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Ecn lek in een slang, vervuilde branders... heel gevaarlek. 
Laat uw gasapparatuur regelmatig controleren door een vakman. 
Waar ٧ zo iemand vindt? Dat kan ٧١٧ eigen Gasbedrij£ u vertellen. 

Informeert u eens bij ons.

G.E.B.-Informatiecentrum  
Overtoom 57-59 
T elefoon 597.1708

Uw GEB. adviseert

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
ه  KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Frea. Hendrikplantsoen 102 tel. 84 هو8و
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SPELEN
In de G.v.Ledenbergh- 
straat ligt achter een 
groot hek een klein 
terreintje dat nergens 
voor gebruikt wordt. 
Dat het mogelijk is 
dingen voor elkaar te 
krijgen kunt u lezen 
•in het artikel over de 
speelstraat (pag.8). 
Als u iets wilt onder- 
nemen, neem dan kon- 
takt op met Ad of An- 
neke in buurthuis de 
Reiger; tel.845676.Zij 
kunnen u informeren 0- 
ver, en eventueel hel- 
pen bij de aanpak van 
Uw plan.

Wie is het meisje op 
deze foto die gratis af 
gehaald kan ^rden bij 
snackbar De 2e Halte^ 
Fred. Hendrikstraat 51

NICARAGUA
Bij het Nicaragua Komi- 
té Amsterdam is ver- 
schenen het boek:'MANA- 
GUA, hoofdstad van vrij 
Nicaragua‘.
Het komite streeft naar 
de vorming van een band

tussen de bevolking van 
Amsterdam en die van 
Managua.
Het is voor ƒ7,50 ver- 
kri.jgbaar bij de betere 
boekhandel of door o- 
vermaking van ƒ9,80 op 
g iro 5 3 8 5 و 0 2 ر  tnv R. 
v.d. Heijden, van 01- 
denbarneveldtstraat 62 
Amsterdam, ovv Managua
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december.
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Buurtkrant Hugo de Groot

EEN STUKJE BUU
Het blok van de Maatsch

... ص

 ƒ3,20 ق
meeste

per week; de 
bewoners zijn 

menschen met een weke- 
lijksch inkomen van ƒ14 
a ƒ 1 6 , politie-agenten, 
postbeambten,koetsiers 
timmerlieden en derge- 
lijke, waarbij velen 
die kinderen hebben met 
eigen verdienste."

12,5 eert een bad
"Het badhuis op het 
middenterrein is inge- 
richt voor 12 mannen- 
en 6 vrouwenbaden 
De bewoners van het blok 
kunnen voor 1 2إ  cent een

oorloven en waarvan 
trouwens alleen de be- 
woners der parterre-wo- 
ning zouden kunnen pro- 
£iteeren; maar het rui- 
me middenterrein is 
voor de eene helft in- 
gericht tot tuin voor 
de andere helft tot 
speelplaats voor kinde- 
ren, waar de kleinen 
naar hartelust kunnen 
graven en spelen in een 
goed gedraineerden 
zandhoop.

Een groen plekje
Deze gemeenschappelij- 
ke tuin, voorzien van 
heesters en rustbanken, 
is voor de bewoners een 
groot voorrecht; niet 
alleen dat zij allen aan 
de achterzijde het uit- 
zicht hebben op een 
groen plekje, maar zij 
kunnen hier des avonds 
als zij van hun werk ko- 
men, verpoozing vinden 
in de open lucht, zon- 
der genoodzaakt te zijn 
eers^ een wandeling te 
maken naar het stads- 
park, waar op warme zo- 
meravonden meestal de 
zitplaatsen bezet zijn 
en de frischheid denk- 
beeldig is. De speel- 
plaats aan de andere 
zijde, hoewel voor de 
kinderen een ware ١١̂ -  
komst, lijkt mij voor de 
bewoners der aangren- 
zende huizen een twij- 
felachtig voorrecht, 
want het zal er nog. wel 
eens luidruchtig toe- 
gaan."
"De prijs dezer wonin- 
gen varieert van ƒ2,60

Om iets te doen aan de 
slechte huisvesting van 
arbeiders werden zo in 
het midden van de vori- 
ge eeuw woningbouwer- 
enigingen opgericht. 
Dat gebeurde vaak door 
rijke mensen uit lief- 
dadigheidsoverwegingen 
Ook in Amsterdam waren 
van die verenigingen. 
Eén ervan was de Maat- 
schappij voor Volkswo- 
ningen. Tussen 1894 en 
1903 bouwde deze maat- 
schappij het blok W O -  

ningen dat begrensd 
wordt door de van Rei- 
gersbergenstraat, de 
Hugo de Grootkade, de 
van Houweningenstraat 
en de 3e Hugo de Groot- 
straat. De heer Nien- 
huys was de oprichter 
van de Maatschappij 
voor Volkswoningen. Hij 
bracht ook het geld 
voor de bouw bijeen. 
Mede-oprichters waren 
Frits Olie en C.J.M. 
Dijkmans. Architect j. 
van Looy ontwierp het 
blok.

Licht en lucht
Na de voltooiing van 
het blok in 19 03 schreef 
een krant er het vol- 
gende over:
"Het geheele complex 
bestaat uit 59 woonhui- 
zen elk voor 4 gezinnen, 
dus in het geheel 236 
gezinnen. De gebouwen 
hebben twee aan twee een 
gemeenschappelijke in- 
gang, om ruime, goed 
verlichte portalen en 
trappen te krijgen; ook 
bij de inrichting der 
woningen is zoveel mo- 
gelijk voor ruimen toe- 
voer van licht en lucht 
gezorgd. Tuintjes v ^ r  
aan de straat zijn een 
luxe, die men zich in 
Amsterdam niet kan ver-
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RTGESCHIEDENIS
appij voor Volkswoningen

lessen en knipcursussen 
voor vrouwen en meis- 
jes" Op de bovenverdie- 
ping van het hoofdge- 
bouw was een vergader- 
zaal met plaats voor 220 
personen. Ook een buf- 
fet en een garderobe 
ontbraken niet. Of het 
hoofdgebouw inderdaad 
de ontmoetingsplaats 
voor de bewoners is ge- 
worden die de stichters 
voor het oog hadden, is 
niet bekend. De Maat- 
schappij voor Volkswo- 
gingen werd in 1921 door 
de gemeente overgeno- 
men. Het 'gemeenteblok' 
is onlangs gerenoveerd. 
De kinderspeelplaats 
is inmiddels verdwenen

Sluiting?
Het badhuis wordt nog 
altijd gebruikt, maar 
het blijkt voor te komen 
op de lijst van alterna- 
tieve bezuinigingen van 
de gemeente. Dat wil 
zeggen: als het plan tot 
sluiting van het zwem- 
bad aan de Heilige Weg 

 niet doorgaat, dan zou ؤ
elders bezuinigd moeten 
worden. De sluiting van 
het badhuis aan de van 
Houweningenstraat is 
dan eén van de alterna- 
tieven.
Het hoofdgebouw wil als 
buurthuis De Reiger nog 
steeds ontmoetings- 
plaats zijn, maar wel 
voor de hele ^ ١١١١٢؛ •
De citaten en gegevens 
komen uit het artikel 
"De Maatschappij voor 
Volkswoningen te Am- 
sterdam" door F.C.J. 
Sgheurleer dat in 19 03 
verscheen in "De Am- 
sterdammer, Weekblad 
voor Nederland" ٠

John Faasse

meeste menschen vinden 
het volkomen overbodig, 
hun lichaam ook gere- 
geld een goede beurt te 
geven ٠"

Hoofdgebcuw
Bij het blok ho؟rde ook 
een hoofdgebouw dat be- 
stemd was "het middel- 
punt te worden van het 
geestelijk leven der 
bewoners van het blok". 
De bewoners konden er 
doen wat ze zelf wilden. 
Er stonden leestafels, 
die ook gebruikt konden 
worden voor "vers tel-

bad nemen, anderen be- 
talen 15 cent. op den 
duur zullen de bewoners 
het misschien meer op 
prijs gaan stellen, dat 
zij in hun onmiddellij- 
ke nabijheid een uit- 
muntende en zoo goed^ 
koope badgelegenheid 
hebben, welke menigeen 
hun benijden zou; den 
eersten tijd na de o- 
pening werd er echter 
maar weinig gebruik van 
gemaakt. De Hollandsche 
zindelijkheid strekt 
zich dikwijls alleen 
tot de woning uit; de
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ROSE SCHIJN, m a n e s
het huishoudelijke werk 
minder wordt gewaar- 
deerd, minder belang- 
rijk wordt gevonden dan 
het huitenshuis werken 
van de man, vinden 
vrouwen het vaak moei- 
lijk om hun helft van 
het loon op te eisen.

Vaak beslist de vrouw 
wel over kleinere uit- 
gaven voor de huishou- 
ding. Zodra het echter 
om grotere uitgaven 
gaat b.v. TV, meubels, 
' ' beslissing van
de man vaak belangrij- 
ker. Hij heeft er ten- 
slotte toch hard voor 
gewerkt en huishoude- 
lijke arbeid levert nu 
eenmaal geen loon op en 
zou daarom minder be- 
langrijk zi^n ?
Maar als je gaat trou- 
wen, wil je niet naden- 
ken over wat er eventu- 
eel mis kan gaan. An- 
ders hoef je er toch 
niet aan te beginnen.. 
Toch lopen veel huwe-

beuren dat je man plot- 
seling veel geld uit- 
geeft en/of een aantal 
spullen van de huisraad 
verkoopt. Met andere 
woorden: hij eigent zich 
geld en spullen toe, die 
voor de helft van jou 
zijn. Maar ook tijdens

het huwelijk kan je man 
erg veel geld uitgeven 
zodat er te w einig over- 
blijft voor de huishou- 
ding, maar je kunt hem 
niet stoppen. Immers 
diefstal,afpersing,be- 
drog e.d. is niet straf- 
baar wanneer dit tussen 
echtgenoten gebeurt.

Wie ÎS de baas?
volgens de wet is dus 
alles van de vrouw en de 
man samen in gemeen- 
schap van goederen. 
Maar in de meeste huwe- 
lijken is het zo dat de 
man het geld binnen- 
brengt en de vrouw de 
kinderen en de huishou- 
ding verzorgt. Omdat

Op ons echtscheidings- 
spreekuur (elke donder- 
dagochtend vanaf 09.15 
uur) komen veel vrouwen 
die tegen dezelfde pro- 
blemen oplopen, name- 
lijk wie krijgt het 
huis, wie krijgt welke 
spullen, wie neemt de 
schulden op zich, e.d. 
In dit artikeltje wil- 
len we hierop ingaan.

Trouwen
Als je wilt trouwen is 
dat vlot geregeld. Je 
gaat in ondertrouw bij 
het bevolkingsregister 
en een tijdje later mag 
je naar het stadhuis om 
het boterbriefje af te 
halen. Op deze manier 
wordt er veel getrouwd 
en automatisch (als je 
het niet anders regelt) 
ben je dan in gemeen- 
schap van goederen ge- 
trouwd.
Dit betekent dat alle 
goederen (huisraad, 
huis, auto, etc.) en 
geld dat vrouw en man 
meenemen op het moment 
van het huwelijk van al- 
lebei zijn. Alles wat er 
bij komt tijdens het hu- 
welijk is dan ook van 
alletwee. Dit klinkt 
heel logisch en van- 
zelfsprekend......

Scheiden
Maar de problemen komen 
als mensen uit elkaar 
gaan en echtscheiden. 
Trouwen gaat vlot, echt- 
scheidingen daarente- 
gen duren veel langer en 
geven veel meer romp- 
slomp. Tijdens de echt- 
scheiding kan het ge
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SCHOOL-TV
op maandagmorgen 6 de- 
cember van 10 tot half 
elf komt de Fagelschool 
in het programma school 
televisie. De uitzen- 
ding gaat over eten, 
kleding en muziek. Het 
programma wordt her- 
haald op donderdagmor- 
gen و december op de- 
zelfde tijd.

heeft en jij de huis- 
houding doet en de kin- 
deren opvoedt, dat je 
de helft van het sala- 
ris van je man krijgt. 
Deze regeling is niet 
altijd gunstig; het is 
erg afhankelijk van wat 
er in de akte wordt 
vastgelegd. Als je over 
weegt op huwelijkse 
voorwaarden te trouwen, 
laat je dan heel goed 
voorlichten over alles 
wat je kan opnemen in 
zo'n akte.
Als je al in gemeenschap 
van goederen getrouwd 
bent, bedenk dan dat je 
dus "recht” hebt op de 
helft van de goederen, 
het geld en de schulden. 
Zorg er in ieder geval 
voor dat je altijd op 
de hoogte bent van de 
financiën: zaken zoals 
het inkomen van je man م  
de verzekeringen, de 
afbetalingen etc. en 
laat dit niet a.l.leen 
door je man regelen.

lijken die goed begon- 
nen zijn (om heel ver- 
schillende redenen) 
vast. Daarom is het wel 
belangrijk om een aan- 
tal zaken van financi- 
ele en materiële aard 
vooraf maar o©k tijdens 
het huwelijk goed te 
regelen en dit niet pas 
bedenken op het moment 
dat het slecht gaat.

Notariele akte
Het is ook mogelijk te 
trouwen onder huwelijk- 
se voorwaarden. Maar 
dit moet je zelf regelen 
voordat je trouwt bij 
een notaris (als je dit 
doet tijdens het huwe- 
lijk , kost dit heel veel 
tijd en moeite) . De no- 
taris kan een akte op- 
maken waarin staat wat 
van de vrouw en wat van 
de man is en dat blijft 
dan zo tijdens het hu- 
welijk. Hierin kan je 
b.v. ook regelen dat 
als je man een baan

Frans van Beetenj "Toen 
ik eens ging kijken bij 
de kookclub, kon ik met- 
een meeëten. Omdat het 
goed smaakte, besloot 
ik mee te gaan doen.
De sfeer was meestal 
goed en bovendien heb ik 
door de cursus geleerd 
een aantal dingen klaar 
te maken. En als er tijd 
voor was, speelde ik 
liedjes uit mijn jeugd 
op de mondharmonika." 
Bij voldoende belang- 
stelling starten we op 
maandag 3 januari. 
Kosten:ƒ6,50 per keer. 
Bel Bernadette in de 
Reiger. Tel. 845676.

MANNENKOOKCURSUS
boodschappen doen,
groente schoonmaken, 
tafel dekken en afwas- 
sen ٠ Dat dit erg leuk 
kan zijn, kunt u lezen 
uit de reakties van 2 
mannen die vorig jaar 
de cursus hebben gedaan 
Nol Belmon: "In het V O -  
rig seizoen heb ik met 
veel plezier de cursus 
koken voor mannen ge- 
volgd. Onder leiding 
van Marieke en Berna- 
dette hebben wij ons 
ontwikkeld tot ware 
'keukenprinsen' ٠

In januari willen we in 
de Reiger weer starten 
met een nieuwe kookcur- 
sus voor mannen en wel 
op de maandag van 15.30 
tot 19.00 uur.
Deze cursus is bedoel-d 
voor iedere mandie, om 
wat voor reden dan ook, 
graag zijn eigen potje 
wil leren koken.
We willen niet alleen 
aandacht besteden aan 
het koken zelf, maar aan 
alles wat daarbij komt 
kijken, zoals een goede 
maaltijd samenstellen,
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DE PRIJ
OPLOSSING VAN

"streng verboden speel- 
terrein" ٠ Dit uitdruk- 
kelijke verbod hangt op 
het parkeerterrein van 
Paardekooper in de Gil- 
les van Ledenbergh- 
straat 22. Van de 2

OVERSPELEN
Speelgelegenheid heb- 
ben we niet veel in on- 
ze buurt. Ouders en 
kinderen kennen het 
probleem. Je kunt je 
erbij neerleggen, maar 
je kunt er ook iets aan 
doen ٠
We spraken met Hannie 
en Nel ؛ "٦٠  jaar gele- 
den waren er al ouders 
mee bezig. De Gemeente 
wilde wel een speel- 
straat, het stond ook 
in het bestemmingsplan, 
maar er was geen geld 
voor." Hannie, Nel en 
nog wat ouders die el- 
kaar van de peuter- 
speelzaal kenden,
schreven een aantal
nogmaals op te wijzen 
waarom men beslaten had 
nog maar 2ه gulden huur 
te betalen of door he- 
lemaal niet te reageren 
op deze naar intimida- 
tie riekende pogingen. 
Eén voorbeeld؛ Wouter 
kwam in de Lod. Trip- 
straat te wonen nadat de 
vorige bewoners er van- 
wege huurschuld waren 
afgezet. De woning was 
uitgeleefd, maar de ei- 
genaar wilde er niets 
aan opknappen, want 
"hij had al zoveel kos- 
ten gehad" ٠ Sinds au-

EERSTE PAAL
Overigens had de bouw 
al enkele weken eerder 
kunnen beginnen als ٠ - 
penbare werken niet zo 
traag was geweest met 
het uitvoeren van de 
herprofilering van de 
bestrating. Bovendien 
bestond er tussen het 
GEB en grondbedrijf on- 
enigheid over wie de 
verlegging van de elek” 
triciteitskabels moest 
gaan betalen. De bewo- 
ners zijn hiervan de 
dupe geworden.

Cor Bergveld

Op 8 december zal aan 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen (Het Gat van 
Groenen) de officiele 
eerste paal de grond 
in gaan. In die week 
wordt er namelijk be- 
gonnen aan de bouw van 
een blokje woningen die 
bestemd zullen zijn 
voor de bewoners van de 
huizen die staan aan 
het Fred.Hendrikplts. 
Lod.Tripstr. en Fagel- 
str. als dat over an- 
derhalf jaar wordt ge- 
sloopt.

Het begint spannend te 
worden met de 20 gulden 
aktie rond het Fred ٠ 
Hendrikplantsoen. Op de 
laatste vergadering 
bleek dat 6 van de on- 
geveer 30 deelnemers op 
êên of andere manier een 
reaktie van de huisei- 
genaar hebben ontvangen 
Op een handgeschreven 
kaartje of via een kom- 
puterbrief werd met de 
deurwaarder of zelfs 
met ontruiming gedreigd 
De betreffende bewoners 
reageerden door de ei- 
genaar er schriftelijk

2Û GULDEN 
is genoeg

voor deze 
sloopw©ning
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Twee dagen na het feest 
brak 'de pleuris' uit: 
"Onze bloembakken wer- 
den omgegooid en de af- 
zettingen vernield, 
door bewoners die nooit 
bezwaar hadden gemaakt 
en nu opeens tegen een 
speelstraat waren, wij 
hadden steeds gepro- 
beerd het iedereen naar 
de zin te maken, via 
die enquete enz en dan 
krijg je dat. Het had 
een komplete burenruzie 
kunnen worden. We heb- 
ben onze spullen, wat 
er nog van over was, 
maar weggehaald. Nu is 
de straat dan eindelijk 
door de Gemeente aange- 
legd en is het voor 
elkaar. Je kunt je kind 
nu tenminste met een 
gerust hart laten 
fietsen."

Alma Jongerius

WAAR IS DIT

Waar heeft udit ook al 
weer eerder gezien? 
Oplossingen vóör 5 de- 
cember in de bus doen 
bij buurthuis de Reiger 
of één van de redaktie- 
adressen.

dat door hadden, zijn 
we wat 'lastiger' ge- 
worden, op vergaderin- 
gen praatten we net zo- 
lang totdat we toezeg- 
gingen hadden en we 
belden ze dan steeds op 
om te vragen of ze al 
wat hadden gedaan. Je 
moet er dus wel een 
beetje voor drammen. 
"Er waren ook momenten 
dat we het helemaal 
niet meer zagen zitten. 
Bijvoorbeeld toen we de 
bewoners tegen ons kre- 
gen, dat was heel erg. 
We hadden eerst een en- 
quete gehouden en een 
buurtvergadering. Voor 
de weinige bezwaren die 
we hoorden, dachten we 
een oplossing gevonden 
te hebben. In het plan 
hadden we ook extra par 
keerplaatsen opgenomen 
Op een gegeven moment 
duurde het met de Ge- 
meente zo lang, dat we 
besloten een straat- 
feest te organiseren en 
de straat dan ١١١̂ ^^ vast 
zelf af te zetten. Dat 
was natuurlijk enorm 
veel voorbereidings- 
werk, maar het werd een 
succes."

SVRAAG
VORIGE MAAND

goede inzendingen, mag 
A. Jacobs uit deG. van 
Ledenberghstraat de 
fles wijn bij buurthuis 
de Reiger komen opha- 
len.

Ad van Heeswijk

GESPROKEN
brieven naar de Gemeen- 
te, maar zonder resul- 
taat.
"Maar toen kwam er een 
buurtwerker in de Rei- 
ger en hebben we de 
draad weer opgepakt. 
Toen zijn we er hard 
tegenaan gegaan."

S traa tfees t
Wij: Toch heeft het nog 
2 ]aar geduurd voordat 
de speelstraat er was? 
"Dat komt omdat wij ei- 
genlijk veel te fat- 
soenlijk en te aardig 
waren. We 1ieten ons 
door de ambtenaren 
een kluitje in het riet 
sturen. Later, toen we

formatie wil hebben,kan 
kontakt opnemen met An- 
neke Paehlig in buurt- 
hui^ de Reiger, tel. 
845676 of met êën van 
de buren, herkenbaar 
aan het zwarte raamaf- 
fiche.
Luister ook naar de 
Buurtradio op zaterdag 
20 november tussen 5 en 
half zeven. Dan zal Hans 
van Beek meer vertellen 
over de ervaringen met 
zijn sloopwoning en de 
20 gulden aktie.

Alma Jongerius

gustus betaalde Wouter 
nog maar ƒ20,- voor 
zijn sloopwoning. De 
eigenaar reageerde
hierop door te dreigen 
met een incassoburo, 
hetgeen de huurder dan 
٦؟- % rente zou kosten. 

Twee maanden later 
bleek de woning aan 
het gemeentelijk grond 
bedrijf te zijn ver- 
kocht.Wouter blijft 
echter doorgaan met de 
aktie.
Wie in een sloopwoning 
woont en ook mee wil 
doen of eerst meer in-



PEUTER
s p e e l z a a l؛

Iln buurthuis de Reiger 
■is een speelzaal voor 
■kinderen van 2 4 -  .jaar ي
■De speelzaal is 5 och- 
İtenden per week open. 
■Van 9.15 - 12.15 uur. 
*Van de ouders wordt ver- 
wacht dat zij eens in 
de 14 dagen een ochtend 
meedraaien. De kosten 
van de speeizaal zijn؛ 
.3 ochtenden ƒ 8,50
4 ochtenden 1 م ٦ ,oo
5 ochtenden ƒ 13,50
Op het moment zijn er 
 plaatsen vrij ih de؛
Ispeelzaal.
IWanneer u uw kind wilt 
jopgeven, kom dan gerust 
jeven binnenlopen, dat 
[kan ook 's morgens. ه ء  
bel even tel.nr:45676؟ 
'en vraag naar Coby Tjeb- 
bes.

B U U R T  A G E  N D  A أأجعأء £
Het is de bedoeling dat 
op 3 januari in buurt- 
huis de Reiger een cur- 
s^s Engels voor begin- 
ners gaat starten. Ten-| 
minste ؛ bij voldoendel 
belangstelling. We kun- 
nen nog mensen plaatsen 
De cursus is 's middags 
'van kwart over drie tot 
kwart over vier.
Het kost 5 2 , 5 0 م  per 
kwartaal. Tijdens de 
les wordt er gedurende 
een gedeelte uit een 
boek gewerkt (theorie) ٠ 
Het andere gedeelte is 
konversatie (praktijk) 
Tijdens de konversatie, 
behandelen we onderwer- 
pen waar we allemaal 
mee te maken hebben, zo- 
als: kleren, koken, va- 
,kantie, kinderen, kort- 
om waar de belangstel- 
ling van de groep naar 
uit gaat. Buurthuis De 
Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 
8 4 5 6 7 6 .

Uw stukjes voor de buurtagenda inleveren voor 
zondagavond 5 december bij een van de redaktie, 
adressen (zie pag. 3)
Tekst onder verantwoordelijkheid van de inzender

SINTN A 4-E N
is ...en ook 

voor wie niet zoet is 
komt st. Nicolaas op 

 cv. van 28 13.00-16.3ة
 een presentje brengen؛

 in de Reiger. Voor ie؛-
dereen een glaasje bis-l 

 schopswijn, spelletjes؟
 en tombola. Tevens kunt؛

u zien (en kopen)wat dé، 
handwerkclub de afge- 
lopen maanden heeft ge- 

maakt (misschien een 
le^k cadeautje).

Gaarne

mİİmHIIImIIHod maanda■
H B H H d o n d e r d a g  

opvang" V

Wie zoe^
’• ’ " is er "na-4- ’٠٠٠“ - - 

voor kinderen 
van 6-10 jaar in 't 
Trefpunt.
Kinderen kunnen dan in 
het buurthuis komen 
spelen van 4 tot 6 إ  .
Op doriderdag echter 
zitten we met te weinig 
leiding. Ik vraag bij 
dezen dan ook of iemand 
^ij wil helpen met het 
draaien van de klup_، 

het ook opÉ draaien van deklup،
Dan wordt het ook op Toegang ة م3ء5م  
donderdag gezellig. Wil■ opgave voor d 
je iets weten, of

gen? Bel naar 't Tref- W B M M M M W  
punt, tel. 842473■

De ?oolse dans- en 
zanggroep "Sloneczko" 
zoekt nieuwe leden. Ze 
zijn sinds acht maanden 
bezig met een program- 
ma, om er te zijner 
tijd mee op te kunnen 
treden ٠
Ze repeteren iedere 

van acht 
tot tien uur in het 
Hufré“Kwartier,Rombout 
Hogerbeetsstraat 109. 
De artistieke leiding 
is in handen van Mâric 
w. Podsada, die in Polen 
speciale opleidingen 
gevolgd heeft om deze 
dans- en zangkunst op 
anderen over te kunnen 
brengen. Leeftijd؛ van- 
af 17 jaar en kontribu- 
tie ƒ10,- per maand.
Je bent op maandagavond 
welkom om eens te kijken

BALLET
KERST :N  
>E REIGER

ONTBIJT'
LUB؛LUNCHC

e z e n ا6ء 

E; is leuk om naar dans 
ballet op TVtekij- 
L, maar nog leuker is 
• om er zelf ook iets 
aan te doen. En boven- 
dien is het goed voor je 

konditie en lichaams- 
houding؛ Volwassenen 
kunnen lessen in klas- 
siek ballet, . maar op 
moderne hedendaagse ma- 
nier gegeven, volgen ٠ 
Behalve op klassieke 
muziek, dansen we ook

Iop eigentijdse muziek. En wel op donderdag 
vond in de 1e Nassau- 
straat 5-7.

Voor nadere inlichtin- 
gen tel.825478, b.g^g. 
410450 (tussen 16 en 
18.30 altijd aanwezig.

yoom pp*»،—
Volgende week *

24 november, bestaat de 
houthandel van der Bijl 
aan de Gilles van ke-؛ 
denberchstraat 16,5 jaar 

Van harte "ص' '
Op de rijke ge- ؛teerd 

schiede^s van dit be- 
drijf komen wij in.een 
volgend nummer terug.

m m m m m m rnm m m m m m m

Elke woensdagmiddag 
wordt er voorgelezen in 
de buurtbibliotheek. 
Als je tussen de 6 en 12 
jaar oud bent, dan kun, 
ie daar naar toe. Je 
moet dan wel voor kwart 
over twee binnen ziin. 
De bibliotheek zit in 
de Koperen Knoop, van 
Limburg Stirumstr.119.

Zaterdag 25 december 
nodigen wij u uit 1e 
Kerstdag op een gezel- 
lige manier te vieren. 
Het programma is als 
volgt: vanaf half elf 
ontvangst met koffie en 
kerstbrood, dan zal het 
dameskoor iets ten bes- 
te geven, Waarna een 
lekkere lunch volgt.
's Middags is er een 
voorstelling. Gelegen- 
heid om uw beste been- 
tje voor te zetten is 
er ook. Dansje, drank- 
je, hapje, enz. Rond 
zes uur bieden wij u 
een diner aan, ijs toe 

afsluitend koffie. 
De kosten zijn ƒ25,- 
Het İŞ ook mogelijk 
om een gedeelte van 
de dag bij te wonen, 
vanaf ٧ ٠ ٥ ٥  tot 17.00. 
Dat kost ƒ6,- (inklu- 
sief drankje).
Voor deelname kunt u 
zich voor 12 december 
opgeven bij buurthuis 
De Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65, tel. 
845676. !■Miiiiiiiiiirr

Sinds vier weken zijn 
we nu bezig op zondag- 
morgen met de Ontbijt- 
kunchklup.
Lieve mensen, wat' is 
dat gezellig en.. lek- 
ker 1 ءءصءة ٠٠٠٠٠٠؛ »We komen om ongeveer ٦٦
uur en drinken dan eerst 
koffie met elkaar. Daar- 
na gaan we aan de ge- 
zei lig gedekte tafel• 
zitten en is het smul- 
len geblazen. Elke week 
een uitgebreide brood-، 
maaltijd en altijd iets؛ 
lekkers erbij, bijv.؛ 
kaastaart> gevulde
flensjes of een lekker 
soepje, Komt u vooral 
eens meeproeven. Na ëên 
keer zult u ook tot de 
vaste bezoekers 'gaan 
behoren'. En om de kos- 
ten hoeftuhet niet te 
laten., ƒ 4,50.
Wilt u wel de eerste 
keer even bellen voor: 
vrijdagochtend 10 uur 
(in verband met de in- 
kopen). Tel.: 84.56.76١ 
Namens de ontbijtlunch- 
klup. Helen van Wijk.

KEEST IN  TREFPUNT

IS A L T IJ D W A T

Buurtradio in 'Ons Huis' 
Scholeninformatiemarkt 
Houthandel v.d.Bijl 165 jr 
Hannie Schaftherdenking 
Demo Alleenstaande ouders 
Sinterklaas in de Reiger 

Schooltelevisie 
1e Paal in gat van Groenen

20 november؛
23 november:
24 november:
2 7 november:
27 november:
28 november:
:december آ؟ج 9 6
8 december:

* Do^erdag 23 december 
9.30-12.00 uur: kerşt- 
stukjes maken metMevr. 
van de Berg٠ Kosten؛ 
ƒ3,50 (neem zelf een 
potje, bakje, plankje, 
of iets dergelijks mee) 
Bel even als je mee wilt 
doen, zodat we weten 
hoeveel' materiaal we 
moeten aanschaffen. 
Buurthuis 't Trefpunt, 
3e HugodeGrootstr. 5, 
tel. 842473.

Na groot sukses vorigggg 
jaar ook nu weer in d e - ,  
cember 2 ochtenden o m .  
leuke dingen te maken, 
i.v.m. de Kerst. ٣
* Donderdag 16 december 
9.30-12.00 uur: kaarsen 
dompelen, kaarsen ver- 
sieren, kerst- en menu- 
kaarten maken. Met 
Guillaumette van Geyt. 
Kosten: ƒ3,50 (materi- 
aal bijenwas apart af- 
rekenen).
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KLAS DOOR
DAN

diebeurzen en opleidin- 
gen, die je voor een be- 
paald beroep nodig hebt 
Verder heeft ook de 
bibliotheek en onder- 
wijs aan volwassenen 
een kraampje op de 
markt.
Turks en Marokkaans
's'Avonds van 6-9 zijn 
er Turks en Marokkaans 
sprekende tolken op de 
markt aanwezig en wor- 
den er videofilms over 
het Voortgezet ©nder-^ 
wijs gedraaid met Turk- 
se en Marokkaanse 
tekst, Ook zijn er Turk- 
se en Marokkaanse fol- 
ders over het Voort- 
gezet Onderwijs be- 
schikbaar. We hopen dat 
daardoor ook deze OU- 
ders zich kunnen infor- 
meren over de mogelijk- 
heden voor hun kind na 
de zesde klas.

Klassen overdag
Overdag kunnen de zes- 
de klassen met hun leer- 
kracht een bezoek bren- 
gen aan de scholenin- 
formatiemarkt٠ De be- 
doeling is dat de kin- 
deren dan al op school 
vragen hebben bedacht 
over het Voortgezet On- 
derwijs, waar zij op de 
markt antwoord op wil- 
len krijgen.

Meer informatie
u kunt, als u verder 
nog vragen hebt, kon- 
takt opnemen met de 
school van uw kind of 
met het ABC-team Oud- 
West, 1e Nassaustraat 5 
tel. 86©3'46 en 860324.

wijs, waar kinderen na 
de lagere school naar 
toe kunnen gaan. Dit 
zijn de LTS, de Huis- 
houdschool,deL؟AO, de 
MAVO, de HAVO, het Athe- 
neum en het Gymnasium, 
de Middenschool, de 
IVKO, de Detailhandel- 
school, de Land- en 
Tuinbouwschool, de Gra- 
fische school, de ban- 
ketbakkersschool, de 
school voor Mode en Kle- 
ding en de Meubelma- 
kersvakschool٠ 
Op de markt heeft elke 
soort school een aparte 
kraam. Daarin kunt u 
praten met leerkrachten 
van die school. Wat je 
op die soort school kunt 
leren, of je na die 
school verder kunt le- 
ren, welke beroepen je 
erna kunt doen, wat het 
ongeveer kost, enz. Ook 
kunt u er terecht 
vragen over b.v. stu-

Ook dit schooljaar or- 
ganiseert het ABC-team 
Oud-West samen met 
scholen voor Voortgezet 
Onderwijs en buurtin- 
stanties in verschil- 
lende buurten Scholen- 
informatiemarkten. Eên 
daarvan is voor ouders 
■en leerlingen uit de 
Staatslieden- en de Hu- 
go de Grootbuurt. Deze 
markt is op dinsdag 23 
november in de Koperen 
Knoop, van Limburg sti- 
rumstraat 119.
Overdag bezoeken de 6e- 
klasleerlingen de markt 
met hun schoolklas, 's 
Avonds, van 6 tot 9 uur, 
kunnen ouders er met hun 
kind terecht.

W at is zo ’n markt?
Op de scholeninforma- 
tiemarkt kunnen uw kind 
en u informatie krij- 
gen over alle vormen 
van Voortgezet Onder
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ق v أ M İ م اءصزثث،ل دا بانقق ا ث ز ل ل

سم ا ميذ تال * 1 من لمرجو ا ء ق ا ا ل م وا ن ••ا سى د ل ر حف مسية أ ي
ا م و ل ع م ل ي ا ت ا ت ت ل م ظ ل ن و م ا ح ي ل ع ت ثا ا ل * نوى ل

م ا ن ا ،أ ي ل ع ت و نوى،كما لظ ا ل وم ه ى ، معل حتو ى ي ختلفة ع نوا ١ ط ي وا م  يمكن لت
ذ ي م ل ت ل ق ن ا ل ح ت ل د سيا ي ح م ا ب ي ل ع ت سد ١ ل  ٠ تي ا ال

ب ا ول،إذ ع ج جه من كل على ي م ا نوع د وي>حذم يحرف ن ١ مر اي يب ب ل ح م ن  ل
ح ا ممال ا ل ن ش ته ألب ب ح جن ت ل ي د ١ ك ن ر ا م ل ي غ ح ا ل ف نا *ل

ذ وفى ،/ جد مسيق ال ا ه ه و ق عغا معلمون ي ذ ا ي ن ل سا ي  اعطا فى همون سي
ت ا ا م و ل ح م م ا ع نوا ا حول ل ي ل ع ت ة ل ف ختل م د خي ال م ل ة لظ 1رس ا ا ي  ن

د وحول ل ة را ا ي ا س ت ن ل ك طفلمك ي ا ن ا ل ق ل ت ي ا رف لمصا وا ها ي ت  ل
م ك ل ذ ر م ب و ، ك ف ل ئ ث  س

ذ وتنخلم ١، ة ال ا ه ه ي س م ل م م ك ق ف و  ، س
ت وق—سس) دت عى وتد ما و ل ع م ل ل ا سا ح * ر دا ع ل  ٠ ا

ة مد ولكل * م ن ا ص خا ن هكا ر جد ي و ة ي ذ ت ا س صا ا ٠العطا ا و ممل  ت ل
ل زمة ال ا و م مد ح ب ت س ٠ ر

ن ك م كم ي ا ا ل م ب ف ما ا طلهب ي و عل ب ل ت ل و ذ ١ ة عد مما ٠ ح ي م ل ت ي ل طا ١ ق ة ل ع ل
ز جهي د وت ل ح ،لحرف وا ن لمهم ا ،روس ا من  ٠ تيتيرها ال

ش ،ر م معذ تال وح س ق ل د ١ ا ا م ر ل ب * م ن ن ا يقومون س ي ن ذ رة ب  ٠ را نميا ق آلسوا ا ه ه

م، ما 1وخت >ع ك ؛ ب ح ر ى مرة ن ر خ ذ لزي؛ارة ا ة ه ه سي م آل ،لميسمه ا ا

ى وا ا ا ل ق ل ٠ ل

Koperen Knoop,
ل ت ما ملغلب ا ،٠٠٠٠* ٠ و د ا ح ف من رسني،ظيم ا مل ر V• Limburg Stîruınsfcr * ١ ٦و ط

. . . . . . 6-9 23 nov. avond
ة رسن ا مد ختلف ا ا وممكز م غ ط م ة والمسماعد رة ال ي ل ع ت ل ل

ت ا ما و عل م ل ل و ذ ووقت ن هكا ح جد مسيق ال ا ٠ ه و ة ا لورقة إ ت حي م مب ل  X
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6. SINIFTAKİ TURK OGRE
Değerli Veli,
Çocuğunuz şu anda ilkokulun 6.sınıfında okuyor. Gelecek yıl bu okulu 
bitirip başka bir okula gidecektir. Fakat hangi okula gidebileceğini 
belki de bilmiyorsunuz.
Tabii ki siz ؟ocuğunuz için en iyi ve en uygun okulu seçmek is tersiniz 
Bunun için 6. sınıf i bitirecek olan frencilerin veli lerine orta 
dereceli okullar hakkında bilgi veren bir toplantı yapılacaktır. 
Çocuğunuzu gönül rahatlığıyla giderebilmeniz için Hollanda ,da 
ilkokullardan sonra hangi okulların olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Bu yüzden bulunduğunuz semtte veya çocuğunuzun gittiği okulda orta 
dereceli okullar hakkında bilgi veren toplantı akşamları yapılmaktadır 
Bu toplantı akşamlarına Hollandacada SİM (Scholeninformatiemarkt)

AKTIE ALLEENSTAANDE OUDERS
- Meer en betaalbare 
kinderopvang,

- Werk en scholing voor 
alleenstaande ouders

Wij roepen dan ook ie- 
dereen op om mee te doen 
aan de demonstratie/ma- 
nifestatie op zaterdag 
27 noveiflber. Verzamel- 
plaats؛ Museumplein 11 
uur. Manifestatie: Pa- 
radiso. Weteringschans
6 {Crèche is aanwezig) 
Namens het aktiekomité

gramma in theater De 
Wintertuin, Stations- 
plein ٦٠٠ in Haarlem. 
Het programma begint om 
11 uur ,s morgens. u 
kunt dan kijken naar de 
film ,het meisje met het 
rode haar' (naar de ro- 
man van Theun de Vries) ٠ 
Verder zal er gesproken 
worden over ؛ onderwijs 
en fascisme, over fas- 
cisme in landen om ons 
heen en natuurlijk over 
hoe het verder moet met 
de anti-fascistische 
strijd in Nederland. 
Het geheel wordt geor- 
ganiseerd door het ANiTV

opgelopen. De buro's 
zullen daarom in de toe- 
komst niet of nauwe- 
lijks meer kunnen wer- 
ken.

Eisen
Daarom protesteren wij 
^egen de bezuinigingen. 
Wij eisen:
- Behoud van het Fiom- 
werk, zoals dat nu 
gebeurt,

- Verhoging bijstands- 
nivo.

Op zaterdag 27 november 
wordt Haï^nie Schaft 
herdacht ٠ Hannie was 
verzetstrijdster {*het 
meisje met het rode 
haar1) en werd op 1 7 a- 
pril 1945 door de Duit- 
sers vermoord. Ze werd 
24 jaar.
De herdenking vindt 
plaats 's middags om 3 
uur in het Kenaupark te 
Haarlem bij het monu- 
ment, dat Truus Menger 
(een verzetsvriendin 
van Hannie) voor haar 
gemaakt heeft. 
Voorafgaand aan de her- 
denking is er een pro-

A^eenstaande ouders en 
medewerkers van de 
Fiom-buro’s en opvang- 
tehuizen protesteren 
tegen de bezuinigingen 
die hen bijzonder 
zwaar treffen. 
Duizenden alleenstaan- 
de ouders enhunkinde- 
ren leven onder het be- 
'staan sminimum.Door al- 
lerlei bezuinigingenop 
de bijstandsuitkerin- 
gen en de hoge woonlas- 
ten wordt dit probleem 
steeds knellender.
De mogelijkheden om aan 
deze slechte positie 
iets te veranderen wor- 
den voor éénoudergezin- 
nen steeds kleiner, zo 
niet onmogelijk, omdat 
er steeds minder be- 
taalbare kinderopvang 
komt en geschikte ar- 
beidsplaatsen ontbre- 
ken.
De'Fiom-buro's en te- 
huizen geven al jaren 
hulp en ondersteuning 
aan éénoudergezinnen 
en bij (on)gewenste 
zwangerschap. Op deze 
hulp wordt nu ook be- 
zuinigd. In 1983 zullen 
de opgelegde bezuini- 
gingen voor de buro's 
tot over de 30% zijn

HANNIE SCHAFT-HEB
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NCILERININ VELİLERİNE
denilmektedir.
Bilgi verilecek akşam tüm ©rta dereceli okullar toplantı yerine 
gelecek, kendilerini tanıtacaklardır. Her okuldan aŞretmenler, Türk 
Öğretmenleri veya tercümanlar da bu toplantılara katilacaktır. ه  akşam 
çocuğunuzu göndermek istediğiniz okul hakkında ؟٠ ^ geniş bilgi 
alabilirsiniz.
6. Sınıfı bitirecek olan öğrencilere aynı gün bu konuda bilgi ve 
rilecektir. Fakat isterseniz bilgi verilecek alşam çocuğunuzu da 
beraberinizde getirebilirsiniz. Koperen Knoop, V.Limburg Stirumstr. 119 
ه  gn görüşmek üzere, selamlar. 23 nov. avond 6-9
~~ "' hakkında bilgi veren toplantı akşamlarını okullar ve ABC 
(Eğitimi yönlendiren ve bilgi veren Merkez) düzenlemektedir.

alleenstaande ouders, ؛ straat 2 ٦ 2, telefo©n 
Wil de Lange, Barentsz-142155 ه.

DENKING

BRIEF 1
Hallo,
Wat leuk dat jullie aan 
een oudere buurtbewoner 
een reaktie gevraagd 
hebben ove^ hoe men 
vroeger woonde.
'k Ben ook benieuwd 
naar het boekje van het 
Weduwenhofje dat zelfs 
al op bestelling ge- 
kocht moest worden؛
Ik vind jullie krantje 
er altijd heel goed uit 
(blijven) zien en ,ge- 
zellig' ingedeeld. Ook 
het formaat vind ik fijn 
(vooral vergeleken bij 
de andere krant die we 
krijgen)٠ "Ga zo door" 
zullen we maar zeggen 
en hartelijke groeten 
van H. Hengeveld.

BRIEF 2
Bij dezen willen wij u 
hartelijk danken voor 
de assistentie en lay- 
out bij de vervaardi- 
ging van het boekje, 
uitgegeven ter gelegen- 
heid van het Eeuwfeest 
der Weduwenstichting, 
thans Hugo de Groothof. 
Met vriendelijke groet 
Bewoners en bewoonsters 
1e HugodeGrootstr.13.
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willen en die dagelijks 
racistische tendenzen 
signaleren en bestrij- 
den.
Ter gelegenheid van de 
herdenking is een Anti- 
Fascisme Krant versche- 
nen bij het jongeren- 
blad Jeugd. Een dikke, 
mooie en informatieve 
krant ٠ Voor één piek te 
verkrijgen op Spuistr. 
47a te Amsterdam (tel. 
225799) .

Voor het ANJV is Hannie 
Schaft het symbool van 
jongeren in verzet. De 
herdenking is niet al- 
leen bed©eld als eerbe- 
toon aan wat zij voor 
onze vrijheid heeft ge- 
daan. De herdenking is 
ook bedoeld om op te wek 
ken ervoor te zorgen 
dat het fascisme nooit 
meer een kans mag krij- 
gen en om te laten zien 
dat er veel mensen zijn 
die keihard tegen het 
fascisme zullen vechten 
Zo zullen er ook jon- 
geren zijn die wel door 
hebben wat fascisten
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waarvan ze een adres 
hebben.Ook de buurt- 
krant riep bewoners 
op om mee te doen. 
Demensen die rea- 
geerden, hebben een 
redaktie gevormd en 
zijn aan de slag ge- 
gaan: onderwerpen 
verzinnen, mensen 
zoeken die wat van 
zo'n onderwerp afwe- 
ten, enz.

2 0  NOVEMBEB 
BUURTRADIO

Programma
In het programma 
komt aan de orde: 
wonen in de buurt, 
muziek van buurtbe- 
woon(st)ers, hoe is 
het als je geen werk 
meer hebt, vrouwen- 
aktiviteiten,onder- 
wijs, korte berich- 
ten en de buurtagen-

Hans Hartman

5-6.40 UUR 
FM 94,3 MHz

maken.
Een paar weken geleden nam ra- 
dio STAD kontakt op met het 
Wijkcentrum en deed het voor- 
stel van de uitzending. Het 
Wijkcentrum schreef daarna 
alle buurtbewoon(st)ers aan,

Morgen, zaterdag 20 
november, wordt van 
5 tot tien over half 
zeven het programma 
Buurtradio door Ra- 
dio STAD recht- 
streeks uitgezonden 
vanuit Buurthuis Ons 
Huis, van Beuningen- 
plein 103.

Uitnodiging
Voor zover er plaats 
is, kunt u bij de 
uitzending aanwezig
B^rtradio wordt ge- 
maakt door een re- 
daktie van buurtbe- 
woon(st)ers. Bedenk 
dus dat het een ama- 
teur-radioprogramma 
is.
Als de opzet slaagt, 
dan overweegt radio 
STAD er een vast on- 
derdeel van de pro- 
grammering van te

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Cler^straat 2 4 ,  tel. 12 os  22

tenburg
BANKETBAKKERIJ

Frederik 
Hendrikstraat 90

tel. 824498

SPECIAALZAAK 
Fijne Vleeswaren en Kaas

Beaujolais Primeur 95ةمم
Kwaliteit ENORM ٧

groot assortiment salades
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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en؛achtste jaargang nummer t

plaatsen (zoals het 
plan nu is), maar met 
140 te bouwen. Want al- 
leen dan komen mensen 
uit de buurt ook in 
aanmerking. Bij 90 
plaatsen komen alleen 
bewoners uit huizen die 
gesloten worden, aan 
bod. Het adres van het 
komitee verzorgings- 
huis: Wijkpost voor Be- 
jaarden van Boetzelaer- 
str. 49. tel. 844352.

VERZORGINGSHUIS
te praten over de plan- 
nen is er een komitee 
opgericht. Hun eerste 
wapenfeit is een pe- 
titie, ondertekend door 
600 mensen, die aange- 
boden wordt aan de wet- 
houder voor bejaarden- 
zorg, mevrouw kuimstra. 
Daarin pleiten zij om 
niet een huis met 90

TENTOONSTELLING
res over die landen. 
Verder informatie over 
de aktie voor een olie- 
boycot tegen Zuid-Afri- 
ka. Ook is er een klei- 
ne fototentoonstelling 
over de terreur van het 
Zuid-Afrikaanse leger 
tegen de bevolking van 
Angola.

Tot 17 december is er 
weereen tentoonstel- 
ling in de buurtbiblio- 
theek, van Limburg sti- 
rumstraat 119. Het on- 
derwerp is dit keer: 
zuidelijk Afrika {An- 
gola, Zimbabwe en Zuid- 
Afrika). Er zijn affi- 
ches, boeken en brochu-

Achter in de van Rei- 
gersbergenstraat ligt 
nu (nog) de Bestra- 
tingswerf. Daar zou in 
de naaste toekomst een 
verzorgingshuis voor 
bejaarden moeten komen. 
Het beleid van de ge- 
meente is erop gericht 
om bejaarden zo lang 
mogelijk in de ver- 
trouwde omgeving te la- 
ten wonen.
Niet alleen de bewoners 
van zo'nhuis, maar ook 
mensen die zelfstandig 
wonen, kunnen gebruik 
maken van voorzienin- 
gen, zoals maaltijden 
rekreatie, badgelegen- 
heid en eventuele korte 
opname bij ziekte.
De stichting Zonnehof 
is bereid om in onze 
wijk te bouwen. Om mee

7mcATT/&RP(K£H^
س5و حءأإآمحم/ا س م أ م ي س ز ^ا

س ل
٠٩ T7VAN؛ 

t 3,B5؟؟
joûR\ ٠ ٦

و,أتآمة

ص ل ؛

m u & ı s s i
و5ة2آ. 1W0؛؛PE؛H060 9£ &gpoTST£ftAr9 020-ب

Nieuwe Kollektie
FIETSJES voor de allerkleinsten إ  

Galley sport kiep ƒ49,95
Driewieler met brede wielen ƒ39,95 
Autoped met zitje ƒ65,00
Motokiep, prachtig ص  ƒ75,00

GROENEWOUD
GAZELLE- EN PEUGEOTDEALER
2e Hugo de Grootstraat 12 

tel. 84 42 70
* Altijd gebruikte fietsen en 
bromfietsen voorradig

* REPARATIES binnen 24 uur gereed
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MARIA 
ANNELIES

Heten u welkom in 
uw BUURTCAFÉGYM

DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING 
WADO ام<ا KARATE. INL. TEL: 171752 

OMG. ^RE□. HENDRIKPLANTSOEN

SNACKBAR DE 2e HALTE
TELFRED. HENDRIKSTRAAT 51؛:

fricandel 

kroket 
patat

Geopend: 1 1  ٧٧^ ’S ،ERGENS - 1  ٧٧R ’S NACHTS



VOEDINGS ص WIJZER و
BROOD,KAAS, EIEREN, 
M E^, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLES VAN 
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten 

Hugo de Grootplein 20

voor al uw sanitair
en Doe Het Zelf Art.

DOUCHEGORDIJNENo.a.
BADMATTEN - MENGKRANEN ETC.

loodgieter

REVE
3 hugode groot- 

straat 15

teL 8426 06

T1S3EEEMN
s n t A A n i

Klagen over al ،11e rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt. Met z’n allen.
*t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de sehoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het sch©©n:

Haal eens een bezem over ٧١٧ 
eigen stoep, leer uw hond ”het” in 
de goot te doen, zet de zak di€ht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
^pierbakken (ze staan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ,t is hun werk,
™ en ze doen het graag أ
=دت1
/TftÜ/REHHGinGam/TïROffln 2e ̂ ̂ وال0 e Grootstraat, te(. 84 91.
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SŶ eeM

pe£S؟CG؛?£Vtf7ec إل ما م ب أ ا ا أ آ ا ة AVZBS U آ E F S T ا)\€.ميبج6ة
.{M M o iïS T R A T ie m m  m ö ï S L o 7 £ K J

v e z B E L U K e h j. ا م £ ال ع ال ا جم م ص £ب

w & t s J S S iS if f i- Ê ê m m

D O N P £ ( ïO A e A \fO H D  K O O P M O N P

en v e rtro u w e n ، ٠٠٠٢ «٢٢١؟

w


