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wens
Beste mensen van de 
redaktie,
Een heel goed 1981 
toegewenst, voor jul- 
lie en voor de aktiyi- 
teiten voor buurtver- 
betering in de Hugo de 
Grootbuurt٠

Paulien Hilhorst
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Schaken

Ik wil graag weten of 
er in de Hugo de 
Grootbuurt/ Staatslie- 
denbuurt een schaak- 
club is, en zou het op 
prijs stellen als ie- 
mand die hierover iets 
weet op wil bellen 
naar een van mijn 
huisgenoten, aangezien 
ikzelf slecht neder- 
lands spreek. Ik ben 
José en de nummers die 
u bellen kunt zijn: 
828696 of 848573. Har- 
telijk dank.
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In onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope 
Vooral tijdens het weekend ook aanbiedingen, 
voor de smalle beurs een gezellig boeket!
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DONATIES
mevr.A.G.v.D. ƒ50 
dhr+mevr.B.v.d.H ƒ25 
dhr. D.A.v.d.V. ƒ10 
mevr.v.L. ƒ 5
huurcomité ƒ 5
Totaalstand 1981 ƒ95 
Iedereen bedankt 1

INHOUD
O  De buurtkrant kreeg 
،  deze maand 2 brie- 
ven.

4

"

leest u in het verslag 
van de aktie die ge- 
voerd werd bij de 
vreemdelingenpolitie.

6

'

.

delingenpolitie voor 
onze Marokkaanse en 
Turkse buurtgenoten.

7

'

Rein. tot elke prijs.

8

1'■'
ب

100-jarige slagerij .
٠٠ f \  In de buurtagenda 
ا ع  nieuwe aktivitei- 

ten van de buurthuizen 
A A  E t moet nu maar 
“ ا eens gebouwd wor- 
den in de buurt. Dat 
is het onderwerp in 
het, komende buurtover- 
leg. Hier alvast wat 
informatie.
M Q  Onze nieuwe ver- 
lOslaggever Jan-Marc 
ging op speurtocht 
door de buurt.
•4 Q  Bezuinigingen drei 
I v g e n  het ABC te 
treffen.
 een onderzoek اثأآلمآلم1
£ m \J bleek dat men in 
onze buurt korter 
leeft dan in de 'bete- 
re buurten*.

18

VOORWOORD
In de redactie zijn 
een paar veranderingen 
opgetreden:Tineke Bon- 
gaertz houdt er na 6 
jaar mee op. Voor haar 
in de plaats hebben 
zich twee heren aange- 
meld: Jan-Marc en Jan. 
Tenslotte zijn we u 
nog het financiëel 0- 
verzicht over 1980 
schuldig. Dat komt 
volgende maand in de 
krant. Tot dan,

de redactie.

Buurtbewoners,
Het nieuwe jaar was 
nog maar enkele dagen 
oud of onze buurt 
boekte al haar eerste 
succes in de actie bij 
de vreemdelingenpoli- 
tie. u heeft dat waar- 
schijnlijk via radio 
en TV wel gevolgd. Dat 
succes kan een aanmoe- 
diging zijn om vaker 
samen de mond open te 
doen als ’t nodig is. 
Deze keer, behalve een 
verslag van die actie, 
een aantal bladzij den 
over de stadsvernieu- 
wing ر want daat gaat 
het komende buurtover- 
leg over.

BEDANKT

> , ■■■■■■■ ■ 
أم

د

Bijna vanaf het begin 
van de buurtkrant zat 
Tineke Bongaertz al in 
de redactie.Zij typte, 
schreef stukken en 
deed talloze klussen. 
De laatste tijd werd 
dat wat minder vanwege 
haar werk plus een 
drukke studie. Om die 
redenen heeft zij nu 
besloten de redactie 
na 6 j aar vaarwel te 
zeggen.
Tineke is benoemd tot 
erelid.

de redactie
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AKTIEVOEREN HEEFT SUCCES
Afsprakensysteem ingevoerd 

bij vreemdelingenpolitie
Het te afgelopen met de rij bij de vreemdelingenpolitie أ 

Voortaan hoeven buitenlanders niet nachtenlang meer buiten te $taan 
Dit Is het eerste resultaat dat het buurtkomitee tegen rassisme , 

in zeer korte tijd heeft weten te behalen.
het Reinildahuis. De 
zaal was stampvol. Er 
waren vertegenwoordi- 
gers vail verschillende 
democratische ©rgani- 
saties van buitenlan- 
ders aanwezig: de HTIB 
(Turken), LOSON (Suri- 
namers) en het KMAN 
(Marokkanen). Zij ver- 
telden over اللل :^٧ ^- 
ringen bij de vreemde- 
lingenpolitie en wezen 
erop dat de toestand 
daar een uitdrukking 
is van het regerings- 
beleid t.a.v. buiten- 
landers in ons land. 
Bij de vreemdelingen- 
politie wordt de dis- 
criminatie door de 
overheid duidelijk
zichtbaar. We moeten 
een eind maken aan de 
onmenselijke situatie,

Het pas opgerichte co- 
mité van"buurtbewoners 
tegen racisme en vreem 
delingenhaat" vond dat 
er iets aan de toe- 
stand moest veranderen 
en besloot tot actie 
over te gaan(de vreem- 
delingenpolitie ,wilde 
hieraan niet meedoen). 
Binnen korte tijd wer- 
den een kleine duizend 
handtekeningen in de 
buurt opgehaald. Een 
comitelid: "de buurt- 
bewoners bleken de ac- 
tie van harte te on- 
dersteunen؛bijna iede- 
reen vond het een 
schandalige situatie".

Buurtbijeenkomst
op 21 december orşani- 
seerde het comite een 
buurtbii eenkomst in

In onze novemberkrant 
stond een artikel over 
de toestand bij de 
vreemdelingen-politie. 
Wij spraken toen met 
buitenlanders die van- 
af 2 uur 's nachts in 
de rij moesten staan 
om de volgende ochtend 
aan de beurt te komen. 
De gemiddelde wacht- 
tijd was 10 uur. Vaak 
gaat het alleen om een 
stempeltje ter verlen- 
ging van de verblijfs- 
Vergunning, een werkje 
van een paar minuten. 
De vreemdelingenpoli- 
tie zag zelf geen mo- 
gelijkheden tot veran- 
deri^g of wilde die 
niet zien. Nu blijkt 
dat er door aktie op- 
eens wel een afspra- 
kensysteem kan komen.



over buitenlanders en 
hun problemen.Vreemde- 
l^enhaat komt vol- 
gens hen vooral door 
een gebrek aan goede 
informatie. Hierdoor 
zien sommige " 
der$ de buitenlanders 
als zondebok voor de 
steeds slechter wor- 
dende economische toe- 
stand. Die gedachten- 
gang moet met kracht 
bestreden worden.

Waakzaamheid
Het comité gaat door، 
De geslaagde actie bij 
de vreemdelingendienst 
is het zoveelste be- 
wijs dat je wat kunt 
bereiken door actie te 
voeren-Hef. comité :"het 
moet voor de hele 
buurt een stimulans 
zijn om verder te gaan 
Wie mee wil doen, kan 
zich opgeven bii het 
wijkcentrum, van Hall, 
straat 81,tel.821133."

toepassen.In Rotterdam 
bestaat al zo'n sys- 
teem en dat blijkt 
goed te werken.
Dat de actie zo snel 
resultaat opleverde, 
was mede t,e' danken aan 
de landelijke publici- 
teit via radio،kranten 
en TV.Het buurtcomité: 
"Het was natuurlijk 
geweldig dat een actie 
die door buurtbewoners 
was georganiseerd
zelfs op de TV kwam. 
Vooral de menselijke 
kant kreeg daarbij 
veel aandacht, maar 
daardoor kwam de actie 
een beetje in de sfeer 
terecht van"liefdadig- 
heid rond de kerstda- 
gen".
Het comité ziet haar 
ectie echter als een 
onderdeel van een veel 
bredere actie tegen 
racisme en vreemdelin- 
genhaat. Ook de andere 
eisen zullen moeten 
worden ingewilligd. 
Verder is het comité 
bezig met het wegschil 
deren van fascistische 
leuzen. Ze willen ook, 
o.a.via de buurtkrant, 
meer informatie geven

WEG MET 
FASCISTISCHE LEUZEN

 -Dat racisme en vreemآممحؤءم
delingenangst in onze 
buurt toenemen,zien we 
ook aan steeds meer 
afschuwelijke leuzen 
op muren e.d.Het buurt 
comité tegen racisme 
roept iedereen op om 
de plaats van derge- 
lijke leuzen te melden 
bij het wijkcentrum, 
van Hallstraat 81,tel: 
821133. u kunt natuur- 
lijk ook zelf de leu- 
zen weghalen.

maar we moeten ons ook 
bezig houden met de 
politieke kant van de 
zaak, zo werd er be- 
toogd, want daar ligt 
de oorzaak van alle 
ellende. Denk maar aan 
de visumplicht,het be- 
leid t.o.v. illegalen,
enz' Definitieve eisen

(Jiteindelijk wer- 
den alle opmerkingen 
samengevat in een aan- 

 ,tal definitieve eisen ن
dienaar de gemeente 
werden gestuurd.
1-Geen discriminerende 
behandeling door de 
vreemdelingen-politie.
2. Opheffing van de 
wachttijden door in- 
voering van een goed 
werkend afsprakensys- 
teem.
3. Schriftelijke voor- 
lichting in de eigen 
talen over de rechten 
van buitenlanders en 
de werkwijze van de 
vreemdelingendienst.
4، Afschaffing van de 
1 novemberwet en d© 
visumplicht voor Suri- 
namers en Turken.
De CPN, de Nederlandse 
Vrouwenbeweging, de 
PvdA (en later ook de 
P؟R) ondersteunden de 
eisen.

Nachtwake
Na de bijeenkomst be- 
gon de nachtwake. Ge- 
durende drie nachten 
voor kerstmis werd 
voor de wachtenden een 
opvang georganiseerd. 
Er werd koffie en soep 
geschonken.Al na 2 da- 
gen kwam de toezegging 
van de gemeente dat er 
een afsprakensysteem 
per 12 januari inge- 
voerd zou worden. Een 
afsprakensysteem zoals 
veel artsen dat al
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YABANCILAR POLİSİNE KARŞI YAPILAN EYLEM BAŞARI İLE SONUÇLANDI
Geçtiğimiz günlerde Stads liden Samt Evi , Sem^e¥؛ Jordaan, 1'1؛’IB, KMAN, 
LOSON, CPN, PvdA,PPR tarafından yabancılar polisinin ırkçı uygulamala- 
rina karşı bir komite oluşturuldu.
Komite yabancılar polisi önünde bir hafta sürekli po1؛§ önünde eylem 
yaptı. Polisin uygulamalarını ve Belodiyeyei protesto etti. Gece 
yarısında yabancılar polisi ة ! ءس  gelen saatlerce yağmur, kar altında 
sıra bekleyen yabancılarda eyleme aktif bir şekille katıldılar.
Eylem sonunda Belediye ve polis yetkilıliri yabancıların haklı 
' kabul etmek zorunda kaldılar.
Alınan kara göre, 13 Ocak 1981 tarihinden itibaren artık yabancılar 
polisi önünde sıra beklenmiyecek. Polisi gitmek isteyebilir öndeden 
polisten randevu alıp gidecekler. Ve. en önemlisi, yabancılar polisinin 
Mart ayı sonlarına do^ru daha büyük bir binaya taşınması Belediye 
tarfindan kabul edildi.
Böylece, yıllardır atlı polislerin denetiminde cadde ortasında sıra 
bekleme işide sona ermiş olacak.



LEKKER WARM EN TOCH NIET DUUR

g a s p r i f r f e r t p & s ?

آلمحءو،ء

giebeleid en waar de 
buurt hopelijk initia- 
tieven zal nemen voor 
verdere acties. Op die 
avond zal een werve- 
lende show opgevoerd 
worden door "Het Twee- 
pits Gasstel".Komt al- 
len. Tijd en plaats 
worden nader bekend 
gemaakt.

Hans Hartman

ger en het ؟re£punt. 
Laten we zة gezamen- 
lijk duidelijk maken 
dat we het gas steeds 
moeilijker kunnen be- 
talen.
In februari komt er 
ee^ grote buurtbijeen- 
komst (lekker warm èn 
niet duur) waar ge- 
sproken wordt over een 
goed alternatief ener-

is bezig 
viteiten 
reiden, 

bedoelin؛

Het buurtcomité tegen 
de hoge energieprijs 

nieuwe acti- 
voor te be- 

Zo is het de 
dat de buurt ؛ 

geel zal zien van de 
raambiljetten doordat 
u affiches koopt voor 

50 cent. Verder ver- 
koopt het comité sti- 
ckers voor een kwartje 

kaart؟die u op de gir 
kunt plakken. Zo wor- 
den de gaatjes in de 
ponskaart bedekt waar- 
door de computer haar 
niet kan verwerken. 
Affiches en stickers 
worden langs de deur 
verkocht en zijn ver- 

-krijgbaar bij de Rei

-ممدس ٢

HOUDT UW STRAATJE SCHOON
Dit is mevr. Wittebol, 
van Oldenbarneveldt- 
straat 101 hs.
Hoewel ze moeilijk ter 
been is ر houdt ze haar 
stoepje nog altijd 
keurig schoon en dat 
is wel te zien ook.
Vooral vergeleken bij 
de troep die aan de 
overkant van de van 
Oldenbarneveldtstraat,.
"prijkt" en die ons 
een doom in het 
oog IS .
Maar het is natuurlijk 
te gek dat menson als 
mevr. Witteb'ol. (die 
toch ook niet meer één 
van de jongsten is),de 
rotzooi die anderen 
achterlaten moeten op- 
ruimen؛ Kom op mensen, 
laten we onze ١١١١١١٣̂  
zélf schoonhouden. Be- 
spaar mevrouw wittebol 
die hond'e-d'r'o'1 ؛

de redaktie
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100 JAAR SLAGERIJ WEGMAN 
"Een biefstukje slager maar niet vet !٦٠٠٢٣

Bijna honderd jaar geleden begon de 
groetvader dhr. Wegman een slagerij .S  -nds؛
dien Is het bedrijf overgegaan van vader op 
zoon. Wie de winkel op de hoek van de 
Ciercqstraat/Da Costakade binnenkomt, valt 
het op dat het ٠٢ nog echt ouderwets □itziet.

hoogte van nr. 172, 
red.)Dé ene was ةه$ج!ل - 
slager en de andere 
varkensslager.Die had- 
den ook geen last van 
elkaar. Ze heetten Do- 
rus Schaap en Gruter. 
Maar dat was nog voor 
de oorlog. Daarna is 
alles gemengd bedrij£ 
geworden. Men weet nu 
niet beter of het is 
altijd zo geweest,maar 
dat is dus niet waar."

Prijzenkast
Wij: In uw winkel 
hangt ook een prijzen- 
kast.
Wegman: "Dat is van de 
paasveetentoonstellin- 
gen. Het begint in 
1904 * Mijn grootvader 
was er toen erg in ge- 
interesseerd. op die 
tentoonstellingen ko- 
men de mesters met ١١١̂  
beste produkten en die 
worden dan gekwal-i.f-i- 
ceerd. Het was voor 
een slage-r het mooiste 
wat er was,om dan zo'n

is iets bij zonders . 
Als je daaraan gaat 
slopen, krijg je het 
nooit meer zo". Ze 
haalt meteen een eaor- 
me foto te voorschijn. 
"Deze foto is gemaakt 
in 1900 bij de opening 
van de win£el hier aan 
de overzijde. Het te- 
geltableau is van deze 
foto nageschilderd.Al- 
leen de mannetjes ont“ 
breken."

Rundvlees
Wegman: "Toen was het 
alleen maar rundvlees. 
Je had in die dagen 
een runderslager en 
een varkensslager. In 
de Fred.Hendrikstraat٠ 
had je zelfs 2 slage^ 
naast elkaar. (ter

Toen we hoorden dat 
dhr ٠ en mevr ٠ Wegman 
$٢ . de slagerij per 1 
j anuari zouden over- 
doen aan hun zoon, was 
dat een aanleiding om 
met hun te gaan praten 
Als we in het kamertje 
achter de winkel zit- 
ten blijken zij gezel- 
lige vertellers te
We vroegen natuurlijk 
allereerst naar de ge- 
schiedenis van de sla-
W ^ a n  : "Bijna 100 j aar 
geleden is luijn groot- 
vader begonnen in de 
01denbarneveIdtstraat, 
op nummer 61 of 3ة. Er 
stonden toen maar aan 
éen kant huizen,alleen 
aan de Nassaukadekant. 
Het was het prille be- 
gin van de buurt. In 
1900 is de zaak ver- 
plaatst naar 'de de 
c.1 ercqstraat, hier aan 
de overzijde, waar nu 
die Picrrotwinkel zit. 
En in 19 24 zijn we dan 
op deze hoek gekomen. 
 interieur van deze ا'هاأ
winkel kun je besehou- 
wen als Amsterdamse 
School."

Tegeltableau
Wij:" we zagen ook een 
mooi tegeltableau?
Mevr٠ Wegman is daar 
duidelijk nog steeds 
verliefd op: "Ja, dat



Slager Wegman
den we niet toen we 
hier beg©nnen. Dat is 
pas van de laatste 15 
jaar♦'1
Koekenbakkerswerk
Wegman: "Nu vragen ze 
gepaneerde schnitsels. 
Daar begon je vroeger 
niet aan. Dan werd er 
gezegd:ik ben geen ban 
ketbakker. Het was be- 
neden de waardigheid 
van de slager om te 
rommelen en te knoeien 
als het ware. Dat is 
het wel niet. maar zo 
kwam het over.Het koe- 
kebakkerswerk." Maar 
op een gegeven moment 
moest u daar natuur- 
lijk aan mee gaan doen 
Mevr. Wegman: "Ja, na- 
tuurlijk؛ Als ءه men- 
sen ergens een hambur- 
ger eten of een brood- 
je shoarma, dan willen 
ze dat zelf ook wel 
eens klaarmaken. En 
dan komen ze vragen:

gaan ^open. Vroeger 
moest je, als je een 
heel of een half var- 
ken had, dat ook alle- 
maal kwijt.

Koeling met ijs
Nu is het toch al ge- 
makkelijker, omdat je 
vroeger ook nog een ge 
brekkige koeling had. 
Eerst had je natuur- 
lijk helemaal geen 
koeling. Toen kreeg je 
de koeling met staven 
ijs, die 2 keer pe'r 
week bij de winkels 
gebracht werden door 
ij sleveranciers.”Mevr. 
Wegman kan zich dat 
nog goed herinneren: 
"Die staven brachten 
ze met een speciale 
auto. Je had dan zo'n 
man met leer tot op 
z'n schouders. Ze pik- 
ten dat ijs er met een 
haak uit en brachten 
dat bij de slager bin- 
nen. Die staven gingen 
dan boven in de ijs- 
 Wegman :"Bij ons" ه؛هظ
gingen er 24 staven in 
Dat kostte toen toch 
al een kwartje per 
staaf." Die originele 
ijskast staat nog in 
de winkel, bovenin een 
ij sluik. Inmiddels is 
deze ijskast omgehouwd 
voor elektrische koe- 
ling.

Assortiment
Wij: hadden de klanten 
vroeger minder k e u s , 
vanwege die koe-lings- 
problemen?
Wegman: "Ik heb het İ- 
dee dat de slager 
vroeger makkelijker 
kon zeggen dit heb ik 
niet, maar ik heb wel 
dat voor je.
Mevr.Wegman:"Het assor 
timent is enorm uitge- 
breid. Hamburgers ken-

paasbeest te kopen.Bij 
zo’n koe kwam dan een 
certifikaat met de 
prijs die met die koe 
gehaald was en de sla- 
ger die legde dat in 
zijn etalage en pronk- 
te daarmee.

Kuriosfteit
Mijn grootvader heeft 
toen dat eikenhouten 
geval laten maken e؛n 
die prijskaarten van 
al die koeien door een 
letterschilder laten 
kop ie ren. Dat is mag- 
؛ا .آ  fiek gedaan. Dit 

wordt wel uniek.Het is 
natuurlijk vergane glo 
rie, ik kan daar niet 
op gaan teren, maar ik 
heb het hier als kuri- 
ositeit in de winkel 
hangen."

Slachtstal
W i j " I n  die tijd 
slachtten de slagers 
zeker n.o-g allemaal
Wegman:Ik ben begonnen 
in’45 e'n heb nog jaren 
zelf geslacht. Mijn 
grootvader slachtte op 
de Baarsj es، Ongeveer 
tegenover het postkan- 
toor van de Kostverlo- 
renkade, had j e ee.n 
boerderij van ene de 
Waard, öp dat erf had 
hij een slachtstal.En 
soort keet wa^r âlle 
weken geslacht werd. 
Het abattoir had je 
toen nog niet،
Maar op een gegeven 
moment kwam ik met dat 
slachten in tijdnood, 
 -oen kreeg je de gros؟
siers، Die waren tus- 
senpersoon tussen de 
boeren en de slagers. 
Dat was iets duurder, 
maar het had ook voor- 
delen. Je kon bijvoor- 
beeld ook onderdelen

و
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De hele dag schik.
maakt van alles mee 
als je hier al zolang
Mevr.Wegman herinnert 
zich nog een voorval: 
”Een paar j aar geleden 
hadden we een klant 
een oudere dame en die 
kwam vertellen dat ze 
60 jaar klant bij Weg- 
man was. Prompt kreeg 
ze van ons een bloeme- 
tje natuurlijk*"

Trots
Wij :Per ١ j anuari gaat 
u de slagerij dus ver- 
laten?
Mevr. Wegman, niet 
zonder trots:Dan komt 
onze zoon erin. De 4e 
generatie."
We.gman: "Toevallig zijn 
het ook allemaal Hen- 
ken geweest."

Alma Jongerius

mensen minder vlees 
gaan kopen? Wegman:"lk 
merk het nog niet zo, 
maar ik heb het idee 
datje dat wel gaat 
merken."

Vsgetariers
Er zijn natuurlijk ook 
veel mensen die vege- 
taries eten, maar die 
ziet u hier natuurlijk
hegman: "Nou, die men- 
sen komen hier wel 
voor een blikje voor 
de poes, of kart. Ik 
heb alle respekt voor 
die mensen.Maar u kunt 
natuurlijk niet van 
mij verwachten dat ik 
er reklame voor ga ma- 
ken." gelach.
Weet u nog leuke anek- 
dotes?
Wegman؛ "Ja het is 
moeilijk om daar met- 
een een antwoord op te 
geven. We hebben de 
hele dag verder wel 
schik hoor. $tomme op- 
merkingen heb je na- 
tuurlijk altijd wel. 
Ik had er van dè week 
nog eentje: "een bief 
stukje, maar niet vet 
hoor slager" Ik zeg: 
ik geef 'm niet 
vet, maar wel taai, 
haha. Ik zou zogauw 
niks weten, maar ik 
zou zeggen: kom eens 
een halve dag bij ons 
staanl"$اوئمم werker
Dan Serieuzer: "Er 
wordt hier natuur- 
lijk meer met de klan- 
ten gesproken, dan in 
een supermarkt. Soms 
voel ik me wel een so- 
ciaal werker. Mensen 
die je jaren kennen 
die komen wel eens 
naar je toe als ze er- 
gens mee zitten. Je

slager wat heb ik daar 
voor nodig? Dan hoor 
je dat te weten.En ook 
hoe je het klaar moet 
maken.Daar is de klant 
mee gebaat, maar de 
slager ook.
Vroeger haalde moeder 
osselappen en dan wist 
ze heus wel hoe ze die 
klaar moest maken.Maar 
tegenwoordig is het 
lever,barbecue, fondue 
of iets buitenlands 
als cous-cous.
Sommige mensen die ko- 
men in de winkel en 
zeggen:wat is dat voor 
troep." (over shoarma- 
vlees) "Nou en dan ga 
je ze uitleggen hoe je 
dat klaar moet maken” 
Wegman:Ja, en dan heb- 
ben ze dat nog nooit 
gegeten en dan moeten 
ze het niet. Dan geef 
ik wel eens een onsje 
mee,zodat ze het thuis 
kunnen proberen. Wij: 
Merkt u nu met de ma- 
tigingen enzo, dat de

Mevr. Wegman
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VAKANTIEWEEK
De bustochtcommissie 
van buurthuis de Rei- 
ger organiseert in de 
week van 6 tot 13 juni 
1981 een vakantieweek

Meldt u aan bij buurt- 
huis de Reiger, tel. 
845676j vragen naar 
Klaaske Bettink of 
Ruud van Dijk.

KREATIEVE OCHTEND
doen.
Mo ge1ij kheden zijn: 
breiens haken, spin- 
̂آل  -raamweven nacra رأل
mé stofdrukken, pop- 
pen maken, kleien en 
in oven bakken, lino- 
leum snijden. Het ba- 
sismateriaal is aanwe- 
zig. Er zijn و bijeen- 
komsten. De kursus 
kost in totaal ƒ 45,- 
De hel£t moet betaald 
worden bij de aanvang. 
De kursus start alleen 
als er voldoende deel- 
name ل$,

Mieke Schilder

Op dinsdagochtend 3 
februari 1981 start 
weer de kreatieve klub 
in de Reiger om 9.30 
uur tot 11.30 uur.
Als u zin hebt om lek" 
ker met de handen be- 
zig te zijn, leuke din 
gen te maken,in gezel- 
ligheid en het ontmoe- 
ten van andere mensen, 
kom dan naar de kre'a- 
tieve klub. De kursus 
wordt gegeven door 
Marjan Boontjes. Er is 
eerst een oriëntatie- 
ochtend waar u kunt 
kijken en een keuze 
kunt maken wat u wilt

STIJLDANSEN
We zijn dit jaar weer 
gestapt met stijldan- 
sen en wel op de woens 
dagmiddag.Dit loopt zo 
goed dat we bij vol- 
doende belangstelling 
willen proberen twee 
groepen te vormen ؛ be- 
ginners en gevorder- 
den.Deze splitsing zou 
dan ط  moeten gaan op 
3 februari 1981. Vrou- 
wen maar zeker ook 
mannen zijn van harte 
welkom- u kunt zich nu 
reeds opgeven. De be- 
ginners gaan om één 
uur beginnen en de ge- 
vorderden om half drie 
op de woensdagmiddag. 
De kosten zijn ƒ 10,-- 
per maand (wanneer er 
voldoende gegadigden 
zijn). Tot aan de 
splitsing is er één 
groep op de woensdag- 
middag van één uur tot 
half drie .

k e u k e n ااءج؛ءu i t

LOEMPIA’S -S H A S LIK -S A TE H 

KROKETTEN-HAMBURGERS

snackbar
JOLANDA

1 2 5 .k s t r؛F r e < l . H e n < l r

AARDAPPELEN,
GROENTEN&FRUIT

Gebr.Eijpe
Hugo deGrootpieinlO 

tel.845589
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AGENDA
vast inschrijven voor 
de kursus Pottebakken 
die op 3 maart start 
in de Reiger.
Het wordt een kursus 
van 10 lessen, zal 
ƒ 50,- kosten en vindt 
plaats in ons nieuw 
opgeknapte zaaltje op 
de 1e verdieping, ie- 
dere dinsdagochtend, 
van 10.3 2 .  .uur ا-ه30
Als u mee wilt doen, 
bel dan bijtijds of 
kom even langs (voor
15 februari) . Als er. 
half februari niet 
voldoende aanmeldingen 
zijn zal e.e.a.niet 
door kunnen gaan.
Aan de andere kant is 
het aantal deelnemers 
dat mee kan doen niet 
groot. Dus als u zich 
te laat opgeeft, zou u 
wel eens achter het 
net kunnen vissen!

KREAT1EF
Buurtbewoners die op 
een kreatieve manier 
hun handen vuil willen 
maken kunnen ة i ch nu

VROUWEN
Vrouwen, denk aan de 
themaochtend op don- 
derdagmorgen 22 janua- 
ri in het Tre£punt. We 
gaan het die ochtend 
hebben over het onder- 
werp "wat moet je doen 
als je er alleen voor 
komt te staan." Twee 
vrouwen van het advo- 
katenkollektief zijn 
dan aanwezig. Zij kun- 
nen ons heel wat in- 
formatie geven over 
waar je allemaal aan 
moet denken als je in 
een dergelijke situa- 
tie terecht komt. We 
starten om half 10, om 
kwart over 9 ko£fie.

naar Diever in Drente. 
De prijs is inclusief 
enkele ekskursies en 
de reis vanen naar 
Amsterdam en bedraagt 
per persoon ƒ 340,--. 
Cat het in Drente mooi 
is weet u waarschijn- 
lijk allemaal, dat het 
in pension Lindenhoeve 
goed toeven is weet 
een aantal van onze 
bezoekers,die daar al- 
le enkele malen zijn 
geweest.
Er zijn op dit ogen- 
blik nog plaatsen vrij 
en u kunt zich dus 
aanmelden. Er zijn al- 
leen tweep؟rsoons-ka- 
mers aanwezig.
"Lijkt het u wat?" 
Meldt u eind ' 
aan bij buurthuis de 
Reiger, tel. 845676. 
Vragen naar Klaaske 
Bettink of Ruud van 
Dijk.

GROENTEN FRUIT&AARDAPPELEN
KEES ?RINS

2e Hugo dc Grootstraat 24 
Bij ons een groot assortiment aan rauwkost:

Kool - Zuurkool ■ Andijvie - Bietensalade's
VOOREERSTE KLAS GROENTE ٠٤FRUIT

13
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STAGNERENDE 
STADSVERNIEUWING

HET EEUWIGE GAT VAN GROENEN
het bouwplan waaruit 
blijkt, dat de sloop 
pas zal beginnen in 
september 1981. De 
bouw is dan natuurlijk 
ook een half jaar 
opgeschoven naar eind

Fagelnieuws
Januari 1979 ver- 
schijnt "Fagelnieuws" 
in de buurt, een voor- 
lichtingsblad van. de 
Gemeente. Hierin valt 
te lezen dat de ontei- 
gening eind 1981 klaar 
zou zijn (dit was be- 
gin 1980و، Er zou dan 
begin 1983 gesloopt 
kunnen worden en begin 
1985 zal dan de nieuw- 
bouw gereed kunnen 
zijn.Volgens een plan- 
ningsschema van novem- 
ber 1 980 zelfs pas؛ 
half 1985, misschien 
nog wel later.

Over 5 jaar
Nog even duidelijker: 
In 1977 zei men, dat 
de bouw over + 5 jaar 
klaar zou zijn; nu in 
1981 zegt men nog 
steeds dat de bouw 0- 
ver + 5 'jaar klaar zal 
zijn, we zijn nu in- 
 jaar قwel 4 $ةكةلألأ1
verder! Tussen de 
start en de uiteinde- 
lijke realisatie van 
dit bouwplan zit dus 
8 a 9  jaar، Het valt 
dus te begrijpen dat 
de bewoners, zoals op 
een voorlichtingsavond 
van de Gemeente 2 maan 
den geleden bleek, op

te gaan onteigenen en 
te komen tot de bouw 
van goede woningen in 
de sociale sector.

Bouwplan
Op 7 september 1977 is 
er een gesprek met ة 
ambtenaren waarin ge- 
zegd werd: "Over een 
half ز aar kan er een 
definitief bouwplan 
zijn. Daarna komt de 
onteigening die zo’n 
twee jaar zal duren. 
Dan komt het uitplaat“ 
sen van bewoners, dat 
duurt 1 jaar. s 1 open 
en nieuw b؟uwen vergt 
nog eens 1ة jaar, sa- 
men dus 5 jaar. Begin 
sloop dus maart 1981." 
In 1982 zouden de 
nieuwe woningen dus 
klaar kunnen zijn. 
Maart 197 8 verschijnt 
er echter een voor- 
lichtingsboekje over

Meer dan vijf jaar ge- 
leden werd er door be- 
woners van de Fagel- 
buurt bij de Gemeente 
op aangedrongen, de 
s^ekulatie en verder- 
gaande verkrotting aan 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen tegen te 
^aan. De sloop waaruit 
het z.g. "Gat van 
Groenen" is ontstaan 
was toen al begonnen. 
De Gemeente slaagde er 
echter niet in om eni- 
ge grond van betekenis 
in handen te krijgen. 
Daarom werd ook ge- 
zien de slechte i:wali~ 
teit van de huizen aan 
de Lodewijk Tripstraat 
een bouwplan ontworpen 
voor het gedeelte van 
het blok dat zich 
links van het gat be- 
vindt. Op grond van 
dit bouwplan zou de 
Gemeente in staat zijn



straat. Hierdoor wordt 
de ruimte in het blok 
vergroot en kunnen er 
meerhuizen neergezet 
worden dan eerst de 
bedoeling was. Boven- 
dien moest Groenen 
toen al zijn plannen 
veranderen omdat hij 
de verkeerde grond in 
zijn bezit had؛ dat 
werd hem te duur, dus 
besloot hij zijn grond 
maar aan de Gemeente 
te verkopen. Nu worden 
er plannen gemaakt om 
ook hier huizen voor 
de buurt te bouwen en 
de huizen aan de Fa- 
gelstraat te vervangen 
Over 6 jaar zal er dan 
een geheel nieuw blok 
aan het Frederik Hen- 
drikplantsoen staan. 
Als de Gemeente zelf 
echter wat meer initi- 
atief had getoond (be- 
ter aankoopbeleid bij- 
voorbeeld) dan had het 
in 1982 allemaal klaar 
kunnen zijn natuurlijk 

Cor Bergveld

iemand van het Wijk- 
centrum en iemand uit 
de Reiger.
'Marleen: "Op 18 okto- 
ber 1979 hebben we on- 
ze eerste vergadering 
gehad. Op deze verga- 
dering werd het tijd- 
schema bekend gemaakt. 
Men zou in november' 
1980 met de renovatie 
beginnen. Het bouw- 
technisch onderzoek 
van het buitenwerk 
werd half december 
1979 afgerond. De uit- 
slag was niet best.

Nalatigheid
De topgevels verkeer- 
den in zeer slechte 
staat, oók de goten 
waren slecht en het

derik Hendrikbuurt een 
tentoonstelling, ver- 
gaderde en schreven 
brieven naar raadsle- 
den en wethouders. In 
deze brie.ven werd de 
Gemeente er op gewezen 
dat de meeste buurtbe- 
woners de huizen die 
Groenen bouwen wilde, 
nooit zouden kunnen 
betalen. Bovendien was 
er in dit plan maar 
weinig plaats voor 
nieuwbouw in de Fagel- 
straat, omdat de ruim- 
te in het blok te 
klein was. De bewoners 
stelden voor om de 
rooilijn aan het plant 
soen te verleggen naar 
het park.

Bestemmingsplan
De Gemeente zag dit 
tenslotte in en be- 
sloot tot het maken 
van een klein bestem- 
mingsplan, dat aan 
moest sluiten aan het 
toen al bestaande S O -  
ciale woningbouwplan 
van de Lodewijk Trip-

in de afgelopen twee 
j aar gebeurd en waarom 
is men nog steeds niet 
met de renovatie 
begonnen?

Stand van zaken
Marleen van Dijk, één 
van de bewoners uit 
het ontwerpteanij ver-* 
telt hoe de stand van 
zaken op dit moment is■ 
Het ontwerpteam be- 
staat uit een aantal 
bewoners, gemeentever- 
tegenwoordigers van de 
diensten Volkshuisves- 
ting en Herhuisvesting

den duur weinig be- 
langstelling meer to- 
nen. Zeker als men ie 
dere keer moet horen 
dat het weer langer 
gaat duren. Toch zul- 
len we actief moeten 
blijven willen we niet 
het risico lopen dat 
sloop en nieuwbouw nog 
langer uitgesteld wor- 
den. De be-
woners hebben nu wel 
lang genoeg gewacht op 
hun nieuwe woning.

Aktievoeren
Dat actievoeren helpt, 
is bewezen doordat de 
actie om speculant 
Groenende buurt uit 
te krijgen gelukt is. 
Dit terwijl de Gemeen- 
te 2 jaar geleden e؟ 
nog van uitging dat 
'Groenen gewoon zijn 
bouwplan van dure 
koopflats(300.000 gul- 
den per stuk) kon uit- 
voeren, organiseerden 
bewoners in samenwer- 
king met het Huurcomi- 
tè Ëugo de Groot/Fre-

In het Gemeenteblok 
(van Houweningenstr., 
Hugo de Grootkade, van 
Rei'gersbergenstr^n de 
3e Hugo de Grootstr.) 
verschijnen steeds
meer raambiljetten met 
daarop de tekst "deze 
woning wordt ver- 
nieuwd".
Meer dan dat gebeurt 
er tot op dit 
moment niet.
In januari 1979 schre- 
ven we in de buurt- 
krant: "na jarenlange 
strijd renovatie ge- 
meenteblok". Wat is er

RENOVATIE GEMEENTEBLOK 
SLEEPT AL 8 JAAR
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huisvesting gegaan ٠ 
Een week later mocht 
de prijs wel bekend 
gemaakt worden. De be- 
grotihg van de gemeen- 
te en de aannemer 
was uitgekomen op 
ƒ 61.000,-. Mondeiing 
werd de bewonerscom- 
missie meegedeeld
dat de gemeente al 
ƒ13.000,- bezuinigd 
had op onze plannen.Er 
zou goedkoper mate- 
riaal gebruikt worden, 
goedkopere pla£onds en 
zo nog een aantal din- 
gen. Dus al met al 
krijgen we minder voor 
méér geld.
Op zo'n moment vraag 
je je af waarom er in 
hemelsnaam een ontwerp 
team een jaar lang be- 
zig is geweest met het

TORENFLATS OP 
KERMISTERREIN?

zijn nu een paar 
schetsen en daarvan 
behoort de buurt op de 
hoogte te zijn.
Hoe zien de schetsen 
eruit? Op alle schet- 
sen kun je zien welk 
gedeelte van het ter- 
rein bebouwd wordt, 
hoeveel woonlagen er 
komen, waar parkeer- 
ruimte komt en waar 
groenvoorziening komt. 
Alle schetsen vertonen 
hoogboüw aan de Jan 
van Galenstraat. Eén 
schets vertoont een 
aantal toren£lats van 
٦٦ (el£'.)verdiepingen. 
Er zijn schetsen bij 
met 7 etages, maar er 
zijn ook stukken nor- 
male bouw bij. Inalle 
schetsen gaat het om 
plusminus 370 woningen 
Mocht u belangstelling

gemeente eventuele be- 
zuinigingen konden in- 
voeren ٠ ^erhaaldelij k 
is door de bewoners- 
commissie gevraagd 
naar de prijs van het 
achterstalligonderhoud 
Hierop hebben we nooit 
antwoord gehad.
Goedkoper materiaal
In de vergadering van 
25 november was de be- 
grotingsprijs van zo- 
wel de gemeente als 
van de aannemer be- 
kend. De gemeente wei- 
gerde de prijs aan de 
bewonerscommissie mee 
te delen. De inspraak 
blijkt weer een wassen 
neus te zijn.We hebben 
de vergadering ge~ 
schorst en er is een 
boze brie£ naar Volks-

Er zijn een aant-al 
sche£sen gemaakt door 
Bob van de Zande van 
de ambtelijke projekt- 
groep. Schetsen die 
globaal aangeven hoe 
het kermisterrein be- 
bouwd zou kunnen wor- 
den. Het huurcomilc 
hee£t de tekeningen 
opgestuurd gekregen en 
dus heeft 00^ de 
buurtkrant ze gezien. 
Vandaar dat we er over 
schrijven, al was dat 
waarschijnlijk niet de 
bedoeling van de amb- 
tenaren.
u herinnert zich mis- 
schien dat Schaefer 
beloofde dat er in au- 
gustus'80 een ontwerp- 
team zou komen. Het is 
nu januari '81 en dat 
team is er nog steeds 
niet. Maar goed, er

buitenmetselwerk ver- 
toonde scheuren.De ge- 
meente stelde vast dat 
er snel iets aan de 
topgevels gedaan zou 
moeten worden. Tot nu 
toe is dat niet ge- 
beurd. Toch wordt dit 
achterstallig onder- 
houd in de renovatie 
doorberekend. Weer 
draaien de bewoners op 
voor de nalatigheid 
van de gemeente.
In maart 1980 werd het 
bestek aangeboden. Dit 
is een boekj e waarin 
alle werkzaamheden en 
plannen vermeld staan. 
Een aannemer maakt ^ ١١ 
de hand van dit bestek

Renovatie g e s te ld
De zomermaanden gingen 

-voorbij. Op een gro إ
te bewonersvergadering
van eind september 
ging de gemeente er 
nog steeds van uit dat 
er in november begon- 
nen zou worden met de 
renovatie, op 4أ okto- 
ber kregen de bewoners 
een brief thuis dat de 

I renovatie uitgesteld 
zou worden tot ٦ £e- 
bruari 198آ، Nu bleek 
dat begin oktober de 
gesprekken met de aan- 
nemer nog niet rond 
waren. Wij hadden ook 
nog nooit een defini- 
̂هال  begrotingspr:i.j s ه
van de gemeente ge- 
hoord. Het afgelopen 
jaar zijn wij er^an 
uitgegaan, dat de be- 
groting op ƒ 35 . 0 00 
gehouden zou worden. 
Wij wilden de huren zo 
laag mogelijk houden. 
Als de begroting hoger 
zou worden, dan zouden 
de bewoners dit tijdig 
de horen krijgen, zo- 
dat we samen met de
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Wanneer?

van de bewonerscommis- 
s ie. We probeerden 
steeds om zo goed mc- 
gelijk met de renova- 
tieplannen mee ^e den- 
ken en mee te beslis- 
sen. Ook IÎU blijkt dat 
te late en onvolledige 
informatie uiteinde- 
lijk neerkomt op een 
hogere huur.
Veel van de groten- 
deels oudere bewoners 
hebben geesteiijk ge- 
leden onder de onze- 
kerheid.Steeds opnieuw 
werd de vraag gesteld: 
"wat gaat er gebeuren 
en wanneer?". Het is 
ook niet verwonderlijk 
als je weet dat de re- 
noVatie nu al acht 
j aar slepende is■.

Fenny Schouwink

opstellen van een re- 
novatieplan. Ze hebben 
ons niet de tijd gege- 
ven om over deze laat- 
ste bezuinigingen mee 
te denken.We zijn door 
de gemeente voor het 
blok gezet. Ook drong 
op dat moment heel 
duidelijk het besef 
door dat elk nieuw 
plan van onze kant ee^ 
vertraging, in de reno- 
vatie zal opleveren. 
Elke vertraging zal 
meer geld kosten en 
dit leidt weer tot een 
hogere huurprijs، We 
hebben ons blijkbaar 
een jaar lang voor 
niets met deze renova- 
tie beziggehouden.
De gemeente is abso- 
luut in gebreke geble- 
ven met het informeren

buurtoverleg op 19 
januari in de Reiger. 
Allen die zich betrok- 
ken voelen bij de 
buurt zijn daar van 
harte welkom.

Hans Hartman

men" dat was steeds de 
mening van het meren- 
deel van de buurt. Nu 
gaat het erom:op welke 
manier, hoe snel, hoe- 
veel en voor wie moet 
er gebouwd worden. Dat 
zal ter discussie 
staan op het komende

KOM 19 JANUARI 
NAAR HET BUURTOVERLEG
Maandagavond 19 januari vindt in de Reiger 
het tv؛eede buurtoverleg plaats. Iedereen,die 
zich bij de buurt betrokken voelt, is van 
harte welkom.Deze keer zal er gepraat worden 
over de stagnerende s^dsvernieuwing. In de 
voorgaand،; artikelen heeft u kunnen lezen 
<iat de stadsvernieuwing in onze buurt nogal 
vast zit.Op het buurtoverleg kunnen we samen 
bespreken wat we tegen deze stagnatie gaan 
doen. Er kan in onze buurt snel gebouwd wor- 
den. Vooral het Jan van Galenterrein ligt te 
"wachten" op nieuwe woningen. Kom daarom al- 
lemaal naar het buurtoverleg op maandag 19 
januari omacht uur in buurthuis de Reiger 
van Reigersbergenstraat 65..

voor de . tekeningen 
hebben, dan kunt u ze 
vast wel bekijken in 
de voorpost van de ge- 
meente (van Hallstr. 
'611) ٠ u kunt ook even 
bij het huurcomité 
gaan kijken (Trefpunt, 
maandagavond van 7-8u. 
of woensdagochtend van
De ambtenaren vr؟egen 
aan het huurcomité wat 
zij ervan vonden. Het 
huurcomité was van me- 
ning dat er nog een 
schets bij moest komen 
met 3,4 of 5 woonlagen 
of een combinatie 
daarvan. Inmiddels
heeft Ben $tegeman van 
het comité, samen met 
een stedebouwkundige, 
ruwweg becijferd dat 
er ook wel 470 i.p.v. 
370 zonnige woningen 
op het terrein kunnen. 
Dus dat moet ook nog 
uitgezocht worden.
"Er moeten gauw be- 
taalbare woningen ko
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steun aan kinderen.of 
dorpen kun je ook daar 
nu, in deze barre win- 
tertijd terecht.
De openingstijden zijn 
dagelijks van twee tot 
zes uur en zaterdags 
van negen tot vij£. 
Misschien is het niet 
zo gek er gewoon af en 
toe eens binnen te lo- 
pen want ik heb de in- 
druk da.t de zaak vrij 
geïsoleerd in de buurt 
vertoeft.

٠٧̂
Zo kwam ik een tijdje 
geleden een zeer een- 
zaam, dronken mannetje 
tegen.Hij leunde tegen 
de gevel aan en was 
kennelijk te bang om 
alleen over te steken 
waarop ik hem naar de 
overkant bracht.
Toen het er nog niet 
op leek dat hij wist 
waar nu naar toe te 
gaan vroeg ik zal ik u 
even naar huis brengen 
Hij wist me duidelijk 
te maken dat ie op num 
mer dertien woonde 
(en woont) in de van 
Houweningenstraat. Dus 
als u eens in de buurt 
bent. Hij is 84 jaar.

Jan Marc van Keulen

Om de drempelvrees wat 
weg te nemen is de 
eerste les grati$,voor 
verdere inlichtingen, 
kunt u bellen telefoon 
nummer 171752. Veel 
succes!

Niet helemaal nieuw
Niet helemaal nieuw 
maar toch vrij onopge- 
merkt hebben we hier 
in de buurt ook een 
Italiaanse Boekwinkel 
oftewel Libreria Bonar 
di in de !̂٧؛  Olden- 
barneveldtstraat 51. 
Hoofdzakelijk voor 
Italiaans sprekenden 
in Amsterdam ingericht 
kun je er ook heel 
leuk informatie ver- 
krijgen voor vakanties 
e.d. en natuurlijk 
woordenboeken.
Wat minder leuke infor 
matie betreft de aard- 
beving die kort ge- 
leden een groot deel 
van Italie heeft ge- 
troffen, voor hulp- 
fondsen, gironummers.

Op 7 januari j.1. 
heeft sportvereniging 
YUSEI GYM zijn deuren 
,geopend in de Frederik 
Hendrikschool aan het 
van Oldenbarneveldt- 
plein ٦٥٠ u kunt daar 
terecht voor dames of 
heren conditie trai- 
ningen woensdag en 
vrijdagavond van half 
zeven tot acht uur. 
Daarna van acht tot 
elf uur is er les voor 
beginners en gevor- 
derden in Wado Kai- 
Karate. De beoefenaren 
van deze sport kunnen 
tevens zaterdagmiddag 
vanaf twee uur terecht 

school staat onder 
leiding van de gebroe 
ders Meijer die van 
de gelegenheid gebruik 
maken om zich aan de 
buurt voor te stellen 
en uiteraard hopen dat 
ze en met veel
plezier hun activitei 
ten hier zullen voort- 
zetten.

Voor Kleurschakeringen en Permanente 
ZOALS u ZE WENST..„„

SALON D. v.d. HARE
haaronderzoek ٠ :Specialist in 

eken؛echn؛p؛kn ٠
te 843ه89 l ̂١٥ Fred. Hendrlkplantsoen
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HANDHAAF 
DE ONDERWIJSBEGELEIDING

briefkaartje sturen 
 .net uw handtekening؛
Adres: ABC-aktie tegen 
bezuinigingen 1e Nas - 
saustraat 5.

Zesjarige buurtkrant
feliciteert
vijfjarige

RADIO STAD 
Amsterdam،

üSn
RADIOAMSTERDAM
12-13 en17-19uur

94,3 MHzFM
S TA D  R ad io  A m ste rdam  

alleen op de FM -band 94.3  M H z 
te ontvangen.

der te worden. Dat be- 
tekent meer werk met 
minder mensen.
De problemen worden 
nog extra versterkt 
doordat er vanaf 1 au- 
gust^ 1981 2S% van 
het subsidiebedrag van 
de werkgroep VREK 
wordt onttrokken. De 
VREK, die in •Oud-Oost 
en ©ud-West werkt, 
houdt zich hoofdzake- 
lijk bezig met ontwik- 
kelingswerk op het 
vlak van kreativiteits

ontwikkeling binnen de 
kombinatie van wereld- 
oriëntatie en expres- 
sie in het basisonder-
W I J S .
Zij vragen ook uw 
steun om de gemeente- 
raad te overtuigen dat 
deze bezuinigingen
niet door mogen gaan. 
Wellicht heeft u hun 
pamflet al ondertekend 
in het buurthuis ر op 
school of het Wijkcen- 
trura. Zo niet, loopt u 
dan even binnen om dit 
alsnog te doen؛ Uiter- 
aard kunt u ook een

Het ABC wordt gekort- 
wiekt door de zware 
bezuinigingen die in 
de onderwijsbegroting 
van de gemeenteraad 
worden voorgesteld.
Wat is het ABC?
De letters, staan voor 
Advies- en Begelei- 
dingsCentrum voorset 
onderwijs in. Amsterdam 
Er zijn verschillende 
teams in delen van de 
stad. Hier in Oud-West 
weten mensen met kin- 
deren op kleuter- en 
lagere scholen dat het 
ABC-team samen met 

* ouders,buurt-
instellingen en -groe- 
pen werkt aan verbete- 
ring van het onderwijs 
Ook werkt zij aan de 
verbetering van de om- 
standigheden waaronder 
kinderen in de buurt 
opgroeien. Juist in 
buurten als de onze 
zijn veel mensen nodig 
ook in het ABC.
 erwijl er in Oud-West؟
minimaal ٦l \  arbeids- 
plaatsen nodig zijn, 
werden er in 1980 maar
16 vervuld en dat 
dreigt in 1981 nog min

SLAGERIJ 

Da Costakade 30
Hoek de Clercqstraat 

Tel. 183716

$ind$ 1882 he؛ Beste!

A U T O C E N T R U M

van Bolderick
Peugeot- 

en Shell Service
ook vooreen  Hyundoi Pony 

FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 
AMSTERDAM- TELEFOON 84 2336
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StECHTE WONINGEN 
OORZAAK 

SLECHTE GEZONDHEID
zeer slecht gebouwd 
(revolutiebouw). De 
heipalen zijn vaak 
niet voldoende diep 
aangebracht waardoor 
veel huizen zijn ver- 
zakt. Ook is er erg 
veel achterstallig on- 
derhoud zodat onze ٦١٢٠- 
ningen erg tochtig 
zijn en veel vocht 
doorlaten. Muren laten 
vocht door, daken lek- 
ken en ramen en deuren 
sluiten erg slecht. 
Verder laten de huizen 
weinig zonlicht toe en 
hebben ze een slechte 
ventilatie.Ook zijn er 
weinig bomen in onze 
buurt. Deze bomen zijn 
uitermate belangrijk 
omdat ze voor verse 
zuurstof zorgen, het 
geluid dempen en erg 
veel stof tegen houden 
Al deze gebreken lei- 
den,blijkt uit het on- 
derzoek, tot allerlei 
ziekten. De zuigelin- 
gensterfte in onze 
buurt is hoger. Verder

dammerbuurt. Verder 
het oostelijk deel van 
het stadscentrum en de 
?ijp. Vooral de negen 
tiende-eeuwse wij ken 
blijken dus erg onge- 
zond te zijn.
De Apollobuurt, de 
Concertgebouwbuurt en 
Buitenveldert kwamen 
in dit onderzoek als 
de meest gezonde wij - 
ken tevoorschijn. Bij 
het vaststellen van de 
verschillen is gekeken 
naar de sterfte-cij- 
fers in de buurt, naar 
het aantal ziekenhuis- 
opnamen en naar het 
aantal arbeidsonge- 
schikten, zoals die 
zich voordeden tussen 
1971 en 1976.
De oorzaak dat onze 
buurt ongezonder is 
dan bijvoorbeeld de 
Apollobuurt,moet voor- 
al gezocht worden in 
de(miserabel؟)toestand 
van onze woningen.
Ten e e r s t e  z i j n  de W O -  
n i n g e n  i n  o n z e  b u u r t

Als je op de Goudkust 
woont, leef je door- 
gaans zo’n vijf jaar 
langer dan de gemid- 
delde bewoner van de 
Hugo de Grootbuurt en 
de Staatsliedenbuurt. 
Deze opmerkelijke ge- 
gevens zijn afkomstig 
uit een in 1976 ge- 
start onderzoek naar 
de gezondheidstoestand 
van de bevolking in de 
verschillende Amstei-- 
damse wijken. Het was 
ook de gemeente Am- 
sterdam die opdracht 
tot dit onderzoek
Vij f van de achttien 
onderscheiden Amster- 
damse buurten kunnen 
volgens de onderzoe- 
kers worden aangemerkt 
als ©ng'uns'tig wat be- 
treft de gezondheids 
toestand van de be- 
volking. Dat zijn 
naast de Hugo de 
Grootbuurt en de 
Staatsliedenbuurt, de 
Jordaan en de Spaarn-

UW ADRES VOOR 
R E P A R A T IE S !

m! GARAGE س
ü  BE N E LU X

tel. 845043 
|~Ook voor autoschade! 

F r e d .  H e n d r i k s t r a a t  3 1

cajè-restaumnt 
,T GENERAALTJE 

diner v.a. f  11,~ 
FredHendrikplantsoen72
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zaak van veel ziekten 
^e zijn. Een ander ak- 
tiepunt is de open ga- 
^en in onze buurt, op 
veel plaatsen zijn 
huizen weggebr؟ken en 
het ziet er niét naar 
uit dat deze op korte 
termijn gevuld worden 
met betaalbare nieuw- 
bouw. Zo’n open gat 
leidt tot verzakking 
van de belendende hui- 
zen en veroorzaakt ook 
vochtdoorslag en
rattenplagen. Alles 
bij elkaar redenen ge- 
noeg om u solidair op 
te stellen met de 
buurtaktiegroepen.Wilt 
u opkomen voor uw ei- 
gen buurt? Bel dan:het 
redaktieadres tel.: 
8 6 0 7 1 3 .

Wim de Jong

Naast de Amsterdamse 
Gemeentelijke Genees- 
kundige en Gezondheids 
dienst werkten het In- 

•<؟١^١١١ -̂ voor Sociale 
geneeskunde en het So- 
ciologisch Instituut 
van de Universiteit 
van Amsterdam en het 
Instituut van Maat- 
schappelijke Gezond- 
heidszorg van de Eras- 
mus Universiteit Rot- 
terdam mee aan het on- 
derzoek.

betering van de wonin- 
gen van ',levensbelang”
De Gemeente moet ge- 
dwongen worden dat zij 
de huisbazen ver- 
plichten tot versnelde 
aanpak van het achter- 
stallig onderhoud.
Vérder moeten alle W O- 
ningen voorzien worden 
van minimale sanitaire 
voorzieningen zoals 
een doucheruimte. Want 
ook de afwezigheid van 
goede sanitaire voor- 
zieningen blijkt oor

zijn veel mensen ar- 
beidsongeschikt door 
aandoeningen aan de 
luchtwegen en reumati- 
sche aandoeningen.
Ook baarmoederhalskan- 
ker komt in onze buu؟t 
meer voor. Het rapport 
meldt dat deze euve1s 
in bijvoorbeeld de A- 
pollobuurt veel minder 
voorkomen.
Uit deze gegevens moet 
het voor ieder wel 
duidelijk zijn dat 
buurtakties voor ver-

SpeciaaL 'Llv> adres ٧٠٠٢ planten.i

ert
1oemen en (P la n te n

82 77 020-84 oiicrik Hendrik.straat 7] Aniülerdam telefoon؛•'،

؟ ا؛ )ا إ، إ ءا ! ا ا
Ib a n k e t b a k k e S j I

F rederik  

H en d rik straat 90

te l. 8 2 4 4 9 8



Doe Uwvoordeel!
Vanaf 15januari OPRUIMING/ 

Wellicht iserietsvoorUbij ?

KOMTKIJKEN

DIERENSHOP
T؛< W E E D E  HUG O  D E GRO OTSTR

SPITHORST
T E L . 8 4 5 8 2 2

e e n  n o o E J V i e  Z M K  ٠ 
n e r  0 U D £ R U E 7 5 B  s e x v /c e  /

voor al uw sanitair
en Doe Het Zelf Art.

o.a. DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN -  MENGKRANEN ETC,

loodgieter
REVE

3ehugo de groot- 
straat 15

tel. 84 26 06

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
٠٢٥١® sortering Buitenlandse Kaassoorten

=  ٧٠٠٢ ٠٠٤  Reïatie-Geschenken =

2eHug0de6romstr. 29 
JanEvertsenstraat 62



Bar- lnd©nesisch Restaurant
„Garuda”

Nassaukade120 (hoek 2e Hugo de Grootstr.) Amsterdam. Tel. 844501.

Indonesisch recept داله Rijsttafel volgens ★
SAROENG KABAJA ؛٨ epersoneel, welke gekleed zijn™؛،؛fa $٨© ★ Goede bedfening door 

(Indcnesische klederdracht) 
j ons alteen de typische Ir^onesische gastvrijheid؛★ u proeft b

★ ^et bejaarden en invaiiden is rekenlng gehouden, deurdrempels zijn weggelaten

★ Afhalen is mogelij^ (Gelieve telefonisch te bestellen.)
.★ Onze prijzen zijn niet exclusief

LIDOOI
zondagmiddag om half 2 ي  

٠٨ ع  

vrijdagavond om hatf أ ت و أ
ه

PRUS
KLAVERJASSEN

HOEK BILDERDUKKADE «fr

NATUURVOEDING
WIJ BIEDEN u EEN GROOT 
ASSORTIMENT PRODUKTEN 

ZOALS:
٠ Brood van Paul Année 

en Dr.Vogel.
٠ Onbespoten groenten 

van Proserpina.
٠ Eden oersappen.
٠ Hügli soepen.
٠ Paul Penders cormetica.
٠ Weleda produkten.٠ Akwarius o.a. babyvoeding. 
٠ Manna en Lima produkten.

TEVEEL OM 0ء TE NOEMEN. 
Kom vrijblijvend kijken 
in de winkel of bel evenوةلخب1محا
N IE U W  IN  O N ZE  B U U R T

IV O  E D I  N G s w I J  z . 
^Hugo de Grootplein 20; 
telefoon 020-848587
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