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VERANTWOORDING
i n d e  Hugo de Groot-/ 
Fred. Hendrikbuurt. 
Doel is informatie te 
geven over zaken die 
onze buurt aangaan en 
actieve groepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buurtkrant wordt 
gedeeltelik gesubsi- 
diëerd via de buurt- 
huizen de Reiger en 't 
Trefpunt en ontvangt 
de overige inkomsten 
via adverteerders en 
donateurs. De redaktie 
bestaat uit buurtbewo- 
ners e^ is geheel zelf 
standig en onafhanke- 
 k van de genoemdeزأل
buurthuizen.Alle inge- 
zonden artikelen,brie- 
ven, mededelingen,wor- 
dçn in principe ge- 
plaatst, onder verant- 
woordelijkheid van de 
schrijver, waarvan de 
naam bij de redaktie 
bekend dient te zijn. 
De redaktie behoudt 
echter het recht om 
stukken te weigeren.O- 
verige stukken vallen 
onder verantwoordelijk 
held van de redaktie.

DONATIES
bezoekers
huurspreekuur ئ0و -

Totaal 1981 f.668~30 
Harteliik dank.

De buurtkrant ver- 
schijnt 11 keer per 
jaar en wordt gratis 
huis aan huis bezorgd

^ ^ D A K T I E

Cor en Ineke Bergveld 
Hans Hartman Alma Jon- 
gerius Jan Kuijk Fenny 
Schouwink Wim Steven- 
hagen.
Redaktleadres
Fred. Hendrikstr. 130' 
tel: 864936 
Amaliastraat 16ا 
tel: 860713 
Kopij
Inleveren vóór 11 okt. 
Oplage
Nu 5000 exemplaren؛

RECTIFICATIE
In het lijstje Mbe- 
langrijke adressen” , 
dat vorige maand in 
het programmablad van 
de buurtkrant stond, 
moet u twee dingen 
veranderen.
Onder het kopje NOOD- 
ADRESSEN stond.een te- 
lefoonnummer van de 
Centrale Doktersdienst 
Dit moet zijn 642111. 
Onder het kopje GE- 
ZINSZORG werd de p.s.c 
genoemd. Het adres is 
veranderd in: Keizers- 
gracht 647, telefoon 
229822.
Enkele lezers hebben 
ons hierop geatten- 
deerd. Hartelijk be- 
dankt1.

H U G E N Q O ^ E S
ĞRATIS ADVERTENTIES VOuR NIET KOMMERCIELE ^E- 
BEDELINGEN VAN BUURTBEWONERS AAN ' DE BUURT.

Gevonden: op zaterdag- 
morgen 5 september in 
de van Oldenbarneveldt 
straat EEN ZWARTE TAS 
met sportspullen (wit- 
te broek, windjack, 
scheerapparaat)، Deze 
tas is af te halen bij 
dhr. Paulus.van Olden- 
barneveldtstraat 59*.
Het Speelstraatcomm^- 
tê biedt te koop aan: 
DRIE BIELZEN, ƒ 90,-- 
Af te halen op buurt- 
huis ,t Trefpunt.

؛مق0!ا،آااهمءتصمءتء
ه ا ة م ف ق ة ه ء م س

[tw . ESchouWNE MALIAST&ifr 16'

Buurtkrant zoekt mede- 
werkers/sters voor al- 
lerlei bezigheden, zo- 
als verspreiding, type 
werk, stukjes schrij- 
ven, lay-out, adve؟- 
tenties enz. om de 
krant nog beter, leu- 
ker en mooier te ™aken 
Je hoeft er niets spe- 
ciaals voor te kunnen, 
want wij hebben het 
ook allemaal moeten 
leren. Wel nodig is 
een beetje vrije tijd 
en de bereidheid om je 
aan afspraken te hou- 
den. In ruil hiervoor 
bieden wij je een zin- 
volle en (meestal)leu- 
ke vrije-tijdsbeste- 
ding.
Wie kontakt opneemt 
met het redaktie-adres 
zal vrijblijvend wor- 
den voorgelicht.



Buurtkrant Hugo d© Groot

UİTBREIDİNG NAAR DE FAGELBUURT
werk nog dezelfde a- 
vond af. Nu de oplage 
van 3500 ex. naar SOÛO 
gaat kunnen wij de- 
zelfde vlotte ver- 
spreiding niet meer 
garanderen, tenzij er 
buurtbewoners zijn die 
lx per maand een uur- 
tje willen helpen op 
een vrijdagavond. Als 
u wilt helpen, bel dan 
omstreeks hal£ oktober 
naar het redaktie-a- 
dres: tel. 360713.

de redaktie.

bruiken voor vergro- 
ting van de oplage om 
zodoende huis aan huis 
de krant te kunnen 
verspreiden in de Fa- 
gelbuurt.Wij hopen dat 
de 'buurtkrant ook daar 
gunstig beoordeeld zal 
worden.
Tenslotte nog dit: de 
redaktie verspreidt 
altij d zel£ de buurt- 
krant. Zodra de krant 
van de drukker komt, 
beginnen wij te ver- 
spreiden en maken dat

AKTN/ITEITEN VREDESWEEK
kernwapenwedloop'.
Deze groepen zullen 
daar staan met in£or- 
!Stiemateriaal (ook 
rond het thema dat Am- 
sterdam dit j aar uit- 
gezocht hee£t: , de 
schuilkelder problema 
tiek). Verder zullen 
zij een onderwijsten- 
toonstelling inrichten 
en een tentoonstelling 
van buitenlandse şffi- 
ches tegen de neu^tro- 
nenbom.
Beide vredesbewegingen 
hebben ook andere 
buurtgroepen, die wer- 
ken aan de verbetering 

١١^١  het lee£klimaat in 
de buurt en het vre- 
deswerk ondersteunen-, 
uitgenodigd om daar 
met hun materiaal te 
komen'staan.
Bovendien zal er mu- 
ziek zijn, ko£fie en 
taart, (poppenspel) en 
waarschijnlijk zullen 
er ook videobanden, 
£ilms o£ d i a ^  zijn. 
u ziet het: er zal van 
alles gebeuren. Kom 
dus vooral even bin-

Op zaterdag 26 septem- 
ber is er, van ١٦ tot 
16 uur, een Open Dag 
in de ?rinsessekerk 
aan de van Hallstraat. 
Deze Open Dag is ill
ف ف غ ح م ء ج  -ernrmm ذ ء ه .أ ت.

VUT؛؛

het kader van de jaar- 
lijkse Vredesweek e^ 
wordt georganiseerd 
door de I.x.v.-kern 
Staatsliedenbuurt en 
door de buurtwerkgroep 
van het samenwerkings- 
verband ,Stop de «الح- 
tronenbom. stop de

Met ingang van dit 
nummer breidt de 
buurtkrant z'n ver- 
spreidingsgebied uit 
naar de Fagelbuurt.Dit 
is mogelijk omdat de 
gemeente onlangs be- 
sloten heeft om voor 
de rest van dit kalen- 
derjaar de subsidie 
voor de buurtkrant te 
verhogen. Aangenomen 
mag worden dat op deze 
gemeentelijke beslis- 
sing van invloed is 
geweest het grote aan- 
tal blijken van be- 
trokkënheid bij onze 
krant.

Reactie
Aanvankelijk werd ons 
van gemeentewege . mee- 
gedeeld dat er dit 
jaar bezuinigd zou 
worden op de krant. 
Daarop is onmiddelijk 
gereageerd: de buurt- 
huizen, de vereniging 
Ons Huis, de stichting 
Jeugdhonken Amsterdam 
wezen de voorgenomen 
bezuiniging af. Tien- 
tallen buurtbewoners 
deelden in brieven en 
brie£j es mee dat zij 
vonden dat de buurt- 
krant moest blijven. 
De bewonersgroep Fa- 
gelbuurt eiste nog- 
maals dat het versprei 
dingsgebied uitgebreid 
moest worden tot hun 
gedeelte van de buurt. 
Daarop heeft de ge- 
meente de bezuinigings 
maatregel,althans voor 
dit jaar, ingetrokken 
en zelfs de subsidie 
verhoogd.
De redaktie heeft, in 
goed overleg met de 
buurthuizen, besloten 
dit extra geld te ge



Zevende jaargang nummer acht

STOPDEN-BOM

AKTIEF MEE TE DOEN 
BINNEN DE WERKGROEP 
ZELF؛
EEN FINANCIëLE BIJDRA- 
GE TE STORTEN 0? GIRO- 
NUMMER: 1956719 samen- 
werkingsverband Stop 
de Neutronenbom, Stop 
de kernwapenwedloop 
t.n.v. Nico Schouten, 
Amsterdam.
Je kunt informatie, 
materiaal en af£iesj؟s 
krijgen bij ت José, 
٧٠ Beuningenstr. آ40مم  
tel.: 84.81.77,
 -k kun je je bij Jo؟0
sé opgeven voor de 
werkgroep.
STOP DE NEUTRONENBOM 
GEEN ATOOMRAKETTEN.

Op 2 5 augustus demon- 
strçerden zo'n 20.000 
Amsterdammers tegen de 
aanmaak en * 
van atoomwapens,

kamer beslissen over 
het wel of niet sta- 
tioneren van de atoom- 
raketten in ons land. 
Daarom is er ook 21 
november weer een gro- 
te demonstratie in Am- 
sterdam. Deze akties 
en andere akties wor- 
den overal in het land 
voorbereid door plaat- 
selijke werkgroepen.

Werkgroep
Ook in onze buurt is 
er zo'n werkgroep. Je 
kunt ons ondersteunen 
door:
AFFIESJES VAN STOP DE 
NEUTRONENBOM VOOR JE 
RAAM TE HANGEN؛

De dreiging van de 
NEUTRONENBOM en de 
stationering van nieu- 
we ATOOMRAKETTEN is, 
door recente uitspra- 
ken van de amerikaanse 
president Reagen om de 
Neutronenbom alsnog in 
produktie te nemen, 
sterk toegenomen. 
Dinsdag 25 augustus 
was er een grote de- 
monstratie en manifes- 
tatie in Amsterdam. 
Deze waren georgani- 
seerd door het samen- 
werkingsverband STOP 
DE N-BOM.

Demonstratie
de 2eIn november moet

ء إ م'؟ب مب إ '““ا

ه عآأ ؛ض ''*ا ة.-ه\دوسئ ء ؛ ع ء ح ه م

ص2 حم مس tegen ete هآئص0إ

een thema-dienst over 
massa-vernietigingswa- 
pens. Voorganger is 
Ds.R. Kranenborg. Aan- 
vang 10.30 uur، Na de 
dienst: koffie en na- 
gesprek.

AfsSuiïSng
deTer afsluiting van 

Vredesweek is er op 
zondag 27 sept. een 
dienst in de kerkzaal 
van De Poort (ingang 
onder De Poort, naast 
*t Trefpunt}. Het is

nenlopen. Tot ziens op 
26 september in de 
Prinsessekerkl 
De IKV-kern, p/a: van 
Hogendorpstr.893, tel. 
863325.



Buurtkrant Hugo d• ٠٢٠٠٠

VERDERE PLANNEN VOOR SPEELSTRAAT
Ambtelijke Projekt- 
groep bij de wethouder 
van openbare werken 
dit ^twerp ingediend 
met de vraag om ee^ 
zogenaamd "onrendabel 
krediet" van ƒ40.000,- 
beschikbaar te stellen 
voor aanleg van een 
autovrij straatgedeel- 
te in de derde Hugo de 
Grootstraat.
Wanneer bovenstaand 
voorstel crvergenomen 
wordt en wordt uitge- 
voerd, dan kan de pro- 
jektgroep een bedrag 
van + ƒ20.000,- be- 
schikFaar stellen uit 
het vrij te besteden 
krediet "tijdelijke 
voorzieningen" voor 
aanleg van enkele 
speeltoestellen.Al؟ de 
goedkeuring voor dit 
plan gegeven wordt dan 
kan de speelstraat er 
binnen 2 maanden zijn. 
Wilt u de tekening be- 
ter bekijken, dan kan 
dit in buurthuis het 
Trefpunt of buurthuis 
de Reiger.
In de volgende buurt- 
krant kunnen we u ho- 
pelijk vertellen dat 
de straat een feit is.

dat er toen op een 
goede manier gezocht 
is naar andere oplos-

Tijdens die vergade- 
ring is besloten te 
z.oeken naar nieuwe İ- 
deeën voor een speel- 
straat met daarin be- 
houd van zoveel moge- 
lijk parkeerplaatsen. 
Dezelfde week nog zijn 
drie tekeningen ge- 
maakt waaruit éên te- 
kening gekozen is. 
Vervolgens heeft de

Nadat de tonnen wegge- 
haald waren, hee^t het 
speelstraatkomite kon- 
takt opgenomen rfiet de 
Ambtelijke Projekt- 
groep, waarop deze 
heeft besloten voor- 
en tegenstanders uit 
te nodigen voor een 
vergadering in het 
Trefpunt.
Deze vergadering is 
gehouden op ٦ juni. 
Helaas waren er die 
ochtend geen tegen- 
standers'. Helaas, om-

BALLONNENWEDSTRU□
bout Hogebeetstr. Zijn 
ballon is gevonden op 
Ameland bij Ballum. 
Neri Man uit de Fred. 
Hendrikstraat. De bal- 
lon is ook gevonden op 
Ameland, op het strand 
Nelleke van Wijk uit 
de 1e Tuindwarsstraat. 
Haar ballon werd ge- 
vonden in spierdijk. 
Joris Dunged van de 
Bloemgracht. Zijn bal- 
lon werd gevonden in 
Anna PaulQwna.

Tijdens het speel- 
straatfeest van 23 mei 
zijn er 200 ي ballon- 
nen de lucht ingegaan. 
Er zijn 4 kaartjes te- 
ruggestuurd vanuit 
Noord-Holland en Ame- 
land. We denken dat de 
rest in de zee is ver- 
dwenen.
De volgende kindere؟ 
kunnen een prijsje af 
komen halen op het 
Trefpunt:
Tarkan Sen uit de Rom-

ه سمممآت'أوءءمه ء ٠٠٧٠٠ ء ء ه ء M £ىسممم ء AKCM م هأ،ا م w ٧٠٠٠١،يب o u m 

دا ء د ا ، همء ااا «؛دمء م،راء ه ج Q؛T ءءآلاء ،،M

صءء(ا؛ _ ل،<ءءء>؛ ءسجآ _ _ _ 2 00 : 1 İC .H M L
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GLAS IN DE GLASBAK
Bilderdijkstr. t/o 36, 
•op de hoek 1e Kostver- 
lorenkade/A. Heinsius- 
straat.
Tenslotte: porselein, 
aardewerk,metalen dop- 
pen, enz., zijn NIET 
van glas en horen dus 
NIET in de bak.En laat 
٠٥١ de nachtrust niet 
te verstoren, tussen 7 
uur 's avonds ejv 7 uur 
's ochtends gèèn glas- 
gerinkel horen'.

(Uit:'GLAS’ folder van 
Stadsreiniging, Kwa- 
kerstraat 1,tel:180222

meente over de toe•، 
.komst van het buurt-, 
klubhuis- en speel- 
tuinwerk in Amsterdam. 
Het gaat daarmee dus 
ook over de Hugo de 
Grootbuurt. Z o t e  ziën 
«ziet dat er voor onze 
buurt niet gunstig uit 
We gillen als Trefpunt 
proberen, een standpunt 
te bepalen. We ^ m e n  
nog een keer terug op 
de inhoud van deze 
nota.

slagen op de natuur. 
Omdat glas een uitste- 
kend produkt is om ge- 
recycled te worden, 
wordt dan tevens 1 أع 
energie bespaard. Dus 
redenen genoeg om het 
glas in de glasbak te 
gooien.
In onze buurt staan de 
glasbakken op de vol- 
gende plaatsen:
Hugo de Grootplein 7 
en 16, van Oldenbarne- 
veldtplein t/o 25, op 
de brug in de Clercq- 
straat, op de hoek van 
de Clercqstraat en 2e 
Kostverlorenkad.e,in de

Maandag 28 september 
is er een buurthuis- 
raadvergadering in ٠ t 
Trefpunt. Iedereen,die 
als deelnemer en/of 
vrijwilliger betrokken 
is bij het buurthuis 
is van harte welkom.
Op de agenda staan de 
volgende punten: akti- 
viteiten in het komen- 
de seizoen, voorberei- 
ding feest, de Raamno- 
ta sociaal kultureel 
werk. Dit laatste is 
C3n nota van de Ge-

Het is beter voor je- 
zelf,beter voor Stads- 
reiniging en beter 
voor het milieu om 
glas i.p.v.in de vuil- 
nisbak, in de glasbak 
te gooien, volgens de 
informatiekrant van 
Stadsreiniging.
Per jaar gooien we in 
Nederland maar liefst 
400 miljoen kilo glas 
weg. Dat is per gezin 
gemiddeld 180 kilo.Als 
al dat glas in de 
glasbak terecht komt, 
bespaart u dat vuil- 
niszakken en mogelijke 
verwoningen. De zak- 
ken scheuren minder 
gauw en dat zorgt weer 
voor minder troep op 
de stoep. Voor de men- 
sen van Stadsreiniging 
kan het een hoop onge- 
lukken voorkomen.
Het milieu is gebaat 
bij de glasbakken ٥١١١- 
dat glas gemaakt wordt 
van zout, kalksteen en 
kiezel. Grondstoffen 
waarvan de voorraad 
niet onbeperkt is.Door 
het glas in de glas- 
bakken te gooien he- 
sparen we 15أ op deze 
grondstoffen en dat 
betekent: minder aan

BUURTHUISRAAD TFIEFPUNT

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
KEES PRINS

2 ء 1إلاأ ا (> ÜC G ro o ts t r a a t  24
BU ONS EEN GROOT ASSORTIMENT AAN RAUWKOST EN 

VERS GESNEDEN GROENTEN

VOOR FJFRSrrF KT AS GROENTE <feFRUrr



Buvtkrant Hugo <to Groot

SPEYKERCENTRUM VOOR 16EN17JARIGEN ١
ging, kleren maken, 
fotograferen en koken. 
Hopelijk heeft dit ar- 
tikel iets duidelijker 
gemaakt van wat ee^ 
™rmingsschool ' 
meer informatie zijn 
wij de hele week أط-

reikbaar tussen 9 en 5 
uur.
Naam van de school: 
Jan Speyker Centrum 
adres: Borgerstraat ٦  ̂
1053 PA Amsterdam 
telefoon: 18.73.66.

uitzoeken wat voor be- 
roep je wilt gaan doen 
en hoe je moet solli- 

waar je met ؛citeren 
andere jongens en 
meisj es van je eigen 
leeftijd kunt praten 
en denken over zaken

die je steeds meer 
zelfstandig meet op- 
lossen. Je gaat ook op 
bezoek bij bedrijven 
en instellingen, 
Daarnaast kun je kie- 
zen uit verschillende 
vakken zoals engels, 
typen ٠ k.inderverzor-

In de Borgerstraat op 
nummero 13 is een Vor- 
mingscentrum. Een vor- 
mingscentrum is een 
school voor jongens en 
 eisjes van 16 en 17؟
jaar.
Veel jongens en meis- 
jes van 16 en 17 jaar 
zitten de hele week op 
school, maar er zijn 
ook veel jongens en 
meisjes die niet lang- 
er op school willen 
blijven. Zij zien er 
het nut niet van in en 
hebben daarom geen zin 
meer.Als het op school 
niet goed gaat,om wel- 
ke reden dan ook, en 
dat is al jaren het 
geval, dan is het be- 
grijpelijk dat je wei- 
nig zin ^eer hebt. 
Sommigen willen ook 
stoppen met leren om- 
dat ze echt niet weten 
wat ze willen worden. 
Toch moe^ je nog 2 da- 
gen naar school op je 
zestiende. Het vor- 
mingsinstituut is zo’n 
twee-dagenschool. De 
 rmingsschool duurt؟^
één jaar.
Het is geen gewone 
school waa؟ j e talen 
leert, en wiskunde en 
scheikunde. Het is nok 
geeh beroepsopleiding. 
Wij zijn meer een 
school ١٠٢^^٢  j e kunt

LEEGSTAN□
leegstaande etage weet 
Het huurkommitee kan 
dan de komende maanden 
met die informatie aan 
de slag. Dus, w e e t u  
wat, belt u dan 860767 
of 845544.

staan. Aangezien het 
voor ons van het huur- 
kommitee ondoenlijk is 
alles persoonlijk na 
te l.open, zouden wij u 
willen vragen ons te 
bellen indien u een

Nog steeds wordt leeg- 
stand niet op afdoende 
wijze bestreden،Ook in 
onze buurt zijn waar- 
schijnlijk nog genoeg 
etages te vinden die 
al langere tijd leeg

8



D I E R E N S H O P  V
TW EE D E HUGO » E  GROOTSTR.9 ٢ /

SPITHORST
BLIKVLEES

TEL. &4SS 22

VOOR DE POES

CENT

1/4 LITERBLIK 
HART OF LEVER

HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

SPECIALIST IN:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hemirikplantsoen 102 teL 843089

ytenburg
!b a n k e t b a k k e r ij ]

Frederik  
H endrikstraat 90

tel. 824498

,T GENERAAUJE
Frederik Hendrikplantsoen 7^, 

tel.: 020-86.46.41
SNACKS
AVONDWINKEL

CAFE
RESTAURANT

gaopend
maandag to t en met vrijdag 

van 12.00 tot هم.قق uur
In het weekend gesloten, behalve 

voor recepties.ق

و



B U U R T A G E N D A
BUURTTONEEL

wel iets in zien, kon- 
takt met ons op te ne- 
men.
Verder lijkt het ons 
dat begeleiding hier- 
bij wel noodzakelijk 
is. We zoeken daarom 
iemand die de zin, de 
tijd en de deskundig- 
heid heeft om met een 
^antal niet of nauwe- 
lijks geoefende spe- 
Iers zoiets op te ze^- 
ten. Bijv. iemand van 
de DDV-opleiding?
Wij zouden dan onge- 
veer 1x per week bij 
elkaar willen komen. 
Heb je belangstelling? 
Stop dan even een 
briefje in de bus 
(vergeet niet je tele- 
foonnummer te vermei- 
den) bij: Marianne 
Swankhuisen, 3e Hugo 
de Grootstraat 2''', 
Tel. 843059, of bij: 
Alma Jongerius,van 01- 
denbarneveldtstr.٦٥٦” .

Wij hebben het plan 
opgev^t om, naast de 
komite'5 en (actie)- 
groepen, eens o p e e n  
wat andere wijze iets 
met/aan buurtzaken te 
doen.
Wij willen een toneel- 
klub oprichten,die 'de 
buurt’ als thema heeft 
Geen gezelschap dat 
Shakespeare gaat in- 
studeren dus. We wil- 
len zelf iets maken 
(en opvoeren) over on- 

eigen buurt.
Om te bekijken hoe de 
belangstelling hier- 
voor is, vragen we de 
buurtbewoners die'hier

TREFPUNTNIEUWS
Voor volwassenen op 
herhaling/Open school 
in eigen buurt hebben 
zich al diverse deel- 
n-emsters aangemeld.Er 
zijn nog moeilijkheden 
met •het krijgen van 
subsidie voor dez.e 
groepen (u heeft daar 
vast al wat over gele- 
zen in de krant). Ho- 
pelijk zijn, bij het 
verschijnen van deze 
krant ,dé moeilijkheden 

~ en kan de
groep van start gaan. 
Let op de folders die 
uitgedeeld worden in 
de buurt. Tot ziens in 
het Trefpunt،

REUNİE 60-JARIGE REIGER
kunnen uitnodigen. Ons 
buurthuis staat in de 
van Reigersbergenstr. 
65, telefoon $4.56.76, 

De feestcommissie

SLACHTOFFERHULP
helpen en'.bekijkeft of 
even؟uers^ schadever- 
goeding verkregen kan 
worden.

die aan dit 
projekt willen meewer- 
ken of geholpen willen 
worden kunnen terecht 
op het Kleine Gartman- 
piantsoen nr. 10'. Op 
werkdagen van 11 tot 
1'5'uur. In het weekend 
van 20-وآ uur. u kunt 
op werkdagen ook op- 
bellen van 9 tot ١ 7 
uur. Telefoon 228441.

Sinds april bestaat in 
Amsterdam de Stichting 
SLACHTOFFERHULP. Per ٦ 
oktober gaat deze 
Stichting haar werkge- 
bied uitbr'eiden naar 
onze buurt.
Wat doet deze Stich- 
ting? Vrijwillige me- 
dewerk(st)ers verlenen 
hulp aan gedupeerden 
van (gewelds)misdrij- 
ven. Binnen 48 uur 
krijgen gedupeerden 
een eerste gesprek. 
Doel is: slachtoffers, 
over dé schrik heen

REIGERNIEl JWS
sters. Heeft u belang- 
stelling? Bel dan naar 
buurthuis de Reiger: 
tel. 845676„, of kom e- 
ven langs. Op 
ven langs,Op werkdagen 
van 10-5 uur in de van 
Reigersbergenstraat 65 
Daar kunt u ook meer 
informatie krij gen ٥- 
ver de prijzen en de 
tijden.
Graag tot ziens, 
Marieke Korthof.

AGENDA
Stukjes inleveren voor 
11 oktober bij het re- 
daktieadres(zie pag.3) 
of bij de buurthuizen.

Voor de Mannenkookklub 
Vrouwengym en Engels 
voor beginners, zoeken 
wij nog deelnemers/

Ons buurthuis ٠ Buurt“ 
huis de Reiger, be- 
staat dit jaar 60 jaar 
en dat willen we vie- 
ren op 29, 30 en 31 
oktober. Tevens nemen 
we dan de lift en en- 
kele verbouwde ruimtes 
ingebru^k*
De feestcommissie is 
bezig een programma 
voor die dagen op te 
stellen. Dat programma 
komt in de oktober- 
krant te staan. In ie- 
der geval is het zeker 
dat op vrijdag 30 ok- 
tober een reünie wordt 
gehouden. Het tijdstip 
is van 18 tot 22 uur. 
Op deze bijeenkomst 
zijn alle vroegere en 
huidige gebruik(st)ers 
van Buurthuis de Rei- 
ger welkom.

Van vele mensen hebben 
we de namen en adres- 
sen niet meer.Wij vra- 
gen die mensen, die 
willen komen, zich zo 
spoedig mogelijk te 
melden bij het buurt- 
huis opdat wij ook hen

Het seizoen in het 
Trefpunt is weer volop 
gestart; veel bekende 
gezichten,nieuwe deel- 
nemers en vrijwilli- 
gers . ٠ ... kortom, er 
begint een gezellige 
drukte te heersen.
De film voor kinderen 
op de woensdagmiddag 
is prima bevallen, ge- 
lukkig kan iedereen 
weer 's middags sinds 
٦  ̂ september meedoen 
aan de na vieren op- 
vang en de instuif. 
Voor de kinderaktivi- 
teiten en ٦٥ tot 12 
jarigen blijven we 
zoeken naar BUURTBE- 
l؛rONERS die mee willen 
helpen.Heb je hier zin 
in neem dan kontakt op 
met Ans of Gilles.
Voor de volwass©nenak- 
tiviteiten ENGELS VOOR 
BEGINNERS en de VROU- 
WENKLUSJESGROEP zijn 
tot nu toe te weinig 
deelnemers.Lij kt u het 
wat geef u dan snel op 
engels wordt gegeven 
op maandagavond e n d e  
klusjesgroep op vrij-
dagmorgen. ■■ ممحا،ممححمممم
De rest van de aktivi- 
teit-en zijn weer ge- 
start; bij diverse 
groepen is nog plaats 
voor nieuwe mensen,heb 
je zin in ballet,gijm, 
sport, spaans e.d. kun 
je altijd nog meedoen. 
In de programmafolder 
heeft gestaan dat de 
NAA1KURSUS £ 60,-- per 
maand kost. Dit is een 
f outj e,de ko s t en zijn
F 60.-- VOOR 12 LESSEN 
Bij de dinsdagavond- 
groep kunnen nog 1 of 
2 deelnemers geplaatst 
worden. Heeft u inter- 
resse in de naaikursus 
geef u dan op,dan kun- 
nen we bekijken of we 
een tweede groep kun- 
nen starten.

- e e n  gespreksgroep 
voor mannen tussen ي 
30 en 40 jaar, die 
niet goed raad weten 
met hun homoseksueel

- een praatgroep voor 
homoseksuele mannen 
vanaf 40 jaar.

Nadere informatie en 
opgave bij ؛ Jhr. Mr, 
J.A. horerstichting, 
Nieuwendijk 17, Tel. 
7:46318.

HOMOFILIE
gelijk lesbisch zijn 
een spelgroep voor 
lesbische vrouwen, 
die door middel van 
spel aan een aantal 
thema's (kontakt)ma- 
ken, relaties e.d.) 

٦^٧ len werken, 
een praatgroep voor 
lesbische vrouwen 
vanaf 40 jaar. 
een gespreksgroep 
voor homoseksuele 
mannen tussen de 30 
en 40 jaar.

De Schorerstichting, 
konsultatieburo voor 
homofilie, organiseert 
het komende najaar 
verschillende groepen 
voor lesbische vrouwen 
en homoseksuele mannen
- een gespreksgroep 

voor lesbische vrou- 
wen tussen de 30 en

- een' gespreksgroep 
voor (gehuwde) vrou- 
wen, die pas ontdekt 
hebben, dat zij mo-



Buurtkrant Hug© de Groot

PROGRAMMA SPE
KnutselkhıbWOENSDAG

van 14.00u tot 15.30u 
voor de leeftijd: vanaf 4 jaar 

clubgeld / 0,50 per keer
Toneelkkib

van 18.30u tot 20.0ÖU 
leeftijd: 10 tot 13 jaar 
clubgeld ƒ 2,50 per maand

Bootjesklub
van 18.30u tot 20.00u 
leeftijd: vanaf 8 j aar 

clubgeld / 2,50 per maand 
inschrijfgeld / 10,00
Zweefvfiegtuigkluh

van 20.15u tot 21.30u 
leeftijd: vanaf 13 jaar

BILDERDIJKPARK

MAANDAG

aar؛
van 18.30u tot 19.30u 

voor de leeftijd: 7 tot 9 
van 19.30u tot 20.30u 

voor de leeftijd: 9 t/m 12 jaar 
clubgeld ƒ 5,00 per maand

TafeltennisDINSDAG

aar
aar

van 19.00u tot 20.30u 
voor de leeftijd: 8 tot 12 j 

van 20.45u tot 22.00u 
voor de leeftijd: vanaf 12 j 

clubgeld ƒ 2,50 per maand 
lidmaatschap verplicht

Daarom vragen wij u 
nog eens: als u af en 
toe even tijd hebt om 
iets te doen (bv. 1x 
pel؟ week een uürtj e) 
geeft u zich dan even 
op؛ Vooral mensen die 
wat tijd willen steken 
in de organisatie zijn 
hard nodig. Anders zal 
de burenhulp tot grote 
spijt van ons en van 
veel mensen in de 
buurt moeten stoppen؛ 
Bel, schrijf of kom e- 
ven langs om u aan te 
meldenï
Voor al diegenen die 
nog onze hulp in wil- 
len roepen:bel gerust, 
als het even kan wordt 
u geholpen!
In ieder geval zoeken 
we iemand die 1x per 
week een paar kleine 
boodschapjes kan doen 
voor een oudere vrouw 
in de buurt ٠ Opgeven 
bij: Buurthuis de Rei- 
ger. Burenhulp, Van 
Reigersbergenstraat 65 
Itelefoon 845676٠

HELP DE BURENHULP
verhuizing uit de 
buurt, het krijgen van 
werk of om een andere 
reden hebben veel 
vrijwilligers ermee op 
moeten houden. Dit 
heeft tot gevolg dat 
het steeds moeilijker 
wordt om mensen te 
helpen en steeds vaker' 
moeten we mensen die 
opbellen een ,nee' 

er ر verkopen, omdat 
niemand beschikbaar is 

1——^̂ ■die dit kan doen
١ g w ® rk؛Pracht' ' " ' " ~

ء
آلءا ث؛ نءقإ ةئثقققثت ئ

Al ruim 5 jaar is in 
onze buurt de buren- 
hulp aktief. De buren- 
hulp bestaat uit een 
groep vrijwillig(st) 
ers die op verzoek zo- 
veel mogelijk mensen 
probeert te helpen die 
om welke reden dan ook 
zelf hun boodschappen 
niet kunnen doen, een 
lamp vervangen,de hond 
uitlaten of de tuin 
bijhouden♦ Gemiddeld 
twee keer per dag belt 
er iemand naar het 
buurthuis de Reiger., 
van waaruit de buren- 
hulp werkt, met een 
vraag om hulp.
Vaak zijn dit oudere 
of zieke buurtbewo- 
ners, maar ook de ge- 
zins^rg en wijkver- 
pleging maken van onze 
diensten gebruik.
Het gaat echter al een 
tijdje niet zo goed 
met de burenhulp. Door

12
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BILDERDIJKPARK

Aktiviteiten voor ouders 

Klaverjassen
clubgeld ƒ 2,50 per keer 

Vrijdags, eens in de 14 dagen 
vanaf 4 september 1981

Voor iedereen 
die eens leuk wil kaarten

Mooie prijzen'.

Instuif ?٠٠

Woensdag vanaf 21.00u
ie maar komen wil 

Wat kunt u doen?
Kaarten, biljarten, schaken,dammen, 
tafeltennissen of gezellig babbelen

İELTUINVERENIGING
DONDERDAG Hobbyklub إ

؛
van 18.30u tot 20.00u 

voor de leeftijd: 7 tot 13 jaar 
clubgeld ƒ 2,50 per maand

ZATERDAG Jaz^baftet
van 11.00u tot 12.00u أ

voor de leeftijd vanaf 8 jaar 
clubgeld ƒ 20,00 per seizoen

Als u mee wilt doen is lid worder 
verplicht (behalve voor klaverjas- 

sen en disco).Prijs ƒ30 ,25 per j aai إ

Disco
Het programma wordt 

nog nader bekend gemaakt

Voor iedereen d

GYM
D A M E S - ,E N  HERENCONDIT IETRA IN ING  EN 
WADO KAI KARATE .  INL. TE L :  I 7 I 7 5 2 .  

OMG. ^RE□. H EN D R IK P LA N T S O E N



Buurtkrant Hugo d• Groot

KINDEREN VAN TOEN
Hou verder je mond maar 
en armen over elkaar*

Veel weet ik niet te 
vertellen, daar was 
ik nog te jong voor. 
Maar dan de Frederik 
Hendrikschool."

De grote school
Vroeger was er eefl 
stenen trap aan het 
Van Oldenbarneveldt- 
plein. Daar was ook de 
oude schoolbel waar we 
omstebeurt n؛ee mochten 
bellen.
Met 52 kinderen zaten 
we in de klas. Alle- 
maal twee aan twee in 
die houten banken met 
een blad dat je op kon 
schuiven; dan kwam de 
gleuf vrij met het 
inktpotje.
Voór schooltijج stond 
je aan de stenen rand 
je griffel te slijpen 
zodat het puntje mooi

Van één van onze lezers kregen we een stukje 
toegestuurd: 'Dekrec^e van toen? أ. Dat was 
voor ons aanleiding om eens langs te gaan bij 
de schrijfster: mevrouw Van Bezoijen, toen 
Greetje Schluter.

nummer 38 ر êén hoog. 
Beneden was een siga- 
renwinkeltje.
We hadden aan de voor- 
kant een klein kamer- 
tje waar mijn oudste 
zus sliep.o؟^ de huis- 
kamer was vóór. Achter 
was een kamer met een 
groot bed,waar wij met 
z'n drieè'n in sliepen. 
En mijn moeder en va- 
der sliepen in de al- 
koof: een soort gang- 
etje met deuren.

'*Op de Nassaukade 
was de kleuterschool 
(waar nu de Rijk 
Kramerschool nog is

Toen ik haar opbelde, 
vond ze het wel een 
beetje gek: "Ik had u 
nog nooit gezien en ja 
het is mijn gewoonte 
niet om onbekende men- 
sen naar boven te ■ha- 
len, dus zodoende..."

"In onze buurt .staat 
een kreche; daar zat 
i k o p  toen ik een 
meisje van 2\ jaar 
was, als moeder een 
،dagje uit werken
ging•"

Ze vertelt erbij dat 
de kreche ook toen 
in 1952- al op de hoek 
van de 2de Hugo de 
Grootstraat en de Nas- 
saukade was.
Het kostte een kwartje 
of twee ٠ Op de foto 
zit zij melk te drin- 
ken (waar ze een 
broertje dood aan had) 
Aan de kant zien we de 
ijzeren bedjes waar de 
kinderen 's middags ill 
moesten slapen.
Dat beide ouders werk- 
ten kwam ook toen vrij 
veel voor.Iedereen kon 
zijn kind brengen: er 
waren geen wachtlij S -  

ten ٠
"Ik woonde in de 1ste 
Hugo de Grootstraat op

14
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over elkaar en zeg 
dan nou je tafels 
maareensop..."

Spelen
In de 1ste Hugo de 
Grootstraat kon je 
kinderfietsjes huren 
voor een kwartje per 
uur: je kon zelf je 
kleur uitzoeken. Dat 
was wel duur. Als we 
familie op visite had- 
den kregen we een 
kwartje. Ook een auto- 
ped kon je huren. Dat 
ging precies op tijd. 
Als je vijf minuten te 
laat was kreeg je een 
rappelement: als je 
nog een keer te laat 
bent krijg je geen 
fiets meer.

"Dat was dan het 
verhaal over de Fre- 
derik Hendrikbuurt. 
£٢ was nog veel meer 
maar dan hebben we 
een hele buurtkrant 
vol en blijft er 
niets meer over voor 
andere.♦.."

zoute drop kopen 
voor 1 cent.*'

"Koningsbroodjes waren 
oranje (؛) vierkante 
blokjes waar cocos op 
zat. Of duimdroppen: 
die kon je op je nagel 
plakken en dan stiekem 
in de klas likken."
Terwi j 1 ze het vertelt 
zit ze smakelijk aan 
haar duim te likken, 
precies als toen.

MEr stond een oud 
vrouwtje'in de snoep 
winkel en die heette 
Foeppie.Als ze bood- 
schappen ging doen 
en wij zagen haar, 
dan scholden wij 
haar uit voor Poep- 
pie. En dan kon ze 
ons wel schieten. En 
dan maar hollen naar 
school,en de meester 
maar zeggen:Wat zijn 
jullie buiten adem. 
Ja, meneer Hokse, we 
hebben Poeppie uit- 
gescholden.
Hou verder dan je 
mond maar en armen

was, dat werd nageke-

Om je lei schoon te 
maken had je een klein 
sponsje m  een spon- 
zendoos. Daarin hadden 
we een bruine boon en 
dan groeide dat uit: 
je zag op het laatst 
je sponsje niet meer. 
In de eerste drie 
klassen had je een 
juffrouw, daarna kreeg 
je een meester. Juf- 
frouw Hazewinkel en 
juffrouw Tafelkruier, 
meester Oostlander,me- 
neer Hokse en meneer 
Talens heb ik gehad.
In 1940 moesten we uit 
de school: de Duitsers 
kwamen er in en wij 
moesten naar de Fagel- 
school. De school werd 
in beslag genomen.

S^epwinkettje
"Als wij van huis 
kwamen, naar school, 
had je in de Frede- 
rik Hendrikstraat 
een snoepwinkeltje 
en daar kon je ko- 
ningsbroodjes of een



Buurtkrant Hugo ه © Groot

B^RTH^ZEN IN □E KNEL
Elke wijk zou een zo- 
genaamd standaardpak- 
ket moeten krijgen.Dat 
pakket moet dan ة be- 
staan uit een bepaalde 
hoeveelheid ruimtes en 
gebouwen voor sociaal- 
kültürele aktiviteiten 
een bepaald aantal be- 
roepskrachten en een 
hoeveelheid subsidie 
voor aktiviteiten en 
orgnisatie.
Een wijk komt in aan- 
merking voor extra 
middelen als er grote 
problemen zijn, bijv. 
zoals in stadsvernieu- 
wingsgebieden.
©p deze manier wil de 
Gemeente zorgen dat er 
in iedere wijk voor- 
zieningen komen. Op

Grootbuurt plaats
vindt,willen wij er in 
een aantal artikelen 
aandacht aan besteden. 
In de buurthuizen De 
Reiger en ٠ t Tre£punt 
zal ook op buurthuis 
vergaderingen binnen- 
kort aandacht besteed 
worden aan deze nota. 
Zie hiervoor de aan- 
kondigingen in de 
buurtagenda.

Reorganisatie
Wat stelt de Gemeente 
nu voor?
Als uitgangspunt voor 
een reorganisatie va؟ 
het sociaal-kultureel 
werk, neemt de Gemeen- 
te een wijk van onge- 
veer 25.000 inwoners.

In het voorjaar bracht 
de Gemeente een nota 
uit over het sociaal- 
kultureel werk in Am- 
sterdam. Met sociaal- 
kultureel werk wordt 
bedoeld o.a.het buurt“ 
en klubhuiswerk, het 
speeltuinwerk, jeugd- 
en kinderverenigingen 
en jongerenwerk. De 
nota is nog een con- 
cept. B en w willen 
eerst kennis nemen van 
de reakties op dit 
concept.

Ingrijpend
Omdat de nota nogal 
ingrijpend lijkt te 
zijn voor het sociaal- 
kultureel werk، zoals 
dat ook in de Hugo de

C A FE ■ ■■ ■ ■

RAAMPOORT

.ءنه B&MI
1-MN İÖ ء4(ىلخااعم

س آ ،٨٠١ A/y مم < -̂TT7i\r\kr\

د ممهسممه/تم ص ه

أ ء ؤ  ط م
امصصصما،ء

VKK/امبا7 ؛ملت دمسحل،امبء UHpJ 1ما ث
Van و tot 6 geopend, 
maandagochtend gesloten.

Nassaukade 122 FREDEBIK HENDRIKSTRAAT ?١ 
TELEFOON 847782
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tal nu op 46.
Het lijkt er dus op 
dat deze notaر wat be- 
treft de Hugo de Groot 
buurt, slecht gaat 
uitpakken.
Het kan betekenen dat 
één of mi$schien zelfs 
alle twee de buurthui- 
zen dicht moeten, dat 
er personeel weg moet, 
dat het verenigingsle- 
ven in gevaar komt.
We vinden dat tegen de 
belangen van de buurt. 
Immers,vanuit de buurt 
is steeds gesteldj dat 
er voorzieningen nodig 
zijn. Er zijn zelfs 
uitbreidings wensen 
denk bijvoorbeeld aan 
de no؟dz^kelijke extra 
voorzieningen voor 
jongeren in onze• buurt 
In de volgende 'buurt- 
krant komen we hier 
nog op terug.

Margot Kaldenbach, 
Buurthuis 't Trefpunt.

nog niets bekend.
Als we daarnaast be- 
kijken wat we nu in de 
totale Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt 
hebben, dan' zien we 
dat er zijn؛
- 4 buurthuizen,die al 
veel groter zijn dan 
1100 m2 (De Reiger en 
't Trefpunt zijn onge- 
veer same^ 1.000 m2) ٠
- meer p؛euterspeelza- 
len dan de voorgestel- 
de 240 m2.
- een jongerenvoorzi.e- 
ning als de Vuurtoren, 
ook al groter dan die 
200 m2 ؛
- we hebben waarschijn 
lijk ook meer ruimte 
voor vrijwilligers 
werk dan die 5x100 m2.
- we hebben veel meer 
personeel dan de voor- 
gestelde ١٥٠ Met het 
^ngerenopvang centrum, 
de Vuurtoren erbij ge- 
rekend, ligt dat aan-

zich natuurlijk een 
prima iets, maar wat 
betekent dit alles nu 
voor de buurthuizen en 
de verenigingen (o.a. 
het Hufre-kwartier) in 
de Hugo de Grootbuurt?

Voorstellen
Om dit te kunnen be- 
oordelen moeten we wat 
nader in gaan op de 
voorstellen. De Hugo 
de Grootbuurt heeft 
ongeveer 8.000 inwo- 
ners. Op zich dus lang 
niet het aantal inwo- 
ners waar de Gemeente 
van uitgaat. Samen met 
de ernaast gelegen 
Staatsliedenbuurt komt 
het aantal op ongeveer 
??.-OOP inwoners.Dat is 
dan iets minder dan 
het aantal waar de Ge- 
meente van uitgaat.
Hoe ziet nu zo'n stan- 
daardwijkpakket voor 
de buurten eruit?

Akkomodatie
- één algemene akkomo- 

datie van 1100 m2.
- één peuterwerkakko- 

modatie van 240 m2.
- één jongerenwerkak- 

komodatie van.200 m2
-akkomodatie voor

vri^illigersaktivi- 
teiten van 5x100 m2 ٠

Personeel
Tien full-time be- 
roepskrachten, inclu- 
sief administratie en 
beheertaken.
Dat is in grote lijnen 
het standaardpakket، 
Alles wat daarboven op 
komt is op dit moment 
onzeker. Het ziet er 
weliswaar naar uit dat 
een buurt als de onze 
in aanmerking k؟mt 
voor extra voorzienm- 
gen, maar over de hoe- 
veelheid daarvan is

KOFFIE INLOOP 
O C H TEN D

VANAF 3 SEPTEMBER 

IEDERE DONDERDAG
همحعءمح

AUe vrouwen uit de buurt zijn wefcom



٠  S o o r t h u i s  HARTE
Tf ٧٥٠٢ رو  uw Sportartikelen •

|آق م ° ه ة1|
\\\سم  Fred. Hendrikstraat 109 Vs^y Hugo de Grooîpleırı 13 

w  Amsterdam 
w  Tel. 020 842233

aardappelen ,GROENIEN&FRUrr
G ebr.E ijp e

Hugo deGroô eïnlO 
tel.8455 89

MODERN
Haarverzorging ء ش  

voor hem voor haar ^ م د  ء

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

snackbar
J O L A N D A

Fred.HendriKstr.l25
Geopend van 11 uur 's morgens 

tot 1 uur 8م nachts

REPARAT؛E, 
PLAAT-SPUrrWERK 
EN VERKOOP

Ook voor autoschade 
Fred. Hendrikstr. 31, tel: 845043'

lAN،،؛،vve
Da Costakade ٠̂
Hoek de Clercqsiraat 

Tel. 183716

SLAGERIJ

Sinds 1882 het Beste!

# ،

MARIA 

ANNELIES
Heten u welkom in 

uw BUURTCAFÉ

M e t w  nmvi biljart

HUGO

م HUGO ٥٤ GR.OOTSTR . ،و



TIS JEEIG EN  
STPAAT7E

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet. 
Doen! Dat helpt. Met z’n gllen.
,t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
stad van Nederland;

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het 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 werk, 

en ze doen h؟ t graag!
= 51=
ÏÏAD/RSfHGIfK?HnUliRDfllfn 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 ٥̂ 91.

voor al u w  san ita ir
en ٥٠.  Het Zelf Art.

©.٠. D O U C H E G O R D I J N E N
B A D M A T T E N  ٠ M E N G K R A N E N  ET

loodgieter
REVE

3e fiiigo de groot- 
straat 15

teL 842606

GEZONDE VOEDING
NATUURLIJK
'Biologische en 
hiologisch-dyna- 
mische produkten 
-NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT 
> Loverendalebrood 
'Dr. Hauschka 
cosmetica

ه

D E M E T E R  het internationaal gede• 
poneerde handelsmerk voor produkten 
٧١٠ de biologisch-dynamische land- en 

tuinbouw.

Iedere woensdag aanvoer 
van Biodijn melk en kar- 

nemelk in flessen.

DE VOEDINGSWIJZER]
 Hugo de Grootpl.20 tel ٠ 84ة587؛

' Dinsdag-de gehele dag



K i e u e e N t Y .

و و و ص.سهأكآةه،ء ء صدخ

وا ه و م ' س ه آ ه ، ا ا ا
ا ة و حم ج ء س ، ا ه ر مب ا مه ء س م

 NO؟PM؛KP؟ KTY40SO ا5ءوء
 مءبمه 0©آءمء ءآ7مة ءءوءا
ابإةاءنكأآرسم ء4مص 1 ءءوة

مسهم،مكس
̂مح ه/همح varı ة5ءو ٧٠٠٢ بم

ه وج ه?وا v،3n جموو،و 6عو
BOSÇU م4وبم ااوال15آ5صاء ب1محو'

و5سمء =هءاةك اةىالسمة >احء 1أة van و
ة ء ال م س ج ء ا ب آ # أ ه ج م ب ع ي ه

JTDN A -هاغ كآو«'ص--ءممهس r̂c®

u i F i ' S t e & o

Alle, merken Hin stzmoappdratuur iegen ءل ' aar?
م س  ̂ oede iserw'ce,.

هء م ح£ا ءي م مء ى م س ط '؛٢١ اه  luisteren, ubent vJetkûm.

//ةء0تأةهةهتءء
? e&i sortenrIg van IS- videorecorders ،/ ء/مجؤآآءء7ى ءص/م in u،v ٠

4 - AM[- SONY'FlSUtR - ToSmêAه ئ/بإم/ي- ء/سماصاكآسم ءأمح . ه هةاا merken. ء
- PANASONIC ~ -آكخمىمنسم- ءص-/صربر SÜAR.P- NO£P،Vf£Mps

ه. س ' ء ص غ©ه مح'وموء آ

ءأسءءمم/سمةك
zijn  wij , .بما ٣٧ aan كح'رخومص v/oor ى غ/ةغ- °toP - مح3ه ı/ârt 4ىا ٧ 

,gekocht h é t1 وآلغ ء«ه u n،et ه كإة ج U'. ؤ ^٠٥٢ ̂•٥٠٧• dezelfde. %، ي

service POOR 6IG&4 1ECHNi$CHE£>I£nJ t*
JOORWAARp£M\ ̂جصجبمالصءه L£VeRlNe+ ص ا

*GRATIS THÜ& B£ZOR£>D

mmص ص “ر ص " ص

٦ DONPSROfK&AVoHP KOOPMONP

' vertrouwen٠ ٠ ٢  service
ج س


