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buurtkrant hugo de groot

VOORWOORD

Beste buurtgenoten, 
Voor u ligt het extra 
speciale jubileum-num- 
mer van de buurtkrant. 
Boordevol informatie 
over het Buurtfestival 
Hugo de Groot op 25 en 
26 april.
We zullen op zaterdag

BRIEF
Hoe meer open 
zakken,hoe meer 
vette ratten
Je ziet 'tegenwoordig 
de mensen veel vuilnis 
buiten zetten, dat 
geeft niets, maar het 
geeft wel dat de zak
ken open staan. Kinde- 
;ren gooien die wel 
eens om, loslopende 
honden snuffelen er in 
en halen de goedies er 
uit,zelfs ratten komen 
er op af en wat al 
niet meer.Daarom sluit 
die zakken goed af en 
leg die kranten er 
niet losjes op,wat ook 
veel mensen doen. Ik 
weet niet wat er aan 
de hand is: zijn de 
mensen er te lui voor 
of zien ze die dingen 
niet. De mensen van de 
Stadsreiniging werken 
heel hard, je kunt het 
geloven of niet het is 
zo. Mensen zeggen wel 
eens, vr-oeger was het 
veel schoner maar dat 
komt ook omdat er toen 
niet zoveel auto's w a 
ren voor de deuren, je 
kunt er tegenwoordig 
haast niet bij.Om eer- 
lijk dc waarheid te 
zcg;;cn, wij mensen van

26 april met een 
kraampje op straat 
staan. Vragen, ideeën 
en opmerkingen over de 
buurtkrant of de buurt 
zullen wij dan graag 
van u vernemen.
Tot ziens,

de redaktie

de reiniging werken 
heel hard. Er zijn n a 
tuurlijk mensen die 
ons niet zo mogen, die 
zeggen: "Kijk, daar 
staan ze weer ze doen 
weer niks".Maar dat is 
natuurlijk niet zo,wij 
doen erg veel al gelo
ven sommigen mensen 
ons niet.
Er zijn ook van die 
lui die hun zakken op 
zaterdag buiten zetten 
Wat is dat toch fijn 
voor het oog voor die 
mensen.Het zijn m e est
al dezelfde mensen die 
het doen. Ikzelf noem 
geen namen,ik hou niet 
van ruzie, maar ik tik 
wel op hun vingers als 
ik het zie, ja waarom 
niet daar zijn we toch 
voor. Wij allemaal'. 
Wat nog meer. 0 ja, 
hondenpoep,niet te ver 
geten. Er zijn al m e n 
sen, ikzelf ook, die 
met de hond aan de 
lijn midden op de weg 
lopen, zodat de hond 
zijn behoefte daar 
doet. Er rijden erg 
veel auto's over en 
dat vind ik goed, weg 
poep en niet op de 
stoep, en niet in de 
goot, anders breek ik

INHOUD

4
 De buurtkrant b e 
staat 5 jaar. Dat 
was de aanleiding voor 

het Buurtfestival Hugo 
de Groot. Alle infor
matie over de aktivi- 
teiten vindt u in dit 
n u m m e r .

8
 De eigenaresse van 
Nassaukade 142 pres 
teert het om 3 etages 

al 10 jaar leeg te la
ten staan. Deze maand 
is het pand gekraakt 
en eindelijk weer b e 
woond .

1 1 Het programma 
I I van vrijdagavond 
25 april: De opening 
van Buurtfestival Hugo 
de Groot.

1
0  Programma over
erf zicht van Buurt
festival Hugo de Groot 

op zaterdag 26 april.

mijn poot.
1 . Kranten, doe die in 

een doos
2. Als de kranten in 

de trap liggen, leg 
ze in de hal in een 
doos en spaar ze op

3. Kranten die in het 
portiek liggen,gooi 
ze niet in de goot, 
u weet de wind 
blaast ze de hele 
straat door, dat 
stoort erg.

4. Help oude mensen 
hun zakken buiten 
te zetten, niet te 
laat, en niet te 
vroeg,help je m e d e 
mens .

5. En gooi geen huis
vuil in de papier
bakken die buiten
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1 /1 Weer allerlei 
r korte berichtjes 

uit ide buurt in de 
buurtagenda.

In onze wijk 
U  wordt de 4e mei 

herdacht en de Se mei 
uitgebreid gevierd.Wat 
er te doen is kunt u 
hier lezen.
De akties tegen de 
Neutronenbom en de 
atoomraketten gaan nog 
steeds door: een ver- 
slagje van de aktivi- 
teiten van het samen
werkingsverband Stop 
de neutronenbom, stop 
de kernwapenwedloop.

I
Q  Op deze bladzij- 
O  de van alles o- 
ver wonen en woning

nood: Na een langdu
rige, maar succesvolle 
bezettingsaktie zijn 
3 etages weer verhuurd 
aan urgenten; Amster
damse anti-spekulatie- 
week; Er is een nieuwe 
bewonersgroep opge
richt en ook de w e r k 
groep Centraal Wonen 
is erg aktief.

I
Q  Binnenkort wordt 
•7 met de bouw van 
de middenschool begon

nen op het Jan van Ga- 
lenterrein.
Kinderen maakten een 
tentoonstelling over 
spelen en verkeer.

REDAXTIE

Ineke Bergveld, Cor 
Bergveld, Tineke Bon- 
gaertz, Hans Hartman, 
Wim de Jong, Alma J o n 
ger ius,Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen 
Typewerk Tineke Ineke 
Foto ' S Cor Ineke
Lay-out wim en wim 

' Alma Cor Ineke
Redaksie-adres.
Van Oldenbstr. 104'''' 
r e d.tel.:.860713 
Advertenties
A l m a .Jongerius, Wim de 
Jong. Tarief op aanvr. 
t e l . : 822886 ,85001 8 '

Druk
Studio Pierre 

K o p ij
Moet binnen zijn voor 
dinsdag 29 april bij 
het redaktie-adres.Wij nodigen alle buurtbewoners 

uit om te komen en mee te doen 
aan buurtfestival Hugo de Groot

s t a a n .
De kranten zijn een 
hopeloos werk.
Er zijn nogal veel 
ratten in de buurt,als 
wij niet uitkijken 
zitten ze in je hui s 
kamer. Zal je deur op 
een kier staan, er 
glipt er een naar b in
nen en je kind ligt in 
de wieg te slapen. Ik 
moet er niet aan d en
ken. En als u mensen 
ziet, u hoeft alleen 
maar te bellen; de rei 
nigingscontroleur is 
zó bij u.Ik bedoel als 
u mensen ziet die die 
zakken buiten neerzet
ten als het geen bak- 
kendag is. Ik heb nu 
mijn best gedaan. Ik

hoop dat deze brief 
een beetje helpt en 
ook onze Reinigings- 
vrien d e n .

J.A. Labordus 
Dhr. Labordus zal op

zaterdag 26 april tij
dens het Buurtfestival 
in een standje, infor
matie geven over akti- 
viteiten van de Stads 
reiniging. (redaktie)

Rombout Hoogerbeetsstraat 2e paasdag
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5 JAAR BUURTKRANT H
We geven een f e e s tje  op 25 en 26 api
Dit voorjaar bestaat 
de buurtkrant Hugo de 
Groot 5 jaar. Van een 
twee-maandelijks blad

is de krant uitge
groeid tot een volwas
sen en veel gelezen 
buurtkrant die iedere

maand uitkomt. We zijn 
er als redaktie best 
trots op, dat het ons 
steeds weer gelukt is

SCHOONMAAKAKTIE
Op de zaterdagmorgen 
beginnen we om 10 uur 
met een grote schoon
maak van de hoek 01- 
denbarneveldt-/3e IIu- 
go de Grootstraat waar 
het buurtfestival gaat 
plaatsvinden.De Stads
reiniging heeft hier
aan haar medewerking 
toegezegd.Zij doet dit 
zelfs heel graag want 
de betreffende straten 
zijn zo ongeveer de 
meest vervuilde ge 
deelten van onze buurt 
volgens de Stadsreini
ging. Voorwaarde voor 
de schoonmaakaktie en 
trouwens ook voor de 
festiviteiten op za
terdagmiddag is dat de 
hoek Oldenbarneveldt-/ 
3e Iïugo de Grootstraat 
aan geneel autovrij is 
Via briefjes onder de 
ruitenwissers en huis- 
aan-huis worden auto
bezitters verzocht hun 
auto die dag elders te 
parkeren. Bijv. op het 
Jan van Galenterrein. 
Lr geldt trouwens op

26 april een parkeer
verbod. Tevens zullen 
er aan het begin en

I einde van de straat 
I hekken geplaatst wor- I d e n .

De Ratelaars

INFORMATIESTANDS
Tussen 12 en haif 5 I barneveldtstraat. Bij 
staan er zo'n 22 markt | deze kraampjes zullen 
kraampjes in de Olden- I allerlei groeperingen

OUDE AMBACHTEN
Voor demonstraties van 
oude ambaenten hebben 
we enkele mensen uit 
de Achterhoek uitgeno
digd. Zij zullen de

4

hele zatermiddag la
ten zien hoe klompen 
en manden gemaakt w e r 
den (worden),wat kant
klossen precies is en

hoe stoelenmatten in 
zijn werk gaat. Ook 
enkele buurtgenoten 
kunt u zien spinnen en 
pottenbakken.Er is ge-
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UGO DE GROOT
i l

om de buurtkrant bij u 
in de bus te doen. On 
danks een aantal p ro
blemen, (zoals finan
ciële) gaat het erg 
goed met de buurtkrant 
Hugo de Groot. Opval
lend is dat we de 
laatste tijd van al
lerlei kanten uit de 
buurt kopij toegezon
den krijgen. Ook de 
winkeliers staan posi
tief tegenover de 
krant, w.at tot uiting 
komt in een groeiend 
aantal adverteerders. 
We kunnen dus tevreden 
zijn als we terugkij
ken naar de afgelopen
S jaar, ook al zijn ze 
voor de buurtkrant 
niet altijd zonder 
moeilijkheden verlopen

Aanleiding
Het 5-jarig jubileum 
van de buurtkrant vond 
de redaktie een goede 
aanleiding om eens 
iets groots te organi
seren in onze b u u r t .Zo 
is het idee voor een 
'Buurtfestival' Hugo

de Groot' geboren. Be 
gin november is een 
feestkommissie be 
gonnen met de voorbe
reidingen. Deze kom
missie bestaat uit 
zo'n 10 buurtbewoners,
o.a. leden van het 
huurkomité (dat ook 5 
jaar bestaat), iemand 
van verpleeghuis De 
Poort, medewerkers van 
de buurthuizen, redak- 
tieleden van de buurt
krant enz. Inmiddels 
is de organisatie gro
tendeels rond. De b e 
doeling van het Buurt
festival is aan de ene 
kant een feestelijke 
gebeurtenis, maar aan 
de andere kant ook om 
weer eens aandacht te 
besteden aan de pr o 

blemen die we in onze 
buurt kennen.Dit laat
ste komt grotendeels 
op vrijdagavond aan 
bod. Dat wordt echter 
geen droge serieuze a- 
vond. Er zal flink ge
lachen kunnen worden 
om het stuk dat toneel 
groep Sater op deze a- 
vond gaat brengen.Over 
het programma van het 
buurtfestival kunt u 
alles in deze buurt
krant lezen. Er is 
voor iedereen iets te 
zien en te doen. Alle 
aktiviteiten zijn gra
tis toegankelijk. Wij 
nodigen alle ■ buurtbe
woners uit om mee te 
doen aan buurtfestival 
Hugo de Groot,

Tot ziens'.

SLECHT WEER
Ook als het slecht 
weer is gaat het buurt 
festival Hugo de Groot 
in ieder geval gewoon 
door. We maken dan ge
bruik van buurthuis 't •

Trefpunt.Het programma 
blijft dan precies het 
zelfde.

uit de buurt het een 
en ander van hun akti
viteiten laten zien.

•legenheid voor het 
stellen van vragen of 
misschien om het zelf 
eens te proberen.

U vindt hier de redak
tie van de buurtkrant; 
informatie van de werk 
groep Centraal Wonen; 
de buurthuizen; de bu 
renhulp; de Gerefor
meerde en R.K.-kerken; 
de Stichting Beharti
ging Belangen Suri
naamse vrouwen; het 
buurtkomitê Stop de 
Neutronenbom, Stop de

kernwapenwedloop; b e 
woners van verpleeg
huis de Poort laten 
hun werkstukken zien 
en bieden ze te koo£ 
aan; het huurkomité 
houdt huurspreekuur 
enz. enz.
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BUURTFESTIVAL
KINDERAKTIVITEITEN
Ook voor kinderen is 
er van alles te doen 
tijdens het buurtfes
tival . Gedurende de h e 
le zaterdagmiddag zijn 
er handarbeidaktivi- 
teiten, ook voor p e u 
ters.Om half één, w o r 
den er balonnen opge
laten. Om 3 uur kunnen

LOTERIJ
Om de kosten van het 
feest een beetje te 
drukken en omdat het 
leuk is, houden we een 
l o t erij. De voorver
koop van loten begint 
rond 19 april in buurt 
huis de Reiger en 
buurthuis 't Trefpunt. 
De loten kosten ƒ 1,- 
per stuk en zijn tij
dens het buurtfestival 
op vrijdagavond en za
terdagmiddag te koop. 
De trekking vindt 
plaats op zaterdag 26 
april, v.a. 4 uur.
Hier een overzicht van 
wat er zoal te winnen 
valt. Dat is heel wat'. 
De prijzen zijn alle 
beschikbaar gesteld 
•door de adverteerders 
van de buurtkrant.

Op zaterdagavond 26 a- 
pril begint om 8 uur 
een schaaksimultaan 
tegen onze buurtgenoot 
Nico Schouten, bekend 
van de akties tegen de 
Neutronenbom, maar ook 
een groot schaker. Er

jullie kijken naar de 
bekende clowns Pagetti 
en Smakkeroni (zie fo
to) . Zij geven een 
voorstelling op straat 
Als het slecht weer is

DE PRIJZEN
-Hair-set t.w.v. ƒ69,- 
Zwolsman b.v.

-Hele gekookte worst, 
Slagerij v.d. Poel.

is nog plaats voor en
kele schakers. Men kan 
zich opgeven bij buurt 
huis 't Trefpunt, tel. 
842473, of bij Tineke 
Bongaertz, Oldenbarnc- 
v e l d t s t r . 98'' t e l . 
862082.

hoef je niet thuis te 
blijven zitten want 
dan treden ze binnen 
op en wel in buurthuis 
't Trefpunt.

-Kodak pocketcamera, 
Fotocine Schuur. 

-Waardebon van ƒ 50,- 
Loodgieter R e v e . 

- Koelbox,
Sporthuis Harte. 

-Heksenketeltj e ,
-3 tinnen kannetjes, 
-Sieropener,
-Ivoren kettinghanger, 
-5 setjes miniaturen, 
-Plantenhanger, 
Dierenshop Spithorst. 

-2 fruitmanden,elk ƒ25 
Groentenhandel Prins. 

-Enkele flessen wijn,

SCHAAKSIMULT AAN
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STRAATVOETBAL
Om kwart over 2 gaat 
het fluitsignaal voor 
de eerste wedstrijd 
straatvoetbal. De
strijd om de Hugo-de- 
Groot-cup zsA niet op 
televisie worden u i t 
gezonden (geldkwestie)

Daarom is het belang
rijk om te zorgen zelf 
aanwezig te zijn. 
Enkele jeugdteams van 
buurthuis 't Trefpunt 
zullen tegen elkaar 
uitkomen en tegen an
dere teams, zoals van

scholen etc. Jongens 
en meisjes die deze 
week nog kans zien om 
zelf een elftal samen 
te stellen,kunnen zich 
met hun ploeg opgeven 
bij Paul in buurthuis 
't Trefpunt.

MEDEWERKERS
opgeven bij de buurt- I Lia, Oldenbarneveldt- 
huizen of bij Alma o f l s t r .  101'', tel.822886

ROMMELMARKT

Op het moment dat u 
dit leest is er al een 
bijeenkomst met med e 
werkers aan het buurt
festival geweest. Maar 
we kunnen waarschijn
lijk nog best mensen 
gebruiken voor taken 
zoals bardienst, ve r 
spreiden van program
ma's in de buurt (van- 
te-voren) het maken 
van hapjes, klaar zet
ten van kramen enz.enz 
Dus als u wilt meewer
ken aan het buurtfes
tival kunt u zich_ nog

Snackbar Jolanda.
-Doorsmeerbeurt auto, 
Benelux garage.

-Mooie plant, 
Bloemenzaak Bert.

-Enorme worst,
Slagerij Dorus.

-Een taart,
Banketb. Miltenburg.

-Uitzoeken naar keuze, 
't Lootsje.

-Een prachtige plant, 
Bloemenzaak Bap.

-Fruitmand,
E y p e .

-Drie zaklantaarns,

Gedurende de zaterdag
middag is er een rom
melmarkt t.b.v. het 
Buurtfestival. Dus als 
u toch van plan was op 
te ruimen, kunt u nu 
meteen uw rommeltjes 
kwijt. Tenminste,als u 
denkt dat er iets bij- 
zit waar je iemand an
ders een plezier mee

't Ëlektronikahuis.
-Elektrische klok, 
Keukenwekker,
I.P.C. b.v.

-2 casettebanden, 
Garage v. Bolderick.

-Doos Talens verf, 
verfwinkel Duller &Co

-Eau de Toilette, 
drogisterij Winters.

-Diverse boeken, 
Boekwinkel Reyndorp.

-Verrassing,
Horlogerie Meyroos.

zou kunnen doen. Zoals 
(kinder-) kleding. De 
kleding moet wel 
schoon en heel zijn, 
meubilair, speelgoed, 
boeken, glaswerk, po t 
ten, pannen,huishoude
lijke artikelen, oude 
foto's en prentbrief
kaarten. Er zijn al 
heel wat spulletjes 
gebracht. U kunt nog 
spullen brengen tot en 
met v/oensdag 23 april, 
naar buurthuis 't Tref 
•punt ,3e Hugo de Groot
straat 5. Voor grotere 
zaken kunt u bellen 
(tel. 842473). Deze 
worden op maandagavond 
21 april bij u opge
haald. De organisatie 
behoudt het recht om 
spulletjes te weigeren 
We doen dit alleen als 
we denken dat het echt 
niet te verkopen is. 
Verkoop van de 'rom
mel' vindt plaats op 
de zaterdag vanaf 12 
u u r .
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EEN GEVAL VAN LEEGS1
Nassaukade 142 : Drie e tag es a l  1C

Het inmiddels gekraakte pand

Al jarenlang staan aan 
de Nassaukade 142 drie 
verdiepingen leeg van 
het pand dat eigendom 
is van mevrouw Donk- 
Drilling.
Kortgeleden vertelde 
een buurvrouw mij dat 
de etages al wel 11 
jaar leeg staan en ze 
vroeg of de buurtkrant 
daar eens aandacht aan 
wilde besteden.

Leeg sinds *69
Hier zijn de feiten: 
De eerste etage staat 
leeg sinds maart 1969. 
De tweede en de derde 
verdieping staan leeg 
sinds april 1971. Het8

zijn drie driekamerwo
ningen.Hier hadden dus
6 a 9 personen kunnen 
wonen.Waarom staan de 
ze woningen leeg? Ze 
zijn onbewoonbaar ge 
maakt, zo blijkt uit 
stukken van de gemeen
te.De vloeren zijn er 
uit gehaald,zo vertel
len buurtbewoners. Een 
lid van een gemeente- 
commissie [IJeroeps- 
commissie Bouwverorde
ning) heeft eens een 
kijkje genomen in de 
woningen en zegt ge- 
.constateerd te hebben 
dat ze geheel ontta
keld v/aren. Blijkbaar 
wist de gemeente niet

dat deze gedeeltelijke 
sloop had plaatsgevon
den. We némen dan ook 
aan dat er nooit een 
sloopvergunning voor 
is verleend. Met ande
re woorden: hier is 
een onwettige hande
ling gepleegd. Terwijl 
aan de ene kant de m o 
biele eenheid wordt 
ingezet tegen woning
zoekenden, wordt aan 
de andere kant ooglui
kend toegestaan dat 
huiseigenaars bestaan
de woningen ongestraft 
kunnen vernielen.

Renoveren
Uiteindelijk zegt Bouw 
en Woningtoezicht in 
1973 dat mevrouw Donk 
de woningen moet h er
stellen. Zelf geeft ze 
ook toe dat dat nodig 
is, maar dan zegt ze 
dat ze het plan heeft 
om de woningen te reno 
veren.Alleen: het ont
breekt haar aan tijd, 
geld en gelegenheid, 
want ze bezit ook nog 
andere woningen waar 
nodig wat aan gebeuren 
moet (het zal je huis
baas maar zij n '.) .

Verfspatten
Ze maakt wel een begin 
met de renovatie: er 
wordt een trap in één 
van de woningen gezet, 
er worden wat 'verf
spatten op het raam 
gemaakt, maar verder 
gebeurd er niets. Uit
eindelijk zegt de ge 
meente dat haar geduld 
ten einde is en dat er
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\.ND
iaar leeg

maar eens iets moet 
gebeuren om de w o nin
gen weer bewoond te 
krijgen.Het is dan in
middels december 1979.

Mooie praatj es
Het is nu half april: 
de woningen staan nu 
tien jaar leeg; er

wordt niet aan gewerkt 
Wat moet je nu geloven 
van de mooie praatjes 
die de gemeente heeft 
over het tegengaan van 
leegstand? Het w a n 
trouwen tegen het be 
leid van Schaefer en 
Wolffensperger groeit 
zo nog met de dag en

dat zal ook wel zo 
blijven zolang er geen 
urgente woningzoeken
den op Nassaukade 142 
gehuisvest worden.

Hans Hartman

LAATSTE NIEUWS
Donderdag 10 april 
Vandaag is het pand 
Nassaukade 142 ge
kraakt door een aantal 
urgente woningzoeken
den.Deze aktie is niet 
zonder moeilijkheden 
verlopen. Een 'kennis' 
van de eigenaresse 
(mevr. Donk-Drilling) 
kwam via de waranda 
binnen met een vat p e 
troleum en dreigde de 
boel in de brand te 
steken, vervolgens 
sloeg hij met een 
sloophamer in op de 
krakers die zich hier
tegen met stukken hout 
probeerden te bescher

men .
Ondanks dat de krakers 
steeds zeiden geen ge
weld te willen kwam de 
'kennis' even later 
terug met een bus car- 
boleum.Deze gooide hij 
leeg over de aanwezi
gen, Een kraker liep 
hierbij oogletsel op 
en moest worden behan
deld in het ziekenhuis 
Anderen kregen de rot
zooi in het gezicht en 
op hun kleding. Ook 
werden er krakers ver
wond door versplinterd 
hout en uitstekende 
spij k e r s .
Het optreden van de

politie bij het pand 
was volgens de krakers 
zeer korrekt. Hoewel 
een ingediende aan
klacht tegen het g e 
weld van de 'kennis' 
op het politie-bureau 
niet in ontvangst werd 
g e nomen.

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
Grote sortering B u iten landse Kaassoorten

=  O ok voor Relalie-G eschenlien  =

Echte
EMMENTALER

5 0 0 GR. 
voor 5 . 5 0

GROOT ASSORTIMENT ZOUTARME VLEESWAREN 
Verse ROOMBOTER 2 , -  per pakje (b ij KAAS en VLEESWAREN)
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S L A G E R I J’DORUS’
Ze Hugo de G rootstraat 

telefoon 84 5616

G E SP E C IA L ISE E R D  IN :ï

F o 0 . r f u e - ? . ë % .

- G o u r m e t s  

- B a r b e c u e  y

e n  G r i l l -  

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

TOP- 
KWALITEIT1

U W  ADRES VOOR REPARATIES!
GARAGE

BENELUXte l. 845043______
| Ook voor autoschade
Fred. H e n d rik straa t 31

Reparatie van 
Klokkken en Horloges 

en

Gouden en Zilveren  
Sieraden

HUGO DE GROOTPLEIN 22 AMSTERDAM’ 
' TELEFOON 843 6 0 0aanbiedingen!

Pot Cat Sanal van JStSO
Doos Cat Sanal vo®5 

van^*5ö' —► *»95

DIERENSHOP
TWEEDE HUGO DE GROOTSTR.9

‘ SPITHORST
TEL. 8 4 5 8 2 2

een nooewe zm k  ,
M E T  0UD£ftW E.T5£ ÓEAVfCB /
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BUURTFESTIVAL
PROGRAMMA 

VRIJDAGAVOND 25 APRIL
Plaats: kerkzaal van de Poort, Hugo de Grootkade

1 9 . 3 0 .  2 0 . 0 0  uur  

20  .1 5 _  21 . 0 0  uur

21 . 0 0  _ 2 1  . 2 0  uur  

21 . 2 0  _  2 2 , 1 5  uur

2 2 . 1 5

KOFFIE
DIA-SERIE met geluid over hoe de buurt
,is ontstaan, wat voor soort mensen er woonden, 
wat er sindsdien allemaal is veranderd en welke 
^problemen er nu zijn te constateren

BUURTBAND pauze met muzikaal intermezzo 

DISKUSSIE over de problemen in de buurt
over wat we er gezamenlijk aan kunnen doen. Hoe 
krijgen we de spekulanten weg? Wat moet er ge
beuren om het achterstallig onderhoud weg te 
werken? Moet je wel of niet de aanstaande huur
verhoging betalen? Wat doen we aan de leegstand 
Welke voorzieningen moeten er komen

TONEELGROEP SATER een optreden met
;een actueel stuk dat ook ingaat op wat er zich 
hier in de buurt zoal afspeelt

Alle buurtbewoners zijn van harte welkom. Iedereen heeft vrij en'tre'e. 
De avond wordt georganiseerd door het Huurcomité in samenwerking met 
de Buurtkrant. De zaal is ons ter beschikking gesteld door Verpleeg
huis De Poort en door de Gereformeerde Kerk.

Snackbar ’tLOOTSJE
tel. 84 5347
FREDERIK 
HENDRIKSTRAAT 77

DAGELUKS GEOPEND VAN 2 TOT 12 UUR
IJS MET SLAGROOM

( OOK IJSTAARTEN ) 
EN VOOR AL UW

SCHALEN EN
SNACKS

11
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buurtkrant hugo de groot

BUUR
GEZELLIGE BUSTOCHT ZEGELAKTIE
Eindelijk was het weer 
zover. Na de trooste
loze wintermaanden on 
ze eerste lente-bus 
tocht.Blijmoedig stap. 
ten wij 27 maart om 9 
uur in, maar moesten 
zoals gewoonlijk weer 
wachten op telaat ko 
m e r s . Na een gezellige 
tocht langs de Noord- 
zeekant zijn wij ge 
stopt voor een heer
lijke kop koffie met 
gebak, daarna hebben 
wij nog een fijne w a n 
deling gemaakt. Tegen 
half 12 vertrokken wij 
weer via Schagen dwars 
door Noord Holland 
naar Bovenkarspel naar 
restaurant de Halve 
Maan.Hier werd ons een 
overvloedige warme
lunch aangeboden, waar 
wij allen volop van 
genoten hebben. Na de 
lunch hadden wij nog 
een gezellige middag 
met Bingo. Om kwart

voor vijf vertrokken 
wij richting huis na 
een onvergetelijke dag 
Wij hopen dat onze 
volgende reis naar 
België net zo gezellig 
zal zijn als deze dag.

De pas in onze buurt 
opgerichte winkeliers
vereniging Hufré heeft 
nu al ruim 7 5 leden. 
Om de oprichting en 
het succes daarvan te 
vieren heeft de ver-

PEUTERS
Het komt in ons buurt
huis 'de Reiger' meer 
en meer vóór, dat de 
peuters en de andere 
bezoekers met elkaar 
in kontakt komen. De 
laatste tijd zijn de 
peuters en hun ouders 
present op een buurt- 
huisfeest. (De foto's 
hangen nog in de gang) 
Soms zitten de 'nieuws 
gierige' peuters met 
hun neus midden tussen 
de klaverjaskaarten en 
de biljartkeus. En we 
hebben het ook al m ee
gemaakt dat een gym- 
lclub spontaan het

'lang zal ze leven' 
aanhief omdat er oen 
verjaardag te vieren 
was. En dat is iets, 
wat door de peuters 
ten zeerste gewaar
deerd wordt, al worden 
de dames en de heren 
wel eens heel 'oneer
biedig' opa's en oma's 
ge n oemd.
Waarschijnlijk vinden 
veel buurthuisbe
zoek(st)ers het ook 
heel fijn om 'dit 
grut' eens bezig te 
zien. Het gebeurt dan 
ook steeds vaker dat 
de mensen allerlei

TOTAALKRESJ
Wij willen een dag en 
nacht opvang voor k in
deren van 0 tot 16 
jaar. Een huis waarin

ouders en beroeps
krachten samenwerken, 
waardoor kinderen in 
een vertrouwde omge-

TV GEVRAAGD
Buurthuis de Reiger 
zoekt voor de woonka
mer nog een goed, 
tweedehands televisie
toestel. Wie heeft er 
een te geef of voor

een klein bedrag te 
koop. Neemt U even 
kontakt op met buurt
huis de Reiger en vra
gen naar Ruud van Dijk 
tel. 84.56.76.

ving opgevangen kunnen 
worden op de tijden 
dat hun ouder werkt, 
studeert etc. Iedereen 
die mee wil doen is 
welkom op do volgende 
bijeenkomst op 21 a- 
pril om 20.30, in de 
Bilderdijkstraat 7 h s . 
Telefonische inlich
tingen op n r . 865506 
of 167136 of 832729. 
Helen Stuger, 1e Hugo 
de Grootstraat 43'' .
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AGENDA
WINKELIERSVERENIGING

eniging haar eerste 
aktie opgezet voor ie
dereen die regelmatig 
in de Hugo de Groot- 
buurt zijn inkopen 
doet.Tot en met w o ens
dag 23 april krijgt

spulletjes voor ons 
sparen, zoals closet
rollen, boterkuipjes, 
ansichtkaarten enz. 
Heel hartelijk dank 
hiervoor'.
Graag zouden we u v ra
gen of u nog andere 
spulletjes voor ons 
he.eft, waar zo lekker 
,mee kan worden ge
speeld.
Hierbij denken we aan: 
luciferdoosjes 
doppen
dozen van b.v. soep, 
gloeilampen, koekjes, 
(geen zeeppoeder) 
kalenderplaten.
Maar ook aan door u af 
gedankte kleren zoals: 
1hoge-hak' schoenen, 
noedj e s , 
onderjurken.

Mocht u hiervan iets 
in uw bezit hebben,wat 
u anders maar weggooit 
dan houden wij ons van 
narte aanbevolen. W an
neer u het even op 
kantoor afgeeft of om 
het hoekje van de 
speelzaaldeur zet,dan 
komt het vanzelf goed 
terecht. Alvast harte 
lijke dank.
Speelzaal 'de Reiger'

iedereen bij elke aan 
gesloten winkelier(her 
kenbaar aan de gele 
raamsticker en het 
raambiljet) voor elke 
te besteden rijksdaal
der een zegel. Dit ze
geltje wordt op een 
deelname formulier ge
plakt waarop 40 zegels 
komen. Met deze kaart 
dingt u mee naar zo'n 
30 mooie prijzen, alle

door de deelnemende 
winkeliers beschikbaar 
gesteld. De h o ofd
prijs: een weekend 
naar Parijs'. De trek
king vindt plaats op 
12 mei. De winnaars 
krijgen een uitnodi
ging om op 19 mei hun 
prijs in ontvangst te 
n e m e n .

ALPHONS
Speelt u viool, cello 
of contrabas, en zoudt 
u graag in een symfo
nieorkest spelen, dan 
heeft u nu de mog e 
lijkheid. Sinds enige 
maanden houdt het ama-

ROOTS
Sinds enkele weken 
speelt klaverjasklup 
'Roots' in Café de Li- 
do Corner. Wij kunnen 
nog leden gebruiken 
voor de dinsdagavond-. 
We spelen vanaf 8.30 
uur. Kom eens langs. 
Adres van de Lido Cor- 
ner:de Clercqstraat 82 
t e l .: 164461 .

teurorkest "Alphons 
Diepenbrock" zijn w e 
kelijkse repetities in 
de kerkzaal van Gebouw 
De Poort aan de Kugo 
de Grootkade. Het o r 
kest ,bestaande uit ca. 
30 leden, staat onder 
leiding van een enthou 
siaste jonge dirigent. 
Mocht u belangstelling 
hebben,komt u dan eens 
kijken op een van de 
repetities,elke w o e n s 
dagavond om 8 uur in 
De Poort Hugo de Groot 
kade 22. Voor nadere 
inlichtingen en / of 
aanmeldingen kunt u 
bellen:
Mies H o g e r s ,t e l .7 860 07

KLAVERJASCLUB
Dames en Heren ge
vraagd voor gezellige 
klaverjasclub op dins
dagmiddag. Prijs 
ƒ1,50. Aanmelden dins

dags om 12 uur in 
buurthuis de Reiger. 
Vragen naar mevr. Zon- 
d e r v a n .
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HERDENKT DE 4® EN VII
Dodenherdenking op de Noorderm
Dit jaar,35 jaar na de 
oorlog, zullen in onze 
buurt opnieuw de oor
logsslachtoffers w o r 
den herdacht. Zij die 
vielen in het verzet, 
zij die sneuvelden bij 
de verdediging van de 
onafhankelijkheid van 
ons land, zij die 
stierven ondat ze ge
discrimineerd werden 
(de Joden,de homosexu- 
elen, do zigeuners), 
zij allen zullen w o r 
den herdacht. Gewoon
tegetrouw zullen buurt

bewoners daarvoor op 
vier mei, 's avonds om 
half acht,bij een komen 
voor het Marnixbad. 
Vandaar zal de stoet 
met omfloerste trom 
naar de Noordermarkt 
trekken om daar twee 
minuten stilte in acht 
te nemen en bloemen te 
leggen bij de her- 
denkingsplaquette.Ver
volgens zal iemand van 
het verzet een korte 
herdenkingsrede houden 
in de Noorderkerk.
Het 4 & 5 mei-comité

roept alle buurtbewo
ners op om deel te n e 
men aan de herdenking

B ev rijd in g
Op maandag 5 mei zal 
het Westerpark in het 
teken van de bevrij
ding staan. Voor die 
dag is er door bewo
ners uit onze buurt, 
samen met bewoners uit 
de Staatsliedenbuurt, 
de Spaarndammerbuurt 
en van het Bickersei-

GEEN ATOOMRAKETTEN HIER
Ruim twee jaar geleden 
startten wij de aktie 
tegen de Kernwapenwed- 
loop met de gigantiese 
handtekeningenkampagne 
tegen de Neutronenbom. 
Meer dan één miljoen 
mensen ondertekenden, 
met gevolg dat de 
N-bom niet gemaakt 
werd. Maar er werden 
plannen gemaakt voor 
nieuw wapentuig. Daar
om gaat de aktie door. 
Tégen N-b.ommen, tégen 
atoomraketten, voór 
verdere ontspanning. 
Zoals bekend is in de
cember 1979 besloten 
om voorlopig geen nieu 
wc raketten in Neder
land te stationeren.
De buurtwerkgroep v e r 
koopt nieuwe affiches 
- GEEN atoomraketten - 
huis aan huis en za
terdags op de Linden- 
markt. Zij werft abon
nees voor het H-bulle-

tin en donateurs om de 
voortgang van de aktie 
veilig te stellen. De 
werkgroep zal op 26 a- 
pril ook aanwezig zijn 
op het buurtfeest met

haar materiaal. Kon- 
taktadres:
Jan Kuijk, Frederik 
Hendrikstraat 130'

Antie kernwapendemonstratie in den Haag
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*T DE 5e MEI
rkt

vanuit de overtuiging I van vandaag, een halt 
dat aan iedere oor- I moet worden toege- 
logsdreiging, óók die | roepen!

reest in  h et W esterpark
land een feestelijk 
programma samengesteld

Dagprogramma
Er is een feestelijk 
dagprogramma van 11 
tot 17 uur en een 
feestelijk avondpro
gramma van 17-21 uur. 
Het dagprogramma ziet 
er uit als volgt: Het 
begint 's ochtends om 
elf uur met een o pe
ningswoord en een op
treden van de drumband 
Vervolgens gebeuren er 
verschillende activi
teiten tegelijkertijd.

Kinderprogramma
Voor de kinderen is er 
gelegenheid om paard 
te rijden, kaarsen te 
maken, e n z . Er zal 
een kindersprekershoek 
zijn; ook kun je er 
ringsteken, mutsen m a 
ken, vliegers maken en 
nog veel meer. De k o 
mende weken gaan k in
deren op verschillende 
scholen tekeningen m a 
ken over de bevrijding 
Die tekeningen zullen 
in het Westerpark w o r 
den tentoongesteld. 
De sportievelingen kun 
nen er volleyballen en 
touwtrekken o.l.v. de 
Stichting Sportieve 
Recreatie. Voor de o u 
deren zal er een kla
ver j astoernooi worden

georganiseerd. Ook is 
er gelegenheid voor 
simultaan schaken met 
Nico "Stop de N-bom" 
Schouten .Ergens anders 
in het park is er te
gelijkertijd toneel, 
muziek, zang en dans.

Diskussie
Ook is er gelegenheid 
tot discussie over wat 
de bevrijding vandaag, 
nog voor ons betekent. 
Er zal gediscussiëerd 
worden rond vijf the
ma's.
1. Bevrijding dat b e 

tekent een einde 
maken aan iedere 
vorm van discrimi
natie .

2. Bevrijding betekent 
het terugdringen 
van de bewapening*

3. Bevrijding dat is: 
een einde maken aan 
do woningnood.

4. Bevrijding betekent 
gelijke rechten 
voor vrouwen en man 
nen en dus betekent 
liet strijden voor 
gelij kberechtiging 
van de v r o u w e n .

5. Bevrijding dat is 
opkomen voor vak- 
bondsrechten en 
strijd voeren tegen 
de loonmaatregel 
van de regering.

Over al deze onderwer
pen zal ook informatie

verkrijgbaar zijn aan 
de verschillende kraam 
pjes die bemand worden 
door actieve groepen 
in onze buurt.
Er zal volop eten en 
drinlceri aanwezig zijn. 
U kunt kiezen tussen 
patat of macro-bio- 
tisch oten, of tussen 
Surinaams, Turks en 
Marokkaans eten. Er 
zullen bandjes optre
den en natuurlijk gaan 
we dansen. Komt u ook? 
Samen met uw kinderen? 
Tot ziens in het W e s 
terpark op maandag 5 
m e i .

Hans Hartman 
P.S. Let u ook op de 
wijkkrant van deze 
maand. Ook daarin zal 
van alles staan over 
het bevrijdingsfeest.
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WONINGNOOD
Na b ezettin g  d rie  e tag es weer vei
Al hebt u lange tijd 
weinig van ons gehoord 
toch gingen de akties 
van het Anti Spekula- 
tie Komitee nog steeds 
door.In de gehele stad 
trouwens wordt het 
verzet tegen de speku- 
latie, de leegstand en 
de onvrede over de 
toenemende woningnood 
•steeds groter. Het ver 
zet tegen de spekulan- 
ten en tégen een v o l 
komen falend gemeente 
e'n regeringsbeleid 
groeit nog steeds, on
danks knokploegenter- 
reur, geweld en inti
midatie van -politie.

Fagel & Sluis
Zoals bekend,werden in 
de van Oldenbarneveldt 
straat op nr. 26 op 15 
feoruari '78 twee leeg 
staande etages van het

spekulantenduo Fagel 
en van der Sluis bezet 
Na een halfjaar bezet
ten bereikten buurtbe
woners , verenigd in het 
Anti Spekulatie Komi
tee samen met leden 
van de ANJV, dat beide 
woningen verhuurd w e r 
den aan urgente woning 
zoekenden via de GDH. 
Toen F&S enige tijd 
later de woning op 
twee hoog in hetzelfde 
pand maandenlang leeg 
lieten staan,werd deze 
op z'n beurt bezet. Nu 
is dan bereikt dat ook 
deze woning weer ver
huurd is via de ge 
meente. Fagel had in 
een gesprek over onze 
eisen nog verklaard 
dat hij nog steeds van 
plan was het pand met 
zoveel mogelijk etages 
leeg te verkopen. Maar

van die plannen is 
niets terecht gekomen, 
hij moet, de woningen 
weer gewoon verhuren 
en onderhouden!

Doerga

Eind '78 en begin '79 
werden drie etages van 
Doerga Metropool bezet 
van Oldenbarneveldt- 
straat 25' en Fagel- 
straat 42 hs en 42'. 
Zij werden door Doerga 
als appartement te 
koop aangeboden voor 
veel geld. Nadat vorig 
jaar als resultaat van 
Stedelijke akties een 
gemeentelijke verorde
ning van kracht werd, 
waardoor dit soort ho
rizontale verkoop 
sterk bemoeilijkt werd 
is Doerga er nu dan 
uiteindelijk toe ge
dwongen deze etages

CENTRAAL
De werkgroep Centraal 
Wonen Staatslieden - 
Hugo de Grootbuurt 
heeft zich inmiddels 
uitgebreid tot 30 le
den en belangstellen
den. De eerste resul
taten zijn in zicht.In 
het renovatieblok van 
Houweningen-/ van Rei- 
gersbergenstraat komt 
met instemming van de 
bewonerskommissie waar 
schijnlijk een groeps
woning voor 6 personen 
De werkgroep wil p r o 
beren in de nieuwbouw 
in de Fagelbuurt, de 
van Reigersbergenstr.

WONEN
(bestratingswerf) en 
op het kermisterrein 
aan de Jan van Galen- 
straat 'ook groepswo
ningen te realiseren. 
De werkgroep zal ook 
op het Buurtfestival 
Hugo de Groot verte
genwoordigd zijn. In 
een standje kan men 
dan alle informatie o- 
ver Centraal Wonen 
krijgen en tevens over 
de aktiviteiten van de 
werkgroep. Belangstel
lenden kunnen hier een 
enquête invullen. Bij 
voldoende belangstel
ling start de wer k 

groep gespreksgroepen 
over Centraal Wonen in 
onze buurt.
Nadere informatie in 
de stand op 26 april. 
Belangstellenden die 
mee willen werken kun
nen kontakt opnemen 
met Rik van H a e ndel, 
tel.: 849666 of Jannie 
Stegeman, tel.: 844310 
of op de volgende ver
gadering van de werk-
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urd Financiële bijdragen voor onze aktiviteiten 
zijn nog steeds van harte welkorti. Ze kunnen 
worden gestort op ons nieuwe gironr. 2161871 
t.n.v. I. Denissen. Gevallen van spekulatie en 
leegstand kunnen gemeld worden bij het stede 
lijk anti-spekulatienummer: 255957.

te verhuren.

Woningzoekend
De gemeente heeft ur
gente woningzoekenden 
aangewezen die de w o 
ningen binnenkort in
gebruik zullen nemen. 
Na tijdrovende en 
langdurige strijd zijn

er in onze buurt dus 
weer een paar mooie o- 
verwinningen op de wo- 
ni'ngnoodprofiteurs be 
haald.

Ket Anti Spekulatie 
.Komitee p/a van Olden- 
"barneveldtstraat 11''. 
tel.: 845544 en 860767

VERONTRUSTE BUURTBEWONERS
Zojuist werd door de 
ABG (=Ambtelijke Buurt 
groep van de Gemeente) 
een eerste ontwerp van 
het meerjarenprogramma 
voor de Hugo de Groot- 
Frederik Hendrik-buurt 
gepubliceerd. Hierin 
staan een aantal voor
lopige plannetjes voor 
onze buurt. Eén van 
die plannetjes behelst 
nieuwbouw in een g e 
deelte van het blok 
van de "huishoud
school". Het gaat hier 
om het gedeelte Fred. 
Hendrikstraat 117-129 
en om de even kant van 
de 3e Hugo de Groot
straat ( nr. 2 t/m de 
Shell-garage). Hoewel 
de plannen nog in een 
heel vroeg stadium 
zijn, hebben een aan
tal verontruste buurt
bewoners (winkeliers, 
huiseigenaars en huur
ders) nu al de koppen 
bij elkaar gestoken om 
te bespreken hoe ge 
handeld moet worden om 
te zorgen dat er in 
het blok datgene ge 
beurt wat de bewoners 
willen. Of dat nu in

overeenstemming is met 
de plannen van de ge 
meente of niet.De ver
ontruste buurtbewoners 
hebben inmiddels een 
bewoner'sgrOep opge
richt (contactpersoon 
is Theo van Trier, 
Fred. Hendrikstraat 
129’', tel. 820844). 
Aan de ABG is verzocht 
om op een bewonersver- 
gadering in april dui-

Van 14 tot 19 april 
a.s. wordt cr in héél 
Amsterdam een anti- 
spekulatieweek gehou
den. Op het moment dat 
u deze krant krijgt 
hebben een aantal ak
tiviteiten al plaats 
gevonden in onze buurt 
maar we kunnen nog wel 
iets meedelen over de 
afsluiting van de week 
Morgen, 19 april, zal 
er op het Hugo de 
Grootplein een kraamp
je met informatiemate
riaal zijn. Waarschijn 
lijk zal er ook een 
optreden zijn van het

delijk te maken wat de 
plannen nu precies in- 
h o u d e n . Wanneer die 
vergadering plaats 
vindt zal d.m.v. een 
stencil aan de bewo
ners van het blok w o r 
den meegedeeld. Andere 
buurtbewoners blijven 
op de hoogte via de 
buurtkrant.

Hans Hartman

Cabaret uit de Schin- 
kelbuurt. U kunt er 
briefkaarten kopen die 
u aan leden van de
Tweede Kamer kunt stu
ren en waarop U ( kunt 
aangeven wat u'vindt 
dat ze moeten doen om 
een eind te maken aan 
de woningnood, de v er
krotting en de speku
latie. U kunt ook leeg 
staande etages melden' 
,aan het kraampje. Ook 
d.m.v. spandoeken en 
pamfletten zult u in
gelicht worden over 
deze actie.

Hans Hartman

SPEKULATIE AKTIE
I
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SPELEN EN VERKEER
Kinderen maakten te n to o n s te ll i i
Op 25 en 26 maart kon 
je in de Teresiakleu- 
terschool een tentoon
stelling zien.Het ging 
over "Spelen en V e r 
keer". Je kon er alle
maal dingen zien die 
de kinderen en de on 
derwijzers van de 
scholen uit de Da 
Costabuurt hadden ge
maakt. De kinderen h a d 
den het gevaarlijke 
kruispunt bij V&D in 
het,klein nagemaakt.Er 
was ook een dia-serie 
waarop je kon zien hoe. 
gévaarlijk het soms 
kan zijn op straat als 
je van scho.ol naar 
nuis moet lopen.

Groen mannetje
Het meisje op de dia's 
liet zien dat je al
tijd goed naar links 
en naar rechts moet 
kijken voordat je een 
straa? oversteekt. Als 
je bij een zebrapad 
komt,dan moet je w a c h 
ten totdat je het 
groene mannetje in het

verkeerslicht kunt
zien voordat je mag o- 
versteken.
Een maand lang hadden 
de kinderen in de klas 
allemaal dingen voor 
de tentoonstelling ge
maakt: tekeningen en 
auto's en fietsen op 
papier geplakt en nog 
veel meer.
Len verkeersagent was 
op bezoek geweest in 
de klas. En ze hadden 
ook de Brandweerkazer
ne bezocht. Sommige 
kinderen hadden ook 
dingen opgeschreven o- 
ver het verkeer. Hier 
volgt het verhaal van 
Tang uit de 2e klas 
van de Mariaschool.Het 
h e e t :

Overgereden
"Er was eens één 
jongen die uit school 
k w a m . Toen hij bij de 
zebra was, keek hij 
helemaal niet.Hij liep 
gewoon d o o r . Maar wat 
is dat'. Opeens rijdt 
één auto. Maar het

stoplicht is niet op 
rood maar op groen. 
Toen was de jongen o- 
vergereden en toen 
kwam de ziekenauto en 
ook de politie-auto 
komt erbij.Ook een h e 
leboel mensen kijken". 
Uit het verhaal van

NIEUWE SCI
Binnenkort gaat het 
echt gebeuren, binnen 
een paar maanden zal 
er een nieuwe school 
in onze buurt komen. 
Het is de bedoeling 
dat de kinderen er al 
vanaf augustus a.s.ge
bruik van kunnen maken 
Om welke school gaat 
het en waar komt het 
gebouw?Het is de scho
lengemeenschap Centrum 
Oud-West (de "midden
school") die gebouwd 
gaat worden op het 
kermisterrein aan de 
Jan van Galenstraat. 
Het wordt een tijde
lijke huisvesting di< 
zo'n 25 jaar lang ge
bruikt kan worden. D( 
school zal 50 lokalei 
krijgen plus 3 gymnas
tieklokalen en eei 
sportveld. Er za' 
plaats zijn voor onge
veer 800 leerlingen.
De scholengemeenscha] 
was tot dusver gehuis
vest in vier verschil
lende oude schoolge
bouwen in de Kinker- 
buurt.Lange tijd is e: 
door ouders en lerarei 
aktie gevoerd en drul 
uitgeoefend om eei

De kruising Bilderdijkstraat-de Clercqstraat. 
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op sch o o l
Tang, maar ook uit de 
dingen die de andere 
kinderen gemaakt he b 
ben, blijkt wel dat ze 
allemaal heel veel te 
weten zijn gekomen o- 
ver het verkeer.Nu w e 
ten ze ook hoe je kunt 
spelen op straat zon

der dat je gevaar 
l o o p t .
Ik hoop dat ik het zo 
goed verteld heb over 
de tentoonstelling 
voor de buurtbewoners 
die het niet hebben 
gezien. Als het niet 
goed is dan moeten de

kinderen uit de Da 
Costabuurt maar een 
briefje naar de buurt
krant sturen of even 
opbellen. Het was een 
hele mooie tentoon
stelling .

Hans Hartman

OL IN DE BUURT
nieuw schoolgebouw te 
krijgen. Begin januari 
kwam bericht van het 
ministerie dat men 
wilde meewerken aan de 
nieuwbouw en begin fe- 
bruari gaf de gemeen

teraad toestemming 
voor de nieuwbouw. 
Vorig jaar hebben we 
vaak geschreven over 
het soort onderwijs 
dat aan deze scholen- 
^ e m e e n s c a h p ^ ^ o r c l l ^ ^ -

geven. Wie de oude 
buurtkranten niet ge
lezen heeft,kan infor
matie over de school 
krijgen via het tele
foonnummer 16497 9.

Hans Hartman

SLAGERIJ

W É

Da Costakade 30
Hoek de C lercqstraat 

Tel. 1 8 3 7 1 6

Sinds 1882 het Beste!

AARDAPPELEN, 
GROENTEN & FRUITGebr.Eijpe
Hugo de Grootplein 10 

tel.8455 89

Sporthuis HART
Voor al uw  Sportartikelen »

Fred. Hendrikstraat 109 
Hugo de Grootplrün 13

Hoek van het plein.

tel. 84 22 33 
m a a n d a g s  g e s l o t e n

o.a. .B ilja rte n  ?;=- 
.S ch ie tspo rt ^  
.  Veldsporten 
.  Hengelsporten
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‘ItoJI VI“II Vllil I lilOHTlOIJ KN
t^ 'lIU G O  DH C;i«K)TSTR \A T 28 

TEL» 845521

H I Ï I L K N

ln onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope
aanbiedingen.

Vooral tijdens het weekend ook
voor de smalle beurs een gezellig boeket!

GROENTEN FRUIT AARDAPPELENKEES PRINS
2C Hugo de Grootstraat 24 

Bij ons een groot assortiment aan rauwkost: 
Kool - Zuurkool - Andijvie - Bieten salade’s 
WistUdat wij door heel Amsterdam fruitschalen bezorgen?

u i t  eigen keuken
LOEMPIA’S -  SHASLIK -  SATEH 
KROKETTEN -  HAMBURGERSsnackbar JOLANDA

F re d .H e n d rik s tr . 125

Voor Parfumeriën, 
Cosmetica en 

Geneesmiddelen
DROGISTERIJ

J. WINTERS
2e Hugo de Grootstraat 27 
AMSTERDAM T e l.8 4 2 3 4 1

voor al uw sanitair
o.a.
DOUCHEGORDIJNEN  

BADMATTEN  

MENGKRANEN ETC.

loodgieter
REVE

3e hugo de groot
straat 15 

tel. 84 26 06



Klaverjasclub de Iedere vrijdagavond 
om hal£ 9 
gezellig 
prijs klaverjassen 

in de Lido Corner
Zondagmiddag prijs 

klaverjassen om 2 uur.

café Lido-Corner
deC lercqstraat SZ C l6 4 4 6 l )

AUTO C E N T R U M
van Bolderick

Peugeot 
en Shell Service

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

PIZZERIA 
ITALIAANS RESTAURANT„PAPA LONGO"

DE CLERCQSTRAAT 32 TEL. 166274

G E ZELLIG
PIZZA 
e t e n !

te g e n  in levering- v a r  Cezebon
het hele gezelschap 

ee rste  g la s  w ijn  g r a t l S  !
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