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Zo’n regering heeft de 
steun nodig van actie- 
ve staatsburgers. Stem 
daarom op .26 mei pro- 
gressief en doe ook 
mee in een buurtactie- 
comité.

de redactie

Pruk
Heiermann & Co.
Oplage
3.500 exemplaren 
Advertenties
tarief op aanvraag 
bij Alma Jongerius 
tel.: 822886 of 860713
Redaktieadres
V. Oldenbarneveldtstr ٠ 

م ه أ01'ء  Amaliastraat 16 
•tel.: 860713
Kopij
moet binnen zijn 
op vrijdag 6 juni 
bij het redak^ie-adres 
Oe krant komt uit op 
vrijdag 19 juni

gering van Agt/Wiegel 
heeft weinig of niets 
gedaan voor bu'l.rten 
als de onze.Presenteer 
hen de rekening. 
Natuurlijk moet men 
niet gaan zitten wach- 
ten of een linkse re- 
gering het beter doet.

Ineke ~
Cor Bergveld 
Hans Hartman 

Alma Jongerius 
Jan Kuijk 

Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

Foto’s
Gemeente-archief 

Cor Bergveld

VOORWOORD
De redactie Toept alle 
buurtbewoners op om 
aanstaande dinsdag
toch vooral even te 
gaan stemmen, u hee^t 
uw mensenrechten(waar- 
onder het stemrecht) 
immers om er gebruik 
van te maken.
Waarop u moet gaan 
stemmen? De redactie 
adviseert u om, in het 
belang van vrede, vei- 
ligheid en het behoud 
van koopkracht en werk 
te stemmen voor de vor 
mmg van een progres- 
sieve meerderheid. 
Natuurlijk doen drie 
op de vier buurtbewo- 
ners dat vanzelf al: 
sinds 1945 heeft onge- 
veer driekwart van de 
buurt links gestemd en 
waarom 20U dat veran- 
deren nu de vrede, de 
werkgelegenheid en het 
levenspeil door rechts 
worden bedreigd?
Stemmen voor een pro- 
gressieve meerderheid 
betekent stemmen op 
CPN,PPR, PSP of op een 
groot aantal kandida- 
ten van de PvdA. Hoe 
groter hun aantal ze- 
tels wordt des te gro- 
ter wordt de kans dat 
ook de rechtervleugel 
van de PvdA en D*66 
meedoen om de crisis 
te bestrijden door CDA 
en VVD buiten de rege- 
ring te houden. De re-'

INHOUD
4 A.S. zaterdag 23 mei groots STRAATFEEST 

want de speelstraat komtI

6 Ingezonden stuk van Hans v.d. Woude n.a.v. 
de buurtakties rondom de DRUGSOPVANG.

٨  Weiger de HURVERHOGING, weiger allemaal. 
٠  Alle informatie in dit artikei.

م ٨  Scholengemeenschap CENTRUM-OUD WEST,voerde 
Ifcaktie. Resultaat: 3e brugjaar gaat door.

م ء  Ingezonden mededelingen over aktiviteiten 
ا و  in onze buurt in de ÈUURTAGENDA.

/\/\Jamila, Angelica, Stefanj Karin. Hakib en 
^UAchmed geven hun MENING OVER DE BUURT.

REDAKTIE
Lay-out

سمءهةوفمةاء
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Buurtkrant Hugo d • Qroot

SPEELSTRAATFEEST
3e Hugo de Grootstraat feestterrein

A.s. zaterdag is het zover. Dan 
hebben wij een groot straatfeest 
ter geiegenheid van de opening van 
onze eigen speelstraat in de 3e 
Hugo de Grootstraat.

willen laten zien over 
de speelstraat.

k l M t n
Heeft u zelf leuke 
ideeën over hoe een 
speelstraat er uit kan 
zien? Laat het ons dan 
weten. Op 23 mei. .Of 
bel naar Hannie ?el: 
860985, Greet: 842392, 
of naar 't Trefpunt: 
842473.

Succes?
Wij willen na de zomer 
maanden met alle buurt 
bewoners weer bij el- 
kaar komen om te kij- 
ken of de speelstrat 
een succes is, of er 
soms klachten zijn en 
hoe we met de speel- 
straat verder gaan. De 
datum wordt in De 
Buurtkrant bekend ge - 
maakt.
tot a،s. zaterdag؛ 
het speelstraatkomitee

allemaal zijn dan be- 
ginnen we met het pro- 
gramma dat er als 
volgt uit zal zien: 
'fealonnenwedstrijd,kin- 
deraktiviteiten zoals: 
ballengooien, zaklopen 
lepelrace, filmkijken, 
lachen, bliklopen en 
misschien komt er ook 
nog ,n clown.
Om 3 uur beginnen we 
me t de ve i1ing en de 
loterij. Dus veel lo- 
ten kopen؛
Om 4 uur beginnen de 
voetbal wedstrijden. 
Omstreeks half 8 zal 
de dansgroep "Zajedni- 
ca" voor ons optreden. 
Daarna begint het slot 
feest m.m.v.De Buurt- 
band.
Br zal die middag ook 
een informatiestand 
aanwezig zijn, waar we 
u nog het een en ander

u weet wel ',De Speel- 
straat" die onze kin- 
deren en ook wij zelf 
hard nodig hebben.
'n Straatje waar je 
als klein me-nsje heer- 
lijk kan spelen ronder 
gevaar van het verkeer 
en waar je als groot 
mens op 'n bankje of 
aktief kan gebeten 
van de lange zomerda- 
gen.

Ntot wachten
Wij willen de gemeente 
laten zien hoe het ook 
kan.Want nog eens ze- 
ven jaar wachten, dat 
doen en willen we niet 
Daarom roepen wij alle 
buurtbewoners op om op 
23 mei naar het straat 
feest te komen؛ u wordt om ٦ uur opge- 
haald door Drumband 
"De ?alm". Als we er

GROENTEN FRUIT&M RDAPPELEN
KEES PRINS

2e Hugo (ie Grootstraaï 24
BU ٠»،$ EEN QROOT AS$ORTIMENT AAN RAUWKOST EN 

VER$ (}ESNEDEN OROE^TEN

VOOR FFRSTF:kï a s  g r o e n te  & FRUIT
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zw m sm w'** ح-أ:ء م ش ه س ت ث ث ؛ئ
,de 2e Hugo de Grootstraat was een speelstraatAnno

٧ ٥ ٥ ٢ asfalt en parkeer 
havens. Maar ه  een »آ
klein straatje van al 
die straten ln de hele 
buurt terug te krijgen 
voor de ónderen, dat 
kostte buurtbewoners 
j aren gezeur. Kinderen 
niet belangrijk? Een 
speelstraat is "te 
duur”. Tot ouders de 
knoop doorhakten en 
zei<ien: onze kinderen 
zijn belangrijk ge- 
noeg؛ Van de kilome- 
ters as£alt voor au- 
to٠s wordt nu einde- 
lijk weer 50 meter 
voor de kinderen.
Op de foto kijkt u 
vanaf de 2e Hugo de 
Grootstraat in de 01- 
den barneveldtstraat 
Op de achtergrond 
staat nu verpleeghuis 
de Poort. De foto is 
genomen in 1901.

BUURT VAN TOEN
De kinderen werden 
verdrongen door dood 
blik zonder dat daar 
akties voor nodig wa- 
ren. De "autostraten" 
foramen er gewoon van- 
zel£. £ ٢ kwam geld

In de buurt van toen 
waren alle straten 
"speelstraten".Dat was 
■toen net zo gewoon als 
dat er nu auto'ŝ  rij- 
den en geparkeerd 
st.aan.

PROGRAMMA
Drumband Palm- gaat door de buurt
Balonnanwadatnjd
Klndaraktlvltellen zoals; ballengooien, 
lepelrace. filmkijkenj lachen, en misschien komt er ook nog een clown, 
fnformatlaetantl van het speelstraat 
comité waa^ men nog het een en ander 
zal laten zien over de speelstraat، 
^oatbalwadat^dan Diverse teams zul 
ي  tegen elkaa؛ uitkomen.
zajacmica
Slotfeest Met een daverend feest 
besluiten we dag.
Muziek van de buurtband؛

v.a.
١١١ ٦ ^

4 uur
v.a.
7.30
uur.



Buurtkrant Hugo de Groot

REAKTË OP EXTRA EDITIE
jeugd weg die vanda- 
lisme bedrijft? Sturen 
wij de honden weg ais 
we door de poep lopen? 
Dit zijn maar een paar 
voorbeelden.Er zijn er 
nog 20 vele.
We zitten in een situ- 
atie waarin veel moet 
veranderen. Dit moeten 
we samen doen. Daar 
hebben we elkaar voor 
nodig. Een ieder van- 
uit zijn eigen waarde 
en de ander in zijn 
waarde latend.
Wat nu?
Velen hebben zich de 
laatste tijd ingezet 
voor de buurt. Blij ft 
de buurt zich nu inzet 
ten voor o.a. de ver- 
s1aafden, onz e mede- 
mens? Wat doen we nu? 
Laten we ze echt in de 
kou staan of zoeken we 
ze op om samen met hen 
op pad te gaan door 
bezig te blijven met 
hun problematiek? Ge- 
ven we het op of gaan 
we door? Wat nu?

Hans van der Woude
Nawoord
Beste Hans,
Bedankt voor je reac- 
tie. Kernpunt van je 
betoog lijkt ons de 
vraag of er nu wel of 
niet bereidheid is 
iets te doen aan het 
lot van onze verslaaf- 
de medemens. Blijkbaar 
is dat onvoldoende uit 
de verf gekomen in de 
weinige regels die ons 
ter beschikking ston- 
den in de extra-editie 
Die bereidheid is er 
wel degelijk zij het 
misschien nog niet 
voldoende. De bezorgd- 
heid over het toene- 
mend-gebruik van hard- 
drugs dateert al van

ze buurt komt géén 
plek voor verslaafden؛ 
Het is ze niet gelukt 
ons stieküm een opvang 
centrum in de maag te 
splitsen؛ Hoera؛ Som- 
mige buurtbewoners ver 
dienen zelfs een pluim 
op hun hoed.Ik heb die 
puimen niét gezien. 
Ik zie nog wél steeds 
verslaafden rondlopen. 
Ik kan me de actie en 
reactie van velen, die 
hieraan hebben gewerkt 
indenken. Er is gerea- 
geerd op een slecht 
beleid, een slecht o- 
verleg en daarom een 
slechte opvang. Wat er 
moet komen is een goed 
beleid, een goed over- 
leg en een zo goed mo- 
gelijke opvang.Hier is 
nog ontzettend veel 
aan te doen.
Maar één ding.Een ver- 
slaafde is ook een 
mens. Dat mogen we 
nooit vergeten. Een 
mens in gigantische 
nood.Verstrikt in pro- 
blematiek met zichzelf 
en verstrikt in pro- 
blematiek met zijn om- 
geving. Het blijft een 
mens. Goed of slecht, 
een mens en mensen heb 
ben mensen nodig. Is 
deze mens opnieuw in 
de kou blijven staan? 
Hebben we de verslaaf- 
den genoeg gehoord? 
Feit is dat zonder 
goed overleg zowel ver 
slaafden als de buurt 
gedupeerd kunnen wor- 
den. Wie zijn er nu de
Sturen wij onszelf weg 
als we een rotstreek 
met iemand hebben uit- 
gehaald? Sturen wij de

Een week na Pasen ver- 
scheen een extra-edi- 
tie van de buurtkrant 
i.v.m. plannen voor 
een drugsopvangcentrum 
in de buurt. Dat plan 
is van de baan na een 
actie van buurtbewo-
N.a.v. die editie, een 
stencil in een iets 
kleinere oplage dan 
gewoonlijk, ontgingen 
wij een brief;

drugsopvangcentrum 
in onz• buurtl?

Enige weken geleden 
werd mij gevraag.d"Wilt 
u een handtekening zet 
ten? Waarvoor?Dit werd 
mij in het kort düide- 
l^k gemaakt op een 
moment dat ik het druk 
had met inkopen.Ik kon 
dan ook niet anders 
zeggen dan neen. Ik 
moest éérst nadenken 
over deze complexe 
problematiek. Niet
eerst een handtekening 
zetten.Dezelfde dag is 
dit nog twee keer ge- 
vraagd. Mijn antwoord 
bleef neen.
Na het lezen van de 
extra-editie van deze 
krant was ik geschokt, 
 as toe^ realiseerde؟
ik me wat zich in deze 
buurt heeft afgespeeld 
GEEN DRUGSOPVANGCEN- 
TRUM IN ONZE BUURT. 
Keurig vetgedrukte let 
ters op een wat onge- 
bruikelijk uitgevoerd 
exemplaar. Wij hoeven 
niet langer bang te 
zijn؛ We mogen ver- 
licht ademhalen'. In on

6
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streven van actieve 
buurtbewoners is niet:, 
stuur de versiaafden 
de wereid uit, om te 
beginnen uit de Hugo 
de Grootbuurt. Het 
streven is: help de 
verslaafden, ora te be- 
ginnen bij jonge ver- 
slaa؛de buurtbewoners. 
Dat streven dient te 
worden ondersteund
door B & w. Doorzetten 
van hun eigen slechte 
beleid, zonder over- 
leg vooraf, kan tot 
niets leiden.

het bijzonder. 
Medewerking aan die 
projecten is er op dit 
moment nog niet, noch 
van de wethouder voor 
de gezondheidszorg, 
noch van de wethouder 
voor jeugdzaken. In 
plaats van aan te slui 
ten bij dit initiatief 
werd juist alles door- 
kruist door op een 
achterbakse manier de 
buurt voor een voldon- 
gen feit te plaatsen 
en dat is niet de wij- 
ze waarop een lokale 
overheid met eep buurt 
behoort om te gaan.Het

ianger dan gisteren of 
eergisteren. Een aan- 
tal bezoekers van één 
der buurthuizen heeft 
dan ook een aantal 
maanden geleden het İ- 
^itiatief genomen om 
een voorlichtingscam- 
pagne te starten,samen, 
met proffesionele hulp 
verleners van het 
streetcorner-werk en 
de stichting drugs-pre 
ventie. Ook proberen 
zij betere facilitei- 
ten te krijgen voor 
tieners in ٠ t algemeen 
en voor aan heroïne 
verslaafde jongeren in

OME COR GAAT
Fietsen OD straat

Desondanks wensen we 
dhr. en mevr. Rijns- 
burger het allerbèste 
in Lelystad.

Alma Jongerius

gaan missen. Rijnsbur- 
ger:"Ik kan gerust nog 
iemand vinden om de 
zaak aan over te doen, 
maar mijn huisbaas wil 
het niet". Weer een 
fietsenstalling ver-

Op 15 december 1954 
begon Cor Rijnsburger 
zijn fietsenstalling 
٩١٦ de Oldenbarneveldt- 
straat nr. 94. Na deze 
 jaar is hij daar ؛46
eigenlijk niet meer 
weg te denken.
Als het enigzins مص0ب  
weer is zie je hem al- 
tijd voor zijn stal- 
ling staan en meestal 
st^an er dart nog wel 
wat buurtbewóners,want 
met ',Ome CorM kan je 
altijd een praatje ma- 
ken. Zo kwam ik er 
achter dat Rijnsburger 
er eind deze maand de- 
£initie£ mee op gaat 
houden. Hij loopt te- 
gen de 7 0 en deed het 
de laatste jaren al 
wat rustiger aan. Maar 
de doorslaggevende re- 
den voor zijn vertrek 
is dat hij gaat ver- 
huizen naar Lelystad. 
We„ zullen behalve Cor 
ook de fietsenstalling



Buurtkr.nt Hugo d® Groot

TEGEN □E VERSNELDE HUUR
Weiger nu de huurveriiogirKi

Waarom juist nu weigeren? En waarom 
allemaal? Omdat de huidige regering 
een nieuw systeem van huurverhoging 
hee£t ontworpen,de zogenaamde "ver- 
snelde huurharmonisatie". Een mooi 
woord voor een ronduit absurde 
maatregel, die kort gezegd inhoudt

jaar extra zullen
onze buurt op, OJK uit protest met 
z'n allen de huurverhoging te wei- 
geren (OP GROND VAN ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD).

I Het is onaanvaardbaar, om in een 
tijd van razendsnelle inkomensach- 
teruitgang de huren nog eens extra 
te verhogen. Zeker als je zietjdat 
er géen enkele verbetering van de 
woning of goed onderhoud tegenover 
staat.

Ho• to ١٠٠١٠٠٢٠٨?
Allereerst dit:het weigeren van de 
huurverhoging op grond vanachter- 
stallig onderhoud is een WETTELIJK 
RECHT van de huurder (als u het. 
maar op de juiste manier doet). u 
hoeft dus niet bang te zijn dat de 
huisbaas u uit uw huis kan zetten 
o£ op een andere manier kan lastig 
vallen.
In onze buurt weigeren elk jaar 
honderden,o£ misschien wel duizen- ب 

 -den, mensen de huurverhoging van إ
wege achterstallig onderhoud. Wij 
roepen nu al die anderen, die nog 
niet weigerden, ook op ى  te gaan ي 
weigeren, ü moet dat natuurlijk 
doen op grond van onderhoudsgeb؟e- 
ken aa^ ق™ woning: stuc--en schil- 
derwe rk in het trappehuis ر hang- en 
' van ramen en deuren(lek-

dorpels van kozijnen), schilder- 
werk aan voor- en achtergevel, ba- 
lustrade van balkons, losse trap- 
leuningen, afbrokkelende plafonds, 
verrotte vloeren, ramen die niet 
open of dicht kunnen,problemen met 
het leidingnet,riooldefekten, lek-

dat de huren dit 
stijgen.

Veel huurverhogingen zullen dit 
j aar niet berekend worden in pro- 
centen (6%) maar in centen.Dat be- 
tekent dat de verhogingen geen ZES 
PROCENT zullen bedragen, maar NE- 
GEN, TIEN, ELF EN MEER procenten. 
En dat in een tijd dat er juist 
minder betaald zou moeten worden. 
Is het niet zo dat de lagere inko- 
mens, vergeleken met 1980, al zo'n 
honderd gulden minder per maand te 
besteden hebben?Is het niet zo dat 
de regering al aangekondigd heeft 
dat de lagere inkomens dit jaar 
nog eens minimaal 3ة أ  moeten inle- 
veren en de WAO-ers zelfs zo'n 6%? 
En werd de gasprijs ؟iet in een 
dik jaar tijd met méér dan 50أ  
verhoogd?

Brokx't trots
In een interview met Het Parool 
zei staatssecretaris Brokx(de ver- 
antwoordelijke man voor deze maat- 
regel): "Ik denk dat ik mag zeggen 
dat voor het eerst na de oorlog de 
hurep van de bestaande woningen 
daadwerkelijk worden opgetrokken. 
Dat is al vaak geprobeerd,maar nog 
nooit gelukt." Hij is er nog trots 
op ook. Kan h i j . makkelijk z i j n  met 
een koophuis en een Vorstelijk in- 
komen. Maar iemand met een klein 
inkomen (zoals de meeste mensen 
hier in de buurt) weet̂  dat het ook 
"voor het eerst na de oorlog" is, 
dat de mensen zoveel aan -inkomen 
moeten inleveren en dat er zoveel 
mensen in uitkeringen terechtkomen 
Daarom roepen wij alle huurders in
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stens één maand voor de ingangsda- 
tuin, de huurverhoging schriftelijk 
aan te kondigen. Hij moet aankeven 
hoe de huurprijs is berekend(huur- 
verhoging mag alieen over de kale 
huurl) en op welke manier ube- 
zwaar kunt maken٠ Wanneer hij het 
onderhoud, dat ا  -t ge؛tijdig hee ب
meld, nie؛ hee£t*verkolden, kun؟ u 
de huurverhoging weigeren.
Weigeren van de huurverhoging kan 
vana£ de aanzegging tot zes weken 
na 1 juli, tot hal£ augustus dus. 
Als de huurverhoging 6\ bedraagt, 
dan moet u weigeren via een speci-

H A R ^ N IS A T IE
weiger allemaal

kend dak, enzovoort.
Hoe dan ook, zoek al het achter- 
stallig onderhoud bij elkaar en 
weiger op grond daarvan de huur- 
verhoging. NIET ALLEEN ÜÏT PROTEST 
TEGEN SLECHT ONDERHOUD,MAAR VOORAL 
UIT PROTEST TEGEN DE "VERSNELDE 
HURHARMONISATIE". Weiger de huur- 
verhoging, allemaal. Ieder huis 
hee£t wel een mankement.

Waigtran stap ¥٠٠٢ «tap
Huurders die hun huur automatisch 
per giro betalen, moeten NU AL hun 
machtiging intrekken. Dit kan voor 
postgiro met een speciaal £ormu- 
u op het postkantoor kunt 'ص
krijgen. Bij de gemeentegiro kan 
dit met een speciale roze kaart 
die u ingevuld in de blauwe giro- 
bus kunt doen. Sommige huiseige- 
naars proberen nu al huurders via 
een machtiging in te laten stemmen 
met de komende huurverhoging. GA 
DAAR IN GEEN GEVAL MEE AKKOORD, 
MAAR TREK uw MACHTIGING IN؛ ,
G؟؟f uw klachten, hoe gering ook, 
voor ٦ juni SCHRIFTELIJK EN AANGE- 
TEKEND door aan de huisbaas ٥١٢١ hem 
de gelegenheid te geven de repara- 
ties te verrichten.
Elke huisbaas is verplicht, min-

Adviescentrum CPN, Van der Hoop- 
straat 43 (ma 20-21 uur) 
Buurtrechtshulp» (ma 19.00-19.30 
uur), eerste Nasseaustraat ٦? 
Buurthuis Tre £punt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5 (alleen weigerings- 
£ormulieren a£h^len)Buurthuis De Reiger, Van Reigers- 
J^ergenstraat 6S (alleen ' 
£ormulieren a£halen)

Huurapraakuut
Spreekuur Huurkomitee Hugo de 
Groot-/Fred. Hendrikbuurt, 3e Hugo 
de Grootstraat 5 (pas vana£ eind 
mei: ma. 19-20 uur en WO. 10-1luur

٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ »
ADRESSEN WAAR VANAF EIND MEI WEI- 
GERINGSFORMULIEREN EN ADVIEZEN 
VERKREGEN KUNNEN WORDEN:
Wijkcentrum, Van Hallstraat 81 , 
tel. 821133
Voorpost Bureau Bestuurskontakten, 
Van Hallstraat 611, (ma., W O  ٤ vr 
10 uur tot 13 uur. Alleen £٥٢١٢١٧- 
lieren a£halen.)
Sociaal Raadsman, Koperen Knoop, 
spreekkamer 1. (ma 9-12 uur en 
18.30-20.00 uur؛ di, do vr: 9-12 
uur)

و



Buurtkrant Hugo de Groot

WEIGER □E HUURVERHOGING
De verdere procedure, na het op- 
sturen van uw weigeringsformulie- 
ren, gaat als volgt: de meeste 
huisbazen sturen de weigering door 
naar de Huurcommissie. Deze huur- 
commissie doet een uitspraak en 
beslist of u terecht weigert.Daar-, 
voor komt een ambtenaar van de 
Huurcommissie bij u kijken. De 
uitspraak van de Huurcommissie kan 
heel lang op zich laten wachten. 
Bewaart u in ieder geval het geld 
dat u geweigerd heeft te betalen،

Enkele tips
Tot slot enkele tips:
Maak kopieën van alle bezwaar- 
schriften en bewaar ze goed. 
Verstuur het bezwaarschrift tegen 
de huurverhoging altijd aangete- 
kend.
Bewaar de rekeningen van eigen 
verbeteringen: de huisbaas mag 
hiervoor nooit een verhoging in 
rekening brengen.
Praat erover met uw bürenen ken- 
nissen. Geef ze tips waar ze naar- 
••oe moeten en vertel ze waarom de- 
ze huurverhoging zo onrechtvaardig
Laat deze weigeringsaktie een 
groot sukses worden, zodat de re- 
gering door de knieën gaat (net 
als dat ooit in 1971 gebeurde) 
dankzij het massale protest van 
huurders؛
HUURKOMITEE HUGO DE GROOTBUURT EN 
HUURKOMITEE STAATSLIEDENBUURT.

ء ٠ ه ٧ ء ٠ ٨ ٢ ٠ ٠ ٠
aal formulier (D 1066). Dat formu- 
lier kuntu krijgen op de adres- 
sen,die aan het eind van dit arti- 
kei staan. Ze zijn vanaf EIND MEI 
verkrijgbaar.
Als de huisbaas meer dan 6% huur- 
verhoging berekent (dat wil zeggen 
een huurverhoging in centen), dan 
moet hij hiervoor een speciaal 
formulier gebruiken (namelijk 
D1065A).In dat geval moet u de re- 
den van uw weigering van de huur- 
verhoging op de achterkant van dat 
formulier zetten en het aangete- 
kend terugsturen.
Bij zo ٠٨ extra huurverhoging moet 
de huisbaas te werk gaan volgens 
de zogenaamde puntentabel.Hij moet 
dan aangeven hoeveel punten hij 
voor uw woning heeft berekend.Voor 
advies kunt u zich ook weer wenden 
tot de adressen aan het eind van 
dit artikel.
Als u heeft nagelaten om bezwaar 
te maken en toch geen huurverho- 
ging heeft betaald, kan de huis- 
baas binnen twaalf weken (dus voor 
1 okt.) de Huurcommissie vragen ٠١» 
u nogmaals schriftelijk het huur- 
v^ogingsvoorstel te doen.Na ont- 
vangst van deze brief kunt u bin- 
nen 6 weken alsnog een bezwaar- 
schrift bij de Huurcommissie in- 
dienen. Doet u dit niet of te laat 
dan gaat de huurverhoging in met 
terugwerkende kracht.

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
Grote sortering Buitenlandse Kaassoorten
=  O ok ٧٠٠٢ Relatie Geschenken =
2e HUGO DE GROOTSTRAAT 29 tel. 842420 

JAN EV£RTS£NSTRAAT ص tei. 180543
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PRE BRl^AREN٧٥٥» CENTRUM/ 0س  WEST
Pais moest eis van Amsterdam inwlgen

Juli 1980 werd voor de scholengemeenschap Centrum/Oud West (d.i. de 
school in het nieuwe gebouw op het kermisterrein} een 3e brug^ar aan- 
gevraagd. Minister ?ais (VVD) heeft daar, ondanks herhaald aa-̂ 'dringe-n, 
nooit op gereageerd. Op 4 m^i jl. berichtte ?ais dat hij de aanvra-â  
afwees, op 14 mei zou de 2e Kamer voor het laatst bije^omen voor de 
verkiezingen.D؟ nieuwe Kamer komt pas ove'r enkele maanden bijeen, ?ais 
gaf de school dus maar enkele dagen de kans iets tegen zijn afwijzing 
آ ء  ondernemen. Die dagen zijn goed besteed door de leerl^gen, de OU 
ders, de leraren èn het gemee^te£estuur. Resultaat: de 3e ة ءل1ة  ^omt er

ken dat het afgelopen 
moet zijn met het ge- 
zeur: die derde klas 
moet er voor. eens en 
altijd komen en verder 
moet er nu eindelijk 
eens toestemming komen 
dat de school offici- 
ëel middenschool mag 
zijn. Cor Bergveld 

Hans Hartman

ze kwestie tijdens een 
politiek forum van de 
landelijke midden- 
schoolvereniging. Deze 
uitspraken hadden on- 
middelijk gevolg. 
Maandag ٦٦ mei vond er 
een gesprek plaats 
tussen de ouders en 
Pais. ?ais zegde toe 
dat d 3  e brugklas er؟ 
voor één j aar mocht 
komen,maar dat zou dan 
in 1982 weer afge- 
schaft worden, ؛!ij zei 
er nog bij dat,als Am- 
sterdam die 3e klas 
wil houden, de gemeen- 
te dan maar een nieuwe experimenteer aanvraag 
moet indienen bij de 
volgende minister. 
Woensdag 13 mei werd 
er massaal gedemon- 
streerd. Ruim duizend 
leerlingen, leerkrach- 
ten, ouders, mensen 
van de onderwijsbond 
en buurtbewoners,trok- 
ken van het kermister- 
rein door de 2e Hugo 
de Grootstraat naar 
het station en gingen 
vandaar met een speci- 
ale trein naar het 
Binnenhof om de Tweede 
Kamer duidelijk te ma-

gemeenteraadsleden en 
de wethouder voor on- 
derwij s ٠ Zij stuurden 
een telegram naar Pais 
waarin zij een gesprek 
eisten op korte ter- 
m^n.
op zaterdag 9 mei wer- 
den een aantal kamer- 
leden gedwongen tot 
een uitspraak over de-

De afgelopen 3, 4 jaar 
heeft u in de buurt- 
krant kunnen lezen 0- 
ver de lange lijdens- 
weg voordat de scho- 
lengemeenschap tot 
stand kwam. Onophoude- 
lijk hebben ouders en 
leerkrachten actie 
moeten voeren. Eerst 
voor ministeriële toe- 
stemming voor het on- 
derwijs stimulerings 
project (van Pais mag 
je het nog steeds geen 
middenschool noemen). 
Later moest de vertra- 
ging van de nieuwbouw 
van de school ongedaan 
gemaakt worden. De af- 
gelopen weken was er 
trammelant over de 3e
Al in juli 1980 heeft 
de school toestemming 
gevraagd voor een der- 
de brugjaar. Op 4 ب جه  ف
1981 antwoordde ?ais 
daar pas op: het mocht 
niet. De ki^eren die 
nu in de 2e klas ?٨ ۴ -  
ten, en die straks 0- 
vergaan, zouden daar 
natuurlijk heel erg 
door gedupeerd worden. 
Dat was dan ook de re- 
den dat er weer eens 
actie gevoerd moest 
worden.
Op 6 mei vond er een 
spoedberaad plaats op 
het stadhuis. Daaraan 
deden mee:ouders,leer- 
krachten ٠ het buurto- 
verleg middenschool.



T IS JE E K E N  
STRAAnE

Klagen over له die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
DoenJ Dat helpt, ^let 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 schoon:

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

en ze doen het graag!د » =
/TfiO/RÖm&nGnffl/lEROflffl 2eHugode Grootstraat, tel. 84091ة

LIDO
U d M  gevraagd voor 

d# Dartclub 

٠٢ Vrijdagavond

zondagmiddag om half 2 
on

vrijdagavond om half و

PRIJS 
KLAVERJASSEN و
HOEK BILDERDkJKKADE

GEZONDE VOEDING 
NATUURLUK
■Biologische en 
biologisch-dyna- 
mische produkten 
►NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT 
'Loverendalebrood 
•٠ ٢ . Haaschka 
cosmetica٠

internationaal gede- ،،٠١ D E M E TE R 
produkten ٧٠٠٢ poneerde handelsmerk 

uit de bfoloaisch-dynamische land- sn 
tuinbouw.

Iedere woensdag aanvoer 
van melk en karnemelk 

,in flessen

buurt س {ه أ wmssr ::
؛ „ .DE VOEDINGSWIJZER

848587 .Hugo de Grootpl.2Û tel 
Dinsdag-de gehele dag gesloten



Zevend• Jaargang numm«r ¥ما

BUURTAGENDA
toonstelling zijn: de 
bouwgeschiedenis van 
kerk fen toren; de Wes- 
ter als instituut in 
de Amsterdamse samen- 
leving en de Wester 
als symbool van Amster 
dam. Op deze tentoon- 
stelling zullen werken 
van Breitner en Rem- 
;brandt niet ontbreken. 
Met ingang van 25 mei 
worden op elke doorde- 
weekse avond in de 
kerk concerten gege^èn 
door amateurorkesten 
 heel Amsterdam.Ter ؟ 11۴
gelegenheid van het 
350-jarig bestaan van 
de Wester is ook een 
boek verschenen.Hierin 
worden geschiedenis 
van toren en kerk be- 
licht. (Uitkrant)

EN RITME
Prijs: ƒ3,50 (incl. 
koffie of thee}.

BAZAR
Op woensdag 24 juni is 
er weer een bazar in 
verpleeghuis De Poort, 
u weet wel: dat grote 
gebouw aan de Hugo de 
Grootkade. Het geheel 
speelt zich af in de 
ontraoetingszaal en het 
duurt van 2 tot 5 uur 
's middags.u kunt daar 
o.a. dingen kopen die 
de bewoners van De 
Poort zelf hebben ge- 
maakt ٠ Bel voor meer 
inlichtingen het ver- 
pleeghuis, te-'l. 826305

WESTER
tro'ts op.
Wegens het 350-jarige 
bestaan viert de wes- 
oerkerk feest, op ٦ a- 
pril ging de kerk open 
voor het publiek. Van 
maandag tot en met za- 
terdag van 10 tot 4 
kan men de kerk gratis 
bezichtigen.©p dezel£- 
de dagen tussen 2 en 4 
uur kunt u de toren in 
^ot 20 juni wordt in 
de kerk de tentoonstel 
ling *'De Oude Wester, 
350 Jaar" gehouden 
Thema's op deze ten-

EST
Kontaktadres: Ben ste- 
geman,Van Houweningen- 
str.41 hs. tel. 864660

MELODIE
Speciaal voor de oude- 
ren onder ons wordt op 
zondagmiddag 3آ mei 
een voorstelling geor- 
ganiseerd in het kader 
Van Kunst in de wijken 
De groep die optreedt: 
',Melodie en Ritme", 
brengt met veel talent 
en grote Vaart liedjes 
uit dç oude doos,caba- 
ret en opera/operette. 
Wie deze groep al eens 
heeft gehoord en ge- 
zien weet dat ook nu 
weer een onvergetelij- 
ke middag te wachten 
staat؛
V a  Tl half 2 tot 4 uur 
in het Dienstencentrum 
Bilderdijkpark 4B.

DE OUDE
De nu 3'5'0 jaar oude 
Westerkerk is d.e oud- 
ste nog in gebruik 
zijnde protestantse 
kerk in Mokum. Gebouwd 
door een roomse bouw- 
meester: Hendrick de 
Keyser. u kent alle 
liedjes over de wester 
u weet dat Rembrandt 
er begraven moet lig- 
gen, hoewel niemand 
meer weet waar. u kent 
de keizerskroon op de 
toren, u hebt het ge- 
bouw van alle kanten 
bekeken en u bent er

De werkgroep 'Centraal 
Wonen' heeft zin in 
een feet, na een win- 
ter waarin véél resul- 
taten bereikt zijn.
Er komt een groep te 
wonen in de van Houwe- 
ningenstraat waar de 
renovatie inmiddels is 
begonnen. Verder wer- 
ken 5 groepen aktief 
mee in het ontwerpteam 
voor nieuwbouw op het 
Jan van Galenterrei^. 
Wij nodigen belangstei 
lenden in de buurt uit 
om mee te feesten. Dit 
is een goede manier 
voor u om in kontakt. 
te komen met de werk-■ 
groep. Dit alles gaat 
gebeuren op 20 juni in 
het. Trefpunt, 3e Hugo 
de Grootstraat 5. u 
bent van harte welkom. 
Centraal Wonen Werk- 
groep.
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Buurtkrant Hugo de Groot

KINDERFEEST OP FAGEISCHOOI
den verhaaltjes van de 
Hocha (symbolisch Tur- 
kse figuur,die grappen 
vertelt) in het Turks 
en in het Nederlands 
Vooral de yoghurtwed 
strijd was een enorm 
succes.
Turkse moeders hadden 
ervoor gezorgd dat er 
lekkere hapjes waren 
voor alle kinderen. 
Alle kinderen wilden 
na afloop nog veel 
meer van dit soort 
feestdagen. Volgend 
jaar zijn we in ieder 
geval weer van plan om 
een kinderfeest te or- 
ganiseren.

Inge Oudshoorn 
Fagelschool

meester Hasan Kilic 
Turkse, Nederlandse en 
Marokkaanse kinderen 
zongen liedjes in hun 
eigen taal. Ook waren 
er dansjes, spelletjes 
w ^ t i j  den, tekenfilms 
Turkse kinderen vertel

Op donderdag 23 april 
1981 vierden wij de 
Nationale Bevri^ding 
van Turkij e en Turkse 
Kinderfeestdag samen 
met alle kinderen van 
de Fagelschool en alle 
Turkse leerlingen van

BÖRDIERENSHOP
9.ITWEEDE H U G O  DE GROOTSTR

SPITHORST؛
TEL.8458ء ء

Last van

Vlooien

BOLFODEPPER
٠٠ de oplossing

9ا 1ر5 Tegen Inlevering vae deze—ح2



Zavanda Jaargang nuramar »IX

COCUK BAYRAMI KUTLANDI ٧٢٢ IN 
DE BUURT

Op 30 april heb ik van 
3 tot 6 uur bii "Garu- 
da" Indonesisch Res- 
taurant gezeten. Niet 
om te eten wat ik daar 
ook wel eens doe, maar 
om naar Johnnie Jor- 
daan te luisteren.
Rob Rekers had Johnnie 
Jordaan gevraagd om te 
komen zingen en dat 
heeft Johnnie dan ook 
van 12 tot 6 uur ge- 
daan. Veel mensen heb- 
ben daarvan genoten. 
Mensen van het ver- 
pleeghuis "De ?oort" 
hebben met rolstoel en 
al de polonaise meege- 
daan. Oudere en jonge 
buurtbewoners zaten te 
genieten.Ze vonden het 
een hardstikke leuk 
idee.
Zulke dingen moeten in 
onze buurt veel meer 
gebeuren.

Trudi Verwey

örneğini verdiler. He- 
le ıjarışmalar büljük 
ilgi topladı. B^jlesi 
günleri sık sık görmek 
istediklerini vurgula- 
dılar.
Baijrama katılan veli- 
lerin mutlu hali 1JÜZ- 
lerinden' belli oluıjor 
du. Gelecek ıjıla daha 
igi program İJapmaıja 
kardr verdiler.
Ve Çocuklar hep birden 
^asasın çocuk baıjramı 
Yaşasın dünıja çocuk- 
larının kardeşliği" 
dilje tempo tuttular.

Fagelschoólda okuıjan 
çocuklar cocuk baıjra- 
mına aktif katıldılar. 
HollandalI, Faslı ve 
Türk çocukları çeşitli 
oıjunlar ıjarışmalar 
ve şarkılar söıjliıje- 
rek coşkuıjla ve kar- 
deşce eğlendiler. 
Anneler ıjapmis olduk- 
ları Türk mutfağından 
ıjemekleri ikram etti- 
ler. İlkönce programa 
İ J abancılık çeken Ç 0 -  

cuklar sonra iıjice 
alıştılar, güle oıjno- 
İJa dostça İJaşamanın

DE BUURT
٧٥٠٩  EEN PROGRESSIEVE MEERDERHEID

wijze naar voren. ه0كل  
dat gaf daarna in de 
bar van het buurthuis 
stof tot politiek ge- 
sprek. In het algemeen 
had ik de indruk dat 
de aanwezigen hun keus 
al hadden bepaald. Om 
dit methet Anti Be- 
stek Theater te zeg- 
gen: Bij mist: groot 
licht, bij gladheid: 
pompend remmen en bij 
verkiezingen: links 
stemmen.

zich ook laten infor- 
meren door de verte- 
genwoordigers van die 
partijen.
Hier en daar stonden 
kleine groepjes te 
diskussieren. Hieraan 
ging een schitterend 
optreden van het Anti 
Bestektheater met hun 
"politiek Circus"voor- 
af. Zij brachten het 
kromme van de huidige 
regeringspolitiek op 
komische en originele

Op maandagavond 11 mei 
was er een verkiezings 
bijeenkomst in het 
Trefpunt. Dit maal was 
gekozen voor een ande- 
re opzet. Geen diskus- 
sies achter een forum- 
tafel ر maar een meer 
"informele" sfeer. Op 
tafeltjes lagen infor- 
matiefolders van ver- 
schillende linkse po- 
litieke partijen plus 
CDA en EVF.De ongeveer 
30 aanwezigen konden
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Buurtkrant Hugo de ^٢٠٠١

DE BUURTKRANT
Schrijf ons Uw meniıg

stel gedaan om ons 
brieven en kaartjes te 
sturen ■tegen de bezui- 
niging. Wij zullen die 
dan de gemeente onder 
ogen brengen.
Ook kwamen er deze 
maand veel donaties 
binnen, waarvoor 0-nze 
hartelijke dank؛

KRAAMP.JF
Tijdens het speel- 
straatfeest van 23 mei 
a.s. zal de redactie 
ook met : een stalletje 
aanwezig zijn. u kunt 
daar dan terecht met 
opmerkingen over de 
bezuinigingen op de 
buurtkrant.Ook zal ons 
gezelschapsspel, het 
Hugo de Grootdrollen- 
bord, weer verkrijg- 
baar zijn voor twee 
gulden per stuk. Graag 
tot ziens, op 23 mei ر 
op straat.

dering van de subsidie 
dan kom je op een te- 
kort van drie duizend 
gulden. Uitbreiding 
naar de Fagelbuurt, 
waar men geen buurt- 
krant krijgt en geen 
buurthuis heeft,zit er 
helemaal niet in. De 
bewoners uit de Fagel- 
buurt eisen al twee 
j aaT een buurtkrant. 
De gemeente hee£t er 
nooit op gereageerd*. 
Toen de buurtkrant be 
gon,werd hij voor 100% 
gesubsidiéerd. Nu, 6ق 
jaar later, is dat nog 
maar zo’n 4ه أ م  En met 
de nieuwste bezuini- 
ging wordt het nog .min 
der. Dat betekent dat 
de buurt voor meer ^ ١١ 
60% voor de kosten 
moet opdraaien. Wij 
vinden dat dat niet 
kan in deze dure tijd. 
Daarom hebben we.u ver 
leden maand het voor-

Vorige maand vroegen 
we u om steun voor de 
buurtkrant. Dit keer 
niet in de vorm van 
een donatie, maar een 
brie£je o£ kaartje met 
uw mening over de be- 
zuiniging op de subsi- 
die aan de buurtkrant. 
Wat is namelijk het 
gèval? De gemeente be- 
zuinigt op het druk- 
en 5tencilwerk van de 
buurthuizen. Dat bete- 
kent voor de buurt- 
krant: zo'n duizend 
gulden minder dit jaar 
Vorig jaar hadden we 
een tekort van bijna 
twee duizend gulden. 
Door talloze donaties 
van buurtbewoners is 
toen het tekort wegge- 
werkt. Ondertussen
blijven de drukkosten 
•stijgen. Dit jaar ver- 
wachten wij het zel£de 
tekort als vorig jaar, 
voeg daarbij de vermin

Over de extra-editie 
Hugo de Grootkrant:be- 
dankt voor de info’. 1 ٠. ؛  
C.R. van Ruth

Tegen de bezuinigingen 
Hokon Hansen

Prima werk die extra 
buurtkrant. Zoiets 
zou vaker moeten kun- 
nen.

Ed Strijk

Aan de gemeente.
Vooral voor ouderen 
vind ik de buurtkrant 
heel belangrijk. Zon- 
der dat ze de deur uit 
hoeven,krijgen ze toch 
informatie, kunnen dan 
eens over iets bellen, 
hebben contact؛ 
p. s. De krant ziet er 
altijd heel goed ver- 
zorgd uit en is gezel- 
lig en in£ormatie£, 
vind ik.

Hetty Hengeveld

Ondergetekende is
vierkant tegen de 
plannen te bezuinigen 
op subsidie buurtkrant 

Cees Hout

We kijken er elke 
maand weer ..naar uit. 
Bedankt ٠ Groetjes van 
Chiel en Gees Topho££.

3 - 0
Ik ben voor de buurt- 
krant, uiteraard؛ Hans 
Seip.
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Zevende jaargang nummer vijf

MOET BLIJVEN”
voorbeeld Staatslieden 
en Hugo de Grootbuurt, 
met als nadeel dat het 
buurtgebonden karakter 
van jullie Buurtkrant 
iets zal vervagen. Het 
is ook de vraag of de 
beide redakties elkaar 
op ^incipiële punten 
zouden kunnen vinden, 
maar een gesprek over 
uitgangspunten is
nooit weg. Groetjes, 

Anneke Lagerweij

DONATIES
dhr.en mw. v.d.w.10,-- 
J.M.S.- 10,80
J.J.K. - - ,٦٥
٨ ٠ de R. ٦ ٠ ,--
dhr. enmw. T. 15,-- 
C.R. van R. 5,--
N.N.via Wijkcent.35؛-- 
mw. van L. ق --ر
mej.A.F.V. 10,--

“, -10
50؛تتت

588,30

mw. W.c.-K.  

E.G.L.S. 
totaal 1981:

LAATSTE 
NIEUWS

Zojuist ■ vernamen wij 
van de buurthuisraad 
dat de gemeente ak- 
koo^d gaat met de 
plaatsing van een lift 
in Be Reiger, Goed 
nieuws,vooral voor OU- 
dere bezoekers.

leken mij de "speur 
tocht door de buurt" 
ende nieuwe rubriek 
"Uit eten in de buurt" 
heel geschikt. Deze 
dingen maken dat er 
echt voor elk wat wils 
in staat en dat is 
juist wat een zichzelf 
respekterend buurtor- 
gaan hebben moet. 
Verder bij jullie geen 
ellenlange onduidelij- 
ke verhalen maar korte 
kernachtige, maar wel 
prettig leesbare arti- 
kelen.
Ook meen ik dat in de 
Wijkkrant (uitgave van 
het Wijkcentrum Staats 
lieden en Hugo de 
Grootbuurt)weinig over 
de Hugo de Grootbuurt 
staat. Ook heb ik 
persoonlijk het idee 
dat jullie van de 
Buurtkrant de zaak ook 
wat serieuzer aanpak- 
ken.
Toch moet ik zeggen 
dat jullie elkaar 
wat betreft onderwer- 
pen (bij jullie staat 
geloof ik niets over 
de wijkraad) best goed 
zouden kunnen aanvul- 
len. Het zou lijkt me 
een aardig resultaat 
geven als jullie samen 
gingen maar dan wel 
met jullie(v.d.'Buurt- 
krant bedoel ik) opzet 
en journalistieke
Ook nieuws van en over
de buurthuizen zou
daarin opgenomen kun-
nen worden. Maar dan
doel ik al op één
groot orgaan van bij

In het wijkcentrum heb 
ik een exemplaar van 
jullie Buurtkrant Hugo 
de Groot gevonden en 
ik wou jullie toch e- 
ven schrijven wat ik 
ervan vind.
Ik vroeg me af waarom 
er naast de Wijkkrant 
nog een ander blad zou 
moeten zijn en daarom 
wil ik de twee bladen 
met elkaar vergelijken 
Allereerst vallen drie 
uiterlijke dingen op; 
het formaat van jullie 
blad is handzamer 
(maar mag eigenlijk 
geen krant heten)en er 
staan advertenties in. 
Deze reclame maakt dat 
het echt een blad van 
en voor de buurt is, 
aangezien het alleen 
advertenties van win- 
k؟liers e.d. uit d.e 
eigen woonomgeving 
zijn. Het geheel ver- 
luchtigt ook het aan- 
zien van het blaadje. 
Verder moeten ook ver- 
meld worden het mooie 
witte papier en de 
goed leesbare letter. 
Nu iets ^ver de in- 
houd: er staan inder- 
daad veel aankondi- 
gingen en verslagen 
van allerlei initia- 
tieven en aktiviteiten 
in. In de buurtkrant 
van april vond ik leuk 
•en goed de buurtagenda 
en de verslagen van de 
kernwapenmiddag en de 
vrouwenstaking.
Voor de niet al te ak- 
tieve buurtbewoners
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Buurtkrant H ug  d • Groot

KINDEREN AAN HET WOORD ١
Als je je bal op de grond gooit, 

zittie onder de poep!
We hebben gepraat met Angelica (و 
jr.),Jamila (12 jr.] ,Karin (14jr.), 
Stefan (11 jr.) Hakib (14 jr.) en 
Achmed (14 jr.). Ze wonen allemaal 
in de buurt van het Frederik Hen- 
drikplantsoen. Hier lees je hun me- 
ning over de buurt en over de toe- 
komst. Misschien zijn er kinderen 
of volwassenen die het ermee eens 
zijn of niet mee eens zijn en daar 
iets over willen zeggen. Schrijf of 
bel dan naar de buurtkrant.

d• buurt

stefan: Er komen dan 
wel nieuwe huizen,maar 
ze denken haast niet 
aan de kinderen. De 
kinderen hebben haast 
geen speelruimte. Bij 
de van Houweningenmav© 
heb je wel een terrein 
maar daar spelen haast 
altijd gr©te jongens. 
In het plantsoen mag 
je van de mensen niet 
spelen want dan trap 
je alle plantjes stuk 
en beschadig je de 
boompjes.Als je in het 
park gaat voetballen 
dan glij je gelijk uit 
over de hondepoep. Dan 
zeg je gatverdaran؛e
hier ga ik nooit meer

voetballen٠ Hier ligt إ 
veel te veel stront.
Als je een keer je bal 
op de grond gooit dan 
zit hij onder de poep.
We voetballen wel eens 
in de straat tegen de إ 
deur van de drukkerij.
Dan komt die kerel 
naar buiten: ga maar إ 
in het plantsoen voet- أ 
ballen want ik ■word إ 
gek van dat gebonk. En إ 
dan kom je in het 
plantsoen en dan komt إ 
er weer iemand voor de إ 
plantjes. 0£ de bal إ

!

verderop is alleen een 
rek en een zandbak. Ik 
wou hier een zwembad 
maken. Ik wou dat er 
niet zoveel auto 1s op 
de weg reden want je 
kan niet op de weg 
spelen.
Jamila: Ik wou dat er 
niet zoveel trappen 
waren,want je moet he- 
lemaal naar boven. 
Angelica: Naar beneden 
ga ik altij d springen 
dat vind ik leuk.

Jamila: Niet zo leuk. 
Ik wou een speeltuin 
en een grote plaats om 

spelen. hebben
ze ook in het plant- 
soen, maar daar hebben 
ze geen glijbaan. Ik 
wil een grote speel- 
plaats met een glij- 
baan .
Angelica: Ee^st had je 
een glijbaan, maar nu 
is dat weg. Nu is er 
^woon waar je kan 
koppeltje duiken en
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Zevend• Jaargang nummer ٠١٢

isjis het modderig•Het 
is geen goed parkje.Op 
straat kan je niet, 
want de mensen doen 
slecht tegen de kinde- 
ren hier in de buurt. 
En dan denken de kin- 
deren: als de mensen 
slecht tegen ons be- 
ginnen, dan beginnen 
wij ook slecht tegen 
ze. Dan gaan de kinde- 
ren dingen slopen.

Voor de eenden is het 
niet leuk.
Hakib: de mensen hier 
in de buurt 1aten 
nooit kinderen buiten 
spelen.Ze jagen je al- 
tijd weg. Of ze steken 
de bal kapot. . Je kan 
nergens spelen, want 
waar moet je naar toe. 
Je hebt een parkje, 
maar als het vies weer

de toekomst
Hakib: Ik blij£ liever 
alleen ٠ Ik denk niet 
dat ik trnuw- 
Later moet je radio, 
televisie, huisbelas- 
ting, water ر wegenbe- 
loting betalen. Mis- 
schien wordt het wel 
3,SO per liter benzine 
en een huis van 300 
dan ٦400 gulden.

Cor Bergveld/
Alma ^ongerius

In de volgende buurt- 
krant vertellen deze 
kinderen wat zij den- 
ken over nederlandse 
en buitenlandse mensen

Angelica: Ik wilde 
vroeger juffrouw wor- 
den. Maar dat doe ik 
niet want dan moet je 
veel leren.Nu wil ik■■ 
eh... kapper worden.Ik 
had vroeger lang haar 
en toen washetafge- 
knipt. Wat zonde, zeg- 
gen ze dan, ik vind 
lang haar veel leuker 
bij je staan. Ik wou 
wel dat ik een groot 
mens was maar dan moet 
ik nog veel leren en 
dat vind ik niet leuk.
Stefan: Als ik geen 
huis kan vinden dan 
blijf ik lekker thuis 
bij mijn ouders.
Karin: Of op kamers 
kan ook. Een klein 
huisje lijkt mij leuk. 
f-ïaar niet met twee 
kinderen. Eerst ga ik 
van mijn leven genie- 
ten voordat ik kinde- 
ren ga krijgen. Af en 
toe denk ik:wat zal ik 
later met geld doen. 
Het lijkt me wel leuk 
om je eigen boodschap- 
pen te halen.Maar mis- 
^hien komt er' wel 
oorlog. Daar denk ik 
wel eens aan.Alle men- 
sen gaan dan dood en 
alle dieren.

komt onder de tram. Er 
was ook een keer een 
hond omver gereden.

auto's weg en meer om 
te spelen. Als er nou 
een parkeerterrein
hier kwam voor de au- 
to's. Want als je gaat 
voetballen en het gaat 
een beetje hoog dan 
komt de bal alweer op 
een wagen. Er moeten 
ook klimrekken komen. 
Voor de kleine kinde- 
ren is het hier . ook 
veel te gevaarlijk. 
Maar ik vind ook dat 
de huizen een beetje 
te kleinzijn. Ik heb 
maar een heel kleine 
ruimte en dan staat 
er een bed en een 
stoel en een buro en 
dan is het vol. Ik heb 
wel een opklapbed,maar 
je kan niet dansen. 
Voor de rest vind ik 
het hier wel leuk,maar 
er is niet veel te 
doen. Alleen een zwem- 
bad.Ik ga wel eens met 
jongens naar de film, 
maar dan moetje een 
heel eind met de tram. 
De grachten zijn ook 
zo smerig.Ze gooien er 
stenen in en fietsen.
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ffîeijp©@s
Reparatie van 

Klokkken en Horloges

Gouden en Z ilve ren

Service en Sieraden 
garantie

HUGO DF GROOTPUEIN 2 2  AMSTERD/ 
TELEFOON 5 4 3 6 0 0

snackbarJOLANDA
Fred.Hendrikstr» U5 

Qeopend van 11 uur’smorgens 
nachts ٠٠ 1 uur ؛٠٠

REPARATIE, 
PLAAT-SPUITWERK 
EN VERKOOP

Ook voor autoschade 
İFred. Hendrikstr. 31, tel: 845043

Soorthuls HARTE
Voorاو uw Sportartikelen •

0 .a. biljarten
schietsport 
veldsporten 
hengelsport 
dartsport

Fred. Hendrikstraat 103 
Hugo de Grootfrtem 13 
Amsterdam 
Tel:D20 842233

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 05 22

KOOPT B I J  

ONZE  

A D V E R T E E R D E R S

 AM• kernwapens we؛
Kerncentrales dicht 

٠̂٢٠٠ aan ءا Wonen

A D K I  •Tegen racisme 
• Voor koopkracht en wsrk 
٠ De vrouw beslist zelf

hoeft geen communist te zijn om CPN
Stemmen! informatie: Van Oldenbarneveldtstr■ 30 hsVan der Hoopstr. 43 hs 

De Kempenaerstr. 149 hs



Bar - lndone$i$ch Restaurant
„Garuda”

Nassaukade 120 (hoek2e Hugo de Grootstr.) Amsterdam. ?٠٠. 844501.

Rijsttafel volgens oud fndonesisch recept ★
SAROENG KABAJA ؛٠١ ★ Goede bediening door ons tamiliepersoneei, welke gekleed zijn 

((Indonesische klederdracht 
proeft bij ons alleen de typische Indonesische gastvrijheid ٧ *

n weggelaten؛؛s rekening gehouden, deurdrempels z؛ ★ Met bejaarden en inva،iden
k. (Gelieve telefonisch te bestellen.)؛* AfhaJenis m©geli 

★ Onze prijzen zijn niet exclusief.

H. OOST
hat 8topan van pandan an bikken van wanden، ٧٠٠٢ 

hat bikken van satan. ١٠ Wat wij aak nlat latan 

nlat ongerust, ١٨٢٠٠٠ ?Energie 

!paralucht !٠٠٠٠ ٨١٠ wij doan

Aannemer van sloopwerken 
Gespecialiseerd in renovatie

ا-25 .85.بم5 T ه2ا e l e f o o nLindenstraat 89
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و A*؟I،STCNA ئءامحخةه 9ءة

٤^٠ SON/SICM
■ءهماابمالءسء«آجصا ا3محوء

KTV4öao 159S= ءءمء،مءءماء 
آ7هق محوها = SA&A 66om ء

ا ء و ء ٠ ء ٢ ٠ ٧ م| ٠ م ا ا ء ، ا ء ا م س

mimim
وأ٧٠٠٢ س = و I 7ء N D ^ / T  V30 

ج و ء ق5مهمحاء = ء v،gn و، أ ا7ء S و م 3

وا ء ء0سمث م4وبم van15l5-vo-« 1ء
اءاةءالس1أة ووص5سء ج7ءئ

7ء m ء5 'lA i& 'W ة5أ ه ا د م س ج س آ # 

؟؛LUTON AWC هاه
HIH-SIW&O

\prijzen ,gekoppeld aar م ءل هءءقوواstes-voappdratuut-ء/اه merken بز/م /
echt؛gbede م ل ع ص/ة امء . 
kom İKİ ieder geval eeriJ luisteren, u b w t  belkom.

moeecazD&s
ا ? / / ه ه ص  vtéör ١٨ »١٧ ء/اةوآأم«ء ءا،أمام /{ K/1 Sortering Vân /ك كفك

هءاا merKen. ءة.م PUMPS- MITSUBISHI' SAM - AKAi' SONY-F!StâR - أمح/سمترآ
و ، س الاجبمءةءسم05 ا م سء..ءصك-م ءارءمكه

Stâticı/en■) ا& CâMtrâ's م0أم

satficenmisrte
- 2أما ري/،ا  4ىا ن س هة.و - /0.هه ٧. Mb ٧٠٥٢ reparatie*؛، aan ،ال0 ٢٧,

Vccr dezelfde ،% by u.' Ookaj? 0 niet درء إ،محأءسقأفيءسم

ص مأ م ب م ب ه م £ ال
*eRATïS THUtf 6حءءأردمحء

ء ر ® ه،س . . ه ه مم
KOÖPAVÖMD س ص ء س / م ص

voer service ٠٠ vertrouwen
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