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T O E E IG E N
STPAADE

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet. 
Doen! Dat helpt, ^ e t  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 dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag؛E5EE
A R D /R E in iG in G  A m /T E R O flm  2 e Hugo de G rootstraat, tel. 84 5 9 1 ه  .

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
KEES PRINS

ل Hugo ء2 آ  Grootstraat 24
BU ONS EEN GROOT ASSORTIMENT AAN RAUWKOST EN 

VERS GESNEDEN GROENTEN

VOOREERSTE KLAS GROENTE<ÊFRUIT

D a  Costakade ^ ٠
Hoek cle Clercqstraat 

Tel. 183716

S L A G E R I J

h . a

Sinds ط ا  Beste!

miJtenbum
^  [BANKETBAKKERIJ

Frederik 

Hendrikstraat 90

Jj tel. 82 4498
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VERANTWOORDING
De buurtkrant ver- schijnt 1 أ keer per jaar 
en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in de Hugo 
de Groot-/?red.Hendrik 
buurt. Doei is informa- 
tie te geven over zaken 
die onze buurt aangaan 
en aktieve groepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buurtkrant wordt ge- 
dee.1 telijk gesubsidi- 
eerd via de buurthuizen 
de Reiger en 't Tref- 
punt en ontvangt de o- 
verige inkomsten via 
adverteerders en dona- 
teurs. De redaktie be- 
staat uit buurtbewoners 
en is geheel zeifsfcan- 
dig en onafhankelijk 
van de genoemde buurt- 
hui.zen. Alle ingezonden 
artikelen, brieven, me- 
dedelingen, worden in 
principe gepl.aatst, on- 
de^ verantwoordelijk- 
heid van de schrijver, 
waarvan de naam bij de 
redaktie bekend dient 
te zijn. De redaktie 
behoudt echter het 
recht oxn stukken te wei- 
geren. Overige stukken 
vallen onder verant- 
woordelijkheid van de 
redaktie.

INHOUD
4 Middenschool

7 Raadsleden
8 De buurtagenda

٦٠ Strip
2 1 Het aardgas

13 21 november
14 7 1. Bilderdijkstr 
 Open School 1 ة

17 Buurtdrukkerij

3

Ons decembernummer is 
weer geen echt kerst- 
nummer geworden. We 
hebben andere onder- 
werpen voorrang gege- 
ven, waarvan we hopen 
dat ze u ook interes- 
seren ٠
Wij wensen u prettige 
feestdagen en een ge- 
lukkig nieuwjaar.

de redaktie

ء9© ال 0ث
Nu 5.000 ex.llJI

VOORWOORD
Buurtbewoners,
Met het verspreiden van 
dit nummer zijn wij aan 
het eind gekomen van 
onze werkzaamheden ̂ 0  غ0
de 7e jaargang. Over 
vij f weken brengen we u 
het eerste nummer van 
de 8e jaargang.

Jan Kuijk, Fred. Hen- 
 drikstraat 130.' ؟el؛.

864936 of

ZAAL؛PEUTERSPEE
Okulumuzda kreş açıl- 
ıyor. Bu kreş bütün 2 ؤ 

’ 4 yaşına ka-
dar olan çocuklar için 
Eger ilginizi çekiyor- 
sa lütfen kendiniz 
Öğretmen Oskama müra- 
caat edin. Müracaat- 
larmızi okula kendi- 
niz gelerek veya tele- 
fonlada yapabilirsiniz 
Tel: 843661
Adres: Ajnaliastraat 5 .ا 
Görüşmek üzere. Hoşça 
kalini

Beste buurtbewoners ؛ 
Bij voldoende deelname 
wordt er per 1 januari 
een PEUTERSPEELZAAL 
geopend in de Marnix 
^an St.Aldegondeschool 
Amaliastraat 5. 
u kunt zich opgeven op 
school bij juffrouw 
Oskam of telefonisch 
n-r.: 843661 .

het personeel

KREJ
Savın komşularımız ئ

ء يرآأ««ءةءسةأك؟م
ت ا أ ء ح م ق ؛ ة م م ا ج م

| t w  fschqoWIMK M A U A S rm r 16' 1

REDAKTIE
Hans Hartman, Amalia- 
straat 16'.Tel: 86071ت
Kopij
Moet binnen zijn voor
10 januari. De volgende 
buurtkrant komt uit op 
vrijdagavond 2 2 jan.

Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
Menno Evers 
Hans Hartman 
Alma Jongerius 
Jan Kuijk 
Fenny Schouwink 
wim Stevenhagen



Buurtkrant Hugo de

LEER JE WEL WAT OP
themaOordeel

sen vorm en snelheid. 
Wat leer je daar nou 
van? Is het eigenlijk 
niet een puinhoop?
Dat ligt er maar aan. 
Als het alleen om het 
vliegtuigjes gooien zou 
gaan dan zou er inder- 
daad niet zoveel nieuws 
geleerd worden. Dat 
kunnen de leerlingen 
al. Maar als die leer- 
kracht erin slaagt om

snelheid onzovoort. 
Door verschillende on- 
derzoekjes zijn de 
leerlingen hezig hier- 
over veel te weten te 
komen. Door die onder- 
zoekjes leren ze tege- 
lijk, hoe ze bepaalde 
metingen kunnen ver- 
richten, hoe ze de re- 
sultaten van die me- 
tingen kunnen bereke- 
nen en dit statistisch

aan de hand van die 
vliegtuigjes hegrippen 
te verduidelijken en 
berekeningen en statis- 
tische verwerking ,in- 
teressant te maken, dan 
leren ze waarschijnlijk 
een heleboel ٠ 
Nog een voorbeeld over 
projektonderwij s ؛
Een klas is bezig met 
'open projekt', dat wil 
zeggen dat groepjes 
leerlingen bij bijv. 
het projekt *crimina

kunnen weergeven.
Vliegtuigjes Gooien
Eén klas is op een ge- 
geven moment bezig 
vliegtuigjes te vouwen 
en door de klas te 
gooien. Het lijkt wel 
of het er een grote 
puinhoop is.
Het blijkt echter een 
onderdeel van de les te 
zijn: het gaat over een 
begrip als 'weerstand' 
en over het verband tus-

De leden van het buurt- 
overleg middenschool 
Centrum Oud-West wer- 
ken of wonen in Oud-West 
en praten zodoende veel 
met ouders en leer- 
krachten van het lager 
onderwijs over de mid- 
denschool in de buurt. 
E§n van de vragen die 
in deze gesprekken vaak 
aan de orde komt is: 
"leren die kinderen ei- 
genlijk wel wat op die 
middenschool? "Ook hoor 
je wel uitspraken als: 
"het schijnt daar nog- 
al een puinhoop te

Even wennen
Op een vergadering van 
het buurtoverleg stel- 
den wij deze vragen aan 
de orde. Hoe zit het 
daar nou eigenlijk mee? 
De leerkrachten van de 
scholengemeenschap/ de 
middenschool vertellen 
er het volgende over: 
"Het is natuurlijk al- 
tijd zo dat iedereen 
tijd nodig heeft om te 
wennen aan een ander 
soort onderwijs. Dat 
geldt voor de leerlin- 
gen, voor de ouders, 
voor mensen in de buurt, 
maar ook voor de leer- 
krachten.
Neem nou de volgende 
situatie؛
Een tweede klas is be- 
zig met projektonder- 
wijs٠ In het projekt 
٠ sport ٠ komt veel aan 
de orde over je eigen 
lichaam; over spieren, 
uithoudings - vermogen, 
kracht, over zweten,
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DIE MIDDENSCHOL
-avond op 21 حل^أسما .

zou hebben gekund.
Het is duidelijk dat de 
leerkrachten op de mid- 
denschool Centrum Oud- 
West zelf ook nog be- 
zig zijn met het zoe- 
ken naar de beste ma- 
nier om het onderwijs 
aan te pakken. In de- 
cember is er een kon- 
ferentiedag waar o.a. 
besproken wordt of er 
niet vaak nog te snel 
genoegen wordt genomen 
met werk van leerlin- 
gen. Maar er zijn ook 
al resultaten te zieni
Onderzoekshouding
Een leerkracht kennis 
der natuur vertelde dat 
hij in de derde midden- 
sohoolklas een proef 
had gedaan met ammoni- 
akgas. De leerlingen 
moesten zelf verklarin- 
gen zoeken voor de ver- 
schijnselen die ze za- 
gen. Dezelfde proef had 
hij vorig jaar met een 
derde mavo-klas gedaan. 
In die mavo-klas waren 
de leerlingen nogal 
passief geweest: ze 
hadden geen zin om zelf 
verklaringen te zoeken. 
Ze lieten het allemaal 
maar zo٠٨ beetje over 
zich heen gaan. De mid- 
denschool^klas rea- 
geerde heel anders. Ze 
waren erg nieuwsgierig, 
bedachten heel actief 
verschillende oplos- 
singen, wilden perse de 
verklaring voor die 
verschijnselen vinden 
en dat lukte ook. De 
middenschool - leerlin- 
gen hadden duidelijk

antwoord op die vragen 
te krijgen.
Kaas en wijn maken
Nog eén voorbeeld, nu 
van een vak:
Het kan voorkomen dat 
je een les 'kennis der 
natuur ٠ meemaakt waar 
de leerlingen bezig 
zijn zelf kaas, wijn of 
gemberbier te maken. 
Dat had je je toch niet 
voorgesteld bij zo'n 
vak? Toch leren de leer- 
lingen op die manier 
(heel aanschouwelijk) 
de werking van chemi- 
sche en biologische 
processen.
Of،ze wat leren, en of 
het een puinhoop is, 
hangt af van de leer- 
kracht ën de leerlin- 
gen. Beiden moeten wen- 
nen aan een nieuwe ma- 
nier van leren. Veel 
leerlingen zijn er nog 
niet aan gewend dat ze 
zélf actief (onderzoe- 
kend) moeten leren. Ze 
maken er dan ook wel- 
eens een lolletje van.

٧٠ ٠^١ ٠ ٠^٨
De leerkracht heeft 
niet meer zo'n duide- 
lijk houvast als vroe- 
ger, bij de vraag wél- 
ke eisen je moet stel- 
len aan de leerlingen: 
wanneer je het werk 
goed vindt en wanneer 
onvoldoende. Omdat het 
onderwij s vaak anders 
is, omdat de leerlin- 
gen heel verschillend 
zijn, omdat het niet 
altijd duidelijk is of 
de leerling het beter

liteit' met verschil- 
lende (zelfgekozen) on- 
derwerpen bezig zijn. 
Als je het lokaal in- 
kijkt, zie je maar en- 
kele leerlingen, zij 
zijn nog bezig met het 
opstellen van een werk- 
plan: het formuleren 
van hun vraagstelling, 
een methode om aan de 
gewenste informatie te 
komen, een taakverde- 
ling enz.
De andere leerlingen 
zijn daar al mee klaar: 
ëén groepje is bij de 
administratie bezig met 
telefoneren om een af- 
spraak te maken met de 
Bijlmer-bajes. Een an- 
der groepje zit in het 
dokumentatiecentrum om 
materiaal te zoeken o- 
ver hun onderwerp. Twee 
meisjes die erg veel 
ruzie hebben met el- 
kaar zijn op weg naar 
de wijkagent om met hem 
te praten over hoe hij 
ruzies oplost.
Wat kan je daarvan le- 
ren? Als de leerlingén 
naar de Bijlmer-bajes 
of naar de wijkagent 
zouden gaan zönder goed 
te weten wat ze eigen- 
lijk willen, dan leren 
ze er niet zoveel van. 
Maar als ze (met hulp 
van de mentor) een goed 
werkplan gemaakt heb- 
ben en volgens dat plan 
te werk gaan, dan le- 
ren ze niet alleen iets 
over het door hen ge- 
kozen onderwerp, maar 
leren ze ook hóe ze vra- 
gen moeten stellen en 
wat ze moeten doen om

5



Buurtkrant Hugo de Groot

praat ٠ Als midden- 
schoolleerkrachten en 
-leerlingen meer ver- 
tellen over de manier 
waarop zij met onder- 
wijs bezig zijn, wordt 
het makkelijker om de 
vraag ’leer je wel wat 
op die middenschool’ te 
beantwoorden. In dit 
artikeltje konden na- 
tuurlijk maar een paar 
voorbeelden genoemd 
worden. Dat is niet ge- 
noeg.
Daarom zullen we op 2أ 
januari een thema-avond 
houden over het thema 
'wat leer je op de jnid- 
denschool': op die a- 
vond zullen leerkrach- 
ten en leerlingen aan- 
wezig zijn die hier- 
over vertellen en met 
wie gediscussieerd kan 
worden.
De bijeenkomst zal ge- 
houden worden in de 
scholengemeenschap Cen 
trum Oud-West, Jan van 
Galenstraat ^٦، Ieder- 
een ول welkom.
Het Buurtoverleg mid- 
denschool Centrum Oud- 
West.

wiskunde uit een boek. 
Vóór die tijd wordt 
voornamelijk met eigen 
materiaal gewerkt en 
ziet de wiskunde er heel 
anders uit dan 'nor- 
maal'.
Het bleek dat de leer- 
lingen heel goed en 
zelfstandig met de wis- 
kunde-opgaven uit het 
boek konden werken. Ze 
hadden geleerd logisch 
na te denken en zelf- 
standig een wiskundig 
probleem {in de eerste 
leerjaren vaak heel 
practisch) te onderzoe- 
ken. Met die houding en 
manier van denken kun- 
nen ze nu veel beter 
met de wiskunde-opgaven 
omgaan dan de leer- 
kracht vroeger van 
leerlingen gewend was.

Thema-avond
Als buurtoverleg vin- 
den wij het belangrijk 
dat in de buurt (met O U -  

ders, leerkrachten en 
leerlingen) over dit 
onderwerp wordt ge-

veel sterker een 'on- 
derzoekshouding' ont- 
wikkeld. Het projekt- 
onderwijs heeft hier 
waarschijnlijk veel aan 
bijgedragen.
Veel ouders vragen zich 
ook weleensaf؛ het is 
wel goed als leerlingen 
zelfstandig leren wer- 
ken en een onderzoeks- 
houding ontwikkelen, 
maar heb je daar ook 
wat aan als je goede 
examenresultaten wilt 
halen?Op deze vraag kunnen de 
leerkrachten van de 
scholengemeenschap nog 
niet met voorbeelden 
antwoorden, want er 
zijn nog geen midden- 
schoolleerlingen die 
daar eindexamen hebben 
gedaan. Maar een leer- 
kracht wiskunde ٧^٢ - 
telt wel het volgende:
Zelfstandig werken
In de derde klas van 
de middenschool wordt 
langzamerhand overge- 
stapt naar de gewone
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RAADSLEDEN ه ? B E Z O E K
zuinigen, integendeel: 
om in de nabije toekomst 
een explosieve situa- 
tie te vermijden, moet 
er o.a. een uitbreiding 
van de voorzieningen 
komen en wel in de eer- 
ste plaats een jonge- 
rencentrum. Zo niet, 
dan is de gemeente vol- 
ledig verantwoordelijk

voor de gevolgen.
De aanwezige buurtbe- 
woners stemden met luid 
applaus in met Ruuds 
woorden ٠ De wethouder 
en de raadsleden konden 
geen toezeggingen doen, 
maar het werd hen wel 
duidelijk dat ze nog 
niet van de buurt af
Inmiddels was het vrij 
laat geworden en moes- 
ten raadsleden en 
buurtbewoners zich in 
allerijl tegoed doen 
aan het door de gemeen- 
te aangeboden koud buf- 
fet. Een maaltijd zoals 
menigeen van ons zelfs 
met de kerstdagen niet 
op tafel kan zetteni

Hans Hartman

Reiger hun verontwaar- 
diging tot .uitdrukking 
dat ze niet'in het veld- 
bezoek opgenomen waren. 
Ruud greep de gelegen- 
heid aan om alsnog on- 
der woorden te brengen 
waarom de bezuinigings- 
operatie onze buurt als 
een vuistslag treft. 
Onze buurt een oude

buurt met veel slechte 
huizen, waar het gemid- 
delde inkomen in 1979 
rond de 20.000 gulden 
bruto lag {landelijk 
gemiddelde: 31.000), 
waar meer dan 50% be- 
jaard, studerend of 
zonder beroep is, waarr. 
de verhoging van de 
gasprijs het scherpst 
gevoeld wordt, waar de 
buurthuizen nu al te 
duur zijn voor velen, 
terwijl e^ zo'n behoef- 
te aan is. Kortom: waar 
het water tot de lip- 
pen gestegen isl Grote 
groepen jongeren in on - 
ze buurt hebben geen 
werk en daardoor geen 
inkomen en geen pers- 
pektief.
In zo'n buurt mag je 
niet op het welzijn be-

Jongstleden augustus 
besloten raadsleden en 
wethouders een 'veldbe- 
zoek' aan onze buurt te 
brengen. Vanaf augustus 
zijn een groot aantal 
mensen, die wonen en 
werken in onze buurt, 
bezig geweest een heel 
programma te maken om 
het gemeentebestuur zo 
'goed mogelijk te infor- 
meren. üiteindelijk 
kwam maar een handjevol 
raadsleden en wethou- 
ders naar de buurt, 
waarbij de .!؟.eesten ook 
nog te laat waren of 
halverwege de middag er 
tussenuit knepen.
Voor de buurthuizen en 
het wijkcentrum hadden 
ze al helemaal geen be- 
langstelling. Waar- 
schijnlijk omdat ze, 
.terecht, vermoedden dat 
ze daar geconfronteerd 
zouden worden met pro- 
testen tegen de 6% be- 
zuinigingsoperatie.Ook 
zouden ze daar gecon- 
fronteerd worden met 
eisen die in de buurt 
leven.
Ze kozen de veilige weg 
via een rondleiding 
door de bibliotheek, de 
taaldrukwerkplaats en 
enkele andere instel- 
lingen. De buurthuizen 
wachtten tevergeefs op 
hen.
Aan het eind van de mid•- 
dag zou ontspannen wor- 
den nagepraat over al- 
les wat ze gezien had- 
den in de buurt. Dat 
pakte anders uit. Wat 
aanvankelijk vermeden 
kon worden, bleek toch 
niet te ontlopen te 
zijn. De buurthuizen 
brachten, bij monde van 
Ruud van Dijk van De



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTA
G YM  V O O R

Wist u, dat er hier in 
de buurt een gymnas- 
tiekclub die voor
alle leeftijden iets 
te bieden heeft? 
Turnvereniging "WILS- 
KRACHT” is opgericht 
in 1913 en biedt sinds 
die tijd wekelijks ont- 
scanning door inspan- 
ning.
Elke donderdagavond 
wordt er gegymd in de 
zalen van de Technische 
School 'Concordia In- 
ternos’, van Olden- 
barneveldtstraat 54٠ 
Er zijn afdelingen voor 
kleuters, jongens en 
meisjes. Ook is er een 
damesafdeling vanaf 16

FEESTAVOND
tekenen, play-backen.. 
alles kan. u kunt zich 
hiervoor opgeven bij 
Nicolien of leke in het 
Trefpunt (tel.842473). 
In de volgende buurt- 
krant hoort u er meer

TREFPUNT
Trefpunt is dicht tus- 
sen kerst en nieuwjaar 
Voor de kerst zijn er 
enkele kinderaktivi- 
teiten. Maandag 21 dec 
van 1-3 u: FILM. Dins- 
dag 22 dec. na 4 u  een؛
MAALTIJD. Vanaf 4 jan. 
is 't Trefpunt weer o- 
pen. Prettige kerst.

Noteer alvast in uw a- 
genda:
0? ZATERDAG 23 JANUARI 
organiseren de buurt- 
band en de feestkom- 
missie van het Tref- 
punt een grote FEEST- 
AVOND in buurthuis het 
Trefpunt.
Het programma؛ een op- 
treden van een vrolij- 
ke theatergroep, met 
daarna swingen met on- 
ze buurtband LINK.
In de pauze houden we 
een Talentenjacht.
Wie durft? vind u het 
leuk uw talenten aan 
uw buurtgenoten te to- 
nen? Doe dan mee؛ zin- 
gen, goochelen, snel-

snackbar
JOLANDA

Fred.Hendrikstr. 125

Tot ٦ uur 's nachts geopend.

KOOPT B□  
ONZE ADVER 

TEERDERS!

CAFE
RAAMPOORT

EOPEND.7
ا-ها v'mN' ء<دسمء

V0JP4& ص ص آ ه ثمه -  İO ' ٤

Nassaukade 122



GENDA
KERSTFEEST

14.15-15.15 Optreden 
van Perry en Dorien
15.15.16.30 Thee-dan- 
sant
1 7 . 3 0 -ال1ومو  Diner bij 
kaarslicht
35 mensen kunnen aan 
deze dag deelnemen kos- 
ten ƒ 20,--
In tegenstelling tot 
voorgaande jaren kan 
men ook alieen voor het 
middagprogramma kaar- 
ten kopen. Dit kost dan 
ƒ 5,- p.p. Tijd van
14.00-16.30 uur.Gezien 
de beperkte ruimte is 
ook hiervoor het aantal 
plaatsen beperkt ٠ Als 
u wilt deelnemen aan de 
hele dag of aan de mid- 
dag alleen, meldt u dan 
zo snel mogelijk aan 
inde Reiger. Buurthuis 
de Reiger van Reigers- 
bergenstr. 65 (845676) 
We zoeken nog vrijwil- 
ligers die op 1e Kerst- 
dag mensen die slecht 
ter been zijn met de 

' halen en
brengen, ٠s morgens 
rond 10 uur; 's avonds 
rond half acht.
Graag een telefoontje 
naar De Reiger(845676)

Zoals elk jaar wordt 
ook dit jaar weer 
kerstfeest gevierd in 
de Reiger. En wel op 
1e kerstdag (25 dec.) 
Het programma ziet er 
ongeveer als volgt uit:
10.00-11.00 Ontvangst 
van de gasten, koffie 
met kerstbrood.
11.00-12-00 Muzikaal 
programma verzorgd door 
het zangkoor van de 
Reiger.
12.30-13.30 Lunch

GYM 40+
Er is nog steeds ruim- 
te ٠ op onze gezellige 
gymnastiekklub. Een 
beetje aan de konditie 
doen als goed voorne- 
men voor het nieuwe 
jaar? Geef u dan snel 
op bij de Reiger {tel. 
845676)٠
Kosten ƒ 45,-perkwar- 
taal. Eerste les in 
januari dinsdagochtend 
5 januari 9.30 uur -
10.30 uur. Daarna nog 
even gezellig babbelen 
met een bakkie koffie.

ENGELSE LES
eerd worden. De kosten 
daarvan zijn inbegrepen 
in het lesgeld.
Het lesgeld bedraagt 
ƒ 50,- per kwartaal(13 
lessen). Belangstel- 
lenden kunnen voor meer 
informatie en opgave 
terecht bij de Reiger,
van Reigersbergenstr ٠
65 (tel. 845676).

Op maandag 4 januari 
gaat de nieuwe cursus 
Engels van start. De 
lessen worden gegeven 
op maandagmiddag van 
14.00 uur tot 15.00 u. 
door Dini Arendse. 
Leren spreken is het 
motto van deze cursus. 
Lesmateriaal zaal zo- 
veel mogelijk gekopi-

IEDEREEN
jaar. Deze dames doen 
ook aan toestelturnen, 
vanaf 16 jaar.
En dan is er nog de af- 
deling 'Keep Fit*, be- 
doeld voor dames en he- 
ren die graag een goe- 
de conditie willen heb- 
ben, maar liever zon- 
der toestellen werken. 
Voor alle duidelijk- 
heid geven wij u hier- 
onder het rooster:
16.30-17.30 uur kleu- 
ters ( 3- 6 jaar).
17.30-18.30 uur jon- 
gens A ( 6-12 jaar) .
18.30-20.00 uur jon- 
gens B {12-16 jaar). 
1 7 . 0 مم“18..ه  uur meis- 
jes A ( 6- 9 jaar) ٠
18.00-19.00 uur meis- 
j e s B  ( 9-12 jaar).
19.00-20.30 uur meis- 
jea c (12-16 jaar).
20.30-22.00 uur dames 

(vanaf 16 jaar)
20.00.-21 .0,0 uur Keep 
Fit (vanaf 16 jaar)
20.00-21.30 uur heren 

{vanaf 16 jaar)
De eerste les is al- 
tijd gratis, dus u of 
١١« kinderen kunnen het 
altijd eeh keer probe- 
ren؛ En wilt u nog meer 
weten, bel dan even: 
Mevrouw Hogenes-Frie, 
tel. 168432 of Hanny 
de Rooij, tel. 075- 
174527.

Voor hulp aan slachtof- 
fers van misdrijven: 
Kl. Gartmanplts. 10-2. 
ma t/m vr 8-17; ma t/m 
do 20 - 22; vr t/m zo

ه22844ا ا ا7-.30-1و.3م?.ت





Buurtkrant Hugo de Groot

GEMEENTE DOET MEE MET DE GASP
graag meewerken aan een 
gemeentelijke inhou- 
dingsaktie, maar het 
blijft problematisch 
dat de bewoners nu toch 
eerst aan het GEB de 
verhoging moeten beta- 
len. Toch is het een 
belangrijke stap als 
gevolg van het toene- 
mend verzet tegen ^e 
hoge energieprijs en 
het ondemokratisch e- 
nergiebeleid.
Het buurtaardgaskomi- 
tee ' Lekker warm en toch 
niet duur1 roept de be- 
woners dus op om mee te 
doen met de gemeente- 
lijke inhoudingsaktie, 
indien men tenminste 
de rekening nog kan 
betalen. Maar ook om de

wonerskomitees.
Door de Amsterdamse be- 
wonerskomitees, die al 
jarenlang aktievoeren 
tegen de steeds stij- 
gende aardgasprijs, is 
op dit voorstel gema- 
tigd enthousiast gere- 
ageerd. Zij beschouwen 
het voorstel als een 
'waardevolle aanvul- 
ling’ op hun eigen ak- 
ties. Ze hadden echter 
liever gehad, dat deze 
'aktie vanuit de Raad ٠ 
in overleg met de be- 
woners was opgezet. Ze 
vinden dan ook dat dit 
overleg er alsnog moet 
komen, ook vanwege de 
haken en ogen die er 
nog aan dit voorstel 
zitten. Zij willen

Alle partijen in de Am- 
sterdamse gemeenteraad 
{behalve de W D )  hebben 
voorgesteld, dat Am- 
sterdam de inkomsten 
uit de aardgasprijs-
verhoging van ٦ januari 
1982 niet afdraagt aan 
de Gasunie. De gebrui- 
kers moeten de verho- 
ging van 8,4 cent dan 
wel betalen aan het GEB. 
Iedere Amsterdammer zal 
een kaartje thuiskrij- 
gen, waarin gevraagd 
wordt of men er mee ak- 
koord gaat, dat het GEB 
deze verhoging op een 
aparte rekening stort. 
Deze rekening zal dan 
onder kontrole komen 
van gemeente, woning- 
bouwverenigingen en be-

Soorthuis HARTE
و ٧ا ٥ ٥ ٢  u w  S p o r t a r t i k e le n  ٠

o.a, biljarten
schietsp^t 
veldsporten 
hengelsport 
dartsport

Fred. Hendrikstraat 109 
Hugo de Grootplein 13 
Amsterdam 
Tel.0 2 0 -8 4 2 2  33

٠ ,

MARIA 

ANNELIES
Heten ٧ welkom in

٧١٠ BUURTCAFÉ

biljurt ساا

HUGO

ه MUGO ءع ء  GROOTS/TR . ٠ 9ا
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21 NOVEMBER

Dë Vredesdemonstratie van 2 ا november. 
Op 3 0 december zal de VARA een herhaling 
g^ven van de toen uitgezonden beelden.

RIJSAKTIE
٠ ontwikkelingen intus- 

sen scherp in de gaten 
^e houden, zodat we 
waar mogelijk onze ei- 

 sen zélf naar voren ؛
brengen.Géén verhoging 
van de aardgasprijsj 

 v66r een demokratischer إ
 ٠ energiepolitiek إ
:Dus we blijven إ

إ ٦١  Betalen i^ 2 ter- 
mijnen.

^١ Stickers plakken 
achterop de girokaar 
ten.

Ook de energiekrant is 
nog verkrijgbaar in 
Trefpunt en Reiger, 
prijs 50 cent.

Anneke Paehlig, 
Fred.Hendrikstr.102'١' 
tel.: 82.64.09.

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
ء  KNIPTECHNIEK

□AMESKAPSALON D. v/dHARE

۴٢٠̂  Hendrlkplantsoen teL 843089

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
PRETTIGE KERSTDAGEN EN □E BESTE 

WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62



Buurtkrant Hugo de Groot

BILDERDUKSTRAAT 17 BLIJFT BEWOOND
uit gaan is voor ons 
nu al duidelijk. Als 
wij er nl. uit zouden 
gaan, dan zitten we 
zonder dak boven ons 
hoofd en zal het pand 
weer maanden of jaren 
leeg blijven staan 
want wie heeft nu een- 
maal het geld om voor 
een kleine tweekamer^ 
woning {40 ' 
meter) ƒ 165.000,- ..of 
meer neer te leggen? 
Wij in ieder geval 
nietl
Geen BI, Geen B2, Geen 
B3, maar .........B17.

de bewoners van 
Bilderdijkstraat 17

ten.
Als het echter aanA.L. 
Kops (de eigenaar) en 
aan zijn banken 1 igt 
dan komen er aan de 
woonaktiviteiten en 
s^ekuur-aktiviteiten 
zo snel mogelijk een 
eind.
Nadat hij in november 
van het vorig jaar het 
kort geding, dat hij 
tegen ons had aange- 
spannen, had verloren, 
probeert hij nu via 
een hoger beroep, dat 
op 18 december a.s. 
voorkomt, ons alsnog 
eruit te krijgen.
Dat wij er echter niet

Beste buurtbewoners. 
Zoals velen van jullie 
zich ongetwijfeld nog 
wel zullen herinneren, 
werd op 30 april 1980 
het pand Bilderdijk- 
straat 17 gekraakt. Na 
een leegstand van zo- 
wat 5 jaar werd dit 
pand opnieuw in ge- 
bruik genomen door een 
aantal woningzoeken- 
den.
De eigenaar was van 
plan geweest het pand 
illegaal te verkopen, 
dit nadat hij al zon- 
der vergunning de eta- 
ges gesplitst had en 
er zogenaamde luxe-ap- 
partementen van had 
gemaakt welke hij van- 
af 165.000 van de hand 
had willen doen. Nadat 
de kraakaktie had 
plaatsgevonden is de 
reële waarde van de 
verschillende etages 
getaxeerd aan de hand 
van het puntenstelsel 
van de gemeente en daar 
kwam uit dat de waarde 
van de verschillende e- 
tages op slechts 38.000 
zou liggen. Dat het hier 
om een spekulatiepand 
gaat is dan ook wel 
duidelijk.
Nadat wij het pand ge- 
kraakt hebben, zijn_we 
in de winkelruimte o.a. 
ge'start met een weke- 
lijks kraakspreekuur 
voor de Hugo de Groot- 
buurt. Dit spreekuur 
verloopt tot op de dag 
van vandaag heel leuk 
en gezellig. Het 
spreekuur is trouwens 
niet alleen voor hen 
die willen gaan kraken 
maar tevens voor hen 
die met huur- of ande- 
re woonproblemen zit

14
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DE OPEN SCHOOL
Volwassenen op Herhaling gaat beginnen

ه ي م'ة.(آل؛بج.ب *ه

gingroep, om dezeii- 
de tijd ais hierboven

- donderdag ochtend, 
vervolggroep,ook de- 
zelfde tijd.

- woensdagochtend, MA- 
VOvakken,waarschijn- 
lijk tussen half ٠ ٦  en
11 uur.

De plaats wordt nog be- 
kend gemaakt.
Voel je er wat voor? 
Meld je dan aan bij De 
Open School in de Ko- 
peren Knoop, Van Lim- 
burg Stirumstraat 133, 
Telefoon: 845089.
Je kunt er in elk ge- 
val op maandag- en dins- 
dagmiddag terecht.
Woon je in de Hugo de 
Grootbuurt, dan kun je 
je ook opgeven bij 
buurthuis 't Trefpunt* 
3e Hugo de Grootstr. 5 
Telefoon: 842473. .

verzorgd worden. Ie- 
mand van de Dag-MAVO 
voor Volwas senen komt 
dan naar ons toe om de 
vakken te geven (bv. 
een vreemde taal of 
aardrijkskunde, ge- 
schiedenis, biologie, 
enz.). Dit is echter 
niet verplicht.
De praktijk wijst uit 
dat het voornamelijk 
vrouwen zijn die de ه- 
pen Schoolkursussen 
volgen. Behalve dat je 
er wat leert, is het 
ook erg gezellig om mee 
te doen.

Kursusochtenden

- dinsdagochtend, be- 
gm g r o e p , van onge- 
^ ^ ٣ kwart over 9 tot 
±11.45 uur.

- vrijdagochtend, be-

Ruim een halfjaar heb- 
ben we actie gevoerd 
naar de Gemeente voor 
een goede kwaliteit van 
het onderwijs aan de 
Open School. We wilden 
voldoende mogelijkhe- 
den en middelen om aan 
de eisen te kunnen vol- 
doen. Maar nu is het 
eindelijk toch zo ver 
dat we na de kerstva- 
kantie van start gaan. 
Er komen 2 begingroe- 
pen (éën in de Hugo de 
Grootbuurt en ëén in de 
Staatsliedenbuurt) en 
een vervolggroep.
Wie mee wil doen kan 
zich nog steeds opge- 
ven.
Het gaat om mensen die 
vooral op taalgebied de 
lagere schoolstof nog 
eens willen doornemen. 
We werken rondom on- 
derwerpen die de kur- 
sisten zelf aandragen. 
We schrijven brieven, 
lezen krantenartikelen 
leren formulieren lezen 
en invullen, voeren ge- 
sprekken en maken .op- 
stellen.
Maar natuurlijk ook wel 
oefeningen zoals je die 
uit de taalboekjes, nog 
wel kent (schrijf je 
dat woord nou met een d 
of een آ  of met dt?). 
Als het bij het onder- 
werp past, doen we ook 
wel wat aan ١٦^١١^ ^٢  
(bv. wanneer we het 
over de huurverhogin- 
gen hebben: hoe reken 
je zo iets uit?) ٠ 
Voor degenen die dat 
willen bestaat de mo- 
gelijkheid om 1 of 2 
vakken extra te kiezen 
die dan door de MAVO



DIERENSHOP
TWEEDE HUGO DE GROOTSTR.9

SPITHORST Wii wensen
T E L . 8 4 5 8 2 2

onze klanten 

en hun huisdieren 

prettige feestdagen en 

een voorspoedig 1982.

GYM
DAM ES-,EN HERENCONDITIETRAINING EN 
WADO KAI KARATE. INL. TEL: I 7 I 7 5 2 .  

OMG. FRED. HENDRIKPLANTSOEN
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BUURTDRUKKERIJ
werk!).
H e b t u  'n tip voor 'n 
ruimte of wilt u iets 
laten drukken? Neem dan 
kontakt op met buurt- 
huis 't Trefpunt,(tel. 
842473), die u met ons 
in kontakt kunnen bren- 
gen.
Tot ziens إ
Gerda, Paul, Kevin en 
Els.

alleen op A4 - formaat 
(dat is papier van 21 
X 29,7 cm). Op hun A4- 
offsetpersen kunnen zij 
o.a. drukken ؛ 
briefpapier, envelop- 
pen, pamfletten, bro- 
chures, stickers, klei- 
ne posters, jaarver- 
slagen enz.
Nogmaals: zij willen 
geen commercieel druk- 
werk aannemen.

een stevige vloer heb- 
ben, 'tlief،st beton en 

oppervlakte ٤٥ ١١١؛ ± 
hebben.
We willen vragen of ie- 
dereen voor ons wil 
uitkijken naar 'n on- 
derpandje te kraak of 
te huur (voor 'n lage 
prijs, hoe minder huur- 
kosten hoe lager de 

-prijs voor 't druk

Om u een idee te geven 
van de mogelijkheden 
die de buurtdrukkerij 
heeft het volgende: 
Onze extra-editie, over 
de bezuinigingen op het 
buurt- en klubhuiswerk 
werd daar gedrukt. Ook 
de buurtoproep voor de 
vredesdemonstratie van 
21 november jl. werd 
door de buurtdrukkerij 
verzorgd.
De buurtdrukkerij drukt

Sinds begin november 
zijn we met ons vieren 
bezig een buurtdrukke- 
rij op te zetten.
We hebben de beschik- 
king over 2 offset- 
drukmachines die het 
bezit zijn van het jon- 
gerenopvangcentrum "De 
Vuurtoren" in de 
Staatsliedenbuurt. De 
machines stonden zo'n 
beetje te verpieteren, 
daarom vond de Vuurto- 
ren 't beter ze ٠ n 
buurtfunctie te gaan 
geven.
Wij hebben alle vier in 
het verleden drukerva- 
ring opgedaan en zien 
het erg zitten om in on- 
ze eigen buurt met druk- 
ken bezig te zijn.
We werken vrijwillig en 
willen ons betrokken 
voelen bij wat we druk- 
ken en ook plezier in 
ons werk hebben. Onder 
anderen daarom willen 
we geen kommercieel 
drukwerk aannemen, ook 
geen familiedrukwerk, 
maar uitsluitend voor 
buurt- en aktiegroepen. 
werken. Verder willen 
we de prijs zo laag mo- 
gelijk houden en enigs- 
zins laten afhangen van 
de draagkracht van de 
groep waarvoor we druk- 
ken.
Momenteel zitten we met 
de apparatuur nog in 
een akelige vochtige 
loods, zonder W . C . ,  gas 
noch verwarming. Om be- 
ter, regelmatiger en 
met meer plezier te kun- 
nen werken zoeken we 
voor zo spoedig moge- 
lijk een andere ruimte 
in de buurt.
Zo'n ruimte moet wel

NASCHRIFT
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Van. و tot 6 geopend, 
maandagochtend gesloten.

FREDERIK HENDRIKSTRAAT 71 
T E L E F O N  8 4 7 7 8 2

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 05 ^2

AARDAPPELEN, 
GROENTEN &FRUTT
Gebr.Eijpe

HugodeGrootpleinlO 
tel.845589

PIZZERIA 
ITALIAANS RESTAURANT

„PAPALO NG O
DE ٥ ™ * « ^  32 TEL 166274„

ب G خ E Z E L L I G

tegen  inlevering; van Caze

bon
het hele gezelschap 

t أ ï s؛،eerste g la s  w ijn  g r



$€haepman$traat 226 Amsterdam-Oud-West 
Telefoon: 020-864902-865053

Erkend leverancier derAmsterdamse Ziekenfondsen
steunpanty’s in 19 kwali-Elastische kousen, steunkousen 

teiten en 7 typen.
Enkel- en kn؛ebandag£S naar maat. 

Maatsteunzolen van roestvrij staal of lichtgewicht kunststof.

AL 35 JAAR EEN BEGRIP 
IN STEUNZOLEN EN 

ELASTISCHE KOUSEN!
Pediko —  
A. van Inee

Lid van de Ned. Vereniging van Orthopedisten en Bandagisten "ORTHOPEDIA"

voor al uw sanitair
en ٥٠٠ He، Zelf Art.

٠ ٠ -  D O U C H E G O R D IJN E N  
B A D M A T T E N  -  M E N G K F tA N E N  E T C

loodgieter
REVE

3ehuflode groot- 
straat 15

ا8ا 842606

GEZONDE VOEDING
NATUURLUK

٠ Biologische en 
biologisch-dyna- 
mische produkten 
-NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT 
'Loverendalebrood 
1Br. Hauschka 
cosmetica

ه

DEMETER het internationaal gede- 
poneerde handelsmerk voor produkten 

de biülogisch dynamische land- en ٧؛؛ 
tuinbouw.

Iedere woensdag aanvoer 
van Biodijn melk,karne- 

melk en yoghurt in 
.flessen

DE VOEDINGSWÜZËR
Hugo de Grootpl.20 t. 848587؟ e l 

Dinsdag-de gehele dag gesloten
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