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INHOUD
ه  Morgen demonstreren tegen atoombewapening.Twee

Reiger-
buurtbewoners erover aan het woord. 
Fotoversiag‘ van het zeer geslaagde 
feest.ة

د ٣  Hoe het huurkomitê de leegstand in de buurt 
I O  wil aanpakken en hoe u mee kunt werken.
ه ء  Stadsvernieuwing rond het Fred، Hendrikplant- 
ا ٠  soen: hoelang zal dat duren? '

j Q E r  staat een molen in de buurt e^ als het aan 
I O  Bert ligt, blijft die bestaan.
En verder: w ^ r  een snackbar, nieuws van 't aard- 
gasfront, de buurtagenda en een stuk over ' 
gingen op sociaal-oultureel werk in onze buurt.

SEDAN KT
hebben, alle mensen die 
bloemen en planten gegeven 
.hebben, alle winkeliers 
die prijsjes voor de lote- 
rij gegeven hebben. Voor 
alle andere giften, kaar- 
ten en brieven. En de vele 
honderden die ons tijdens 
de feestdagen bezocht heb- 
ben.
ftortom: Allen die meege- 
werkt hebben op de een of 
andere manier, om het 60- 
jarig bestaan van ons 
buurthuis op deze geweldi- 
ge manier te vieren, heel 
hartelijk dank ؛إ؛

Buurthuis de Reiger

DONATIES
&ardga.skomite 2,50
،Jan 25,--
Mw. P.A. B.-T. 25,--

Het is niet mogelijk om 
iedereen persoonlijk te 
bedanken. Daarom: Alle 
vrijwilligers en vrijwil- 
liqsters die meegeholpen

HUGENOOTJESGratis advertenties voor 
vraag en aanbod zonder 
winstoogmerk.
WONINGRUIL: aang٠ ruime 2- 
k.woning met douche in Oud 
Zuid, ƒ178. Gevr. ruime 3- 
k.woning met douche, bal- 
kon. h.h.g.b. Tel.721275.

VERANTWOORDING
De buu r t k r a n t  ver- 
schijnt ٦ ٦  k eer per 
jaar en w o r d t  gratis 
huis aan huis b e z o r g d  
i n d e  Hugo ه و  Groot-/ 
?red. H e n d r i k b u u r t .
D oel is i nformatie te 
geven over zaken die 
onze buurt aan g a a n  « ١٦ 
a ktoeve 'groepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buu r t k r a n t  wordt 
ge d e e l t e l i j k  g e subsi-  
die e r d  via de buurt- 
hui z e n  de Reiger en 't 
Tre f p u n t  en o n tvangt 
de ove r i g e  inkomsten 
via a d v e r teerders en 
donateurs. De redaktie 
bçst a a t  uit buurtb e w o -  
ners en is geheel zelf 
standig en o nafhanke- 
lijk van d e  gen o e m d e  
b u u r t h u i z e n . A l l e  inge- 
zonden artike l e n , b r i e -  
ven, m e d e d e l i n g e n , w o r -  
den in pri n c i p e  ge- 
plaatst, o n der v erant-  
w o o r d e l i j k h e i d  van de 
schrijver, waa r v a n  de 
naaïïi bij de redaktie 
beke n d  dient te zijn. 
Pe reda ktie b ehoudt 
 chter het recht om،؛
s tukken te w e i g e r e n . 0- 
verige stukken val l e n  
onder v e r a n t w o o r d e l i j k  
heid van de redaktie.

GEZOCHT: man of vrouw met 
kennis van fotograferen en 
ontwikkelen en met zin en 
tijd om op woensdagavond de 
fotokursus voor beginners 
te ondersteunen. Geringe 
verg. is mogelijk. Inf. 
bij leke, buurthuis Tref- 
punt, tel: 842473.

محمأاءث9سمأمحة
I TMM- FSCHOUyUMK MAUASWAfr 16 1

R E D A K T I E
Ineke Bergveld 
Cor Bergveld 
Ivo Denisse 
Menno Evers 
Hans Hartman 
Alma Jongerius 
JanKuijk 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen
R edaktiaadresJan Kuijk, Fred. 
Hendrikstr. 130' 
tel: 864936, of 
Hans Hartman, 
Amaliastraat 16م 
tel860713 ؛.
Kopij
Moet binnen zijn 
vóór 6 december.De 
volgende buurtkr. 
komt uit op vrij- 
dagavond 18 dec.
Opiage
Nu 5000 ex. !؛؛



Buurtkrant Hugo de Groot

GEEN NIEUWE KERN
Vraaggesprek met twee buurtbe

bij de Nassaukerk.
* Hoe ben je ertoe ge- 
komen om aktief te zijn 
in de vredesbeweging?
Ger^ "Ik woonde pas in 
de wijk en ik vroeg op 
een gegeven moment wat 
er gedaan werd aan de 
vredesweek in de kerk. 
Daar ben ik mee begon- 
nen en we hebben toen 
met zes mensen besloten 
door te gaan. In het be- 
gin hebben we vooral 
veel gepraat ٠"
Hans: "Heel gewoon ei- 
genlijk; ik wild.e iets 
doen٠ Mijn bovenbuur- 
vrouw is een kennis van 
Fred en Annemarie, die 
heel aktief zijn in de

Al weken lang zijn de voorbereidingen gaande voor 
de grote demonstratie van 21 november tegen de 
kernwapens. Tientallen mensen in onze buurt 
hebben pamfletten gemaakt en verspreid, gesprek- 
ken gevoerd, buttons en steunkaarten verkocht, 
spandoeken geschilderd en opgehangen.
Niet alleen de laatste weken, maar al jaren zijn 
mensen in de buurt bezig met de vredesbeweging٠ 
Bij vele buurtbewoners is de afgelopen jaren 
aangebeld met de vraag of u een handtekening 
wilde zetten of affiche wilde kopen tegen de 
Neutronenbom. Vele kerkelijke mensen hebben op 
de een of andere manier te maken gehad met het 
Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)٠

met Hans, student fy- 
siotherapie, lid van de 
werkgroep $top de Neu- 
tronenbom. En met Gera, 
logopediste, lid van de 
IKV-kern Staatslieden- 
buurt en vredesdiaken

Wij van de buurtkrant- 
redaktie vonden de 21e 
november een goede aan- 
leiding om weer eens 
aandacht te besteden 
aan de vredesbeweging 
in de buurt. We spraken

Buurtkrant doet een 
dringend beroep op ie- 
dereen om mee te doen. 
Geen nieuwe kernwapens 

in Europa؛

Haarlemmerple^, waar zij al om elf uur een 
kleine manifestatie 
houden.
- De redaktie van de

٠٢١٠̂  buurt

Vooraf aan en naast het 
٠ grote ٠ gebeuren op het 
Museumplein zijn er nog 
enige evenementen voor 
onze eigen buurt:
- ©m half elf is De Rei- 
ger open en is er kof- 
fie. ©ok alsuniet mee 
kunt met de demonstra- 
tie, kunt u hieraan mee 
doen.
- Om elf uur is 't Tref- 
punt open. ©ok daar is 
koffie en gedurende de 
middag kinderopvang.- .©m twaalf uur gaan we 
samen met de Staatslie- 
den- en spaarndammer- 
buurt naar het Museum- 
plein. We verzamelen op het Hugo de Groot- 
plein. De andere 
buurten komen vanaf het
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WAPENS ■N EUROPA
woners uit de vredesbeweging

verder. De leuze is niet 
٤٥ radikaal. ٥^ bedoe- 
ling is om een zo groot 
mogelijke groep mensen 
blijvend te verenigen 
en oude verschillen te 
overwinnen.
Soms leidt dat tot te- 
leurstellingen als men- 
sen wel eens wat meer 
willen. Ik zou zelf oo^ 
best de kernenergie er- 
bij willen betrekken; 
daar ben ik net zo op 
tegen, maar binnen de 
aktie wordt daar eigen- 
lijk nooit over ge- 
praat. Dan zouden een 
heleboel mensen afha- 
ken, denk ik."
* Wat heeft het Inter- 
kerkelijk Vredesberaad 
met kerken te maken?
Gera: 'rIn 1962 verscheen 
er een rapport van de 
Hervormde Synode over 
dë kernwapens. Dat 
richtte zich vooral te- 
gen het gebruik ervan. 
Daarna is het IKV ge- 
start om de diskussie 
hierover op gang te 
brengen. Er zijn nu 9 
kerken bij betrokken. 
Als ik me vanuit het ge-؛■ 
loof met deze dingen 
bemoei, betekent dat 
niet dat ik met mijn 
plaats in de hemel be- 
zig ben, maar met mijn 
plaats op de aarde ٠
* Hoe zit Stop de N-bom 
in elkaar?
Hans:"Door de stad ver- 
spreid zit een aantal 
werkgroepen, die in hun 
buurt de zaak op poten

tige politici gesteld 
dat we eerst de kern- 
wapens moeten moderni- 
seren en dan pas kunnen 
onderhandelen ٠ Daar 
komt geen einde aan. Ik 
las in Bonn bij de e- 
norme vredesdemonstra- 
tie in oktober de leu- 
ze: Hoe bestrijd je 
alcoholisme met schnaps 
Dat is inderdaad de 
vraag. Je kunt de ont- 
wapening niet bevorde- 
ren door je steeds be- 
ter te bewapenen." 
Hans: "Stop de Neutro- 
nenbom stelt de moder- 
' van de kernwa-

pens centraal. Het uit- 
gangspunt van de aktie 
is: tot hier en niet

werkgroep. Toen heb 
ik een keer opgebeld 
(822685) en ben er naar 
toe gegaan."
* Kun je iets over de 
organisatie vertellen?
Gera: "Het IKV richt 
zich vooral op het ver- 
schijnsel van de kern- 
wapenwedloop ، Wij zou- 
den mensen uit het blok- 
denken willen halen, 
dat wil zeggen: we moe- 
ten ervan af dat je je 
'hier' bedreigd zou 
moeten voelen door 
'daar' en dat allerlei 
wapens hier nodig zijn 
om die anderen af te 
schrikken."
Steeds wordt door mach-

KOFFIE INLOOP 
OCHTEND

IEDERE DONDERDAG

ه
م

ABe vrouwen uit de buurt zijn welkom

5



Buurtkrant Hugo de Groot

GEEN NIEUWE KERNWAPENS
A M S T E R P A M .,21 N o v e m b e r

G een WIEUWE 
KERNWAPENS 
IN EU R O P A

een betere bestemming 
weten voor de miljarden 
die over de balk ge- 
gooid worden aan kern- 
wapens.
* Maken صا1ث  het nog mee؛ 
Nederland kernwapen- 
vrij?
Beiden; "Het zal wel 
moeten. ٥^ wereld gaat 
een ramp tegemoet, als 
het niet gauw afgelopen 
is met de kernwapenwed- 
loop."
Gera: "En ik •heb er geen 
behoefte aan om eventu- 
eel erna uit een schuil- 
kelder te komen en te- 
gen iedereen te zeggen 
dat ik toch gelijk ge-
had heb ...... ٠. '٠

Jan Kuijk

* wat verwacht je van 
?٦ november?
Beiden geloven dat het 
in de binnenstad zwart 
zal zien van de mensen. 
En dat zullen niet al- 
leen mensen zijn voor 
wie demonstreren heel 
gewoon is geworden, 
nieuwe groepen, die nu 
ook wl eens wat willen 
doen, zullen op die dag 
meegaan. We zijn intus- 
sen zo groot geworden 
dat niemand daar meer 
omheen kan. Je ziet dat 
Reagan en Luns bijna 
dagelijks een persbe- 
richt uitgaven dat het 
allemaal niets voor- 
stelt, dat de demon- 
stranten niet de meer- 
derheid vertegenwoor- 
digen. Maar hun poli- 
tiek zal het verliezen 
van de massa’s mensen 
die het zat zijn en die

(vervolg van blz. 5)

proberen de houden. 
Landelijk worden de 
grote akties begeleid 
en worden ook interna- 
tionaal kontakten on- 
derhouden٠ Er is ook 
een landelijk bureau 
wat, voor de materiaal- 
verspreiding zorgt."
* Wat doe je nou in de

Hans؛ Propaganda ma- 
ken ؛ geld bij elkaar 
zien te krijgen en af 
en toe iets organiseren 
om de aktie steeds uit 
te breiden. Normaal heb 
ik daarvoor éên avond 
in de week beschikbaar, 
maar nu is het wat druk- 
ker.
Gera: "In de buurt is 
de ïKV-kern een samen- 
werking tussen de Nas- 
saukerk, Prinsessekerk 
en Magdalenaparochie. 
Via diensten, diskus- 
sies en stukjes in kerk- 
blaadjes spreek je men- 
sen aan die zich anders 
misschien niet zo gauw 
met politiek bezig 
houden.

BUURTOPROEP v oo r de d em onstratie v an 21 NOVEMBER
buurtkrant Hugo de Groot, CPN-Hu- 
go de Groot-/Staatsl. buurt,huur- 
comité Hugo de Grootbuurt, IVKO- 
school, Freek van Kley (opbouw- 
werker), Nassaukerk, Openbare Bi- 
bliotheek, Prinse^ekerk,de PvdA- 
afd., de Rooie Vrouwen, Rob Ves- 
ters (sociaal raadsman), vrouwen- 
overleg Staatsl. buurt, --••• 
trum, wijkwelzijnsoverleg ٠

Vanuit de Hugo de Groot-/Staats- 
liedenbuurt wordt door de volgen- 
de instanties en groepen een be- 
roep op u gedaan om 21 november 
te demonstreren: ABC, Advokaten- 
kollektief, ANBO afd. 7, bewoners 
groep Fagelbuurt, buurtcomité te- 
gen fascisme, racisme en vreemde- 
lingenhaat, buurthuizen Reiger, 
Trefpunt, Ons Huis, en Witte Brug

6
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KINDERFEEST VOOR VOLWASSENEN
het slotfeest een leuke 
en gezellige middag 
maken. We hopen daarom 
dat er veel bezoekers 
komen. Tot zaterdag 12 
december, 3 uur in 
buurthuis 't Trefpunt. 
Hartelijke groeten van 
kinderen en leiding.

mogelijkheid om nog 
even wat te drinken en 
na te praten, 
u krijgt de gelegenheid 
om andere ouders, de 
kinderwerkster,kinder- 
werker en stagiaires 
een beetje te leren 
kennen. We willen van

noodt niet uit tot een 
prettige winkelsfeer. 
Het bestuur van de win- 
keliersvereniging doet 
dan ook alle moeite om 
die sfeer in goede ba- 
nen te leiden.
Wat wij niet in de hand 
hebben is de grote hoe- 
veelheid snackbars die 
ons te denken geeft. 
Wij hopen in ieder ge- 
val dat men niet gaat 
stunten, want dan gaan 
er opnieuw nodeloos ga- 
ten vallen en dit is 
voor niemand goed. (Met 
"stunten" wordt hier 
bedoeld dat men vanwege 
de grote konkurrentie, 
de prijzen laag maakt 
dat er te weinig op ver- 
diend wordt, zodat de 
zwakste winkels ten- 
slotte moeten verdwij- 
nen, red.ر
Wij wensen iedere 
snackbar dus een goede 
omzet in de "patat met" . 
Namens de winkeliers- 
vereniging ٥ . v/d Hare

PATAT MET
Naar aanleiding van het 
enorme aantal snackbars 
vooral rond het Hugo de 
Grootplein, vroegen 
wij de winkeliersvere- 
niging om een reaktie: 
Enkele weken geled؟n is 
er weer een nreuwe 
snackbar in de buurt 
geopend. Wij wensen de 
nieuwe eigenaar veel 
succes in z'n prachtig 
verbouwde zaak, die er 
smaakvol uitziet.
Wij van de winkeliers- 
vereniging zijn content 
met het feit dat er nu 
nog weinig of geen 
winkelpanden in de 
buurt zijn, die leeg- 
staan.
Voor de bewoners van de 
buurt zijn die lege win- 
kels ook naar en dat

In het Trefpunt gaat er 
weer heel veel gebeuren 
voor kinderen en straks 
ook voor ؛مما،  ouders. 
Wat is er aan de hand? 
De klups van het Tref- 
punt zijn al een tijdje 
diverse aktiviteiten 
aan het doe^ die met 
'feest' te m^k^ heb- 
ben. Dat is logisch als 
je bedenkt dat er heel 
veel feesten in aan- 
tocht zijn’.sinterklaas, 
kerst, oud en nieuw. 
Reden voor ons om daar 
eens wat extra aandacht 
aan te besteden. We wil- 
len dit thema 'feest' 
afsluiten op zaterdag 
12 december om 3 uur 
met een slotfeest.
De kinderen die in voor-• 
gaande periode iets 
voorbereid hebben,iets 
hebben gemaakt, kunnen 
dit laten zien aan hun 
ouders, vriendjes en 
vriendinnetjes, opa's^ 
oma's en buurtbewoners 
die geïnteresseerd zijn 
in wat het kinderwerk 
in het Trefpunt nu ei- 
genlijk doet.
Na het programma wat de 
kinderen voorbereid 
Iiébben, bestaat er de

UITSLAG LOTERIJ
904 (hoofdprijs ƒ 100]
126 128 130 156 184
197 209 231248 257
300 307 342 353 355
375 376 380 382 393
412 438 444 447 465
475 513 547 556 562
580 599 624 650 655
682 765 766 802 882
924 931 940 988 995

Na afloop van de festi- 
viteiten in De Reiger 
bleek dat tientallen 
prijzen van de loterij 
niet afgehaald waren. 
Ieder die nog loten 
heeft؛ kijk bij de on- 
derstaande lotnummers 
of u een prijs gewon- 
nen heeft en kom met uw 
lot(en) naar de Reiger. 
De nummers zijn 41



Buurtkrant Hugo de Groot

DE REIGER VIERDE FEEST
ONS HW$ RAAMPOORT 60 JAAR

via, via, lukte het ons 
toch een. heleboel bij 
elkaar te trommelen. 
Het werd een onverge- 
telijke avond.
Ons Bondslied van de 
O.H.J.B. (Ons Huis Jon- 
garenbond) "waar ga je 
heen kameraad, waar- 
heen?" werd door ieder- 
een staande, want zo 
hoorde dat in die tijd, 
uit volle borst meege- 
zongen. En natuurlijk 
hebben we nog even ge- 
volksdanst.
De avond zou tot 10 uur 
duren, maar het werd 11 
uur en dat betekende het 
onverbiddelijke einde 
van een heerlijke a- 
vond. 't Had voor ons 
nog uren kunnen duren. 
Dank aan het zangkoor 
dat zulke leuke liedjes 
ten gehore bracht. En 
dan aan Ruud en z'n 
medewerkers voor de 
uitstekende verzor- 
ging. Het was onverge- telijk.
Nel(lie) Westenberg- 
Duisdeiker

je kaler en sommigen 
(de heren dan nog al- 
tijd) een ietsje dikker 
geworden. Je dacht: wat 
eon bekend gezicht,even 
de naam vragen, en dan 
wist je het weer. En dan 
maar lachen. Een paar 
weken hadden we de tijd 
om'alle jadressen. op te 
sporen. Dat viel niet 
mee, want vooral de 
meisjes onder ons had- 
den door hun trouwen an- 
dere namen gekregen en 
ook waren velen naar 
buiten getrokken. Maar

Reünie in de Reiger 
(voorheen Raampoort) 
30 oktober 1981. 
Eindelijk was het zo 
ver. De avond waar we 
naar hartelust herin- 
neringen konden opha- 
len. Me^en die elkaar 
in 35 tot 40 jaar niet 
meer hadden gezien. Of 
je rond de 20 jaar bent 
of tegen de 60 aanleunt, 
daar zit wel een gene- 
ratie tussen.' Hoewel, 
velen waren toch niet 
zo heel erg veranderd, 
ja,grijzer en een beet

• I ٠؛'••

8
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Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTHUIZEN IN DE KNEL
Nieuwe bezuinigingen treffen de buurt

de koppeling wel dege- 
lijk gemaakt.
Gevolgen zullen zijn, 
dat klubs moeten ver- 
dwijnen en dat klubs 
nog duurder worden. 
De druk, die er op de 
vrijwilligers en de 
vaste medewerkers ligt 
zal ook nog groter 
worden. De vraag naar 
aktiviteiten groeit, 
dat merken de buurt- 
huizen in onze buurt 
heel duidelijk. Vol- 
wassenen willen leren, 
tieners en jongeren 
willen klubs, en er is 
grote behoefte aan ak- 
tiviteiten voor kinde- 
ren, maar ook de be- 
jaarden willen hun be- 
staande aktiviteiten 
niet zomaar opgeven.

Krachtig protest
In de buurthuizen zijn 
er plannen om een krach- 
tig protest te laten 
horen ٠
De deelnemers, vrij- 
willigers en de mede- 
werkers van buurthuis 
't Trefpunt hebben in 
ieder geval al een ak- 
tieko®itee gevormd. ه0ط  
vanuit de Reiger zullen 
de ontwikkelingen op 
de voet worden gevolgd. 
Er zal een delegatie 
naar de hoorzitting 
gaan in Krasnapolsky 
op 25 november a.s.
Margot Kaldenbach,
' 't Trefpunt.

De gemeente heeft toe- 
gezegd half november 
met de verwerking te 
komen van alle r^akties 
Op 25 november is er 
een hoorzitting in 
Krasnapolsky.

6% Operatie

Inmiddels zijn er na 
het verschijnen van de 
Raamnota nog andere 
ontwikkelingen geweest 
De Gemeente heeft in 
het kader van de Ge- 
meentebegroting 1982 
een grote bezuinigingS" 
operatie ingezet. Dit 
om tegemoet te komen 
aan allerlei bezuini- 
gingsmaatregelen van- 
uit Den Haag. Bij alle 
Gemeentelijke Diensten 
en bedrijven moet er in 
1982 6% bezuinigd wor- 
den. Dus ook bij club“ 
en buurthuiswerk. (Ook 
de werkzaamheden die 
vallen onder de Rijks- 
bijdrageregeling soci- 
aal-kultureel werk moe- 
ten daaraan mee gaan
doen ٠ ر
In stukken van de Ge- 
meente Amsterdam wor- 
den allerlei posten ge- 
noemd waar volgens hen 
op bezuinigd kan worden 
©ok hier worden dan het 
buurt- en klubhuiswerk, 
het speeltuinwerk,
volksdans-verenigingen 
en sportverenigingen 
weer gepakt.
Was er in het voorjaar 
nog het smoesje dat de 
Raamnota geen bezuini- 
gingsnota was; nu wordt

In de buurtkrant van 
september hebben we 
iets verteld over de 
Raamnota Sociaal-Kul- 
tureel Werk. Een no^a 
die de Gemeente in het 
voorjaar heeft uitge- 
bracht over het klub- 
en buurthui swerk het 
Speeltuinwerk, jeugd- 
en kinderverenigingen en het jongerenwerk. We 
hebben toen beloofd 
daar nog eens op terug 
te komen.
We zeiden toen al, dat 
de nota voor wat be- 
treft de Hugo de Groot- 
buurt waarschijnlijk 
slecht zou gaan uit- 
pakken. Eén of twee 
buurthuizen zouden mis~ 
schien dicht moeten, 
personeel zou weg moe- 
ten, maar ook het ver- 
enigingsleven kan in de 
knel komen.

Buurtreaktie
Inmiddels zijn er over 
deze nota een aantal 
hoorzittingen geweest 
in de hele stad. Daar 
bleek dat er niet al- 
leen vanuit onze buurt 
een storm van protest 
kwam.
Schriftelijk is er van- 
uit onze buurt gerea- 
geerd door buurthuis 't 
Trefpunt en de Reiger، 
Zijpeden dat in samen- 
werking met de buurt- 
huizen uit de staats- 
]iedenbuurt. Ook vanuit 
het wijkcentrum is er 
een brief geschreven 
waarin verontrusting 
werd uitgesproken٠
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BUÜRTAGENDA
BUURTOVERLEG

matie gegeven worden 
over:
- het buurtgericht ver- 

zorgingstehuis 'dat 
aan de van Reigers- 
bergenstraat zal ko- 
men.

- nieuwbouw op het Jan 
van Galenterrein.

- Plannen van de Ge- 
meente voor verschil- 
lende delen van de 
buurt.

- en wat er verder ter 
tafel komt.

Wij hopen op uw komst, 
Namens de voorberei- 
dingsgroep,Ad van Hees- 
wijk.

ENGELS
In januari starten we 
weer met een kursus en- 
gels voor beginners op 
de maandagmiddag. 
Belangstellenden kun- 
nen zich vanaf nu opge- 
ven bij de Reiger 
(845676) .

Op maandag 23 november 
om 8 uur s' avonds is 
er in buurthuis de Rei- 
ger, Van Reigersber- 
genstraat 65, tel. 
845676 , weer een buurt- 
overleg.
Iedereen met vragen, 
opmerkingen of planne- 
tjes die met de buurt 
te maken hebben is van 
harte welkom.
Verder zal er wat infor-

GYM 4Q-
Op onze gymnastiekklub 
is nog steeds plaats 
voor vrouwen boven de 
40. u bent welkom op 
dinsdagochtend van 9.30
- 10.30 uur in de Rei- 
ger. Kosten 45 م,- per 
kwartaal ٠

FEEST
dag van kunnen maken 
met zang, muziek, ar- 
tiesten, lekker eten en 
drinken en vooral een 
goede kerstsfeer؛ 
Diegenen, die belang- 
stelling hebben, kun- 
nen kontakt opnemen met 
het buurthuis,dan krij- 
gen ze alle informatie 
thuisgestuurd ؛ ؛
De Reiger (tel.845676)
OPEN HUIS REIGER
Het Open, Huis in de 
maand november zal niet 
zoals eerder aangekon- 
■■ digd op de 22e maar op 
de 29e plaatshebben, 
u bent welkom vanaf half 
twee. De goede Sint zal 
ons met een bezoekje 
vereren. Komt dat zien.

HONGERIGE HEREN
voortreffelijk. Iets 
voor u? Bel dan even 
naar de Reiger (845676)

OUDER WORDEN
1 december om ٦٠ uur. 
Na afloop napraten met 
een kop koffie.
Toegang gratis. Koffie 
50 cent. In de Reiger, 
van Reigersbergenstr. 
65.

Vanwege storing in de 
filmapparatuur is de in 
de oktoberkrant aange- 
kondigde vertoning van 
de film "wissel op de 
toekomst" niet doorge- 
gaan. Herhaling dus en 
wel op dinsdagochtend

ENGELS
Naar aanleiding van on- 
ze oproep in de vorige 
buurtkrant zijn er een 
aantal aanmeldingen 
binnen gekomen. We gaan 
dan ook starten en wel 
op maandagavond 11 ja- 
nuari. Wilt u nog mee- 
doen? Dan kan dit. Geeft 
u dit dan wel even door 
voor de startdatum, 't 
Trefpunt (tel. 842473). 
Kosten voor de kursus 
zijn ƒ 54,-voor 12 les 
sen. Tijd: maandagavond 
van 8 uur tot half 10. 
Leiding: Connie Men- 
ting.

KURSUS
Eind december stopt de 
fotokursus. De doka 
komt hierdoor vrij op 
de woensdagavond. We 
kunnen dan een nieuwe 
beginnersgroep starten 
Weet je nog weinig of 
niets van fotograferen, 
maar lijkt het je leuk 
om te doen. Geef je dan 
op■ bij buurthuis 't Trefpunt (tel. 842473) 
liefst voor de kerst. 
Bij voldoende belang- 
stelling (8 aanmeldin- 
gen) kunnen we gaan 
starten.

Er is nog één plekje 
vrij op onze mannen- 
koo^kl^b. Al drie keer 
hebben de heren hun han- 
den in het vuur gesto- 

Het ؛ken en met succes eten na afloop smaakte

len. We hebben hierbij 
begeleiding vaneen stu 
dent van de toheel- 
school.Lijkt het je wat 
Bel dan naar Jan Kuijk 
tel',864936 (ervaring is 
niet nodig.

De tijd van de grote 
feesten staat weer voor 
de deur إ Het wordt bui- 
ten koud en guur, maar 
binnen warm en gezellig. 
Ook in de Reiger, waar 
we 29 november, op zon- 
dagmiddag,sinterklaas- 
feest gaan vieren. Dit 
komt dan in de plaats 
van het open huis in no- 
vember.
En dan natuurlijk weer 
de kerstviering. Op 
eerste kerstdag zijn 
zo'n veertig buurtbe- 
woners weer welkom van- 
af de koffie-met-kerst- 
brood ’ s ochtends tot 
de koffie na het diner. 
Diegenen, die de afge- 
lopen jaren het feest 
hebben meegemaakt we- 
ten dat we er met z'n 
allen een hele fijne

TONEEL
De buurttoneelgroep 
zoekt nog een paar en- 
t^؟usiaste spelers. We 
zijn pas een paar we- 
ken bezig en we "oefe- 
nen" in de regë3؛r"؟’ëÖt“3؛،e 
zondagmiddag- of avond. 
We zijn nu met 5 men- 
sen. De komende weken 
willen we eerst nog wat 
basisoefeningen doen en 
daarna bezig gaan met 
het maken van een stuk 
dat aan zal moeten slui- 
ten bij aktüele zaken 
die in onze buurt spe-

BEWEGEN EN DANSEN
tes en ooms.
Heb je zin, kom dan eens 
een keertje kijken en 
doe mee.

D O K A
Iedereen uit de ^ ١١١٣؛ - 
kan gebruik maken van 
de DOKA voor ontwikke- 
len van eigen foto 1s. 
Je kunt de DOKA huren 
voor een middag of een 
avond, kosten ƒ 2,- 
(vloeistoffen aanwezig 
papier zelf meenemen).

Kinderen van 7-10 jaar 
opgelet I De cursus dan- 
sen en bewegen is van 
dinsdagmiddag verscho- 
ven naar woensdagmid-, 
dag. Je kunt vanaf 18 
november,samen met Teja 
Vossen,dansen en bewe- 
gen in buurthuis ' t Tref 
punt van half 2 tot 
half 3. De kosten zijn 
ƒ 10,- per maand. 
Zaterdag 12 december 
zal er een voorstelling 
gegeven worden voor Û U -  

ders,opa's, oma1s, tan-

INSCHRIJVEN PEUTERZAAL
op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. 
Peuters kunnen mini- 
maal 3 en maximaal 4 
ochtenden terecht ٠ 
Speelzaal I: ƒ 12,50 per 
week (ongeacht het aan- 
tal ochtenden)، 
Speelzaal II: ƒ 10.00 
per week (ongeacht het 
aantal ochtenden).

Peuters van 2 tot 4 
j aar kunnen op onze 
speelzalen geplaatst 
worden.Speelzaal I is open van 
maandag tot en met vrij- 
dag van 9. 00-12. 0-0 uur 
Peuters kunnen mini- 
maal 3 en maximaal 5 
ochtenden terecht. 
Speelzaal II is open

5, in 't Trefpunt. u 
kunt niet telefonisch 
uw kind opgeven. Komt 
u zelf even langs, zo- 
dat wij u uitgebreide 
informatie kunnen ge- 
ven. Vraagt u naar Hel- 
ga of Francis. Natuur- 
lijk kunt u wel tele- 
fonisch informatie
krijgen. Tel. 842473.

u kunt uw kind opgeven 
voor één van onze speel- 
zalen. Het is goed uw 
kind tijdig in te schrij 
ven, want de wacht- 
tijd is ongeveer drie 

" Inschrijven
kan vanaf lh jaar.
We hebben een vast in- 
schrijfuur ٥? donder- 
dag van half 4 tot half
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BESTRIJDT DE LEEGSTAND
in een door hen aange- 
vraagd gesprek met de 
buurtambtenaren zeker 
^er sprake brengen 
eisen dat het snel be- 
woond wordt.

Huurspreekuur
Het spreekuur zal van- 
af nu niet meer op de 
vaste maandag en woens- 
dag plaatsvinden daar 
we te weinig tijd heb- 
ben en de hoeveelheid 
mensen varieerde van 
nul tot vijf of meer, 
zodat we er af en toe 
voor niets zaten. Maar 
mocht u vragen hebben 
over huurzaken of ach- 
terstallig onderhoud 
en dergelijke dan kunt 
u altijd bellen naar 
het Trefpunt (842473) 
waar u dan het tele- 
foonnummer van een van 
ons krijgt. Dan zullen 
wij u zo goed mogelijk 
proberen te helpen.

Ivo Denisse

handel komen, in de 
Fred. Hendrikstr ٠( voor- 
heen kapperszaak) komt 
een nog onbekend be- 
drijf, de voormalige 
fietsenstalling van 
Cos Rijnsburger in de 
Oldenbarneveldtstr. is 
een loodgieterszaak ge 
worden en op de hoek 
is een -vijfde- snack- 
bar gekomen ٠ De ver- 
bouwing van het Rabo- 
pand blijft evenwe1 
erg vaag. Iets anders 
is de nu al weer zo'n
2 jaar durende leeg- 
stand van de oude melk- 
winkel van Klompmaker 
op de hoek Gerard 
Schaepstr. / Fred. Hen- 
drikpl. Cfficieel mag 
hier geen bedrijf.m£er 
komen en dient het verr 
bouwd te worden tot 
woning. De eigenaar 
zegt al vanaf juni dat 
hij het verhuurd heeft 
maar wie tussen de la- 
kens doorkijkt ziet dat 
er weinig mee gebeurt. 
Het huurkomité zal dit

In de twee voorgaande 
buurtkranten heeft het 
huurkomitéuopgeroepen 
adressen door te geven 
van woningen die al 
langer dan 3 maanden 
leegstonden. We hebben 
er nu zo'n 20. binnenge- 
kregen die we stuk voor 
stuk hebben nagetrokken* 
Enkele etages bleken 
inmiddels al weer be- 
woond te zijn en een 
zeer klein aantal kwam 
niet voor in het dis- 
tributiebestand van het 
GDH. Van de overige 
etages hebben we de 
adressen naar het GDH 
gestuurd, vergezeld van 
een brief - een af- 
schrift ervan is naar 
de Gemeenteraad gegaan- 
met daarin de eis dat 
٠٢ binnen 3 weken wat 
met deze adressen moet 
gebeuren omdat we an- 
ders zelf mensen zul- 
len moeten zoeken ٠ Want 
die woningen moeten 
maar eens urgent be- 
woond worden.Indevol- 
gende buurtkrant hoort 
u ér meer over.
Bel voor leegstand "de 
nummers 860767.845676İ

Winkels
De leegstand van win- 
kelpanden, waar zowel 
huurkomité als winke- 
liers wat aan wilden 
doen, is gelukkig aan 
het afnemen. De winke- 
liers zijn er na het 
inwinnen van informatie 
achter gekomen dat en- 
kele ervan inmiddels 
weer verhuurd zijn. Zo 
zal op het Hugo de 
Grootplein een keuken-



Buurtkrant Hugo de Groot

ROND HET FREDERIK HEN (
Afwachtend wonen of ا

kan het gebeuren dat 
ze alleen naar de me- 
ning vragen die ze 
zelf h©ren wil.

Enquete
Zo werd er in ^e^ voor- 
jaar een 11 enquete" ge- 
houden. Maar de Gemeen- 
te vroeg alleen de me- 
ning van bewoners die 
willen wachten tot er 
een nieuwbouwwoning in

E؟ T  f f؛:

uitgevoerd worden.
Als "bewonersgroep Fa- 
gelbuurt" hebben we 
steeds voor de laatste 
mogelijkheid gekozen. 
We vinden een aan- 
tal woningen zo slecht 
dat er zo snel moge- 
lijk nieuwbouw moet 
komen. Door druk op de 
ketel te houden hebben 
we er al een paar keer 
voor gezorgd dat plan- 
nen die in een la ver- 
dwenen waren weer bo- 
ven tafel kwamen. We 
zijn ervan overtuigd 
dat de plannen nog meer 
vertraagd zouden zijn 
als we dat niet gedaan 
hadden, ©m dat vol te 
houden is het nodig dat 
bewoners regelmatig de 
koppen bij elkaar ste- 
ken. Dan pas kunnen we 
de Gemeente duidelijk 
maken wat we zelf wil- 
len. De Gemeente wil 
ook graag weten wat be- 
ners willen. Maar dan

Dat er rond het Fred. 
Hendr.plantsoen nieuw- 
bouw komt is onderhand 
wel zeker. De plannen- 
makers zijn er al ja- 
ren mee bezig, en de 
toestand van de be- 
staande woningen is er 
ook naar. De vraag is 
echter steeds wanneer 
die plannen eindelijk 
uitgevoerd worden. . 
Door de Gemeente wor- 
den steeds jaartallen 
genoemd waar bewoners 
rekening mee moeten 
houden. Maar steeds 
weer blijken die voor- 
uitzichten niet te 
kloppen.
Bewoners hebben dan 2 
mogelijkheden. Of rus- 
tig afwachten tot de 
Gemeente in eigen tem- 
po doet wat ze beloofd 
heeft, of bij de Ge- 
meente druk op de ke- 
tel houden zodat de 
plannen niet vertragen 
maar zo snel mogelijk

| ي ٢٠٠٢ عءممحمب ي I , ;<« اأان

أ أ ا : ا
16



zevende j'aargang nummer tien

DRIK PLANTSOEN FRED.
een vlotte verandering

gaat duren moeten be- 
woners er op aandrin- 
gen dat er zo snel mo- 
gelijk een bouwplan 
gemaakt wordt.

Projekt 3
Fred. Hendr.pl.56“ 
Globaal geldt hier het- 
zelfde als wat bij ge- 
deelte II beschreven 
is. Alleen is het hier 
nog belangrijker dat er 
een bouwplan gemaakt 
wordt. Zolang dat niet 
gebeurd is kunnen bewo- 
ners pas weg als hun 
woning onbewoonbaar 
verklaard wordt. De Ge- 
meente had beloofd al 
met het ontwerpen van 
een bouwplan te begin- 
nen, maar we hebben nog 
steeds niets gehoord♦ 
Heel in 't kort hebben 
we beschreven hoe de 
zaken er voor staan. 
Voldoende om te laten 
z ien dat de Gemeente 
haar eigen planning 
volgt als bewoners 
niet duidelijk hun 
wensen laten horen.

Uitnodiging
Om uitvoeriger met el- 
kaar over deze drie 
plannen te praten heb- 
ben wij een zaaltje 
gereserveerd in de Jo- 
hanneskapel, Jacob
Catskade 11 op dinsdag 
24 november om 7.30 uur 
Dan kunnen we van 
elkaar horen wat we 
willen؛ afwachtend W O -  

nen of een vlottere 
verandering. Bewoners— 
groep Fagelbuurt

]  IT

■I Fagelsraat T T T ^ rا|ه -ت ه
;Straat

J7 t/m 49

zijn. Maar de plannen 
daarvoor zijn nog niet 
door de provincie goed- 
gekeurd. Het is daarom 
nog onzeker wanneer de 
bouw kan beginnen, uit- 
stel is mogelijk. Als 
de bewoners daar niet 
op willen wachten zou- 
den de eersten over 
ruim een jaar kunnen 
verhuizen. De Gemeente 
kan namelijk op dit mo- 
ment met de onteige- 
ning beginnen.

Projekt 2
Fagelstr. 1-35.
Het is de bedoeling van 
de Gemeente dat hier 
pas gesloopt wordt als 
er weer woningen staan 
in gedeelte I. Dat be- 
tekent dat bewoners 
pas over 3إ â 4 jaar 
kunnen verhuizen. Maar 
als bewoners toch niet 
naar gedeelte I willen 
verhuizen kan dat wel- 
licht iets sneller. Om 
echter de zekerheid te 
krijgen dat het niet 
nog langer dan 4 jaar

ا / ق .40حم

٣oو-اء CD to

H ة ٢+H- H- ٥١٢م ٧-ا و
r+ ٠١د

,قاصإل°ص
أءآ ء ح م حم

de buurt klaar is. De- 
genen echter die hun 
woning zo beu zijn dat 
ze zo snel mogelijk 
willen verhuizen wer- 
den niet naar hun me- 
ning gevraagd. Het is 
daarom belangrijk dat 
iedereen zich een me- 
ning vormt en die me- 
ning ook laat horen. 
Anders doet de Gemeente 
wat haar het beste uit- 
komt. In de Fagelbuurt 
gaat het om 3 projek- 
ten. De vooruitzichten 
en mogelijkheden daar- 
van moeten we apart be- 
kijken.

Projekt 1
Fred. Hendrikpl.40-54/ 
L. Tripstr* 2-16/Fagel- 
str. 37-49.
De meest optimistische 
visie van de Gemeente 
gaat er van uit dat de 
bewoners hier nog ± 2إ 
jaar moeten blijven 
wonen. De vanuit de 
verwachting dat dan de 
woningen in het "Gat 
van Groenen" klaar

17



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURT VAN TOEN

ONGER
Ik loop veel te wande- 
len in onze Hugo de 
Grootbuurt, er veran- 
dert hier en daar wat 
maar niet opzienbarend.
Maar nu de toekomst.
Dat is wel opzienba- 
rend. Nieuwbouw op het 
Kermisterrein b،v، (Jan 
v. Galenstraat), sloop 
en nieuwbouw Fagel- 
straat, nieuwbouw Gat 
van Groenen (Fr.Hendr. 
pl.)/ Oidenbarneveldt- 
plein: kleine nieuw- 1 
bouw. Mensen ik kan nog 
wel doorgaan, maar waar إ 
het mij .om gaat is de إ 
Gilles van Ledenberg إ 
straat: de percelen 
waar voorheen D^rk v.d. إ 
Mark zat. Deze percelen إ

De rechterfoto geeft 
een beeld van het uit- 
zicht dat men vroeger 
had vanuit de van 01- 
denbarneveldtstr. waar 
toe al huizen stonden. 
Links van de molen 
(het Luipaard) staat de 
'Otter'.

Op de onderste foto ziet 
u een van de laatste 
molens die vroeger hier 
in de buurt stonden. 
Deze hier is ± 1915 ver- 
dwenen en moest plaats 
maken voor de woningen 
aan de Zaagmolenstraat. 
Op de achtergrond ziet 
irhet Frederik Hendrik- 
plantsoen.
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staan al geruime tijd 
leeg en worden verwaar- 
loosd. En nu komt mijn 
ongerustheid en fanta- 
sie. Stel nu dat de 
percelen gesloopt wor- 
den, dan komen ook de 
gedeeltelijk omtmantel 
de molen "De otter" en 
opstallen دل1تاهه  te lig- 
gen. Gelukkig is in de 
opstallen de houthan- 
del Van der Bijl ge- 
vestigd. De^e firma ge- 
bruikt en onderhoudt de 
molen en opstallen 
sinds ل8ل7م  Dan wordt er 
misschien gedacht: dit 
kan ook wel weg en daar 
ben ik ongerust over. 
"De Otter" en opstal- 
len zijn een brok his- 
torie een een uniek 
stukje Amsterdam.
Zijn ermensen die deze 
ongerustheid met mij 
delen, laten ze dan re- 
ageren bij

Bert van Klaveren 
Rombout Hoogerbeetstr. 
26".

UST OVER DE OTTER
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De gasprijs kan en moet omlaag؟!!!!

VERHOGING ONNODIG

tig tegenkomen op het 
Hugo de Groot piein. 
Daar kuntu ook uw bij- 
drage ieveren aan de 
sinds kort gestarte 
landeiijke handtekenin 
genaktie, stickers ko- 
pen waarmee u uw onge- 
noegen aan het C.E.B. 
kenbaar maakt, meer in- 
formatie krijgen over 
gespreid betalen etc. 
BENT u GNTEVREDEN OVER 
DE GASPRIJS? LAAT DIT 
DAN MERKEN. ER ZIJN MO- 
GELIJKHEDEN GENOEG. 
Kontaktadressen:Buurt- 
huis de Reiger, buurt- 
huis 't Trefpunt en 
Anneke Paehlig, Fred. 
Hendrikstr. 102 ٠' ' ١  
Tel. 82.64.09.

ten uit hun mond moeten 
sparen.Misschien is het 
biju thuis nog niet 
ver, maar uw beurs is 
ook niet onuitputte- 
lijk. Het aardgascom- 
mittee in de Hugo de 
Grootbuurt zet zich 
daarom in vöór een ander 
energiebeleid en t§؟en 
de gasprij sverhogingen 
En dat doet zij niet 
alleen. In de loop der 
tijd heeft het verzet 
zich uitgebreid over 
heel Amsterdam én over 
de rest van Nederland. 
Alleen op die manier kan 
men nu nog protesteren. 
ALLEMAAL SAMEN 
Om u wat meer informa- 
tie te geven over de 
nederlandse energiepo- 
litiek en de achter- 
gronden van de gas- 
prij sverhogingen wordt 
er landelijk een krant- 
je uitgegeven. Voor dit 
krantje en voor verdere 
informatie kunt u te- 
recht bij onderstaande 
adressen. Maar u zult 
leden van het aardgas،.- 
committee ook regelma-

In een vorige afleve- 
ring van de buurtkrant 
hebben wij u verteld 
over de aardgasaktie. 
Dat deze aktie nog 
steeds noodzakelijk 
is blijkt uit het 
voornemen van onze 
nieuwe regering om met 
ingang van 1 januari de 
gasprijs opnieuw te 
verhogen. Nu gaat de 
prijs weer met ruim 8 
cent per omhoog. Voor 
een doorsnee gezin be- 
tekent dit 20 30 ق gul- 
den per maand mêêr. En 
er liggen alweer nieuwe 
plannen klaar. Als het 
aan de Gasunie ligt, 
wordt de prijs op 1 juli 
1982 nogeensmet4 cent 
verhoogd en wordt op 
langere termijn de gas- 
prijs gekoppeld aan de 
(veel hogere) prijs van 
de huisbrandolie.
Het gas wordt dus steeds 
duurder terwijl de win- 
ningskosten gelijk
blijven. Het gas is in- 
middels zo duur dat men- 
sen met een uitkering 
zich letterlijk het e
MANIFESTATIE • AMSTERDAMSE BASISGROEPEN IN PARADISO 21 NOVEMBER

Er is dan ook een heel skala van 
' op touw gezet dat er-

voor moet zorgen dat de entreeprijs 
van ƒ 5,- met graagte betaald wordt. 
Paradiso is open van vijf uur 
's middags tot êén uur 's nachts. 
Er worden eigengemaakte soep, kof- 
fie, thee en broodjes verkocht,men 
kan buttons, T-shirts, affiches 
bewonderen en voor een luttel bedrag 
overnemen. Theater- en muziekgroe- 
pen zullen optreden, onder andere 
Proloog en Capsones.

Geen vrede met kernenergie. Dat is 
het motto waaronder Amsterdamse ba- 
sisgroepen tegen kernenergie op za- 
terdagavond 21 november een bene- 
fietmanifestatie organiseren in 
Paradiso.
Het doel van de manifestatie is geld 
in te zamelen voor de basisgroepen, 
die met ernstige financiële proble- 
men te kampen hebben en toch door 
willen gaan met hun akties tegen 
kernenergie.Verder wordt informatie 
gegeven over basisgroepen en basis- 
demokratie.
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*TIS JE E K E N  
S IR A n n E

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt، Met z’n allen.
’t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het sehoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ,,het” in 
de goot te doen, zet de zak dieht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
belde Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk,تمو؛؛إإ en ze doen het graag!

/TflO/REIftiGinGRm/TEftOWn 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
KEES PRINS

2 4 H u g o  d e  ( M o t s t r a a t 2ء
BIJ ONS EEN GROOT ASSORTIMENT AAN RAUWKOST EN 

VERS GESNEDEN GROENTEN

VOOREERSTE KLAS GROENTE ،èFRUIT

صمم£ص
Da Costakade 3 Q
Hoek de Clercqstraat

^ءاء 183716

SLAGERIJ

h . a

Sinds 1882 het Beste!



SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas

DIVERSE SOORTEN 
BUITENLANDSE PATE

2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK
& KNSPTECHNIEK
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Fred. Hendrikplantsoen 102 teL 843089
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