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VOORWOORD
Beste buurtgenoten,
Ook deze keer weer 
ruim aandacht voor de 
handel en wandel van 
spekulanten in onze 
b u urt.
We hebben voor u ook 
de laatste ontwikke
lingen gevolgd rond de 
Middenschool Oüd-West. 
Er bestaat echter nog 
steeds onzekerheid of 
de krant maandelijks 
kan blijven verschij
nen. Vlak voor het ter 
perse gaan van deze. 
krant hadden enkele 
redacteuren een ge
sprek met iemand van 
de gemeente. Uit dat 
gesprek bleek dat we 
in ieder geval kunnen 
rekenen op de zelfde 
subsidie(bij na f.3000) 
die we vorig jaar kre
gen.
Maar toen verscheen de 
krant ongeveer om de 2

REDAKTIE
Cor Bergveld 
Tineke Bongaertz 
Hans Hartman 
Dick vd Heijden 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Gerard Schuur 
Wim Stevenhagen 
Theo van Trier

Redaktie-adres
van Oldenbarneveldtstr 
104' ' ' ’ (tel. 86071 3) .

Typewerk
Tineke Bongaertz 
Hans Hartman

Foto' s
Cor Bergveld 
Wim de Jong 
Theo van Trier

Omslag
André Ruigrok

maanden.Nu dit is ver
anderd hebben we een 
extra-subsidie aange
vraagd. De ambtenaar 
kon hierover nog geen 
definitieve toezegging 
doen, maar zei wel dat 
de aanvraag op een 
lijst van urgente za
ken geplaatst is én 
dat de krant wel kans 
maakt op extra-subsi-

INHOUD
SPECULANTEN ROT 
OP.
Nieuwe belevenis 
sen rond de spe
culanten Steeman 
en Doerga Metro
pool. pag.4 
MIDDENSCHOOL OUD 
WEST.
Afwijzing door 
P ai s . De buurt 
neemt het n i e t .
Akties gaan door pag.6

Lay-out
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

Strip
[ p r u t s w e r k !

Druk
Studio Pierre

Advertenties
Wim de Jong 
Alma Jongerius
Telefoon 2 5104 5 
Tarief: f.5,- per cm.

die. In april of mei 
zal hierover beslist 
worden.Natuurlijk h ou
den we u daarvan op de 
h o ogte.
De volgende krant ver
schijnt op 20 april 
a.s. omdat er die dag 
iets bijzonders te 
vieren is. Wat dat is 
leest u in die krant. 
'Tot dan.

REIGER BLIJFT 
OPEN.Ondanks ge
brek aa.n staf- 
krachten. pag.8
WERK MEE AAN EEN 
STERK HUURCOMITÉ pag.7 
VROUWENBEWEGING 
met film en in
formatieavond. pag.9 
BUURTAGENDA. pag10
GEZONDHEID IN DE 
BUURT met gym
nastiek en de 
wijkverpleging. pag12 
GESPREK TUSSEN 
SCHAEFER EN GROE 
N E N .
Scnaefer trekt 
bouwvergunning 
i n . pagl3
WAOers IN OP
STAND. komitee 
komt op voor 
half miljoen ne- 
derlanders. pag14
BUURT VAN TOEN, pagl7

DONATIE
H r . v.d. C. ƒ 25,-

BUURTKRANT STEUNEN?
Wordt donateur voor f 10,- per jaar. 

gem.giro s 41098 t.n.v. 6 .3 . Schuur.
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SPECULANTEN ROT OP..
GEEN WOEKERWINSTEN DOOR AKTIE!
Eind oktober werd één 
van de bewoners van de 
huizen in de van Hou- 
weningenstraat 51 t/m 
53 met uitzetting b e 
dreigd. Het meisje 
moest er binnen één 
week uit. De huisbaas 
dreigde met een knok
ploeg. Er was toen nog 
geen kontakt tussen de 
bewoners onderling.On
danks de hulp van het 
Huurcomité was het 
niet meer mogelijk 
daar iets aan te doen, 
en zij is dan ook ver
trokken .

te
Leeg 

aanvaarden
In november zijn er 
twee bewoonsters naar 
het huurkomité gegaan 
omdat ze bang waren 
voor Steeman (de huis
baas) en omdat er veel 
achterstallig onder
houd was. Verzoeken 
aan de huisbaas om 
daar iets aan te doen 
hielpen niet. De aan
schrijvingen van Bouw
en Woningtoezicht lie
ten. ook erg lang op 
zich wachten. Een paar 
dagen nadat de bewo
ners naar het Huur- 
spreekuur waren gegaan 
stond er plotseling 
een advertentie in de 
krant dat de huizen te 
koop waren voor maar 
liefst ƒ 70.000,- per 
pand. Steeman zelf had 
'n jaar geleaen voor 
de drie panden samen 
ongeveer ƒ 80.000,--

betaald. Dus in éen 
jaar een winst va,n 
maar liefst ƒ 13 0.000

niet omdat hij geen 
onderhoud deed! Maar, 
dat was nog niet het 
ergste er stond boven 
dien bij dat er in to
taal 4 étages leeg te 
aanvaarden waren.

Dat namen we niet! Op 
aanraden van de mensen 
van het Huurs.preekuur 
hebben we één vergade
ring gehouden met alle 
bewoners. Bijna ieder
een was gekomen. We 
hebben toen afgespro
ken dat we lijsten 
zouden maken met alle 
klachten over het^on
derhoud en dat de b e 
woners van wie de eta
ges leeg aangeboden 
waren (3 van de 4 had
den een woonvergun
ning!) een bordje voor 
de ramen zouden zetten 
waarop stond dat ze 
niet plan waren te ver 
trekken en dat e- 
ventuele kopers eerst 
maar eens bij Bouw- en 
Woningtoezicht moesten 
gaan informeren naar 
de erbarmelijke staat 
van onderhoud.

"Renoveren"
De lijsten met klach
ten zijn döorgestuurd 
naar Bouw- en Woning
toezicht ,naar Bur-o Be- 
stuurskontakten, naar 
het Wijkcentrum en 
naar Steeman. Er ver
schenen nog meer ad
vertenties, maar nie
mand wilde de krotter 
kennelijk hebben. Op 
verzoek van ons heeft 
Bouw-en Woningtoezicln 
met de ontvangen 1 i j s • 
ten alle woningen ge 
inspecteerd.
Steeman moet er flin 
van geschrokken zijn 
Hij ging over tot d 
aanval:Van de bewoner
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van die vier zogenaam
de ''lege étages"was er- 
één zonder woonvergun
ning en die moest er 
dus vóór 1 januari af. 
Steeman beweerde dat 
hij een ontruimings- 
vergünning had en dat 
hij ging renoveren. 
Toen we nagevraagd 
hadden, bij het GDH en 
bii het stadhuis.,bleek 
daar niets van te 
kloppen. Een hele boze 
brief naar Steeman ge
stuurd . en sindsdien 
niets meer van hem ge
hoord'. Zelfs bij de 
mensen, waar hij iede
re maand altijd zelf 
de huur kwam ophalen,, 
kwam hij niet meer op
draven. Over de huren 
gesproken: één van de 
bewoners betaalde bi j 
na een jaar geleden

ƒ 3.000?- sleutelgeld 
plus éen maand huur 
vooruit. Bovendien b e - . 
‘taalt hij ƒ 275,-huur 
per maand en kreeg 
hij de belofte dat hij 
binnen één jaar een 
woonvergunning zou
krijgen. Alles zwart 
op w i t !
Het bleek dat Steeman 
z'n woningen niet via 
de krant kwijt kon ra
ken en daarom' heeft 
hij ze on de veiling 
gedaan. De veiling was 
op 5 februari. De hu i 
zen zijn samen v er
kocht voor ƒ 85.000,-. 
De nieuwe eigenaren 
zijn een zekere Tim- 
mers en ene Ruhé. Bei
den zijn goede beken
den van Steeman. Tim- 
mers was zelfs mede- 
eigenaar van de panden

... KNOKPLOEGEN OOK
Twee woningen van spe- 
kulant Doerga worden 
op dit moment bezet 
uit protest tegen ho 
rizontale verkoop: de 
van Oldenbarneveldt- 
straat 25' sinds half 
november en de Fagel- 
straat 42' sinds vrij
dagavond twee maart. 
Zoals, bekend wil Doer
ga op beide woningen, 
woekerwinsten maken 
ten koste van woning
zoekenden.Hij onttrekt 
daarmee ook deze w o 
ningen aan het gemeen
telijk huurwoningbe- 
stand
Het anti spekulatie

komitee heeft in beide 
gevallen een open 
brief gestuurd, waar
in Doerga te verstaan 
is gegeven, dat vele 
mensen uit de buurt 
deze woekerpraktijken 
niet langer pikken. 
Deze woningen moeten 
huurwoningen blijven, 
er moeten urgente w o 
ningzoekenden op komen 
Onlangs hebben zich 
bij beide woningen 3 
''stoere" jongens ver
toond die de bezetters 
er wel even af zouden 
slaan'. In de Fagelstr. 
sloegen ze een raam in 
Omwonenden belden de

Ruhé is makelaar in 
onroerend goed in A m 
stelveen. Er staat ons 
dus nog veel te w a c h 
ten :
Buurtbewoners,één ding 
is voor ons duidelijk 
geworden: als er in 
een pand veel proble
men ziin met de huis
baas over o.a. achter
stallig onderhoud of 
iets met de huren, pak 
het dan gezamenlijk 
aan.En als u niet weet 
hoe dat moet, ga dan 
naar het huurspreekuur 
in het Trefpunt, dins
dags van 18.30-19.30 
en 's-woensdagmorgens 
van 1 1 .00-1.2.00 .

Namens het Huurcomité, 
Paul Effting.

politie. Die was er, 
meteen, maar de knok
ploeg was al weg. 
Blijft u aub ook op
letten op vreemde, a- 
gressieve figuren in 
de straat. Belt u de 
politie bij onraad en 
weest solidair met on 
ze aktie. De afd. van 
CPN, PPR, PSP en PvdA 
hebben zich solidair 
verklaard. Wij willen 
allen bedanken voor de 
ondervonden morele en 
financiële steun, het 
anti-spekulat iekomitee

I. Weijers tel. 845544 
G. karsenberg 843639
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PAIS WIJST MIDDENS'
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Inschrij ving
Ook zegt de minister 
dat hij eerder met 
zijn standnunt is ge 
komen, omdat het ge 
meentebestuur begonnen 
was met het inschrij- 
.ven van leerlingen. 
Dit deed de gemeente 
Amsterdam op verzoek 
van het departement 
van Onderwijs(van Pais 
zelf dus) en op ver
zoek van de Rijksin- 
snectie voor het on
derwijs . Hieruit is op 
te maken dat de mini
ster zijn beslissing 
over de middenschool 
pas veel later had 
willen nemen, zodat er 
dan toch geen leerlin
gen meer zouden kunnen 
worden ingeschreven en 
dan had hij dat weer 
als argument kunnen 
gebruiken. Het is ech
ter wel, duidelijk dat 
de minister de midden
school niet wil en dat 
hij dat verbergt ach
ter niet steekhoudende 
argumenten.
Hij zegt ook dat het 
projekt niet inpasbaar 
is in het landelijk 
middenschoolproj ekt. De 
problemen jn Amsterdam 
Oud-V'est zouden te 
groot zijn. Hier gaat 
de minister in tegen 
de Innovatiekommissie 
Middenschool (ICK).De
ze kommissie werd on 
der de vorige regering 
ingesteld en deze kom
missie is van mening 
dat het experiment in 
Oud-West juist belang

Akties gaan door

:HFIL0T-P0f
MAAR

WSChCOLDO

nln! o r t

Minister Pais heeft 
afwijzend beschikt o- 
ver het middenschool- 
experiment Centrum/Oud 
West om in augustus 
aanstaande te starten. 
Dit is op 20 februari 
j.1. bekend gemaakt.
De ouders, onderwijs
groepen en het gemeen
tebestuur van Amster
dam zijn erg kwaad o- 
ver deze beslissing. 
Pais heeft z'n besluit 
genomen tegen alle p o 
sitieve adviezen in. 
Het werk van jaren 
wordt zomaar doör de 
minister opzij gescho
ven. Alle argumenten 
die de minister ge
bruikt om het niet 
door te laten gaan, 
kunnen weerlegd worden

Gedwongen
Hij brengt als argu
m e n t  naar voren, dat

een aantal docenten 
niet mee wil doen aan 
het experiment, maar 
dat zij hiertoe ge
dwongen worden.Het zou 
toch wat moois zijn 
als leraren maar zelf 
zouden kunnen beslis
sen wat ze wel of niet 
willen tegen de wens 
van de ouders in.
Want het zijn juist de 
ouders die de midden
school in Oud-West 
willen voor hun kinde
ren. En dan kun je als 
onderwijsgevend perso
neel niet weigeren 
want je hebt tenslotte 
een • dienstverlenende 
taak. Dit argument is 
dus niet steekhoudend. 
Als de minister zelf 
positief tegenover de 
middenschool had ge
staan dan had hij zelf 
de problemen kunnen 
helpen oplossen.
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iOOL OUD-WESTAF
rijk is voor het hele 
land als men wil konen 
tot de invoering van 
de middenschool.

Fus ie
Tot nu toe zijn de 
middenschoolexperimen
ten begonnen in nieuwe 
wijken met nieuwe 
scholen, maar in Oud- 
West gaat-het om een 
fusie van een aantal 
bestaande scholen tot 
een bredere schoolge
meenschap. Dat dit op 
problemen stuit is 
duidelijk en die pro
blemen worden zeker 
versterkt door de af
wijzing van de mini

ster .
Maar men laat het ér 
in onze wijk niet bij 
zitten. De midden
school moet er komen. 
On woensdagmiddag 21 
maart a.s. zal er een 
kinder manifestatie 
worden gehouden. Het 
begint . om twee uur op 
het Jan van Galenter- 
rein en 'men gaat dan 
in optocht naar de Ko
peren Knoop (van Lim
burg Stirumstraat 119) 
waar o.a. Piet Römer 
zal optr-eden.

Manifestatie
Op donderdagavond 2 2 
maart is er een mani

festatie in Krasnapol- 
sky waar een aantal 
mensen zullen spreken: 
Jos van Kemenade (oud- 
minister van Onderwijs 
Rudv van de Velde (on
derwijswethouder) ,Sie- 
be Soutendijk (namens 
de ouders) en Riet van 
Wees (als afgevaardig
de van het lager on
derwijs). Verder komt 
er iemand van de Ne 
derlandse Onderwijs 
Federatie of van de 
Bond van onderwijzend 
personeel. Het geheel 
zal opgeluisterd w o r 
den met zang en toneel 
Het begint om 8 uur.

WERK MEE
aan een sterk huurkomitee
Als we niet oppassen 
dan dreigt u (en uw 
buren en andere buurt
genoten) het slachtof
fer te worden van het 
falende volkshuisves
tingsbeleid.. Op zich 
is dit niets nieuws. 
De meeste van onze w o 
ningen zijn al jaren 
slecht onderhouden. De 
huurprij zen bedragen 
in een aantal gevallen 
honderden guldens per 
maand. Anderen werden 
gedwongen voor veel te 
veel geld een etage te 
kopen (wat moet je an
ders bij zo'n gebrek 
aan betaalbare huurwo- 
ni'ngen?) . De. verkrot

ting in. onze buurt 
grijpt snel om zich 
heen. Door horizontale’ 
verkoop, worden tal van 
huurwoningen aan het 
huizenbestand onttrok
ken. De buurt telt per 
maand voor miljoenen 
aan huur neer, maar de 
toestand blijft slecht

Verzet
Tegen deze wantoestan
den heeft de buurt 
zich altijd massaal 
verzet. Huurverhogin
gen werden geweigerd, 
onderhoud moest worden 
afgedworigen, leegstand 
werd ongedaan, gemaakt, 
spekulanteri worden op

gejaagd. Massaal trok
ken we door de straten 
van Amsterdam voor 
Handhaving van .Huur- 
bescherming.Aan al dit, 
verzet en al deze ac
ties werd deelgenomen 
door individuele buurt 
bewoners, door bewo- 
nersgroepen, door het 
Huurcomité, door afde
lingen van politieke 
partij en en tal van 
anderen.

Huurkomitee
liet Huurcomité Hugo de 
Groot/Frederik Hendrik 
buurt heeft hierin al

vervolg blz . 8
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WERK MEE 
vervolg
jaren een groot aan
deel gehad.
Wat is eigenlijk het 
Huurcomité? Het Huur- 
comité bestaat uit een 
aantal actieve buurt
bewoners, die als doel 
hebben: het verbeteren 
van de woon- en leef
situatie in onze buurt 
We hebben ieder 1 a 2 
avonden in de week 
vrijgemaakt om hieraan 
te werken.
Wat doet het Huurcomi- 
té?Om te beginnen h eb
ben we 2x per week een 
huurspreekuur, waar 
buurtbewoners advies 
kunnen krijgen als ze 
moeilijkheden met de

huisbaas h e b b e n ,klach
ten ovér onderhoud 
hebben e.d.(zie de vo
rige buurtkrant). Wat 
we verder doen i s : ac
tie voeren voor b e 
taalbare huurwoningen, 
tegen, speculatie, voor 
betaalbare renovatie 
(zoals de acties op 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen en in de van 
Houweningenstraat). We 
winnen informatie in 
over huurvraagstukken, 
we leggen contacten 
met raadsleden, w e t 
houders en ambtenaren. 
Waar mogelijk treedt 
het Huurcomité samen 
op met comité's uit

andere buurten.

Werk mee
U ziet, we zitten niet 
s t i l . Er is zoveel te 
verbeteren in de buurt 
Het Huurcomité kan nog 
best wat actieve leden 
gebruiken. Als u zin 
hebt om mee te doen, 
neemt u dan eens con
tact met ons op. U 
wordt met open armen 
ontvangen.WERK MEE AAN 
EEN STERK HUURCOMITÉI 
Bel Buurthuis 't Tref
punt (dinsdags van 
19.3 0-20.30 uur en 's 
woensdags tussen 11 en 
12) telefoon 842473.

REIGER BLIJFT OPEN
Gebrek aan staf kracht
Nu Gerrit, Sofia, Dick 
uit het buurthuis de 
Reiger zijn vertrokken 
krijgt u misschien de 
indruk dat het buurt
huis dicht is. Maar 
niets is > minder waar. 
Bijna alle aktivitei- 
ten gaan gewoon door. 
Alleen de eetclub en 
het open huis (op de 
vierde zondag in de 
maand) zijn tijdelijk 
gestopt. Verder is al 
les gelukkig bij het 
oude gebleven.

Nieuwe kracht
Over de nieuwe staf- 
krachten kunnen we u

op dit moment nog niet 
zoveel vertellen. Van
af 15 maart komt Ruud 
van Dijk als teamkoör- 
dinator in de plaats 
voor Gerrit. Voor So
fia is nog niemand b e 
noemd.Of wij voor Dick 
iemand terug krijgen 
is nog erg onduidelijk 
Het adviesorgaan van 
de wethouder (Gemeente 
lijk Buro Jeugdza
ken) vindt dat het 
buurthuis gemakkelijk 
met drie stafkrachten 
open kan blijven. Dus 
m e t : 1 teamkoördinator 
1 volwassenwerk(st)er, 
en 1 peuterwerkster.

De buurthuisraad,deel
nemers en de twee nog 
overgebleven stafle
den, vinden dit een 
uitholling van de w e l 
zijnsvoorzieningen in 
de Hugo de Grootbuurt.

Protest
Daarom wordt er hevig 
geprotesteerd door de 
buurthuisraad bij de 
wethouder, d.m.v. het 
sturen van een tele
gram. In dit telegram 
wordt de wethouder 
dringend verzocht om 
op zeer korte termijn 
de buurthuisraad te 
willen ontvangen om o-

8
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VROUWENBEWEGING
Film-& informatieavond
"Als de gehuwde vrouw 
niet op grote schaal 
gaat werken, zal onze 
ekonomie in haar groei 
worden geremd", zo 
stelden de VNO-werkge- 
vers het in de vijfti
ger jaren. Part-time 
mogelijkheden werden 
geschapen en de eerste 
crèches kwamen van de 
g r ond.

Keuken
Nu het niet meer zo 
goed gaat met de eko
nomie,nu er veel w e r k 
loosheid is, worden de 
vrouwen gewoon weer 
aan de kant gezet. Zo 
van: jullie hebben we 
niet meer nodig, wordt 
maar weer financieel 
afhankelijk, ga terug 
naar je k e uken.
Maar de vróuwen nemen 
dit niet. Wij hebben 
recht op' werk. Recht 
op gelijkheid tussen 
man en vrouw op de ar
beidsmarkt en in het 
arbeidsproces.
Wij vrouwen zijn tegen 
diskriminatie bij aan
name of promotie, t e 
gen diskriminatie bij

ver de ontstane nood
situatie te. praten. 
Tevens gaan er tien
tallen deelnemers naar 
het stadhuis om mid
dels zang, dans en an
dere aktiviteiten, hun 
ongenoegen te uiten. 
V/ij hopen dat de w e t 
houder een positieve 
beslissing neemt. Zo-

het kostwinnerschap, 
tegen de ontbrekende 
of gebrekkige oplei
ding voor vrouwen. Wij 
willen gelijke uitke
ringsrechten voor de 
v r o u w .

Film
Omdat gebleken is dat 
er veel behoefte be
staat aan informatie 
over het recht op werk 
voor vrouwen, over hoe 
het zit met de gezins
verzorging en bejaar
denverzorging, met het

niet, dan moet er on- 
nieuw bekeken worden 
welke stappen we dan 
ondernemen. In de vol
gende krant zullen wij 
u de uitslag geven van 
het gesprek met de 
wethouder.

Namens de buurthuis- 
raad: Lieneke, Arnold.

onderwijs, de Midden
school en met de kin
deropvang, heeft de 
afd. Staatsliedenbuurt 
van de N.V.B. besloten 
een informatie-avond 
te houden op woensdag
avond 21 maart in 
buurthuis 't Trefpunt. 
3 e Hugo de Grootstr.5. 
Aanvang 8.0 0 uur.
De N.V.B. heeft uit 
het comité "Wij vrou
wen eisen werk" enkele 
vrouwen uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst, 
om ons over deze kwes
ties wat meer informa
tie te geven. In het 
kader van deze bijeen
komst zullen wij een 
film draaien waarin 
enkele van die proble
men aan de orde komen. 
Kaarten (a ƒ2,-) voor 
de avond zijn v er
krijgbaar bij: Trudi 
Verweij. 2e Hugo de 
Grootstraat S. Tel.: 
827936 .

9
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PAASPROGRAMMA
In de paasvacantie 
zijn er in het Tref
punt vanaf maandag 9 
apr. activiteiten voor 
kinderen en tieners en 
wel op maandag 9,dins
dag 10, woensdag 11 en 
donderdag 12 a p ril. 
Omdat onze volgende 
krant pas op 20 april 
uitkomt kunnen wij nu 
alleen deze aankondi
ging geven.
Het programma is nog 
niet bekend, maar dit

zal ^/anaf 2 april te 
verkrijgen zijn in 't 
Trefpunt. Ook de scho
len zullen bijtijds 
worden ingelicht.

Elke dinsdagochtend is 
er in het buurthuis 
damesgymnastiek 5 5+.Er 
wordt op een ontspan
nende manier gewerkt

VROUWEN
In de week na Pasen 
starten we opnieuw met 
een vrouwenpraatgroep 
en met een kursus (op 
dinsdag of donderdag).

om de spieren wat los 
te maken. Er.is nog 
plaats in deze gezel
lige club. Mocht u in
teresse hebben, komt u 
dan langs op dinsdag
morgen tussen 10.00 en
11.00 uur. De kosten

Afhankelijk van het 
aantal deelneemsters 
worden dit twee aparte 
groepen of één gekom- 
bineerde groep. Wat de 
praatgroep betreft, 
kiezen we samen onder
werpen als vervolg op 
de V i O .S .-kursus van 
de afgelopen maanden. 
De andere kursus is 
een kursus algemene 
ontwikkeling van 10 
lessen, geconcentreerd 
rond ’t leren invullen 
en lezen van formulie
ren (variërend van gi
ro- tot belastingfor-STRAATVOETBAL

DAMESGYM 55 +
Buurthuis de Reiger van Reigersbergenstraat 65
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50 jaar. Om dit te 
vieren wil deze vere
niging op zondag 13 
mei een speciale voet
balwedstrijd organi
seren in onze buurt. 
Jongens die niet jon
ger zijn dan acht en 
niet ouder dan twaalf 
jaar, kunnen dan voet
ballen tegen een team 
van Rombout.Als je dus 
niet on Rombout zit en

SPORT
Graag willen we nog 
enkele sportieve leden 
hebben bij onze vol
gende klubs: 
Tafeltennis, maandag 
van 21.30-23.30 u u r ; 
zondag van 14.00—16.00 
Kosten ƒ 1,- per keer. 
Soulballet,maandag van 
19.30-20.3 0 uur en van 
20 .30-21 .30 uur .
Kosten ƒ 2,50 per keer 
Volieyuai,woensdag van 
19.30 — 21 .30 uur.Kosten 
ƒ 1,- per k e e r . 
Informatie bij Thea 
tel. 842473 . (Trefpunt)

n. Laarman leietoon, 
327501 of met N. de 
Groot, telefoon 139670

u aan naar net Duurt- 
huis (tel.845676).

VOLLEYBAL

NAAILES
Als er genoeg deelne
mers zijn dan starten 
we op dinsdagavond 24 
april (de week na Pa
sen) met een naaigroep

in 't Trefpunt,

van 19.30 — 21 .30 uur en 
bij voldoende belang
stelling ook op dins
dagochtend. U kunt 
naaien wat u zelf wilt

punt. voor meer m r o r -  
matie kun je terecht 
bij Thea, tel. 842473.

De Volleybalvereniging 
Amsterdam Boemerang 
wil graag meer jeugd
leden opnemen: Meisjes 
aspiranten(12-15 jaar) 
en Jongensjunioren en 
aspiranten(12-17 jaar) 
Beide groepen trainen 
elke maandagavond in 
de Van Hogendorphal 
vanaf 18.00 uur. Kom 
eens kijken!

KREA
Donderdagmiddag is er 
een kreatieve club in 
het buurthuis.Wat doen 
zij zoal? Macramé, 
wandkleden maken, enz. 
Komt u zélf kijken en 
laat u gaan in uw kre- 
ativiteit. De kosten 
zijn afhankelijk van 
wat er gemaakt wordt.

K L A V E R J A S C L U B ^ -
Op maandag- en vrij
dagmiddag is er een 
gezellige klaverjas- 
club. Wegens vertrek

van een paar leden is 
er Weer plaats. Kosten 
één gulden per maand.

om het te leren. Kos
ten ƒ 4u,- per 10 les

sen. Graag opgeven bij 
Thea, tel. 842473.
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GEZONDHEID
WIJKVERPLEGING
Alhoewel de wijkver
pleging in onze buurt 
alweer geruime tijd 
gebruik maakt van het 
pand Rombout Hoger- 
beetsstraat nr.70 vond 
donderdag 22 februari 
de officiële opening 
plaats. Dit gebeurde 
door het houden van 
een "open huis" voor 
ingeschreven kliënten 
en kollega-hulpverle- 
ners uit de buurt.

Hulpverlening
Het lijkt ons goed om 
het werk van de wijk
verpleging nogmaals 
onder Uw aandacht te 
brengen. De wijkver
pleging houdt zich met 
verschillende aspecten 
van hulpverlening b e 
zig. Ze verplegen, ge
ven injecties helpen 
wassen, verbinden w o n 
den, helpen invaliden 
bijv. met prothesen. 
Men geeft voorlichting 
over medicijnen, v oe
ding, dieet, enz.
Men begeleidt zieken 
en hun familieleden 
bij het aksepteren van 
een ziekte of handicap 
Een andere taak van de

wijkverpleegkundige is 
de begeleiding van 
stervenden en de bege
leiding van nabestaan
den bij de verwerkinp 
van het verlies.
Het belangrijkste is 
wel dat bij alles wat 
er gedaan wordt,gepro
beerd wordt de betrok
ken mensen zo zelf
standig mogelijk te 
laten zijn of weer 
zelfstandig te maken.

reekuurSpi
Van maandag tot en met 
vrijdag is er spreek
uur van 13 tot 14 uur 
in de Romboüt Hoger- 
beetsstraat 70 en in

GESPRI
Wethouder
Op 15 februari heeft 
een gesprek plaats ge
had tussen wethouder 
Schaefer, de snekulant 
Groenen en de Ambte
lijke Buurtgroep. Als 
waarnemers voor de 
buurt waren ook enkele 
leden van het Huurco
mité voor dit gesprek 
uitgenodigd.In dit ge
sprek kwam het volgen
de aan de orde.

Bezwaren
De oude bouwvergunnin
gen, die op naam van 
de vorige eigenaars 
van de grond stonden,, 
zijn ondanks de bezwa
ren van Groenen inge
trokken. Eén van de be 
zwaren van Groenen 
hiertegen was dat, als 
hij geen nieuwe ver
gunningen zou krijgen, 
hij dan altijd nog de 
oude bouwplannen uit 
kon voeren.
Schaefer antwoordde

de Schaepmanstraat 5. 
Loopt u gerust even 
langs, de diensten van 
de wijkverpleging zijn 
er v.oor iedereen. 
Namens de wijkverple
ging, Gert Bosveld.

WILSKRACHT
Gymmen in uw eigen 
buurt'. Wilt u graag 
eens wat aan gymnas
tiek doen of willen uw 
kinderen graag op een 
gymclub?Dat kan! Turn
vereniging "Wils kracht" 
is iedere donderdag

en vrijdagavond actief 
in de school Concordia 
Inter Nos, ingang van 
Oldenbarneveldtstr. 54 . 
On vrijdagavond -turnt 
onze herenafdeling en 
op donderdagavond tur
nen alle andere afde

lingen. Dat zijn:kleu- 
ters, jongens, neisjes 
en dames. Ook hebben 
wij een keep-fit afde^- 
ling, daar kunnen da
mes en heren gezellig 
een uurtje trimmen. 
Wilt u meer weten over

12
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KSCHAEFER GROENEN
'ekt bouwvergunning spekulant in

hierop,dat Groenen die 
oude bouwplannen nooit 
heeft willen uitvoeren 
omdat die voor hem 
niet genoeg geld ople
verden .

Pand nr.40
Vervolgens ging het 
gesprek over het Dand 
op Fred. Hendrikplant- 
soen n r . 40, dat nog 
steeds voorkomt in 
twee bouwplannen nl. 
in het gemeentelijke 
plan voor sociale w o 
ningbouw aan de Lode- 
wijk Tripstraat en in 
het plan van Groenen 
voor dure koopapparte- 
menten aan het Fred. 
Hendrikplantsoen.Groe
nen beweerde dat door 
de gemeente was toege- 
zêgd dat hij nr.40 ge
rust in zijn plannen 
kon opnemen.Daarop zei 
de Ambtelijke Buurt- 
groep dat dit niet 
juist was en dat Groe
nen in een eerder o- 
verleg tussen hem
en ambtenaren van de 
gemeejite juist gezegd 
had dat hij dit pand 
aan de gemeente zou o- 
ver doen.
Dit pand is zeer b e 

langrijk omdat hier 
een groot deel van het 
plan voor sociale w o 
ningbouw van afhanke
lijk is. Het werd niet 
duidelijk of Groenen 
gelijk had of de Amb- 
telijke Buurtgroep. In 
ieder geval werd wel 
duidelijk dat er een 
onteigenings procedure 
in gang gezet zou w or
den. Groenen kreeg nu 
de keus tussen; ontei
gening of een schik
king. Hij wilde toen 
wel tot een schikking 
komen maar eiste voor 
pand n r . 40:
1) een goede prijs .
2) een vergoeding voor 

de kosten die nodig 
zijn voor het ver
anderen van zijn 
plannen.

3) een vergoeding van 
in.komsten omdat hij 
er nu minder appar
tementen neer kan 
zetten. 1

4) een bouwvergunning 
voor het hele stuk.

Onaanvaardbaar
Over het eerste kon 
Schaefer het wel eens 
worden, maar de andere 
punten, vooral het

laatste, waren onaan
vaardbaar. Een nieuwe 
vergunning kan n l . h e 
lemaal niet afgegeven 
worden voordat de 
nieuwe stedebouwkundi- 
ge schetsen bekend 
zijn. Bij deze schet
sen moeten bovendien 
nog kostenberekeningen 
gemaakt worden door 
het gemeentelijke
gröndbedrijf,waarna de 
gemeenteraad hieruit 
een keus zal maken.Pas 
daarna kan worden be^ 
keken of de bouwplan
nen van Groenen er in 
passen. Eerder wordt 
er beslist geen bouw
vergunning verstrekt. 
In volgende buurtkran
ten zullen we u verder 
op de hoogte blijven 
houden van de verdere 
ontwikkelingen rondom 
het Fred.Hendrikplant
soen .

Het Huurcomité

lestijden en contribu
ties? Bel dan één van 
de volgende nummers: 
mevr.J.de Rooij 166720 
of mevr. R. Hogenes 
168432. U kunt natuur
lijk ook altijd eerst 
een keer komen kijken.

"Wilskracht"bestaat al 
meer dan 65 jaar. Dus 
we hebben ervaring ge
noeg ! En u w e e t : u 
blijft kwiek met gym
nastiek :
Namens "Wilskracht", 
Hanny de R o oij.
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WAO-ERS IN OPSTAND
’Wij zijn geen bedelaars'
In onze buurt woner. 
nogal wat mensen die 
bij de sociaal ge- 
steunden horen.
Annie is secretaris 
van het WAO-komitee, 
woont op de Hugo.de 
Grootkade en ze wil 
voor de buurtkrant we.1 
een interview geven- 
"Maar dan moet wel on
ze voorzitter erbij 
zijn" zegt ze op mijn 
v r a a g .
Als ik met m'n kasset- 
terecorder onder m'n 
arm naar het opgegeven 
adres loop is het 
snerpend koud en er 
ligt een dikke laag 
sneeuw. Bij Joop is 
het behaaglijk warm en 
de koffie smaakt prima 
Hoewel het niet lang 
bij koffie blijft.

In de WAO
Joop: "Ik zal beginnen 
met hoe ik in.de WAO 
terecht ben gekomen. 
Ik zat in de nacht
ploeg en ik kreeg wat 
aan m'n pols. Maar het 
ziekenhuis en daar 
zeiden ze dat ie' ge
kneusd was. Binnen ne 
gen dagen zou het over 
zijn. Ik bleef pijn 
houden en ben . toen 
naar de huisarts ge
gaan. Die trekt en rukt 
er wat aan en zegt dat 
m'n pols gebroken is. 
Naar de specialist 
maar die zegt weer dat 
ik veel te laat bij* 
hem kom. Ze doen dan 
net of ik het expres 
heb gedaan. Het duurt

zowat een jaar voor 
dat er wat verbetering 
kom t .

Simulant
Er ontstaat een stress 
toestand. Iedereen
trekt aan je zoals de 
bedrijfsarts en derge- 
lijke mensen. Ze geven 
je min of meer de in
druk dat je maar een 
simulant bent.Dan komt 
er zo'n sociale juf
frouw met een prachti
ge bloemenmand. Die 
vraagt wat ik wil gaan 
doen. Nou ik zeg wel 
aan het werk te willen 
Zij van: "Zou je dat 
nou wel doen???"

Alles kwijt
Uiteindelijk hebben ze

me in de WAO gedaan. 
Dat betekent dat je' 
alles kwijt bent: Je 
collega's zijn vrien
den van je waar je al
les van weet. Die ben 
je kwijt. Je staat er 
voortaan helemaal al
leen voor. Ik ben een 
goed vakman, kopersla
ger, bij een brouwerij

In opstand
Dat. werk kon ik goed 
en dat wilde ik blij
ven doen. Dat kon dus 
niet meer en daar kwam 
ik tegen in opstand. 
Alles in me kwam toen 
in opstand en daar heb 
ik het erg rot mee ge
had .
Maar goed, ik moet ook 
eerlijk zeggen dat ik

14
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door m'n bedrijf goed 
behandeld ben. Ik heb 
een goede uitkering 
daar niet van,maar het 
gaat niet om mij ! I Het 
gaat om die half m il
joen sociaal gesteun- 
den en die staan er 
doorgaans heel wat 
slechter voor.

Kwaad
Ik ben voorzitter van 
het WAO-komitee. Er 
zijn zo'n.half miljoen 
mensen van . oen derge
lijke uitkering afhan
kelijk. Als je weet 
waar die van moeten 
rondkomen dan wordt ie 
kwaad h è . Ik ben nu 6,2 
jaar en ik heb van m'n 
14e jaar gewerkt. Ik 
heb m'n hele leven al 
voor de sociale wetten 
betaald. Wij zijn geen 
bedelaars!! De sociale 
wetten - zijn de trots 
van Nederland hè? In 
het buitenland zeggen 
ze . jaloers dat j e hier 
verzorgd wordt' van de 
wieg tot het graf.
Maar dat begint nu 
toch te veranderen. Ze 
schoppen het wiegekind 
(vermindering van de 
kinderbijslag) de wieg 
uit, terwijl ze hopen 
dat je zo gauw moge
lijk in je graf ligt.

Niet weerloos
Kijk,we zijn roet velen 
en wij zijn niet weer 
loos. We hebben één 
voordeel, we kunnen 
niet ontslagen worden. 
Pas zijn we nog met

een aantal bussen naar 
Albeda g.eweest omdat 
hij de sociale uitke
ringen wilde verminde
ren. We kwamen daar 
vroeg in de ochtend, 
bij het dagen van de 
dag, aan. Albeda was 
grijs van woede dat we 
zijn gezin en zijn 
nette buurt hadden 
wakker gemaakt. Bij 
ons riep er iemand dat 
hij voor die 6 gulden 
minder het hele land 
had wakker gemaakt!! 
Hij weet niet wat een 
gulden voor een gezin 
betekent als je so
ciaal gesteund wordt. 
Het gaat om mensen die 
het aller armste uit 
onze samenleving zijn.

Vakbond
Van de vakbonden uit 
worden we ook te w e i 
nig gesteund. Wim Kok 
heeft plechtig beloofd 
dat hij niet zal pik- 

vervolg b l z . 15
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WAO-ERS IN OPSTAND vervolg
ken dat van de sociaal 
^esteunden ook maar 
eén cent a £ zou gaanl! 
Momenteel kunnen we 
vaststellen dat we 
door een noodwet, wat 
naar mijn bescheiden 
mening een noodklok is 
de sociale uitkeringen 
gekort worden.

Bestek 81
Ik ben van mening dat 
we niet weerloos zijn, 
dat we wél een eenheid 
moeten vormen om b e 
zuinigingen op de so
ciaal gesteunden tegen 
te kunnen gaan. Bestek 
'81 is voor mij do 
grote boosdoener. Dat 
moet zonder meer van 
de baan. Maar daar zal 
Annie wat meer over 
zeggen".

Voorbeeld
Annie: "Ik wil een 
voorbeeld geven van 
’n alleenstaande vrouw 
uit onze buurt. Zij 
krijgt een uitkering 
van ƒ 2 88,13 per week. 
Daar moet ze met één 
kind van leven. Voor 
haar gaan ook de huur
verhogingen gewoon 
door. Zij moet ook 
haar gas en licht en 
T.V.-kijkgeld betalen. 
Ze krijgt een vakan
tiegeld van ƒ 810,-. 
Daar moet ze dan met 
haar kind mee op va 
kantie! Nou ja, dat 
mens zit gewoon in de 
galamise! Ze kan dus 
nooit weg en dat kind 
speelt altijd voor de 
deur.Als je rekent dat 
je voor een vakantie
huisje tegenwoordig ƒ

1000,- moet neertellen 
Dan moet ze ook nog 
eens leven dan zijn 
dat toch trieste zaken 
Als je deze mensen, 
want hier zijn er dui
zenden van, geen mini- 
mumtrekkers noemt wie 
zijn het dan wel? Deze 
vrouw is de laatste 
tijd ook nog eens ach
teruit gegaan door

veranderingen in de 
belastingen.Zo zijn er 
tal van aanslagen op 
de minimum uitkeringen 
op komst.Denk maar aan 
de ƒ 5,- eigen bijdra
ge in de ziekenhuis 
kosten. Juist WAO-men- 
sen zijn de minst ge
zonde, en zij komen het 
meest in de ziekenhui
zen. Moet je hen dan 
nog een keer extra

nakken met die ƒ 5,- 
per dag?

Aanmelden
Tenslotte nog dit: We 
staan als sociaal ge 
steunden echt niet 
machteloos, want we 
zijn met velen. Maar 
dan is het wel van b e 
lang dat je je aan
sluit en gezamelijk

tegen de aantastingen 
optreedt. Meld je aan 
bij het WAO-komitee en 
wordt ook lid van de 
vakbond.

Wim de Jong.
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BRIEF
Driebergen, 19-1-1979.

Aan de redaktie,

Als ex-buurtbewoner 
lees ik van mijn ou 
ders,die nog altijd in 
de Fred. Hendrikstraat 
1 37hs (fam.J.A.H.Zik
king] wonen, met p le
zier de buurtkrant en 
ik ben er erg blij mee 
Geboren en getogen op 
genoemd, adres gaat de' 
buurt mij nog altijd 
ter harte en momenteel 
maak ik film en dia's 
van de buurt. Ik ve r 
zamel echter ook fo
to's en ansichten uit 
de buurt en helaas 
zijn er nog maar w e i 
nig in omloor).
Ik wil u derhalve v er
zoeken een oproep in

uw blad te mogen 
plaatsen of buurtbewo
ners alvorens ansich
ten of foto's weg te 
gooien of er geen b e 
stemming mee hebben 
aan mij te willen ge
ven. Ze nogen ze naar 
mij opsturen of aan 
mijn ouders afgeven. 
Er zullen zeer zeker 
reakties uit ontstaan, 
welke ik zeker zal b e 
antwoorden. Velen zul
len mii nog wel kennen 
Wilt u een dergelijk 
verzoek in uw blad 
plaatsen?
Mijn werkadres is
dienstencentrum "Va- 
1entij n" 03438-5335 
(tus sen 9-11 u u r ) , 
waaraan ik als sociaal 
werker ben verbonden. 
Mocht ik op de een of

andere manier iets 
voor u kunnen doen dan 
ben ik gaarne daar toe 
b e r e i d .
Hopend wilt u mijn
verzoek inwilligen. In. 
ieder gevrl hartelijk 
dank voor de te nemen 
moeite verblijf ik,

groetend, 
Johan Zikking 
Damhertlaan 6 
Driebergen.

DE BUURT VAN TOEN

énkele uren voordat de 
krant naar de drukker 
moest had de redaktie 
een gesprek met Johan 
Zikking. We kregen en
kele foto's in bruik

leen, waarvan er een 
hiernaast is afgedrukt 
Wanneer de foto pre
cies is genomen konden 
we niet meer nagaan in 
het g e m .archief.U ziet

de Fred. Hendrikstraat 
vanaf het Hugo de 
Grootplein naar dê Ma- 
riakerk toe. Er is nog 
geen trambaan.
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A l l e  n a a l d e n  i n  v o o r r a a d

Hi • Fi STEREO: 2e Hugo de Grootstraat 3’ 
TELEVISIE: Hugo de Grootplein 1 (boven) 
GRAMMOFOONPLATEN Hugo de Grootpi.1 
TELEFOON 020 - 84 24 4*. - AMSTERDAM

AARDAPPELEN, GROENTEN & FRUIT
G e b r .E ijp eHugo de Grootplein 10 'tel.8455 89

3 0  -  5 0 %

1  k o r t i n g

i w e l c a n t o
B l i B E M B R  B E S T E L L E N

U ^ \ Ook voor\ RELATIE -  GE SCHENKEN
m l  Y  K A A S&  
V BfcESW A REN

2e Hugo ae G roo ts tra a t 29. te l. 84  24 20 
Jan Eve rtsen s tra a t 62. te l. 18 0543

v a n  d e n  B o s c h
"  B E L L E N

‘i ' H U G O  UI G R O O T S T R A A T  2 8  " 

T E L .  8 4 5 5 2 1

h u g ®
C a f e  m  .

g f ö ö t
wste Klanten en toevalligepassantenhet enige eehtefeuurteafeenneem uw eigenplaatje mee:

2fi Hugo de Grootstraat 19

Boekhandel

J . B . R e i j n d o r ] i
Nassaukade m .te l. 84  4 l  64
..Mooi kado"is de titel 

van het 
boekenweekgeschenk, 

geschreven door 
Simon Carmiggelt 

en geillustreerd door 
Peter van Straaten.

Bij besteding van f 17.50 
aan boeken, 

dit boek kado!

w iss  maart — 7aprfl feeeKenweeM is~ e



Sporthuis HART
Voor al uw Sportartikelen *

Fred. Hendrikstraat 109 
Hugo de Grootstraat 13

Hoek van het plein, 

tel. 84 23 33
. . B iljarten *

• Schietsport 
. Veldsporten 
.  Hengelsporten

jgeeft u niet om ï ; , uw lijn. s 1 dan moet u bij I I snackbar l1JOLANDAI« zijn!
voor al uw sanitair

loodgieter
REVE

3e hugo de groot
straat 15 

tel. 84 26 06

van der Poel
KEURSLAGER ^  ,Tweede Hugo de Grootstraat 25 telefoon 842344

A U T O  C E N T R U M

VANBOLDERICK 
Peugeot en Shell Service

FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 
AMSTERDAM- TELEFOON 84 23 36

kroketten Specialist
Kip' kerry kroket

Gehakt —

Strokanoff —

Saté •

Goulash .

Vlees
Garnalen «.snackbart LOOTSJE

telefoon 845347 
FRED. HENDRIKSTRAAT 77



PRUT PQU
PRIVATE KREYE 
SPECIAAL!


