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VOORWOORD
Beste Buurtgenoten. 
Alstublieft, hier is 
de nieuwe buurtkrant. 
Met veel verschillende 
artikelen en informa
tie, maar een beetje 
dun. Dat laatste heeft 
te maken met de finan
ciële situatie van de 
buurtkrant.

Vandaar ook de oproep 
via dit nummer: 30 ct. 
'per lezer!

DONATIE
H.v.A. f .25,-

REDAKTIE
Druk
Studio Pierre
Oplage
•3500 exemplaren.

T ekeningen /Omslag

Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Tineke Bongaèrtz 
Hans Hartman 
Marjan Idema 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

Typewerk
Ineke

Foto’s
Cor ineké Wim de Jong

Lay-out
Wim, Wim, Cor, Alma.

Advertenties
Alma Jongerius, Wim de 
Jong. Tarief op aanvr. 
Tel: 8 2 28 8 6 ; 85001 8 .

Moet binnen zijn voor 
vrijdag 3 oktober bij 
het redaktie-adres.

Redaktieadres
Van Oldenbstr. 104''11 
itel: 860713.
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6 Interview met strip 
tekenaar Wim Ste

venhagen. Zijn eerste 
album is uit.

j a  Buurtagenda met:' 
I U  de j aarlij kse 
vredesweek èn het 
nieuwe cafè Raampoort.

Van der Poel her 
opent na een ver11

bouwing zijn slagerij.

4 r\ 'Kritiek öp me'er- 
\ cL jaren-programma, 
snellere nieuwbouw,be
ter toezicht op onder
houd en betere 'voor
zieningen .

13 Buurtbewoner Réin 
van Wijngaarden,

4 A  "Coby Tj ebbes, de 
I nieuwe Peuter- 
werkster van Buurthuis 
De Reiger.

1 C  Frans Treu re- 
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Het weekblad De
Haagse Post "be-
onze buurt'.
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BRIEVEN
Homofilie

Zondagmiddag, na het 
verschijnen van de vo
rige buurtkrant wilden 
wij onze zaak hinnen- 
gaan maar werden al 
door een groot aantal 
klanten opgewacht. 
Allemaal met echt po
sitieve reakties op 
ons interview. De we
ken hierop waren voor 
ons enorm druk. Veel

Nawoord redactie 
We zijn ?r erg blij 
mee dat jullie zulke 
fijne reakties hebben 
gekregen. Tja,dat niet 
iedereen een krant in 
de bus krijgt die toch 
dicht in de buurt 
woont heeft gewoon te 
maken met gebrek aan 
geld.
Rond het Hugo de Groot 
plein versprei-den we 
3.300 kranten huis aan 
huis.
Ais noodoplossing kun-

Huisvuil

Als trouw lezeres van 
uw buurtkrant, waarin 
u problemen en zaken 
die de buurt betreffen 
naar voren brengt, 
vraag ik uw aandacht 
voor het volgende.
Het is mij en ,-vele an
dere buurtbewoners een 
doorn in het oog dat 
de buurt zo vervuilt. 
Als bewoonster van het 
Frederik Hendrikplant- 
soen ergert het mij en 
velen, dat het zojuist 
klaargekomen plantsoen 
regelmatig vol ligt 
met vuilnis,weggewaai-

meer klanten dan nor
maal en erg veel tele
foontjes.Het onderwerp 
homofilie heeft erg 
veel discussie los ge- 
maaktmag ik wel zeg
gen.Wel klaagden nogal 
wat klanten dat zij de 
buurtkrant nooit in 
hun bus krijgen. Kan 
daar wat aan gedaan 
worden? Al met al een 
groot succes dus,
Met vriendelijke groet 

Fred en Jan

nen mensen in de omge
ving Fred. Hendrik- 
plantsoen de krant- op 
verzoek bezorgd krij
gen. Een telefoontje 
naar Cor Bergveld, 
824660 en u bent van 
de buurtkrant verze
kerd. Mensen die niet 
in de Hugo de Groot- 
buurt wonen kunnen de 
krant toegestuurd
krijgen door jaarlijks 
een donatie te storten 
van tenminste ƒ 10,— 
(voor de postzegels).

de kranten enz. Ik zou 
u daarom willen vragen 
of u via uw buurtkrant 
de bewoners er nogeens 
opmerkzaam op wil ma
ken dat zij hun huis
vuil wat beter en net
ter verpakt voor de 
vuilnisman willen neer 
zetten, hetgeen bete-

Rektifikatie
Wij willen even reage
ren op een artikel in 
de Buurtkrant van de 
maand juni. In dat ar
tikel wordt gesugge
reerd dat de gemeente 
het geld voor de lift 
al heeft toegezegd. 
Dat is niet juist.
De gemeente heeft de 
lift op de lijst van 
niet-rendabele inves
teringen gezet. Een 
commissie van de ge
meente (comm. van bij
stand voor jeugdzaken) 
zou zich hier in april 
over uitspreken. Dit 
is steeds verschoven. 
Op dit ogenblik is het 
niet precies bekend 
wanneer het wel be
sproken wordt. We zijn 
inmiddels een handte- 
keningenaktie gestart 
om meer druk achter 
deze handel te zetten. 
Die aktie zullen we in 
september voortzetten. 
We houden jullie op de 
hoogte.

Ruud van Dijk

kent:zakken dicht bin
den,kranten bij elkaar 
gebonden neerzetten en 
niet los neerleggen 
zodat ze overal naar 
toe waaien. Het huis
vuil niet reeds enkele 
dagen van te voren op 
de; trottoirs plaatsen, 
doch op de daarvoor be

4
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Fietsenrekken
Geachte redactie,
Is het mogelijk om in 
de buurtkrant een be
richtje te zetten voor 
fietsenbezitters? Er 
zijn nl. veel mensen 
die hun fiets om één 
of andere .reden voor 
de deur zetten. Mis
schien is dat een re
den om ergens een 
fietsenrek neer te 
zetten. Wat de kosten 
betreft: dat zou on
derling overeengekomen 
kunnen worden. Al die 
fietsen voor de deur,

dat staat zo slordig. 
Het vuil blijft liggen 
waar de fietsen staan. 
Wat denken jullie van 
een rek?
Mevrouw Brand
tel. 846415 (na 20 uur

Nawoord rëdactie 
Misschien is het vol
gende iets voor alle 
buurtbewoners die met 
het bovengenoemde pro
bleem te maken hebben. 
Iedereen kan zich bij 
het Wijkcentrum opge
ven voor rijwielklem- 
men/-rekken,die dan te 
zijner tijd door de

gemeente geplaatst 
worden.Opgeven kan tot 
1 oktober. Het is ver
standig om als groep 
een aanvraag in te 
dienen. Telefoon Wijk
centrum: 821133.

T IS IE EIGEN STRAAT
Iik h o u t H
SCHOON
paalde tijden. Het ge
beurt maar al te vaak, 
dat de vuilnisman nog 
maar net is geweest of 
men heeft alweer 
nieuwe vuilniszakken 
neergezet. Vaak open, 
zodat in een ommezien 
van tijd de straat vol 
rommel ligt. Wanneer 
een ieder wat meer mee 
zou werken om de stra
ten en plantsoenen 
schoon te houden, zal 
dat de buurt een beter 
aanzien geven. Wilt u 
er iets aan doen? Bij 
voorbaat mijn dank.

H. van Gelderen

Reaktie
Reaktie op deze brief 
van de heer Ysseling 
van de Gemeente Reini
gingsdienst - 2e Hugo 
de Grootstraat. 
Dagelijks krijg ik te
lefoontjes van mensen 
die evenals mevrouw 
Van Gelderen klagen o- 
ver de vervuiling van 
de buurt. De buurt zou 
een stuk schoner kun
nen zijn als de mensen 
op tijd de vuilniszak 
buiten zetten.Nadat de 
vuilnisauto is langs- 
geweest, zie je een 
paar uur later alweer 
vuilniszakken staan.

Door regelmatig prik- 
akties te houden, pro
beren we de mensen te 
vinden, die zich niet 
houden aan het uur en 
de dag van de vuilnis
ophaaldienst . De mensen 
krijgen de eerste keer 
een terechtwijzing en 
de tweede keer een 
boete. Ook houden we 
een kaartsysteem bij 
van deze mensen.Buurt
bewoners die vragen 
hebben, kunnen mij al
tijd bellen:tel.845091 

dhr. Ysseling
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EERSTE ALBUM 
IS UIT

Prut Pruts begon 
in de buurtkrant

Wim Stevenhagen zit nu vier jaar in de 
redaktie van de buurtkrant. Naast de 

opmaak verzorgt hij de tekeningen en de 
strip in de kran t. Prut Pruts, een nijdige 

kraai speelt daarin de hoofdrol.
neren dat ik op de ia- 
gere school al goed 
kon tekenen. Dat is 
pas op de middelbare 
school gekomen."

Siamese tweeling
Gerrit de Jager zat 
naast mij en we konden 
waarschijnlijk allebei 
wel aardig tekenen. We 
dreven elkaar op. Als 
de ene wa.t uitvond hoe 
je iets leuk kon teke
nen, dan had de ander 
dat ook meteen onder 
de knie. Zo gingen we

Onlangs is van Wim een 
album van verzamelde 
strips uitgekomen.Deze 
strips, de Ironische 
man geheten, waren 
reeds verschenen in 
.het stripmaandblad
"Gummi". Voor ons een 
reden om een vraagge
sprek met Wim te hou
den .

Draaiende delen
Wim woont in de Bijl
mer. Wij bezoe
ken hem met cassette
recorder in de aanslag 
op in zijn flat. Het 
ziet er keurig netjes 
uit: lichtbakken,teken
tafel, stapels strips 
en drie poezen. Eigen
aardige poezen trou
wens, zij bemoeien zich 
overal mee.
Op een gegeven momen
tje staan ze alle drie 
met opgeheven staart 
rondom het cassette- 
recordertje, met eén 
poot voorzichtig klau
wend naar de draaiende 
delen.
Onze eerste vraag aan 
Wim is,hoe oud hij was 
toen hij met tekenen 
begon.
"Ik.kan me niet herin-

noemd.Die samenwerking 
is dus op de HBS be
gonnen en bestaat nog 
steeds .

Grote voeten
Wij: "Had je toen de 
stijl al te pakken,van 
die mannetjes met gro
te voeten?"
Wim: "Ik heb wel eens 
horen zeggen dat die 
grote voeten betekent 
dat je onzeker bent." 
"Op onze vraag of hij 
zich inderdaad onzeker 
voelt?"
Wim: "Nou ik ben ook 
wel onzeker. Ik moet 
altijd alles heel ze
ker weten voordat ik 
iets ga zeggen of ga 
doen. Die stijl van 
toen,als je die verge-

1e strook van de eerste Prut Pruts strip

twee keer zo hard in 
onze ontwikkeling. We 
hadden ook wel bepaal
de voorbeelden die we 
nadeden,zoals de teke
naar Don Martin."
Samen met Gerrit wordt 
hij de siamese twee
ling van de strip ge

lijkt met de stijl van 
nu, dan heeft die aca
demie wel geholpen. Ik 
ben onbewust toch wel 
een professioneler 
stijl gaan ontwikkelen 
Wat ik onder een pro
fessioneler stijl ver
sta? De lijnvoering is
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wat zekerder, ja hoe 
zeg je dat... Je hebt 
meer vormgevoel, heet 
dat geloof ik. Dat als 
je een vorm ziet, je 
dat dan meteen kan te
kenen. Als je vroeger 
een hand tekende dan 
zaten er wel vijf din
getjes aan, dat zullen 
dan wel de vingers ge
weest zijn, omdat je 
weet dat daar vingers 
horen te zitten. Maar 
verder leek het ook 
nergens ,op een hand. 
Omdat ik nu zo'n vijf 
jaar modeltekenen heb 
gehad kan ik een hand 
tekenen die'in verhou
ding klopt. Ook al is 
het een karikatuur

Rietveld Akademie
Wim heeft door om
standigheden de Riet
veld niet afgemaakt. 
Wim: "Er waren leraren 
die vonden dat er wel 
streng opgetreden
moest worden. Dus dat 
je niet zomaar wat kon 
aanklooien. Ze zeiden 
tegen mij dat ik een 
voorbeeld was dat ge
steld moest worden.Dus 
bleef ik zitten dat had 
gevolgen voor mijn beurs

Betaald werk
In die tijd kregen we 
ook wat betaald werk. 
Dat was voor mij dus 
ook noodzakelijk omdat 
ik geen inkomsten meer 
had. Toen had ik de 
keuze: op die school 
blijven en van die 
nietszeggende opdrach
ten doen zoals:ga maar 
eens lekker stoeien 
met het materiaal en 
zo. Dan komt er iets 
uit wat je in de prak
tijk helemaal niet 
kunt gebruiken. Ik kon 
ook strips gaan maken

en die verkopen aan 
bladen. Voor dat laat
ste heb ik toen geko
zen en niet voor de 
academie. Ik dacht ook 
dat ik al mijn tijd 
nodig had voor die 2 
pagina's in de week. 
Als je dat met nu ver
gelijkt..nu doen we er 
soms 10 in de week."

Wim vertelt hoe ze 
aan de naam voor hun 
strip zijn gekomen.

Prut Pruts
"Die kraai (later prut 
pruts private kreye) 
hadden we gebruikt 
voor een tekenfilmpje. 
Op een middag zat Ger- 
rit daar nog wat mee

Buurtkrant
Je bent met strips 

begonnen toen je bij 
de buurtkrant kwam? 
"Via een kennis van 
mij, Ruud Smit,die wel 
in de buurt woont las

k x k k / w t  m  e s R s r e  a ib u v i

te tekenen en dat is 
een stripje geworden. 
Nummer een,van een se
rie van weet ik hoe
veel, van prut pruts. 
Later hebben we pas 
die naam verzonnen. 
Eerst hadden we het o- 
ver iets dat prut was 
en in kombinatie met 
het zoeken 'naar een 
naam hadden we het o- 
ver prutke en pritske, 
net zoiets als Suske 
en Wiske."

Karriere
Hoe is jullie "cari- 
er e" verder gegaan? 
"Wat een woord zeg,kun 
je daar niet iets an-

ik een oproep voor te
kenaars in de wijk
krant. In die redaktie 
zat Nora Brouwer van 
't Trefpunt en daar 
zat Wim de Jong ook, 
en die was met de 
buurtkrant bezig. Die 
heeft mij toen bij de 
buurtkrant gehaald. Zo 
ben ik met strips be
gonnen. Ik za^toen nog 
op de academie en daar' 
was niet zo'n interes
se in strips.Ze konden 
er niets mee. Nou,'ën 
bij de buurtkrant kon
den we wél een strip 
kwijt en vond iedereen 
het leuk."
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vervolg pag. 7
ders voor verzinnen? 
Hoe het verder ging? 
Nou, in die tijd zijn 
we bij de vrije bal- 
loen gekomen. Een blad 
dat door tekenaars on
betaald wordt gemaakt 
omdat ze in hun be
taalde werk hun ei 
niet kwijt kunnen.Door 
de vrije balloen kre
gen we weer ander, be
taald werk bij kinder
bladen en later bij 
Gummi. Als je eenmaal 
een begin hebt gemaakt 
gaat het steeds snel
ler. We hebben altijd 
gehoord dat het moei
lijk is om te beginnen

Hasj
De toekomstperspektie- 
ven waren slecht. Toen 
ik naar de academie 
ging kreeg ik van m'n 
ouders te horen: er is 
geen droog brood aan 
te verdienen. En m'n 
tante zei: "weet waar 
je aan begint.Ze roken 
daar allemaal hasj en- 
zo." "Ik kreeg echt 
het idee dat ik op het 
slechte pad ging. Maar 
het interesseerde me 
niet. Ik wilde iets 
doen,wat ik leuk vond. 
Tegen alle verwachtin
gen in hebben we toch 
erg veel werk gekregen 
Er zijn mensen die bij 
ons in de klas hebben 
gezeten,die nog steeds 
weinig werk hebben. 
Mensen die echt goed 
zijn. Misschien hebben 
we geluk gehad."

Boodschap
Wij: "Hoe kom je aan 
ideeën voor verhalen?" 
"Het zijn fantasiever
halen, geïnspireerd op

aktuele dingen. Zoals 
vandaag, lees ik in de 
krant dat er een ge
heimzinnige bol is 
aangespoeld.Daaromheen 
zou ik bijvoorbeeld 
een verhaal kunnen 
verzinnen. Ik teken 
vaak over de dingen 
die me opvallen."
Wij: "Laat je altijd 
duidelijk je eigen me
ning in het verhaal 
uitkomen?"
"Ik hoop dat dat zo o- 
verkomt,want soms denk

ik dat ook het tegen
deel eruit te halen is 
Ik teken meestal nega
tieve figuren, met 
slechte karakters.Prut 
Pruts is bijvoorbeeld 
een zakenman die al
leen maar op gewin uit 
is,ten koste van ande
ren. Dat zijn dingen 
die ik om me heen zie 
gebeuren en die ik 
slecht vind. Maar je 
zou het ook verkeerd 
kunnen opvatten. In 
strips doe ik het al
tijd net andersom als 
het zou moeten zijn, 
naar mijn idee. Het 
slechte wint altijd en 
het goede verliest." 
Wij: "Heb je een bood
schap voor deze voze 
maatschappij ?"
"Nee, ik heb geen op
lossingen.Ik weet niet 
hoe het zou moeten. Ik. 
weet wel wat ik slecht 
vind."

Doorzon
Wij: "De strip over de 
familie Doorzon in de 
nieuwe revu vinden wij

niet zo geslaagd. Daar 
heb je die pa die 
steeds loopt te hijgen 
als hij zijn buurvrouw 
in haar bikini ziet. 
Die vrouw heeft ook 
van die ongelooflijk 
grote tieten. Moet dat 
nou? Wij ergeren ons 
aan die verhalen.Voor
al omdat er al genoeg 
bloot in de revu 
staat."
Wim: "Dat is nou een 
voorbeeld van hoe je 
het verkeerd op kunt 
vatten. Ik geef dat 
mannetje Doorzon ei
genschappen, waarvan ik 
vind dat ze slecht 
zijn.Jullie vatten het 
op alsof ik het leuk 
vind, zoals die mensen 
zijn,maar het is juist 
kritiek op zulke vrou
wen en mannetjes."
Wij: "Maar wij vinden 
dat je dat beter niet 
in de revu kunt doen, 
omdat het voor de hand 
ligt dat het verkeerd 
opgevat wordt."
Wim: "Misschien nemen 
de lezers van dat blad 
het verkeerd op,dat is 
dan jammer. Maar je 
moet de volgende 
strips maar zien dan 
begrijp je hopelijk 
beter wat ik met deze 
strip bedoel."

Album:De Ironische Man 
en andere verhalen, te 
koop voor ƒ 14,90 bij 
onder andere Richard 
Stripantikwariaat en 
Atheneum.

Wim de Jong 
Alma Jongerius

. H1J6...-  HIJC,.
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Bezoek zondag 21 september a.s. het festival van het dagblad

DE WAARHEID
Meer dan 7 50 artiesten - 68 programma's - 16 podia.

Een trefpunt van progressief Ne- naar MarCUS Bakker
derland. Kom ook op deze eerste Aanvang 10.00 uur. Toegang 10 gul-
grote bijeenkomst tegen de mil- den. Kinderen tot 12 jaar gratis,
ijoenennota. Luister om 13.00 uur .Kaarten: v .Oldenbarneveldtstr.30hs

RUNDERKAMPS
Groente en Fruitchop

voor Delicatesse, 
Groente of Fruit

Tegen lage prijzen!! 
telefoon 020-844891 

Fred. Hendrikstraat 2S ■

U W  A D R ES VOOR 
R EPARATIES!
GARAGE

BENELUX
tel. 84 SP43______

Ook voor autoschade | 

Fred. Hendrikstraat 3 1

HKST!«]LLEN
‘j ' n K i o  Di-: <;r o o t s t r a a t 28

TEI_ 845Ö2I

I iR L L K N

Tb A 3

In onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope
Vooral tijdens het weekend ook aanbiedingen, 
voor de smalle beurs een gezellig boeket!

M te n b u r g
BANKETBAKKERIJI

Frederik 

Hendrikstraat 90

tel. 82 4498

INSTALLATIEBUREAU
C.HUYSEN

Aanleg van gas-, water- en 
sanitairewerken 

van Houweningenstraat 61 
AMSTERDAM
m  84 2077
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SiïJM
VREDESWEEK

Van 21-28 september 
wordt de jaarlijkse 
vredesweek gehouden. 
De IKV-kern Staatslie
denbuurt vraagt uw 
aandacht voor de vol
gende aktiviteiten.

Zondag 21 sept
Kerkdiensten waarin 
vragen van oorlog.vre
de en bewapening cen
traal staan. Om 10 uur 
in de Nassaukerk (de 
Wittenstraat 114) en 
in de Prinsessekerk 
(van Hallstraat). Om 
10.30 uur in de Magda- 
lena-kapel (Spaarndam- 
merstraat 460).
's Avonds vanaf 7 uur 
in de Nassaukerk een 
discussiedienst met 
aansluitend"open huis" 
over het vijandsdenken 
en over de contacten 
tussen Amsterdamse 
kerken en kerken in de 
DDR.

Dinsdag 23 sept
Poppenspel en discus
sie in het Magdalena- 
huis, Spaarndammer- 
straat 9. Aanvang: 20 
uur.Thema: "Wie is on
ze vijand?"

Woensdag 24 sept
Vrouwendag (i.s.m.
"Vrouwen voor Vrede", 
in het Borgercentrum, 
Borgerstraat 105. Aan
vang: 14 uur.

Zondag 28 sept
Grote manifestatie met 
vredesgroepen uit alle

landen die de Helsin- 
ki-akkoorden hebben 
ondertekend. Plaats: 
Dominicuskerk aan de 
Spuistraat. Aanvang: 
15 uur. Sprekers o.a. 
van IKV en Stop de 
N-bom. Cultureel pro-

Bij de hoek 2e Hugo de 
Grootstraat en Nassau- 
kade is sinds enige 
maanden een nieuw café 
gevestigd.Voorheen was

op deze plek een op
slagplaats waarvan de 
ramen wit waren ge
maakt om inkijk te 
voorkomen.
Nu is het omgetoverd 
in een prachtig café 
met terras. Cafe Raam
poort is de naam, ge
noemd naar de oude 
stadswalpoort die er 
vroeger tegenover was.

gramma met o.a.het VU- 
koor en de Oktopedians 
o.l.v. Herman de Wit.

Informatie
Informatie bij IKV- 
kern Staatsliedenbuurt 
p/a Gera Elgersma,Rog- 
geveenstraat 18, tel. 
248238.

Het café is erg gezel
lig ingericht met al
lerlei scheepsattribu- 
ten: Een groot stuur
wiel hangt bijvoor

beeld aan het plafond. 
Officieel wordt café 
Raampoort (Nassakade 
122) zaterdag 20 sep
tember geopend en de 
eigenaar Bert Brouwer, 
nodigt alle buurtbewo
ners uit om te komen'. 
Uiteraard is de eerste 
konsumptie op rekening 
van de zaak.

Wim de Jong

CAFE RAAMPOORT

10
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V.D. POEL HEROPEND
Slager van der Poel in 
de 2e Hugo de Groot
straat heeft zijn win
kel prachtig laten ver 
bouwen. Een dag na de 
heropening lijkt het 
wel een bloemenzaak 
want tientallen colle
ga's en klanten stuur
den bloemstukken. Er
gens tussen al die 
bloemen ontdek ik dhr. 
v.d. Poel zelf. Stra
lend neemt hij de fe
licitaties van de klan 
ten in ontvangst en 
gaat vervolgens de be
stellingen klaarmaken.

Rendabel
De winkel is wel 3 of
4 keer zo groot als

vroeger.Er zijn in on
ze buurt nogal wat 
slagers. Is dat nu wel 
rendabel, zo'n dure 
verbouwing? V.d. Poel 
is daar niet bang voor 
"De klanten houden van 
een mooie en schone 
zaak" zegt hij "en bo
vendien is het assor

timent enorm uitge
breid." Ook het aantal 
medewerkers trouwens. 
Achter de toonbank was 
vroeger maar net 
plaats voor 2 personen 
en nu tel ik er vier.

Koelkast
Ook de koelkast is mee 
gegroeid. Ik mag even 
kijken. Het zou wat 
betreft de afmetingen 
wel een klein slaap
kamertje kunnen zijn. 
"Dat is beter voor het 
vlees ook" legt de sla 
ger me uit. "Het moét 
vrij kunnen hangen en 
niet te dicht op el
kaar." We stappen weer 
uit de koelkast en ik 
houd maar niet langer 
op, want het is druk 
in de winkel.

Alma Jongerius

A U T O  C E N T R U M

van Bolderick
Peugeot en Shell Service

ook voor een Hyundai Pony
FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 

AMSTERDAM- TELEFOON 84 23 36

SLAGERIJ .  u  

Da Costakade 30
Hoek de Clercqstraaf 

Tel. 183716

Sinds 1882 het Beste!

cSpecuial / /w adres voor fjlanLen !

{Bloemen en fPlanten

H O R L O G E R I E

- " / /  Reparatie van ffiSHRH■  
Klokkken en Horloges

Gouden en Zilveren ff 
Service en Sieraden 1i-wfr'«nÈPK£&L> 
garantie \ M W W /

i;i c d e r ik  H e n d r i k s t r a a t  71 A m s te r d a m  te l e f o o n  0 2 0 -8 4  77 82 HUGO DE GROOTPLEIN 22 AMSTERDAMSŜ *** £■ w*  . TELEFOON 843600
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KRITIEK OP 
MEERJARENPLAN
Snellere nieuwbouw, beter 
toezicht op onderhoud en 

betere voorzieningen

Pakweg een jaar gele
den is de ambtelijke 
buurtgroep(ABG) begon
nen aan de opstelling 
van een meerjarenpro
gramma voor de Staats
lieden- en Hugo de 
Grootbuurt. Enkele we
ken geleden kwam de 
ABG met een ontwerp- 
meerjarenprogramma '80 
-'84 voor de dag. U 
heeft daarover kunnen 
lezen in een informa
tiekrant die de ABG 
huis aan huis liet ver 
spreiden. Op tal van 
punten gaat dit pro
gramma voorbij aan de 
wensen en eisen die in 
onze buurt leven.Eisen 
die herhaaldelijk on
der de aandacht van de 
ABG zijn gebracht.

Eisenpakket
Begin dit jaar werd 
aan het gemeentebe
stuur een actie- en 
eisenpakket aangeboden 
tijdens de grote buurt 
manifestatie in de Ko
peren Knoop. Kortweg 
kunnen alle eisen, 
waarover duizenden 
buurtbewoners het eens 
zijn, worden samenge
vat in drie hoofdeisen

snelle nieuwbouw, la
gere woonlasten en 
meer en betere voorzie 
ningen.

Kritiek
Als je het meerjaren
programma toetst aan 
deze eisen, dan blijft 
er weinig van over: te 
weinig en te trage 
nieuwbouw, nauwelijks 
een aanschrijvingsbe- 
leid op achterstallig 
onderhoud, uitblijven 
van broodnodige voor
zieningen. De schrif
telijke kritiek van 
groepen uit de buurt 
omvat al een aardig 
pakje papier om van de 
mondelinge nog maar te 
zwijgen. De buurtkrant 
kan door ruimtegebrek 
niet op alle kritiek 
.ingaan. We pikken er 
hier en daar een paar 
punten uit die van be
lang zijn voor de Hugo 
de Grootbuurt.
Alle groepen zijn te
gen samenvoeging van 
Trefpunt en Reiger. 
Het meerjarenprogramma 
maakt ook niet erg 
duidelijk waarom het 
wel zou moeten.Tal van 
groepen eisen onmidde-

lijke nieuwbouw op het 
kermisterrein.Schaefer 
beloofde dat in augus
tus jl. het bouwteam 
daarvoor zou starten. 
Uit het meerjarenpro- 
gram blijkt dat het 
terrein nu twee jaar 
later bebouwd gaat 
worden.
Volgens het meerjaren- 
program staat sloop en 
nieuwbouw van twee 
blokken (aan het Fre- 
derik Hendrikplantsoen 
en op de hoek Fred. 
Hendrikstraat/3e Hugo 
de Grootstraat) ter 
discussie,terwij1 nie
mand in de 'buurt daar
van op de hoogte is. 
Het slechtste blok van 
de buurt (rond het gat 
aan de van Houweningen 
straat) komt in het 
programma niet voor. 
De gestutte panden aan 
het begin van de 
van Oldenbarneveldt- 
straat evenmin'.
In het programma wordt 
voorgesteld om Bouw
en Woningtoezicht drie 
j aar lang geen aan
schrijvingen te laten 
doen. Terwijl hier en 
daar wat nieuwbouw 
komt, moet de rest 
blijkbaar maar verkrot 
ten. Over de financi- 
ëring van de plannen 
staat helemaal niets 
in het program. Het 
huurcomité hierover: 
"de regering is druk 
aan het bezuinigen; 
wij moeten 100% garan
tie hebben wat de fi
nanciering van de plan 
nen betreft anders is 
verder praten zinloos"

Tieners
De buurthuizen eisen 
dat er op korte ter
mijn ruimte voor de 
tieners moet komen I

12
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Volgens het meerjaren
programma is er wat 
dit betreft de komende 
vier (J) jaar niet 
veel te verwachten. De 
werkgroep bedrijfster
reinen en andere groe
pen zijn tegen de 
plannen voor een 
bedrij fsverzamelgebouw 
tussen de geplande wo
ningen op het kermis
terrein .
Tenslotte is de winke
liersvereniging als 
enige een voorstander 
van woningen met hoge

Dit is Rein van Wijn
gaarden.Woont èn werkt 
in onze buurt. Rein is 
een goedlachse buurt
bewoner die altijd be
reid is om een praatje 
te maken. Hij is de 
trotse bezitter van 
een 27mc-apparaat (een 
bakkie) dat hij mee

re huren. Zij is van 
mening dat duurdere 
huizen mensen met ho
gere inkomens aantrek
ken, zodat er meer 
geld besteed zal wor
den in de buurt.Verder 
dringt de winkeliers
vereniging, samen met 
andere groepen, aan op 
meer groen en spoedige 
realisering van de 
speelstraten in de 1e 
en 3e Hugo de Groot
straat .
Tot zover enkele pun
ten van kritiek op het

voert in zijn volauto
matische glanzende o- 
ranje VW-kampeerbus.In 
de ether is zijn roep
naam: Chef Alfa 882. 
Door de week staat 
Rein in een kleurige 
stofjas aan de draai
bank van een hout- 
draaierij , één van de

meerj arenprogramma. 
Wanneer u opmerkingen 
heeft over het pro
gramma, dan kunt u tot 
november schrijven aan 
de gemeenteraadscom
missie voor de stads
vernieuwing en kunt u 
tot december schrifte
lijk reageren bij de 
gemeenteraad.Ondertus
sen gaan de acties 
voor verbetering van 
het woon en leefkli
maat in de buurt na
tuurlijk gewoon door.

Hans Hartman

weinige kleinbedrijven 
die nog in de buurt te 
vinden zijn. In het 
weekend rijdt Rein in 
een schitterend blauw 
pak, met z'n bakkie in 
z'n VW-bus door Neder
land en België.

Hans Hartman
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WAT DOET COBY 
IN DE REIGER ?

Een gesprek met 
de nieuwe peuterwerkster

Buurthuis de Reiger 
heeft een nieuwe peu
terwerkster : Coby Tj eb
bes. De buurtkrant ging 
natuurlijk meteen ken
nismaken."Kun je vroeg 
in de middag komen?" 
vraagt Coby, als ik 
haar opbel,"want daar
na heb ik teamvergade
ring en ik moet ook 
nog helpen het nieuwe 
programmablad te ver
spreiden." Coby komt 
uit Katwijk en woont

nu een paar jaar in 
Amsterdam. Hobby's: 
jazzballet en lezen. 
Sinds kort woont ze in 
de Admiralenbuurt, dus 
'lekker dichtbij haar 
werk. Vorig jaar kwam 
ze van school en sol
liciteerde een jaar 
lang als peuterwerk
ster. In de tussentijd 
werkte ze als uitzend
kracht bij Hulp Voor 
Onbehuisden en in een 
tehuis voor ongehuwde

moeders.
Ik vraag haar welke 
indruk ze van onze 
buurt heeft. "De men
sen lijken me erg bij 
de buurt betrokken. Ër' 
gebeurt hier van al
les" zegt ze. "Bij ons 
hebben we, voor zover 
ik weet, niet eens een 
buurtkrant." Dan raken 
we over haar werk aan’ 
de praat."Ik werk hier 
30 uur in de week.Meer 
uren schijnt niet te 
mogen,maar ik zou best 
full-time willen wer
ken .' s Ochtends heb ik 
de peuterspeelzaal. Er 
zijn 12 peuters, waar
onder twee Marokkaanse 
Twee ochtenden in de 
week is er een vrij- 
.willigster bij en de 
rest van de ochtenden 
werken de moeders bij 
toerbeurt mee. De rest

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
G rote  sortering B u ite n la n d s e  K a a s s o o rte n

=  O ok voor Relatie-Geschenken =

uit eigen keuken
LOEMPIA' S - SHASLIK -  SATEH 
KROKETTEN -  HAMBURGERSsnackbarJOLANDA

Fred.Hendrikstr. 125

VANDEN̂ BOŜ y , Sporthuis HARTE
\ ^  f * ôor a*uw p̂°rtart̂ e*en *

__ y  > o .a . .  B ilja r te n
.S c h ie ts p o r t  
.V e ld s p o r te n  * H e n g e ls p o rte n

f  V ' ' f '  f\Ö\ r̂et* H endrikstraat 109 'iJj/F ƒ L̂l9° Grootplein 13

 ̂ A m sterdam  
Tel. 020  8 4 2 2  33

\  SV J 2eHugodeGrootstr. 29 

Jan Evertsenstraat G2

mager

ZUURKOOLSPEK
100 gram 1 ■  0 0
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van de tijd wordt in 
beslag genomen door 
ouderavonden en andere 
vergaderingen zoals 
buurtpeuteroverleg(met 
peuterwerkers van an
dere buurthuizen), 
teamoverleg en algeme
ne taken die iedere 
stafkracht heeft. De 
ouders, de kinderen en 
ik maken samen de Peu- 
terkrant.De ouders be
slissen in alles mee 
wat met de speelzaal 
te maken heeft."

Bezigheden
Wat doen jullie nou in 
die peuterspeelzaal? 
"Van 9.15 tot 10.30uur 
is er vrij spel. Dan 
drinken we yoghurt en 
daarna doen we iets 
gezamenlijk. De kinde
ren bepalen wat we 
doen. Ze weten op die

leeftijd heel goed wat 
ze zelf willen.Je moet 
er wel op letten dat 
ze zich daarbij steeds 
verder ontwikkelen. De 
kinderen zijn tussen 
de twee en vier jaar

Coby Tjebbes

oud.Je moet er natuur
lijk niet teveel bij 
hebben die nog niet 
zindelijk zijn. We 
kleien, verven (met de 
vingers of met pen
seel) en tekenen. Soms 
spelen de kinderen va
der en moedertje of 
doktertje.Het kan best 
gebeuren dat een jon
getje dan voor moeder 
speelt. Ook houden we 
kringgesprekken, want 
je kunt heel goed een 
gesprek met ze hebben. 
Het buitenspelen le
vert wel wat problemen 
op. De tuin hierachter 
is erg vuil en de 
zandbak is vochtig. 
In verband met het 
drukke verkeer,doen we 
de kinderen soms aan 
een touw en dan gaan 
we naar de speeltuin."

Hans Hartman

^  UDO CORNER
Klaverjasclub de DRIESPRONG: 

ledere Zondagmiddag prijsklaverjassen vanaf 2 uur.

De Clercqstraat 82 op de hoek van de Bilderdijkkade
Iedere vrijdagavond om half 9 gezellig prijsklaverjassen 

in cafe LIDO CORNER

AARDAPPELEN, GROENTEN & FRUITGebr.EiipeHugo de Grootplein 10 tel.845589

Voor Parfumeriën, 
Cosmetica en 

Geneesmiddeleiï
DROGISTERIJ

J. WINTERS
Ze Hugo de Grootstraat Z7 
AMSTERDAM fe l.8 4 Z3 4 1
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IEDEREEN 
KENT HEM

Frans Treu regelt verkeer 
op Nassaukade

weer wat te regelen 
valt. Een inzitter van 
een auto die wat 
slecht heeft voorge
sorteerd en daardoor 
de vrije doorstroom 
van het overige ver
keer hindert, krijgt 
van Frans ongenadig op 
z'n donder. Hij maakt 
de man uit voor rotte 
vis. Frans mag natuur
lijk geen bekeuringen 
uitdelen, maar zo'n 
donderpartij lijkt mij 
ook niet mals, mis
schien erger dan een 
boete.... 1

Dienstje
Frans weer 
sta hier van 
negen tot 
een uur of 
vonds ben ik 
zo vaak omdat 
niet zo druk 
Omwonenden

terug:"Ik 
s morgens 
s middags 
zes. 'sA- 
hier niet 
het dan 

meer is." 
vertellen

HAAGSE POST“BEKI
"O, wat zijn wij zielig"

Frans Treu is 57 jaar 
jong, en staat sinds 
enige maanden het ver
keer te regelen op het 
kruispunt de Nassauka
de en de Clerqstraat.

Aangegrepen
Voor die tijd stond 
hij op de hoek van de 
Marnixstraat. Fransj 
"Ik ben nu een paar 
jaar werkloos, want 
NDSM is over de kop. 
Dag*r werkte ik als 
brandwacht." Hoe Frans 
erbij kwam het verkeer 
te regelen? Frans:"Ik 
wandelde een keer op 
de Rozengracht en toen 
werd er pal voor m'n 
neus een kind overre
den. Het was een jon
getje van twaalf,mors
dood. Dat heeft me zo 
ontzettend aangegrepen 
dat ik vanaf dat mo
ment het verkeer op 
het toen zeer gevaar
lijke kruispunt van de 
Marnixstraat ben gaan 
regelen."
Door aanleg van de 
vrije trambaan is het 
kruispunt totaal veran 
derd. Frans is toen 
maar van kruispunt 
veranderd omdat hij de 
hoek Nassaukade nu ge
vaarlijker 'vindt.

Boete
Ons gesprek wordt tel
kens even onderbroken 
als er volgens Frans

In het zich links noe
mende weekblad de 
Haagse Post heeft een 
paar weken geleden 
(2 aug. nr31) een re
portage gestaan over 
het wonen in de Staats 
liedenbuurt.
De journaliste Caro- 
lijn Visser keek 3 we
ken rond in de Fannius 
Scholtenstraat, Ben- 
tinckstraat, de Groen 
van Prinsterenstraat 
en de van Hogendorp- 
straat.

Somberheid
Negen pagina's lang 
lees je, dat in de 
Staatsliedenbuurt Su-

rinamers,Turken,Marok
kanen en Nederlanders 
niet met elkaar kunnen 
opschieten, het buurt
huis problemen heeft 
met de jongeren, er 
veel vuilnis op straat 
ligt en dat de buren 
elkaar het leven zuur 
maken vanwege geluids
overlast. Het artikel 
straalt één en al som
berheid uit en al gauw 
krijgt de H.P.-lezer 
een gevoel van blij 
dat ik daar niet woon.

Werkelijkheid
Visser ziet alles door 
een negatieve bril en 
vergeet dat allerlei



zesde jaargang nummer zeven

me echter dat Frans 
toch vaak's avonds een 
dienstje draait en dan 
tot een uur of twee in 
de nacht. Maar ondanks 
dat staat hij de ande
re dag weer op tijd op 
z'n post.

Vrolijkheid
Iedereen kent hem: De 
taxichauffeurs, poli- 
tie-agenten en trambe
stuurders zwaaien naar 
hem. Maar ook de mees
te voorbijgangers, ze
ker diegene die er da
gelijks voorbijkomen, 
roepen wat als groet 
naar Frans. Van veel 
mensen weet Frans on
geveer hoelaat ze ie
dere dag voorbij komen 
Frans brengt veel vro
lijkheid als ik de 
lachende gezichten en 
de zwaaiende armen zie 
In de loop der tijd

K” BUURT
mensen zich enorm in
spannen om de buurt 
leefbaar té houden. 
Veel mensen hebben hun 
woninkje prachtig op
geknapt . Verder hebben 
vooral jongere mensen 
bloembakken in de 
straten gezet.Met name 
de jongere mensen 
spannen zich enorm in 
om de buurt op te 
knappen. Ze knokken 
voor renovatie van de 
woningen of nieuwbouw 
enz. enz. Dat is een 
deel van de werkelijk
heid dat Visser vol
gens mij bewust (?) 
aver het hoofd heeft 
gezien.

hebben de supporters 
van Frans, hem van een 
volledige uitmonste
ring voorzien: Fluit, 
politiepet, pannekoek

Frans Treu-

wegwerkersvest en
zwart/witte manchetten 
Deze laatste zijn al
weer tamelijk versle
ten, dus als iemand

vervanging heeft? De 
vraag is of het ver
keer op de hoek Nas- 
saukade en de Clerq- 
straat er ook veiliger 
op geworden is.
Bij navraag blijkt de 
amsterdamse verkeers
politie dit niet te 
kunnen beoordelen: "De 
afgelopen jaren is het 
verkeersaanbod op de 
beide kruispunten
sterk gewijzigd", zeg
gen ze. Buurtbewoners 
menen dat het wel de
gelijk veiliger is. 
Vooral voor overste
kende kinderen en ou
deren die wat slecht 
ter been zijn, is het 
veiliger om over te 
steken. Wat de mensen 
uit de buurt betreft 
mag Frans er nog vele 
jaren staan.

Wim de Jong

Bedoeling
Carolijn Visser heeft 
het artikel niet ge
schreven voor mensen 
die in zo'n buurt wo
nen als de onze, maar 
voor de H.P.-lezer in 
zijn eengezinswoning

ver weg van Amsterdam. 
Wat heeft de Haagse 
Post eigenlijk voor 
bedoeling met dit 
stukje? In ieder geval 
niet om de buurt te 
verbeteren, want dat 
doe je door de aktivi- 
teiten te ondersteunen.
Tineke Bongaertz.-_

hoek Fannius Scholten-
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uw BUURTCAFÉ
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Alle W H IS K A S  van 2,09 voor 1 ,8 5

DIERENSHOP
T W EED E HUGO DE GROOTSTR.9SPITHORST

T E L .84 5 8 2 2

een n o b e w ie  z m k  , 
ner ouoeRutTse s&tv/ce !

' S L A G E R I J

’DORUS’
Z Hugo de Grootstraat ZO

GESPECIALISEERD
' i ' i i i i i n i i g f « ; j i i i i / i i i i r 4r  mtiwmFondue

-G o u rm e t^  
-Barbecue **• iy:'

Diverse panklare artikelen 
Cordon blue-kotelet Suisse-T Bonesteak

NATUURVOEDING
WIJ BIEDEN U EEN GROOT 
ASSORTIMENT PRODUKTEN 

ZOALS:
• Brood van Paul Année 

en Dr.Vogel.
I Onbespoten groenten 

van Proserpina.
• Eden oersappen.
• Hügli soepen.
• Paul Penders cormetica.
• Weleda produkten.
I Akwarius o.a. babyvoeding.
• Manna en Lima produkten.

TEVEEL OM OP TE NOEMEN.
Kom vrijblijvend kijken 
in de winkel of bel even

N IE U W  IN  ON ZE B U U R T '— ^

I v o " E D I N G S W I J
Hugo de Grootplein 20 
telefoon 020-848587
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