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PRIJS
KLAVERJASSEN

HOEK BM-DERDIJKKADE

NATUURVOEDING
WIJ BIEDEN u EEN GROOT 
ASSORTIMENT PRODUKTEN 

ZOALS:
• Brood van Paul Annee 
en Dr.Vogel.

٠ Onbespoten groenten 
van Proserpina.

• Eden oersappen.
٠ Hügli soepen.
٠ Paul Penders cormetica.
• Weleda produkten.
• Akwariuso.a. babyvoeding. 
§ Manna en Lima produkten.

TEVEEL OM OP TE NOEMEN.
Kom vr^blijvend k^ken 
in de winkel of bel e^en

م ب ح م . آل ح م

toa^NIEUW IN ONZE BUURT'

IÉ LÈN G S W  I 'J  Z'Efvo
Hugo de Grootplein 20 
telefoon 020-848587

' B E I J j E NB K S T I ^ J L L E N
?FllXXlO  DEGR<JOTSTKAAT28 

TEL.845S2I

goedkope ٠ n  onze totaal vernieuwde zaakأ
Vooral tqdens het weekend ook aanbiedingen.

voor de smalle beurs een gezellig boeket؟
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DONATIES
totaal nov. 1128,80
W.M.S. en M.S. 10,--
R.C.M.H. 25,--
M.W.J.W. 10,-- 
via 't Lootsje:
M.N.
^.٥٠ $,--
onbekend 5,60
totaal nu: 1192,40
Iedereen bedankt’.
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Verslag van het 
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leg.
16 Buurteisen bespro 

ken in Raadscom- 
missie.
17
nabije verleden. 
joAmbtelijke pro- 
I O  jektgroep praatte 
met bewoners.

De buurt van toen 
ditmaal over het

bij neer te leggen. De 
ervaring leert,dat als 
je aktief bent in een 
groep of comité,dat je 
er dan altijd achter- 
komt dat tiet ook an- 
ders kan, dan ons door 
hogerhand wordt voor- 
gespiegeld. We zullen 
ons dus gezamelijk in 
moeten zetten voor de 
verbetering van het 
woon- en leefklimaat 
in onze buurt. Zo wor- 
den resultaten behaald 
en tegelijkertijd raak 
je ook nog bevriend 
met buurtgenoten. 
Zokan het dan toch 
nog een gezellig 1981 

En dat wensen 
buurtgenoten

worden, 
wij alle 
toe .

de redaktie

V O O R W O O R D

Buurtbewoners, 
Kerstfeest staat voor 
de deur. Laten we het 
erin of niet?
En wat zal 1981 onze 
buurt brengen?
De vooruitzichten zijn 
niet vrolijk,maar daar 
hoeven we ons als 
buurt natuurlijk niet

GEVRAAGD
Wie heeft er zin om 
ïïiee te doen met de 
buurtkrant? We zoeken 
vooral mensen, die er- 
gens achteraan willen 
gaan om er een stukje 
over te schrijven, 
telefoon 860713

Tekeningen
Wim Stevenhagen.
Advertenties
Alma Jongerius, Wim de 
Jong. Tarief op aanvr. 
Tel.:822886; 8500 1 8 .
Kopij
Moet binnen zijn voor 
vrijdag 2 januari bij 
het redaktieadres.
Redaktieadres
Van Oldenbarneveldtstr 
104'"' tel. ت8ة071ق .
Oplage

ة5هه  exemplareri

REDAKTIE
Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Tineke Bongaertz 
Hans Hartman 
Marjan Idema 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen
L ay-out
iedereen
Foto’s/Omslag
Cor Bergveld
Typewerk
Ineke en Tineke
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buurtkrant hugo de groot

LEKKER WARM EN TOCH 
NIET DUUR

Aardgasakties gaan door

wil verzetten 
ze wel zou kun- 
dan gaan wij mèt 
akties door. Er 
dan gedacht om

ring 
(wat 
nen) , 
onze 
wordt
stickertjes op de ac- 
ceptgirokaarten ê
plakken, dat maakt de 
automatische verwer- 
king van de betalingen 
door het GEB erg moei- 
lijk. En natuurlijk 
kunnen we ook gewooft 
een gedeelte van de 
aardgasrekening weige- 
ren te betalen. Dat 
moet je natuurlijk 
niet in je eentje doen 
want anders loop je de 
kans dat het ij skoud 
en toch duur wordt. 
Maar goed, zover zijn 
we nog niet.

Doe !٢١٠٠
Als je mee wilt doen 
aan de aktiviteiten 
van het comité, neem 
dan kontakt op met An- 
neke Paehlig,Fred.Hen- 
dTikstraat 102٠٠',tel. 
826409.
In onze buurt wordt 
het comité ondersteund 
door: Huurcomité Hug؟ 
de Groot, Huurcomité 
ta^liedenhuurt,CPN- 
Staatslieden-/Hugo de 
Grootbuurt en de Ne- 
derlandse Vrouwen Be- 
weging Staatslieden- 
Hugo de Grootbuurt.

Hokon Hansen

kubieke meter (terwijl 
het 2(twee؛) cent kost 
om het uit de grond te 
halen). Dat gaat ieder 
huishouden zo’n dertig 
gulden per maand meer 
kosten en dat terwijl 
iedereen aan de inko- 
menskant al op de min-

W atgaan we doen
Daarom hebben we, net 
als in veel andere 
buurten,een comité op- 
gericht, met de veel- 
zeggende naam: 'Lekker 
warm en toch niet 
duur’.
We zijn begonnen met 
handtekeningen op te 
halen om aan gemeente 
en regering duidelijk 
te maken dat de meer- 
derheid van de bevol- 
king het niet eens is 
met de verhoging van 
aardgasprijs.
Als de regering toch 
door wil gaan en als 
de gemeente zich niet 
echt tegen de doorvoe-

,Het wordt inderdaad
' !Wacht dat ze die 
aardgasprijs pas ver- 
hoogd hadden’
'Moeten wij kou gaan 
lijden voor de winsten 
van Esso en Shell?'
'Ik kan het geld ge- 
woon niet missen'
Zulke reakties krijg 
je als je huis aan 
huis handtekeningen op 
gaat halen tegen de 
dreigende aardgas-
prijsverhoging. Mis- 
schien hee£t u al over 
de aktie gelezen in de 
Wijkkrant van december

het omWaar
Naast alle bezuinigin- 
gen en matiging die de 
regering al in petto 
heeften waar vooral 
de lagere inkomens de 
dupe van dreigen te 
worden, wil de rege- 
ring van Agt/Wiegel op 
1 januari ook de aard- 
gasprij s verhogen van 
38 naar 49 cent per
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ACTIES BIJ VREEMDELINGENPOLITIE

8 uur 's ochtends de mensen staan er al uren ؛Vreemdelingenpolitie
van 22 op 22 december 
(van maandag op dins- 
dag) en de nacht van 
23 op 24 december (van 
dinsdag op woensdag)٠ 
Wij hopen dat veel 
buurtbewoners mee zul- 
len helpen om de aktie 
te laten slagen؛ 
Kontaktadressen:
Trudie Verwey, 2e Hugo 
de Grootstraat 3', tel. 
827936.
Marianne Hoogendorp, 
Fred. Hendrikstraat 

آ5او'م  tel. 845963.

we een grote buurtver-
In^de^buurt voeren we 
een handtekeningenak-
Verder organiseren we 
drie nachten lang een 
opvang met ko£fie (en 
eventueel films, e.d.) 
in het Reinildahuis, 
Marnixstraat 285. Het 
gaat om de volgende 
nachten:
de nacht van 21 op 2 2 
december (van zondag 
op maandag), de nacht

In de vorige buurt- 
krant stond een arti- 
kei over de vreemde- 
lingenpolitie. Het co- 
mite 'Buurtbewoners 
tegen racisme' vindt 
dat er aan de slechte 
huisvesting en aan het 
personeelsgebrek van 
de vreemdelingenpoli- 
tie iets gedaan moet 
worden. In de eerste 
plaats moet er iets 
gedaan worden voor de 
mensen die elke dag/ 
nacht weer uren in de 
kou moeten staan voor 
een papiertje dat voor 
h.en van levensbelang
Wij ر het comité, wil- 
len, samen met mensen 
uit de Jordaan en met 
de vreemdelingenpoli- 
tie zelf, de gemeente 
eTop attent maken dat 
wij deze situatie on- 
aanvaardbaar vinden I 
De aktie gaat als
volgt:
Op 21 december houden

Start van de akties a.s. zondag
Op zondag heden 21 december wordt in het 
Reinildahuis (Marnixs.traat 285) om 8 uur 
's avonds een grote buurtvergadering gehou- 
den. De vergadering is de start van akties 
tegen het lang in de rij moeten staan van 
buitenlanders voor de vreemdelingenpolitie. 
Door vele buurtbewoners is met verontwaardi- 
ging gereageerd op deze sit^^tie rond de 
vreemdelingenpolitie. ال kunt س  blijk geven 
van uw verontwaardiging door zondagavond 21 
december naar het Reinildahuis te komen. Dan 
zal optreden de toneelgroep ALARM.

5
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CONCORDIA INTERNOS
kumen wel degeijk met gereedschap overweg

school kwam, maar dat 
is er niet meer bij." 
Fo: "Veel jongens vol- 
gen hier na hun dagop- 
leiding nog een avond- 
opleiding om het on- 
dernemersdiploma te 
halen,bijvoorbeeld.An- 
deren blijven een jaar 
langer op school om 'er 
een extra diploma bij 
te halen; iemand die 
schilder geworden is ء 
haalt er bijv. een di- 
ploma tegelzetten bij . 
Wij : "Plakken 2e er 
niet een jaar bij, om- 
dat er geen werk voor 
ze is?" Fo: "Soms,maar 
de meesten kunnen vol- 
gens mij wel aan werk 
komen، Trouwens, in de 
brugklas hebben ze al 
vaak een baantje erbij 
een krantenwijk of zo.

Vijftig uur
Als ze 16 zijn, hebben 
ze allemaal een brom- 
mer. Zo is dat tegen- 
woordig؛ik kan ze geen 
ongelijk geven."
Fo en z'n collega's 
werken vaak zo'n 50 
uur per week: leraren- 
vergaderingen ر huisbe- 
zoeken, enz. Aan Con- 
cordia is ook een op- 
leiding voor Indivi- 
dueel Technisch Onder- 
wijs (ITO) verbonden، 
Fo: "Dat is onderwijs 
voor jongens die wel 
kunnen leren, maar die 
in grote groepen niet 
tot hun recht komen،Ze 
krijgen onderwijs in 
kleine groepjes met 
veel persoonlijke aan- 
dacht en dat gaat

،٠ ء

5elen, schilderen/stu~ 
kadoren of electro/ 
bankwerken als vak- 
richting kiezen. Aan 
h;et eind van het 3e 
jaar dan kies je een 
vak إ bijvoorbeeld:
schilder of bankwerker 
worden. Gedurende de 4 
jaar krijgen ze naast 
de beroepsvakken ook 
nog algemeen vormend 
onderwijs."
Wij: "In het bedrijfs- 
leven hoor je wel eens 
dat deze jongens na 
hım opleiding nog geen 
stuk gereedschap kun- 
Tien vasthouden." Fo 
l-ac.ht.'-'Dat vind آل lo- 
ze kreten'. De jongens 
leren behoorlijk veel 
en kunnen wel degelijk 
goed met gereedschap 
overweg.Hoor eens, die 
bedrijven willen dat 
zo'n j ongen meteen zo- 
veel produceert als 
een volleerd vakman en 
dat kan natuurlijk 
niet. Vroeger liep je 
een tijdje met een 
vakman mee als je van

Vierkant en groots to- 
rent de technische 
school Concordia In- 
ternos boven onze 
buurt uit. Een modern 
gebouw temidden van 
a rb e i de r swon i n gen uit 
de vorige eeuw. ()p die 
school zitten zo'n 600 
leerlingen en 32 lera- 
ren. Veel jongeren uit 
onze buurt hebben op 
deze school gezeten of 
zitten er nog op.
We hebben een gesprek 
met Fo ..., handvaar- 
digheidsleraar van de 
basisjaren. Fo is een 
echte Amsterdammer,zat 
zelf ook op de tech- 
nische school, was 
huisschilder en werd, 
via avondstudie, le- 
raar.Fo vertelt dat de 
opleiding 4 j aar duurt 
De eerste twee jaren 
zijn basisjaren, op 
speelse wijze krijgen 
de jongens,die net van 
de lagere school ko- 
men, te maken met ver- 
schillende materialen. 
Fo: "Ze leren ook een- 
voudige reparaties aan 
kleding te doen en een 
beetje koken.

Techniekenjaar
In het tweede jaar ma- 
ken ze kennis met de 
verschillende beroeps- 
vakken (het zogenaamde 
"algemene technieken- 
jaar”). Aan het eind 
van het 2e jaar moeten 
ze een vakrichting 
kiezen. Nee, nog ni.et 
een beroep٠ Je kunt 
bijvoorbeeld combina- 
ties als timmeren/met-

6
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Beoordeling van een werkstuk
maar wel twee op de 
binnenplaats."
Wij: ”Waarom organise- 
ren jullie geen tafel- 
tennistoernooi tussen 
de middag?" Fo: "Hoe 
kun je met een paar 
honderd man zou tafel- 
tennissen? de zult 
iets anders moeten 
verzinnen. Zoiets zou 
ik dan ook met de 
buurthuizen moeten be- 
spreken. Ik denk wel 
dat de direktie alle 
medewerking zou geven.

Inspraak
Wij: "Wat krijgen de 
jongens daar zelf dan 
over te zeggen? Hebben 
ze op deze school 
eigenlijk wel iets te 
zeggen? op andere scho 
len zijn vaak leerlin- 
genraden, waar ze in- 
spraak hebben en met 
klachten terecht kun- 
nen."
Fo: "Ik geloof niet, 
dat ze interesse heb- 
ben in een leerlingen- 
raad. Als een leerling 
iets voorstelt, dan 
probeer ik dat wel

dat waar? Waarom horen 
we daar dan nooit 
klachten over?"
Wij: "Misschien voelen 
ze er niks voor om te 
gaan klagen. Misschien 
zijn ze bang vooreen 
steen door de ruit." 
Fo kan zich niet voor- 
stellen dat de j ongens 
zulke dingen doen. 
"Misschien zijn er 
uitzonderingen. Even- 
tuelè klachten zullen 
we serieus onderzoe- 
ken. Laten mensen met 
klachten bij direkteur 
Poortvliet langsgaan, 
dan bespreekt die het 
met de leraren. De le- 
raren zullen het dan 
met de jongens door- 
praten* Zijn het trou- 
wens wel jongens van 
onze school?In de mid- 
dagpauze komen er ook 
altijd veel vriendjes 
van de j ongens naar 
deze buurt toe en over 
die jongens heb je 
niks te zeggen als 
school."Wij: ,,Loopt er 
tussen de middag wel 
eens een leraar rond 
in de buurt? Fo: "Nee,

meestal prima."We dwa- 
len wat af. Fo heeft 
het over de mentali- 
teit van mensen van 
tegenwoordig:"Nog maar 
weinig mensen gaan met 
plezier naar hun werk. 
Wij: ”Volgens ons komt 
dat niet door de men- 
taliteit,maar door het 
werktempo dat wordt 
opgej aagd dooT mecha- 
nisatie en rationali- 
satie. Mensen. kunnen 
dat niet volhouden.Hun 
gezondheid heeft erón- 
der te lijden.” Weer 
terug naar het onder- 
werp. Fo: "Vooral de 
vierdejaars krijgen 
veel kontakt met het 
bedrijfsleven. We pro- 
beren ook het onder- 
wijs zoveel mogelijk 
af te stemmen op nieu- 
we ontwikkelingen in 
het bedrijfsleven٠ In 
het basisjaar (het le 
jaar) werk ik veel sa- 
men met de Werkschuit. 
We doen dan rondom be- 
paalde onderwerpen al- 
lerlei projekten op 
het gebied van foto- 
grafie, video en dra- 
matische expressie."

Overlast
Wij:"Wat vind je ervan 
dat nogal wat leerlin- 
gen hun middagpauze op 
straat •doorbrengen?" 
Fo:"Ik vind dat ieder- 
een in z'n vrije tijd 
mag doen wât hij wil. 
Ik heb daar niks over 
te zeggen, vind ik." 
Wij: "Maar in de buurt 
hebben ze er overlast 
van،Oudere mensen voe- 
len zich niet veilig, 
vrouwen klagen dat ze 
lastig worden geval- 
len. De jongens gooien 
troep als patatzakjes 
en halflege pakken vla 
op straat,enz."Fo: "Is
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ten en timmeren geko- 
zen omdat daar goed in 
verdiend wordt. Oh ز ik 
vind het best goed 
hier hoor, een best 
goeie schooi. Gym vind 
ik fijn. Wat ik rot 
vind? Nou, als een 
meester ziek is, dan 
moet je dat later met 
extra huiswerk inhalen 
De meesters zijn ook 
wel streng, ja. Als je 
dolt, krijg je meteen 
twee uur آ"
,,Wat bedoel j e met 
twee uur?” vragen wij. 
Marcel:"Als je lessen 
afgelopen zijn moet je 
nog twee uur nahlijven 
en dan meestal vrij - 
dagsmiddags؛" Marcel 
blijkt vrijdags al 
vroeg in de middag 
klaar te zijn.

Dollen
Ondertussen komen er 
meer en meer jongens 
om ons heen staan. Het 
wordt even dollen; 
"Wilt u weten waarom 
ik melk drink?" vraagt 
er één. (Iedereen 
lacht). Dan een ander: 
’,Sorry, mijn naam is

PRATEN MET □E 
LEERUNGEN

'Sommige leraren zijn bijgoochems'
tweede jaar. "Ik wil 
graag tegelzetter wor- 
den dat lijkt me wel 
een goed beroep. M'n 
oom heeft gezegd dat, 
als ik m'n diploma op 
zak heb ik bij 'ra 
langs moet komen. Hij 
heeft dan wel werk 
voor me."
We willen weten waarom 
hij juist dit vak 
heeft gekozeh? Marcel: 
"Ik heb voor tegelzet-

We hebben onze recor- 
der voorzien van spik- 
splinternieuwe batte- 
rijen en lopen in de 
middagpauze naar Con- 
cordia Internos. De 
eerste groep jongens 
die we tegenkomen heb- 
ben geen tijd en kij- 
ken bovendien erg wan- 
trouwig.
Marcel van Dijk, onge- 
veer veertien jaar oud 
wil wel.Hii zit in het

Wij: "Dat durft of 
doet natuurlijk nie- 
mand."
Fo: "N.OU, er zijn er 
wel een paar die dat 
doen." "De school-
krant”, vertelt Fo,"is 
allang over de kop. De 
jongens maakten die 
zelf, maar het werd 
slecht gelezen en 
steeds door dezelfden 
volgeschreven. Nee, ik 
geloof ook niet dat ze 
behoefte aan een leer- 
lingenraad hebben٠ De 
meesten weten volgen’s 
mij niet eenswathet 
is؛"

Tineke Bongaertz 
Wim de Jong

Fo (wat geïrriteerd): 
"Nee, er is geen leer- 
lingenra^d. Er is een 
prikbord in de kantine, 
dat heb ik voor ze 
aangevr«agd en daar 
kunnen ze van alles op 
kwij t, bijv. hun brom 
mer te koop aanbieden. 
Wij: "Mogen er ook 
klachten over leraren
Fo ' (aarzelend): "Dat 
lijkt me niet de juis- 
te plaats ٠ Zo’n jongen 
kan beter eerst met 
z٠ n leraar praten. 
Helpt dat nietjdan kan 
hij naar de direkteur 
gaan."

م ح مم ء و ء آ
echt mogelijk te maken 
Eens in de maand hou- 
den we kringgesprekken 
dan praten we over 
mijn lessen en over de 
reğels. Dan kunnen ze 
zeggen of ze het ermee 
eens zijn of niet. Ik 
wil dat ze mij d^n als 
gelijke zien. Een van 
de onderwerpen in de 
kring is bijvoorbeeld: 
straf."
Wij :٠ "Dus officiëel 
hebben leerlingen op 
jullie school niks te 
vertellen?"

8
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In de pauze spraken wij op de binnenplaats met leerlingen
vraagt een ander. Wij: 
’’Worden mensen lastig 
gevallen en vrouwen 
van de fiets geduwd? 
”Als het een lekker 
stuk is wel, ha,ha,ha. 
Als ze bang zijn, moe- 
ten ze maar boven 
blijven. ”Een kleinere 
jongen merkt wijsneu- 
zig op: "Ze zijn zel£ 
toch ook jong gweest." 
We lopen weer terug en 
op straat ligt behoor- 
lijk wat sneeuw. Een 
uitdaging om mee te 
gooien natuurlijk. Er 
wordt flink met 
sneeuwballen gegooid. 
De jongens hebben dol- 
le pret.

Alma Jongerius 
Wim de Jong

jongen: "Nou, daar 
houd ik ^iet zo van, 
maar dat moet wel, an- 
ders werk je niet.M 
De meeste jongens den- 
ken later wel een 
baantje te kunnen 
krijgen. Vooral in de 
bouw zien ze nog werk 
genoeg.

Buurt
De jongen met klep 
komt er weer tussen: 
'*Weet je dat je hier 
op school in de pauze 
niet naar buiten mag? 
Wil je een sigaretje 
roken,komt de concier- 
ge en die stuurt je 
naar binnen."Hij wijst 
naar een man die ver- 
derop sneeuw aan het 
ruimen is•،
We vragen of zij weten 
dat veel buurtbewoners 
niet zo blij zijn dat 
zij tussen de middag 
op straat zijn. Dat ze 
dan vaak wat al te erg 
dollen? "Kan ik me wel 
voorstellen", zegt een 
rustige, wat grotere, 
jongen. "Waarom durven 
ze dan niet op straat?

Corriel"
We vragen hoe ze het 
op schooi vinden e.n 
wat ze later willen 
worden. Een jongen uit 
2E wil het woord, أل  
trouwens een goeie 
prater. Hij wil later 
timmerman worden. An- 
dere jongens schreeu- 
wen er tussendoor: "Ik 
schoonmaker, plee's 
schoonmaken؛" Het ver- 
velende aan de school 
vinden ze sommige"bij- 
gochems" vart meesters. 
Sommigen zijn prima. 
Verhoek en Lap zijn 
populair, daar kun je 
mee la،؛hen.Hoewel, Lap 
kletst de hele les.
E£n weet dat er een 
meester is die je over 
vier tafels trekt, als 
je wat uitvreet. Er 
komt een lange jongen 
bij staan, met een erg 
kortgeknipt punk-kop- 
pie en een mooie pet 
met klep: "Dit is ge- 
woon een goeie school. 
Er is hier gewoon goe- 
ie disciplinel"We wil- 
len weten of hij daar 
zo blij mee is. De
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SNEEUWBALFESTIJN
"Ik moet het rurtje ^el zelf betalen

anderd.Ik dacht dat ik 
het nu goed met ze kon 
vinden.”Maar nu is het 
afgelopen.De eerste de 
beste die hier in het 
portiere komt, krijgt 
een bak water over z'n 
pest, da’s makkelijk 
zat....'. Later zegt 
Hannie;"Ach,ik begrijp 
het wel. Die kinderen 
willen een sigaretje 
roken en dat mag niet 
op school ٠ Ze willen 
natuurlijk ook bij die 
meisj es van de huis- 
houdschool zijn. Dat 
begrijp ik wel want ik 
ben zelf ook zo ge- 
weest.”Hannie en Greet 
(haar buurvrouw) zeg- 
gen dat het niet elke 
dag zo'n sores is. 
Maar nu met die sneeuw 
is het natuurlijk 
feest. Ze is alleen 
kwaad dat de jongens 
de rotzooi niet willen 
opruimen en met z ٠n 
allen dat ruitje ook 
niet willen betalen. 
Ach, zegt ze: "Die 
kinderen zouden eigen- 
lijk een overblijf 
moeten hebben, waar ze 
een sigaretje kunnen 
roken en waar ze iets 
gezelligs met de meis- 
jes kunnen doen. Neen, 
dat kan best fatsoen- 
lijk en onder een goe- 
de leiding.Het is voor 
die kinderen toch geen 
doen dat ze met die 
kou buiten zijn. Nu is 
het nog niet eens zo 
koud, dat wordt in ja- 
nuari wel anders.”

Alma Jongerius 
Wim de Jong

Praten met Hannie (r.)
venlichtje in. Nou mag 
ik de rotzooi opruimen 
en ik mag natuurlijk 
dat ruitje ook nog be- 
talen. Ze staan hier 
iedere dag in m'n por- 
tiekje. Dat gun ik ze 
best. Ik heb ook wel 
eens pannekoeken voor 
ze gebakken. Als één 
van die jongens of 
meisjes wat had, dan 
liet ik ze boven komen 
en kregen ze wat te 
drinken.”Later vertelt 
ze dat die kinderen 
nogal eens last hebben 
van hyperventilatie. 
Hannie denkt dat dat 
niet zomaar komt.
De jongens en de meis- 
jes worden in veel 
portieken door de be- 
woners geweerd.De kin- 
deren laten veel troep 
achter zoals lege pa- 
tat zakj es en derge- 
lijke. Verder maken ze 
kabaal omdat ze flink 
stoeien.Hannie:”Ik heb 
ze hier altijd toege- 
laten.Overal worden ze 
verjaagd. In het begin 
waren ze erg agressief 
maar dat is echt ver

We lopen in de rich- 
ting van verpleeghuis 
،̂e Poort. Vlakbij de 
fietsenmaker ئ  een 
ware sneeuwballen oor- 
log aan de gang. Alles 
wat beweegt wordt be- 
kogeld.Vooral de meis- 
jes van de huishoud- 
school moeten het ont- 
gelden en protesteren 
ook, hoewel niet erg 
overtuigend. 
Fietsenhandelaar Rijns 
burger is net in ge- 
sprek met een mevrouw 
van middelbare leef- 
tijd. Ze durft (en dat 
is goed te zien) niet 
langs de regen van 
sneeuwballen te lopen. 
"Ik vind het niet erg 
dat die jongens sneeuw 
ballen gooien. Dat de- 
den we zelf vroeger 
ook. Alleen waarom nou 
met die steenharde 
ballen؛ Ik ben pas aan 
m'n schouder geholpen 
en vanmorgen kreeg ik 
daar zo'n keiharde bal 
tegenaan. Deed vrese- 
lijke pijn.” We horen 
achter ons een woeden- 
de stem en als we ons 
omdraaien zien we een 
furieuse vrouw van in 
de twintig dé jongens 
ongenadig de les le- 
zen. Ze druipen af en 
staan verderop wat 
schaapachtig te kijken 
Wij gaan meteen vragen 
wat er aan de hand is. 
Hannie Verheiden:”Hier 
wordt ik woest om...., 
dat meen ik eerlijk. 
Sneeuwballen gooien 
dat is geen ramp. Maar 
ze gooien wel m'n bo-
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SPAANS
De belangstelling om 
Spaans te leren blijkt 
groot te zijn.Naast de 
kursus die er al was, 
is er afgelopen sep- 
tember een kursus voor 
beginners gestart. Een 
aantal mensen staan 
hiervoor op de wacht- 
lijst.Zij willen graag 
gaan starten.
We willen dan ook in 
januar-i starten met 
een nieuwe kursus. Het 
accent in het les ge- 
ven ligt op eenvoudig 
Spaa!^ leren beheersen 
De lessen worden gege- 
ven door Daniel de 
Crezenzio en wel op 
dinsdagavond van 9 uur 
tot half ٦٦. De kosten 
zijn ƒ54,- voor 12 
lessen.
Geef je snel op (tel. 
842473), zodat we snel 
kunnen gaan beginnen 
in het Trefpunt.

TREFPUNT ه PEN
ger we het kunnen ma-
ZONDAG 4 JANUARI iqsi 
Dan is het buurthuis 
vanaf' 4 uur 's middags 
geopend voor de jaar- 
lijkse nieuwjaarsre- 
ceptie. Alle buurtbe- 
woners zijn dan welkom 
Aan de bar wordt een 
drankje geschonken. Om 
ongeveer half 5 wordt 
er poppenkast gespeeld 
voor jong en oud.Daar- 
na maken we zelf een- 
vöudige poppen waarmee 
we kunnen spelen.
Om ongeveer ة uur eten 
we soep waarna u,als u 
zin hebt, mee kunt 
dóen aan een sportwed-
We ''wensen u fijne 
feestdagen en hopen u 
op een van de dagen te 
ontmoeten in buurt- 
huis *t Trefpunt.

met anderen.
MAANDAG 29 December EN 
DINSDAG 30 DECEMBER. 
Dan is het buurthuis 
vanaf 8 uur 's avonds 
geopend. De bar is ٠- 
pen, in de sportzaal 
kan gesport worden,ge- 
voetbald, getafelten- 
nist, gevolleyd, enz. 
Ook staan er allerlei 
spelen klaar als dam- 
™en, schaken, sjoelen 
en andere gezelschaps-
Heeft 'u zin om te 
sporten, te kletsen, 
wat te drinken?Kom dan 
langs؛ Hoe meer mensen 
er zijn, hoe gezelli-

De week voor Kerst en 
de week tussen Kerst 
en Nieuwjaar zijn er 
geen vaste aktivitei- 
ten in het buurthuis. 
De^e 2 weken zijn er 
vakantie aktiviteiten 
voor kinderen en tie- 
ners . Zie hiervoor de 
folders die aan de 
kinderen meegegeven 
worden.
Vorig jaar is gevraagd 
of het mogelijk is om 
ook als volwassene een 
avond door te kunnen 
brengen in het buurt- 
huis ر om tijdens de 
vrije dagen een gezel- 
liee avond te hebben

VROUWEN ONDER ELKAAR
tief uitgenodigd. Let 
op de affiches en de 
folders.

sing voor koude win- 
termaanden.In de zomer 
kun je met je kind 
naar de zandbak of 
naar het park, In de 
ذ ئ  kan dat ook wel 
maar dan is het buiten 
minder gezellig. Van- 
daar die open ontmoe- 
tingsplaats voor
kleintjes tussen 0 en 
4 jaar. Een zaaltje in 
het Bolsgebouw, aan de 
Rozengracht 103, waar 
je.van maandag tot en 
met vrijdag tussen ٦٦ 
en 2 uur terecht kunt. 
Het is niet de bedoe- 
ling dat het kind 
wordt gestald. De OU- 
ders blijven er gewoon 
bij. Inschrijven is 
niet nodig. Er wordt 
geen entreegeld gehe- 
ven, alleen de koffie 
van ?a of Ma moet wor- 
den betaald.
Wie vooraf nog met 
vragen zit,kaft* terecht 
bij : Anne (tel.224116) 
en Tineke (tel.221092) 
Verder heeft de spèel- 
zaal nog . êêïi verzoek. 
Er is dringend behoef- 
te aan gped speelgoed 
zoals :puzzeltjes,boek- 
jes, eenvoudige spel- 
letjes als domino,lot- 
to, loopfietsjes, pop- 
penwagentjes en lappen ٨٨١ tenten van te bou- 
wen. Zijn er mensen, 
die zulk speelgoed 
kwijt willen? Breng ze 
gerust langs in het 
Bolsgebouw ءه bij Bep 
Jungerius, Hugo de 
Grootkade t/o nr. 5 
(tel. 165460).

dig initiatief van en- 
kele Jordaanbewoon- 
sters.Anne de Ronde en 
Tineke Cuperus vinden 
zo'n opvang ؤك oplos-

SPEELZAAL
Je hebt open huizen, 
open haarden,open deu- 
ren om in te trappen 
en nu is er ook een 0- 
pen speelzaal،Een aar-

□ROLLENBORDEN a f 2,-
En er is nog een 
beperkte voorraad 
Drollenborden 

gedrukt op stevig 
papier 

Mooi om te zien 
leuk om te spelen 
slechts 2 gulden 
verkrijgbaar bij 
fam.Bergveld, Ger 
Schaepstr.10hs,of 
bij het redaktiea 

dres.

VROUWENKLUS،)ES
verder. De bedoeling 
is dan dat we iets met 
hout gaan doen, zoals 
zelf een gereedschaps- 
kist maken.
Er kunnen nog een paar
vrouwen mee doen ٠ De 
lessen worden gegeven 
op de donderdagmorg’en 
van half 10 tot half 
12. lijkt het je leuk? 
Meld je dan aan bij (t 
Trefpunt (tel. 842473) 
vragen naar Ieke.

Sinds twee maanden is 
de klusjesgroep bezig. 
We zijn vooral bezig 
geweest met elektrici- 
teit, fietsen repare- 
ren, boren, zagen, enz 
In januari gaan we

buurt- 
we be- 
vertel- 
eerste 
in het 

cabaret-

In de vorige 
krant hebben 
loofd meer te 
len over de 
vrouwenochtend 
Trefpunt. De
groep "Hoo...es effe" 
heeft 25 vrouwen laten 
genieten van allerlei 
sketches over onder- 
werpen als teveel e- 
ten, vrijen, vechten 
voor een paar avonden 
vrij per week,niet al- 
leen over straat dur- 
ven 's avonds, enz. 
Voor ons allemaal heel 
herkenbare gebeurte- 
nissen.
Na afloop hebben we 
nog wat nagekletst.Het 
is best een stap om 
naar een vrouwenoch- 
tend te komen. De aan- 
wezige vrouwen waren 
heel blij dat ze het 
toch gedaan hebben. 
Iedere vrouw heeft in- 
gevuld in welke onder- 
werpen zij geïnteres.- 
seerd is. De volgende 
thema-ochtend is don- 
derdag 22 januari. Het 
onderwerp is :"Wat moet 
je doen als je er al- 
leen voor komt te 
staan?" Hiervoor heb- 
ben we 2 vrouwen van 
het advokatenkollek“

tel. : 842473 en vraag 
naar Mieke of Marida.

voor 12 lessen. Tij- 
dens de lessen wordt u 
geholpen roet datgene 
wat u wilt maken- 
Plaats : buurthuis 't 
Trefpunt..

NAAICURSUS
0p de dinsdagmorgen 
zijn een paar plaat- 
sen vrij. De lessen 
worden gegeven van 
half 10 tot half 12 ٠ 
Kosten zijn /'60غر-

MEIDENCLUB
Binnenkort willen wij 
gaan starten met een 
klup voor alléén meis- 
jes, in de leeftijd 
van 1 -ة1ة  jaar.We heb - 
ben zelf al ideeën 
maar willen juist heel 
graag ook jullie idee- 
ën horen.
Als je zin hebt om met 
de klup mee te doen 
bel dan even naar 
buurthuis ٠t Trefpunt,
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GEMEENTE DUPEERT 
SCHOOLJEUGD

woordelijke onderwijs- 
wethouder van der Wall 
interpelleren over de - 
ze vertraging in de 
scholenbouw.
Wat de middenschool 
betreft: eerst zou het 
schoolgebouw in augus- 
tus klaar zijn, toen■ 
zou het december wor- 
denen nu lijkt het 
maart te worden.In het 
algemeen is het natuur 
lijk erg als beloftes 
niet worden nagekomen, 
maar het is nog erger, 
als schoolgaande kin- 
deren er de dupe van 
worden، Driedubbel erg 
is het wanneer het,zo- 
als hier, gaat om een 
projekt van onderwijs- 
vernieuwing. Kinderen 
uit buurten als de on- 
ze hebben altijd min- 
der kansen in het on- 
derwijs gehad.Nu is er 
een schooltype ontwik- 
keld dat meer gelijke 
kansen biedt en nu 
laat deze wethouder de 
nieuwbouw sloffen. In 
maart hoort u meer o- 
ver de Scholengemeen- 
schap Centrum Oud-West

Hans Hartman
(1) zie 5e jaargang: 

nr.1., pag. 14 e.v 
nr.3., pag. 6 
nr.4., pag. 16 e.v 
nr.8., pag. 6

len inwest). "Nee,die 
school komt niet klaar 
in december, volgens 
de laatste berichten 
kan het wel maart wor- 
den. Dat is verschrik- 
kelijk natuurlijk,want 
dan zitten de leerlin-

gen net voor hun eind- 
examen. Aan de andere 
kant: de handvaardig- 
heidsvakken komen op 
dit moment onvoldoende 
van de grond, we heb- 
ben echt dringend dat 
nieuwe gebouw nodig . " 
Laurens Meerten van de 
CPN gaat nu in de ge- 
meenteraad de verant

De buurtkrant volgt 
voor u nu al twee jaar 
de totstandkoming van 
de Scholengemeenschap 
Centrum Oud-West.(1و 
In december zou de 
nieuwe school op het 
kermisterrein opgele-

verd worden. Onlangs 
liepen we er weer eens 
langs en begonnen ons 
zorgen te maken of de 
school wel op tijd 
klaar zou zijn.We bel- 
den Reina de Wit, pro- 
jektleidster van de 
school(die nu nog ver- 
spreid zit over ver- 
schillende oude scho

Middenschool op Jan van Galenterrein in aanbouw

DAGELIJKS GEOPEND VAN 2 TOT 12 UUR ”

م ت7م ت t’ °ت L O O T O J E
OLIEBOLLEN A APPELFLAPPEN ر te وو ءم j

.i Jan en Fred؛H E H M U K S TR A A T 7 7  b

1 4
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realiseren door geza- 
menlijk en actief op 
te treden.
Op 19 januari zal in 
de Reiger de stagneren 
de stadsvernieuwing 
aan de orde zijn. We 
hopen dan veel nieuwe 
gezichten te zien van 
bewoners die willen 
meedenken over: hoe er 
snel gebouwd kan wor- 
den, wat er aan onder-

STARTSCHOT
BUURTOVERLEG

Werkgroep ‘Bedrijfster- 
reinen.Hopelijk zullen 
daar in de toekomst 
o.a. ook de oudercom- 
missies bij zijn. Alle 
aanwezigen vertelden 
hoe ze actief zijn en 
wat ze van dit buurto-

Buurtgroepen bij elkaar in de Reiger
houd gedaan moet wor- 
den en dat alles voor 
een redelijke prijs. 
Daarna gaan we denken 
omzetten in handelen. 
Kom mee doen op maan- 
dag ٦ و  januari om 8 
uur in de Reiger, van 
Rei^sbergenstraat 65 

Hans Hartman

verleg verwachtten. 
Buurtoverleg leek ie- 
dereen zinvol.
Besloten werd om op 
volgende ontmoetingen 
over bepaalde thema's 
 verschillende soorten؛
problemen) na te den- 
ken. Mogelijke oplos- 
singen te zoeken en 
die dan proberen te

De Reiger, 24 november 
Het eerste buurtover- 
leg in de Hugo de 
Grootbuurt. Ongeveer 
twintig afgevaardigden 
van meer dan tien ac- 
tieve buurtgroepen pra 
ten over hoe zij een 
constructieve rol kun- 
nen spelen in de na- 
bije toekomst van de 
buurt. In een mum van 
tijd is de zaal blauw 
van de rook. Er wordt 
informatie uitgewis- 
seld, problemen gesig- 
naleerd. Na enige tijd 
beginnen zich een paar 
lijnen af te tekenen. 
Tot slot worden er een 
aantal afspraken ge- 
maakt.
Het initiatief tot het 
buurtoverleg werd ge- 
nomen door het Huurco- 
mite,de Winkeliersver. 
"Hufré, de Reiger, het 
Trefpunt, Centraal WO“ 
nen en de Buurtkrant ٠ 
Op de eerste vergade- 
ring kwamen daarbij : 
Wijkgemeente de Poort 
(Geref٠ Kerk), de be- 
wonersgroep Pagelbuurt 
de bewonersgroep van 
Houweningenstraat, de 
b^onerscommissie van 
het Gemeenteblok en de

GROENTEN ERUIT & AARDAPPELEN
K E E S  P R I N S

ءا0  de Grootstraat 242e

M. coiLujjfr’i أ ط ره م ١ ̂،W س ٠ 

t, إلكءممهآءمه)ا /كمح i l  tm غ م س س إل ، ا م ا م ء £م و ء
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RAADSCOMMISSIE
Antwoord op 

aktie- en eisenprogramma

ben welke rol Veenhof 
en gemeenteambtenaren 
hebben gespeeld bij 
het tegenhouden van de 
bouwplannen volgens de 
wensen van de buurt in 
de inham Fred.Hendrik- 
straat. Hij vond ook 
dat bestudeerd moest 
worden of er d.m.v. 
herhalingsbouw sneller 
gebouwd kan worden op 
het kermisterrein. 
Louis Genet (pvdA)vond 
dat Bouw- en Woningtoe 
zicht moest komen met 
een heel gericht aan- 
schrijvingsbeleid voor 
onze buurt.
Lankhorst (PPR) vond 
het een S€handaal dat 
er nog geen geld was 
voor de uitvoering van 
de speelstraten. Allen 
vonden dat de winke- 
liers niet de dupe mo- 
gen worden van het 
CIMK-rapport.

Start bouwteam
kwam Cor 

Pijlman van de ambte- 
lijke projektgroep aan 
* Ze hadden

' capaciteit
gehad, zo klaagde hij, 
en daarom kon er nog 
geen bouwteam voor het 
kermisterrein worden 
samengesteld, maar in 
januari 198أ z OU het 
echt gebeuren. Hij zei 
nog meer, maar wat de 
buurt daar concreet 
aan had was me niet 
duidelijk.

Hans Hartman

(٦] zie 6e jaargang 
nr. 2, pag. 20 e.v.

terrein van Openbare 
Werken aan de van Rei- 
gexsbergenstraat moet 
een woonfunctie krij- 
gen. De renovatie van 
het gemeenteblok aan 
de van Reigersbergen- 
straat mag niet langer 
uitgesteld worden. De 
winkeliers mogen geen 
nadeel ondervinden van 
het CIMK-rapport (zie 
oude buurtkranten). Er 
moet geen zware indus- 
trie in de vorm van 
een slachthuis komen 
op het Markthalle^ter- 
rein, maar sociale WO- 
ningbouw" zo betoogde 
Piet Vink. ',De speel- 
straten in de 1e en 3e 
Hugo de Grootstraat 
moeten nu eindeliik 
eens uitgevoerd worden 
Er moet een eigen tie- 
nerruimte plus perso- 
^eel komen in de Hugo 
de Grootbuurt. De men- 
sen mogen niet getrof- 
fen worden door de 
voorgenomen prijsver- 
hoging op het aardgas" 
bracht Arie Keuning 
naar voren ٠ Voor
Schaefer had het be- 
toog van de buurt nu 
lang genoeg geduurd en 
hij hamerde de spre- 
kers af.

HerhaKngsbouw
Daarop kwamen de raads 
leden aan het woord 
(minus CDA en VVD]. 
PSP, CPN, PPR, D'66 en 
PvdA waren het in gro- 
te lijnen eens met de 
eisen uit de buurt. 
Laurens Meerten (CPN) 
wilde uitgezocht heb

Op 26 november werd in 
een gemeenteraadscom- 
missie het actie- en 
eisenpakket van de Hu- 
go de Groot-/Staats- 
liedenbuurt behandeld. 
Buurtgroepen werkten 
een half jaar aan dit 
pakket en ongeveer een 
jaar geleden werd het 
tijdens een massale 
buurtmanifestatie in 
de Koperen Knoop aan 
het gemeentebestuur 
aangeboden.(1) De ge- 
meenteraad heeft dus 
genoeg bedenktijd ge- 
had. Teleurstellend is 
het dan ook dat noch 
het CDA, noch de VVD 
op enige wens van de 
buurt ingingen. Daar 
moeten ze bij verkie- 
zingen voor worden af- 
gestraft, lijkt me, 
want bij vorige verkie 
zingen hebben ze wel 
heel wat beloofd.

Huize» bouwen
Hoe verliep de commis- 
s^vergadering? Eerst
kregen Piet V:ink (van 
het dagelijks bestuur 
van het Wijkcentrum) 
en Arie Keuning (Ons 
Huis) een paar minuten 
 spreektijd om de (؛)
elen nog eens to.e te 
lichten, wat ze ook 
uitstekend deden.
"Er moet nu "gebouwd 
worden op het kermis- 
terrein, in het Gat 
van Groenen en in de 
inham aan de Fred.Hen- 
drikstraat. Er moet nu 
iets gedaan worden aan 
het Gat in de van Hou- 
weningenstraat. Het

1 6
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drie begint de muur 
boven het partiek ook 
 te scheuren. Aan de ا3
andere kant van het 
blok, op de hoek van 
de ٦ e Hugo de Groot- 
straat staat ook al 
jaren een pand in de 
stutten, de woningen 
zijn dichtgespijkerd. 
Ook daar zijn geen 
^euwbouwpiannen.En de 
gemeente maar volhou- 
den dat dit een in- 
standhoudingsbuurt is . 
Ik woon hier nu acht 
jaar en er zijn alleen 
maar woningen gesloopt 
Ondanks alle plannen 
is er nog niet eén WO- 
ning bij gekomen. Ge- 
vraagd aan het huurco- 
mité wat zij er aan 
denken te doen: "We 
willen wel, maar er 
moet zo ontzettend 
veel gedaan worden en 
alles te.gelijk kunnen 
we niet met zo weinig 
mensen." Als er mensen 
zijn die zich wel kun- 
nen inzetten voor dit 
stukj e van de buurt, 
willen zij zich dan in 
verbinding stellen met 
de buurtkrant? u IfiiTi*- 
zich natuurlijk óók 
opgeven tijdens een 
spreekuur van het 
huurcomité.

Hans Hartman

TOENBUURT

س

Onlangs a£ge.broken (zie voorpagina؛
gesloopt.We hebben wat 
in£ormatie verzameld 
en wat blijkt? Er is 
geen enkel plan voor 
deze straathoek. Weer 
een gapend gat erbij 
in de buurt, op nummer

Deze maand moesten we 
weer £oto*s opbergen 
in het bakje "de buurt 
van toen". Drie wonin- 
gen aan de van Olden- 
barneveldtstraat nr. ٦ 
worden op dit moment

Voor Kleurechakeringwi ٠« Permanents

843089

SALON D. v.d. HARE
Specialist ؛٨:

L Hendrikplantsoen

* haaronderzoek 
٠ kniptechnieken
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buurtkrantموا»ا de groot

OPKNAPPEN OF NIEUWBOUW
A.P.G. vaatte met bewoners AC 23

barneveldtstr.” ”Hoe 
bent u daar achter ge- 
komen?" vroeg een be- 
woner. ”We hebben de 
visuele methode toege- 
past" (dat betekent: 
van de buitenkant kij- 
ken of er iets mis is) 
luidde z’n antwoord. 
Buurtbewoners noemen 
dat nu al de»”Pisa-me- 
thode.
Veel bewoners waren 
niet zo enthousiast ٥- 
ver de plannen. "Wij 
hebben voor veel geld 
onze woning opgeknapt 
en dan krijg je dit te 
horen.”

Nieuwbouw
Wat zijn nu precies de 
plannen? De gemeente 
voelt veel voor nieuw- 
bouw ر maar eerst gaat 
ze de bewoners langs 
om ieders wensen op te 
schrijven. Als er nog 
voor een redelijke 
prijs opgeknapt kan 
worden en als de eige- 
naars daar ook voor 
voelen, dan gebeurt 
dat. Zo niet,dan volgt 
sloop en nieuwbouw en 
kunnen de bewoners 
doorschuiven naar
nieuwbouw op het Jan 
van Galenterrein. Het 
laatste woord van de 
kant van huurders en 
eigenaars is er vast 
nog niet over gezegd. 
De buurtkrant blij£t 
het volgen.

Hans Hartman

helft van de blo^bewo- 
ners uitgenodigd.
De gemeente vindt dus 
dat er iets moet gebeu 
ren met de panden van- 
af van Oldenbarne- 
veldtstr. 8ها en dan, 
om de hoek, met de 2e 
Hugo de Grootstraat en. 
de Fred. Hendrikstraat 
tot aan de Huishoud- 
school.

Slecht of matig
"Waarom wordt er niet 
iets aan de van Olden- 
barneveldtstr. 84-106 
gedaan?" zo werd er 
gevraagd. Dhr. Rogge- 
veen van Bouw- en Wo- 
ningtoezicht: "We wil- 
len daar iets doen 
waar een aaneengeslo- 
ten stuk van slechte 
en matige woningen is 
en dat is niet het ge- 
val in de van Olden-

Het lijkt wel geheim- 
taal zult u misschien 
zeggen: APG, AC 23. 
Nou, AC 23 is de ge- 
meentelijke aanduiding 
van het blok van de 
voormalige huishoud- 
school (dus het blok 
begrensd door 3e Hugo 
de Groot-, Fred. Hen- 
drik-, 2e Hugo de 
Groot- en van Oldenbar 
neveldtstraat.
APG staat voor Ambte- 
lijke Projektgroep 
(V0'0rhee.n ambtelijke 
buurtgroep)٠ 
De APG had het kerk- 
zaaltje van de Poort 
afgehuurd op 2 dec. 
want er moet iets ge- 
beuren, vinden zij,met 
blok Ac 23.

De helft
Cor Pijlman (voorzit- 
ter van de APG) vond 
het jammer dat er zo 
weinig bewoners aanwe- 
zig waren, maar hij 
had dan ook maar de

Bewoners die nadere inlichtingen willen heb-' 
ben over bovengenoemde blokken kunnen bellen 
Tiet de ambtelijke projektgroep, tel. 5522655
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zesde jaargang ٨١٠٢^٨٧  tien

^ ■ £ ٧ ١ ٧  G A T  IN  D E  B U U R T ?
A.P.G. praatte met bewoners AC 5

gemeente: "We proberen 
liever deze panden nog 
een aantal ز aren te 
behouden tot er een 
goed bouwplan is en we 
de mensen kunnen ١١̂ - 
plaatsen in de buurt٠ 
Anders zijn er we ér 
minder woningen en er 
zijn toch al zoveel 
woningzoekenden in Am- 
sterdam." Ondertussen 
wonen er natuurlijk 
wel een aantal mensen 
in woningen van zeer 
slechte kwaliteit.
De gemeente zal in ie- 
der geval de huiseige- 
naren vragen hun pan- 
den aan de gemeente te 
verkopen, zoniet dan 
zal er een onteigening 
ten behoeve van een 
bouwplan uitgevoerd 
moeten worden. Als dat 
laatste moet gebeuren, 
dan kan het misschien 
nog wel 5 jaar duren 
eer er nieuw gebouwd 
gaat worden.

Cor Bergveld

ren niet eens meer 
verplicht het noodza- 
kelijke onderhoud uit 
te voeren. Wel zullen 
de eigenaren binnen- 
kort aanschrijvingen 
ontvangen om voorة ie- 
ningen te treffen, die 
voorkomen dat de pan- 
den in elkaar storten 
(stutten en inpakken 
dus). Dit laatste ge- 
beurt omdat de bewo- 
ners zeker nog 3 a 4  
jaar moeten wachten 
totdat 2.ij een woning 
in de buurt toegewezen 
kunnen krijgen.

Slopen
Enkele bewoners vragen 
"Als de gemeente het 
zo gevaarlijk vindt 
dat er gestut moet wor 
den, waarom wordt er 
dan niet meteen ge- 
sloopt? Dan kunnen de 
bewoners die weg wil- 
len (het geeft niet 
waarheen als het maar 
een goede woning is) 
een urgentie krijgen." 
Hierop antwoordt de

ع م ;ŞPI..دم ؛؛؟

hoek Fred،Hendrikplantsoen^odewijk Tripstraat
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Op 26 november was er 
een door de gemeente 
georganiseerde verga- 
dering voor de bewo- 
ners van de Lodewijk 
Tripstraat 1 t/m 11 en 
het Fred.Hendrikplant- 
soen 56 t/m ?2. De op- 
komst was goed, vooral 
als men bedenkt dat 
het hier om zo'n 56 
woningen gaat en er 3ه 
mensen waren.
In de uitnodiging 
stond dat het de be- 
doeling was dat de be- 
woners gevraagd zou 
worden wat zij vinden 
dat er gebeuren moet 
met hun huizen. Op de 
vergadering deelde de 
gemeente echter mee 
dat zij al plannen 
heeft om deze woningen 
te slopen en te ver- 
vangen door nieuwbouw.

Renovatie
Hiermee zijn vooral de 
bewoners van de Lode- 
wijk Tripstraat het 
niet eens. Zij vragen 
dan ook of er geen on- 
derzoek kan komen om 
na te gaan of deze WO- 
ningen in aanmerking 
komen voor renovatie. 
De gemeente wil dit 
onderzoek wel doen, 
maar betwijfeld of re- 
novatie wel mogelijk

Onderhoud
Over het Fred.Hendrik- 
plantsoen bestaat ech- 
ter geen enkele twij- 
fel ٠ Daar zijn de WO- 
ningen zó slecht, dat 
de gemeente de eigena



KHartelijk welkom bij Keurslagerس

VAN DER POEL
GEHEEL IN HET NIEUW 

MAAR BLIJFT OUDERWETS GOED!

Kس

2e Hugo de Grootstraat 25, Amsterdam, tel. 020^42344

Icu tiq u s  8 s s P 9 noucbs؛
Voor jonge mode, 

ook naar Uw eigen ontwerp!

BESTEL NU uw EIGEN CREATIE 
VOOR DE FEESTDAGEN.

teL 845857  
2e Hugo de Grootstraat 7.

planten.i ١٠٢» U-V> adres /هضءهمق

(Bert
f&loemen en [Planten

jterda™ telefoon 020-S477S2؛Am ا? Fiüderik Héiïdrikslniat

MARIA 
ANNELIES

Heten ٧ welkom

HUGO

وا . GR.OOTS.TR ٥٤ HUGO ءع



RUNDERKAMPS
Groente en Fruitshop

voor Delicatesse, 
Groente of Fruit

Tegen prijzen؛ة
telefoon 020-S44S91 

■Fred.H endrikstraatxs

voor al u w  sannair
en Doe Het Zelf Art.

o .a . DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN -  MENGKBANJEN ET■

loodgieter
REVE

3 hugo de groot- 
straat IS

tel. 8 4 2 6 0 6

u w  ADRES VOOR 
!REPARATIES

؛ G؛ A R A G E  p ج

BENELUX»
845043 .te l

jöok voor autoschade) 
31 Fred* ^ndrikstraaf

Itenburg؛
[BANKETEAKKERİj

Frederik  
Hendrikstraat 90

tel. 8S4498

؛ ٠, ٠ CaféH'estaurant ؟'٠٠
t Generaaltje ,؛

Kerstdiner : ;؟
٠ .1ste en/of 2de kerstdag ٧٥^٢ mogelijkheid ا ٠
٠̂ .Tijdig reserveren ٠٠ ,
،٠ Frederik Hendrikplantsoen 72, ؛ذ

: 41 46 020-86. :tel ١٠

WE zun HARD ÖPWEfi 
NAAR DE TON VOOR
M A Y I B U Y E

VERZETSKRANT ا KA؛ZUID-AFR ̂ا

٥٤٢٠ 4344114 t.n.v.
ANJV-Zuid-Afrika campagne, 

Spuistraat 47a, 1012 SR Amsterdam

ÎNSTALLATIEBUREAÜ
C .HUYSEN

Aanleg van gas-,w ater_e: 
sanitairewerken

van Houweningenstraat 61 
AMSTERDAM
tel.84 2077



Wij mensen onze klanten 
prettige Keretdagen 
voorspoedig 1981

M E R £ N S H O P
TW EEDE HUGO OE GROOÏSTR.SPITHORST

T E L .84 SBZZ

een n o o a m e  Z M K  ٠ 
MET ouDenuzrsz s&iv/ce /

Voor Parfumeriën. 
Cosmetica én 

Geneesmiddelen
DROGISTERIJ

j .  WINTERS
ae Hugo de Grootstraat 7ه 
A M ST E R D A M T el.84«41

THE BEST IN TO W N

I N D I A N  R E S T A U R A N T

BE ST  IND IAN 0ه  ء0  IN EU RO PE  

OPEN  D A I L Y ل2   TO 24 H O UR S

7 , FREDERIK HENDRIKSTRAAT —  AMSTERDAM ٢^١٨٢٤  
TELEFOON 0 20 -8 66 4 66 , TRAM 3 EN ١© EN 12 BUS 18-21-33

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
Grote sortering Buitenlandse Kaassoorten

؛ = voor Relalie-Geschenken ٠٥٤ ===

Ze de Groocstr. 29 
Jan Evertsenstraaï 62

س



R a r -  Indonesisch Restaurant
„Garuda”

Nassaukade120 (hook 2e Hugo de ̂ ١٢^٢٠٠١ .) Amsterdam. ٢٠١. 844501.

ء

>

Rijsttafel vorens oud Indonesisch recept ★
SAROENG KABAJA ؛٨ epersoneel, welke gekleed zijn؛l؛Goede becfiening door ons fem ٠ 

((Indonesisch® klederdracht 
proeft bij ons alleen de typische lndones،sche gastvrijheid ٧ ★

★ ٧٠١ bejaarden en invaliden ؛s rekening gehouden, deurdrempels zijn سهمحووم،م
eve telefonisch te bestellen.)؛s hogelijk. (Gel؛ Afhalen ★

.★ Onze prijzen zijn niet exclusief
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