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VOORWOORD
Beste buurtbewoners, 
Eindelijk is het dan 
zover: de gemeente 
heeft ons een extra- 
subsidie van ƒ2.300,- 
toegekend omdat we een 
maandblad zijn gewor
den (we hadden ƒ3.500 
aangevraagd). We zijn 
hier vooral blij mee, 
omdat we in deze be 
slissing een officiële 
erkenning zien van de 
buurtkrant. Deze b e 
slissing kwam echter 
wel heel laat en het 
is, dit schreven we al 
eerder, vooral te dan
ken aan de financiële 
steun van onze dona
teurs en adverteerders 
dat we het gered heb
ben tot de extra-sub-

sidie afkwam. De ex- 
tra-subsidie is alleen 
voor dit jaar toege
kend, dus in 1980 m oe
ten we opnieuw ons 
best doen om geld van 
de overheid te krijgen 
Voorlopig kunnen we 
echter voort tot en 
met het kerstnummer.
De krant, die u nu in 
handen heeft, is de 
septemberkrant. We ho 
pen dat u de artikelen 
interessant en gevari
eerd zult vinden. Ko
pij voor de oktober- 
krant moet ingeleverd 
worden vóór 2 oktober 
bij het redactie-adres 

de redactie
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't  PAND EVANGELISCI
Het gebed als oplossing voor woni
We hebben in onze 
buurt een heus evange
lisch centrum, 't is 
een gewezen winkelpand 
aan de Frederik Hen
drikstraat nr. 17, dat 
omgebouwd is tot een 
huiskamer-koffie bar. 
De kerk heeft de laat
ste jaren met lede o- 
gen moeten aanzien dat 
meer en meer mensen 
zich kerkelijk gingen 
noemen. Zelfs zingende 
paters, beatbands en 
zakloopwedstrijden heb 
ben deze ontkerstening 
niet tegen kunnen gaan 
Is het Pandje soms ook 
zo'n wanhoopslokker 
om de afvallige schaap 
jes weer terug te 
krijgen in de kudde. 
Een koffiebar, waar je 
onder de camouflage 
van gezelligheid het 
evangelie in de maag 
gesplitst krijgt?

blij dschap
We maken een afspraak 
voor een interview en 
tegen half acht worden 
we verwacht. Als we 
binnenkomen zien we 
een stuk of tien vrou
wen en mannen in een 
kring staan.Gitaren in 
de aanslag. Blijdschap 
alom als ze ons zien. 
Ze zijn wat teleurge
steld als we van de 
buurtkrant blijken te 
zijn. Iedereen zit in 
een kring en er wordt 
meteen aan de koffie 
gewerkt. Ze waren net 
aan het repeteren voor 
een aantal zanguitvoe
ringen in bejaarden

tehuizen.Een lange man 
van ongeveer dertig 
jaar stelt zich voor 
als Hans Zondag. Hij 
blijkt de teamleider 
te zijn. Hoewel de 
vrouwen in de meerder
heid zijn doen de m an
nen het woord. Hans 
Zondag start met wat 
uitleg over het hoe en 
waarom van het Pandje.

bij belschool
"Het Pand is een vier
tal jaren geleden door 
dc Baptisten gemeente 
opgezet. Normaal zijn 
er 's avonds bijbel- 
praatgroepjes en in 
het weekend is er kof
fiebar. Je kunt hier 
ook boeken kopen of 
lenen.Je kunt wel zeg
gen dat er bijna al
tijd wel iemand is die 
eventuele bezoekers 
gastvrij ontvangt en 
het is echt niet zo 
dat we dan meteen met

bijbelteksten gaan
zwaaien.
Wij zijn hier nu met 
acht studenten op e- 
vangelisatiestage. Wij 
studeren aan een bij- 
belschool in Birming- 
ham in Engeland en we 
zijn met drie echtpa
ren en twee vrouwen 
hierheen gekomen. Het 
zijn op één meisje na, 
allemaal nederlanders. 
Waarom we Amsterdam 
hebben gekozen? Je 
hoeft niet gelovig te 
zijn om te weten dat 
in Amsterdam veel din
gen gebeuren die niet 
deugen. Amsterdam is 
een zondige stad waar 
evangalisatie erg van 
node is. In deze veer
tien dagen hebben we 
elke dag en avond in 
het pandje een pro
gramma. Dis kus si e- avon
den, dia-avonden of 
film. Ook bezoeken we 
bejaarden-tehuizen. We

"Waar twee of drie tesamen zijn...."
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: entrum
nood en werkloosheid

staan deze veertien 
dagen gewoon voor ie
dereen klaar. Wie wil 
is bij ons van harte 
welkom."

mystiek
-Het valt ons op dat 
jullie een affiche 
voor het raam hebben 
met de tekst "Abortus 
is moord". Maar ik zie 
geen affiches tegen, 
bijvoorbeeld de n eu
tronenbom, terwijl dat 
toch de hele mensheid 
aangaat.
H a n s :"Christenen ver
diepen zich niet zo in 
onderwerpen als de 
neutronenbom.Dat staat 
te ver van hen af. 
Abortus is veel dich
ter bij.(Het valt ons 
op dat Hans voortdu
rend praat van Gristus 
inplaats van Christus) 
Je kunt in de bijbel 
lezen dat Gristus de 
weg naar de vrede i s . 
Als Gristus in je hart 
woont,dan krijg je ook 
vrede in je hart." 
-Jullie komen vermoed 
ik, nogal wat proble
men tegen zoals w o 
ningnood, werkloosheid, 
druggebruik en crimi
naliteit. Doen jullie 
daar iets aan?
Anton, de kleinste van 
de drie voorzien van 
een keurig geknipte 
snor en baardje, wil 
ingaan op het drugpro
bleem. Hij meent dat 
dit te maken heeft met 
het zoeken naar m ys
tiek. De mens kan niet 
zonder het religieuse.

Hans onderbreekt hem: 
"Ik heb vijf jaar in 
Amsterdam gewoond en 
ik ben er van over
tuigd dat als de mens 
zich maar tot God 
wendt, de problemen 
worden opgelost.Ik heb 
in Amsterdam nooit ge
brek gehad. Ik heb al
tijd gekregen wat ik 
nodig had. En ik ben 
er zeker van dat God 
daar de hand in had. 
Als de mens maar bidt 
en God in zich sluit, 
dan krijgt hij werk en 
een dak boven z'n 
hoofd. Dat is voor ie
dereen mogelijk. Ja 
zeker, vraag me niet 
hoe dat gaat,dat is de 
zaak van God."

God helpt
-Dus als je het om 
keert, mensen die geen 
huisvesting hebben dat 
aan zich zelf te w ij
ten omdat ze van God 
los zijn?

Hans: "Ja, dat is zo. 
Als de mensen zich tot 
God zouden wenden, 
zouden ook wel werk 
kunnen vinden. Ik kom 
ieder jaar met de va
kanties naar Amsterdam 
en het is voor mij 
nooit moeilijk geweest 
om aan werk te komen. 
Via een uitzendbureau 
is me dat steeds ge
lukt. God helpt, dat 
heb ik ondervonden!".

homofilie
-Zullen we overgaan 
naar een ander onder
werp? Wat vinden jul
lie van homofilie? 
Anton:"Daar is de b ij
bel erg duidelijk in. 
De bijbel veroordeelt 
dat zonder omwegen. Ik 
aksepteer de mens maar 
niet de homofilie van 
die m e n s .Sommigen zeg
gen dat homofilie een 
ziekte is,maar de bi j 
bel zegt dat het een 
zonde is. Als de bij-

't Pand, Frederik Hendrikstraat 17.
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vervolg 't Pand
bel zegt dat tegenna
tuurlijk geslachtsver
keer zonde is dan is 
het ook zonde.Sodom en 
Gomorra zijn voor deze 
zonde in één dag in 
vlammen opgegaan." 
-Dat lijkt me niet zo 
prettig om te horen 
als je homofiel bent. 
Je hebt het als homo
fiel toch al extra 
moeilijk en van jullie 
is er dus ook weinig 
akseptatie te verwach
ten .
Hans:"In de Jordaan is 
een evangelisch opvang 
centrum voor de homo
fiele medemens. Daar 
verwij zen w i j , zonodig 
de mensen naar. Dat 
centrum heeft een staf 
lid die zelf homofiel 
is geweest en Christen 
is geworden, dus hij 
kent de problemen van 
de homofiele medemens. 
Hierna komt het 
gesprek op het ongeluk 
kig zijn van mensen 
die zonder God willen 
leven. "Wij zijn met 
God" zegt Anton "En de 
bijbel zegt dat je 
zonder geloof in God 
verloren bent."
Als ik zeg dat ik niet 
in God geloof vinden

zij dat ik verloren 
b e n .
Ik vind hen erg onver
draagzaam want er zijn 
miljoenen anders denk
enden die ook het 
beste voor hebben.Bij
voorbeeld de Islam,het 
Boeddhisme hebbennogal 
wat aanhang?

o n v e r d r a a g z a a m
Evert, blond en even
eens met snor en baard 
je, met een noord ne- 
derlandse tongval: "Ik 
wil daar wel een ge
waagde uitspraak over 
doen.Kun je mooi in je 
krantje zetten'. Het 
Gristendom is inder
daad een onverdraagza
me religie. Christus 
heeft gezegd dat je 
alleen via hem tot God 
kunt komen. Hij kan 
rust en vrede geven, 
hij is voor onze pro
blemen gestorven om 
ons een relatie met 
God te kunnen geven". 
Op mijn opmerking dat 
ik de meeste christe
lijke groeperingen 
rechts vindt, dat ze 
nauwelijks opkomen
voor de mensen met de 
laagste inkomens maar 
wel vóór de neutronen

bom zijn, zegt Evert: 
"Noem jij dat Christe
lijk? Je bent pas een 
christen als je God in 
je hart sluit. Als je 
vrede in je hart hebt 
dan kun je ook aan de 
wereldvrede werken." 
Hans:"Ook het drugpro
bleem is alleen met 
het evangelie op te 
lossen. Als mensen God 
aanvaarden, dan worden 
ze zeker geholpen dat 
heb ik ondervonden.Jij 
had het over de woning 
nood. Nou,m'n vrouw en 
ik hebben dat ook er
varen.Toen we een paar 
maanden getrouwd waren 
moesten we voor een 
jaar naar Amsterdam.We 
moesten dus ook woon
ruimte hebben. We h eb
ben ervoor gebeden en 
we hebben het ook ge
kregen. Een pracht van 
een flat in de Molen
wijk. uus en...daar is 
ook ons zoontje gebo
ren. Bidden werkt, dat 
heb ik echt ondervon
den ."

Wim de Jong

Sporthuis HARTE]
Voor al u w  Sportartikelen * *

Fred. H endrikstraat 109 
Hugo de G rootstraat 13

H oek v an  h e t p le in , 

tel. 84 22 33

o.a. .B ilja rte n  M
.S ch ietsport 
•  Veldsporten 
.  Hengelsporten

O

van der PoelKEURSLAGER „ ,
Tweede 

Hugo de Grootstraat 25 
telefoon 842344
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Nawoord van Hans Zondag
«Jeachte redaktie,

Hier volgen nog enkele 
wijzigingen en aanvul
lingen op het gesprek 
dat Wim de Jong on
langs met enkelen van 
ons had.
Wilt u Evangelisch met 
een hoofdletter schrij 
ven, a.u.b.?
Verder is mijn leef
tijd 33 jaar om pre
cies tc zijn.
U schrijft "het pand
je". Dat is erg deni
grerend. De koffiebar 
heet 1,11 Pand". Verder 
is het wel belangrijk 
om Christus goed te 
spellen ook al zeg ik 
het anders.

Wim de Jong schrijft: 
"Als ik zeg dat ik 
niet in God geloof, 
vinden zij dat ik ver
loren ben".Ter aanvul
ling hierop zou ik 
twee opmerkingen w i l 
len maken.Opmerking 1 : 
Johannes 5:12: "Wie de 
Zoon heeft, heeft het 
leven; wie de Zoon van 
God niet heeft, heeft 
het leven niet".Opmer
king 2: Johannes 14:6: 
"Jezus zeide tot hem: 
Ik ben de weg,de waar
heid en het leven".
Dan nog het volgende: 
wij hebben nooit ge
zegd dat Christenen 
voor de Neutronenbom

zijn.
Zouden jullie 10 exem
plaren van het septem- 
berwijkkrantje willen 
sturen naar mij? Zono
dig wil ik ook wel de 
portokosten betalen 
natuurlijk.

Hans Zondag

% *3

Bloemen bestellen
B A P b e l l e n ......... !

In onze totaal vernieuwde zaak 
altijd goedkope aanbiedingen.

Vooral tijdens het weekend ook 
voor de smalle beurs een gezellig

boeket!

2°HUGO DE GROOTSTRAAT28 TEL. 845521

m iïjt

W'm*

7



buurtkrant hugo de groot

KINDERAKTIVITEITEI
Terugblik vakantieweek
Maandagmiddag 2 uur, 
deur gaat open, kinde
ren stormen binnen en 
zoeven langs je benen 
de soos in. Tekenfilms 
op het program,de hele 
middag Hiep Hoi! Be
roemde filmsterren ver 
schenen op het doek, 
Woody Woodpecker, Su- 
permouse en verder ve 
le befaamde tekenfigu- 
ren, van wie de namen 
voor eeuwig in het kin 
derbrein gegrift we r 
den. En tussendoor 
hoorde men het geknab
bel op de kaakjes en 
het slurpen aan de 
oranje drab,gemaakt en 
voorgeproefd door A n s .

artis
Dinsdag werden de kin
deren gestrikt door 
lintjes in de regen
boogkleuren en kregen 
ze een kaartje op hun 
buik met hun naam erop 
Dit laatste bleef een 
vaste prik voor de 
uitstapjes. Er werden 
vandaag lange nekken, 
korte poten,logge ogen 
en fijne neusjes beke
ken. Juist! Een dagje 
Artis.De kinderboerde
rij was een atraksie 
op zich. Hier werd er 
getrokken, gesjord en 
geduwd aan allerhande 
beesten die daar rond
kuierden. Om de kinde
ren op het eind weer 
bij elkaar te schrapen 
moest Ans het konijnen 
hok induiken. (Helaas 
was haar lijf te groot 
om door het deurtje te 
kunnen)Vervolgens werd

ook nog een kind tus
sen de pinguins opge
vist. Alles was weer 
kompleet en met lijn 
10 weer naar huis.

pipodag
Woensdag, pipodag in 
het Vondelpark. Zon, 
klownesk gedoe, veel 
gelach en na afloop 
een ijssie. Donderdags 
werden we,gewapend met 
zwembroeken, bikini's, 
handdoeken en zonne- 
creme naar de Kennemer 
duinen gereden. Al in 
de bus vlogen de sok
ken in het rond en op 
het strand was het nog 
erger. De onderbroeken 
waren nog maar nauwe
lijks uit of iedereen 
lag al in het water te 
spartelen en in het 
zand te rollen. Met 
zand in oren, neus en 
tussen de kiezen sjok
ten we terug naar de 
bus.Tuf,tuf naar huis, 
in bad en naar bed.-

fillum
Vrijdag,twee uur,licht

uit,film op het scherm 
en kijken naar Een 
ietwat te moeilijke 
film maar dat drukte 
de pret niet,want daar 
na werden de buikjes 
volgepropt bij de b ar
becue, waarbij de bana 
nen, broden, appels en 
tomaten in het rond 
vlogen.Smik smak smek, 
dat was te gek!
Ondanks de stafwisse- 
ling die er de laatste 
tijd plaatsgevonden 
heeft in 't Trefpunt 
waren er toch twee 
fijne weken kinderak- 
tiviteiten,die opgezet 
waren door Ans. Jammer 
dat er zo weinig vrij
willigers uit de buurt 
meededen,maar dat komt 
misschien volgend jaar 
Laten we het hopen. In 
ieder geval hebben we 
dit jaar met een hoop 
kinderen en 6 - 8 man 
leiding erg gezellige 
weken gehad,
Ellen en Bist v r i j w i l 
lige medewerkers aan 
de kindervakantie-ak- 
tiviteiten.
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NIEUW IN BUURTHUIS
Ine,Helga,Iekestellen zich voor

Staande v.l.n.r.: Paul, Helga, Lia, Lieneke, Ine, Ruud, Margot, Ans, 
Genia en Geerie. Zittend v.l.n.r.: Ieke, Marieke en Klaaske.

Ine
Ik ben Ine Baan.Al een 
aantal jaren ben ik 
peuterwerkster. Twee 
peuterspeelzalen heb 
ik samen met ouders 
van peuters opgezet.
Ik ben blij hier in 
het Trefpunt ook weer 
samen te kunnen werken 
met de ouders. Ik hoop 
dat w i j , de ouders en 
ik, elkaar goed leren 
kennen en samen de 
verantwoording nemen 
voor de peuters en de 
speelzaal.

Ieke
Ook ik zal me even 
voorstellen. Ik heet 
Ieke Witteveen, ben 26 
jaar en ik woon in 
Haarlem. Sinds 15 au
gustus werk ik in het 
Trefpunt als volwasse-

nenwerkster. Hiervoor 
neb ik, als jeugdwerk- 
ster, 3 jaar gewerkt 
in een buurthuis in 
Haarlem.
De afgelopen weken heb 
ik al enigszins een 
beeld gekregen van het 
buurthuis. Ik vind de 
sfeer erg leuk, tref 
veel goedlopende akti- 
viteiten met enthou
siaste deelnemers aan. 
Ik heb er dan ook echt 
zin in om er samen met 
elkaar een leuk sei
zoen van te gaan m a 
ken. Ik vind het fijn 
als u mij laat weten 
wat voor aktiviteiten 
u nog meer zou willen. 
Na mijn m w e r k p e r i o d e  
is het vast wel moge
lijk om in overleg met 
de dagelijkse kommis
sie het volwassenen- 
werk uit te bouwen.

Groetjes en gauw tot 
ziens, Ieke.

Helga
Ik ben één van de twee 
nieuwe pauterwerksters 
van het Trefpunt. Mijn 
naam is Helga Sieck- 
meyer.Na vier jaar H o 
gere Beroepsopleiding 
"Kinderverzorging en 
Opvoeding" is dit mijn 
eerste "echte" baan.
Ik werk nu twee maan
den in het buurthuis 
en het bevalt mij u it
stekend. Erg goed vind 
ik het samen draaien 
en samen verantwoorde
lijk zijn met de ou
ders voor de gang van 
zaken in de speelzaal. 
Ik hoop dat de ouders, 
de peuters en ik een 
goede en fijne tijd 
tegemoet gaan.

9
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IKV HELP DE KERNWAP]
Om te beginnen uit Nederland
Van 23 tot 30 septem
ber vindt de jaarlijk
se Vredesweek plaats. 
Deze week wordt geor
ganiseerd door het In
terkerkelijk Vredesbe
raad (het IKV). Gedu
rende die week zullen 
de diensten in de 
meeste kerkèn in het 
teken staan van de 
strijd voor de vrede. 
Maar er gebeurt meer '. 
In onze buurt organi
seert de IKV-groep op 
24 september een forum 
in de Nassaukerk aan 
de Wittenstraat. Ka
merleden van de VVD 
(Ploeg), CDA (Beinema) 
en PvdA (De Hamer) 
zullen dan ondervraagd 
worden in hoeverre zij 
en hun partijen bereid 
zijn mee te werken aan 
de afschaffing van de 
kernwapens.Alle buurt
bewoners zijn van har
te welkom op deze a- 
vond. U kunt er vragen 
stellen en informatie 
krijgen over de kern
bewapening .

wat is het IKV?
De buurtkrant ging 
eens praten met een 
aantal organisatoren 
van de Vredesweek in 
onze buurt: Gera El- 
gersma, Ellen Terpstra 
en Ype Viersen. Wat is 
het IKV? Ype: "Het is 
een beweging waarin 
mensen zitten van n e 
gen kerken. Het IKV 
werd 13 jaar geleden 
opgericht. Eerst hield 
het zich ook bezig met 
de verhouding tussen

arme en rijke landen, 
maar sinds 3jaar wordt 
alle energie aangewend 
om de kernwapens de 
wereld uit te krijgen, 
om te beginnen uit N e 
derland. Het IKV b e 
staat uit 350 plaatse
lijke groepen, waarin 
niet de kerken, maar 
individuele gelovigen, 
met anderen, samenwer
ken. Het IKV zit ook, 
samen met o.a. het sa- 
menwerkings verband 
"Stop de neutronenbom,

C\

stop de kernwapenwed- 
loop" in het overleg
orgaan tegen de kern
bewapening. Het IKV 
heeft goede contacten 
met de kerkelijke vre
desbeweging in de 
Duitse bondsrepubliek 
en de DDR. Ook wordt 
samengewerkt met in
ternationale vredesbe
wegingen: Pax Christi 
en Justitiae et Pax. 
Ellen: "Het IKV is 
heel snel gegroeid 
toen het begon met 
"Help de kernwapens de 
wereld uit.." Gera:"We 
vonden dat we in de 
buurtkerken een kader 
moesten vormen dat het 
hele jaar door werkt,

waar mensen zich bij 
kunnen aansluiten en 
dat voortdurend werkt 
aan de bewustwording 
van het gevaar van de 
kernbewapening. Vorig 
jaar hebben we voor 't 
eerst een vredesweek 
in onze buurt georga
niseerd. Dit jaar h ou
den we ons bezig met 
de politieke partijen 
die zich nog niet de
finitief hebben uitge
sproken tegen de kern
bewapening. We probe
ren ze zover te krij
gen dat ze dat wel 
doen en dat ze dat op
nemen in hun verkie
zingsprogramma's voor 
1981".

waarom drie
Waarom hebben jullie 
de andere politieke 
partijen niet uitgeno
digd? Gera: "Na uit
voerig overleg hebben 
we besloten die par
tijen te vragen waa r 
van de kamerfracties 
zich niet eenstemmig 
opstellen achter ons 
streven".Maar de klei
ne linkse partijen,die 
zich duidelijk uitge
sproken hebben tegen 
de kernwapens, zouden 
toch een enorme rugge
steun kunnen zijn in 
de discussie met de 
heren van de VVD, CDA 
en PvdA? Ellen: "Ja,de 
CPN, de PSP en de PPR 
zijn het helemaal met 
ons eens. We nemen aan 
dat ze ook wel in de 
zaal zullen zitten. 
Maar we wilden voorko
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JS DE WERELD UIT

men dat er een forum 
van acht man zit. Je 
loopt dan het gevaar 
dat de discussie onder 
die acht gevoerd wordt 
en het is juist de be 
doeling dat de zaal 
deel kan nemen aan de 
discussie". Dus het is 
niet zo dat jullie ook 
streven naar een drie- 
stromenland?(driestro- 
menland is een land 
met slechts drie poli
tieke partijen, red.). 
Alledrie: "Nee, daar 
zijn we falikant tegen

het ontstaan
Hoe is het IKV ont- 
staan?Had dat te maken 
met het einde van de 
koude oorlog? Ype:"Nou 
dat weet ik niet zo 
precies. Wel weet ik 
dat het begon met het 
kernwapenrapport van 
de Ned. Hervormde Kerk 
in 1962 en de pause
lijke encycliek "vrede

op Aarde". Daarin werd 
scherp nee gezegd te
gen ieder gebruik van 
kernwapens. Toen begon 
de discussie, bijv. in 
de vastenacties.En dan 
krijg je het probleem 
dat de top, zeg het 
bisschoppencollege of 
de synode, een uit
spraak doet, maar dat 
de basis het langs 
zich heen laat glijden 
Toen is het IKV opge
richt om de discussie 
onder de kerkleden op 
gang te brengen". El 
len: "dat was niet een
voudig, want er heeft 
zolang gegolden: poli
tiek hoort niet in de 
kerk. Dat geldt trou
wens nog steeds voor 
sommige mensen. Vorig 
jaar bijvoorbeeld w er
den er kaarten ver
kocht en pamfletten 
uitgedeeld in de ker
ken voor de actie te
gen de neutronenbom en

dat is toen wel moei
lijk gevallen hier en 
daar.Daar proberen wij 
dan wat aan te doen, 
wij proberen de mensen 
ervan bewust te maken 
dat er geen scheiding 
tussen de kerk en de 
politiek kan zijn".

de veiligheid
Je hoort vaak: als we 
de kernwapens afschaf
fen dan zijn we niet 
meer veilig omdat we 
ons niet meer verdedi
gen kunnen. Wat vinden 
jullie daarvan?Ype:"Je 
kunt je beter afvragen 
of,als we doorgaan met 
de perfectionering van 
kernwapens, dat niet 
juist onze veiligheid 
bedreigt. Door elke 
stap om kernwapens nog 
preciezer en makkelij
ker inzetbaar te maken 
wordt de kans, dat ze 
in een oorlog gebruikt 
worden, steeds groter. 
Op deze manier door
gaan, dat bedreigt on
ze veiligheid!" Maar 
als je de kernwapens 
afschaft, is dat dan 
geen uitnodiging voor 
de Russen om hier bi n 
nen te vallen?Ype:"Nou 
dat is grote kolder. 
Zo verplaats je de 
discussie naar een ni- 
vo waar ze niet ge
voerd moet worden. Het 
gaat erom: we moeten 
van de kernwapens af 
en dan moeten er eens 
eerste stappen worden 
gezet. Dat blijkt wel 
als je de ervaringen 
uit de afgelopen 20

1 1

Ellen, Ype en Gera
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I K V vervolg - vredesweek
jaar ziet. Er moet ie
mand beginnen.Vandaar: 
om te beginnen uit N e 
derland. Bovendien is 
het absurd dat er op 
de wereld voor 400 
miljard dollar per 
jaat aan wapens wordt 
uitgegeven, terwijl er 
per dag 100.000 mensen 
van de honger omkomen" 
Gera: "En die verspil
ling aan wapens kan 
alleen maar een nega
tieve uitwerking heb
ben" .

Salt-akkoord
Wat vinden jullie van 
het Salt II-akkoord? 
Ype: "Het begrenst de 
groei van kernwapens. 
Het betekent echter 
'geen ontwapening. Het 
is hooguit een eerste

stap^ daartoe .Beperking 
op eén gebied kan n a 
tuurlijk wel aanlei
ding zijn voor grotere 
wildgroei van andere 
nucleaire wapens die 
niet onder de afspraak 
vallen. Hoe zijn die 
kernwapens toch in N e 
derland terecht geko
men? Ype: "dat is rond 
1960 gebeurd op een 
slinkse wijze zonder 
dat de Tweede Kamer 
ervan afwist.,De enige 
die dat door had was 
Marcus Bakker van de 
CPN. Die heeft daar 
toen een paar keer 
vragen over gesteld, 
maar eigenlijk was 
niemand tegen statio
nering van kernwapens 
en toen is de zaak in 
de doofpot geraakt. Al

deze feiten staan 
trouwens in onze pu 
blicaties en in de 
IKV informatiebrief.

bel 070-631931
Als je daar meer over 
wilt w e t e n ,schrijf dan 
naar het secretariaat 
van het IKV, postbus 
85627 te Den Haag of 
bel 070-631931 .
Wordt jullie nooit 
verweten dat jullie 
pro-Russisch zouden 
zijn? Ellen: "Ja, maar 
dat is absoluut niet 
zo. Vroeger deden de 
kerken er hard aan mee 
de situatie in het 
oostblok zwarter af te 
schilderen dan ze w a s . 
Dat is nu veranderd. 
Dat is voor sommigen 
wel verwarrend.Maar om

voor al uw sanitair
loodgieter
REVE

3e hugo de groot
straat 15

tel. 84 26 06

A T H E N A E U M  BOEKHANDEL 

EN N I E U W S C E N T R U M

Spui 14-16

Athenaeum, een tuin 

in de w i l d e r n i s
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nou te zeggen dat we 
pro-Russisch zijn,nee"

24 september
Het IKV en de redactie 
van de buurtkrant roe
pen alle buurtbewoners 
op om aanwezig te zijn 
op de forumavond op 24 
september in de Nas- 
saukerk, De Wittenstr. 
114. Er zal daar in
formatiemateriaal zijn 
van het IKV,Pax Chris- 
ti en van het initia- 
tiefcomité "Stop de 
Neutronenbom".

Hans Hartman

NAAILES
Op dinsdag 2 oktober 
starten we weer met 
naailessen. Ook dit 
seizoen is Marianne 
Kint aanwezig om u te 
helpen met datgene wat 
u wilt naaien. De kos
ten zijn ƒ40,- voor 10 
lessen.De kursus wordt 
gegeven iedere dins
dagavond van half 8 
tot half 10. Er is nog 
plaats voor nieuwe le
den. Eventueel kan er 
een groep gestart w or
den op de dinsdagoch
tend. Heeft u interes
se? Bel dan even naar 
het buurthuis, tel. 
842473, en vraag naar 
Ieke.

BUSTOCHT
Er komt weer een b us
tocht voor de oudere 
buurtbewoners (60+) '. 
We gaan op 27 septem
ber met de bus naar 
Drente: koffie in Har
derwijk, lunch in Drou- 
wenerzand, Giethoorn 
bekijken en een diner 
in Hoevelaken.
De tocht duurt van 's 
ochtends 8 uur tot + 9 
uur 's-avonds.
Als u 60 jaar of ouder 
bent en graag mee wilt 
bel dan zo snel moge
lijk naar de Reiger 
(845676) of er nog 
plaats is '. Wilt u in 
formatie over volgende

bustochten thuis ont
vangen, belt u dan ook 
even de Reiger op.

WERKPLAN
Lezers, die geïnteres
seerd zijn in de b e 
groting en de doel
stellingen van de 
buurtkrant, kunnen een 
"werkplan" aanvragen 
op het redactie-adres. 
Het kan dan wel een 
paar weken duren voor
dat u het ontvangt.

BELANGRIJKE ADRESSEN
HUUR-EN WOONZAKEN
& Hugo de Grootstraat 5
Spreekuur: dinsdags van 19.30-20.30 
uur en woensdags van 11.00-12.00 uur 
in 't Trefpunt. Tel. 842473.

SOCIAAL RAADSVROUW
Bilderdijkpark 4A
Maandag, dinsdag, donderdag on vrij
dag van 9-12 uur.Telefonisch spreek
uur: tel. 120089, 's middags van 
2-4 uur.

VOORPOST GEMEENTE
van Hallstraat 611 
hannekekuipersvoorpostfunktionaris 
'van de geneente voor onze buurt, 
houdt op maandag, woensdag en vrij
dag spreekuur van 10.00-13.00 uur in 
het houten gebouwtje tegenover de 
Prinsessekerk.

WIJKPOST BEJAARDEN
van Reigersbergenstraat 65
Maandagochtend van 9.30-11.00 uur in 
het buurthuis De Reiger.
Tel. 845676

ADVIESCENTRUM CPN
van der Hoopstraat 43
Voor huur-, rechts- en belastingad- 
vies op maandagavond van 20.00-21.00

MAATSCHAPPELIJK WERK
van Reigersbergenstraat 65
Spreekuur: op dinsdagochtend van 
9.00-12.00 uur cn op woensdagavond 
van 19.50-21.00 uur (gratis).
Arnold Kooiker, buurthuis De Reiger, 
tel. S456"6.

RECHTSHULP
1E Nassaustraat 17
Juridische adviezen cn hulp:op maan- 
dag- en donderdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur. Tel. 865029.

WIJKVERPLEGING
Rombout Hogerbeetsstraat 70
Van maandag t/m vrijdag van 13.00 
tot 14.00 uur. Tel. 867908.

OMBUDSSPREEKUUR PVDA
Frederik Hendrikplantsoen50
Voor vragen over arbeids- en ont
slagrecht, huur- en woonzaken, be
lastingen, consumentenzaken.Op dins
dag van 10.00-12.00 uur.

WERKLOZENBELANGEN
VERENIGING
Lutmastraat 2
Tel. 719671, toestel 21.

ANTI SPEKULATIE 
KOMITEE
van Oldenbarneveldtstraat 11"
Tel. 845544.

HUFRE KWARTIER
Rombout Hogerbeetsstraat 109
Tel. 844610.

WIJKAGENT
Spaarndammerstraat 620
Tel. 752217 cn 753217.
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SPEKULANTENSTREEK
Groenen slaat verwoestend toe
Vorig jaar liet de 
spekulant Groenen voor 
de eerste maal zijn 
tanden zien. De tweede 
verdieping van Frede- 
rik Hendrikplantsoen 
40 werd toen door een 
ingehuurd koppel van 
vijf potige knapen op 
een gruwelijke manier 
uitgesloopt.
Degene die van plan 
was de etage te kraken 
dat wil zeggen bewoon
baar te maken,zag daar 
destijds vanaf toen 
hij de ravage aan
schouwde. Daar was het 
Groenen uiteraard
juist om te doen.
De derde etage was al 
eerder toegetakeld
door een vorige eige
naar van het pand,ter
wijl de eerste etage 
en de benedenverdie
ping nog werden be 
woond. Op de eerste 
verdieping woonde een 
echtpaar, dat onder 
druk van Groenen en de 
gemeente dringend werd 
verzocht naar andere 
woonruimte om te zien, 
terwijl de benedenver
dieping in februari 
dat jaar ('78) was ge
kraakt .
In de loop van dit 
jaar aksepteerden de 
bewoners van 40' een 
woning in Almere. De 
bewoners van 40“s ken
den mensen die w oon
ruimte zochten en die 
de vrijkomende etage 
wel wilden kraken. Met 
de bewoners van 40' 
werd de afspraak ge 
maakt of ze een sein

tje wilden geven w an
neer ze zouden verhui
zen, zodat een sloop- 
spektakel als vorig 
jaar kon worden voor
komen. De verdieping 
zou dan kunnen worden 
gekraakt op het moment 
dat de bewoners ver
trokken. Als verhuisda 
tum werd eind augustus 
doorgegeven. De af
spraak werd echter 
niet nagekomen.Wat ge
beurde er namelijk?

botte bijl
Op 2 juli 's-ochtends 
8.30 uur vernamen de 
bewoners van 4 0ns een 
hels kabaal boven zich 
Aanvankelijk werd ge
dacht, dat alvast het 
een en ander werd ver
huisd,maar niets bleek

F E E S T :
Eindelijk
Zaterdag 8 september 
was het feest in ver
pleeghuis "De Poort" 
op de Hugo de Grootka- 
de'. Na een maandenlan
ge aktie was er genoeg 
geld ingezameld om een 
bewonersbus aan te 
kunnen schaffen.De di- 
rekteur zei in zijn 
toespraak: "De bewo
ners van de Poort m oe
ten net als ieder an
der de gelegenheid 
hebben om er eens uit 
te gaan en deel te n e 
men aan het openbare 
leven. Nou en dat kan
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minder waar.
Toen één van de bewo
ners verontrust naar 
boven snelde, vernam 
hij het euvel: Groenen 
en vijf slopers sloe
gen de boel kort en 
klein.Er werd gevraagd 
of de heren wat rusti
ger aan wilden doen, 
maar Groenen ontkende 
doodleuk dat er bene
den nog iemand woonde. 
De uitei idelijke scha
de: het interieur van 
40' volledig aan gort 
geslagen, de trap to
taal vernield,zodat de 
gangkast van de bewo
ners van 40“s vol puin 
stond. Het binnenwerk 
van de waterleiding 
kapot gehakt, met de 
botte bijl. Tenslotte: 
met een stevige hamer

werd het plafond van 
de bewoners van 40hs 
vernield. Kortom, een 
ware spekulantenstreek

bewoonbaar
uezelfde dag nog werd 
het pand gekraakt. M o 
menteel worden de drie 
verdiepingen weer op 
geknapt en bewoonbaar 
gemaakt.
Het doel 
sloopwerk 
lijk zijn: 
spekulant is een leeg
staand, onbewoond pand 
beter verhandelbaar en 
winstgevender.Het gaat 
immers om de grond 
waar het pand op staat 
On deze manier staan 
vele panden jarenlang 
leeg. Daar tegenover 
staan echter de kraak-

van het 
zal duide- 

voor een

akties, geboren uit 
nood en protest. .
De tentoonstelling'Het 
Gat van Groenen' van 
december vorig jaar 
liet al duidelijk zien 
hoe de buurt denkt o- 
ver de plannen van de 
inmiddels beruchte
spekulant, getuige de 
grote belangstelling 
en de vele handteke
ningen. De buurt zal 
zich dan ook groten
deels kunnen scharen 
achter de leuze, aan
gebracht op Frederik 
Hendrikplantsoen 40: 
Bouwkombinatie Groenen 
ROT 0P1

Naam van de schrijver 
is bekend bij de re- 
dakt i e .

sl DE POORT
n bewonersbus

nu met deze b u s . Zo'n
10 personen kunnen 
hierin met of zonder 
rolstoel komfortabel 
naar de schouwburg of 
de duinen gereden w o r 
den. Of weer eens een 
kijkje nemen in hun 
oude buurt.
Het was die morgen een 
feestelijke boel. Fa
milieleden waren komen 
kijken en buurtbewo
ners werden aangetrok
ken door de muziek van 
de fanfare. Nadat het 
lint door een bewoon
ster was doorgeknipt

kon de eerste rit b e 
ginnen. In de ontmoe- 
tingszaal gingen voor 
de achterblijvers de 
advokaatjes en de ro- 
séetjes rond.
De kommissie"bewoners- 
bus" blijft nog aktief

want er moet natuur
lijk geld zijn voor 
benzine en onderhoud. 
We wensen de bewoners 
van "De Poort" veel 
plezier met hun bus'.

Alma Jongerius.
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MENEER WARTENBERG
Je hoort wel eens dat jongens brei

Een groepje kinderen 
komt de deur van de 
Mariaschool aan de 
Bilderdijkstraat uit
rennen. Ze blijken "al 
in de tweede" te zit
ten. Ik wil nog wat 
vragen, maar ze hebben 
meer interesse voor 
Cor z'n fototoestel. 
Hij heeft het in z'n 
hand en ze kunnen op 
hun tenen net door het 
gaatje kijken.Hoe vin
den ze 't op school? 
"Leuk" is het enige 
antwoord. De meesters 
en juffrouws zijn"aar- 
dig". Even later wil 
een jongetje dan ook 
nog wel loslaten dat 
de juffrouw van de 
eerste "een beetje het 
allerstrengst" is.Ver
derop staan een paar 
moeders te wachten:"Ja 
zolang ze zo klein 
zijn moeten we ze wel 
halen en brengen hè".

"Wat vindt u van de 
school?" Een moeder : 
"nou aan mijn kinderen 
te merken hebben ze 
het wel naar hun zin 
hier".Dan is het 4 uur 
en tijd om naar binnen 
te gaan voor de af
spraak met dhr. War- 
tenberg.Door het ruit
je van de klasdeur 
zien we dat hij nog e- 
ven bezig is .

k e u r i g e  gang

Ondertussen kijken we 
wat rond. Een keurige, 
pasgeverfde gang, w.c. 
en een breed trappen
huis. Een klas volge
propt met tafeltjes.
Is de school nog ka 
tholiek?
Dhr. W.: "Ja die iden
titeit proberen we 
hier te handhaven. Ik 
kan niet zeggen dat de 
leerlingen hier alle
maal katholiek zijn

maar we vragen wel aan 
de ouders wanneer ze 
hun kinderen hier op 
school doen of ze ak
koord gaan met datgene 
wat hier geboden wordt 
Behalve de gewone vak
ken is dat bijv. ook 
kathechese.Verder pro
beren we dat ook in de 
sfeer van de school 
tot uiting te brengen 
door een kerstviering 
of we gaan ook wel 
eens naar een eucha
ristieviering in de 
k e rk".

30 per klas

Heeft u nog steeds 
voldoende leerlingen ? 
"Ja wat heet:hoe klei
ner een klas hoe beter 
want des te meer aan
dacht kun j e geven aan 
de individuele leer
ling. Maar er zijn na 
tuurlijk bepaalde aan
tal len-normen door de
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7d MARIASCHOOL
maar om dat te stimuleren
gemeente gesteld waar 
je je aan moet houden. 
Dat is 30 per klas. 
Maar we zien wel aan
komen dat we in moeten 
krimpen want het leer
lingenaantal loopt te
rug".

integratie
Het valt me op dat 
hier veel buitenlandse 
kinderen op school 
zijn.
"Ja dat vind je overal 
in deze buurt. We p ro
beren om deze kinderen 
steeds meer te laten 
ingroeien in de school 
om op die manier het 
integratieproces op 
gang te brengen. 't 
Lijkt me ook goed dat 
de jeugd van jongsaf 
aan samen leert leven. 
Over 30, 40 jaar zal 
Nederland meer "ge- 
kleurd"zijn dan nu het 
geval is. Als je in de 
school de kinderen 
probeert op te voeden 
om later zelfstandig 
door het leven te gaan 
dan kan het ook nuttig 
zijn wanneer ze hebben

leren samen werken met 
mensen van een andere 
huidskleur of taal,wat 
begrip en respect h eb
ben gekregen voor an
dere kuituren. Er zijn 
buitenlandse kinderen 
bij die je zorgeloos 
naar het voortgezet 
onderwijs ziet gaan. 
Die redden het wel.An
deren maak je mee 
waarbij de tweetalig
heid toch barrières 
geeft. Dat ze je toch 
niet goed begrijpen en 
dat kan voor de rest 
van de ontwikkeling 
ook handicaps geven. 
Met vallen en opstaan 
probeer je toch die 
kinderen vooruit te 
helpen. We hebben een 
speciale vakkracht die 
kleine groepjes helpt, 
voornamelijk met de 
taal. Er zijn ook kin
deren die een ochtend 
per week naar bijvoor
beeld de turkse of 
portugese school gaan. 
Dat heeft meer de b e 
doeling om de kinderen 
de band met de eigen 
kuituur niet helemaal

te laten verliezen.Dat 
is voor die kinderen 
nogal zwaar geloof ik. 
Wat ik zo hoor krijgen 
ze ook nog wel veel 
huiswerk mee enzo. Ze 
zijn daar ook veel 
strenger als hier.

overdreven
Laatst bij die aktie 
bij het ontslag van 
die onderwijzers zei 
een moeder op de t.v.: 
"Op deze school zitten 
buitenlandse kinderen, 
dus onze kinderen ra
ken achter". Dat vind 
ik overdreven. Er zijn 
zelfs buitenlandse 
kinderen die juist de 
klas opvijzelen.
Je kunt niet zomaar 
zeggen: omdat er an
derstalige kinderen op 
school zijn heeft het 
hele onderwijs te lij
den. Dat vind ik veel 
te sterk uitgedrukt. 
Ik erken de moeilijk
heid wel. Je moet wel 
eens een taallesje 
herhalen, maar het 
hangt er ook vanaf hoe 
je dat kunt opvangen 
met extra leerkrachten 
en lessen".
Vindt u dat er genoeg 
gedaan wordt voor het 
onderwij s ?
"Wat dat betreft vind 
ik dat we het nog 
treffen.De gemeente is 
hier wat royaler dan 
in andere plaatsen. We 
mogen de gemeente he 
lemaal niet verwijten 
dat ze het onderwijs 
vergeet of dat ze meer 
zouden moeten doen,datmeneer Wartenberg
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Mariaschool verv
zeker niet".
Er wordt tegenwoordig 
meer aan kreatieve 
vakken gedaan op 
school.
"Ja behalve 1j uur 
handvaardigheid per 
week kun je er ook wel 
wat aan doen,bijv. met 
aardrijkskunde of b io
logie. Een ander facet 
van kreativiteit is 
ook de uiting van de 
kinderen zoals spre
ken, zingen en muziek 
maken.Tijdens de week- 
sluiting, het laatste 
uurtje van de week, 
doen de kinderen to
neelstukjes of ze v er
tellen w a t .

breien en haken
"Ja, je hoort ook wel 
dat jongens leren 
breien enzo, maar om 
dat nou te gaan stimu
leren .....
Maar ik vind dat de 
meisjes d a n’ook niet 
hoeven te borduren.
"Ja hoeven niet, ja ik 
geef die lessen niet, 
dat doet de handwerk- 
juf.Ik vind dat je een 
scala van mogelijkhe
den aan moet bieden. 
Als een meisje liever 
breit bij wijze van 
spreken,of borduurt of 
haakt of..ik weet al
lemaal het onderscheid 
niet, dat maakt me dan 
allemaal niet zoveel 
uit. Maar ik kan me 
voorstellen dat een 
jongen zegt: én ik wil 
niet borduren én niet 
breien dan denk ik bij 
me eigen:je hebt groot 
gelij k " .

Alma Jongerius

volgende keer: de D r . 
Rijk Kramerschool.

BRIEF
Amsterdam, 3 juli 1979 
Beste deelnemers, ex- 
deelnemers en buurtbe
woners .
Langs deze, niet idea
le, weg willen Riek en 
ik jullie allemaal 
heel hartelijk bedan
ken voor de vele bloe-

Thea

men,de kado's en de o- 
verweldigende belang
stelling bij ons af
scheid .
Het is voor ons een 
fijne tijd geweest in 
het Trefpunt. Wij w en
sen iedereen nog veel 
geluk en sukses toe.En 
veel plezier in het 
buurthuis.
Heel veel lieve groe
ten van RIEK en THEA.

MEER KINDEROPVANG
Woensdag 26 sept. om 
half 12 houden ouders, 
peuters en medewerkers 
van peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven 
een demonstratie vanaf 
de Dam naar het stad
huis. Er is te weinig 
kinderopvang in A m 
sterdam, er zijn over 
het algemeen hele lan
ge wachtlijsten. Er 
zijn stadsdelen waar 
kinderen bij wijze van 
spreken voor hun ge
boorte opgegeven w o r 
den om nog een plekje 
in de speelzaal te 
krijgen. De ouderbij
dragen dreigen onbe
taalbaar te worden en 
soms staan peuter
speelzalen leeg omdat 
er geen geld voor een 
leidster is. Bovendien 
moet de opvang makke

lijk bereikbaar zijn 
en van goede kwaliteit 
Dit zijn de eisen die 
op liet stadhuis aange
boden worden. Voor de 
peuters zijn er clowns 
en ook zullen er di 
verse muziekgroepen 
optreden. Ouders, peu
ters en sympathisan
ten worden opgerocpen 
om mee te doen.
Op zaterdag 6 oktobei 
is er een grote mani
festatie in de Melkwej 
ook om de aandacht o] 
de kinderopvang ti 
richten. Er zal infor 
matie zijn, een foto 
tentoonstelling, mu 
ziek,kinderopvang, ee 
speciaal kinderpro 
gramma en een forum 
Dus op 6 okt. de hel 
dag naar de Melkweg'.
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Klaverjasclub de
d rfesp rö n g

vraagt leden voor de 
maandagavond.

Zondagmiddag vrij 
klaverjassen om 2  uur.
H c a f é  Lid<

de ClercQstraa
9
t

Iedere vrijdagavond 
om half 9 
gezellig vrij

klaverjassen 
in de Lido Corner

-Corner h
,82 C 1644^ 1)

)i t  V ,  3aia ( S r t U b a r  \ i[
X  | V  SHAWARMA | X
flPi BROODJE shaslik, kabab of shawarma JPrS

van voor 4, ~
| espressokoffie en alle frisdranken 1,50 i yi*

Wi j Tnedexik HindAA.kpta.ntioz.yi 72 j fef 
w» open van 11 u u a  tot ' i  nac.ktt> 1 u u a  *ln heX wo.tk.tnd tot 2 uua

Iedere vri

Snackbar v *  

’t LOOTS JE
tel. 84 5347  .  i
FREDERIK W 
HENDRIKSTRAAT 77

ijdag speciale aanbiedingen

KROKET 
50 cent

SLAATJES ̂  

1 , 3 0

AARDAPPELEN, 
GROENTEN&FRUITGebr.Eijpe
Hugo de Grootplein 10 

tel.845589

LtJelcanto h i - f i  s t e r e o

UW PICK-UP IS PAS IN ZIJN ELEMENT 
MET EEN GOEDE NAALD. 

VERKOOP EN REPARATIE VAN T.V.’s EN HI-FI

HUGO DE GROOTPLEIN 1 TEL. 842441



GRATIS BURENHULP
Wegens succes meer vrijwilligers

buurtkrant hugo de groot__________________________________ ________

In de Hugo de Groot- 
buurt is al jarenlang 
een "burenhulp"aan het 
werk. Over het hoe en 
wat van de burenhulp 
gingen wij eens praten 
met vier burenhelpers: 
Gee van Duin, Riek van 
der Maas,Sytze Renting 
en Rebecca Schueller.

kleine klusjes
Wat doet de burenhulp 
voor dingen?
Riek: "Het komt mees
tal neer op boodschap
pen doen. Bijvoorbeeld 
voor mensen die moei
lijk lopen of pas uit 
het ziekenhuis zijn 
gekomen. Maar er zijn 
ook andere dingen:hond 
uitlaten, giro's p os
ten, vuilnis buiten 
zetten, op recept m e 
dicijnen halen, zware 
meubels versjouwen,een 
stekkertje repareren, 
iemand begeleiden die 
na lange tijd voor 't 
eerst weer in de zon 
mag lopen. We hebben 
zelfs een keer een 
flesje urine naar Slo- 
tervaart gebracht. We 
doen dus alle klusjes 
waar geen vakmensen 
voor zijn en die niet 
door sociale instel
lingen worden gedaan." 
Dus een verstopte af
voer verhelpen is er 
niet bij ?
Gee: "Als men dat zelf 
met zo'n zuignap niet 
voor elkaar krijgt,dan 
moet er toch een lood
gieter bij komen. Ka
mers behangen kost ons 
teveel tijd. Bovendien

willen we geen gratis 
alternatief voor de 
vakman worden.Wij zijn 
er voor de kleine 
klusj e s ."

bel 845676
Hoe kan men burenhulp 
inschakelen?
Rebecca: "Iemand die 
burenhulp nodig heeft 
moet op werkdagen tus
sen 10 en 14 uur naar 
De Reiger bellen (tel. 
845676) .
Wat kost het?
Sytze: "Dat kost nou 
eens niets'. We werken 
gratis, maar het moet 
wel burenhulp blij
ven ."
Je leert er natuurlijk 
wel heel wat mensen 
door kennen?
Gee: "Ja,je krijgt he 
le levensgeschiedenis
sen en de gekste bele

venissen te horen. En 
je krijgt ook een band 
met bepaalde mensen.Er 
was een man van 93 
jaar voor wie ik bood
schappen deed en bij 
wie ik koffie of een 
konjakje met verhalen 
kreeg. In juni ging 
hij naar een bejaar
denhuis en ik merkte 
dat ik hem daarna m is
te."

Het begin
Toen de burenhulp werd 
opgericht was er zeker 
meteen veel vraag naar 
Rebecca:"Nou,nee hoor, 
want eerst moest de 
burenhulp bekendheid 
krij g e n .
Loopt het nu goed met 
het aantal aanvragen 
voor burenhulp? 
Rebecca: "Ja, sinds de 
gure- wintermaanden

Werving van nieuwe burenhelpers op het plein
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vijfde jaargang nummer zeven

odig
hebben we gemiddeld 5 
a 6 aanvragen per week 
Er zijn ook weken met
11 aanvragen geweest. 
En daarbij komen nog 
een stuk of acht vaste 
dagelijkse of weke
lijkse klussen."

he l p e r s  tekort
Riek: "Alleen nu h eb
ben we gebrek aan 
vrijwilligers. We b e 
gonnen met veel vrij
willigers en weinig 
aanvragen, maar nu is 
dat omgekeerd. We he b 
ben elk jaar wel w e r 
vingsacties voor vrij
willigers gehouden, 
maar het is nog nooit 
zo nodig geweest als 
nu. Vandaar dat we een 
zaterdag op het Hugo 
de Grootplein hebben 
gestaan met folders om 
nieuwe burenhelpers te 
w i n n e n ."
Wat heeft dat opgele
verd?
Sytze: "Er hebben zich 
die dag twee enthou
siastelingen ^gemeld, 
en later nog éen. Er

gers zijn. Wat voor 
mensen het zijn? De 
meesten zijn tussen de 
20 en 30,vaak zijn het 
studenten die niet ge
bonden zijn aan vaste 
werktijden, maar er 
zijn ook 65-plussers 
die volop meedoen. Eén 
daarvan hebben we 
vroeger zelfs als 
klant gehad!"
Nieuwe burenhelpers 
zijn dus hard nodig? 
Hoe kan men zich opge
ven?
Riek: "Men kan bellen 
naar De Reiger (tel. 
8456761 .
Veel sukses met de b u 
renhulp !
Gee: "Ja, wat moet ik 
daar nu op zeggen? Het 
mooiste zou zijn als 
we de burenhulp konden 
opheffen zodra de "bu
renhulp van vroeger" 
weer gaat leven. Wij 
bedoelen daarmee dat 
mensen die op dezelfde 
trap wonen, buren dus, 
elkaar bij die kleine 
klusjes helpen.

waren ook veel buurt
bewoners die de buren
hulp prima vonden en 
ook wel wilden helpen, 
maar die hadden over
dag hun werk. Toch is 
dat geen bezwaar. Er 
is bijvoorbeeld een 
burenhelper die 's a- 
vonds na z'n werk de 
hond voor iemand uit
laat ."

w i e  h e l p t  ?
Hoeveel vrijwilligers 
zijn er nu en wat zijn 
het voor mensen?
Sytze: "Er zijn nu 18 
mensen die meedoen.Van 
hen doen er al 9 één 
of meer vaste klussen, 
zodat er nog maar 9 o- 
verblijven die kunnen 
inspringen bij nieuwe 
aanvragen. Wij met z'n 
vieren kijken één keer 
per week bij De Reiger 
wat er is binnengeko
men. Wij knappen dat 
dan zelf op of spelen 
het door naar de ande
ren. Het is duidelijk 
dat er op dit moment 
te weinig vrijwilli

sgeeft u niet omn
m i  • • PI; . uwliin. s 
1 dan moet u bij § 
I snackbar l
i JO L A N D A !
« ziin!

A U T O  C E N T R U M

van Bolderick
Peugeot- 

en Shell Service
F R E D .  H E N D R I K S T R A A T  127-129 

A M S T E R D A M - T E L E F O O N  84  2 3 3 6

2 1



Kwaliteits

Pasfoto’s
Klaar in 1 minuut,
4 stuks voor S 6.50

G.J.Schuur
De Clerqstraat So.

telefoon 8 43 6 00MEYROOS
Hugo de Grootplein 22

dierenshop
QO DE GROOTSTRMT 9 TEL. 84 5 8 2 2SPITHORST

speciale aanbiedingen!
CAlleen geldig voor de maand september)

VLOOIENBANDEN
Voor HOND en KAT
Van voor 6,50

E.EN MOfcERtJE ZAAK,
MET OUDERWETSE SERVICE

nietenburg
$\ fi) | BANKETBAKKERI J|A  XiMff Ibank]

l U  | W |

T r u r m a r  H er

Frederik

u m
Hendrikstraat 90

tel. 824498

S p e c ia a l U w  adres voor p la n ten  !

Q̂ ert
i'Bloemen en •  Planten

Frederik H endrikstraat 71 A m sterdam  te lefoo n  0 2 0 -8 4 7 7  82



groentezaakKEES PRINS
Stuur gerust Uw 

kleine meid > 
want ook zij krijgt de 

allerbeste kw aliteit.

2e Hugo de Grootstraat 24
DROGISTERIJ 
FOTOHANDEL* • K O I

REVLON& 
Pierrc Robert 

cosmetica
Fred. Hendrikplantsoen 98

SLAGERIJ . .

H  A

Da Costakade 30
H o ek  de C le rcq s traa t  

Tel. 1 8 3 7 1 6

Sinds 1882 het Beste!



P H ILIPS  TYPE 46K636F 0 i . m a .
van 1ÖQ5=--------------► NU/^fO'
BLAUPUNKT51 c m  TYPE JAVA , / / 0
van 1790=-------------->-NU J 4 t S--
NORPME.NDg’ 5 6 c m  T Y K 9732--. c
v a n  2-198’ --------— 1 D 9 &
PHILIPS ö ö c m  1YP666K 
van 1Q9S-
AR/^STONA .66GEQ
a fs t. b e c fis ra rg  v a n  239<s^ NU I c i r ö

N U

vnu  159&

ETMA - ATA& -  D O R .D R .6 C H T  2 Q Q  
S /\Ü T E K  GNjz.. r e e &  Ucl'.----V w ' ö :

O.A H 00\JGR.\J.A. 1 2 9 -  V£rdsr.:
PHILIPS- eXCeUSlOZ-HOLLAND GLECTRO- 
A6S-Mi©-£-Q?R6S- uit voorraad 
Jevenbasrt* tegen Scherpe prijzen

BRRBS A6H 340  
v a n  S99 '  -
PHILIPS  AWC 126
v a n  122?- ■
PHILIPS AWC 102
[van -1379----------
MIÊ.16 422,
(S/U L£T O P

IAA

-*Nu59£:: 
-> mu “795= 
-►mu.995= 
nu 1395=

140 LIT6R.N/5FKO
van. 33ö=
PHILIPS 160 u re  R
VQJ1 5 4 9 ------------------
eR R es 160 U T6R
van 5 4 9 ------------
PH/Liffs 2 7 5  6/têR
van 499=-----------
ËOSCH 250 u iE R  
van 1.015=------------

nu229 
nu 399; 
mu 399: 
mu 59S 
nu 69$

pM/6-iPi’ 3 ic m  
voor ^cu en Irhtnet 
N o z p w e N D e  4 4 o m  -
voor accu en licbtnet, — V. A 0«Tw =

■v.A. 259-

KÊUZE UIT 5 0  V/ÊRSCHICLBKIPB A/IêKKêN 
.DSSKUNDi&e \Joa?.ucHTiN&
1oo% sexy/ce ên 100% ga£ai\jti6  

*<S£RVIC£ DOOR 6I6&N IZO -iN lSCHeDieNST  
JfcLeveRiN e on jd sr  cöM?uMeN/reN V o o k w a a r p s n  

♦  GRATIS THUkS B E Z O R G D .

voor service en vertrouwen
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