؟ن؟ ء  komt, vind ik dat je ه
t wel redden kunt؟h .hier

binnen,die komen hele- 
maal niet wat kopen 
maaT die komen gewoon 
even praten. Nou ja, 
ga nou eens naar $imon 

Wit.Ze zien je aan- ؛١٠ 
komen zeg ؛

SERVICE 
inkels hebben»؛ Kleine nog best een kans door 

geweldige service te
 verlenen؛

Je. moet het gewoon 
ens tegeno-؟ zien als 

ver mens dat de mensen 
het prettig vinden om 
bij je binnen-te komen 
Eerst gaat het over de 
kanarie en dan over. de 
kinderen pn dan komeii 
de andere, moeilijkhe-
Als kleine winkelier

Het ،،at volgens CIMK 
slecht met onze 
winkeliers in de 

Hugo de Grootbuurt. 
Onlangs werd door het 
Centraal Instituut 
voor het Midden- en 
Kleinbedrijf(CIMK) een 

. rapport uitgebracht. 
Hierin staat d^t o.a. 

.door de terugloop van 
net aantal inwoners in 
onze buurt ook de 
koopkracht is afgeno-

WINKELCENTRUM.
Het 'CIMK kom^ tot een 
aantal oplo'ssingen•Het 

 komt eTO .>؛ neer dat on•؛
geveer de helft van 
het . aantal winkel? 
moet verdwijnen.Tevens 
moeten de winkels meer. 
geconcentreerd•worden. 

et Hugo de؛، Met name 
Grootplein zal dan 
zo'n. winkelcentrum 
worden.
Be buurtkrant stapte 
naar een middenstander 

Hugo de 2؟ in de 
Grootstraat.Mevr.Spit- 
ho.rst van de dieren- 
shop, in de hele buurt 
bekend (zeker bij de 
dierenliefhebbers)jWil 

-0 er wel een woordje 
ver zeggen., "Kom wel 
tussen één en twee uur 
want dan heb ik de 
winkel op slot. ©ok 
winkeliers willen wel 
eens wat eten".

Als we haar vragen wat 
ze van deze slechte 
berichten vindt: "Ik
feloof dat we als 
leine middenstand wel
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VOORWOORD
Amsterdam blijkt dat 
veel buurtbewoners hun 
krant erg waarderen. 
Dit is voor de redac- 
tie een eno؟me rugge- 
steun. In de volgende 
buurtkrant zullen we u 
verslag doen van dit 
onderzoek.

LAY-OUT
Hans Hartman 
Alma JOngerius 
?enny Schouwink Wim Stevenhagen
FOTO'S
Cor Bergveld 
Wim de Jong 
Gerard Schuur 
Theo van Trier
GEEN STRIP
deze keer.
DRUK
studio Pierré

ADVERTENTIES:
Wim de Jong 
Rosmarijns؟eeg 21 
Telefoon ^$١٠٠$ 
Tarief: f.5,- per cm.

voorbij .
MIDDENSCHOOL OUD pag14 
WEST KOMT ER.
Als u uw kinde- 
ren nu aanleidt, 
dan moet ?ais 
wel toestemming 
geven.
REIG؟R IN OOR- pagie 
LOGSTIJD. Wel en 
wee van buurt- 
huis tijdens be- 
zetting.

buurt. Bij ons is 
nieuws gé§n koopwaar, 
immers buurtbewoners 
maken op democratische 
wijze uit wat er in 
moet staan.
Uit een onderzoek door 
de Buurtkrant i.s.m. 
de Universiteit van

REDAKTIE
Tineke Bongaertz 
Cor Bergveld 
Peter Donker 
Carla Geldof 
Hans Hartman 
Dick v.d. Heijden 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Gerard Schuur 
Wim Stevenhagen 
Theo van Trier
REDAKTIE-ADRES
van Oldcnbarneveldtstr 
104"” (tel. 860713).
TYPEWERK 
Tineke Bongaertz 
Hans Hartman
OMSLAG
Gerrit de Jager 
Wim Stevenhagen

WEINIG BELANG- pag.8 
STELLING PR0BLE- 
MEN. Winkeliers- 
ver. Bilderdijk- 
Clerqstr. klaeen 
zich af.
BUURTAGENDA met pagio 
belangrijke a- 
dressen.
BUURTACTIE pagl2
DOOR’. Tentoon- 
stelling over 
Groenens .Gat is

Beste buurtgenoten. 
Vergezeld van de beste 
wensen voor het nieuwe 
j aar ontvangt u hier- 
bij., de buurtkrant op 
oen nieuw formaat. 
Waarom zo'n klein 
boëkje?Omdat de buurt- 
krant, vanaf heden 
maandelijks zal ver- 
schijnen en daardoor 
stond de redactie voor 
de keus: ة ء  een dunne 
krant.op het oude for- 
maat,óf een wat dikker 
boekje. We kozen voor 
het laatste.Een blaad- 
je op dit formaat is 
niet ongebruikelijk. 
Wie kent niet de 
gids, het Tros-kompas 
of de Vpro-gids? Mocht 
u bezwaren hebben te- 
gen onze keuze, laat ٧ 
ons dat dan weten.
Het is de bedoeling 
datu voortaan de 
buurtkrant ongeveer 
halyerwege de maand 
ontvangt, want aan het 
beşin van elk ؟ ؟ >aand 
krijgt ٧ de wijkkrant 
al. Zo proberen we u 
zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van 
wat er omgaat inde

INHOUD
CIMK: HELPT WIN- pag.4 
KELS MOET VER- 
DWIJNEN. Mevr. 
Spithorst over 
kleine midden- 
stand: "Als we 
ons nou eens sa- 
 "nen sterk maken؛
EINDELIJK: actie pag.6 
voor renovatie 
heeft resultaat. 
H^HRBESCHERMING: 
actie gaat door؛



© ١١̂  der
* " م
Hugo de Grootstraat وت 

telefoon 842344

L E T O P U !  L E T O P»!
voor U w  Chocolade - ا،ه»ا G ocdkoopiic 

î؛ » ؛ ؛ !Itoxcn bonbons - A iocpfM  - k ock

Uw  uifgavcnH” >ءا >؟  ا
V؛ oor Cadeau Boxen bonbon 

!M؟!pfij د  guldens onder ي
١u،ck K ersVerïüü»

ا؛1 حمئ د ع ا ؛ Komt U!٠٠١٠٠ tot *km ٠٠١<k أ cvcn Tuyp’s SupcrChocolatcric م _م
ف>اماه ٦٢ م ه مهد مث سا <ل ل سإ

Café 
ugo de Groot

Voor em goed.ج أ -en ge محل
zelljgheid moet u tóer 2 ذ إ ذ آ ا  

W e  hebben een goed ط  -لل
jest en. een flipperkast 
W e  draden ص  meegeno- 
m e n  pJateû^râ^g...

T W E E D E  
H U G O  D E  G Ü O O T S T R A A T ول 

SoorthulsHART
Voor af uw S|Hjrtarl،kekn ٠

Fred. Hendrikstraat 103 
Hugo de Grootstraat 13

Hoek ̂ .het plein عه
.VëWsporten 
٠ Mang«ispart«f<3 .tel؛3

speciaJileit hamburgerssnackbar
JOLANDA

آ:.هو ٠٠ ٠٥ ء ا •
• TRED. HENDRIKSTRAATا ء ء  •

٧٨٨٢ ai u w  sanitair

loodgieter
REVE

3ahugode groot- 
straat 15

tel. 842808
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Iteblok
c EINDELIJK

٤ Na jarenlange strijd renovatie أ
aan) . Niet aan alle 
wensen van de bewoners 
 tegemoetgekomen en ل5
voor een alleenstaande 
bejaarde kan de toe- 
komstige huurprijs ook 
nog wel een probleem 
zijn. Zeker als door 
de overheid geprobeerd 
wordt de h^ura،hter- 
stand door te bereke- 
>ien in de nieuwe huur- 
prijs.
Maar als alles door- 
gaat, komt er een pri- 
ma huizenblok in de 
buurt.En als je boven- 
dien bedenkt dat het 
blok nu niet afgebro- 
ken hoeft te worden en 
daar geen peperdure 
appartementen gebouwd' 
zullen worden,dan moet 
dë coiiclusie zijn dat 
door de bewoners van 
het gemeenteblok enorm 
veel bereikt ول door 
jarenlange strijd!

م ه د م <de ...3europer،er ؛

ƒ135,- HUUR
٠٠ huur zal voor het 
A-type(het meest voor- 
komende type) ƒ 135,-- 
bruto gaan bedragen. 
Huursubsidie wordt 
niet gegeven.; wel een 
huurgewenningssubsidie
BEZWAREN.
Al met al een redelijk 
resultaat fal kleven er wel enkele bezwaren

en

>rden. Er komt een ؛؛-doucheruimte. De 
[nnendeuren, ventila- 
ekanalen en leidin- 

Worden vernieuwd, 
komen nieuwe pla- 

Over de vloeren 
orden platen aange- 
racht. De kozijnen 
Jïden vernieuwd. Al- 
 wordt geschilderd ءء
»• ee^ electrische 
suropener zal worden 
.ngebracht؛

 Daarom werd op 13 dé؟
j.1. een bewonersvei 

ه  gadering gehouden «ا
 de renovatieplann؛

werden besprokn 
toegelicht en waar 

،١١٠ mogelijkheden van 
 huisvestin؟ werden b؛

mei ١٠٠ sproken.Bijna 
sell waren op de verg، 
dering aanwezig.
ENQUETE

k de..٠ف Toch zijn 
 plannen nog niet def؛

nitief.Nu■ zal er eer 
nog een enquête komd 

OV( ءمهه0سم^ء onder de 
de plannen en daari 
gaan de plannen t 
goedkeuring naar I 

[gemeente en het rij jj ءل؛ءل .
SANITAIR ئ
٧٣١ de voorliggen 
plannen staat echte 
wel vast dat alle keu 
kens in het blok hele 
maal vernieuwd ZUİİÇ

jaar lang gezamenlijk 
als huurders weet vol 

leb je؟ dan ؛houden ٢٠ 
kans da، iets lukt.[)it 

tal ه0زلم verhaal zal u 
van bewoners van het 
gemeenteblok aan de 
van Houweningen- en de 
van Reigersbergenstr. 
bevestigd worden als u 
ernaar vraagt. Precies 
zo is het hen ook ver- 
gaan. Vanaf 1972 heb- 
ben ze eensgezind ge- 

-e؛ijverd voor verbe 
ing van de woningen.؛■ 

En nu lijkt er dan 
eindelijk iets te gaan 

n nog؛؛gebeuren. Het k 
wel tot 1980 duren, 
maar toch zit er nu 
eindelijk perspectief 
in de slepende affaire 
De gemeente heeft nu 
iedereen een voorlich- 
tingsboekje gestuurd 
waarin de renovatie- 
plannen zijn uitge- .wer^t

We weten allemaal, dat 
dit een buurt met 
slechte woningen is. 
Alles is zo'n 90 jaar 
 Er zijn krotten .هعإ0
bij en hele leuke WO-, 
ninkjes. Een deel is 
yan de mensen zelf,een 
ander deel van huis- 
bazen en dan is er' ook 
nog een gedeelte ei- 
gendom va^ de gemeente 

"  ie gemeente zal wel؟
een prima huisbaas 
zijn" denkt ٧ mis- 
schien"want volkshuis- 
veşting wordt toch al 
إ aren door de PvdA ge- 
rund.", ^ee lezers, zo 

. !het'helaas ni^t ءل
STRIJD
Als je van de ■gemeente 
huurt, moet jé. blijk- 
baar aktie ondernemen 
OB je huis een beetje 
tochtvrij en lekdicht 
te krijgen.
En als je dan zo'n zes

HUURBESCHERMING
Akties hebben succes

Inlichtingen en hand- 
te^eningenlijsten kunt 
u krijgen op Rozenstr. 
6/32. De aktie duurt 
voort!

an, óók in pro-؟ g؛"e 
c^es waar zes jaar؟vi 

geleden de huu^be- 
scherming is afge- 
schaft en waar men er- 
taring heeft met de 
ellende " ”»۴ afbraak 
van de huurbescherming

• .toe leidt

antasting van de huur 
esche^ming want j٠ 
eet hét maar nooit 
ls het CDA gaat stem- 
en voor een wet. st Amsterdamse Comité 
seft nu ruim 40.000 
andtekeningen .verza- 
eld. ٥٠ aktie slaat

het kabinet.

7

DEMONSTRATIE
Niettemin kondigt ١٠٠ 
Comité aan dat op za 
terdag ١٠ februari' ٠« 
massale landelijke de: 
mo^stratie gehoudë 
zal worden tegen d

de meeste fracties van de Kamer t.a.v. de wet 
op ٠ de afbraak van de 
huurbescherming: "de 
reacties van de frac- 
ties zijn bemoedigend; 
bet betekent . een re- 
gelrechte ■nederlaag 
voorde harde lijn va^

Het Comité Handhaaf de 
Huurbescherming Am- 
sterdam (waarin o.a. 
 •--- e Amsterdamse af. delingen van؟11
partijen zittèn, be- 
halve de WD) reageert 
positief op de voorlo- 
pige standpunten van

He؛:
Hugo
Onla:
Cent
VOOT

ه ء1ئ
 Hier.ءءهء,

. dóor-, 
iiet 

. onze 
kóop 
şen«!
WIN
Het
aan،
komt'
treve
het
moet;
moet
gecoMet ;
^٢٠٠
zo'n
word
naar 

. in I 
 Sro؟

ho'rs 
shoj 
bek< 
die|

ver؟
tusi
win)
win!

een؛
Als
ber:
geit

kle؛
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WEINIG belangstell: mg problemen
traat geven hun mening؛ Winkeliers Bilderdijk- en Clerc

in polders en weilan- 
den woongemeenschappen 
als Almere en Bijlmer- 
meer te maken. Waarom 
wordt de stadsvernleu- 
wing niet wat groot- 
schaliger' aangepakt. 
De mensen willed lie- 
verin de stad blijven 
wonen ^its er dan ook 
dezelfde woningen
staan als elders. Bo- 
vendien hoeven de men- 
sen dan niet elke week 
zo'n 10 tot ١$ uur on- 
derweg • ء ل ر م.'م ب '■ 
G-J. Schuur,secretaris 
înkel-iersver. İ.O. 
Bilderdijk-Clercqstr.

niet vroeger de hande 
geweest die Ajnsterdai 
in de Middeleeuwen en 
daarna tot bloei heeft

ةا

at؛، tijen behalve de 
weinig be- ١٨٢٥ zwakke 

de ٣٠٠٢ langstelling 
middenstand" Wanneer 
er niet op korte ter- 

de gemeente ه0إ  mijn ؟
wordt ingegrepen ^an 

sombe.r ؛ dé toekomst er؛ 
uit'zien.
STADSVERNIEUWING 
Waarom stopt de 
meente er niet mee om

voor dİB meeste bran- 
tbch een behoor- ؛ c^es

• lijke boterham in. 
Wanneer echter de ge- 
meente wat meer aan- 
dacht zou hebben kan 
deze boterham echter 
veel beter worden n̂ 
bovendien' zouden er 
dan een groot aantal 
arbeidsplaatsen '• bij 
kpmen wanneer de hele 
winkelstand in.de- stad• 

ond'er de loupe. ؟een 
dt genomen. ' Deze؛wo

liikt me ء'ء فم ©آ ■ ء
zeer belangrijk 

.voör de hele economie 
van de stad. Is het

de binnenstad komen; 
٠٠٢ bus. trein en tram 
duurt dat meer dan een 
uur en bovendi en sta 
je dan vaak als harin- 
gen ط  een ton, vooral 
bejaarden vinden dat 
niet leuk en blijven 
dan maar liever thilis. 
Ditzelfde geldt uiter- 
aard ook voor mensen 
uit de omgeving van 
Purmerend, Haarlemmer- 
meer enz. Erger nog, 
de reistijden zijn dan 
vaak zolang per open- 
baaT vervoer dat het 
bijna zi'nloos wordt om 
naar de grote stad te 
gaan.

•tfinkelen steeds meer 
als een vorm van re- 
creatie beschouwd. 
Vooral als men in ،١٠، 
bezit is van een auto. 
Soed merkbaar is dat 
op de vrije zaterdag. 
Veel mensen- die buiten 
de stad zijn gaan WO- 
nen.komen dan in grote 
getale met de auto 
naar Amsterdam.
Helaas geeft dan het 
parkeren, grote proble- 
men. Vaak moet een 
lange tijd gedocht 
worden naar een plaats 
voor de auto. De men- 
^en gaan echter on- 
danks dat probleem 
niet met het zeer slechte openbaar ver-' 
voeT. Per auto kun ie 
vanuit Zaandam in on- 
geveer ^٠ minuten in

Bijna dagelijks' kun je 
in de dagbladen en ook 
op tv de problemen van 
de middenstanders ho- 
ren. toze verenigin* 
wil zich daar echter 
niet zonder meer bij 
aansluiten. Dat wil 
'dus niet zeggen dat er 
geen problemen zijn.De >ev©lkin«safnam« in
de oude staa en boven- 
dien de verarming van 
met name de oud« ne- 
gentiende ،،IMS، wij- 
ken zijn wel degelijk 
van invloed ©?. de om- 
zet van de winkels in 
deze wij ken.Ook ónder- 
vinden zij vee^ con- 
currentie van- de ٠١٠- 
^erne naoorlogse win- 
kelcentra zoals in Aa- 
stelveen.
BEREIKBAARHEID
Een goede bereikbaar- 
heid per openbaa^ ver- 
voér en ook per eigen 
vervoer is vrij be- 
langrijk. Ook de moge- 
lijkheid om de auto te 
kunnen parkeren is van : 
bela؟g. Uit steekproe- 
yën is namélijk geble- 
ذ  dat bijna de helft 
van de klakten niet in 
de buurt woont. Vooral 
de moderne winkelcen- 
tra trekken veel klan- 
ten aan uit de oude 
stad. Vaak wordt de 
aanschaf van duurdere 
artikelen niet in de 
eigen omgeving ge- 
pleégd.
^EKREATIE
Bovendien wordt

BOTERHAM
'Ondanks al deze nega- 
tieve factoren zit er
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BUURTAGENDA
5 GiM،stn'،t مه Buurthuis *t Tfrefpunt 3e Hugo

Buurthuis dg Reiger van Relgersbcrgenstraat 6S

IMPUESTOS
GASTOS
Usted comprende que 
para hacer estos 
bajos se hacen algunos

gastos, 
mos la 
2,50.
Si por

nosotros pedi- 
cantidad de f.
dicha cantidad

usted tiene algûn in- 
sese por؛convenient«,p ®1 nosotros ®٩٧ esta 

.pondremos remedio

'an Reigersbprgenstr. nujnmer ٠٤, tel. 845676
KOSTEN
u •begrijpt dat er on- 
kosten w؛>rden gemaakt, 
؟زل  vragen een bij- 
drage ض  ƒ2,50 van u. 
Mocht u dat bezwaar- 
lijk vinden kont ٧ dan 
toch even langs We 
vinden-er vast wel een oplossing voor.

tot 8 uur. ء avond van 
Wat moet u neenenen?
WATMOETUMEENEMEN 

- jaaroverzicht van uw inkomen 
- indien gehuwd, trouw boekje 
-afslagen van verle؟ - 

n jaar (AOW,AA*f en>؛؛؛ of loonbelastn)̂
WAAR?

,buurthuis de Reiger

Heeft u een aangifte biljet ontvangen?
Heeft u moeilijkheden niet het invun*^ daar- 
van?
In het buurthuis is 
speciaal iemand aanwe- 
z i g om u bij deze 
moeilijke (en onpret- 
tige) klus te helpen.
WANNEER?
van 22 februari tot 29 
maart: elke donderdag-

60JAARCPN
CPN (afd.staatslieden- buurt),ءمحئبم.ىه

aart® 1 ه Op zaterdag 
.de CPNCafd ٧ ٣ رمءم|،ل• مة،ء ٢ ة،مال أ و و وآ إ (ءإ ا م أ آ ا ا آ ا

B0ır» ıia* ıW ı..ıiî-tttfifl..>«s.

DAMESGYM
bij ء1هه؟مء is nog ؟٢

ه ل؟ء dinsdag- 4م dawesg'ymnastiek. ؛ م ا؛ ؛ف ما * ه
؛ ؛ . ^٠٠

Harecibido us ted el 
—ormulario de imoues؛ 
-Anual)? Tiene us٠؟ ؛، 

 cubrir los? ،٠٠١ dificultades و؛هم
buurthuis hay un ■ هء 

experto sobre ^stos 
asuntoş el cual le 

resolver ه ̂avudar 
estos desagradables problemas. r

?CUANDO
1 22 de febrero alه  ء
29 de marzo: todos los 
.jueves de 18-20 horas

UE TIENE QUE؟ 
TRAER?
Un resumen de sus im- 
pue.stos anuals. Si 
usted es casado. el 
libro de familia. Los 

-resultados del afio an 
AOW.AWW y la) ؟  ٢٠٢٤؟

del im- غهل$عءلءالءالؤ 
.puesto salarialم ي س ب

 Wie wil er Spaans 1م- ■
de donderdag- ءه ?ren 

uur و tot ه ran؟ avond 
zijn er lessen VOO؟

أ؟ءه be^inne؟s in 'آ
-punt. Bel Thea om in 
(842473.ormatie (tei؛

cabaret, ' أل1مم  . kunst- 
veiling, tentoonstel- 
ling en nog véel Jdeer) 
dat duurt van 5 uur. 's
middags 1 س  ̂uur ' ء
nachts. . Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij هة

ZONDAGSREIGERS
soos voor mensen van 
20-30 jaar. ' .?laats: 
٥٠ Reiger,van12-17 uur,

ه elke 1e, 3e (en -ؤ  ء
zondag (؛٠ ventueel 

van de .maand is er

BELANGRIJKE AURESSEN
op maandag- en 
uur, 1e Nassau-

hulp:
^0.30

RECHTSHULPJuridische adviezen en hul 
donderdagavond van'1 ؟ ؛٠٠ - 
straat ١?, tel. 865029.
V.'IJKVERPLEGING
Rombout Hogerbeetsstraat 70 (tel. 867908), van 
maandag t/m vrijdag van 13.00-14,00 uur.
OMBUDSSPREEKUUR PVDAVoor vragen over arbeids- en on^lagrecht,h؛iur- 
en woonzaken-, belastingen, consumentenzaken. 

. ه ء  dinsdag van 10.0&-12.00, FTed.. HendTikplant- 
soen50.
WERKLOZENBELANGENVERENIGING 
Lutmastraat 2, tel. 719671 toestel 1̂.
WIJKKRANT
van Hallstraat 81.
ANTI.SPEKULATIE KOMITEE
p/a':van o’ldenbarneveldtstraat ١١'
GGDVan Oldenbarneveldtstraat ٠^
HUFRE KWARTIERRombout Hogerbeetsstraat

'(tel. 845544)

109, . tel. 844610)
WI.TKAGF.NT
Spaarndamaerstraat 6^0, tel. 752217. en 7S3217.

HUUR- EN 'WOONZAKEN
§pree؛uur: dinsdags van 19.30-20.30 uur en 
woensdags van 11.،)12.00-؟ uur ٣  't Trefpunt. 
Adres: 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 842473.

SOCIAAL RAADSVROUW
Bilderdijkpark 4a, maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 2و آ-  uur. Telefonisch spreekuur: 
tel. 120089, 's-middags van 2-4 ««٢.
VOORPOST GEBEENTE
Peter Mattie, voorpostfunktionaris van de gè- 

. meente voor onze buurt, houdt op maandag, 
woensdag en vrijdag 5ء أ ه ف س van 1 •ل م0-1أ؛مج ه.  
uur in het houtén g؛bo؛iwtje,van Hallstraat 611, 
tegenover de Prinsessekerk.
WIJKPOST BEJAARDEN
Maandagochtend van م.ااه ب أ .و3ي  uur in het buurt- 
huis هة Reiger; van Reigersbergenstraat 65,
tel. هم5م7ه .
ADVIESCENTRUM CPN
Voor huur-, rechts- en belastingadvies op maan- 
dagavond van 21.00-0.00ق uur, van der Hoop- 
straat 43.
MAATSCHAPPELIJK WERKSpreekuur؟ qp dins^agocht؟n^ van 9.00-12.00 uur 
en op woensdagavond van 00 أ 9.هأ-ق1؛  u.(gratis). 
Arnold Kooide?, buurthuis de Reiger, van Rei- 
gersbergenstra^t 65, tel. 84.5676.



vijfde jaargang nummer een
n w mBUURTAKTÏE GAAT DO( أ

Tentoonstelling Gat van Groenen
•  VUISTPANDEN
Een strak aanschrij- 
v^gsbeleid om verder 
verval van de buurt 
tegen te gaan.
Aankopen door de ge- 
meente van zogenaamde 
vuistpanden, waar ge- 
spekuleerd wordt.

Werk mee in het Huur- 
komitee Hugo de Groot- 
Fred. Hendrikbuurt of 
in de bewonersgroep 
van de Fagelbuurt.Kon- 
taktadres: 3e Hugo de 
Grootstr, 2'''ء tel. 
843059.

organiseren. Hun eisen 
(die door bijna alle 
bezoekers van de ten- 
toonstelling werden 
ondertekend) zijn:

•  SOCIALE BOUW
Geen dure koopwonin- 
gen, maar soeiale WO- 
ningbouw in het 'Gat 
'van Groenen'.

•  GEEN SPEKULATIE
Een gedetailleerd'plan 
voor de hele ' 
dat de bewoners zeker- 
heid hebben en speku- 
latie onmogelijk wordt 
Jan Schaefer moet het 
gemaakte plan voor SO- 
ciale woningbouw zo 
snel mogelijk uitvoe-

is, de spekulatie, 
blijft dreigen.'De WO- 
ningnood in de buurt 

het is nog ؛؛blijft en
cr sociale woningbouw 
of Vfassenaarse 'koopwo- 

-0 ningen komen in het 
pen gat aan het plant' 

'soen.

VERGADERING
Maar de buurt is wa~;] 

ker en ■DE AKTIE VOOR 
BETAALBARE WONINGEN EN 

• ; GOED ONDERHOUD gaat 
•• door. Het is de bedoe- 

ling van het Huurkomi ̂
tee Hugo de Groot/- 

.Fred. Hendr ikbuur t en 
bewonersgroep om 

•binnenkort een grote 
wonersvergadering te؟

de groot ؛٦٠١ buurtkrant

nog een aantal foto' 
van de buurt brengen. 
Vanuit de hele buurt 
kwamen mens en naar de 
tentoonstelling. Meer. 
dan 200 zijn er op die, 
2 dagen en 3 avonden' 
geweest. Men was en- 

, en
gaven zich op als Ie-■ 
den van de organise-؛) 
rende bewonersgroep. إ
BUURTAKTÏE
De tentoonstelling
hoort weer 
verleden.

 zijn weggen؛
to's opges 

 een volg؛
Pand 50 is 
vroeger; vervallen,met] 
grote bouten Stuttej3 
in de keuken.Het kwaaw 

'waar het om begonnen

het plantsoen. Kortom: 
niet alleen een kijk- 
tentoonstelling maar 
een aktietentoonstel- 
ling e^ vóór de
buurt.
METZ'NAI^EN-
Iedereen deed mee. De 
mensen in de Fagelstr. 
vonden meteen goed dat 
een 15 meter lang 
spandoek tegen hur، 
balkons gespijkerd
werd('GEEN LUXE AFPAR- 
TEMENTEN, MAAR HUIZEN 
• VOOR GEINIG GENTEN'). 
De kinderen van de Fa- 

' en de Marnix
van St. Aldegonde- 
school hadden tekenin- 
gen en opstellen over 
de buurt gemaakt. Een 
buurtgeno؛e kwam de a- 
vond voor de opening

Zateïdag .16 decemb؟r, 
kwart voor tien. Een 
^ille decemberdag.Har- 
de noordenwind doet de 
jonge aanplant langs 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen vooroverbui- 
gen. Behalve wat bewe- 
ging rond het pand nr. 
50 lijkt de buurt uit- 
gestorven. Maar de 

, buurtgenoot die wil 
uitslapen krijgt geen 
kans .
Klokslag ١٥ klinkt de. 
eerste roffel van de 
drumband Ons Kinderge- 
noègen langs de gevels 
van het plantsoen. 
Voorafgegaan door een 

' daarop in
grote letters TENTOON- 
STELLING GAT VAN GROE- 
NEN trekt de muziek 
door de buurt.
Nog ■geen uur later 
wordt de tentoonstel- 
ling 'Gat van Groenen' 
onder trompetgeschal 

* Mevrouw De 
Brauwer van nr10 houdt 
een korte toespraak; 
dan opent ze demon- 
stratief de gordijnen. 
De tentoonstelling .is 
geopend'. Een te؟toon- 
stelling over de ge- 

van ءه Fre-
derik Hendrikbuurt, 
maar vooral 0  över آ0
de.toekomst. Over de 
' dat spekulan-
ten het plantsoen wil- 
len laten verkrotten, 
om er onbetaalbare 
koopflats neer te zet- 
ten. Over -de slechte 

* van de huizen 
in de straten achter

'إ

2
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KOMT
gaan met elkaar, leren 
het omgaan met en het 
verwerken van informa- 
tie, zodat deze alge- 
mene vaardigheden
sterk ontwikkeld wor- 
den. Zodat je de laat- 
ste jaren 0 0^ '' 
lijker werkt voor een 
diploma. Want wat is 
eo ا leren? Veel men- 
sen denken dat echt 
leren is: iets uit je 
hoofdleren en dingen 
reprodueeren. Maar le- 
ren is eigenlijk meer 
het kunnen verwerken 
van in-formatie en je 
eigen conclusies trek-
Als u meer informatie 
over de nieuwe Midden- 
school Oud-West wilt 
hebben (de schoolkeuze 
staat weer voor de 
deur) belt u dan eens 
naar de Middenschool, 
Elizabeth Wolffstr. 50 
tel. 164979 (elke dag 
tussen tien en driè 
uur). هf vraag het 
voorlichtings boekje 
aan op hetzelfde adres.

school onder begelei^ 
ding maken.
NA DRIEJAAR
Ouders vragen wel eens 
"Hoe kan men nu over 
naar de MAVO ءه de 
LEAO?Want kinderen die 
al drie jaar op die 
scholen zitten hebben 
veel geric Iter naar 
een diploma toege- 
werkt."Wij zeggen dan: 
"kijkt ٧ eens naar uw 
eigen opleiding. Wan- 
neer we.rkte u echt 
voor uw diploma? Dat 
gebeurde toch vaak pas 
in het laatste jaar 
van die opleiding? 
Daarvoor werkte je 
voor rëpetities, waar- 
van je de stof weer 
heel snel vergat. Je 
hebt toch het meeste 
geleerd van gesprekken 
met leraren en leer- 
lingen en van het sa- 
men dingen doen en 
uitzoeken?" Op de Mid- 
denschool wordt hier 
vooral aan gewerkt 
maar dan veel gerich- 
ter.Kinderen leren om

schappijleer en Econo- 
mie verwerkt, maar ook 
de andere vakken spe- 
len hierin een rol.Men 
leert hierbij niet al- 
leen uit boeken, maar 
n،engaat er zelf op 
uit om informatie te 
verkrijgen b^v. naar 
bibliotheken. Of men 
houdt interviews met 
mensen die iets weten 
over een bepaald on- 
' het eind
van zo'n project wordt ،:٢ een tentoonstelling 
ingericht door de 
leerlingen en hier 
kunnen dan ook de O U - 
ders komen kijken naar 
de prestaties van hun 
kinderen.
HIJISWERKLOOS
Sen van de eisen aan 

Middenschool is,dat 
'sze moet aansluiten 

een buurt waar de 
'ningen klein zijn. 
t betekent dat er zo 
n mogelijk huiswerk 
p t  gegeven. Mocht 

toch nodigzijn, 
kan ء»ا!ا  dit op

GIRONR.
Donaties:
 ;cm. Rİrorckening؛)
s ،1 1 098 , t.n.v.G.J. 
Schuur, De Clerqstr.$0

Hartelijk'bedankt voor 
uw financiële en more- 
le steun. Niet alleen 
wij maar alle buurtbe- 
woners mogen u dank- 
baar zijn.

'NATIES
ƒ.10,-
ƒ.10,-

.de B؛.W.A .
L.A.M.de-H/.10,- 
J.B.P. ƒ.25,- 
..H.S.V. ƒ.10,- 

lp j. ƒ.10,- 
■s.y. ƒ.10,-



buurtkrant hugo de groot

MIDDENSCHOOL OUD-V
Het wachten is op toestemming Pai:

later moet halen als 
het zel£ nog niet eens 
weet wat het worden 
wil?"
Op . de Middenschool 
kent men geen zitten

starten,zijn:de tweede 
Gem.HNO in de Eli-
zabeth Wolffstr., de 
Jacob van Lennep-MAVO 
en de Abel ~ 
school (LEAO). In 1982

■ ؛ •١• ص. ص ال ء أ ) ل

blijvers.De vakken die 
er gegeven worden zijn 
voor een deel dezel£de 
als op andere scholen 
(Engels, Frans, Neder- 
lands, Wiskunde en 
Lich.opvoe^ng). Maar 
je krijgt óók prakti- . 
sche vakken n.1. alge- 
mene technieken, huis- 
houdkunde,tekenen,han- 
denarbeid, textiele, 
werkvormen,toneel, mu- 
ziek en dans.

PROJECTEN
ln het eerste jaar 
wordt ongeveer de
helft van de tijd be- 
steed aan projecten.In 
deze projecten zijn de 
vakken Geschiedenis, 
Aardrijkskunde, Maat-

gaat ook het Ir. Lely- 
Lyceum zich bij deze 
scholen voegen.
GEEN SELECTIE
Het goede van de Mid- 
denschool is dat er 
geen selectie plaats- 
vindt. Alle kinderen 
die zes jaar basisen- 
derwijs hebben gehad 
kunnen er naar toe. In 
de drie jaar dat men 
op de Middenschool zit 
kan men ontdekken waar 
men goed in is en welk 
diploma men na drie 
jaar wil halen. Men 
hoeft niet te kiezen 
op twaalfjarige leef- 
tijd. Terecht zeggen 
veel ouders: "hoe kan 
ik nu al beslissen 
welk diploma mijn kind

Tn heel Oud-West is د in de jaren 70ا een 
beweging ontstaan 

die optreedt voor ver- 
beter^g van de kwali- 
teit van het onderwijs 
Onderwijzers, schoolbe 
geleiders -en ouders 
werken hierin samen. 
Hieruit ontstond een 
onderwijsgroep, die 
zich o.a. bezig hield 
met de overgang van 
lager naar voortgezet 
onderwijs. Deze onder- 
wijsgroep wilde werken 
aan de oprichting van 
een Middenschool om zo 
een aantal onderwijs- 
problemen te kunnen

س ء ء
In 1973 is deWerk- 
groep Middenschool Oud 
West opgericht. Deze 
groep stelde een rap- 
port samen dat in de 
buurten in Oud-West 
besproken werd. De 
buurtbewoners vinden 
vooral van belang dat 
hun kinderen betere 
doorstromingsmogelijk- 
heden krijgen. Dat be- 
tekent dat de Midden- 
school de onderbouw 
moet worden van een 
brede scholengemeen- 
schap, waarin alle 
schooltypes vertegen- 
woordigd zijn, zoals 
VWO, HAVO, MAVO, HNO, 
LTS, LEAO. Zo is het 
aan de wethouder voor- 
gesteld en zo gaat het 
nu gebeuren. De drie 
scholen, die in augus- 
tus'79 de Middenschool
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dansje mee te doen. 
Deze en nog veel meer 
activiteiten waren er. 
Altijd $tond de deur 
open voor een inbreng, 
die soms velen (maar 
ook de enkeling) iets 
kon bieden. 't ls 
slechts één aspect van 
onze buurt in de oor- 
logsjaren ' ا40-م4ة ,maar 
een belangrijk aspect. 
Honderden buurtgenoten 
hebben eraan gewerkt 
om elkaar geestelijk 

‘ te houden en 
op te beuren. En dat 
mag ook wel eens ge- 
zegd worden.
M. Verschuren 
Oud-voorzitter van Ons 
Huis Raampoort 
Gillis van Ledenberch-
traat 89"

Juffrouw Burggraaff 
nodigde ook de ouderen 
en alleenstaanden uit 
voor een gezellig on- 
deronsje of een zang- 
en toneelspel, opge- 
voerd door de medewer- 
kers en kinderen. En 
weer kwam er een potje 
van Jans aan te pas. 
Nooit werd er gespro- 
ken over de oudjes of 
andere benamingen die 
denigrerend konden
klinken. Het waren de 
buren,:mevr. zus en me- 
neer zo.

HONDERDEN BUURT 
GENOTEN
Meyer bestond het dan 
om zelfs een 80-jarige 
te bewegen om met een 

' of een volks

en groepen. Een lade 
vol. Als de groep me- 
dewerkers bijv.het st. 
Nicolaasfeest had voor 
bereid met het breien 
van wantjes, lappen- 
poppen en ander zelf- 
gemaakt spee^g؟ed,
plak- en ^ouwwerk (al- 
les gemaakt van uitge- 
haalde wol, a'fvallap- 
jes van een atelier, 
hout- en papierresten 
van een drukkerij], 
dan sprak Jans 
potjes aan.، Spra 
'de winkeliers of 
een fabriek en 
snoepje kwam er 
Zij zorgde met 
vele contacten ervoor 
dat Radio Oranje en de 
£estencilde veTZ؟ts- 
bladen bij ons door 
kwamen.

haar 
• met 
met 
een

haar

ons dooi

punkers. ' Dat was het 
wel zo'n beetje.
De groeten van Alma.

pubs, krakende bedden, 
gestolen Egyptische 
kunst., gratis reizen 
ku^st, gratis reizen 
met de metro en bij 
het eindpunt pas kon- 
trole en gepakt worden 
' dus weer bevroren te- 
n.en bij de bushalte. 
Allemaal keurig nette 
mensen en een paar

fantste nummer wa؛؛
Mevr. Verkroost-Kok 

Hugo de Grootplein 15

Şafcjıte redaktie.
-il u als jaarlijk؛p 

toe- .,-١٠£. donatie؛,' 
-■Bdcn voor uw buurt 
-Vooral het' laat •٠ ٠

buurtkrant hugo de groot

REIGER IN OORLOGSTJD
Wel en wee van buurthuis tijden )ezetting

BRIEVEN
.79' Londen, 5 januari ء 

n onze speciale؛،V] 
.:’verslaggever]

;'.It's freezing here but 
 ؛Lvhi-Sky keeps warm؛ ^0-

jullie zien, wordt ء1>؛ 
ïsleze kaart waarschijn- 
Bfcijk gesponsord door 

، .a Cola. En verder 
jgsejj، hoop "sweets" in 

lunchroom, koude ؛Bat

dig . Ze vonden elkaar 
in Ons Huis.Alle kleu- 
ren van de regenboog
in de و.اا.ل.ء , en in
!'،un ؛;erngroep van ١ 4
Een geweldige groep 
jonge mensen Ittet een 
eigen inbreng.Het mid- 
delpunt was Wout Meyer 
musicoloog, volksdans- 
leraar, pianist en wat 
niet al. Als hij op de 
piano preludeerde, dan 
was de groep in vro- 
lijke afwachting wat 
er die avond gebeuren 
zou: volksdansen, zang 
een ge^proviseerd to- 
neelspel of een be- 
spreking van een com-

Voor de meisjes was €٠ 
■Zandboer (Wanda Römer) 
Declamatie,boekbespre- 
king,spreken,zich pre- 
senteren. Soms een ge- 
kostumeerd volksdans- 
bal. Geen' textiel? Dan 
maar ' een keurig ijs- 
toiletje van wit crêpe
meyer j apon van be-

ةثث";ةءء;س'سة
Ondanks de zwarte el- 
lende om ons heen؛ 
bleef Ons Huis het 
huis van de feesten, 
vooral voor de kinde-إ 
ren. Nu noem ik Jans 
't Jong, een onver- 
woestbare optimiste, 
verknocht aan Juffr.؛ 
Burggraaff als geen'̂  
ander. . Zij beheer.de, إ 
ik weet niet hoeveel,( 
spaarpotjes van clubsi

woord zeggen.Maar: bo- 
vènal voelde ze aan, 
wat je beste eigen- 
schappen waren. En
daarop werd je ge- 
strikt, in het belang 
van je zelf en de goe-

Za had ze om zich heen 
een grote kring . van 
vrijwillige medewer- 
kers: ond،؛rwijzers,on- 
derwijzeressen, . jonge 
kunstenaars, huismoe- 
ders, vaklieden, rij - 
pere jeugd, enz. Haar 
eerste stelling was: 
het kind heeft naast 
de' school recht op 
spel en vrije expres- 
sie.E^ dat was er; het 
huis daverde er van. 
De ouders wisten dat 
hunkinderen in 
trouwde handën waren.
litieke groeperingen 
werden ontbonden.Voor- 
al de rijpere jeugd- 
groepen wer؛؛en er door 
gedupeerd. Eri zij had- 
den elkaar zo hard no

Voor de oorlog grote 
werkloosheid. Slech 

te sociale voorzie- 
ningen. Wikkels volge- 
stapeld ؟،et allerhande 
art^elen, m'aar geen 
koopkracht voor de 
buurtbewoners. Koren 
op de molen van .het 
fascisme 10'mei '40: 
overval■ op Nederlai^, 
Verslagenheid, woede, 
vrees overviel ons.
BUURT IN VERZET 
Dat leidde '* 
verweer. Een gezond 
realisme zei ons: Ge- 
woon doorgaan met waar 
je mee bezig bent. Men 
zocht contacten met 
Vert'؛ouwden, ieder naar 
eigen geloof en over- 
tuiging. Er werd een 
eenheid geboren, die 
het fascisme uitsloot. 
Maar het fascisme nam 
de macht en verbood 
alles wat vrijheid 
wenste. Alles moest 
naar fascistische maat 
staven plaatsmaken 
voor een vernederend 
robotisme. Maar de 
buurt zei: "Nee"'.
MEJ. BURGGRAAFF 
Wat niet opgeheven kon 
worden was Ons Huis 
Raampoort,dat viel on- 
der Onderwijs.Onze di- 
rectrice was: Juffrouw 
Burggraaff, een feno- 
menale vrouw. Haar 
werk was haar roeping 
Eenvoudig en gedistin- 
geerd, zacht en gede- 
cideerd. Zij ، ٥١١ luis- 
teren en het juiste

7
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Hi-Fi STEREO: 2e Hugo de Grootstraat 3 '. 
TELEVISIE: Hugo de Grootpi© ̂؛ ١ ^(٥٧^٨١  
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telefoon 8 4 3 6 0 0

MEYROOS
K O M M l

Hugo deGrootplein22

ilterıburg
ketbakkerij

Fred.«rik:
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tel. 824488

snackbar
tLOOTSJE
N u  o o k ' P a r C y - s c h o t ó t ó
voor 5ة ع  personen 5 م ص.ق -

Frederîk Hendrikstraat 7%

%
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dierenshop
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SPITHORST
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VOOR UW D ltR ؛<ALLE 
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