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haald bij het MGat van 
Groenen”. 0£ de buurt- 
krant het komende j aar 
ook in de Frederik 
Hendrikbuurt zal wor- 
den verspreid hangt a£ 
van de extra-subsidie 
die we van de gemeente 
moeten krijgen. Het o- 
verleg hierover zal 
eerdaags weer plaats- 
vinden.
In de volgende krant 
zullen we een finan- 
cieel over؟icht publi- 
ceren over het ز aar
1979. Tenslotte wijzen 
we u nog op de Buurt- 
manifestatie die za- 
terdag 26 januari ge- 
houden wordt in de ko- 
peren knoop V .  Limburg 
Stirumstraat 119.

de redactie

VOORWOORD
Beste buurtbewoners. 
Allereerst wensen wij 
iedereen e.e'n goed 1980 
Hopelijk wordt het 
voor de buurtkrant ook 
weer eèn goed j aar.
Ons voornemen is om 
weer 10 keer uit te 
;komen en zo mogelijk 
het verspreidiiigsge- 
bied uit te breiden 
naar het Frederik Hen- 
drikplantsoen. In die 
buurt zitten al veel 
donateurs van de
buurtkrant, maar nog 
niet iedereen in die 
buurt krijgt de krant. 
Er is daar tot nu toe 
erg veel gebeurd waar- 
over de buurtkrant al- 
tijd heeft bericht. 
Zo kunt u in deze 
krant lezen dat er een 
geweldig succes is be-

nieuwe winke- 
liers vereniging 
aan het woord op pag14 
Poort literair pag 16 
Het voorlopige 
programma van 
Buurtfestival pag17

OPROEP
Wij zoeken mensen uit 
de buurt die meegedaan 
hebben aan de februa- 
ristaking in موا ر ب . ا  en 
hier iets over willen 
vertellen in de buurt- 
krant. Bellen naar 
3 ة6ه7آ  Liefst voor 5 
februari.

DONATIES
,1 0-.
ل, .و
,1 0.
,1 0.

G.E.K.B.
MW.W.K.K.

INHOUD
Succes geboekt 
rond het Gat van 
Groenen pag 4
Nieuwe opleidin- 
gen in de buurt pag ة  
Buurtinanifestat ie 
Buurt bundelt 
krachten voor 
stadsvernieuwing 
en andere voor- 
zieningen pag 8
Buurtagenda pagio
Wet Buitenlandse 
Arbeiders 
u leest er meer 
over cp pagl2
Het bestuur van 
de spiksplinter-

REDAKTIE
Ineke Bergveld Cor Berg 
veld Tineke Bongaertz 
Hans Hartman ¥im de 
Jong Alma Jongerius 
Fenny Schouwink Gerard 
Schuur Wim Stevenhagen 
TypewerkTineke Ineke 
Foto'_s Cor Lay-out Wim 
Cor Alma Ineke Fenny 
Druk Studio Pierre 
Oplage 3.300 ex 
Advertenties 
Tarief op aanvraag.Wim 
de Jong en Alma Jonge- 
rius,tel.850018.822886 
Kopij vóór 5 febr. 
Redaktie-adres 
Van Oldenbarneveldtstr 
1 0 4 " "  (tel. 860713).
VERDER WERKTEN ^EE: 
Han Sievek'ing . foto : 
Buurtmanifestatie. 
Fotoclub, foto:Gatvan 
Groenen.

VERANTWOORDING
De Buurtkrant verscftrjnt iedere 
maand, met uitzondering van de 
zomermaanden.De krant wordt gra- 
tis huiş aan huis bezorgd in de 
Hugo de Groot- / Frederik Hen- 
drikbuiirt. De krant hee£t als 
doel de belangen van de mensen 
uit onze buurt te ©ndersteunen 
en om informatie te geven over 
zaken die onze buurt aangaan.
De Buurtkrant wordt gedeeltelijk 
gesubsidieerd via de buurthuizen^ 
De Reiger en 't Trefpunt. De re-■ 
daktie bestaat uit buurtbewoners 
en is geheel zelfstandig en on- 
afhankelijk van de g  noemde؟
buurthuizen. De rest van de gel- 
den ontvangt de krant van adver- 
teerders en donateurs.
De ondertekende stukken komen 
ter verantwoording van de
redaktie. De redaktie
plaatst in prin؛؛ipe alle stukken 
en brieven die binnenkomen. Zij 
behoudt echter het recht om. 
stukken te weigeren.

&UURTKRANT STEUNEN?
tfopdt donateur VWP ؛ ١٠", ءءء  jaap. 
mgipo s 4 ا0هو  t.n.v. 6 ه.  SchuUt
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GROENEN GAAT
Jarenlange aktie heeft sukses

ص ٠ * ل

De bewonersgroep viert de overwinning
Sibbel verkocht i^mid- 
dels zijn handeltje 
aan projektontwikke- 
laar Groenen, Deze 
vroeg een bouwvergun- 
ning aan voor het hele■ 
open gat, om er de be-' 
ruchte plantsoenappar- 
tementen te bouwen. De 
bewonersgroep Fagel- 
buurt werd opgericht. 
Samen met het Huurko- 
mitee begonnen zij een 
aktie tegen het ver^e- 
nen van een vergunning 
aan Groenen.

Uitstel
op het nippertje wis- 
ten ze te voorkomen 
dat de bouwaanvraag. 
als hamerstuk de raads 
kommissie zou passeren 
De gemeente stelde de 
behandeling van de 
bouwaanvraag voorlopig 
uit. Eerst zou in een

leende voor enkele 
stukken bouwvergun- 
ningen. Dit werd he^ 
Huurkomitee te gortig: 
er werd een aktie ge- 
start en van de ge- 
meente werden maatre- 
gelen geëist om deze 
spekulatie te stoppen.
Soc.woningbouw
Het Huurkomitee wilde 
dat de gemeente zelf 
een plan voor woning- 
bouw ging ontwikkelen. 
Tenslotte had dit S U C -  
ces ٠ In 1977 ontwik- 
kelde de gemeente sa- 
men met . de buurt een 
plan Voor 52 woningen 
in de sociale sektor. 
Deze woningen zullen 
aangrenzend aan het 
gat gebouwd worden. We 
zijn trouwens benieuwd 
wanneer z e e r  einde- 
lijk eens komen أ

Op zaterdagavond 15 
december trokken leden 
van de bewonersgroep 
Fagelbuurt en het 
Huurkomitee naar het 
Gat van Groenen. Er 
werden glazen tevoor- 
schijn gehaald.De kurk 
van de fles champagne 
knalde door de nacht. 
Onder luid gejuich 
werd geklonken op een 
grandioos succes:
Groenen, de schrik van 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen, gaat niet 
bouwen’. De grond waar- 
op hij 54 luxe en pe- 
perdure plantsoenap- 
partementen wilde bou- 
wen, is nu van de Ge- 
meente ٢£ ٠  kunnen nu 
betaalbare huurwoning- 
en voor onze eigen 
buurtbewoners gebouwd 
worden. Die stonden er 
vroeger tenslotte ook.
Hoe het begon

Begin jaren ٠ 70 begon 
spekulant Sibbel - ook 
elders in de stad geen 
onbekende - met het 
opkopen van panden aan 
het plantsoen.Hij liet 
ze verkrotten.De enige 
werkzaamheden die hij 
liet verrichten waren 
sloop\;erkzaamheden. Zo 
ontstond binnen enkele 
jaren het gat aan het 
Frederik Hendrikplant- 
soen.$ibbels bedoeling 
was duidelijk: zoveel 
mogelijk panden naast 
elkaar opkopen, slopen 
en er dure koopwoning- 
en neerzetten. De ge- 
meentc keek belang- 
stellend toe en ver
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daar snel en in over- 
leg met de buurt plan- 
nen voor komen. En 
vooral dat de huren 
betaalbaar worden.Ver- 
der zijn er plannen om 
meer aandacht te be- 
steden aan de woonom- 
geving en de verkeers- 
situatie.De Fagelbuurt 
hee£t een kraam op de 
aktiedag in de Koperen 
Knoop op 26 januari, u 
bent er van harte wel- 
kom om de resultaten 
en de nieuwe plannen 
te bekijken.

Hendrikpls. schuift 
een eind naar voren op 
zodat een breder bin- 
nenterrein gaat ont- 
staan. De bewonersor- 
ganisaties zijn zeer 
tevreden met de be- 
haalde resultaten.Maar 
we zijn er nog niet’.

Aktiedag
Door het vertrek van 
Groenen is de weg 
vrijgemaakt voor SOCİ- 
ale woningbouw in het 
hele blok.De bewoners- 
groepen willen dat

Gat van Groenen nu van Gemeente

OUWEN
bestemmingsplan de toe 
komst van de rest van 
het blok geregeld wor- 
den.Dat betekende uit- 
stel tot april 1980. 
De bewoneï'sorganisa- 
ties waren vastbeslo- 
ten die tijd te ge- 
bruiken om de gemeente 
erva^ ^e overtuigen 
dat Groenen niet in de 
buurt thuishoorde. In 
december 978 آ organi” 
seerden ze in samen- 
werking met de onvol- 
prezen fotoklub een 
tentoonstelling.
De opkomst was over- 
weldigend. Vrijwel al- 
le bezoekers onder- 
tekenden de eisen: 
Groenen uit de buurt, 
verbreding van het 
binnenterrein en soci- 
ale woningbouw in het 
hele blok. Deze eisen 
werden hierna met ex- 
tra kracht en in alle 
toonaarden aan de ge- 
meente voorgelegd.

Afstel
De redelijkheid van 
deze eisen begon ten- 
slotte ook tot
Schaefer door te 
dringen. Hij begon on- 
derhandelingen met 
Groenen, die uiteinde- 
lijk zijn hele zaakje 
aan de gemeente ver- 
kocht. Het gat van 
Groenen is nu het gat 
van de gemeente أ Een 
geweldig resultaat.yan 
j arenlang aktievoeren؛ 
Aan een andere eis is 
inmiddels ook teg£- 
moetgekomen: de voor- 
gevel van het Frederik
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START NIEUWE OPLEIDINGEN
werd de redaktie opge- 
beid door mevrouw Vis- 
ser, de directrice van 
de school. Of wij een 
artikeltje wilden op- 
nemen over de verande- 
ringen in haar school? 
Natuurlijk wilden we 
dat. Mevrouw Visser 
stuurde ons een pers- 
bericht en het onder- 
staande is daar eén 
weergave van.
De school verzorgt 
m.i.v. 1 augustus 198-0 
de volgende oplei- 
dingen؛

breed arbeidsveld n.1. 
het begeleiden van 
kinderen op weg naar 
hun volwassenheid van 
0-16 jaar. Het leren 
omgaan, met kinderen en 
het samenwerken in 
teamverband zijn de 
belangrijkste facetten 
van de opleiding، The- 
orie en Praktijk (Sta- 
ges) zijn in deze op- 
leiding op elkaar af- 
gestemd. Studieduur:
3 jaar.

alleen de naam is ver- 
anderd, maar ook het 
soort onderwijs datje 
daar kunt volgen. Bo- 
vendien is een renova- 
tieplan van het school 
gebouw in behandeling 
en men hoopt binnen- 
kort daarmee te begin- 
nen.
Enkele dagen geleden

leidingen(LBO of MAVO) 
en diverse vervolg op- 
leidingen. Studieduur:
2 jaar.

Dit is een beroepsop- 
leiding gericht op 
functies in een zeer

eigen creativiteit en 
oriëntatie op de be- 
Toermogelijkheden. 
Studieduur: آ jaar.
Bij het Ministerie van 
Onderwijs en Weten- 
schappen zijn eveneens 
aanvragen ingediend 
voor een afdeling VHBO 
en Huishoudkunde.

Wie kent niet de 
christelijke huishoud- 
school aan de Frederik 
Hendrikstraat? Wat ve- 
len niet weten is dat 
hier grote verande- 
ringen op til zijn. De 
school heet voortaan: 
Christelijke School 
voor Middelbaar Be- roepsonderwijs. Niet

Deze opleiding biedt 
meisjes en jongens de 
gelegenheid zich te 
oriënteren in de ge- 

dheidszorg, wel؟ ^ -z
zijnszorg en maat- 
schappelijke dienst- 
verlening.De opleiding 
wil een schakel zijn 

-tussen voorgaande op

Deze opleiding wil aan 
jongens en meisjes die 
algemeen voortgezet 
onderwijs (o.a. MAVO) 
hebben gevolgd een 
aanvullende vorming 
geven op algemeen en 
huishoudelijk terrein. 
Belangrijke aspecten 
van deze opleiding 
zijn: ontwikkeling van

Kinder-/jeugdverzorging

Interim aig. hakelopleiding

Vormingsklas

SCHRIJVING geboden 
wordt voor het cursus- 
jaar 1980/1981.
Adres van de christe- 
lijke school voor mid- 
delbaar beroepsonder- 
wijs:Frederik Hendrik- 
straat 111-111052 رق 
HN. Telefoon: 842423 

Hans Hartman

Tevens wordt er op 
donderdag 31 j anuari 
1980 van 14.00 tot 
16.00 uur en van 19.00 
tot 21.00 uur OFEN DAG 
gehouden. De school is 
dan volledig in be- 
drijf. Door de team- 
leidsters en de leer- 
lingen wordt nadere 
informatie over de op- 
leidingen gegeven,ter- 
wijl tegelijkertijd de 
mogelijkheid voor IN-

Voor genoemde MHNO op- 
leidingen wordt ge- 
start met een geheel 

‘ leerplan,
' aan de he- 

dendaagse pedagogische 
en 0}^rwijskündige 
inzichten.

Open dag
Ditgebre.ide informatie 
is telefonisch of 
schriftelijk bij de 
school aan te vragen.
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BUURTMANIFESTATIE
Zaterdag 26 januari in Koperen Kno

P I

Affiches voor Buurtmanifestatie worden gedrukt
muziek van The Flin~ 
stones.
öe voorbereidingsgroep 
van deze dag heeft met 
 ong en oud rekening ز
gehouden. Tijdens de 
tentoonstelling bv. 
zal er een optreden 
van een clown zijn. De 
bekende Ratelaars zul- 
len ook hun geluid la- 
ten horen en een deel 
wordt opgeluisterd 
door gitaristen.
Eisenpakket.Hiernaast volgt een 0- 
verzicht van de eisen 
uit de Hugo de Groot- 
buurt. Deze eisen zijn 
in de loop der jaren 
in de loop der jaren 
naar voren gekomen op 
tal van vergaderingen, 
waar vele buurtbewo- 
ners beraadslaagden o- 
ver de problemen in de 
buurt.

Om half drie worden 
raadsleden van diverse 
frakties verwacht, die 
het gezamenlijke ei“ 
senpakket aangeboden 
zullen krijgen. Daarop 
wordt commentaar van 
hun verwacht en zal er 
gelegenheid zijn om 
vragen te stellen.
Rond etenstijd zal er 
een smakelijke geur 
van zuurkool met worst 
rond de Koperen Knoop 
hangen. Buurtbewoners 
kunnen meeëten als ze 
dat willen. De kosten 
voor de maaltijd zul- 
len ƒ 5,~- bedragen.
's-Avonds is er een 
uitbundig feestpro- 
gramma,te beginnen met 
muziektheater, daarna 
een fotokwis/loterij 
en we besluiten met 
een dansje,een drankje 
een praatje op de

Het wijkcentrum Staats 
lieden-/Hugo de Groot- 
buurt heeft het ini- 
tiatief genomen een 
buurtmanifestatie te 
organiseren. De mani- 
festatie is bedoeld om 
de verschillende ini- 
tiatieven en eisen die 
er in de buurt zijn te 
bundelen en ze zo meer 
krachten perspektief 
te geven. Centraal 
staat het niet van de 
grond komen van de 
stadsvernieuwing. De 
konkrete eisen van 
groepen en organisa- 
ties zijn samengevoegd 
in een gezamenlijk 
aktieprogram.
Zaterdag 26 januari is 
het dan zo yer. Om 10 
uur's morgens trekt de 
drumband Westerkwar- 
tier de straten door. 
Zo worden de buurtbe- 
woners nog eens opge- 
roepen om naar de Ko- 
peren Knoop van Lim- 
burg Stirumstraat ١ 1 9 
te komen.
We beginnen met een 
fototentoonstelling ه - 
ver de ontwikkelingen 
in de buurt en ver- 
schillende werkgroepen 
zullen aanwezig zijn 
met informatie over 
het werk dat zij doen. 
De Hugo de Grootbuurt 
zal vertegenwoordigd 
zijn door aktieve 
groepen uit onze buu؟t 
zoal het huurcomité, 
de bewonersgroep Fa- 
gelstraat, de buurt- 
krant Hugo de Groot en 
de buurthuizen De Rei- 
ger en 't Trefpunt.

8
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koopbeleid ontwikkelen 
rond het Frederik Hen- 
drikplantsoen ٠ zodat de 
kuurt in de toekomst 
niet weer n̂et dezelfde 
ellende wordt gecon- 
fronteerd die de spe- 
kulant Groenen veroor- 
zaakt heeft.

volgens de wensen van 
omwonenden zoals die 
ook zijn overgenomen 
door de gemeenteraads- 
conur،is:sïe die zich 
hiermee bezighoudt.

Gemeente
Geen toestemming van 
*gemeente voor renova- 
tie waardoor huurwo- 
ningen aan het bestand 
van GDH wordt onttrok- 
ken.

aktiviteiten.
-Meer personeel
o.a. een kongierge, 
een administratieve 
kracht, en een buurt- 
werker.
-Salariëring van peu- 
terwerkster volgens 
dezelfde normen als 
voor de andere kultu- 
'reelwerkers geldt.

Speelstraten
Uitvoering van speel- 
straten in de le en 3e 
Hugo de'Grootstraat.

Middenstand
Behoud van de renda- 
bele winkels in de 
Hugo de Groot؛>uurt, 

١١١ ٠٨  . rond het Fred. 
Hendrikplantsoen.

begonnen worden met de 
bouw van woningen met 
een betaalbare huur. 
Voor de nieuwbouw en 
de daaraan voorafgaan- 
de sloop moet een goed 
tijdschema worden op- 
gesteld. De gemeente 
moet een actief aan-

I n h a m
Hier moet zo spoedig 
mogelijk nieuwbouw van 
huurwoningen komen

culturele voorzienin- 
gen en sportaccomoda- 
tie

wikkelen ter verbete- 
ring en als dat niet 
meer mogelijk is: 
sloop en nieuwbouw.

Buurthuizen
-Snelle ontdooiing van 
de vierde formatie 
plaats.

-Bouw van een lift in 
ons gebouw i.v.m. de 
grote hoeveelheid O U - 
dere mensen die ons 
buurthuis bezoeken. 

“Uitbreiding van het 
aantal uren van de 
peuterwerkster van 30 
uur naar 40 uur. 

-Salariëring van de 
peuterwerkster vol- 
gens dezelfde normen 
als voor andere kul- 
tureelwerkers geldt ٠ 

-Uitbreiding van man•' 
kracht met een maat- 
schappelijk werkster 

-Verhoging subsidie 
golden gelijk aan de 
kostenstijgingen.
't Trefpunt
-Meer subsidie voor de

Fageïbuurt
Er moet een bestem- 
mingsplan worden ont- 
wikkeld en aan de 
Jbuurt gorden voorge- 
legd voor 1 april a.s. 
omdat dan het voorbe- 
reidingsbesluit voor 
een te ontwikkelen be- 
stemmingsplan afloopt. 
Komt zo’n bestemiïïings- 
plan er niet op deze 
termijn,dan kunnen al- 
lerlei ongunstige ont- 
wikkelingen een kans 
krijgen. Er moet snel

Circusterrein
Buurt betrekken bij 
planning bouw, vooral 
wat betreft de sociaal

Renovatie
gemeenteblok 
Er mag geen enkele 
vertraging optreden in 
de uitvoering van de 
renovatie.
Het blok van ’Garage 
Elf' (van Houweningen- 
straat /Hugo de Groot 
kade/Frederik Hendrik- 
straat). De gemeente 
moet vuistpanden aan- 
kopen rond het gat in 
de van Houweningen^ 
straat ter voorkoming 
van verdere spekula- 
tie. Ook het gat zelf 
moet worden aange-
kocht. Verder moet een 
plan ontwikkeld worden 
voor verbetering (re- 
novatie) en/of nieuw- 
bouw voor het gehele 
blok.
BESTRATINGSWERF 
Onderzoeken naar moge- 
lijkheden van woning- 
bouw en/of groenvoor- 
‘ Het betrekken

van buurtbewoners bij 
de besluitvorming.
BLOK HUISHOUDSCHOOL 
Ook hiervoor moet de
gemeente cen plan ont-



BUURTAGENDA
BELANGRIJKE ADRESSEN

SOCIALE DIENSTVERLENING
In buurthuis de 'Reiger houdt Genia 
Soudain spreekuur op dinsdagmorgen, 
van و to12 ؛ uur en woonsdagavond 
van 21.00—0وا ق.  uur. Van Reigers ber- 
genstraat 63, tel 84S676.

ADVIESCENTRUM CPN
Voor huur-, rechts- en belastingad- 
vies ap maandagavond van ة tat و uur 
van der Hoopstraat 3 .بم

WIJKAGENT
Spaarndaıranerstraat 620 
tel. 7S2217 en 7S3217.

WIJKCENTRUM/WIJKRAAD
Informatie ته^ف akties en aktivitei- 
ten in onze buurt, Hat wijkcentrum, 
van-Hallstraat S1, tel. 821133

B.URENHULP
٧٠٠٢ kleine klusjes bij ziekte enz. 
van Reigersbergenstraat 65. Maandag 
t/m vrijdag van ١٠ tot 2 uur. 
tel. 84S676.

ANTI-SPEKULATTE KOMİTE
ء¥  ,''١١ Oldenbarneveldtstrast ه
tel. 84SS44.

BEJAARDENHULP
GEZINSVERZORGING
van Limburg Stirumstraat 11و in de 
Koperen.Knoop, ١٠, 2« en 4e woensdag 
van de maand, van 2 tot 3 uur. 
in de twe«de spreekkamer.

WERKLOZEN-
BELANGENVERENIGING
Geldersekadaloi

Alle Informatie en 
advies is gratis

HUUR EN WOONZAKEN
Spreekuur: maandag 19.00-20.00 uur, 
woensdag ! ٥ tot ١١ uur, in buurthuis 
't Trefpunt,3e Hugo de Grootstraat 5

SOCIAAL RAADSVROUW
Spr®ekuur in het Bilderdijkpark 4a 
٠٢ maandag, dinsdag, donderdag, en 
vrijdag van 9 tot 12 uur.Telefonisch 
spreekuur tel.1 200İS9,van ة tot ٠ uur.

VOORPOST GEMEENTE
٥٠ voorpostfunktionaris van de ge- 
mecnte voor onze buurt-, houdt op 
 -aaartdag, WOensdag en vr^dag spreek؛
uur van ١٠ tot ١ uur in het houten 
gebouwtje, van Hallstraat 611,tegen-■ 
over de prinsessekerk, tel,S26773.

WIJKPOST BEJAARDEN
Maandagochtend van s. 30-11.00 uur in 
buurthuis de Reiger, van Reigersber- 
genstraat 63, tei . 84S676.

RECHTSHULP
Juridische adviezen en hulp:op maan- 
dag- en donderdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur٠ 1e Nassaustrâat 17, 
tel. 865029

WIJKVERPLEGING
In het Gezondheidscentrum, Rombout 
Hogerbeetsstraat ? ٠. ٧١؛ ^ maandag tot 
en met vrijdagmiddag 13.30-1٠٠٠٠ uur 
tel'. 8 67908.

MELDING SPEKULATIE
Geef alle gevallen van spekulatie. 
die u kent uit uw naaste omgeving 
door aan het anti-spekulatianummer '• 
tel. 2559S7

HUFRE KWARTIER
ftomboüt Hogerbeetsstraat 10و 
tol. 34461Ö

TALENTENJACHT
winnaars zijn natuur- 
lijk verzekerd van een 
uitgebreid interview 
in de Buurtkrant.G؟ef 
je zo snel mogelijk ه و  

Wim de Jong, 
tel. 850018.

SCHAKEN
iedere woensdagavond 
vanaf 8 uur kunnen 
schaak“ en klaverjas- 
liefhebbers terecht in 
buurthuis 't Trefpunt 
Wie interesse heeft 
kan tel. 842473 bellen 
،oor inlichtingen،

Welke nog n i è f ’ontdek- 
te"grote of kleine ta 
lenten op het gebied 
van zang, muziek of 
kleinkunst, willen nu 
eindelijk wel eens 
"doorbreken”? Dat kan 
gebeuren als je je op- 
geeft voor de talen- 
tenjacht tijdens het 
Buurtkrantfestival Hu- 
go de G^oo^ op 26 april
1980. Wij zullen dan 
een jury uitnodigen, 
besta^d^ uit bekende 
artiesten die verbon- 
den zijn met onze 
buurt,voor een deskun- 
dige beoordeling. De ا

een pilsje drinken in 
de bar. We starten in 
het nieuwe jaar weer 
op 17 3 anuari. Wil je 
meer informatie bel 
d^n even 822416. Tot 
ziens,de volleyballers.

TRAINER GEZOCHT
٦٥ tot 13 jaar. Er is 
geen financiële ver- 
goeding mogelijk. In- 
lichtingen bij Paul, 
buurthuis ٠ t Trefpunt 
telefoon 842473.

len, die niet echt fa- 
natiek is om technie- 
ken aan te leren maar 
wel plevier heeft in 
het voetballen in de 
zaal met jongens van

Voor de voetbalclubs 
van het Trefpunt. Een 
trainer....die ver- 
stand van voetballen 
heeft, zelf ook een 
partijtje kan meespe-

VOLLEYBAL
Heb je zin in volley- 
bal? Kom dan eens op 
de woensdagavond om 
7,45 uur langs in het 
Trefpunt, dan vind je 
daar de volleybal 
groep die zich graag 
wat 1صأ  uitbreiden. Je ل
hoeft geen "ster" te 
ziin، als ie er maar 
lol ط  hebt. Neem wel 
je gympies mee. Na ق'ةمهج  
loop (dat is wanneer 
we geen zin meer heb- 
ben) dan kan je nog

DOERGA:MISLEIDING
(’horizontale verkoop) 
te koop aanbood, per- 
tinente onwaarheden 
heeft vermeld.
Bij de huidige maatre- 
gelen tegen de hori- 
zontale verkoop geno- 
men door het stadsbe- 
stuur, is het vrijwel 
onmogelijk dat een ko- 
per van een woning ook 
de bewoner wordt. Voor 
een woning beneden de 
koopprijs van 270 dui- 
zend gulden is immers 
een woonvergunning no- 
dig. En dat feit lees 
je niet in de adver 
tenties van woningspe- 
culant Doerga. Het is 
goed dat deze zwendel 
aan de kaak wordt ge- 
steld.

de Reclame Codecommis- 
sie, na een klacht te- 
gen Doerga van het Ge- 
meentebestuur Amster- 
dam. Het stadsbestuur 
had Doerga aangeklaagd 
omdat deze in zijn ad- 
vertenties, waarin hij 
.gesplitste woningen

De ook in onze wijk 
meer dan beruchte 
Beleggingsmaatschappij 
Metropool Doerga,heeft 
zich schuldig gemaakt 
aan misleidende adver- 
tenties in de dag- 
bladen.
Dit is het oordeel van

DRUMMER
De buurtband zoekt 
drummer of drumster 
met ervaring en 't 
liefst in bezit van 
een drumstel, om mee. 
te spelen tijdens het 
buurtfestival Hugo de 
Groot, dat op 25 en 26 
april gehouden zal 
worden. Graag zo snel 
mogelijk aanmelden bij 

Jan Oudhuis ٠ 
Oldenbarnev.str. *96c'؛ 

tel. 842141

eens horen praten over de دلة ذ دئ ت'-و" I r r o n i v i
lândurtclefoon? م م م ء ا ع م ب ■

er voor jou, als. Je wel eens ء 1ء iraraÉÉ:،، و±
misschien thuis vervelende dingen liebt١ 
of op school of op welk terrein dan ook.
Soms kun je aaar thuis niet goed over
praten♦
Aan de andere kant van de kindertele- 

1 aardige ^©nsen, dieأل ء  foon zitten ة
lillen؛؛؛ aam en adrês؛nooit naar je n 

vragen, maar samen met JOU naar een op~ 
lossing van Je moeilijkheden gaan

en إ Je kunt ze altijd bellen tussen
ة.ثو. شةأ،ةالتءة 0د3ققأأائأ:ثت >اا\ا0
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EL PERMISO DE TRABAWet arbeid buitenlandse werkneme
Op y februari zal er 
van 12 tot 5 uur 
's middags in de Kope- 
ren Knoop van Limburg 
Stirumstraat 119 een 
aktiedag gehouden wcr- 
den tegen de wet Ar- 
beid Buitenlandse Werk 
nemers. Deze nieuwe 
wet houdt het volgende 
in: ^et verbieden van 
bedrijven op straffe 
van / آ.ه00و ه -- per 
werknemer om buiten- 
landers in dienst te 
houden die geen a.r~ 
beidsvergunning hebben 
Verder kcmen permanen- 
te arbeidsvergunningen 
te vervallen.Deze moe- 
ten worden ingewisseld 
voer een "Verklaring", 
hiermee wordt automa- 
tisch een centrale re- 
gistratie tot stand 
gebracht voor alle 
werkende buiten.1 anders
beidsvergunning blijft 
in ieder geval van 
klacht tot 1 november
4، In Nederland gebo- 
ren vreemdelingen, die 
hier zijn blijven 
wonen.
5. Vreemdelingen ge- 
trouwd met een Neder- 
lander ر na twee jaar 
huwelijk.
ة . Surinamers, na één 
jaar legaal verblijf, 
waarin zij ononderbro- 
ken gewerkt hebben in 
loondienst.
7. Oud-Nederlanders en 
hun gezinsleden.

Genia Soudain

1. Vreemdelingen, die 
in Nederland drie jaar 
ononderbroken legaal 
gewerkt hebben en na- 
dien niet hun hoofd- 
verblijf naar het bui- 
tenland verplaatst
hebben. Het overgrote 
deel van de buitenlan- 
ders is hier al langer 
dan drie iaar.
2 ٠ Diegenen, die ge- 
trouwd ziin jnet iemand 
die zo’n VERKLARING 
heeft, alsmede de min- 
derjarige kinderen, 
mits deze feitelijk 
tot het gezin behoren. 
Het is dus van groot 
belang dat de kinderen 
zo'n VERKLARING aan- 
vragen, zolang ze nog 
tot het gezin behoren, 
omdat de VERKLARING 
ook van kracht blijft 
als ze later het gezin 
verlaten.
3. Houder s van een 
oude permanente ar- 
beidsvergunning tot 1 
november 1980.Omdat er 
tegen de 100 . ٥٥٥ per- 
manente arbeidsyergun- 
ningen in omloop zijn 
en het een chaos zou 
worden als iedereen op 
dezelfde dag zijn per- 
 -lanente arbeidsyergun؟
ning komt inleveren 
voor een VERKLARING, 
heeft Sociale Zaken 
een schema opgesteld, 
waarbij elke maand af- 
hankelijk van het num- 
mer de permanente ar- 
beidsvergunningen in- 
gewisseld kunnen wor- 
den (dit schema staat 
verderop afgedrukt), 
ïïe oude permanente ar-

Genia Soudain
Voor de legalen in Ne- 
derland heeft de wet 
over het algemeen wel 
voordelen, maar die 
moeten wel goed benut 
worden. In de eerste 
plaats kunnen meer 
mensen dan vroeger een 
permanente arbeidsver- 
gunning krijgen (de 
"witte kaart" ) ٠ Zo'n 
permanente arbeidsver- 
gunning heet nu voor- 
taan VERKLARING. De 
minister van Sociale 
Zaken verklaart dan nl 
dat de wet arbeid bui- 
tenlandse werknemers 
op de houder van zo'n 
verklaring niet van 
toepassing. Met zo’n 
VERKLARING kan iemand 
werken waar hij wil en 
zo’n verklaring kan 
niet worden ingetrok- 
ken،, De verklaring is 
alleen geldig bij 
rechtmatig verblijf.De 
verklaring moet .worden 
aangevraagd bij het 
arbeidsbureau, maar de 
beslissing over de af- 
gifte gebeurt op het 
Ministerie van Sociale 
Zaken. De volgende 
groepen kunnen zo'n 
VERKLARING krijgen:



zesde jaargang nummer een

permanente arbeidsver- 
gunning omgeruild voor 
een VERKLARING.

Los que tienen un per- 
miso de trabajo perma- 
nente (arbeidsvergun- 
ning) estan pendientes 
de S Û  numero y el mes 
aqui debajo anotado 
para ir a la oficina 
'de trabajo (arbeidsbu- 
reau) . Para pcdir' una 
declaracion de trabajo 
(welverklaring) ellos 
tienen que llevar el 
pasaporte, permiso de 
establecer (vergunning 
tot vestiging) y per- 
miso de wuedarse (ver- 
b^jfsvergunning ) y 
permiso de trabajo
(heidsvergunning) ٠

detalles estaran 
escritos y en una 
fecha que en la ofici- 
na ^e trabajo (arbeids 
bureau) informara y 
podrân cambiar el per- 
miso de trabajo (ar- 
beidsvergunnin^) por 
una declaracion de 
trabajo.

jl. werd ex door dui- 
zenden buitenlanders 
en nederlanders gede- 
monstreerd tegen de 
nieuwe wet. Ce '
saties van buitenland- 
se arbeiders verenigd 
in het platform hebben 
een samenwerking jT.et 
politieke partijen, 
kerkelijke organisa- 
^ies en buurtinstel- 
lingen een aktiekomi- 
tee tegen de uitvoe- 
ring van de wet ge- 
vormd. Ook komt er 
binnenkort een zwart- 
boek uit over de wet. 
Deze kan besteld wor- 
den bij het platform, 
v/eteringschans 20, Am- 
sterdam tel. 276241. 
Wij roepen op om Ilias- 
saai deze aktiedag en 
andere aktiviteiten 
van het komitee bij te 
wonen en te steunen.Fenny Schouwink.

Een andere maatregel 
van de wet is dat de 
werkvergunning van 
buitenlanders die hier 
korter werken dan drie 
jaar wordt vervangen 
dcor een ''tewerkstel- 
lingsvergunning", die 
gebonden is aan een 
bepaald bedrijf en een 
bepaalde functie. Dit 
betekent dat je als 
buitenlandse ’ 
bijna niet meer van 
baan kunt veranderen 
of vooruit kunt komen. 
Al met al houden de 
maatregelen van de wet 
in dat buitenlandse 
erbeiders onderling, 
maar ook ten opzichte 
van de nederlandse ar- 
beid-ers verdeeld kun- 
nen worden. Tegen de 
wet is al van. vele 
kanter، protest gekomen 
Op zaterdag 8 december

vergunning tot ver- 
blijf of vergunning 
tot vestiging en tot 
permanente arbeidsver- 
gunnxng.
De gegevens worden op- 
geschreven en op een 
datum die op het ar- 
beidsbureau wordt me- 
degedeeld, wordt de

Houders van een perma- 
nente arbeidsvergun- 
ning moeten afhanke- 
lijk van het nummer in 
één van de hieronder 
aangegeven maanden
naar het arbeidsbureau 
gaan om een VERKLARING 
te vragen. Zij moeten 
meenemen paspoort.
Houders Nöp 000 001 t/m p 012 000- maand november noviembre 1979

p 012 001 hasta p 024 000- mes december diciembre 1979
p 024 001 p 036 000- januari enero 1980
p 036 001 p 048 000- ebruari؛ febrero 1980
p 048 ٥٥١ p 060 000- maart marzo 1980
p 060 001 p 072 000- april abril 1980
p 072 001 p 084 000- mei mayo 1980
p 084 001 p 096 0 00- juni junio 1980
'p 0 96 001 p 108 ooo- juli ]ulio 1980
p 108 001 p 120 000- augustus agosto 1980

1 3
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WINKELIERSVERENIGIN
'Wij willen de mensen in de buurt

voor het publiek. Er 
is hier een veel jon- 
ger publiek komen W O - 
nen en daar moet je ie 
winkel op aanpassen. 
Nee, geen exklusieve 
tentjes enzo. Ik ver- 
koop bijvoorbeeld
reform-levensmiddelen. 
Dat loopt goed."

Verkrotting
Wij:"Het tegengaan van 
verdergaande verkrot- 
ting van de buurt en 
het weer opknappen van 
de huizen is toch ook 
belangrijk om de men- 
sen in de buurt te 
houden? Ondersteunen 
jullie deze akties?" 
Hr. Meyroos: "Ja,met 
die akties zijn we het 
helemaal èens. De win- 
keliersvereniging in 
de Staatsliedenbuurt 
doet ook veel op dat 
gebied، Ze ondernemen 
daar akties om voor 
winkeliers die weg 
moeten een schadeloos- 
stelling te krijgen.

Smederij
Ik denk dat er hier 
toch ook wel wat win- 
kels moeten verdwijnen 
maar het gaat ons erom 
dat deze mensen dan 
geholpen worden om er- 
gens anders te kunnen 
beginnen als ze dat 
willen. We zijn er ook 
voor dat kleine be- 
drij£jes in onze buurt 
blijven of terug komen 
Zoals een schoenmaker 
of een smederij ، Die 
horen ook thuis in on- 
ze buurt.
Ook is het belangrijk

"Het oprichten van de winkeliersvereniging is 
eigenlijk een langzaam proces geweest. -Twee 
jaar geleden zijn er al pogingen ondernomen 
maar het bleef een beetje wachten wie het ini- 
tiatief zou nemen. Het bleef de mensen bezig- 
houden. Op een gegeven moment zijn we bij el- 
kaar gekomen. Iedereen was van oordeel dat er 
een winkeliersvereniging moest komen en toen 
hebben we spijkers met koppen geslagen. Op de 
eerste vergadering waren al zo'n 30 winkeliers 
aanwezig en we kunnen wel zeggen dat het een 
groot succes is geworden. We hebben nu al 50 
leden terwijl we nog niet eens alle collega's 
hebben bezocht'.1

verkopen,want dan moet 
er iemand in komen die 
zo kapitaalkrachtig is 
om het geld in één 
keer op tafel te kun-’ 
nen leggen. We vinden 
het juist belangrijk 
dat alle winkels blij- 
ven."
Wij :"Dus niet dat de 
mensen een eind moeten 
lopen voor een pakje 
boter?" Harte gaat bij 
deze vraag overeind 
zitten en zegt met ver 
heffing van stem;"Niet 
alleen een pakje bo- 
ter أ De bedoeling is 
dat de mensen in de 
kleine buurtwinkel
méér boodschappen gaan 
halen.Juist op het ge- 
bied van de levensmid- 
delen vallen de groot- 
ste klappen'،"
Mevr. Loman; "Niet al- 
leen door de konkuren- 
tie van de grote s^per 
markten maar ook door 
de leegloop van de 
buurt. Er wonen hier 
haast geen gezinnen 
meer.We willen de men- 
sen in de buurt houden 
Het is onze bedoeling 
om de winkelstand aan- 
trekkelijker te maken

De redaktie praat met 
het dagelijks bestuur 
van de pas opgerichte 
winkeliersvereniging." 
Hufré" Dat zijn: dhr. 
Harte: (sportzaak)
voorzitter; mevr.
Loman:(4=6) secretaris 
en dhr. Meyroos: (hor- 
logerie en notenbar) 
^zingmeester ٠ 

"Was het moeilijk om 
bestuursleden te krij- 
gen?"
Harte:"Het was hele- 
maal niet moeilijk. We 
hadden zo و mensen bij 
elkaar.Ik denk dat dat 
komt omdat iedereen 
het nodig vond. Het is 
natuurlijk opgezet om 
je eigen brood te ver- 
dedigen ٠ Maar dan wel 
in het algemeen belang 
dus om de hele winkel- 
stand hier op peil te 
houden. Het ClMK-rap- 
port zette veel. kwaad 
bloed hier. Een aantal 
winkels zouden moeten 
verdwijnen. Die winke- 
liers zitten nu op de 
wip.Ze kunnen bijvoor- 
beeld geen krediet 
krijgen om hun winkel 
te verbouwen,Ze kunnen 
hun zaak ook moeilijk
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ze buurt aan, wat voor 
ons als winkeliers ak- 
septabel is.”
Wij:"We hebben van het 
aardgaskomitee gehoord 
dat ز ullie instemming 
h e b b ^  gegeven aan de 
aktie?"

Aardgas
Mw.Loman:"Ja ١١٢٠ hebben 
onze adhesie betuigd, 
want we zijn ook tegen 
een verhoging van de 
s^gasprijzen."Harte: 
*'Di-t soort zaken vin- 
den we redelijk, maar 
verder zijn we geen 
protestvereniging. Je 
zult ons niet zien 
meelopen in een demon- 
stratie. We zijn als 
middenstanders niet zo 
aktie-achtig, dat is 
niet onze manier van 
werken." Meyroos:"Be- 
halve de behartiging 
van de belangen van 
onze collega's en te- 
gen de verkrotting en 
zo, willen we ook wat 
in de buurt gaan doen. 
Bijvoorbeeld zaterdags, 
een draai-orgel of een 
drumband door de buurt 
een etalagewedstrijd 
en iets rond sinter-

Buurtfestival
Wijال"ت wilde niet mee- 
do^n aan de organisa- 
tie van het buurtfes^

z'n allen achter gaat staan."
We willen weten wat de 
winkeliers vinden van 
de middenschool die 
waarschijnlijk op het 
Jan van Galenterrein 
komt. Eenstemmig zeg- 
gen ze dat ze niet zo 
gelukkig zijn met al 
die scholen in de 
buurt. "We hebben er 
meer overlast van, dan 
dat we wat verkopen." 
Harte:"Ik vind dat die 
scholen die kinderen 
tussen de middag bin- 
nen moeten houden. Is 
daar geen kantine waar 
ze hun boterham kunnen 
eten en tafeltennissen 
en dergelijke? Voİ£ens

mij sturen die leer- 
krachten die jongens 
gewoon de straat o p . 
Blij dat ze even rust 
hebben,maar het blijft 
hun verantwoording. We 
hebben nu een voorstel 
gedaan dat de midden- 
school zover mogelijk 
naar achter wordt ge- 
plaatst. De huizen ko- 
men dan meer tegen on-

dat er nieuwbouw komt, 
zodat de mensen in de 
buurt blijven wonen. 
Wij moeten het van de 
buurt hebben."
Wij:"Hoe zit het met 
de huren?"

Huurprijzen
Harte:"Ja, de hoge hu- 
ren komen hier ook op. 
Ze kunnen voor een 
winke^؟^nd vragen wat ze willen en als ze 
dan zien dat een win- 
kei goed loopt•We zul- 
١^  ons als winke- 
liersvereniging moeten 
verzetten als het zo- 
ver is."
Meyroos:"We hebben als 
vereniging al wat on-

dernomen.Een voorbeeld 
is de taxistandplaats. 
Dat hebben we via de 
wijkraad gespeeld en 
nu is er e^n alterna- 
tief plan dat de taxi- 
standplaats niet voor 
de winkeldeuren komt, 
maar dat ie aan de 0- 
verkant blijft. Zo zie 
je dat de wat kunt be- 
reiken als je er met

Ket hele bestuur van de winkeliersvereniging.
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DE POORT إ
Ter gele§enheid van ا 
haar jubileum heeft إ 
verpleeghuis de Poort أ 
een boekje uitgegeven. إ 
Hierin wordt o.a. uit- ١ 
eengezet hoe de?oort 
tot stand is gekomen, , 
wie er wonen en hoe de ؛ 
medische verzorging en إ 
behandeling er uitziet 
Het boekje is geillus- 
treerd met foto's van 
vroeger, toen op de 
plek van de Poort nog 
de Raamkerk en een 
weeshuis stondeïi, en
foto٠5 van het dage- 
lijks gebeuren in de 
Poort. Geinteresseerde 
buurtbewoners kunnen 
het boekje tegen kost- 
prijs afhalen bij de 
receptie van de Poort.
37 blz. ƒ 5,75.

ten werken ر want wij 
zien het nut van de 
buurtkrant ook wel.Als 
de feestkommissie met 
een uitgewerkt voor- 
stel komt, willen we 
echt wel meedoen, dat 
natuurlijk wel." 
Ondertussen is de fo- 
tograaf binnengekomen 
en moeten ze naast el- 
kaar gaan zitten. Cor, 
onze fotograaf vindt 
dat ze wel wat ernstig 
kijken.Meyroos vertelt 
een mop. We zijn 'a nu 
vergeten, maar hij was 
leuk. Nieuwe winke- 
liersvereniging:namens
alle buurtbewoners
veel succes I

Win; de Jong er;
Alma Jongerius

vervolg
tival, maar als je al 
deze dingen hoort, dan 
is dat toch leuk te 
kombineren?"
Harte :,,We hebben het 
erover gehad, maar er 
zijn verschillende 
winkeliers die zeggen: 
"Als de winkeliersver- 
eniging het doet dan 
doe ik mee.Het gaat om 
de belangen van de 
winkeliers en voor de 
rest hoeft het van mij 
niet.” Eerlijk gezegd 
voel ik wel wat voor 
dat standpunt. We zien 
het gewoon niet zo 
zitten. Als de buurt- 
'krant iets wil organi- 
seren moet dat van 
jullie zelf uitgaan. 
Niet dat we helemaal 
langs elkaar heen moe

Iedere vrijdagavond 
om  h a lf  9 
gezellig  
p rijs K laverjassen

in  de l id ®  C orner

K laverjasclu b  deârîesprOTg
Zondagntiddag p rijs 

k laverjassen  ons % n u r.

café UdOrOoraer
d e C le rc q stra a t & z  ( 1 6 4 4 6 1 )

K w aliteits

ه د أل
K laar In ï  m inuut, 

OOK IN KLEURG.J.Schmir
P e Clerqstraat So.

AARDAPPELEN, 
GROENIEN&FRUN

G.»؛€E؛I؛#
Hugo deGrootpleinlO 

845589.tel
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BUURTFESTIVAL
Trefpunt organiseren 
we dan een groots 
feest met o.a. een ta- 
lentenjacht (hier¥oor 
kunt u zich nog opge- 
ven, schroom niet), 
schaakwedstrijden, 
sjoeien,kaarten en na- 
tuurlijk gaan we daar- 
na nog dansen en 
swingen؛ Dus houdt dat 
^eeJ؛end vast vrij . 
Heeft u nog een idee, 
wilt u optreden of 
meedoen met de organi- 
satie, of op de dag 
zelf meehelpen, dan 
kunt u informatie 
kragen ظ ؤأ  Alma Jon- 
gerius of Lia de Bruyn 
„tel.: 822886 .

ginnen we met een 
schoonmaakaktie op
straat in samenwerking 
met de Smeentereini- 
ging.Als de straat dan 
helemaal schoon (en 
autovrij^ is en de 
drumband u uit huis 
heeft gelokt is er 
voor jong en oud wat 
te doen. Zoals: balon- 
nen oplaten, kinderak- 
tiviteiten, een voet- 
balwedstrijd,clo>ms en 
andere artiesten, rom- 
melmarkt, informatie- 
stands ر oude ambachten- 
markt, loterij,puzzel- 
tocht, volksdansen en 
natuurlijk koffie, 
bier of soep. 
Zaterdagavond trekken 
we naar binnen. In 't

Wat staat ons te wach- 
ten? Sinds lange tijd 
in de Hugo de Groot- 
buurt weer eens een 
echt straatfeest, ©e 
organisatie is in vol- 
le gang ٠ Hier alvast 
een voorproefje van 
het voorlopige pro- 
gramma:
Op vrijdagavond 25 a- 
pril wordt een ten~ 
toonstelling geopend 
over de buurt van toen 
en nu، Deze tentoon- 
stelling wordt georga- 
niseerd door Buurt- 
krant en Huurkoiïlitee 
in de Reiger. Daarna 
£ £ ١١ forumavond onder 
het bekende motto "Kom 
op voor de buurt". 
Op ^ t e r d a ^  be~

٠ ٠ ٠  S n a c k s  - F r is d ra n k e n

’tLOOTSJE B i e r

DAGELUKS OPEN 
VAN 14.00-24.00

tel. 84 47 ءء
FREDERIK
HENDRIKSTRAAT 77

SPECIAALZAAK
Fijne Vleesw^en en Kaas
Grote sortering Buitenlandse Kaassoorten

٥٠٤ poor Relatie-Geschenhen =
ق’ه ، ا ط س

«ه » TBLBfÖON
29 ،'.Hugo de Groots 2ه

842420 TELEFOON



voor al uw sanitair

l o o d g i e t e r

REVE
-3e hugo de groot

م straatا5 . . . ا

ا|اأأ.842606 ^ ؛ ء ت ن

SLAGERIJ’DORUS’
2e Hugo de G rootstraat 20 

telefoon  6 ء ء و4 ا

GESPECIALISEERD IN :

F o n d u e -
- G o u r m e t

- B a r b e c u e
e n  G r i l l -  

s p e c i a l i t e i t e n

'

ه » ء ه ه ء ص ه أ
Huegdo deأةأأ00ألأ|3ء؛آاا 13

ق| ج ح م  Hoek van het piein. 0.ة"ء
tel. 84 22 33 ; S g S ^ T

1 Hengelsporten ٠ maandags gesloten إ

٢ ٠ ٢ ٦  van der
S S L  iweeaeس 
HugodeGrootstraat 25 

telefoon 842344 ر
hlNLANDREIZEN

Amst er dam M ■ ^

HH.Wink{؛liers: Na de drukte 
van sinterklaas en kerst, het 
balansen en uitverkoop, er fijn م  
een paar weekjes tussenuit. ا

Woensdag

ا ع « م ج
س ء slechts /م ء مءؤ ر ا ؛م.5خ

special Stelt ٠۶٢^  ؛
؟Sateh Babı ء4"• ^ı م ، م ا

ل ه سا ه ؤ’ر ج ك ص ه س



FINLAND
WARM WELKOM IN WINTERSPORT-PARADUS

Finland IS niet duur, en het is een ideaal land 
VOor langlaufen, slalom, afdaling, schaatsen, 

sleeën, enz. Er zijn ski-scholen, en instructeurs.
Door het droge landklimaat is de temperatuur er aangenamer 
dan u vermoedt. ٥ kunt er werkeliik bruinen in de zon.

»FINLAND, UW SKI-LAND®
14 dagen Fins Lapland, (Vliegreis) / 1S95.= per persoon, 

incl. Lijnvluchten, Half-pension in Luxe hotel. 
Douche-toilet en telefoon op de kamers.
Vertrek 12 maart 19ق Nog enkele plaatsen vrij. y مو

COMBIREIS 14 DAGEN.
1654.= p.persoon(Vliçg-Treinreisdagen Kuopie 

dagen Korpilampi
ح  incl. Lijnvluchten, transfer per trein, (le Klasse),
^  Luxe Hotels, Half-pension. Douche-toilet en telefoon op
>  £ ٥ kamers. Vertrek 27 februari 1980. Âتأ Pe prij zen zijn gebaseerd op verblijf in TWEE-persoons ١ 

kamers. /
Verdere inlichtingen bij:

FINLANDREIZEN Amsterdamو tel. 020 841760-861464
GROENTEN FRUIT & ̂ ^^??EEEN

^EE$ PRINS
24 2e Hugo de Grootstraat 

Bij ons een groot assortiment aan rauwkost: 
 Kool ٠ Zuurkool ٠ Andijvie ٠ Bietensalade’؟
WistUdat wij door heel Amsterdam fruitschalen bezorgen؛
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