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Buurtbewoners ر 
De vrouwen staken op
30 maart tegen de a- 
bortuswet. Zie elders 
in dit nummer. Twee 
grote stukken van deze 
krant zijn echter ge- 
wij'd aan twee ز onge- 
mannen die zich ook 
flink door het leven 
heen geslagen hebben. 
We hopen ر dat ook deze 
krant u boeien zal.

de redactie

Advertenties
Tarie£ op aanvraag 
bij Alma Jongerius, 
^el. 822886 o£ bij 
het redaktie-adres.
Redaktieadres
٧٠ Oldenbarneveldtstr 
104"M,tel: 8Ö0713.
Kopij
Moet binnen zijn op 
vrijdag 3 april bij 
het redaktie-adres ٠

REDAKTIE
Ineke Bergveld 
Cor Bergveld 
Marj an Idema 
Alma Jongerius 
Jan-Marc van Keulen 
Jan Kuijk 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen 
Eindredaktie:
Hans Hartman
Lay-out
Fenny, Cor, Wim, 
Alma, Ineke, Jan
Typewerk
Ineke Bergveld
Foto’s
Cor Bergveld en 
Fotoklup Trefpunt

Oplage
3500 exemplaren
Druk
Heierman en co.

DONATIES
mevr. D. de H. ƒ 5.- 
dhr. v/d w. ƒ 10,-
Sinds 1 jan.
was er al 307,50
Totaal 1981; f.322,50
Iedereen bedankt'.

INHOUD
-A  Na zo'n 6 jaar verlaat Wim de Jong de re 

daktie van de buurtkrant en daarmee ook ٦٢ 
onze buurt. Dit willen wij niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. In dit nummer een in- 
terview met hem, plus strip: ons Zwarte 
Schaap in woord en beeld.

en ook ؟i n  Verslag van een gezellige bustoch 
waarom vrouwen op 30 maart gaan staken.

"1 “i Wat er deze maand te doen is in de buurt 
leest u in de buurtagenda.
H O  Komen er speelstraten in onze buurt??????

I؛!؛ V  Straatspe^n in ieder geval wel

buurtgenoot vertelt waar- ؟s؛؛Een ^rokkaa آ ه, 
om hij naar Nederland kwam en waarom hij 
voorlopig niet meer terug kan gaan naar

.Marokko
0 Wij zoeken een nieuw redaktielid voor deأ■

.advertentie-aquisitie

ة ح م أ م ه9س ق ء !ف
1 •m  FSCHOUlHltflC ..OtPSMSAWEjSLCTSTMO'Tl



Buurtkrant Hugo deWIMDEJONG ٥٢٠٠؛
'Op de sociale academie ben k verpesr.

Hugo de Groot opricht- 
te, samen met de heer 
Speyer en nog een aan- 
tal buurtbewoners, was 
de oplage 600 stuks. 
Nu zijn dat er elke 
maand 3,-5أه.ه 
De reden dat Wim er nu 
mee ophoudt is dat hij 
niet meer in de buurt 
woont en werkt, zodat 
hij steeds binder op 
de hoogte is van wat 
ج  hier omgaat. Wim أ
gaat nu in z'n nieuwe 
buurt (de Admiralen- 
buurt, red.) mee^erken 
aan de buurtkrant daar-

Boekbinderij
wim is achter in de 
dertig. Op z'n 13e 
j aar begon hi j te wer- 
ken. Voor een tientje 
in de week i.n de boek- 
binderij van z'n buur- 
man ، Wim: "In Ein^ho- 
ven kochten وق scholen 
boeken in met een 
slappe kaft ء dat was 
goedkoop. Die brachten 
ze dan naar de boek- 
binder om er een harde 
kaft omheen te laten

s Zomers waszetten

Wim de Jong is de oprichter 
van de buurtkrant.Meer dan zes 
jaar heeft hij er een grote 
rol in gespeeld. Nu 
de redactie verlaten 
legenheid van zijn 
tot erelid hadden wij het vol- 
gende gesprek met hem.

Ter ge- 
benoeming

bijzonders. Bij de 
meeste buurthuizen is 
een buurtkrant eën 
buurthuiskrant, dat 
wil zeggen: zo'n krant 
wordt meestal volge- 
schreven door buurt- 
huiswerkers en het 
voornaamste wat er in 
komt is datgene wat er 
in het buurthuis te 
doen is.Wim was altijd 
fel tegen zulke buurt“ 
huiskranten. Hij vond 
dat buurtkranten door 
de buurt zelf gemaakt 
moeten worden, omdat 
buurtbewoners zelf het 
beste weten wat van 
belang is voor de 
buurt.
Toen Wim de buurtkrant

Als wij Wim bellen om 
een a^praak voor het 
gesprek te maken,^rij- 
gen we een schorre 
stem aan de lijn. Wim 
is net terug van 't 
carnaval in Eindhoven, 
de stad waar hij is 
geboren en getogen. 
Ruim zés jaar geleden 
kwam Wim van Eindhoven 
naar Amsterdam. Hij 
werd teamleider in 't 
Trefpunt. Daarvoor had 
hij al enkele jaren in 
dezelfde functie ge- 
werkt in een buurthuis 
in Eindhoven. Ook daar 
richtte hij een buurt- 
krant op,een krant van 
en voor buurtbewoners. 
Zoiets was en is iets

ءه،وود
y, امثربمم'ءاعآذ/ ;\y ^
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maar ik heb me stiekum 
ergens anders laten 
testen. Daar kwam u ؟ ا  
dat ik geschikt was ٥١١١ 
geschiedenis te stude- 
ren of een sociaal vak 
te leren.

$ ٠٠١^١٠  Academie
Inmiddels zat ik niet 
meer bij het christe- 
lijk jeugdwerk, maar 
bij een open jongeren-

centrum, een soort ?a- 
radiso.’s Avonds volg- 
de ik in het geheim, 
want dat wou ik voor 
?hilips niet we^n, de 
sociale academie. In 
dat jongerencentrum 
hoorde ik dat erin 
Helmond een baantje

ẑ gena-aride Ronde van 
Nederland georgani- 
seerd. Een landkaart 
aan de muur en iedere 
jongen kreeg een vlag- 
getje met z’ii naam er- 
op. Als je dan punten 
kreeg,dan mocht je zo- 
ve^l plaatsen verder ٠ 
Baar waren ze maanden- 
lang heel fanatiek mee 
bezig. Ze kwamen al- 
tijd.Soms moest er één 
met z*n moeder naar de 
stad om kleren te ko- 
pen, maar dan kwam-ie 
toch nog eerst even 
een paar punten halen 
in de Ronde van Neder- 
;land. Eigenlijk moest 
er gebeden worden en 
^it de bijbel gelezen 
maar dat deed ik niet.

Philips
Daar heb ik nog we 1 
last mee gehad. Toen 
stuurde de vereniging 
iemand die even kwam 
bidden en daarna kon 
ik met de spelletjes 
beginnen. Daar bij die 
christelijke jongeren- 
vereniging waren ook 
jeugdleiders die goeie 
posities hadden bij 
?hilips en die hebben 
mij daar biniïengehaald 
In die tijd heb ik a- 
vondscholen ~
Daarna moest ik naar 
de HTS toe van Philips

het vaak erg druk en 
dan zat de boekbinder 
met z'n hele familie 
in de tuin te werken. 
Die man was één van de 
eersten die TV had en 
zodoende kon ik daar 
het songfestival z-i.en 
waar Corrie Brokken 
won. Van het tientje 
dat ik verdiende ر gaf 
ik 7.50 aan m'n moeder 
Daarna heb ik in Èind- 
hoven bij een Kinine- 
fabriek gewerkt. De 
hoofdvestiging was in 
Amsterdam in de Staats 
liedenbuurt.waar nu de 
Koperen Knoop staat.Op 
een katholieke feest- 
dag zijn we daar met 
het personeel nog eens 
wezen kijken. Toen' ik 
op die fabriek werkte, 
volgde ik de drogisten 
opleiding.Dinsdagsmid- 
dags en 's avonds. •M'n 
baas gaf Iiie er vrij 
voor, maar die u^n 
móest ik later op de 
fabriek weer inhaleii.

Jeugdwerk
In die tijd zat ik al 
in het jeugdwerk van' 
de christelijke jonge- 
renvereniging، Ik had 
de leiding van eén 
jongensclubjë, tot Iï̂ n 
diensttijd. De jongens 
konden overal punten 
mee winnen. ïkhade-en



Buurtkrant Hugo

over elkaar droegen en 
als ze dat uittrokken, 
dan bleef er haast 
niets van ze over.Hel- 
mond was een totaal

achtergebleven gebied. 
De mensen verdienden 
heel weinig in de tex- 
tielindustrie. Je had 
er veel communisten en 
daar tegenover had je 
de textielbaronnen zo- 
als van Thiel,de voor- 
zitter van de Tweede 
Kamer.De mensen liepen 
langs zijn villa en 
namen dan de pet af, 
want je wist maar 
nooit.

ge krotten stonden 
leeg en daar trokken 
zigeuners in. Ze had- 
den ook een orkestje 
en ik regelde de con-

tracten voor de optre- 
dens. Ze maakten prach 
tige muziek, echt de 
moeite waard.Ze kregen 
veel te weinig voor 
hun optredens.
We zijn in die wijk 
begonnen met een boks- 
club en een judoclub; 
dat deden ze graag. 
Zelf hebben ze douches 
gemetseld. Er waren 
kinderen bij die wel 
1٠ lagen oude kleren

vrij kwam. Inmiddels 
had ik m'n diploma SO- 
ciale academie.Ik kwam 
in een wijk waar veel 
zigeuners en woonwa- 
genbewoners zaten. Dat 
was een baantje van de 
katholieke kerk. Heel 
feodaal. De zigeuners 
moesten me met meneer 
de Jong aanspreken. Ze 
hebben me toen aange- 
nomen omdat ik nog zo 
jong en onbenullig was 
Als ik toen wist wat 
ik nu weet, dan had ik 
m ‘n superieuren eruit 
gewerkt. Die zigeuners 
dat waren hele be- 
schaafde mensen, ze 
stonden altijd voor 
iedereen klaar. De 
meesten konden niet le 
zen en schrijven. Er 
was veel haat en nijd 
van de mensen tegen ze 
Een voorbeeld:voor Zİ- 
geuners is een paard 
een goede vriend؛ Zİ- 
geuners eten nooit 
paardevlees, wa.nt je 
eet je vriend toch 
niet op. Op een dag wa 
ren er paardepoten bij 
de enige waterpomp van 
het kamp neergeïegd. 
Het gevolg was dat de 
zrgeuners meteen weg- 
trokken.
Het was daar een krot- 
tenwijk; er was nauwe- 
lijks sanitair. $الاالااه-

Her ،٤ NierwopiG'> آءءلع آمحسد 
be ؛<مء س< us'
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veel dingen georgani- 
seerd waar mensen el- 
kaar kunnen ontmoeten. 
Bij de krant werd al- 
tijd heel diepgaand 
gediscussiëerd over de 
vormgeving en de in- 
houd. Ik ben er nog 
steeds niet zeker van 
welk gedeelte van de 
buurt de krant meer is 
gaan waarderen: de O U -  

deren of de jongeren. 
Persoonlijk zou ik het 
erg goed vinden als 
alle redactieleden ook 
min of meer betrokken 
waren bij een actie- 
groep.'’

Middenstand
Wim heeft ook altij d 
het nut van een winke- 
liersvereniging be- 
pleit.Hij was blij dat 
die vereniging,na lang 
aandringen , er e inde - 
lijk kwam. Wim: "het 
is belangrijk dat hier 
in de buurt het besef 
bestaat dat buurtbewo- 
ners en winkeliers ge- 
meenschappelijke be- 
langen hebben. In veel 
andere buurten zie ie 
vaak dat actiegroepen 
en winkeliers zich te- 
gen elkaar afzetten. 
Bij het ophalen van 
advertenties heb ik 
veel aardige winke- 
liers ontmoet.Niet al

ik wat nog meer. Toen 
probeerde ik vrijwil- 
ligers te krijgen uit 
de betere buurten. Zo 
had ik dat geleerd. 
Uiteindelijk' ging ik 
naar Amsterdam, de ba- 
nen lagen er voor het 
opscheppen. Ik koos 't 
Trefpunt. De Hugo de 
Grootbuurt vond ik een 
lelijke buurt met sme- 
rige straten. In het 
Trefpunt heerste toen 
de mentaliteit van: we 
boeten de buurtbewo- 
ners vormen en helpen. 
ïk vond dat fout: het 
moet niet zo zijn dat 
een buurthuis clubs 
opzet en dat de buurt 
daar dan naar toe mag.

Buurthuisraad
De buurt is het belang 
rijkste en niet het 
buurthuis. Het buurt- 
huis en de beroeps- 
brachten zijn maar 
hulpstukken die de 
buurt ten dienste moe- 
ten staan.Uiteindelijk 
moet de buurt bepalen 
wat er in een buurt- 
huis gebeurt, daarom 
heb ik er ook voor ge- 
pleit dat er een buurt 
huisraad ' kwam. Daarna 
is ook de buurtkrant 
er gekomen. Er is ge- 
lukkig veel veranderd 
in de buurt. Er zijn

M eneer ٠̂٠٨
Na Helmond kwam ik in 
een buurthuis in Eind- 
hoven. Het gebouw waar 
dat buurthuis in zat, 
was van Philips. Er 
mocht van Philips geen 
alcohol geschonken
WO rden,er moe sten cul- 
turele programma’s ko- 
men om de arb.eiders’’op 
te voeden". Toen ik er 
kwam, was Philips net 
bezig activiteiten als 
buurthuizen en lagere 
scholen^£want die had- 
den ze ook) af te sto- 
ten. Soms kwam meneer 
Toon Philips langs met 
z'n vrouw,na kerktijd. 
Z'n auto stond op een 
speciale parkeerplaats 
waar niemand anders 
mocht staan. Meneer 
Toon deed dat buurt- 
huis over aan de Her- 
vormde Jeugdstichting. 
Op de sociale academie 
ben ik verpest.Ik deed 
m'n werk goed in Hel- 
mond. Judoclubs, boks- 
clubs,kaart- en bingo- 
avonden. Maar op de a- 
cademie leerde je dat 
dat niet cultureel was 
Je moest de mensen 
vormen, op de academie 
z e iden ze dat mensen 
uit volksbuurten stoor 
nissen hadden, achter- 
gesteld waren en weet



we hem ook nog zelf 
vouwen, rapen en me- 
ten. Ik heb nog eens 
een nietje dwars door 
de nagel van m’n duim 
gehad. Pokkenwerk was 
dat. Het plakken en 
lay-outen van de krant 
heb ik altijd heel ge- 
zellig gevonden.Ieder- 
een had z’n eigen spe- 
aiiteit,terwijl nie- 
mand te beroerd was om 
zich 0 ok op ande re 
punten in te zetten ٠ 
Aan de avondjes uit, 
samen met het huurco- 
mité, heb ik ook de 
beste her’inneri^en." 
De cassetteband is vol 
maar we trekken een 
tweede fles wijn open 
en praten nog met Wim 
tot in de kleine uur- 
tjes van de nacht.

Hans Hartman

mee eens["
Wat schiet je zo te 
binnen,Wim,als je aan 
die zes j aar buurt- 
krant denkt? "Dat ik 
nog eens op een nacht 
met een lamp onder au- 
to'sliep te zoeken, 
omdat ik het laatste 
typelint verloren had. 
Verder kwamen de stuk- 
ken altijd te laat 
binnen. H ^  gekke is 
dat dat erger was toen 
we 5x per jaar uitkwa- 
men dan nu. Nu zit er 
een bepaald ritme in.

Pokkenwerk
Vroeger, als de krant 
dan gedrukt was, duur- 
de het nog een flinke 
tijd voor hij ver- 
spreid was. Nu gebeurt 
dat dezelfde avond nog 
Maar ja, toen moesten

lemaal natuurlijk, er 
zijn er ook die je ؛؛X 
terug laten komen en 
dan nog niet willen. 
Denken ze zeker: die 
jongen heeft toch tijd 
zat,terwijl ik het al- 
lemaal ook in m'n 
vrije tijd moet doen. 
Dat mag je er gerust 
inzetten. Ik weet ook 
heel zeker dat mensen 
kopen bij winkeliers 
omdat ze het sympa- 
thiek vinden dat ze 
bij ons adverteren. 
Zelf koop ik bewust 
ook veel bij adver- 
teerders.Bij de buurt- 
krant in m'n nieuwe 
buurt vinden ze adver- 
tenties maar niks.Com- 
mercie IS vies en win- 
keliers zijn meestal 
rechts,zeggen ze daar. 
Daar ben ik het niet
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Buurtkrant Hugo d •  Groot

BUSTOCHT 5 MAART we weer opbreken om de 
tocht voort te zetten 
naar Harderwijk٠ 
Daar aangekomen konden 
we eerst genieten van 
een overheerlijke
lunch in het IJssel- 
meer-restaurant, waar 
we ons dan ook tegoed 
aan hebben gedaan.
Na de lunch werden we 
naar het Dolfinarium 
gebracht, waar een 
bijzonder leuke show 
werd opgevoerd door de 
dolfijnen.
Om ongeveer half vijf 
was het afgelopen en 
zat het er j ammer ge- 
noeg al weer bijna op. 
We moesten dus weer 
richting huis. Maar de 
pret was nog niet he- 
lemaal voorbij, want 
er was nog een thee- 
stop in Ankeveen, al- 
waar we ook nog gezel- 
lig een dansje hebben 
gemaakt.
Doch aan alles komt 
een eind, dus om kwart 
voor zes moesten we 
toch echt huiswaarts, 
Iedereen vond het erg 
j ammer dat onze mede- 
werkster Klaaske niet 
bij ons was, omdat ze 
in het ziekenhuis ligt 
en wij wensen haar dan 
ook vanaf deze plaats 
van harte beterschap. 
Maar Ruud, die voor de 
eerste keer mee was, 
heeft haar op een ge- 
weldige manier vervan- 
gen, waarvoor wij hem 
dan ook hartelijk dan- 
ken. mevrouw Zondervan

١١٢̂ $ het vliegveld Hİ1- 
versum. André bracht 
ons daar naar toe via 
allerlei leuke dorp- 
jes. Op het vliegveld 
stond de koffie met 
gebak al klaar en na 
drie kwartier moesten

geen enkel werk doen 
die dag, geen betaald 
en geen vrijwillig. 
Maak het bed niet op, 
maar hang het laken 
uit het raam ,met daar- 
op de mededeling: Ik 
staak vandaag tegen de 
abortuswet.
De Nederlandse Vrou- 
wenbeweging, afdeling 
Staatslieden- /Hugo de 
Grootbuurt roept alle 
vrouwen op om deze dag 
mee te staken. Om deze 
staking zo massaal mo- 
gelijk te houden, heb- 
ben we al verschillen- 
de vrouwen en vrouwen- 
groepen uit de buurt 
uitgenodigd om samen 
hieraan te gaan wer- 
ken.
Wil je nog meehelpen 
of gewoon meestaken en 
meer informatie, bel 
dan Judy Spook: 864936

Om 8.30 uur was ieder- 
een present en na 
eerst een kop koffie 
te hebben gedronken 
bij Ons Huis De Reiger 
wa^en we om 9.00 uur 
startklaar.
Onze eerste bestemming

Op 8 maart - Interna- 
tionale vrouwendag 
werd in Paradiso het 
initiatief genomen tot 
een algemene stakings- 
dag van vrouwen op 30 
maart.
Het belangrijkste doel 
٧^^ die stakingsdag is 
het afstemmen van het 
abortuswetsontwerp dat
31 maart in de Eerste 
Kamer behandeld wordt. 
Daarnaast is het ook 
een protest tegen de 
algehele achterstel- 
ling van vrouwen: de 
ekonomiese krisis,waar 
vrouwen in het bijzon- 
der de dupe van worden 
(de werkloosheid onder 
vrouwen is dubbel zo 
groot als onder man- 
nen) ; de dreigende in- 
voering van het begrip 
"ekonomiese eenheid", 
waarbij vrouwen de 
uitkering, waar ze ja- 
ren^lang voor betaald 
hebben,wordt afgepakt. 
In de oproep staat:

IK STAAK TEGEN 
OE ABORTUSWET

□E BUURT OVER KERNBEWAPENING
Daarnaast zal er ook 
muziek gemaakt worden, 
is er een rommelmarkt 
en eten en drinken. 
Inlichtingen: Fred en 
Aiinemarie, tel: 822685

Beuningenplein.
Er zal een forum zijn 
met een arts, iemand 
uit de kraakbeweging, 
uit de ker,k, het IKV, 
een winkelier en an- 
deren.

De werkgroep Stop de 
Neutronenbom van onze 
buurt organiseert op 
zaterdagmiddag 4 april 
een bijeenkomst over 
de kernbewapening in 
buurthuis Ons Huis,Van
10



BUURTAGENDA
HELPHELPENHUIS
De Burenhulp Hugo de 
Grootbuurt verricht 
klusjes, doet bood- 
schappen, wandelt en 
praat met mensen die 
dit nodig hebben.Hier- 
voor vragen wij ook 
nog v^jwillig(st)ers 
die zich af en toe een 
uurtj e in willen zet- 
ten voor de medemens. 
Voor uw hulpvragen of 
om u aan te melden als 
help(st)er kunt u te- 
recht bij Buurthuis 
De Reiger,Van Reigers- 
bergénstraat 65, Tele- 
foon 845676.

pen,kom dan even langs 
bij de Speel-O-Theek, 
op dinsdagmiddag van
14.30-15.30 uur of op 
donderdagmorgen van 
و11.00-0 ت.  uur. Dan 
kunnen we u even «١٩٢- 
leggen op welke manier 
u uw spulletjes ver- 
koopt.
Het adres van de Speel 
O-Theek is: GG en GD- 
gebouw, van Oldenbar- 
neveldtstr. 42.
We hopen dat het een 
succes wordt, dan kun- 
nen we het in de 
herfst weer doen.

zich vantevoren even 
meldt bij het buurt- 
huis Ruud van Dijk 
telefoon: 845676. 
Letwel de open Huis 
middag is dit maal de 
5e zondag van de maand
i.p.v. de 4e zondag؛ 
Deze 4e zondag (22 
maart zal er in het 
Dienstencentrum, Bil- 
derdijkp.ark 4b een to- 
neelmiddag zijn).
Dus Open Huis Amster- 
dam zondag 29 maart 
aanvang 1هقمت uur,zaal 
open 13.00 uur.Toegang 
ƒ 1,50 p.p.

Wegens enorm succes: 
voor de 5e maal Kin- 
der^lletjesmarkt in 
de Speel^O-Theek op 
vrij dag 27 maart van
9.30-11.30 uur.
Voor een leuk prijsje 
kunt u weer kinder- 
kleertjes (in de leef- 
tijd van 0-10 jaar), 
spelgoed, babyartike- 
len, fietsstoeltjes, 
e.d.j komen kopen. 
Enkele actieve moeders 
stellen u in de gele- 
genheid om op vrijdag 
27 maart nette, nog 
1'ang niet versleten, 
kinderartikelen te ko- 
men kopen voor vaak 
verschrikkelijk lage 
prijzen.
Als u zelf nog spulle- 
tjes hebt om te verko

OPEN
Op zondag 29 maart zal 
er weer een open Huis 
middag zijn in buurt- 
huis de Reiger. Dit 
keer zal staan in het 
teken van Amsterdam.We 
willen met elkaar een 
Amsterdams sfeertje 
bouwen d.m.v. muziek, 
voordrachten, licht- 
beelden,informatie ر am- 
Sterdam5e "uitjes"e.d. 
We zouden het leuk 
vinden wanneer ü iets 
wilt zingen, spelen, 
voordragen en het 
heeft iets met ons mo- 
klim te maken dat u

GEVRAAGD
In buurthuis de Reiger 
hebben we een speel- 
zaal, elke ochtend 
(maandag t/m vrij dag) 
van 9.15 tot 12.15 uur 
voor peuters v^n 2 4 '- إ  
jaar. u kunt uw kind 
hier laten inschrijven 
vanaf de leeftijd van 
ongeveer 2 jaar.Het is 
een goede zaak als u 
dat tijdig doet in ver 
band met de wachtlijst 
Wanneer u uw kind wilt 
laten inschrijven,
neemt u dan contact op 
met Coby Tjebbes. Dit 
kan telefonisch,845676 
waarna een afspraak ge 
maakt kan worden voor 
een persoonlijk ge- 
sprek. De kosten zijn 
/ 12,50 per week.

Coby TjebbeS'

KINDERSPULLET*)ES



Voor Kleurschakeringen en Permanents
ZOALS u ZE W EN ST...

*♦ا 843089

SALON D. v.d. HARE
Specialist in:

Fred. Hendrikplantsoen 102

* haaronderzoek ٠ kniptechnieken

SLAGERIJ ءسم
h . A . V ^ g M

Da Costakade ٠̂
Hoek de Clercqstraat 

Tel. 183716

Sinds 1882 het Beste!

UW ADRES VOOR 
r e p a r a t ie s :

tel. 845043
jOok voor autoschade 

Fred. Hendrikstraat ١ ]

Speciaal U w  adres voor pLmig,rv!

(Bert
(Plantenkiem en ert

A U T O C E N T R U M
٧٨̂  B o ld e rick  
?eugeot en Shell Service

ook voor een Hyundai Pony
FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 

AMSTERDAM- TELEFOON 84 2336
cafê-restaurantTGENERAAIIJE

Frederik Hendrikplantsoen 72, 
tel.:.020-86.46.41

/ANAP ام ق1مم
geopend 

maandag tot en met vrijdag 
van 1هم.ه tot 22 .00 uur

In het weekend gesloten, behalve 
voor recepties.

82 77 0 2 0 -8 4 foon،؛<،؛terdam  t؛؛A ııı ل? Frederik Hendriks lraat

Htenburg
(b a n k e t  BAKKERIJİ

Frederik 
Hendrikstraat 90

tel. 824498



Zevende jaargang nummer drte

DE SPEELSTRATEN!!
het Trefpunt.
En als u zich voelt 
aangetrokken om mee te 
doen, nu, doe dit'. I 
Beieef plezier aan het 
contact met de jeugd. 
Rolschaatsen, fietsen, 
tollen, touwtje sprin- 
gen en knikkeren;wat 
een festijn om naar te 
kijken, of mee te doen 
Wij ^et Speelstraat 
comité organiseren op 
23 mei een groots 
straatfeest om u een 
beeld te geven,hoe het 
kan zijn,als de straat 
auto vrij is. Hierover 
krijgt u nog nader be- 
Wat wij ',Het Straatco- 
mité" u vragen is dit: 
KOM OP ٦ APRIL A.S. 
OM 20.00 UUR NAAR HET 
TREFPUNT. KOMT u? JA? 
ECHT؛ UW HULP HEBBEN 
WIJ OOK ECHT HARD NO- 
DIG؛؛؛
*t Speelstraten comité

recht op een speel- 
straat heeft.
Nu, buurtbewoners dit 
kunnen wij niet op ons 
laten zitten. Actie 
moet er komen en zal 
er komen'. Wij zijn het 
zat؛ na al die jaren 
zal de speelstraat er 
komen. Buurtbewoners 
denk aan de leefbaar- 
heid van uw buurt, sa- 
men kunnen we er veel 
van maken. Sta er bij 
stil en denk er goed 
over naKinderden moe 
ten kunnen spelen en 
ontplooien. Ook u ou- 
dere buurtbewoners be- 
sef dat kijken naar 
spelende kinderen veel 
plezieriger is dan 
naar al die doodse, 
blikken auto's.
Denk eens hoe plezie- 
rig uw eigen jeugd was 
Geef de jeugd de ruim- 
te, ba^adigheid zal 
afnemen, omdat er meer 
voor de jeugd gedaan 
kan worden ook vanuit

Vrijdag ة maart begaven 
wij ons vol goede moed 
naar de afspraak met 
de Ambtelijke Projekt- 
groep.
Daar werd ons uitge- 
legd, dat de plannen 
voor de 1e en de 2e 
Hugo de Grootstr. wel 
door de gemeente, maar 
niet door de Provincie 
waren goedgekeurd. De 
subsidie die er zeker 
nog niet is. Na veel 
heen en weer gepraat 
werd ons geadviseerd 
contact op te nemen 
met de wethouder en 
met de Gemeenteraad. 
Naar onze mening werd 
de klok 7 jaar terug- 
gedraaid en moesten we 
weer opnieuw beginnen 
met schrijven en ver- 
zoeken na deze en gene 
waar weer maanden en 
jaren misschien over- 
heen zouden gaan.
We kwamen er ook ach- 
ter dat een oude woon- 
wijk feitelijk geen

ONTWERPTEAM GESTART
in het ontwerpteam, 
maar toch wel wil mee- 
denken. Daarom hebben 
de mensen die er wel 
inzitten het initia- 
tief genomen om een 
vergadering te beleg- 
gen op dinsdag 24 
maart in de Koperen 
Knoop, van Limburg 
Stirumstraat 119, aan- 
vang acht uur.

Penny Schouwink

slechts enkele buurt- 
bewoners opgegeven om 
in het ontwerpteam te 
gaan zitten.
Het zou goed zijn als 
meer toekomstige buurt 
bewoners hun zegje ko- 
men doen over de te 
bouwen huizen en over 
wat er nog meer in de 
directe omgeving zou 
moeten komen. Want wie 
kan dat beter uitmaken 
dan juist zij'.
Het is begrijpelijk 
dat niet iedereen vol- 
ledig wil meedraaien

Enkele weken geleden 
is het ontwerpteam 
voor het Jan van Ga- 
lenterrein gestart. In 
dit ontwerpteam zitten 
een groepje ambtenaren 
iemand van de woning- 
bouwcoöperatie ,'Zomers 
Buiten" en toekomstige 
bewoners. Op de verga- 
dering van 28 januari 
waren 85 mensen uit de 
buurt aanwezig, die op 
het Jan van Galenter- 
rein willen wonen ٠ Een 
enorme opkomst dat wel 
maar er hebben zich

13



Buurtkrant Hugo de آقك00آ

EENMAROKAANSE
€  EERSTE VIJF JAAR HOEF IK NIET 
TE PROBEREN TERUG TE GAAN .

het leger.Je doodvech- 
ten in dienst van een 
hebzuchtige koning en 
een handje-vol rij ken 
die geïntereseerd
zijn in de grondstof- 
fen van de voormalige 
Spaanse Sahara. 
Mohammed is niet ge- 
gaan. Hij is onderge- 
doken en moet sinds- 
dien zijn ouders op 
een geheim adres ont- 
moeten.

Illegaal
-Je bent dus min of 
meer naar Nederland 
gevlucht?
Ik kwam op vakantie 
op uitnodiging van fa- 
milie hier. Zij raad- 
den mij aan om niet 
meer terug te gaan. Ik 
ben gaan werken in een 
houtfabriek in Utrecht 
en woonde toen met der 
tig man op een kluitje 
(10 op eén kamer). 
Tijdens de akties van 
de illegalen in de Mo- 
 es en Aaron-kerk ben ة
ik naar Amsterdam ge- 
komen.
De akties zijn kapot- 
gelopen op de uitzicht 
loosheid na de ge- 
sprekken met mevrouw 
Haars van Justitie. De 
illegalen zijn nu ver- 
spreid over Nederland. 
Ik zit nu hier؛ niet 
meer illegaal sinds ik 
getrouwd ben, maar 
daar is ook alles mee 
gezegd: de eerste vijf 
jaar hoef ik niet te 
proberen terug te gaan 
naar Marokko.

We hebben een paar keer achter elkaar al ge- 
schreven over akties tegen fascisme, rassisme 
en vreemdelingenhaat. We hebben geprobeerd aan 
te tonen dat in een tijd van ekonomiese achter 
uitgang het nog al eens voorkomt dat "die bui- 
tenlanders"de schuld krijgen van werkloosheid, 
woningnood, enz. Alsof zi^ er de oorzaak van 
zijn dat de Fordfabriek of NSM dreigen te slui 
teil؛ alsof z i j  de Nederlandse textielindustrie 
om zeep hebben geholpenl Onzin natuurlijk. 
We kwamen op het idee om eens één van die bui- 
tenlanders op te zoeken.

de 22 jaar dat ik er 
leefde, heb ik; zes 
maanden kunnen werken. 
Verder moest ik met 
mijn zes zusjes op kos 
ten van mijn vader le- 
ven. Geen uitkeringen, 
geen kinderbijslag, we 
konden ons nauwelijks 
in leven houden.
Ik heb nog 8 jaar naar 
scho ol kunnen gaan en 
dat is al bijzonder: 
onderwijs is gratis, 
maar de boeken en zo 
moet je zelf betalen. 
Daardoor kunnen alleen 
de rijken verder stu- 
deren. Met mijn ٦ 9de 
moest ik van school af 
en dan is er de grote 
leegte’, van de 25 mil- 
joen Marokkanen leeft 
20 miljoen zonder enig 
uitzicht op verbete- 
ring van hun positie 
of QP werk. Iedere dag 
in de zon zitten. Als 
je ouders je kunnen on 
derhouden, leef je van 
je ouders.Voor een 22- 
jarige is dat geen 
plezierig bestaan.
Voor de jonşens van 8آ  
jaar ligt eén gruwe- 
lijke weg open: naar

We kunnen geen foto 
plaatsen en we noemen 
hem Mohammed, want op 
het moment van het in- 
terview moet hij zijn 
paspoort nog krijgen. 
We zouden hem op geen 
enkele manier in moei- 
lijkheden willen bren- 
gen; de armen van het 
Marokkaanse regime
zijn lang, dat is be- 
kend.
Hij is een vriende- 
1ij ke, verlegen jonge 
man en spreekt nog 
gebrekkig Nederlands. 
Hij heeft het getrof- 
fen: is met een Nedet- 
landse vrouw getrouwd, 
woont vrij redelijk en 
heeft werk, al is het 
maar twee uur per dag.

M arokko
-Het is moeilijk te 
begrijpen hoe iemand 
ertoe kan komen zijn 
land en familie te 
verlaten en op een 
heel onzekere basis 
hierheen te komen ، 

Mohammed: Het leven in 
Marokko is ٠ slecht.' . 
Je gaat er niet dood, 
maar dat is alles. Van

1 4
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BUURTGENOOT
naar voren zijn geko- 
men in aktles of zo 
kunnen het helemaal 
wel vergeten om terug 
te gaan naar hun land. 
Sommige zijn ook er- 
kend als politiek 
vluchteling, zoals de 
182 illegalen van eni- 
ge tijd geleden.
Ik werd er een beetje 
verlegen van؛ zittend 
tegenover een man van 
26 jaar, die zijn land 
ontvlucht is en hier 
twee uur per dag bij 
een schoonmaakbedrijf 
kan werken. Van de re- 
gen in de drup, ook al 
zijn hier een paar za- 
ken beter geregeld, de 
hebt hier tenminste 
nog een arbeidsbureau 
waar je je kunt in- 
schrijven. In Marokko 
is er totaal niets: 
honger lijden in de 
zon.،..

Jan Kuijk

pakt en vervolgens ver 
mist.....doodgeslagen. 
Het valt mij op dat je 
in Nederlandse kranten 
heel weinig leest over 
Marokko. Volgens mij 
worden journalisten 
niet toegelaten.

In Nederland
Ook in Nederland zijn 
Marokkanen niet vol- 
doende georganiseerd. 
Het komïtee voor Ma- 
rokkaanse Arbeiders in 
Nederland (KMAN) heeft 
nog te weinig kontakt 
met de mensen hier. 
Velen zijn bang en ko- 
men niet zo makkelijk 
naar het KMAN toe,laat 
staan dat ze lid WOT- 
den. Ze lopen hier 
niet zoveel risiko, 
hoewel ze wel bedreigd 
worden,maar wel als ze 
naar Marokko gaan. 
De Amicales(de fascis- 
tiese organisatie waar 
we al eerder over 
schreven) geven aan 
het konsulaat door wat 
iemand doet.Als je met 
vakantie gaat wordt 
je door de douane opge 
pikt. Ook je familie 
wordt wel benaderd. 
Mensen die

-Is het niet moeilijk 
om met een Nederland- 
se vrouw getrouwd te 
zijn? De positie van 
de vrouw, zoals jij 
die met je opvoedİ!^ 
hebt meegekregen is 
toch heel anders dan 
in Nederland?

Volgens mij zijn de 
verschillen niet zo 
groot, vooral omdat ik 
uit een grote stad kom 
(Tanger) . In de dorpen 
is het Rif-gebied is 
het heel anders: daar 
lopen vrouwen geslui- 
erd en mogen niet al- 
leen naar buiten. Ze 
moeten in de keuken 
zitten als er bezoek
In de steden zijn man- 
nen én vrouwen rechte- 
loos.Je mag zel£s ner- 
gens over praten ، De 
politie is overal; het 
verraad ligt op de 
loer. In de politiek 
worden verkiezingen 
vervalst en bestaat de 
oppositie alleen voor 
de schijn. Marokko, 
mooi land, alles goed. 
Het verzet is klein. 
Er zijn wel studenten- 
stakingen geweest,maar 
de mensen zijn opge

İGROENTEN FRUIT & AARDAPPELENKEES PRINS2ء Hugo de Grootstraat 24 Bij ons een groot assortiment aan rauwkost: 
Kool - Zuurkool - Andijvie - Bietensalade’sVOOREERSTE KLAS GROENTE <feFRUIT



Buurtkrant Hugo de Groot

Dames- volleybal toer- 
nooi in buurthuis 
٠t Trefpunt tussen 
teams van Qns Huis 
Zuid, de Meerpaal en 
het Trefpunt.
De teams van 't Tref- 
punt waren voor dit 
toernooi samengesteld 
uit buurthuis bezoek- 
sters, die er ondanks 
hun geringe spelerva- 
ring in slaagden de 
eerste plaatsen te 
veroveren.
Een toernooi wat snel 
herhaald moet worden.

geboren

LUCAS

marieke korthof 

hans beerekamp

ى  februari 1981 

٧. oldenbarneveldtstr. 90 

1052 kh amsterdam

GEVRAAGD
In verband met het vertrek van Wijn de Jong 
zoeken wij een nieuw redaktielid die overdag 
tijd heeft om de advertentie-aquisitie van de 
buurtkrant op zich te nemen.
Dit houdt in:
-1x per maand kontakt opnemen met de vaste ad- 
ver'teerders over de advertentieteksten voor de 
nieuwe krant.
-inlichtingen verstrekken aan nieuwe adver- 
teerders.
-het advertentiebestand op peil proberen te 
houden en zonodig nieuwe adverteerders werven, 
-de redaktievergaderingen bijwonen.
-eventueel de financiële afhandeling verzorgen 
-eventueel de opmaak van de advertenties 
verzorgen.
Het kost je ongeveer een dag per maand voor de 
advertenties en 2 avonden voor de redaktiever- 
gaderingen.
Inlichtingen bij: V .  Oldenbarneveldtstr. 104"" 
telefoon:' 86 .,07 ، ٦ ة  .

ONDERSCHEIDING
Mevr. D. de Haas out- 
ving op 25 febr. jl. 
het gouden ereteken 
van verdienste van de 
stad Amsterdam uit 
handen van burg. Polak 
vanwege haar activi- 
teiten voor de veer- 
tigste herdenking van 
de februaristaking van 
1941. Mede door haar 
werk was dit jaar een 
nog grotere groep 
buurtbewoners bij de 
herdenking aanwezig, 
want zonder het febru- 
aricomité hadden wij 
misschien nergens van 
geweten،Hartelijk dank 
mevrouw de Haas ٠
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OPROEP
APG nodigt alle groepen en belangstellenden in de buurt ال1ا

Op ^ ٠ ٨١٠٠٢١ ٠٨١ ة  uur م  avonds is 
er in het Trefpunt ٠٠٨ vergadering 
over س bestemmlngsptan voor de 

Frederik Hendrikbuurt,

de APG.

De opdrachtformulering voor het bestemmingsplan is verkrijgbaar op 
de voorpost in de Van Hallstraat 611.

T1SJEEIGENKlagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet. 
Doen! Dat helpt. Met z’n allen.
’t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de sehoonste stad van Nederland-

Om trots op te zijn! En zo krijgen we het sehoon:
Haal eens een bezem over uw 

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

en ze doen het graag!
= 5 1 =
/ïAO/REiniGinG Am/TEPOflm 2 e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.



GYM
DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING EN 
WADO KAI KARATE. INL. TEL: 171752.

Neem ٠٠»
kennismakings abonnemont

op DE WAARHEID
tot ٦ juni 

vanaf 1 mei voor f.16»~ 
geef u ه bij: vd. Hoopstraat43 و
een krant die kiest voor een 
progressieve meerderheid. 

Ook voor ٧؟

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

Fred.Hendrlkstr. 125

SalonMODERN
H a a r v e r z o r g in g

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 os 22

AARDAPPELEN, GROENTEN &FRUITGebr.Eijpe
Hugo deCrootpleinlO tel.845589
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