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gebrek. de redactie
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maart diskussiedag
baar bij het Wijkcen- 
trum, van Hallstraat 
81, tel. 821133،

BRIEF
wij ontvingen een 
brie£ n.a.v. ons arti- 
kei over Concordia en 
wij vroegen de direk- 
teur om een reaktie. 
Nu, na 4 weken, is die 
reaktie er niet. wij 
komen erop terug.

Zaterdag 14 maart is 
er vanaf 11 uur ,s 
ochtends een discus- 
siedag in ,t Trefpunt. 
De dag wordt georgani- 
seerd door het comité 
"Buurtbewoners tegen 
racisme, fascisme en 
vreemdelingenhaat”.
De onderwerpen zijn: 
wat is fascisme, wat 
is sexisme,hoe uit het 
zich en wat doen we 
eraan? Discussiebij- 
dragen zijn verkrijg-

INHOUD
4 35e herdenking Fe- 

bruaristaking.
7 Verslag buurthuisver 

gadering Trefpunt.
8 Buurtbewoners tegen
12 Buurtagenda met ge- 

dicht
15 Jan-Marc's speur- 

tocht door de buurt.
16 Eindelijk opening 

Middenschool.
19 v.d.Wens bindt boe- 

ken gratis in.
20vrouwenthema ٠ s en 

speelstratenakties.

HUGENOOTJE
Wie wil meedoen met 
het oprichten van een 
cabaretgroepje? ieder- 
een jong en oud, is 
welkom. Heeft u be- 
langstelling? bel dan 
naar B.J. den Toom,te- 
lefoon 863155.
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ATZGOED GEVULD dat de tanden, los gaan 
staan door tandvlees- 
ontsteking (want 
verliezen de meeste 
volwassenen hun tan- 
den). Overigens kan 
iedere patiè'nt aan de 
voorlich-tingsassisten- 
te vragen hoe zij/hij 
haar/zijn gebit kan 
onderhouden.
Op dit moment kunnen 
er geen nieuwe patiën- 
ten worden aangenomen 
in de Zaagmolenstraat. 
Iedereen die zich nu 
meldt, komt 0؟ een 
wachtlijst.Degenen die 
helemaal geen tandarts 
hebben, krijgen voor- 
rang. Hieruit blijkt 
wel hoezeer er behoef- 
te was en is aan een 
dergelijke tandheel- 
kundige voorziening.

Marjan Idema

aantal vullingen heb- 
ben, krijgen daarna 
korting op،‘behandelin- 
gen (zolang ze in het 
ziekenfonds blijven). 
In de Zaagmolenstraat 
zitten, behalve tand- 
artsen, een orthodon- 
tist (beugel tandarts) 
en ook nog drie mond- 
' Die mond-
hygiënisten zijn heel 
belangrijk om je ge- 
bit zogoed mogelijk 

konditie te houden. 
Want het tandenpoetsen 
en het gebruik van 
houten tandenstokers 
is niet alleen belang- 
rijk voor het voorko- 
me^ van gaatjes, maar 
ook voor het gezond 
houden van het tand- 
vlees. Dat voorkomt

Op 13 oktober is in de 
Zaagmolenstraat een 
nieuw behandelcentrum 
van het ATZ geopend 
(ATZ= Amsterdamse Ver- 
eniging ter bevorde- 
ring van Tandheellvun- 
dige verzorging van 
Ziekenfondsverzekerden 
een hele mond vol dus) 
In dit centrum worden 
alle tandartsbehande- 
lingen van het zieken- 
fonds uitgevoerd. Met 
gedeeltelijke bijbeta- 
ling worden ook kronen 
en bruggen gezet. Al 
een aantal jaren loopt 
er een bepaald projekt 
bij de behandelcentra 
van het ATZ: het 13- 
jarigen-plan. Kinderen 
van 13 iaar die niet 
méér dan een bepaald
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٧٧۴FEBRUARISTAKING
"Wij h^denken die staking zolang het fascis

in het ekonomies be- 
stel:dé ongelijke ver- 
deling van de rijkdom 
in ^kapitalistische 
landen. Je hoeft geen 
kommunist of uiterst 
links te zijn om dat 
in ئ  zien."

Antisemitisme
"Er is altijd antisemi 
tisme geweest, ook in 
Nederland.Dat was iets 
wat me verschrikkelijk 
tegenviel. Toen ik na 
mijn onderduiktijd in 
Amsterdam terugkwam, 
kreeg ik vlak na el- 
kaar te maken met an- 
tisemitisme. Het had 
nooit geleefd onder de 
bevolking - ook al wa~ 
ren er antisemieten ، 
ik stond na de oorlog 
in de rij bij Volks- 
herstel: ik bezat ab- 
soluut niets meer. Ik 
kreeg als ongetrouwde 
v.rouw nergens bonnen 
voor - over diskrimi- 
natie van de vrouw ge- 
sproken - ٠ dus ik was 
^el gedwongen om naar 
Volksherstel te gaan. 
Zegt een madam achter 
mij: De Joden staan 
ovèral weer vooraan... 
Ik draai me om en zeg: 
Heb je het tegen mij ر 
^uile fascis ا ٠٠  Je ٧ ٧  
zeker lid van de NSB. 
Ze zie niets meer."

Tegenwoordig nog
"Misschien 5 jaar ge- 
leden sta ik mijn ra- 
men ^e lappen. Komt er 
een dame langs en die 
zegt: u is ook altijd 
aan het werk.
We raken wat aan de

Naar aanleiding van de herdenking van de 
Febniarhstaking ء hadden wij een gesprek 
met de aftredende secretaresse van het 

herdenkingskomitee mej. D. de Haas , 
die in de Fred. Hendrikstraat woont.

dacht? Tot hoelang 
denkt u daar nog mee 
door te gaan?
Toen heb ik geantwoord 
Wij herdenken die Fe- 
bruaristaking zolang 
er in de wereld, waar 
dan ook, nog steeds 
fascistische regimes 
aan de macht zijn." 
Zij kijkt me strak aan 
en onderstreept haar 
woorden door met haar 
vingers op tafel te 
tikken: "Wij herdenken 
die staking zolang het 
fascisme nog niet met 
wortel en tak is uit- 
geroeid ٠ want dat is 
het nog niet."

Neo-fasc؛sme
"In deze tijd is dat 
weer zo duideliik nu 
in landen in Europa 
die neo-fascisten zi^h 
zo gaan roeren.Ook het 
antisemitisme is abso- 
luut toegenomen en er 
zijn zeer verderfelij- 
ke uitingen van ras - 
sisme en vreemdeling- 
enhaat.
Volgens mij komt dat 
ook door de propaganda 
van die kleine, félle 
neo-fascistische groe- 
pen. Zij wijten al de 
mankementen die aan 
ons maatschappelij k 
stelsel kleven aan bv. 
de buitenlandse arbei- 
ders of de Surinamers. 
De wortel van het 
kwaad zit natuurlijk

Vanaf 1949 is zij ak- 
tief geweest om de 
traditie van de Febru- 
aristaking levend te 
houden.
Meteen als ze de deur 
open doet, begint zij 
te vertelien hoe druk 
ze het weer heeft met 
telefoontjes en admi- 
nistratie. De voorbe- 
reiding van de 55ste 
herdenking slokt haar 
helemaal op.
Kunst tegen fascisme
Zo moet ziï de vol- 
gende dag aanwezig 
zijn bij de opening 
van een tentoonstel^ 
ling van het Febru- 
arikolléktief. D^t is 
een groep kunstenaars, 
die met hun werk ui- 
ting willen geven aan 
de strijd tegen het 
fascisme. "Ik ben niet 
bevoegd om een oordeel 
over die schilderijen 
te geven. Dus ik zal 
die opening zo inkle- 
den dat het Herden- 
kingskomitee hen zeer 
erkentelijk is dat zij 
ons sternen in de 
strijd tegen het fas- 
cisme."

Hoe iang nog
"Ik was een keer 11؟ t- 
genodigd bij de AVRO 
en toen vroeg die in- 
terviewster mij: Waar- 
om wordt die Februari- 
staking nog steeds her
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ENDERTIG MAAL HERDACHT
me nog niet met wortel en tak is □itgeroeid.

en wel door de toen- 
malïg illegale conunu- 
nistische partij . En 
die hebben ه0كل  niet zo 
maar plotseling gezegd 
"We gaan eens een sta- 
king organiseren". Nee 
de tijd moet er rijp 
voor zijn. En waarom 
was de tijd er rijp 
voor?Omdat voorafgaan-

mensen in het duitse 
leger.
Bovendien heeft de sta 
king het verzet een 
ontzaglijke stimulans 
gegeven en zelfs in- 
ternationaal. In de 
duizenden j aren van jo 
denvervolging was het 
de eerste en enige 
keer dat de hele be-

de aan de Februarisl^a- 
king het volk door de 
talloze maatregelen 
van de Duitsers al zo 
opstandig was geworden 
Maar zelfs met woede 
en opstandigheid al- 
leen kun je geen sta- 
king, geen volksop- 
stand organiseren. Br 
waren al verschillende 
succesvolle stakingen 
aan voorafgegaan.
De werkverschaffings- 
mensen werden te werk 
gesteld in Amersfoort

volking ertegen in op- 
stand kwam.En die sta- 
king is het bewijs ج  -و
weest dat je je met 
succes kon verzetten 
tegen maatregelen van 
de bezetter."

Voorwerk
Die staking is niet zo 
maar uit de lucht >٨- 
men vallen: dat is wel 
jarenlang beweerd. Dat 
is natuurlijk onzinl 
Die staking was wel de 
gelijk georganiseerd

praat en zij vertelt 
dat ze een groot huis 
heeft waar ze inde 
oorlog joden onderge- 
doken had zitten. Ik 
zeg: Daar heeft u een 
goed werk aan gedaan. 
-Ja. maar ik zou het 
noo^t meer doen; be- 
grijpt u nou dat er 
mensen zijn die zo mét 
joden weglopen? Ze 
willen niet werken en 
ze zijn smerig..•dus 
ik moet niks van ze 
hebben.
Ik zeg: Dank u vrien- 
delijk; ik ben name- 
lijk 00ءل joods'.
Oh, pardon mevrouw, ik 
dacht dat u een indi- 
sche was'. Ik zeg: al 
kom jé hier nog hon- 
derd keer langs, je 
hoeft me niet meer te 
gïoeten, want als ik 
ergens de smoor aan 
heb ر dan is het aan 
jodenhaters!"

Februaristaking
"Kij k ر het was een 
heel bijzondere sta- 
king. Het ging niet om 
hoger loon of korter 
werken.Nee het was een 
politieke staking te- 
gen de terreur van de 
Duitse fascisten en 
tegen de oorlog. Ze 
heeft niet kunnen ver- 
hinderen dat 114.000 
Nederlandse joden zijn 
vermoord.Maar wat wel: 
ten eerste dat Mussert 
hier aan.de macht kwam 
want dat was het doel 
van de Duitsers ٠ Dan 
waren we als staat bij 
Duitsland ingelijfd; 
dan moesten onze jonge
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Hefdenkdefebruaristaking HET WAS EEN POLITIEKE STAKING
JL. ق TEGEN DE TERREUR 
س ق  VAN DE DUITSE FASCISTEU

joden die opgepakt wa- 
ren. Hij zal toen m  
de leiding van het her 
denkingskomitee. Hij 
kwam bij me langs ©١١١- 
dat hij mijn naam had 
horen noemen in ver- 
band met mijn werk in 
de vakbeweging. Ik 
kreeg een klein noti- 
tieboekje van hem, 
waar praktisch niets 
in stond: ik moest met 
niets beginnen. Ik vol 
deed blijkbaar zo goed 
dat ze me niet meer 
wilden missen* En 
straks is het dus mijn 
32ste keer.

Vijfendertig
In het kader van de 5ة  
ste herdenking zijn er 
enige speciale evene- 
menten:
-Van 26 £eb tot 10 mei 
een tentoonstelling in 
het Amsterdams Histo- 
risch Museum.
-De VARA werkt aan een 
documentaire.
-Er is een speciale 
krant die in Amsterdam 
verspreid wordt.
We nemen afscheid na 
een lang gesprek. Veel 
meer is gezegd dan we 
hier konden afdrukken. 
Wij hopen dat weer ve- 
len zullen deelnemen 
aan de herdenking in 
de vorm van het défilé 
langs de Dokwerker dat 
op 2S februari o m 1 7 u  
begint.

Jan Kuyk

nen, uiteindelijk naar 
Mauthausen....

Staakt! Staakt؛ staakt؟
op 24 februari kwamen 
de voormannen van de 
bedrijven op de Noor- 
dermarkt bijeen om in- 
strukties te ontvangen 
over de staking. En de 
25ste werden vanaf 
'smorgens vroeg de be- 
drijven benaderd en 
vele mensen legden het 
werk neer: Amsterdam 
ging plat.
"Vanaf 1964 zijn de 
herdenkingen geweest. 
Bij de eerste is ko- 
ningin Wilhelmina ook 
verschenen."
Was u daar altijd bij? 
"Nee, in 1948 komik 
bij het Rijkstelefoon- 
kantoor mijn oude Sous 
chef tegen en die zegt 
"Ga jij niet naar de 
herdenking van de Fe- 
bruaristaking?" Ik: de 
herdenking? Ik wist 
niet dat die plaats- 
vond! Hij: Nou het is 
de derde keer al؛ 
Ik vond het onbegrij- 
pelijk. Ik ben jaren- 
lang actief geweest 
in de vakbond, toen 
ik nog bij de PTT 
werkte، Ik had een ze- 
kere naam in de arbei- 
dersbeweging, zodat ik 
niet begreep dat nooit 
iemand mij benaderd 
had.

Herdenken
Begin 1949 kwam Gerrit 
Blom bij me. Hij was 
een van de 425 jonge

ض

en zo. Toen plotseling 
de werktijd met drie 
kwartier verlengd werd 
gingen 1800 stakers de 
straat op in Amsterdam 
En ze hebben gewonnen. 
In januari 1941 dwon- 
gen de werklozen een 
extra uitkering af in 
verband met de strenge 
winter: weer een over- 
winning.
De mensen gingen zien 
dat verzet mogelijk 
was en dat is de voor- 
waarde. De openlijke 
terreur tegen de joden 
werd niet ^eaccep؛eerd 
Overal vechtpartijen 
in de stad. Er speel- 
den zich tonelen af 
die je niet voor moge- 
lijk had gehouden in 
Amsterdam. Begin fe- 
bruari waren de NSB- 
ers zo bang geworden 
dat ze niet meer open- 
lijk zich durfden te 
manifesteren.

Razzia
De ge^riteerdheid
van de Duitsers leidde 
tot het bevel van Himm 
ler dat er wraak geno- 
men zou worden op de 
joden. Op zaterdag 22 
februari (sabath) wer- 
den jonge mannen over- 
vallen op de wandeling 
bij elkaar gedreven op 
het Waterlooplein,mis- 
handeld en afgevoerd 
naar Schoorl. 425 man
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BUURTHUIS VERGADERING 't TREFPUNT
ken. dat ook met andere 
buurthuizen en hulp- 
verlenings instanties 
naar oplossingen ge- 
zocht zal worden. Er 
zullen ook (indien no- 
dig) voorlichtingsa- 
vonden met volwassenen 
georganiseerd worden. 
Duidelijk werd ook dat 
er extra goed opgelet 
gaat worden in he“t 
buurthuis zodat an- 
dere aktiviteiten(bij- 
voorbeeld aktiviteiten 
voor kinderen hier 
absoluut geen hinder 
van mogen hebben. Hier 
werd altijd al goed op 
gelet, maar dat zal in 
de komende tijd zeker 
versterkt worden.

MEI ة
Een aantal buurtbewo- 
ners z'ijn begonnen met 
de voorbereidingen van 
het bevrijdingsfeest 
op 5 mei a.s. Wie wil 
er nog meer meehelpen? 
u kunt zich opgaven 
bij het Wijkcentrum, 
tel ٠ 821133. Vragen 
naar Josje Smit.

van de februaristaking 
van 25 en،26 februari 
1941. Dit als symbool 
voor de strijd tegen 
het fascisme dat ook 
in deze tijd steeds 
weer de kop dreigt op 
te steken.
Het grootste deel van 
de vergadering was 
echter gewijd aan de 
problemen rond het 
toenemend gebruik van 
harddrugs binnen het 
buurthuis ٠ De tiener- 
werkgroep, die sinds 
de vorige vergadering 
is ontstaan, gaf aan 
hoe ze proberen het 
druggebruik in het 
buurthuis onder kon- 
trole te krijgen en te 
houden. -Dit is zeker 
geen gemakkelijke taak 
omdat we zien dat in 
veel buurten zoals de 
onze het druggebruik 
bij jongeren aan het 
toenemen is. Afgespro- 
ken is dat er snel een 
voorlichtings campagne 
zal gaan starten om 
andere tieners en jon- 
geren te wijzen op Ĵ et 
gevaar dat verbonden 
IS aan het gebruik van 
drugs.
Verder werd afgespro-

Op woensdag 28 januari 
was er in het buurt- 
huis 't Trefpunt weer 
een buurthuisvergade- 
ring. Op deze vergade- 
ring waren vrijwilli- 
gers en deelnemers 
aanwezig, die aktief 
betrokken zijn bij het 
buurthuis, en natuur- 
lijk ook de vaste me- 
dewerkers. Het was de 
2e vergadering van dit 
seizoen. Het was een 
goede vergadering waar 
veel en intensief ge- 
praat is over het be- 
leid van het buurt- 
huis.
In het begin van de 
vergadering werd ver- 
slag gedaan door de 
publiciteitsgroep. Een 
groep, die sinds kort 
bezig is met het maken 
van publiciteit ovér 
de aktiviteiten en die 
ook de mededelingen- 
borden in het buurt- 
huis verzorgt. Verder 
vertelde het team van 
werkers wat zij zoal 
doen. De buurthuisver- 
gadering besloot geza- 
menlij k de oproep te 
ondertekenen van het 
februaricomité,voor de 
veertigste herdenking

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
^E S  P R IN S

24 Hugo de Grootstraat 2ء 
Bij ons een groot assortiment aan rauwkost:

tensalade's،>؛Kool - Zuurkool - Andijvie - B
VOOREERSTE KLAS GROENTE &FRUIT
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GEEN FASCISME (N ONZ
Buurtbewoners tegen rascisme z!

blijft ط  dit land. Het onderwijs 
wordt slechter. Maar dat is niet 
de schuld van de buitenlanders.In- 
tegendeel, ook zij hebben er alle 
belang bij dat hun kinderen goed 
onderwijs krijgen. Het is de over- 
heid die een beleid voert waarbij 
duizenden leerkrachten werkloos 
zijn, scholen nauwelijks gebouwd 
worden en de klassen overvol zijn. 
Een overheid die miljarden steun 
geeft aan de nederlandse onderne- 
mingen. Om een voorbeeld te noe- 
men.Het aardgas in onze bodem (dus 
bezit van ons allemaal) wordt ‘uit 
de grond gehaald door de Neder- 
landse Aardolie Maatschappij(Shell 
en Esso) en duur verkocht in bin- 
nen- en buitenland.Deze maatschap- 
pij maakte het afgelopen 2 miljard 
gulden extra winst door de stij- 
gende energieprijzen, zonder dat 
de overheid er een stokje voor 
stak. Hoeveel woningen en scholen 
zouden er wel niet voor gebouwd 
kunnen zijn (en hoeveel werkloze 
bouwvakkers zouden er wel niet 
werk hebben gehad) als dit geld, 
dat in feite van ons allemaal is, 
door de overheid van de NAM was 
afgenomen?
Genoemde en andere problemen zijn 
niet de schuld van de buitenlan- 
ders in ons land. Ze worden gecre- 
eerd door diegenen die er belang 
bij hebben en dat zijn niet de 
werklozen, buitenlanders,
niet de gewone mensen. Die hebben 
gemeenschappelijke belangen. Het 
zijn de grote ondernemers die de 
problemen veroorzaken, omdat ze 
hun winsten willen vergroten over 
de ruggen van digenen die zich, 
niet of nauwelijks kunnen verdedi- 
gen. En om te verhinderen dat die- 
genen die -de dupe worden van hun 
praktijken zich verenigen en zich 
gemeenschappelij k ^egen hen ver- 
zetten, beginnen ze met tweedracht 
te zaaien en gewone mensen tegen

Toen het in de jaren zestig goed 
ging met de nederlandse economie 
^as er grote behoefte aan mensen 
om het werk te doen wat er gedaan 
moest worden. Grote advertenties 
in buitenlandse kranten nodig- 
den mensen uit om naar Neder- 
land te komen en zich hier te ves- 
tigen. Met name die mensen die 
woonden in landen waar de armoede 
groot was, en nog is, gaven gehoor 
en kwamen met hun gezinnen naar 
ons land. De gastvrijheid van de 
nederlanders was groot en van pro- 
blemen was nauwelijks sprake. Na- 
tuurlijk keken Nederlanders én 
buitenlanders wel eens vreemd op 
als ze zagen hoe de ander leefde, 
maar in het algemeen respecteerde 
men elkaar. Nu vij£tien jaar later 
ziet de situatie er anders uit. De 
economische crisis is ook ons ٦and 
niet voorbij gegaan. De werkloos- 
heid neemt toe. De al sinds 194 5 
bestaande woningnood is nog steeds 
niet opgelost.De onzekerheid neemt 
toe en de gastvrijheid neemt af. 
?lotseling krijgen de buitenlan- 
ders de schuld van alles.
Ze nemen ons werk af; ze wonen in 
onze hüizen; hun kinderen bezetten 
op school de . plaatsen van onze 
kinderen en ga zo maar door. Het 
buurtcomité wijst deze opvattingen 
af.De woningnood is niet de schuld 
van de buitenlandse mensen. De W O -  

ningnood bestaat al sinds 1945 en 
toen was er nog nauwelijks sprake 
van buitenlanders in ons land.Waar 
wel sprake van was, en nog is, is 
dat speculanten dik verdienen aan 
de woningnood en er alle belang 
bij hebben dat de woningnood 
blij ft voortbestaan ٠ De werkloos- 
heid is groot, maar dat is niet de 
schuld van buitenlanders. Zij be- 
sluiten niet om fabrieken te slui- 
ten of om machines het werk van 
mensen te laten doen. Integendeel, 
het is ook hun belang dat er werk
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ons land voorkomt. Overal waar ka- 
pitalisten er belang bij hebben om 
arbeiders tegen elkaar op te zet- 
ten zien we fascistische organisa- 
ties ontstaan.Zo hebben wij te ma- 
ken Iï؛et de Nederlandse Volksunie 
en bijvoorbeeld marokkaanse arbei- 
ders ١١١٠̂  Amicales en turkse arbei- 
ders met Grijze Wolven. Organisa- 
ties die vaak nauw met elkaar sa- 
menwerken. Wa^r dit gebeurt vindt 
het buurtcomité het van het groot- 
ste belang om ook buitenlandse 

organisaties in ons 
land,in o^ze stad en in onze buurt 
te bestrijden. Hoe verschillende

BUURT

fascistische or^ni^aties ook op 
mogen treden, eén kenmerk hébben 
ze gemeen, mensen tellen niet voor 
ze.Het is dan ook het gemeenschap- 
pelijk belang van iedereen die 
mensen wel de moeite waard vindt 
om het fascisme, en daarmee racis- 
me en vreemdelingenhaat ر te be- 
strijden.
Het is op grond van dit uitgangs

elkaar op te zetten. Dit is niet 
nieuw. Ook in de crisis van de 
dertiger jaren kregen groepen men- 
sen de schuld van alle ellende en 
waar dit (het fascisme) toe geleid 
heeft, is bekend.
Het buurtcomité is van mening dat 
alles gedaan moet worden om te 
voorkomen dat de geschiedenis zich 
herhaalt. Het is op- 
gericht om elke vorm 
van racisme en vreem 
delingenhaat,waarmee 
fascisten proberen 
gewone mensen tegen 
elkaar op te zetten, 
in onze buurt te be- 
strijden.
Zo vond en vindt bet 
buurtcomité dat de 
behandeling van bui- 
tenlandse mensen 
door het bureau 
Vreemdelingen dienst 
een element van ra- 
cisme bevat. Je laat 
nog geen hond ٠s 
nachts buiten, in. 
weer en wind, op 
straat staan, laat 
staan mensen. Zoals 
bekend zal zijn 
heeft het buurtcomi- 
t ê  actie gevoerd te- 
gen de schandalige 
behandeling van bui- 
tenlandse mensen 
door het bureau 
Vreemdelingenpolitie 
en met succes.
Zo vindt het buurtcomité ook dat 
fascistische groeperingen geen 
kans mogen hebben om hun opvattin- 
gen van racisme en vreemdelingen- 
haat in onze b^urt te ’
Het buurtcomité gaat uit van de 

doelstelling: GEEN FAS- 
CİSME IN ONZE BUURT؛NIET NU EN OOK 
NIET ■:n de toekomst. Overigens is 
het niet zo dat fascisme alleen in
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rig ز aar de turkse fascistische 
organisatie Grijze Wolven hun
buurt hebben verjaagd.
Het buurtcomite zal op zeer korte 
termijn informatie over Amicales 
en de actie daartegen in de buurt 
verspreiden en nodigt nu reeds 
mensen uit, die aan de actie deel 
willen nemen, zich op te geven bij 
het Wijkcentrum,van hallstraat 81, 
telefoon 82.11.33.
Het buurtcomite wordt op dit !١١٥- 
ment gesteund door de volgende or- 
ganisaties:
P.V.D.A. afdeling noord/west, 
C.P.N. afdeling Staatslieden/Hugo 
de Grootbuurt, N.V.B. afdeling 
Staatslieden/Éugo de Grootbuurt, 
HTIB (nt-facsistische turkse or- 
ganisatie)  -LOSON (anti-fascisti ر
sche surinaamse organisatie)  KMAN ء
(anti-fascistische marokkaanse or- 
ganisatie), Wijkkerken Staatslie- 
den/Hugo de Gro^buurt.
GEEN FASCISME IN ONZE BUURT ت NIET 
NU EN OOK NIET IN DE TOEKOMST.

punt dat het buurtcomité de aan- 
dacht wil vestigen op het volgende 
Tot voor kort vergaderde in onze 
buurt de marokkaanse fascistische 
organisatie Amicales. Deze organi- 
satie is opgericht om marokkaanse 
arbeiders in Europa, en dus ook in 
ons land, te onderdrukken. Het 
buurtcomité is van mening, dat het 
een schande is, dat een dergelijke 
organisatie in onze buurt konen 
kan vergaderen (het pand waar ver- 
gaderd werd is nog steeds beschik- 
baar voor deze organisatie). Het 
steunt dan ook volledig de marok- 
kaanse ati-^scistische organisa- 
tie KMAN in haar streven om te 
voorkomen dat Amicales hun activi- 
teiten in onze buurt voort kunnen 
zetten. Het buurtcomité bereidt 
dan ook op zeer korte termijn een 
actie voor die er op gericht is 
dat deAmicales uit onze buurt 
verdwijnen. Dit in navolging van 
Amsterdammers in de Weesperzijde-
stook/Oosterparkbuurt ه ا ة  het V O -

TBJEBGBI 
SntAADE

Klagen over al die rotzooi ٠٢ 
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 $ehoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijnJ En zo 
krijgen we het schoon:

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 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk,
■ ٢ ٣ ™  en ze doen het graag!
ت ا =
/T R D /R B M G in G  nm /TER Dflm  2e Hugo de Grootstraat, t e91 50 84 .؛.
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telefoon 84 53 47 
FRED. HENDRIKSTRAAT 77



BUURTAGENDA
AKTMTEITEN TREFPUNT

wilt maken en krijgt
daarbij hulp van Mari- 
anne (de specialiste). 
De vrouwenklusjesgroep 
is op donderdagmorgen 
van half 10 tot half 
12. Kosten ƒ60,- voor 
12 lessen. Deze groep 
werkt op dit moment 
met hout. Ze zijn een 
gereedschapskist aan 
het maken. Vind u het 
leuk om eens kennis te 
maken met dit materi- 
aal en te kijken wat 
je er allemaal mee 
kunt doen?Kom dan snel
Ook^kunt u nog meedoen 
met konditietraining 
op dinsdagavond van 
half 8 tot half 9 of 
van half 9 tot half 10 
en m؟t de damesgym op 
woensdagmorgen van آ ة  
uur tot 11 uur. Kosten 
ƒ12,- per maand. 
Trefpunt 3 ءe Hugo de 
Grootstraat 5, tel ٠ 
342473.

In januari zijn alle 
kursussen in het Tref- 
punt verder gegaan:-. 
Vanaf half januari is 
er zelfs weer een kur- 
sus bijgekomen nl. 
Spaans voor beginners. 
Bij de naaikursus en 
bî  de ^؟؟uwenklusjes- 
groep zijn een paar 
deelnemers ermee ge- 
stopt, zodat hier weer 
plaats is voor nieuwe 
deelnemers.
De naaikursus is op 
dinsdagm^gen van half
10 tot half 12. Kosten 
ƒ 60,- voor 12 lessen, 
u kiest zelf uit wat u

democratische inspraak 
procédure en het ont- 
werpteam moet nu ein- 
delijk eens van start 
gaan. D^rover ging 
die brief. Nu,dat ont- 
werpteam komt er (een 
half jaar later dan 
beloofd was), 
u ziet: het buurtover- 
leg praat niet alleen, 
maar het doet ook wat 
en het eerste rësul- 
taat is binnen. Maan- 
dag gaat .het buurt.0- 
verleg verder. Kom O'a'k 
naar de Reiger!

Fenny Schouwink

PEUTERSPEELZAAL
dan naar Helga Sieck- 
meyer of Francis Peels 
Wij kunnen u ook al- 
tijd telefonische in- 
formatie geven ر maar 
voor het inschrijven 
moet u persoonlijk e- 
ven langs komen.

GESCHEIDEN OUDERS
lijk leed. De zeer 
trieste situatie waar- 

٩ ٦  veel ouders en kin- 
deren zich bevinden 
die na de echtschei- 
ding niet meer met el- 
kaar kunnen of mogen 
omgaan, gaf aanleiding 
om ook in Amsterdam 
met een hulpverlenings 
bureau te starten. Het 
bureau verleent hulp 
op juridisch en emoti- 
oneel gebied. Het se- 
cretariaat van de AVOM 
is gevestigd op van 
Bossestraat 76.spreek- 
uur na telefonische 
afspraak: tel. 224182, 

ظ.ء.834را8آ ج.  of 441915

Op 15 januari jl. is 
in Amsterdam een afde- 
ling van de AVOM opge- 
richt* De AVOM is de 
algemene vereniging 
van ouders van minder- 
jarigen. De organisa- 
tie stelt zich ten 
doel hulp te ' 
aan ouders die proble- 
١١١̂  hebben met hun 
echtscheiding en met 
de omgangsregeling met 
hun kinderen na de 
scheiding. Immers het 
sterk stijgende aantal 
echtscheidingen ver- 
oorzaakt naast veel 
maatschappelijke pro- 
blemen ook veel mense-

In buurthuis 't Tref- 
punt hebben ١١٢̂  twee 
speelzalen, elke och- 
tend(maandag t / ï ï i vrij - 
dag van 9 tot 12 uur). 
u kunt uw kind op onze 
speelzalen laten in- 
schrijven* De wacht- 
tijd is op dit moment 
minimaal een half jaar 
Het is dus een goede 
zaak ٠١« ue kind tijdig 
op te geven. Het in- 
schrijven van uw peu- 
ter kan vanaf de leef- 
tijd van 1؛؛ jaar op de 
donderdagmiddag van' 
15.30-16.30. Vraagt u

BUURTQVERLEG
Aanstaande maandag, 23 
februari om 8 uur in 
de Reiger,komt voor de 
3e keer het buurtover- 
leg bijeen.u bent daat 
van harte welkom. Het 
gaat die avond om de 
toekomst van het ter- 
rein van publieke wer- 
ken, tegenover de Rei- 
ger ٠ Moeten daar kan- 
toren komen of moet er 
gewoond en geleefd 
kunnen eorden’؟D.e buurt 
moet zich daar spoedig 
over uitspreken.
Het vorige buurtover- 
leg ging 6ók over 
stadsvernieuwing in de 
huurt- Aan Schaefer 
werd een ultimatum g,e- 
stuurd dat er per ٦ 
febr. een begin ge- 
maakt moest zijn met 
de renovatie van het 
gemeenteblok. Ons is 
verzekerd d,at er op 
dit moment echt gere- 
noveerd wordt. Dat is 
het resultaat van 8 
jaar touwtrekken tus- 
sen bewoners en ge- 
meente.
Verder ging er een 
brief over het kermis- 
terrein naar 
lijke projektgroep. Er 
moet snel gebouwd wor- 
den, er moeten garan- 
ties komen voor een

KINDERINSTUIF
kost 75 cent.
Verder is er voortaan 
de eerste woensdag van 
de maand een uitstapje 
Kom er maar gauw bij. 
Informatie bij 't Tref 
punt (tel. 842473) , 
vragen naar Ans of Ma- 
rida.

In jullie buurthuis 
(het Trefpunt) is er 
elke woensdagmiddag 
van 2 uur tot half 4 
een instuif.
Kinderen van 4 tot 8 
jaar en van 8 tot 10 
j aar kunnen iedere 
week komen spelen. Het

(De vrouwen netjes op hun handdoek, 
wii mannen wij zijn flink en stoer, 
de stront wo^t stiekum snel verwijderd, 
straks thuis, staat moeder aan het roer.
Zo gaat het althans in de zo^er, 
op winterdag is het sti^ en koud; 
de paden liggen vaak vol piassen, 
en Rondom het gras, het kale hout.
De kaartkapellen staan verlate؟, 
verruild voor een verwarmd pand؛ 
een vrouw voert de verkleumde vogels: 
geen grut, maar drollen in het zand.
Het is geen weer om te gaan zonnen, 
zelfs niet ©m een blokje om te gaan; 
je hondje echter zit te zeuren,
^iept z^cht, ziet je heel hoopvol aan.
Terwii1 onze honden wat ravotten, 
een kraai een hoge boom in zweeft, 
wissel ik woorden met de buurvrouw:
IK KRIJG KONTAKT, HET PLANTSOEN LEEFT ا

Anne van Schorre

HET PLANTSOEN Anne van Schorre.
Een groene vlek tussen de huizen, 
een ■plek met gras in plaats van steen, 
een ؛)laats waar mensen samen komen, 
een rondje lopen, soms nog een.
Je kunt niet zomaar het gras betreden, 
je neemt je kind aan het handje mee إ 
heb je er geen dan maar een hondje, 
want in je dooie eentje, nee.
Het jonge grut zit in de zandbak 
onder het zand of moeders rok; 
het alziend oog dwaalt van haar hummel, 
over geringer goden, naar de klok.
Al wat meer mens ben je met stokken 
iets op'aan 't bouwen of stuk aan 't slaan; 
een tikje ouwer loop je op te scheppen 
over die geile, die met je mee is gegaan.
Als je man en oud bent mag je kaarten, 
als ouwe vrouw zit je d*r naast, 
op bankjes rond de heilige huisjes, 
tot etenstijd, dan krijgt ze haast.
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' S P g U R . T C C U T ' W

102 zit de afdeling toneel van de 
Theaterschool en daar worden zoals 
ieder jaar in de weken van 13 t/m 
2? £ebruari weer de eindexamenpro- 
dukties gepresenteerd. Eén sp^ngt 
daarbij bijzonder in het oog;Maria 
Magdalena gespeeld door de toneel- 
groep ADAMARIA, deze jonge groep 
heeft met dit werkstuk een presta- 
tei op de planken gezet die nu 
reeds is gehonoreerd ^et een sub- 
sidie om er een volwaardige to- 
neelproduktie van te maken.Dezelf- 
de drempel die er ten aanzien van 
kunstgalleries bestaat,vind je bij 
het theater.
Dit is een mooie gelegenheid om 
met die vrees af te rekenen, voor 
twee gulden vijftig kun je bijna 
twee theater beleven dat door
zijn enthousiasme bijna uitsteekt 
boven het beroepstoneel. Je hoeft 
niet in avondkleding te verschij- 
nen, je kunt de auto laten staan 
en gaat een avondje toneel zien in 
onze buurt dat, als ik me niet ver 
gis nog landelijke bekendeid gaat 
genieten.
Over de in^oud van het stuk ga ik 
op deze plaats niet uitwijden, je  
moet zelf de moed opbrengen dâ ir 
eens twee-vijftig tegen aan te 
gooien. Tenslotte is een buurt een 
̂؛ iniwe^eld en alles wat daar• ge- 
beurt heeft met de mensen die er، 
wonen te maken althans die moeten 
İÎ1 de eerste plaats hun betrokken- 
heid tonen.
Dus op naar gebouw de Liefde, alle 
avonden in genoemde periode van 
half tien tot half twaalf en dan 
nog een cultuur slok bij Johanna 
en Rob,dat kan niet anders dan een 
fijn avondje uit worden. Sterkte؛؛

BEELDENDE KUNST
In restaurant Garuda aan de Nassau 
kade 120 is tot 1 maart a.s. een 
expositie te zien van de kunste- 
naars Frans Erkelens en Frederik 
van Geer metals hoofdthema de 
Balinese mythologie.
Beide kunstenaars hebben in Neder- 
land reeds naam gemaakt als Realis 
ten en deze tentoonstelling onder- 
streept nogmaals hun vakmanschap 
Dit is ook het handelsmerk dat Rob 
en Johanna in hun fraaie restau 
rant zulke fantastische m'aaltijden 
doet serveren. De combinatie beel- 
dende kunst en cafe-restaurant is 
trouwens een idealej veel mensen 
bezitten onvrijwillig een soort 
drempelvrees ten aanzien van expo- 
sities of meer voor kunstgalleries 
in het bij zonder. Deze drempel 
bestaat nu in Garuda niet, je kunt 
een drankje gebruiken of een hapje 
eten terwijl je toch de schilderij 
en op je gemak kunt bekijken, geen 
koopkoorts uitsluitend genieten en 
dat gevoegd bij het feit dat onze, 
buurt geen gallerie kent maakt het 
alleszins de moeite waard een de- 
zer dagen (weer) eens binnen te 
wippen. Rob vroeg me van deze ge- 
legenheid gebruik te mogen maken 
om te vermelden dat de sexclub die 
onder dezelfde naam aan het Damrak 
18 opereert NIETS met hun restau- 
rant heeft uit te staan, bij deze 
dus.
Het ligt in de bedoeling dit soort 
evenementen elke twee maanden te 
herhalen zodat er een nieuwe tra- 
ditie geboren lijkt te zijn.
THEATER
In gebouw ,'de Liefde" Da "
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uit zo'n 18 leerlingen met een 
mentor(een leerkracht die de leer- 
lingen begeleid). Bovendien geeft 
hij bijna de helft van alle lesu- 
ren aan zijn mentorgroep. op die 
manier leert hij de leerlingen, 
goed kennen. De mentorgroep blijft 
de gehele brugperiode van twee 
jaar bij elkaar. Zitten blijven is 
er dus niet bij.
Binnen de groep kunnen de kinde - 
ren zelf op hun eigen niveau wer- 
ken. Reina de Wit: "niet dat dat 
altijd makkelijk verloopt. Kinde- 
ren die van nature snel werken la- 
ten het er wel eens bij zitten on- 
der het mom van "m'n groepsgenoten 
zijn toch ook niet zo snel”. Het

is de taak van de mentor om dat 
soort dingen te signaleren en om 
erover te praten. Hij moet de kin- 
deren leren hogere eisen te stel- 
len aan hun werk als ze ook meer 
aankunnen. Daar komt bij dat snel- 
lé kinderen andere kinderen best 
kunnen helpen. Op die manier wordt 
het samenwerken geleerd."
Éénmaal per week is er voor iedere 
groep een zogenaamd groepsuur. In 
dit uur kan er van allerlei ter 
sprake komen over de gang van za- 
ken op school. Daar wordt ook de 
"rapportage" besproken die nu nog 
dire maal per jaar wordt gegeven 
voor leerlingen en ouders. Het is 
een beschrijvend rapport over vor-

voortgezet onderwijs hebt (neder- 
lands■, wiskunde, engels, enz.), 
wordt er bij ons in de eerste klas 
11 uur en in de tweede klas 9 uur 
projectonderwijs gegeven. Bij een 
project wordt een onderwerp ter 
bestudering genomen.Wonen bijvoor- 
beeld. Alle aspecten van het wonen 
komen daarbij ter sprake. Niet al- 
leen passief. Kinderen gaan ook 
vaak gezamelijk de straat op om 
daar vragen te stellen aan mensen 
over het onderwerp van het project 
waar men mee bezig is. De kinderen 
leren op deze manier alles, wat ze 
over het onderwerp opsteken,in een 
werkstuk weer te geven."
Gedurende het volgen van een pro- 
ject komen alle aspec- 
ten van de leervakken 
(geschiedenis, rekenen 
enz.) op een natuur- 
lijke manier ter spra- 
ke. Niet vanuit een 
boekje,maar vanuit de 
praktijk. Bij wonen 
bijvoorbeeld, kan het 
leren uitrekenen van 
oppervlakten ter spra- 
ke komen. Zo'n project 
verloopt volgens een 
werkplan. Er zijn in- 
stanties die dergelij- 
ke werkplannen maken.
Zo heb je in Santpoort 
de projéctenbank en in 
Utrecht de onderwijs- 
winkel.
"We hebben er wel eens 
gebruik van gemaakt", zegt Reina, 
"maar de projecten, die we van an- 
dere instanties hebben betrokken, 
moeten toch altijd worden aange- 
past en meestal maken de leer- 
krachten de projecten en de daar- 
bij behorende werkplannen zelf.Het 
iş namelijk heel belangrijk dat de 
projecten direct aansluiten bij de 
situatie, waarin de kinderen leven 
Wanneer je iets van jezelf herkent 
dan pas begrijp je iets en dan zal 
je het ook goed kunnen onthouden."

Mentorgroepen
De scholengemeenschap Centrum Oud- 
West werkt met zogenaamde mentor- 
groepen. Een mentorgroep bestaat
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SCHOLENGEMEENSCHAP^
CENTUM OUD-WEST

Nieuwe vorm van onderwijs !٨ nieuw gebouw.

Buurtkrant Hugo de Groot

zovoort) is het net andersom: hier 
gaat het hoofdzakelijk om technie- 
se vaardigheden;dé algemene en in- 
tellectuele vorming wordt te vroeg
De '^id^enschool en dat is het ken- 
merkende verschil met al bestaande 
onderwijsvormen, probeert het mid- 
den te zoeken. Het midden van al- 
gemene vorming en, met een groot 
woord, het aanleren van sociale 
vaardigheden.Bovendien komt er nog 
één belangrijk ding bij. De mid- 
denschool draagt een veel meer 0- 
riënterend karakter van onderwijs- 
geven.

Projektonde™ .
"Oriënterend", aldus Reina de Wit 
(één van de drie projectleiders) 
"waarbij het doe- en verstand-on- 
derwijs nauw met elkaar verweven 
zijn." Als voorbeeld daarvan laat 
Reina het wiskundeboek zien dat in 
de eerste klas wordt gebruikt. 
"Wiskunde", zegt ze, "waar veel 
leerlingen op het gewoon voortge- 
zet onderwijs tamelijk moeite mee 
hebben, wordt bij ons op zo'n ءل0آلث - 
binatie tussen doen en denken ge- 
geven. Er wordt een figuur bespro- 
ken, bijvoorbeeld een vierkant met 
al z’n eigenschappen en wetten. In 
het boek zit een bouwplaat van 
zo ٠٥ vierkant. Wanneer er in een 
klas wiskunde gegeven wordt, weet 
je niet wat je ziet, scharen,lijm; 
het vierkant wordt door middel van 
de bouwplaat ook echt gemaakt. 
Daarmee is het tastbaar."
Wiskunde is op deze manier niet 
meer iets vaags, maar iets waarbij 
je je dingen kunt voorstellen. Je 
dingen kunnen voorstelen is bij 
het projectonderwijs (één van de 
typerende onderwijskundige benade- 
ringen bij middenscholen) het uit- 
gangspunt.
Reina: "naast kennisvakken, zoals 
je die ook bij het traditioneel

In de eerste week van maart be- 
trekt de Scholengemeenschap Cen- 
trum Oud-West een nieuw gebouw aan 
de Jan van Galenstraat (het vroe- 
gere kermisterrein). Daarmee komt 
een einde aan de ongelukkige huis- 
vesting waarin tot nu t-oe "op een 
nieuwe manier" onderwijs moest 
worden gegeven aan jongeren van 12 
tot 15 jaar. Een nieuwe manier van 
onderwijs geven want de Scholenge- 
meenschap Centrum Oud-West is een 
experiment, een stimuleringspro- 
jekt. Het onderwijs lijkt erg veel 
öp ]ddenchoolonderwijs.De school 
wil dan ook een middenschool wor- 
den. Nu heeft het begrip experi- 
ment, helemaal wanneer het om on- 
derwijs gaat, altijd een onaange- 
name bijklank. Een experiment? 
Wordt er dan met kinderen geëxpe- 
rimenteerd? Nee, met kinderen ze- 
ker niet,maar met methoden van on- 
derwijs geven wèl. Overigens is de 
middenschool misschien in Neder- 
land een nieuwe term (discussies 
over deze onderwijsvorm begonnen 
zo’n 10 jaar geleden) maar in Zwe- 
den,Italië en Amerika is deze vorm 
van onderwijs geven al zeer bekend 
en aanvaard.

Kenmerken
Meer en meer raken onderwijskundi- 
gen ervan overtuigd, dat op de be- 
kende vormen van voortgezet onder- 
wijs (mavo, havo, enz.) te veel 
aandacht wordt besteed aan kennis 
alleen of om het anders te zeggen: 
intellectuele vorming als hoofd- 
moot voor het onderwijs geven. An- 
dere en niet mindere zaken worden 
daarbij verwaarloosd. Hoe met el- 
kaar ٥١١١ te gaan, hoe inspraak goed 
te kunnen gebruiken en hanteren, 
maar ook techniese kwaliteiten van 
jongeren worden daarbij verwaar- 
loosd. Dat wat betreft het voort- 
gezet "algemeen" onderwijs.
Bij het beroepsonderwij s (LTS en
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uit zo'n 18 leeriingen met een 
mentor(een leerkracht die de leer- 
lingen begeleid). Bovendien gee£t 
hij bijna de helft van alle lesu- 
ren aan zijn mentorgroep. op die 
manier leert hij de leerlingen 
g©ed kennen. De ment©rgroep blij£t 
de gehele brugperiode van twee 
jaar bij elkaar. Zitten blijven is 
er dus niet bij.
Binnen de groep kunnen de kinde - 
ren zelf op hun eigen niveau wer- 
ken. Reina de Wit: "niet dat dat 
altijd makkelijk verloopt. Kinde- 
ren die van nature snel werken la- 
ten het er wel eens bij zitten on- 
der het mom van "m'n groepsgenoten 
zijn toch ook niet zo snel”. Het

is de taak van de mentor om dat 
soort dingen te signaleren en om 
erover te praten. Hij moet de kin- 
deren leren hogere eisen te stel- 
len aan hun werk als ze ook meer 
aankunnen. Daar komt bij dat snel- 
lé kinderen andere kinderen best 
kunnen helpen. Op die manier wordt 
het samenwerken geleerd."
Éénmaal per week is er voor iedere 
groep een zogenaamd groepsuur. In 
dit uur kan er van allerlei ter 
sprake komen over de gang van za- 
ken op school. Daar wordt ook de 
"rapportage" besproken die nu nog 
dire maal per jaar wordt gegeven 
voor leerlingen en ouders. Het is 
een beschrijvend rapport over vor

I voortgezet onderwijs hebt (neder- 
,(.lands-, wiskunde, engels, enz أ
wordt er bij ons in de eerste klas إ

11 uur en in de tweede klas 9 uur 
 projectonderwijs gegeven. Bij een إ
 project wordt een onderwerp ter إ
 -bestudering genomen.Wonen bijvoor أ

beeld. Alle aspecten van het wonen 
komen daarbij ter sprake. Niet al- 

 leen passie£. Kinderen gaan ook ؛
vaak gezamelijk de straat op om 

 daar vragen te stellen aan mensen ؛
 over het onderwerp van het project أ
 waar men mee bezig is. De kinderen إ
 leren op deze manier alles, wat ze إ
 over het onderwerp opsteken,in een إ

werkstuk weer te geven."
Gedurende het volgen van een pro- 
ject komen alle aspec- 
ten van de leervakken 
(geschiedenis, rékenen 
enz.) op een natuur- 
lijke manier ter spra- 
ke. Niet vanuit een 
boekje,maar vanuit de 
praktijk. Bij wonen 
bijvoorbeeld, kan het 
leren uitrekenen van 
oppervlakten ter spra- 
ke komen. Zo'n project 
verloopt volgens een 
werkplan. Er zijn in- 
stanties die dergelij- 
ke werkplannen maken.
Zo heb je in Santpoort 
de projéctenbank en in 
Utrecht de onderwijs- 
winkel.
"We hebben er wel eens 
gebruik van gemaakt", zegt Reina, 
"maar de projecten, die we van an- 

.dere instanties hebben betrokken إ
^moeten toch altijd worden aange ؛
 -^past en meestal maken de le إ

krachten de projecten en de daar- 
 bij behorende werkplannen zel£.Het إ

İŞ namelijk heel belangrijk dat de 
 projecten direct aansluiten bij de أ
 situatie. waarin de kinderen leven أ
 Wanneer je iets van jezel£ herkent أ
 dan pas begrijp je iets en dan zal أ
".je het ook goed kunnen onthouden إ

Mentorgroepen
 -De scholengemeenschap Centrum Oud أ
 -West werkt met zogenaamde mentor أ
groepen. Een mentorgroep bestaat أ



Buurtkrant Hugo (te Groot
krijgen is nog de ¥raag. Nu ioopt 
het nog zo: !ول de brugperiode van 
2 jaar volgt de bovenbouw. De men- 
torgroep verdeelt zich over de on- 
derwijsvorm waarvoor het kind 
heeft gekozen. Op dit moment heb- 
ben •we LHNO, MAVO en LEAO. Leer- 
lingen die voor de LTS, de HAVO o£ 
VWO kiezen, moeten j ammer genoeg 
nög naar een andere school. In de 
bovenbouw beginnen ze dus in de 3e 
klas. Voor de middenschool is het 
wel de bedoeling dat alle onder- 
wijsvormen na de brugperiode op 
dezelfde school gevolgd kunnen 
worden met hetzelfde idee van pro- 
jectonderwijs, elkaar helpen,enz-." 
De bovenbouw is op het gewone exa- 
men gericht

Geen huiswerk
Een aantal leérlingen gevraagd hoe 
ze de scholengemeenschap Centrum 
Oud-^est vinden: "Op school werken 
we nu aan een project, deze wee^ 
zijn we naar het historisch museum 
geweest الة  het verschil in wonen ا
vroeger en wonen nu te bekijken. 
Huiswerk en boeken krijgen we niet 
mee naar huis hoor.” Gevraagd wat 
ze het allerleukste vinden: "het 
mentoruur, dan kan je lekker maar 
wat aan kletsen." "Mentoruur, wat 
is dat dan precies?" "Dan kan je 
ovèr alles praten in de klas, als 
je ruzie hebt of als iets je niet 
bevalt. Eerst had de meester tel- 
kens de leiding van zo’n mentor- 
uur, maar nu proberen we of een 
van de kinderen dat kan doen." 
Tenslotte dit. Het is ondoenlijk 
in een artikel een volledig beeld 
van de scholengemeenschap Centrum 
Oud-West te geven. Juist omdat 
daar volgens zo'n andere vorm als 
in het traditionele onderwij s 
wordt lesgegeven. Zonder niveaube- 
palende leerboeken, maar met leer- 
middelen die aansluiten bij de si- 
tuatie waarin het kind zich be- 
vindt ٠
Daarom, wanneer u erover denkt uw 
kind op deze school in te laten 
schrijven, vraag dan meer informa- 
tie. Het nieuwe adres is Jan van 
Galenstraat 31, telefoon 181590.

KI aas Schipper

deringen, houding in de klas, hou- 
ding van de groep enz. Reina:"zo'n 
rapportage is een heidense klus 
voor de leerkrachten. Het moet ui- 
terst zorgvuldig gebeuren. Daarom 
zijn we aan het zoeken naar andere 
vormen. Ouders zien ook de vorde- 
ringen aan de werkstukken die de 
leerlingen meenemen."
?rojecten, de kennisvakken zoals 
die ook op traditi©nele scholen 
wordt gegeven. Welke vakken zijn 
er nog meer? Reina: "we hebben nog 
het vak algemene technieken, waar- 
bij het om basisvaardigheden gaat, 
huishoudkunde. In het eerste jaar 
is dat het maken van envoudige 
gerechten, waarbij weer zoveel mo- 
gelijk andere dingen ter sprake

Groepswerk : leerzaam en leuk
komen. Om wat te noemen: inkopen 
doen, keuzen maken. Dan hebben we 
nog: tehatex. Daar vallen alle 
creatieve vakken onder zoals teke- 
nen. Voor de rest is er nog voor 
het 1e jaar het vak gezondheids- 
kunde .

2 jaar brugperiode
 e brugperiode is twee jaar maar؟
de scholengemeenschap l^eft toe- 
stemming gevraagd om daar drie 
jaar van te maken. Reina de Wit: 
"we merken gewoon, dat de leerlin- 
gen zich langer willen oriënteren. 
Vergeet niet dat na de brugperiode 
van 2 jaar een héél belangrijke 
keuze gemaakt moet worden. Of we 
dat derde j aar brugklas erbij
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krijgen is nog de vraag. Nu loopt 
het nog zo: na de brugperiode van
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Een aantal leérlingen gevraagd hoe 
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we nu aan een project, deze wee^ 
zijn we naar het historisch museum 
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kens de leiding van zo’n mentor- 
uur, maar nu proberen we o£ een 
van de kinderen dat kan doen." 
Tenslotte dit. Het is ondoenlijk 
in een artikel een volledig beeld 
van de scholengemeenschap Centrum 
Oud-West te geven. Juist omdat 
daar volgens zo'n andere vorm als 
in het traditionele onderwij s 
wordt lesgegeven. Zonder niveaube- 
palende leerboeken, maar met leer- 
middelen die aansluiten bij de si- 
tuatie waarin het kind zich be- 
vindt،
Daarom, wanneer u erover denkt uw 
kind op deze school in te laten 
schrijven, vraag dan meer in£orma- 
tie. Het nieuwe adres is Jan van 
Galenstraat 31, tele£oon 181590.

KI aas Schipper

deringen, houding in de klas, hou- 
ding van de groep enz. Reina؛"zo'n 
rapportage is een heidense klus 
voor de leerkrachten. Het moet ui- 
terst zorgvuldig gebeuren. Daarom 
zijn we aan het zoeken naar andere 
vormen. Ouders zien ook de vorde- 
ringen aan de werkstukken die de 
leerlingen meenemen."
?rojecten, de kennisvakken zoals 
die ook op traditi©nele scholen 
wordt gegeven. Welke vakken zijn 
er nog meer? Reina: "we hebben nog 
het vak algemene technieken, waar- 
bij het om basisvaardigheden gaat, 
huishoudkunde. In het eerste jaar 
is dat het maken van envoudige 
gerechten, waarbij weer zoveel mo- 
gelijk andere dingen ter sprake

Groepswerk : leerzaam en leuk
komen. Om wat te noemen: inkopen 
doen, keuzen maken. Dan hebben we 
nog: tehatex. Daar vallen alle 
creatieve vakken onder zoals teke- 
nen. Voor de rest is er nog voor 
het 1e jaar het vak gezondheids- 
kunde .

2 jaar brugperiode
 e br^g^eriode is twee jaar maar؟
de scholengemeenschap heeft toe- 
stemming gevraagd om daar drie 
jaar van te maken. Reina de Wit: 
"we merken gewoon, dat de leerlin- 
gen zich langer willen oriënteren. 
Vergeet niet dat na de brugperiode 
van 2 jaar een héél belangrijke 
keuze gemaakt moet worden. 0£ we 
dat derde j aar brugklas erbij



Buurtkrant ٠٠٠٠٠ de Groot
Ze ergeren zich aan de 
achterstelling van 
vrouwen in doodgewone 
zaken. Het kost zoveel 
moeite om je eigen 
naam te blijven voeren 
en het huis op alle- 
bei’s naam krij gen kan 
al helemaal niet أ Op 12 
febr. hebben we daar 
met een groepje verder 
over gepraat: ”waar 
loop je tegenaan, als 
je gewoon een zelf- 
standig, weldenkend 
mens wil blijven als 
je getrouwd bent". Ie-

م .ث " أ

س ا م س  THEMAOCHTEND 

IN HET TREFPUNT
voor de schulden van 
je man op te draaien. 
En als je huwelijk 
goed is dan geeft dat 
natuurlijk niet, maar als het slecht gaat, 
dan heb je natuurlijk 
geen zin om z'n reisje 
naar Spanje te betalen 
Tijdens de bijeenkomst

De vrouwenklusjesgroep aan het werk.
dereen, die wat uitge- 
breidere informatie 
wil hebben over deze 
thema-ochtend, kan
daarvoor terecht bij 
,t Trefpunt.

Donderdag ة maart
De volgende thema-och- 
tend, op 5 maart a.s., 
zal gaan over vrouwen/ 
moeders en hun huis. 
Hoe wonen we in deze 
buurt en wat betekent 
dat voor vrouwen en 
moeders?
Er is buiten heel wei- 
nig speelruimte voor 
de kinderen, dus moet 
je kind (en vriendjes 
en vriendinnetjes) 
meestal thuis spelen.

werd het velen van ons 
duidelijk, dat je als 
vrouw v،؛el minder 
rechten hebt dan je 
man, maar dat je bo- 
vendien bij bijv. het 
afsluiten van een ver- 
zekering helemaal niet 
meetelt. Zo'n verzeke- 
ringsagent wil altijd 
met "meneer" praten en 
als vrouw moét je er 
speciaal op aandringen 
om mee te praten. En 
dan kijken ze je vaak 
nog raar aan (zo van: 
"die man heeft hier in 
huis zeker niets te 
vertellen").
Een paar vrouwen in de 
groep zijn daar al een 
hele tijd kwaad over.

De thema-ochtend voor 
vrouwen op 2 2 jan. jl. 
is heel leerzaam en 
gezellig geweest. We 
zijn veel te weten ge- 
komen over (gratis) 
rechtshulp, wie het 
huis krijgt als je uit 
elkaar gaat, etc. 
Huubje,Ada en Pauline, 
van het advokatenkol- 
lektief oud-west, heb- 
ben geprobeerd ons zo 
uitgebreid mogelijk 
wegwijs te maken in 
die warwinkel van 
moeilijke formulieren 
en lastige bijstands- 
ambtenaren, die je uit 
zichzelf niet vertel- 
len wat je rechten en 
plichten zijn.
Het werd ons duideliik 
dat je nu al een hele- 
boel moet weten(zoals: 
wat voor levensverze- 
kering heb ik eigen- 
lijk?),want als je man 
overlijdt of als je 
huwelijk zo slecht 
gaat dat je besluit 
ermee op te houden, 
dan heb je echt wel 
wat anders aan je 
hoofd dan de "kleide 
lettertjes" van een po

Huwelijksvoorwaarden
Verder hebben م أة  het 
een hele tijd gehad 0- 
ver trouwen onder hu- 
welijkse vöorwaarden 
of in gemeenschap van 
goederen. Het is veel 
meer werk, maar een 
stuk handiger om onder 
huwelijkse voorwaarden 
te trouwen. de hoeft 
dan tenminste niet

ص
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Kom eens praten en 
luisteren op 5 maart 
a.s., we beginnen zo- 
als altijd om 9.00 uur 
Tot س آ

5 maart
5 maart a.s. vrouwen- 
thema-ochtend in ,t 
Trefpunt: "Hoe woon je 
als vrouw in de Hugo 
de Grootbuurt?"Kom ook 
en neem je buurvrouw 
mee’.
8 maart
8 maart: Internationa- 
le ¥rouwendag. Let op 
de aankondigingen in 
dagbladen en op radio 
Stad.

uitvoering van het 
speelstratenplan. Wij 
vragen van de buurtbe- 
woners zoveel mogelijk 
steun, want zonder bre 
de steun uit de buurt 
is het plan niet uit 
te voeren."
Op dit moment worden 
er contacten gelegd om 
steun te krijgen bij 
ouders van peuter- 
speelzalen en in het 
jeugdwerk.Er wordt ge- 
sproken met de ouder- 

' van de. Rijk
Kramerschool. 
Binnenkort krijgen al- 
le buurtbewoners een 
pamflet in de bus 
informatie over de 
plannen.Reageert u dan 
alstublieft’. Werk mee 
aan het realiseren van 
beide speelstraten in 
het belang van onze 
kinderen.u kunt nu ook 
al reageren door te 
bellen naar de contact 
adressen van het stra- 
tencomitê. Hanni Ver- 
heide (tel. 860985} en 
Greet Boekelaar (tel. 
8 4 2 3 9 2 ) .

len zeggen: "dat weet 
je nu eenmaal als je 
kinderen wil", maar 
misschien wil je ero- 
ver prat؟n met andere 
vrouwen, kij.ken of het 
niet anders kan. Mis- 
schien kunnen we wel 
meedoen aan de aktie 
voor de speelstraat. 
We proberen een film 
te vinden, die gaat o- 
ver wonen in een buurt 
als de onze.' Als je İ- 
deeën hebt, kan je el- 
ke donderdagochtend 
van 9.30 uur tot 12.00 
uur terecht bij de 
voorbereidings groep 
van de vrouwenochten- 
den in het Trefpunt.

toen een brief aan de 
ambtelijke project- 
groep met de volgende 
vragen: hoe ziet het 
speelstratenplan er 
precies uit, wanneer 
wordt het uitgevoerd, 
wat gaat het kosten, 
is er al toestemming 
voor de uitvoering? 
Tot op heden kwam er 
geen enkele reactie؛ 
Het comité neemt het 
niet langer en eist nu 
subsidie voor de uit- 
voering van het,plan. 
Het stratencomite:"Als 
wij nadenken, dan moe- 
ten we beseffen dat de 
straat door de auto in 
bezit is genomen. Toch 
moet centraal blijven 
staan dat de jeugd in 
de verschillende fasen 
o.a. speelstraten hard 
nodig. Wij zetten ons 
voor 100ة in voor de

Na vieren en de hele 
woensdagmiddag is het 
huis eigenlijk van je 
kinderen: van een se- 
rieus gesprek meteen 
vriendin of een buur- 
vrouw kan dan geen 
sprake meer zijn, je 
strijkwerk is in min- 
der dan geen tijd door 
elkaar en als je niet 
uitkijkt gaat er een 
beker chokolademelk ٠ “ 
ver je naaigoed of 0- 
ver dat spannende boek 
waar je net in aan het 
lezen bent.En dan word 
je kwaad...... terwijl
je kind gewoon te wei- 
nig ruimte heeft en 
jij ook. Sommigen zul

Het stratencomite van 
de Hugo de Grootbuurt 
eist uitvoering van 
het speelstratenplan 
in de le en 3e Hugo de 
Grootstraat.
Zeven jaar geleden 
weTd het spe'elstrateri- 
plan goedgekeurd, maar 
er was toen geen geld 
om het uit te voeren. 
Nu, na zeven jaar, is 
dat geld er no^ steeds 
niet. Omdat het comi- 
té niet tot Sint Jut- 
temis wil wachten, 
wordt er nu actie ge- 
voerd om de subsi،Iie 
voor de beide speel- 
straten los te krijgen 
We zullen de buurt- 
krantlezers de ge- 
schiedenis van de ze- 
ven magere jaren be- 
sparen en teruggaan 
tot november 1980. Het 
stratencomité schreef

SPEELSTRATEN N□
Comité komt op voor Kinderen



RECLAME
FELIX MIAUW van 1.49 voor 1.19 
Drie smaken vlees in blik

FELIX DINER van 1.59 voor 1.15

DIERENSHOP
TWEEDE HUGO DE GROOTSTR؟.

SPITHORST
8 4 5 8 2 2.T E L

een riODE/we ZMK , 
rt£T ouDeRutvst $£AVfce !

voor al uw sanitair
en Doe Het Zelf Art.

DOUCHEGORDIJNEN٠ ...
BADMATTEN  -  MENGKRANEN ETC.

loodgieter
REVE

3e hugode groot- 
straat 15

tel. 84 26 06

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
Grote sortering Buitenlandse kaassoorten
= =  ٠ ٠ ٤  voor Relatie-Geschenken ===

2eHugode6raotstr. 29 
.bmEvertsenstraat 62



Bar- Indonesisch Restaurant
„Gawda”

Nassaukade 120 (hoek 2e Hugo de Grootstr.) Amsterdam. ٢١̂ . 844501.

•'.'7 r

Rijsttafel volgens oud Indonesisch recept ★
SAROENG KABAJA ؛٨ n؛bediening door ons familiepersoneel, welke gekleed zi ه س 

(klederdracht ؛؟(Indonesisch 
typische lndonesi$che gastvrijheid وه ons alleen ؛؛ه proeft ٠ ٧

n weggelaten؛★ Met bejaarden ön invaliden is rekening gehouden, deurdrempels zi
★ Afhalen is mogelijk. (Gelieve telefonisch te bestellen.)

.n niet exclusief؛* Onze prijzen zi

ء

LIDOO
zondagmiddag ٠٨١ half

vrijdagavond om half

*
PRUS

KLAVERJASSEN

HOEK ÜMLDERDIJKKADE

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 cosmetica.٠ Weleda produkten.٠ Akwarius o.a. babyvoeding. ٠ Manna en Lima produkten.
TEVEEL OM OP TE NOEMEN.
Kom vrijblijvend kijken 
in de winkel of bel even

i S ^ E P w f f o N Z E  BUURT;

i y ' A e d i n g s w  I J r
Hugo de Grootplein 20 
telefoon 020-848587
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