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BUURTHUIS DE REIG 
Groot feest en re

In buurthuis De Reiger, van Reigersbergenstraat 
65, heerst grote bedrijvigheid rond de organi- 
satie van het 60-jarig jubileum, dat een onge- 
kend feest belooft te gaan worden. De feestkom- 
missie vergadert,de kasten liggen vol met prijzen 
voor de loterij, oude bekenden worden gebeld 
voor de reünie en daartussendoor zijn werklieden 
druk bezig om de zo fel begeerde lift voor de 
feestelijkheden in gebruik te kunnen stellen. 
Reden genoeg om het buurthuis in deze buurtkrant 
extra in de schijnwerpers te zettenï Onder het 
motto "De Reiger van toen en De Reiger Van nu". 
Schreven medewerkers en deelnemers van De Reiger 
de nu volgende artikelen en interviewde de re- 
daktie verschillende buurtbewoners die 10, 20,
30 of 40 jaar geleden ook al in De Reiger kwamen.

sing, want stil zijn we 
op dit punt beslist 
niet geweest. Na jaren 
knokken is onze li؛t er 
dan eindelijk. Tot gro- 
te vreugde van ons en 
't gemak van onze OU- 
dere mensen, op zater- 
dagmiddag hebben wij 
het voornemen de lift 
"officieel" in gebruik 
te nemen. Wat een op- 
luchting. We zullen het ' 
er maar niet over heb- 
ben wat die lift en de 
verbouwing er omheen 
gekost heeft، Liever • 
willen wij uitdrukking 
geven aan onze enorme 
vreugde dat hij er ل£.
Veel plezier gewenst 
met deze pracht-voor- 
ziening؛

dhr. Teunisse

etage te bereiken. De 
zinsnede "en stil ge- 
zwegen" is echter niet 
op dit feitvan toepas-

HOERA, DE LIFT IS ER
Iedereen kent het ge- 
zegde : "Lang gewacht en 
stil gezwegen, niet ge- 
dacht, maar toch gekre- 
gen" ٠
Als de waarheid van 
bovenstaand op iets 
van toepassing is, dan 
is het wel op de jaren- 
l^nge strijd met aller- 
lei instanties om in de 
Reiger een lift te 
krijgen. De .behoefte 
hieraan was door de 
steeds oudere leeftijd 
van onze bezoekers zo 
langzamerhand een nood- 
zaak geworden. Voor 
velen werd het te moei- 
lijk of onmogelijk de 
Cfrote zaal Oü de boven-
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ER BESTAAT 60 JAAR 
ünie in De Reiger

blij dat ze ons een 
middag kwijt waren. Ik 
vond het hier ©ok al- 
tijd erg leuk.
Meestal kwam ik na de 
klub te laat thuis- En 
dan werd er thuis ^e- 
mopperd van waar blijf 
je nou, je hebt zeker 
weer leggen te donder- 
jagen in het buurthuis. 
Het buurthuis is wat 
dat betreft niets ver- 
anderd, zoals dat vroe- 
ger ging is het nu 
eigenlijk nog.

Alma Jongerius

De Reiger anno 1936
tram naar het Leidse- 
plein naar de Schouw- 
burg. Daar kregen wij 
een stuk te zien: de 
Midzomernachtdroom. We 
snapten er wel niets 
van, van dat stuk, maar 
dat je ergens naar toe 
ging dat was heel bij- 
zonder.
We moesten netjes in 
een rij lopen en na 
afloop kwamen onze OU- 
ders ons ophalen. Ook 
toen waren de ouders

Mevr. Van Bëzooyen, als 
vrijwilligster actief 
in het buurthuis en 
daar beter bekend als 
'Greet’ , kwam als meis- 
je van een j-aar of zes 
al in de Reiger op de 
kinderklub.
Anno 1936 kostte dat 5 
of 10 cent per keer. 
Er is één gebeurtenis 
die toen veel indruk 
op haar heeft gemaakt: 
"Ik weet nog goed, wij 
gingen met de blauwe

Je voelt je thuis
Wat voor mij een buurt- 
huis betekent, dat is 
waar ik me thuis voel 
en waar je samen van 
alles doet, dat hoeft 
niet het buurthuis te 
zijn waar je woont je 
gaat hier en daar eens 
kijken. Zoo kwam ik in 
het buurthuis De Reiger 
op volksdansen,je leer- 
de de mensen kennen die 
daar van heinde en ver 
kwamen ook de mensen 
van die buurt en ik 
voelde me daar thuis. 
We komen nou tijd te- 
kort want er is van 
alles te doen en we 
hebben veel plezier met 
alles wat we doen en je 
blijft bij de tijd waar 
in je leeft door samen 
te praten over alles en 
nog wat.

Mevr. G. Verwoert

Dansen in buurthuis De Reiger 30 jaar geleden
 Ik hou van Volksdansen, weet je wel؛

 Daarom kom ik elke donderdagochtend bij Nel؛
in de Reiger, daar komen de benen los 

 en 't gaat van 1-2-3 klos - klos - klos؛
Er zijn ook hele mooie dansen bij 

 en zeg, wat voel ik me dan vrolijk en blij؛
Ik ga dan naar huis, en ben een beetje moe, 
maar 't was gezelligi Ik neem
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IN MIJN TIENERTIJD WAS 
HET BUURTHUIS JE 2DE THUIS

van het Trefpunt, want 
ik woon er vlak bij en 
ze vernaggelen nogal 
eens wat. Maar bij de- 
zen STOP IK DAAR ON- 
MIDDELLIJK MEE ١ Wat ze 
doen,doen ze, maar wij 
hadden ook altijd een 
goed heenkomen in het 
buurthuis.Als je thuis 
mot had met je ouders, 
dan ging je naar je 
buurthuis en dan kwam 
je weer bij en daar 
blijkt bij de tieners 
van nu ook nog wel be- 
hoefte aan te zijn.Wij 
hadden die gez'ellig- 
heid ook nodigiwij de- 
den ook wel dingen die 
niet helemaal in de 
haak waren, wij waren 
ook niet van die lie- 
verdjes."
Reünie
Hannie؛"Ik was hier en 
ik hoorde van die re- 
unie،Nou ik heb me suf 
gebeld, want ik wil ze 
allemaal hier hebben. 
Via de ouders kwam ik 
weer achter allerlei 
adressen.Er zit er ook

Burenruzie
*'Wij zijn hier .in de 
tijd geweest dat de 
zolder werd omgebouwd 
tot een soos. Dat heb- 
ben we helemaal zelf 
gedaan. Maar toen kwa- 
men er problemen met 
de buurt, want het was 
gewoon te luidruchtig. 
Als de band speelde 
was het natuurlijk een 
heidens kabaal dóor de 
hele straat. Toen heb- 
ben we ook regeimatig 
ruzie gehad met oudere 
mensen in de straat. 
Uiteindelijk moesten 
we hier weg٠ Het was 
natuurlijk een onhoud- 
bare situatie, maar op 
dat moment besefte ■je 
dat niet. We waren 
woest؛
T ieners ٨٧
wij: Maar dat was dus 
eigenlijk dezelfde si- 
tuatie als nu met de 
tieners van buurthuis 
Het Trefpunt?
Hannie: "Ik mopper nog 
wel eens op de tieners

"De deur stond hier 
altijd voor ons open. 
Na schooltijd zaten we 
hier dan in de keuken 
koffie te drinken, dan 
kwam je lekker bij. We 
kwamen hier ook wel 
als we spijbelden,maar 
dat wist de leiding 
dan natuurlijk niet. 
Eerst kwam je hier om- 
dat je op een klub zat 
maar later bleef je 
hangen omdat je verke-- 
ring had.
Je had altijd een vas- 
te groep die hier kwam 
Er was altijd wel ie- 
mand om mee te kletsen 
of je ging klaverjas- 
sen of koffie drinken. 
Je kon doen wat je wou 
We gingen ook week- 
enden weg naar otter- 
loo of Ede. Wij gaven 
een hint en de leiding 
sprong daar dan op in. 
Nou, fantastisch was 
dat." Dit vertelt Han- 
nie Verbeide over haar 
tienertijd in de Rei- 
ger, zo*n 12 jaar ge- 
leden.
Hannie: "Mijn moeder 
heeft wat afgekankerd 
op dat buurthuis, want 
ik was nooit thuis.Als 
ik vrij was, was ik 
hier.Het was gewoon je 
2d,e huis. Ik heb hier 
een vreselijk fijne 
tijd gehad. Het was in 
de leeftijd .dat je 
meer op de jongens 
ging letten. Er ,was 
hier ook een bandje.Zo 
ben ik aan mijn man 
gekomen en zo zijn er 
meer huwelijken ont- 
staan.Het was hier net 
een huwelijksburo.”
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DE REIGER:
EEN ONTMOETINGS- 
PLAATS

De kinderen worden nu 
in onderlinge afspraak 
met Het Trefpunt in 
dat huis ©pgevangen. 
Wel kunnen ±n de Rei- 
ger de peuters terecht 
in de peuterspeelzaal. 
Het werk in de Reiger 
heeft zich de laatste 
jaren dan ook meer en 
meer op de volwassenen 
en ouderen toegespitst 
Naast de gewone en 

" hehoefte aan 
gezelligheid en onder- 
ling kontakt wordt 
door ons ingespeeld op 
datgene war er bij on- 
ze bezoekers leeft en 
wat zij wensen. Zie 
voor de aktiviteiten 
in ons buurthuis het 
programmablad.
!١١ Reiger is ook
een buurtwerker werk- 
zaam, die bewoners of 
bewonersgroepen behulp 
zaam kan zijn bij pro- 
blemen rond het wonen 

of de woon- 
omgeving. 
Vele mensen 
hebben in 
de afgelo- 
pen 60 jaar 
- als kind 
of oudere - 
dan De Rei- 
ger een goe- 
de herinne- 
ring overge 
houden. Ho- 
^lijk wordt 

de reunie voor oud-be- 
zoekers op vrijdag 30 
oktober a.s. net zo’n 
groot succes als die 
bij het 50-jarig be- 
staan.
Kent u nog oud-bezoe- 
kers geef ons dan zijn 
of haar adres.

C.J. Teunisse, 
lid buurthuisraad 

oud bestuurslid 
Ver. Ons Kuis

samenleving.
De Reiger heeft altijd 
een ontmoetingsplaats 
geboden voor de gehele 
buurt en haar bewoners 
en wii dat ook in de 
toekomst biijven bie- 
den.In de Reiger heeft 
die ontmoeting nu 
reeds 60 jaar plaats- 
gevonden. En al leven 
we dan nu (gelukkig) 
niet meer als in de 
vorige eeuw, toch 
blijkt zo öen ontmoe- 
tingsplaats nog steeds 
in een grote behoefte 
te voorzien.
Men vraagt nu wellicht 
naar andere, doch be-

slist geen minder be- 
langrijke voorziening- 
en.Zo'n kleine 60 jaar 
terug ging ik zelf als 
kind al naar het 
buurthuis in Noord. We 
gingen daar op clubs, 
maakten vakanties op 
boerderijen. Ook de 
Reiger deed voor de 
kinderen in de buurt 
mee aan ’ 
schoolzwemmen enz.

In december van dit 
jaar is het-precies 60 
jaar geleden dat buurt 
huis De Reiger (vroe- 
ger bekend als buurt- 
huis Raampoort) als 
één der vele buurthui- 
zen van de Vereniging 
Ons Huis werd geopend. 
Omdat december al een 
feestmaand is, hebben 
wij besloten ons feest 
op donderdag, vrijdag 
en zaterdag 29, 30 en 
 .oktober te vieren أ3
60 jaar oud؛ Dat is 
''' mensenleef-
tijd lang.Het moet dan 
ook voor onze buurt 
een extra stimulans
geven dit 
feest met 
z'n allen 
tot een
groot succes 
te maken. Al 
die jaren 
heeft ons 
buurthuis in 
een grote 
behoefte kun- 
nen voorzien.
Die behoeften
hebben natuurlijk een 
even grote evolutie 
meegemaakt als alle 
andere dingen in onze
één in Duitsland: Al- 
bert. Nou die komt ook 
Zo reageren ze alle- 
maal omdat we hier 
zo'n fijne tijd hebben 
gehad.Iedereen is reu- 
ze enthousiast.

Alma Jongerius

Bij een eetklub eten? Is dan ri.ie't raar?
•Je ■maakt toch zelf thuis je potje klaar? 

Buitenshuis eten, is dat nou nodig?
 Nee, dat ■hoeft niet, 't is إولقهظآج^ه

 Maar zeg ... als je ’ا sens probeert؛
bekeerd. ؛•<.'؛ 1ء؛:؛لةه’ ben je meteen■

Er is een mevro'uw, die k.ookt zo fijnl 
 dat je helemaal vergeet ... je ل ̂:'٨؛

 't is goed dat het maar 1 keer in de week ,ءا
l ؛anderş. air.c 1t met mij helemaal mis 

De sfeer aan tafel kent geen grenzen 
٠ ^et. zoveel heerlijk etende

Mevr. Steensel
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EEN NIEUWE FIETS 
VOOR CARLA

٢٥٥^ een bepaald doel. 
Bijv. ٧٥٠^ het opknap- 
pen van het buurthuis, 
voor nieuwe gordijnen 
of een piano. Een bij- 
zonder optreden was 
voor een nieuwe fiets 
voor Carla.
Mevr. Steensel: "Carla 
was een ongelukki؟ 
meisje hier uit de 
straat. Ze liep mank.

ت . - - . ه

Iedereen kende Carla 
want het was een vro- 
lijk en gezellig grie- 
tje. Toen had ze na 
lang sparen een nieuwe 
fiets gekocht en toen 
ze die pas had werd 
die gestolen.Toen heb~ 
ben we opgetreden met 
een groepje en konden

thuisgehaald bij ons 
in de kelder. Daar was 
juffr. Burggraaf later 
nog boos om".
Mevr. Steensel kan zich 
vooral de optredens.

herinneren: Dan traden 
we de hele avond op. 
Er warden sketches ge- 
maakt en er werd ge- 
zongen door de JoGer- 
Tie’s (Joke, Gerda en 
Tinie)". De opbrengst 
van zo'n avond was dan

"Heeft u nog de vro- 
lijke negen meege- 
maakt die hier toen 
opgetreden hebben,zo’n 
20 jaar terug?"
Aan het woord is mevr. 
Steensel, waarvan haar 
kinderen (vroeger ook 
vaak in de Reiger) nu 
zeggen dat het haar 2e 
huis is. Ook haar man 
was er altijd actief: 
"Ongeveer 20 jaar ge- 
leden hadden ze hier 
een figuurzaagklubje 
met kinderen, 0 .1 . ١٢. 
dhr. Stuart en steen- 
sel. Maar alles moest 
van een zuinig beurs 
gaan. Als de jongens 
een beestje uitgezaagd 
hadden, dan moesten ze 
bij juffrouw Bürggraaf 
komen en dan kregen ze 
weer een plankje voor 
een ander beestje. Die 
kinderen wilden na- 
tuurlijk ook wel eens 
iets anders, iets leu- 
kers maken.Maar ja,ie- 
dere keer kregen ze 
maar zo’n klein brokje 
want het ging allemaal 
even krenterig. Toen 
heeft mijn man een 
paar van die jochies

die men vroeger in de 
،hield, nog goed ؛؛■؛•(؛•؛’'؛,

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas
□  NATRIUMARME VLEESWAREN 
EN VERSCHII^ENDE SOORTEN

2e Hugo defifOTtstr. 29 
JanEvertsenstraat 62

CONSER^N.

8
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De Reiger en de buurt
ir،an of vrouw wel of 
niet behoort te kunnen 
te weten of te doen.
Er komen veel buurtbe- 
wo(o)n(st)ers naar ons 
huis maar het huis is 
ook aktief in de buurt 
Hierbij denk ik in het 
bijzonder aan het 
buurtopbouwwerk•D.m.v. 
het opbouwwerk zijn er 
kontakten met groepen 
als het huurkomité,Fa- 
gelbuurtkomité, speel- 
straatgroep, toekoms- 
tige bewoners Jan van 
Gaüenterrein.
Kontakten
Op andere wijze is er 
kontakt met de buurt: 
buurthuis De Reiger 
werkt samen met buurt- 
huis Het Trefpunt,met 
het Dienstencentrum 
Bilderdijkpark, met
Wijkpost voor bejaar- 
den en G.G. en G.D., 
met kleuterscholen en 
peuterspeelzalen om 
kort te gaan: een hele 
waslijst en teveel om 
allemaal op te noemen. 
Al deze kontakten
brengen tot uitdruk- 
king dat wij als buurt 
huis willen meewerken 
aan een levende, leef- 
ba^e Hugo de Groot- 
buurt. Ruud van Dijk

In ons buurthuis pro- 
beren wij dat te laten 
gebeuren w^ar men in 
de buurt behoefte aan 
heeft.B . V .  peuterwerk, 
volwassenenwerk en
buurtopbouwwerk. Ook 
kunnen buurtbewo(اه n- 
(st)ers gebruik maken 
van de ruimtes in ons 
buurthuis met name 
voor vergaderingen en 
buurtmanifestaties. 
Veelal is het zo dat 
je de ontwikkelingen 
in de maatschappij te- 
rug ziet in het aanbod 
Zo hebben we dit j؛؛ar 
een kookkursus voor 
mannen en gaan ص  no- 
vember de biljartavon- 
den voor vrouwen van 
start. Hieraan merk je 
de veranderende opvat- 
tinaen over wat je als

we Carla een nieuwe 
fiets overhandigen. De 
hele buurt was er, kon 
je wel zeggen. Er wa- 
ren zoveel bezoekers 
dat er zelfs op het 
balkon mensen zaten, 
©ok hebben we een keer 
opgetreden voor een 
kado voor een jongen 
die 3 kinderen uit het 
water had gered.
Er is ook een keer een 
straatfeest geweest. 
We hebben het geld 
toen afgedragen aan 
juffrouw Koekebakker. 
We waren natuurlijk 
erg nieuwsgierig hoe- 
veel geld het was,want 
we waren er trots op. 
Maar we hebben er 
nooit meer iets van 
gehoord. Dat was wel 
een teleurstelling, 
maar dat ging toen zo,
20 jaar geleden.

Alma Jonaerius

Je blijft bij de tijd
loop,krijg ik vaak een 
lach en een groet; en 
wat is er fijner als om 
je niet altijd alleen 
te voelen.
Ik geloof dat veel men- 
sen het met mij eens 
zijn dat vooral ouderen 
en alleenstaanden veel 
genot van het buurthuis 
hebben.Hopelijk nog 60 
jaren erbij.

Mevr. van Soest

U'as ik gelijk helemaal ■bekoord؛
Jal de sopranen, daar kon ik nog bij,
mensen, mensen,... v.'at was ik آيل±ثظ
Wij hebben een geweldig dameskoor
u weet ,t wel/'t licht prettig ir. het. cel'.oorl
Alleen komen wij wat alten tekort:
dames met een lage stem? u weet water schort.
Komt u eens op woensdagmorgen?
Wij zullen voor een kopje koffie zorgen.
We repeteren heel seri^^s
^aar toch is het gezellig bij ons.(heus).

Mevr.Steensel

Een kleine 20 jaar ge- 
leden vroeg een kennis 
mij om mee te gaan naar 
buurthuis De Reiger, 
waar een klaverjasclub 
werd opgericht voor de 
dinsdagavond. Ik ben 
meegegaan en ga erop 
heden nog altijd graag 
naar toe. Ik ben al 
heel gauw als bestuurs- 
lid gekozenNadien zijn 
er nog vele baantjes 
bijgekomen آ ص  ik altijd 
graag gedaan heb ٠ Want 
belangstelling en an- 
dere dingen die je da- 
gelijks meemaakt, hou- 
den je geest jong. Ook 
het omgaan met andere 
mensen, jonge en oude, 
is iets waar je nooit 
op uitgekeken bent. 
Veel vrienden en ken- 
nissen heb ik daar ge- 
kregen.Als ik op straat



BUURTÂGENDA
KOMISCHE OPERA

onderdanige, sullige 
echtgenoot, een terug- 
gekeerde doodgewaande 
e-ers-te echtgenoot, de 
komiese situaties 
in zij met z'n drieën 
terechtkomen, de m.ooie 
muziek, de zang en de 
kostuums zullen u een 
onvergetelijke middag 
bezorgen. De voorstel- 
ling vindt plaats in 
het Dienstencentrum, 
Bilderdijkpark 4b. 
Tijd: zondagmiddag s 
november om twee uur. 
Om ongeveer 4 uur zal 
het afgelopen zijn. 
?rijs: ƒ3,50 waar- 
voor u in de pauze ook 
nog een heerlijk kopje 
ko؛fie geserveerd
krijgt. Deze voorstel- 
ling vindt plaats in 
het kader van "Kunst in 
de Wijken" (vandaar de 
lage toegangsprijs). 
Kaarten zijn vanaf 
maandag 19 oktober 
verkrijgbaar op de 
volgende adressen: 
Dienstencentrum, Bil- 
derdijkpark 4B - tel. 
1 64̂ 1^9 ̂ B u u r t h u i s  de 
Reiger, v. Reigersber- 
genstraat 65, tel.
Laat deze unieke ge- 
legenheid niet voorbij 
gaan en haal tijdig uw 
kaarten!

OUDEREN
Ouder worden we alle- 
maal. Bij het hce en 
waarom staan we niet 
 -tijd stil. Het ge[ه
beurt gewoon.
Het Amsterdams Stads- 
journaal maakte in 178 
een film over ouder 
worden, waarin u men- 
sen van 3 generaties 
vertellen over hun le- 
ven en hun toekomst- 
verwachting. "Wissel 
op de toekomst" heet 
het. Deze film kunt u 
op dinsdagochtend 3 
november zien in de 
Reiger.Na de film kunt 
u met elkaar praten 0- 
ver wat her voor ٧ be- 
tekent om ouder te 
worden of hoe u ermee 
te maken heeft via OU- 
ders, grootouders, be- 
jaarde buurtbewoners. 
Welke problemen en en 
eventuele oplossingen 
er zijn. Aanvang 10 
uur. Toegang gratis. 
Adres: Buurthuis de 
Reiger,van Reigersber- 
genstr. 65, tel.845676

Op ة november zal het 
bekende muziektheater 
"De Lyriese Komedie" 
een voorstelling geven 
voor de ouderen in de 
Hugo de Grootbuuirt. 
Uitgevoerd wordt de 
komiese opera "RITA" 
van Donizetti.
De waardin Rita, haar

GESCHEIDEN VROUWEN
Koperen Knoop bij Ine- 
ke. Tel. 845089, op 
maandagmiddag, dins- 
dagmiddag, woensdag- 
middag en donderdag- 
ochtend, in het kan- 
toortje van de Open 
School. Het adres is 
van Limburg Stirumstr. 
133.

ACTIVITEITEN TREFPUNT
Er is nog plaats bij 
de voigende sportgroe- 
pen:
soulballet op maandag- 
avond voor beginners 
en gevorderden.' 
Konditietraining op 
dinsdagavond, van half
9 tot half 10. 
Gymnastiek op woens- 
dagmorgen van ٦ 0 tot 
11 uur.
De kosten voor de 
sportgroepen zijn ƒ 12 
per maand.
Wist je dat je op dins- 
dagavond vanaf half io 
kunt komen tafelten- 
nissen of op woensdag- 
avond vanaf 8 uur kunt 
komen 'volleyen. Kosten 
hiervoor zijn ƒ 1,25 
per keer.

Wie wil meedoen aan de 
kursus engels voor be- 
ginners op maandaga- 
vond vanaf 8 uur. De 
deelnemers die zich 
aangemeld hebben wil- 
len graag starten, he- 
laas is de groep nog 
te klein. Meld. je dus 
nu aan als je zin hebt 
Kosten ƒ 54,- voor 12 
lessen.

Twee moeders willen 
met andere vrouwen 
praten over ervaringen 
en gevoelens van schei 
den,oude en nieuwe re- 
laties, kinderen, de- 
pressies, opkomen voor
Onze eigen ervaringen 
in een praatgroep zijn 
erg fijn geweest,daar- 
om willeb' wij nu zelf 
een groep beginnen. 
Onze namen zijn Mari- 
anne en Marion.
Start28 ؛ oktober. Ie- 
dere woensdagochtend 
van 9.30:11.45 uur in 
Ons Huis, van Beunin- 
genplein 103. In over- 
leg met het buurthuis 
is evt. kinderopvang 
mogelijk. We komen on- 
geveer 10 X bij elkaar 
Je kunt je voor deze 
groep opgeven in de

BUURT URGENTEN
Voor verdere informa- 
tie kunt u terecht bij 
Ad van Heeswijk,buurt^ 
opbouwwerker. Ad is te 
bereiken in buurthuis 
de Reiger, tel.845676.

SURPRISES MAKEN
■kunnen we u een lijst- 
je met benodigde mate- 
rialen sturen. Toegang 
gratis. Materiaal zelf 
meenemen.

KLAVERJAS
Onze klaverjasklub op 
de dinsdagmiddag kan 
nog best wat nieuwe 
leden gebruiken (voor- 
al heren). Kaart een 
keer mee om te kijken 
٨۴ het u bevalt. In- 
lichtingen bij mevr. 
Zondervan dinsdag van- 
af 12.30 u. op de Rei- 
ger of telefonisch bij 
het buurthuis 845676.

Op dinsdagochtend 17 
november vanaf half 10 
kunt u in de Reiger 
een ochtendje knutse- 
len aan uw sinterklaas 
surprises en inspira- 
tie opdoen. Geef u we], 
van te voren op, dan

+GYM 40
Op onze gezellige gym- 
klub onder deskundige 
leiding van Rina Mou- 
noury zi]n nog een 
paar plekjes vrij. Kom 
vrijblijvend een keer 
meedoen. Dinsdag van 
9.3 0-10.3 0 u. in de 
Reiger.

KOKENDE HEREN
wen eten we met elkaar 
op, dus doe uw best. 
Kosten +_ f 6,-per keer 
Tijd: dinsdags van 4-7 
uur. Opgave en meer 
informatie bij de Rei- 
ger. tel.: 845676.

Op de dinsdagmiddag 
kunt ook u ' 
leren hoe de maaltijd 
bereid wordt. Er heb- 
ben zich al een paar 
enthousiastelingen ge- 
meld, maar u kunt er 
nog bij؛ Wat we brou-

Mededelingen voor de Buurtagenda inleveren 
voor zondag 8 november

Buurtbewoners met een 
urgentiebewijs die be- 
langstelling hebben 
voor^^de nieuwbouw op 
het kermisterrein,kun- 
nen een informatie- 
krant afhalen bij de 
Voorpost van de ge-

van Hallstr.meente

DATA
OKTOBER
do -Vrouwenochtend in
29 Trefpunt, 19.س * 

-Vrouwendag in de
Koperen Knoop. * 
-Feest de Reiger *

vr
30 -Feest de Reiger *
31 “Feest de Reiger * 
NOVEMBER
di -Film over ouder 
3 worden,de Reiger* 
zo -Voorstelling OU- 
8 deren. 2-4 uur •in 

Dienstencentrum * 
-Kopij buurtkrant 
inleveren, 

di -Tentoonstelling ٥ - 
1 7 ver nieuwbouw 'ker- 

misterrein* 16-18u 
en 20-22U, v.Limb. 
Stirumstraat 29.

vr
20 -Buurtkrant komt uit 
za -Vredesdemonstratie
21 1 uur. Dam.



Buurtkrant Hugo d© Groot

DE STAF WIL NIET MEER 
ALLEEN BESLISSEN

nog een andere moge- 
lijkheid om mensen er- 
bij te betrekken.
Er worden zogenaamde 
buurthuislunches geor- 
ganiseerd voor belang- 
stellenden. Op 1 okto- 
ber hebben bij voor- 
beeld 30 mensen van 
gedachten gewisseld en 
informatie gevraagd o- 
ver de Raamnota soci— 
aal-cultureel werk van 
de '
Voor o^s geldt de stel- 
regel: Niemand is ver- 
plicht aan dit soort 
zaken deel te nemen, 
maar het moet wel mo- 
gelijk zijn.

Dat is overigens een 
ontwikkeling die niet 
alleen hier heeft 
plaatsgevonden, maar 
binnen alle buurthui- 
zen die deel uitmaken 
van de vereniging Ons 
Huis.
Maar omdat er voorna- 
meiijk oudere mensen 
in het buurthuis ko- 
men, is het wel moei- 
lijk om ze erbij te 
betrekken. Je krijgt 
nog wel eens te horen: 
Waarom? Het gaat toch 
goed zo?
Het is voor de buurt- 
huisraad bij voorbeeld 
moeilijk om er nieuwe 
mensen bij te krijgen, 
terwijl wij ook alweer 
een dagje ouder wor- 
den.
Je zou er jonge mensen 
bij moeten hebben,maar 
die komen hier bijna 
niet. Behalve de peu- 
terouders dan.Die doen 
hier wel van alles in 
de speelzaal, maar 
vraag ze niet om ver- 
dergaande dingen te 
doen -------
Ruud van Dijk noemt

De manier waarop de 
beslissingen genomen 
worden in het buurt- 
huis,م is in het 60-ja- 
rig bestaan van de 
Reiger helemaal ver- 
anderd. Meneer Teunis- 
se, die al heel lang 
actief is in de Reiger 
heeft alle ontwikke- 
lingen op dat gebied 
meegemaakt.
"Vroeger was het 
buurthuis een autori- 
tair geleid iets, maar 
dat is later veranderd 
Dat begon met de lei- 
ding van een club door 
vrijwilligers en dat 
groeide uit tot een 
beleidsgroep in het 
buurthuis, die in fei- 
te dus de dienst uit- 
maakte.
De staf (dit zijn de 
betaalde krachten} is 
er alleen om de werk- 
zaamheden uit te voe- 
ren. Ze mogen natuur- 
lijk wel meepraten, 
maar het beleid wordt 
uiteindelijk bepaald 
door vrijwilligers die 
de buurthuisraad vor- 
men.

A L T J E'T G E N E R
Frederik Hendrikplantsoen 72, 

tel. 020-86.46.41.
CAFE ٠ ٠  SNACKS 

RESTAURANT ٠ ٠  AVONDWINKEL 
afhaalmenu's v.a. f.9,- 

GEOPEND:
maandag t/m vrijdag van 12-24 uur 

zondag van 15-24 uur. 
in het weekend recepties mogelijk 
RESERVEER NU VOOR uw KERSTDINER إ إ



60 JAAR DE REIGER 60 JAAR DE REIGER 60 JAAR DE REIGER 60 JAAR DE REIGER.
FEESTPROGRAMMA 29-30-31 OKT.

CLOWNSOPTREDEN
voor de peuters uit؛'de buurt. تآ kunt dan ook een kijkje 
nemen in de onlangs opgeknapte peuterspeelzaal.

BONTE MIDDAG
u kunt dan o.a.: meedoen aan een kwis, aan ^^٢١ "spraak- 

' spoelen, dammen of schaken. Er zal ook
wel een dansje aemaakt worden.

OPTREDEN VAN DIV.ARTIESTEN
Aanvang programma 20.00 uur. umoet zich van tevoren opge- 
ven voor 'n (gratis) toegangskaart. Er kunnen op z'n hoogst 
75 mensen in de zaal. Per persoon kunt u maximaal twee 
kaarten aanvraaen.

P E T E R K E R M I S
voor de peuters uit het buurthuis؛

REÜNIE
voor alle bezoekers en bezoeksters van vroeger en nu. Op 
deze avond zal en ,n
vroeger jaren. Ook zal er 'n aantal optredens zijn o.a. 
van het zangkoor. Iedereen is van harte welkom.

OPEN HUS
voor alle geïnteresseerden.
Bij deze neigen wij alle buurtbewoners en bewoonsters en 
andere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen, 
u kunt dan zien wat er allemaal is verbouwd maar ook ken- 
nis maken met allerlei buurtgroepen, die zich dan op hun 
eigen wijze zullen presenteren. Onder meer kunt u kennis' 
maken met de Buurtkrant, speelstraat, Burenhulp en de 
Jan van Galenbouwgroep.
Tijdens de middag zal er 'n optreden zijn van de volks- 
dansgroep.
(Wanneer ٧ iets wilt schenken dan graag planten.)

avond zijn alle
FEESTAVOND
Optreden van een dans-band. Voor dëze 
buurtbewoners van harte uitgenodigd.

donderdag
ochtend
half tien 
tot elf uur.
donderdag
middag
half twee 
tot vier uur.

donderdag
avond
van acht 
tot half elf,, 
zaal open v.a 
half acht.
vr؛]dag
ochtend
van negen tot 
twaalf uur. 
vrijdag 
avond
van zes tot 
tien uur.

zaterdag
middag
van een tot 
vier uur.

zaterdag
avond
van acht uur 
tot.،..?

 Wij maken u erop opmerkzaam dat er in oktober geen "Open Huis" (4e .أ
zondag) zal zijn. Het eerstvolgende "Open Huis" zal de 4e zondag van 
november zijn, 22 november dus.

2. Voor het optreden van de artiesten op donderdagavond 29 oktober van 
tevoren opgeven, anders kunt u er misschien niet in!



Sporthuis HARTE »
٠ uw Sportartikelen ٧٥٠٢ او TT

w ' l i l
109 v ^ u \  Fred. Hendrikstraat 

13 AJ Hugo de Grootpl'eih؛؛S\ 
Amsterdam ءلآ 

8 4 2 2 3 3 020 .w Tel

A A R D A PPELEN , 
G R O E N T EN  & FR U IT

Gebr.Eijpe
HugodeGrootpleinlO 

tel.845589

M O D ERN

m a a n d a g s  g e s l o t e n  

P .G . K r u is  in g a ,
de C l e r c q s t r a a t  2 4 ,  t e l . 12 os 22

snackbar
JOLANDA

125 .F re d .H e n d r ik s t r

،n a c h ts  g e o p e n d ء' T o t  1 u u r

ص م ب
,REPARATIE

/Dİ A AT_em ıiTU/cnı ء، PLAAT-SPUITWERK 
EN VERKOOP

Ook-voor autoschade 
Fred. Hendrikstr. أة , tel: 845تبه'

ء

SLAGERIJ

Da Costakade 30
Hoek de Clercqstraat 

Tel. 1 8 3 7 1 6

inds 1882 het Beste!

٠ .

MARIA 
ANNELIES

^» ٧ «٠٠  welkom in 
uw BUURTCAFÉ

vlet «٠١ nwei) tiJjurC

HUGO

وا . GR.OOTSTÜ ٥٤ HUGO ءع



zevende jaargang nummer negen

VROUWEN-OCHTENDEN
wen. Dit jaar maken we 
er een korte kursus 
van zodat je je de 
kunst van het kaarsen 
maken, vooral van bij- 
enwas, eigen kunt ma- 
ken. Daarnaast heeft 
GiuLlaumette leuke İ- 
deetjes voor kerstver- 
sieringen die we deze 
ochtenden van haar 
kunnen overnemen. Vind 
je het leuk? Bel dan 
snel op dat de meedoet 
(er kunnen 10-12 deel- 
neemsters meedoen)٠ 
Kosten: ƒ20,- voor 4 
ochtenden (geringe ex- 
tra kosten eventueel 
voor de bijenwas).

VROUWEN
Net als vorig jaar is 
er dit jaar weer een

VROUWENDAG
.DONDERDAG 29 OKT ?ه
in de KOPEREN KNOOP 
v.Limb. Stirumstr.119 
raet:
*TONEEL
*FILM
*TENTOONSTELLING
*CLOWNS
*INFORMATIE
overdag van 9-4.
's avoids van J8-1.

.over Turkse vrouwen 
waarin zij vertelden 
welke problemen zij 
ervaren bij de aanpas- 
s^ng aan onze samenle- 
ving.
Donderdag 29 oktober 
draaien we de film WIJ 
VROUWEN VAN SURINAME. 
Op deze ochtend zijn 
Surinaamse vrouwen
aanwezig van het Suri- 
naams vrouwenkomi té 
uit de Fred. Hendrik- 
straat. Kosten zijn 
f 3 , -  voor deze ochtend 
Start om 9.15 u. Kin- 
deropvang aanwezig. 
Donderdag 5 november 
zijn er plannen om met 
nederlandse en Suri- 
naamse vrouwen samen 
surinaams te eten.Don- 
derdag 29 okt. kunnen 
we hier hopelijk meer 
ove^ vertellen.
Op donderdag 12, 19 en 
26 november en op 3 
december wil Guillau- 
mette, samen met vrou- 
wen die dit leuk vin- 
den, KAARSEN EN KERST- 
VERSIERINGEN MAKEN. 
Vorig jaar hebben we 
dit een ochtendje ge- 
daan met wel 30 vrou

In onze programmafol- 
der van dit seizoen 
stond dat de KOFFIE- 
INLOOP een mogelijk- 
heid is om met andere 
vrouwen en het buurt- 
huis kennis te maken. 
Langzaam aan begint de 
donderdagmorgen een 
vaste plek te krijgen 
in de buurt, steeds 
meer vrouwen lopen de 
soos binnen. Er wordt 
gepraat, gebreid, wat 
gelezen, zomaar een 
ochtendje voor jezelf. 
Bij het bespreken van 
het prgramma voor het 
komend jaar kwam weer 
eens naar boven,dat we 
in deze buurt veel 
buitenlandse vrouwen 
ontmoeten٠ We ontdek- 
ten dat we in kontakt 
met deze vrouwen in- 
formatie missen over 
hun kuituur. Ook vroe- 
gen we ons af hoe het 
is om als buitenlandse 
vrouw hier te wonen. 
Benieuwd zijn we naar 
hoe buitenlandse vrou- 
wen. opkomen voor haar 
belangen.
Op 15 oktober hebben 
we een film gedraaid

ا ءأوزمالتيمءس أ خمرة م ي د  ه وة م,ا
ةم؟رمر آل،مع ض>،إ'و,د مرة إ و -ا ~rJü كرة صرءثرسأ ءءت ما ؤ ط ' مر(  ن ١ م ر

م ،را بإي م ' أ وا ك ر مت دتب صد ر مم وردم،آ - الهنار'ه د ر -ف صأ رةا نآ  , فءا
 يستمرمأين لإلءدآحمسثمأرئ لرغمآمحءر ،>مموا /راحميأأل 'ءءمآ ءحممبوم يمحممتحهممح
آ مدة اب ص أ ر ش ' م ل ر د -و ا م و ك ا م ب م " ٠ م

نا و ي ي ز آ>،بجم ألز و ل م حب  ٠٠ آرتإل إمحزانم |إتبجلو آ /ءنحبمم - 0؛م
ا ٠٩ t ةما،طأمم y p  t K o P E R S n  k n o o P  v a h أ



Buurtkrant Hug© de ٥٢٠٠٠
de soos op vrijdag•■
Het zal moeilijk blij- 
ven om alles in de hand 
te houden en te voorko- 
١١؟! ^, maar er is wel be- 
reidheid om te overleg- 
gen.
Aan het buurtoverleg is 
om ondersteuning ge- 
vraagd bij het nemen 
van initiatieven in de 
buurt.

Jan Kuijk

huurkomité: Ivo Denisse 
Van Oldenbarneveldt- 
straat 26'٠’ of bel 
naar Ad van Heeswijk 
in buurthuis de Rei؟er 
tel.: 845676.
Wij gaan dan na waarvan 
de woning leegstaat en 
ondernemen zo nodig 
actie om de woning 
weer bewoond te krij- 
gen door urgente W O -  

ningzoekenden.
het huurkomité

RAAD
Net na de opening van 
het nieuwe seizoen 
moest het buurthuis 
weer dicht voor de 
tieners. De tienerwer- 
ker is enige tijd uit 
de roulatie geweest.
Al lang is bekend dat 
er geen ruimte en mid- 
delen zijn om de tie- 
ners goed op t.e vangen 
en te begeleiden. Ver- 
halen en klachten uit 
de buurt nemen toe.
Toch wordt er zelden 
direct contact opgeno- 
men met het buurthuis 
door klagers over bij 
voorbeeld overlast na

AlsU ook vindt dat 
het langdurig leeg- 
staan van woningen in 
onze buurt te gortig 
is in deze tijd van 
woningnood. Wèrk dan 
met ons mee om die 
leegstand te bestrij 

den ن
 •Y:c?f de أ:؛أم-ء’م':'؛آم

woningen die al langer 
dan 3 maanden leeg- 
staan door aan het

BUURTHUIS
Niet iedereen zal we- 
ten wat de buurthuis- 
raad is. Ik was er zelf 
ook nog nooit geweest, 
maar iedereen die iets 
met het buurthuis te 
maken heeft, mag er 
heen: vaste krachten, 
vrijwilligers en deel- 
nemers.
Het was de eerste bij- 
eenkomst van het nieu- 
we seizoen. Er waren 
twee belangrijke zaken 
te bespreken: het tie- 
nerwerk en de raamnota 
Doordat het eerste 
punt van de agenda 
veel tijd in beslag nam 
is de raamnota niet. 
meer aan bod gekomen. 
In de vorige buurt- 
krant heeft u al wat 
kunnen lezen over pro- 
blemen die verwacht 
worden met het beleid 
wat door de gemeente 
wordt voorgesteld.
Het team van het Tref- 
punt heeft een uitge- 
breide reactie op pa- 
pier gezet. De volaen- 
de buurthuisraad 
er over gaan, ook als 
voorbereiding op de 
hoorzitting van 25 no- 
vember.

BESTRUDT DE LEEGSTAND

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
KEES PRINS

Hugo dc Grootstraat 24 ء2
Bl.1 ONS HEN GROOT A$S©RTIMENT AAN RAUWKOST EN 

VERS GESNEDEN GROENTEN

VOOREERSTE KLAS GROENTE FRUIT _
16



Schaepmanstraaî 226 Amsterdam-Oud-West 
Telefoon: 020-864902-865053

Erkend leverancier derAmsterdamse Ziekenfondsen
٠ Elastische kousen, steunkousen en steunpanty’s in ول kw ali- 

teiten  e^ 7 typen.

٠ Enkel- en kniebandages naar maat.

٠ M aatsteunzolen van roestvrij staal o f lichtgew icht kunststof.

AL35 JAAR EEN BEGRIP 
IN STEUNZOLEN EN 

ELASTISCHE KOUSEN!
Pediko 
A. van Inge

Lid van de Ned. Vereniging van Orthopedisten en Bandagisten "ORTHOPEDIA"

voor al uw sanitair
en Doe Het Zelf Art.

o.a. DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN - MENGKRANEN ETC.

loodgieter
REVE

iiugo de groot- 
straat 15

GEZONDE VOEDING
NATUURLIJK
»Biologische en 
biologisch-dyna- 
mische produkten 
-NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT 
•Loveréndalebrood 
،Dr. Hauschka 
cosmetica

ص ه

٠
internationaal gede- ٠١^ DEMETER 

produkten ٧٠٠٢ poneerde handelsmerk 
t de biologisch-dynamische land- en؛u 

tuinbouw.

Iedere woensdag aanvoer 
van Biodijn melk,karne- 

melk en yoghurt in
flessen.

i n  d e  b u u r t f  

DEVOEDINGSWIJZEI
ص

Hugo de Grootpl.20 tel. 848 58' 
Dinsdag-de gehele dag gesloten



5,95
5,80

Wij hebben nog steeds
potten C A T S A N A L

٥٢١̂ . 900 stuks voor

F O E T S I E  B A  I2kg

DIERENSHOP
7 TW EEDE HUGO DE GROOTSTR.'

’ SPITHORST
T E L .8 4 5 8 XX

e e n  n o b E fV ie  Z M K ,
M6T ouö£ftuejst مبمءء0ء/

GYM
DAMES-,EN HERENCONDITIETRA1NING EN 
WADO KAI KARATE. INL. TEL: 171752. 

OMG. FRED. HENDRIKPLANTSOEN



T IS JE EKEN 
STRAAI3E

Klagen over a! 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 schoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het schoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, ؛eer 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, Jt is hun werk,
■“ ٣ ٣ ٠ ٠ ٠ “  en ze doen het graag!
= 3 1 ^
/TfiD/REinKanGWÏtfTERDam 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.

B&M
ش ء ط م

إ س ض ش م ا
Van 9 tot 6 geopend, 
maandagochtend gesloten,

FREDERIK HENDRIKSTRAAT 7 
TELEFOON 847782

CAFE
RAAMPOORT

;/g e o p e n d^ ؛،؟

ما VAN ءبمداطعههء
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ر آ ج ت ه ء ه ة ء م0ك / ةء
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