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geoefend moeten worden. 
Duizenden handtekenin- 
gen, honderden brieven' 
aan de wethouder, zo- 
ie^s? Wij weten het nog 
niet en vragen u om İ- 
deeën en om Steun om ze 
uit ^e voeren.
Geen aktie Vöeren en u 
weer om geld vragen kost 
or.s grote moeite {het 
gaat trouwens om bijna 
ƒ8000): ook op Uw giro 
zal we! niet zoveel 
staan in deze tijd van 
verslechteringen. Wé 
vragen u.alleen of ü het 
op prijs heeft gesteld, 
maandelijks een krant 
te krijgen en of u zich 
eventueel wilt inzetten 
om de krant te behouden. 
Tot slot wensen we u 
prettige feestdagen 
toe.

De redaktie.

Buurtbewoners > 
Alstubliefti De 11e en 
laatste buurtkrant van 
'82. Misschien is het 
ook het laatste jaar ge~ 
weest dat we 11 buurt- 
kranten uitbrachten.
De gemeente wil nl. onze 
subsidie bevriezen of 
verlagen en dat zou kun؛- 
nen betekenen dat er 
volgend jaar maar 7 of 
minder buurtkranten ko- 
men. Wij willen dat niet 
want wat bëtekënt dat in 
de praktijk? Buurtge- 
beutertenissen 2 maan- 
den van tevoren aan- 
kondigen en 2 maanden 
na dat het verslag. 
Maar wat moet je tegen 
zo٠ ٨  subsidiebeleid on- 
d^rnemen? De gemeente 
lijkt vastberaden in 
z’n bezuinigingsplan- 
nen ٠ 'Er zou grotere d^^k 
dar، doorheen op ze uit-
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Buurtkrant Hugo de Groot

SLOOP/NIEUWBOUW 
FAGELSTR. UITGESTELD

behandeld moeten worden 
door de Kroon. Voor fa- 
se I maakt dat niet zo 
veel verschil omdat de 
gemeente in sommige ge- 
vallen vooruit mag lo- 
pen opzo'n kroonproce- 
dure. Maar voor fase III 
maakt het helaas wel wat 
uit omdat nog niet alle 
grond in handen van 
de gemeente is en er 
juist tegen dit gedeel- 
te van het plan bezwa- 
ren zijn. Enkele van de- 
ze bezwaren zijn, het te 
hoog maken van het ge- 
deelte op de Nassauka- 
de, het rechttrekken 
van de rooilijn in de 
Fagelstraat en het niet 
verbreden van deze 
straat.

Vertraging
Daarom kan de gemeente 
niet beginnen met het

III) komt nu in de knel.
Bestemmingsplan

Om één en ander mogelijk 
te maken, heeft de ge- 
meente voor een gedeel- 
te van het blok een be- 
stemmingsplan gemaakt. 
Hierin bevinden zich 
fase I en III. Tegen dit

bestemmingsplan zijn 
echter bezwaarschrif- 
ten ingediend, die nu

Op 2 december ging in 
het Gat van Groenen aan 
het Fred. Hendrikplant- 
soen de laatste paal 
met een feestelijk tin- 
tje de grond in. Ieder- 
een die zich de afgelo- 
pen tien jaar heeft in- 
gezet om daar sociale 
woningbouw mogelijk te

maken zou tevreden kun- 
nen zijn. Helaas is dit 
niet zo, want eind no- 
vember werd bekend dat 
het met een bouwplan in 
een ander gedeelte van 
het blok niet zo goed 
gaat.
Het blok bestaat uit 3 
gedeelten. Eerst wordt 
fase I gebouwd in het 
gat van Groenen ٠ Dan 
volgt fase'll, sloop en 
nieuwbouw van Frederik 
Hen^rikplantsoen 40 t/m 
54, Lod. Tripstraat 2 
t/m 16 en Fagelstraat 
37 t/m 49. Als fase III 
tenslotte worden ge- 
sloopt en nieuw gebouwd 
Fagelstraat 1 t/m 35 en 
Fred. Hendrikplantsoen 
2 t/m 14. Hierdoor ko- 
men er wat huizen op de 
Nassaukade bij. Dat 
laatste gedeelte (fase

Wat de uitwerking van de vertraging van het be- 
stemmingsplan voor deze mensen betekent, kunt 
u op deze foto zienï Een zeer slechte w.c. en 
douchecel die uitkomen in de keuken.

Fagelstraat



achtste jaargang nummer etf

bouwblok.
De gemeente houdt dan 
ook eind januari een 
voorlichtingsavond om 
êën en ander toe te 
lichten. Het ل و  wel van 
belang dat dan zoveel 
mogelijk bewoners hier 
naar toe gaan om hun 
klachten en eisen ken- 
baar te maken. De juis- 
te datum van deze avond 
zullen we bekend maken 
in de buurtkrant٠ Te- 
vens beloofde de gemeen 
te in januari een krant- 
je in de Fagelbuurt te 
laten verschijnen waar- 
in staat wat er precies 
aan de hand is.

€or Bergveld

meer beschikbaar is in 
de buurt. Bovendien 
zitten de mensen aan het 
Frederik Hendrikplant- 
soen minstens 6 jaar 
tegen de achterkant van 
de nieuwbouw te kijken 
die juist gestart is. 
Nieuwhouw die 6 jaar 
lang op een afstand van 
6 meter staat van hun 
voordeur.

Voorlichting
Dit kan natuurlijk niet 
zeker niet in een pro- 
ject waarbij zelfs een 
stuk plantsoen is opge- 
offerd om te kunnen vol- 
doen aan de nieuwe norm 
betreffende de minimale 
afstand binnen het

onteigenen van de grond 
Hiervoor moet eerst het 
bestemmingsplan worden 
goedgekeurd. Beide pro- 
cedures (onteigenen en 
bestemmingsplan) duren 
ieder 2 jaar, samen dus 
4 jaar en misschien wel 
langer. Door deze ver- 
traging is de tijd tus- 
sen fase I en III6 jaar 
geworden. Dat kan bete- 
kenen, dat de bewoners 
van Fagelstraat ٦ t/m 
35 en Fred. Hendrik- 
plantsoen 2 t/m 1 4 niet 
mogen doorschuiven naar 
fase II maar nog langer 
in slechte huizen mogen 
wonen ء En dat er mis- 
schien voor hen hele- 
maal geen nieuwbouw

BUURTGESCHIEDENIS
HET PLANTSOEN

als wij die nu kennen. 
Maar de aanleg van het 
plantsoen betekende ook 
het begin van het einde 
voor de vele molens die

voor het publiek open- 
gesteld. Het kreeg de 
naam Frederik Hendrik-

De aan- 
bedroegen:

plantsoen.
legkosten

hier in de vorige eeuw 
stonden.

Huizen voor molens
De bebouwing rond het

f 39.343,98.
Het Frederik Hendrik- 
plantsoen kan dus be- 
schouwd worden als het 
begin van de buurt zo

Bij de behandeling van 
de begroting voor 1885 
keurde de gemeenteraad 
het voorstel goed om een 
park aan te leggen aan 
de Nassaukade, tegen- 
over het voormalig bol- 
werk "de Karthuyzers". 
Men wilde met de aan- 
leg het bouwen aan.de 
overzijde van de Sin- 
gelgracht stimuleren. 
De grond voor het park 
had de gemeente voor 
een deel gekregen door 
de Singelgracht 'recht 
te trekken' ٠ De rest 
van de grond kwam in ge- 
meentebezit door aan- 
koop van de molenwerven 
"de Vergulde Haring" en 
"de Vlijt. In zeer korte 
tijd kwam het park 
van (of uit) de grond. 
Hoewel in de naaste om- 
geving nog geen enkel 
huis was gebouwd werd 
het park in april 1886



Buurtkrant Hugo de groot

het bezit van de firma 
J.G. Schreuder. Door 
ruiling kwam de grond 
in gemeentebezit. Voor 
de sloop van de beide

en in het aangrenzende 
blok de molen "De Wind- 
hond". Deze molens en 
de molenwerf van "De 
Dommekracht" waren in

plantsoen is nogal 
moeizaam tot stand ge- 
komen. Voor elk blok dat 
de gemeente wilde bou- 
wen moest eerst over- 
eenstemming worden be- 
reikt met de eigenaar 
van de grond, meestal 
een molenaar. Dat ging 
niet altijd even gemak- 
kelijk. Zo heeft de ei- 
genaar van de molen "De 
Wolf", >ت . Gerritsz. Jr. 
maar liefst negen jaar 
met de gemeente onder- 
handeld. Pas in 1894 
kwam het tot een over- 
eenkomst. De huizen, 
nummer 12 en 14 aan het 
Frederik Hendrikplant- 
soen zijn door deze mo- 
lenaar (illegaal) op 
zijn werf gebouwd. La- 
ter zijn ze in de be- 
bouwing opgenomen.
In het ontworpen bouw- 
blok tussen de !،odewijk 
Tripstraat en de Gerard 
Schaepstraat stond de 
molen "De Dommekracht"

"De Wolf" aan de Buitensingel bij het huidige Frederik 
Hendrikplantsoen in 18 74, zes jaar voor hij gesloopt zou worden.
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gegrond bevonden. De 
fabriek, die inmiddels 
door brand was stiige- 
legd mocht niet eerder 
weer gaan draaien "voor 
en aleer op behoorlijke 
wij ze maatregelen waren 
genomen om herhaling 
van billijke klachten 
wegens die uitdampingen 
te komen" ٠

Uit het slot van de 
brief van de verontrus- 
te molenaars blijkt dat 
zij oog hadden voor de 
ontwikkelingen in hun 
buurt. Dat was alleen 
niet voldoende. De mo- 
lens zijn verdwenen. 
Ook nu zijn er aller- 
lei ontwikkelingen 
gaande, zeker rond het 
Frederik Hendrikplant- 
soen. Het is te hopen 
dat de bewoners daar 
niet alleen oog voor 
hebben maar ook probe- 
ren om die ontwikkelin- 
gen zelf mee in de hand 
te houden. Anders 
blijft er voor hen niet 
meer over dan voor de 
molenaars. WIND.

John Faasse

stroom van damp kan 
uitwerken, of de krater 
van de Vesuvius open- 
gaat, en waar die stroom 
door de wind wordt heen 
gedreven onmogelijk 
mensch of beest kan 
blijven leven. Waarom 
hun eerbiedig verzoek 
is of hierin door het 
Ed. Achtb. bestuur de- 
zer stad mag voorzien 
worden bij vernieuwing 
Ued. Achtb. opmerkzaam 
makende dat het daar- 
stellen van fabrieken 
in de nabijheid van 
Zaagmolens die laag bij 
de grond staan een ze- 
delijken moord is en 
er reeds weder sprake 
is om een Soda fabriek 
voor de Heeren Coppe- 
naai en Cie op te rig- 
ten waarvan zekerdere- 
volgen zullen zijn het 
buitenwerking stellen 
of sloopen der Molens 
daar vroeger deze gron- 
den niet aan dusdanige 
fabrieken maar alleen 
voor Molens is afge- 
staan hetwelk doende." 
De klacht werd door 
het gemeentebestuur

molens en de twee 
knechtswoningen werd 
in 189 7 ƒ 425,49 be- 
taald. Het volgend jaar 
werd het ٠ ronde' ge- 
deelte van het plant- 
soen aangelegd.

Vesuvius
Voordat het blok tussen 
de Amalia- en Kostver- 
lorenstraat benut kon 
worden had de gemeente 
de grond van de Neder- 
landse Koolteerstoke- 
rij nodig. In 1860 was 
vergunning verleend om 
op het terrein van de 
voormalige molen "het 
Schaap" een koolteerfa- 
briek op te richten، 
Het volgend jaar al 
we^d de fabriek in wer- 
king gesteld en "ver- 
spreidde zware en on- 
draaglijke dampen". De 
eigenaar van de in de 
buurt gelegen molen 
"De Oranjeboom" wendde 
zich met een protest- 
brief tot de gemeente. 
De brief was door bij- 
na alle molenaars uit 
de buurt ondertekend. 
Hier volgt die brief؛
"Aan de Weledel Acht- 
bare Heeren Leden der 
Gemeenteraad van Am- 
sterdam. Geven de on- 
dergeteekenden, bewo- 
ners der buitenwijk 
buurt WW met verschul- 
digde achting en eer- 
bied te kennen؛ dat 
door de plaatsing van 
een Koolteerdisteleer- 
fabriek zij in zulke 
treurige omstandighe- 
den gekomen zijn, alle 
bewoners in die omtrek 
hetzij in hunne huizen 
of daarbuiten, in ge- 
vaar zijn gekomen van 
te stikken; daar voor- 
noemd fabriek bij tij- 
den zulk een zwavel-



Buurtkrant Hugo de Groot

VROUWE
Meiden

Zo af en toe komen er- 
bij ons (Rechtshulp 
voor vrouwen) meisjes 
die van huis zijn weg- 
gelopen, om te vragen 
hoe ze zelfstandig kun- 
nen leven; hoe kom je 
aan geld en aan een 
huis. Dit geeft heel 
veel moeilijkheden en. 
daarom willen we het 
volgende verhaal van 
'Joke' vertellen.

Weglopen van huis
Ik ben Joke, 17 jaar 
en zit in de vierde klas 
van de HAVO* Sinds 1 
maand woon ik niet meer 
thuis bij mijn moeder 
en mijn 2e vader. Ik 
ben van huis weggelo- 
pen. Op een oohtend ben 
ik net als andere dagen 
naar school gegaan, ik 
had wat kleren en mijn 
toiletspullen en extra 
geld in mijn schooltas 
gestopt en ben 'sa- 
vonds niet naar huis 
terug gegaan.
Waarom, nou ik ben de 
eeuwige ruzies thuis 
met mijn tweede vader 
spuugzat. De laatste 
tijd hebben we bijna 
elke avond ruzie en we 
schieten niks op. Hij 
blijft mij maar komman- 
deren en mijn moeder
maar dan weer anders en 
met anderen die nu niet 
aan bod zijn geweest. 
Buurtradio kan dan een 
heel goede functie heb- 
ben in de buurt. 
Buurtradio moet door- 
gaan!  ,Hans Hartman إ

Alma Jongerius

BUURTRADIO
manier mee.
 erwijl Hilde en ik (AJ)؟
de prijsvraag doen rea- 
liseer ik me opeens dat 
alles wat ik zeg, op 
hetzelfde moment in 
heel Amsterdam uit de 
radio's "schalt". Een 
raar idee.
Ineens is het voorbij, 
we zijn uit de ,ether'. 
De redaktieleden praten 
in een pizzeria nog 
oeverloos lang na.Alle 
details worden door- 
genomen. Iedereen is 
enthousiast.
Laat op de avond luis- 
teren sommigen het 
bandje van de uitzen- 
ding nog eens af. Niets 
is erg genant, de fou- 
ten vallen wel mee. Het 
klinkt eigenlijk wel 
leuk!
Meer mensen dan anders 
hebben geluisterd. Dat 
bleek uit de vele vragen

"u l u i s t e r t  n aar Radio  
STAD Amsterdam, over 
n aar Ons H uis voor een 
programma v a n u it  de 
S ta a ts l ie d e n  en Hugo de 
G ro o tb u u rt” .
Op za te rd a g  november ه2 
was h e t dan z o v e r  ons ؛
e e rs te  e ig en  b u u r t ra -  
d ioprogra^m a, gemaakt 
door b uurtbew oners , 
v o o r d e  b u u rt en de 
r e s t  van Amsterdam.
De uitzending was 
٠ live ٠ . Een half uur 
vantevoren zat de zaal 
al stampvol buurtbewo- 
ners en verder veel 
draden, koptelefoons 
en technici van STAD. 
Geen van ons had ooit 
een radioprogramma ge- 
maakt. Ondanks de goede 
voorbere idingen waren 
we zenuwachtig. Naarma- 
te het tijdsein van 5 
uur dichterbij kwam, 
werd het spannender:

waar je STAD op je toes* 
tel kunt vinden. Het 
luisteronderzoek toon- 
de aan dat bijna alle 
ondervraagden positief 
reageerden en het een 
goed initiatief vonden. 
In de toekomst willen 
we wel vaker buurtradio

zullen^de gasten wél 
komen? Klopt het tijd- 
schema? Als ik maar uit 
m'n woorden kan komen! 
Alles gaat echter won- 
derbaarlijk goed. Het 
is gezellig in de zaal. 
De mensen van STAD wer- 
ken op een hele leuke
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hiervan steeds meer in 
de richting gaat van 
ietteriijke lichame- 
lijke bedreiging. Dus 
hoe serieus 'Joke's' 
problemen ook zijn, het 
is de vraag of de amb- 
tenaar dit als krisis 
benoemd. Treurig dus. 
Als je dan onder een 
krisissituatie valt, 
kun j e in aanmerking 
komen voor een nooduit- 
kering voor 3ه  dagen ٠ 
Gedurende die tijd moet 
duidelijk worden of je 
een ٠ permanente' uit- 
kering krijgt. Het is 
dus bijna onmogelijk om 
als jongere onder de 18 
jaar zelfstandig te le- 
ven. Vooral niet nu er 
in Den Haag plannen 
zijn om het recht op 
een uitkering onder de 
18 jaar af te schaffen. 
Gelukkig pikken meiden 
dit niet meer en zijn 
er al akties gevoerd 
bij de sociale dienst. 
Ook is er door meiden 
zelf een Meidenwegloop- 
huis opgericht, waar 
je naar toe kunt als 
je nergens meer heen 
kunt.

NRECHTSHULP
lijk in een "krisissi- 
tuatie" zitten dat be- 
tekent dat je het thuis 
echt niet meer uit kan 
houden en misschien is 
dat zelfs niet genoeg. 
Maar ik wilde toch pro- 
b eren om een uitkering 
te krijgen (voor geen 
goud ging ik terug naar 
huis) maar het verve- 
lende was dat ik zelf 
naar de sociale dienst 
moest en het hele ver- 
haal weer vertellen 
aan de ambtenaar. Als 
hulpje bij het gesprek 
heb ik samen met de 
maatschappelijk werk- 
ster een brief opge- 
steld.
Het gesprek op de soci— 
ale dienst vond ik erg 
vervelend, ik vond het 
akelig om aan de amb- 
tenaar allerlei dingen 
over mijn vader en moe- 
der te vertellen ٠ Ik 
zag aan zijn gezicht 
dat hij dacht dat ik 
overdreef. Hij gaf mij 
weinig kans dat ik een 
uitkering zou krijgen; 
maar wat dan, ik ga ze- 
ker nooit meer naar 
huis terug.

Krisissituatie
Als je. van huis weg- 

ء ا00أ  en je wilt een 
uitkering aanvragen, 
beoordeel de sociale 
dienst eerst of je wel 
in een krisissituatie 
zit. Wat dat is, wordt 
nergens beschreven en 
is dus afhankelijk van 
de invulling van de 
ambtenaar. Maar het 
blijkt dat de uitleg

in de bijstand
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wordt doodzenuwachtig. 
De beste oplossing leek 
mij om maar weg te lo- 
pen أ want dan heeft 
mijn moeder (en ik ook) 
meer rust. Gelukkig had 
ik een goede vriendin 
waar ik voorlopig bij 
in huis kon komen.

Sociale dienst
Van vriendinnen op 
school hoorde ik dat er 
wel meer jongeren 
wegliepen en dat dan 
een maatschappelijk 
werkster je wel wil 
helpen met geld en een 
kamer. Na een paar da- 
gen trok ik de stoute 
schoenen aan en ging ik 
naar zo'n maatschappe- 
lijk werkster bij mij 
in de buurt. Van haar 
hoorde ik dat het moei- 
lijk was om geld, een 
uitkering te krijgen. 
Hiervoor moet je name



maal doen kunnen dan) 
Het ؛(komen luisteren 

(nieuwe seizoen start 
(12 januari ,s woensdags 

lom 8 uur in het Tref- 
12 Ipunt en bestaat uit 

lessen in popuiaire mu-]
,-60 slechts ƒ ^٧ ٠ ٠ Iziek 
 Iwe kunnen nog zangers;:؛,

Ien/of zangeressen, gi;;- 
Itaristen, blaasinstru-.-i 

[menten of mensen diex 
Jelectrische instrumen-K 

,:ten bespelen gebruiken 
 (؟eigen installaties::؛

meer;• ^٧ ٥ ٥ . (meebrengen■: 
 informatie kan gebeld::::؛

worden naar het Tref'-: 
 punt (vragen naar Gil••:؛;-
:.•:les) 84.24.72, of Jan; 

-;:Oudhuis (muziekbege:؛ 
ا i.de JT. 8.5 ٠ 0 6.. 46 .ء ة

KUNST-
UITLEEN
In oktober schreven we؛

 ؛:al over het plan voor:؛:
::::1986 een artoteek als in؛ 

de GEB-gebouwen leeg 
'•:komen (een artoteek is 
 ؛een centrum waar je:;:؛

kunst kunt kijken of:;••:: 
 lenen) . Als voorproef:::;؛:
 ؛:daarop komt er vanaf 20:ي

december een informa-::
 tieve tentoonstelling•;:؛:

in de bibliotheek en op؛;
;:.•::zaterdag 8 januari en 
 ؛maandag 10 januari (ook::؛
 ':■ s avonds) komt er een :ي

proefartoteek. u kunt 
•dan kunst lenen (een:•; 
:•:jaarabonnement kost 

-15)-, of komen bekij م.

dag kunt u bellen totl 
2 uur ,s middags. HetJ 
nummer is 84.56.76-. ا  
Burenhulp Hugo de Groot|

DOKA-
KURSUS
In buurthuis het Tref[- 

punt start in januari| 
weer een dokakursusj 
voor beginners om te* 
leren afdrukken en ont::- 

wikkelen, De kursus is:: 
٦ uur op de:؛ ٠ van 8 tot 

dinsdagavond en wordt:: 
 gegeven door Aschwin:؛

Wilbrink, De kursusduurx 
•;:is 10 kee^ een avond:; 
:.en de kosten bedragen■; 
:■•:ƒ 6 0,-.De nieuwe kursus 
:;start op dinsdag 11 ja- 
?:■■;■•:nuari. Belangstelling 

Bel dan Het Trefpunt;;,:؛ 
Telefoon;:؛ 84.24.73.

BUURTAGENDA
Uw stukje voor de buurtagenda inleveren voor 
zondagavond و  januari bij een van de redak- 
tieadressen {zie pag. 3). Tekst onde^ ver- 
antwoordelijkheid van de inzender.

(krijgt. u kunt uw kin- 
(deren meenemen (er is 
|een box aanwez ig)Heeft 
(u belangstelling,meldt 
(u dan snel aan. Tele- 
Ifoon: 84 24 73■ i

YOGA

ADVIES
 ;'■CPN-advïesburo, elke؛:

-7 dinsdagavond van:;؛ u.-•
 ؛؛van der Hoopstr. 43 hs:؛.
.Voor advies over o.a:؛: 
-huur-, woon- en belas::؛
؛؛tingzaken. Gratis. ;؛

MUZIEK-
WERK

-••:;>Na het succesvolle op

̂ ke woensdagavond;:;؛
 geeft Johan Karrenbeld؟:
 yoga in de Reiger. Yo:؛:-
 ga-oefeningen leiden:؛:;

tot ontspanning zonder 
dat er oosterse mystieks 

 aan te pas komt. Mensen:;:؛
die allerlei lichame-s 

 lijke klachten hebben̂,ء
 kunnen door yoga het::;؛

lichaam weer soepel ma-s 
’ken. In de lessen wordt■•;: 
 veel aandacht besteed؛̂:

 aan de ademhaling, be:؛;-
weging en ontspannings 
van het lichaam. Alss 

je moe of gespannen de:؛؛
treden voor radio'stad'::;:;:؛les begint, leer je h©e 
iop 20 december van de-؛£؛’}e dat zelf kunt veran 
muzikanten van de werk-:؛;؛:؛deren. Je kunt je eigen 
winkel wordt er nu hard؛:؛:.-,;.tempo bepalen en nietS 

Adres: ٠ (gewerkt aan de voorbe-*^n 'gratis:60::-,:::؛ moe^. Het kost ƒ 
reidingen voor het vol” van Limburg Stirumstr.:.:؛:voor 3 maanden. Tijd-j

8 gende optreden op':;;;؛woensdagavond van ؛stip 
nuari in het Tref--15 .22-20.45؛؛:>;؛ uur. In 

-punt op het nieuwjaars-;,'■:'■؛،lichtingen of aan 
-feest. Mensen die wil;■■؛
-len horen wat we al Ie :؛;

133. Voor meer inlich-: 
tingen kunt u bellen: 
naar AgnesvanGenderen 
(820995) of Ferd van: 
Dieten (841310).

ل م ك ا م ح ا * م م ب ل ا م ء ء ن ح م ء ن ب ع ه ت  أ

ماط؛ لال*ءئممب

'melden bij □e Reiger,: 
'telefgon JS4. .56 76 م ■ ...ي

WIJKRAAD

SPOOT

v::؛De eerste wijkraad van 
 is op maandagavond 1983';؛:؛;:
y;:10؛ ianuari om 8 uur in 

de. Koperen Knoop (Van||
Limburg Stirumstr. 119|;؛؛)

1 van HOGENDORPHALهةةةق”ةةةدةقثثةة؛ةثف
zaterdagochtend van 10-12 uur voor alle،

__________________jeugd. Neem vrienden en vriendinnen mee. Flaats';:,'’ ;؛
K:؛:[- Ï  TRP1MWT TT-P|van Hogendorphal aan het eind van de van Hogen
س”إأئs؛™Sgforpstraat• ٨ spor arkadaşlar؛ ظتآج-1ش
 laatste maanden bij deflsPOR HERKES İÇİN SERBESTIR her hafta,cumartesi.؛
k ؛ EK؟jburenhulp. De winterjilsAAT 10dan 12 ARANSI. IJEÇKEZ. KIZ-VE ER 
;:؛:؛ARKADAŞLARINI GETİRE BİLİR.GERİŞ ÜCRETSİZDİR. ;؛:

IS ALTIJD WAT
zo.19 dec. Feest in de Hoeksteen J.v.Galenstr.: 
wo.22 dec. Kerstbal in de Koperen Knoop 

V .  Limburg Stirumstr.119.
٣ ٠ . 22 dec. Woonlasten bijeenkomst Wijkcentrum •• 

Oud-West Overtoom 278. 
ma.20 t/m 23 dec.kinderkerstaktiviteiten in 

buurthuis 't Trefpunt.
25 dec. Kerstfeest in de Reiger.
8 jan. Nieuwjaarsfeest in 't Trefpunt

20.0 0 uur أ
10 jan. Wijkraad in de Koperen Knoop. 20.00 

uur.
11 jan, start doka kursus in 't Trefpunt. I

za
za

di

 (komt er wee^ aan. Regen؛
kou en sneeuw. Voor؛ 
[ -  veel oudere buurtbewo؛
Iners is het dan moei-j 
lijk om naar buiten te 
gaan. De burenhulp zal 
het dan vast drukker 
krijgen. Wij hopen ook 
jdat wij buurtbewoners 
Idie dit nodig hebben 
kunnen helpen bij een؛ - 

|voudige klusjes zoals 
(b.v. boodschappen doen 
-Ilampje ophangen, medi 

cijnen halen, praatje؛ 
maken etc؛ .
IAİS u hulp nodig hebt, 
Ibelt u dan gerust op. 

|“|Van maandag t/m vrij

İKERSTBAL I
(In de Koperen Knoop( 
(|Van Limburg Stirumstr■. 
)22 (119) is op woensdag 

december een kerstbal■■ 
Jmet een optreden van| 
İRonni Tober. Toegang■:

ttâ s — ı
(OpzondagavoncT^l^^de,-- 
(cember is er in De 
(Hoeksteen aan de Jan 
 van Galenstraat een■؛;

feest voor zwart en:؛:؛ 
 ؛;:;blank. Het begint om 6:؛
 :؛:;uur. Er is muziek, er؛::

zijn dichters en er :ت: 
 zijn hapjes. Organisa;:.:؛:-

Zion Hut, Natty ؛tie. 
.,,''Çultur.e...en Şurant

HULP-
DIENST

و ؤ ء ء  ;::•keer 000. 20 ص ء
bellen mensen met pro-:;::

.blemen, waar ze alleen 
niet uitkomen, naar de*؛؛ 
Telefonische Hulp- 

dienst:;•. ::آ
Ze worden geholpen, te;:;:;:: 
woord gestaan, door 
vrijwillig(st)ers. De 
vraag naar hulp groeit, 
daarom zoekt de hulp- 

-dienst nieuwe vrijwil 
*lig(st)ers. Het kost u؛؛•■؛ 
 :إلuur per week, een 5, 4:؛:

Vooropleiding is niet 
Als u er wat Inodig٠ 
Ivoor voelt, bel dan 

■ 167686 voor meer in- 
|lichtingen. u kunt ook 
■een briefje schrijven 
(naar de stichting Te^- 
lefonische Hulpdienst),ا

ي ج ج ج ئ6ل ئ ج ج ج5ق ئ |ج0ق

(NAAILES
■Op woensdagmorgen van■ 
■9.30-11.30 uur. ^os^en( 
■ ƒ 60,- voor 12 lessen،■ 
(Deze kursus op de och-( 
■tend is nog niet ge-( 
■start, er zijn tot nul 
■toe te weinig aanmel-l 
■dingen. Daarom nog een( 
(keer een artikeltje er-( 
(over in de krant. Het( 
■is een knip- en naai-( 
■kursus waar u hulp| 
^rijgt bij alles wat u( 
■maken wilt. De groep is( 
■niet groter dan 8 deel-( 
(nemers, zodat iedereenI 
Voldoende aandacht



Buurtkrant Hugo de Groot

WOONLASTEN
’Wat willen jullie nou eigenlijk, ٠٢٢٠٠٢?”

Veel bewoners hebben 
op dit moment al dui- 
delijk gemaakt dat dit 
niet kan en mag ge- 
beuren. Aan de lasten- 
opdrijving door de re- 
gering moet nu maar 
eens een eind komen. 
Daarom hebben tal van 
bewonerskomitees in Am- 
sterdam het initiatief 
genomen tot een woon- 
lastenmanifestatie in 
Amsterdam. Een manife- 
statie die eind januari 
net voor de vaststel- 
ling van het huurbe- 
leid voor 1983, gehou- 
den zal worden.
Een manifestatie die 
gezien moet worden als 
een startpunt van ver- 
dere akties in de buur- 
ten. Wanneer de manife- 
statie precies zal 
plaatsvinden is op dit 
moment nog niet * *

den opgetrokken, 
-wo^n^ouwcorperaties 
en gemeenten zijn ver- 
icht de huren ven 

vrijgekomen woningen 
in een keer op te trek- 
ken naar het minimaal 
redelijke niveau.
-de aanvangshuren van 
nieuwbouw zullen in 
een periode van 4 jaar 
ƒ100,- hoger komen te 
liggen.

-de individuele huur- 
subsidie zal verder 
verlaagd worden. Voor 
mensen met een mini- 
muminkomen betekent 
dit zo'n ƒ35,- minder 
huursubsidie. (per 
maand) .
-de gasprijs zal in 
1 983 verder worden op- 
getrokken.
-de regering vindt bij 
groot onderhoud een 
huurverhoging noodza- 
kelijk. Dit kan een 
huurverhoging van 
ƒ20,- tot ƒ40,- per 
m^and betekenen.
Maar als u ook vindt dat de woonlasten omlaag 

uur ٥ ٥.moeten kom dan op 22 december om 20 
278 naar wijkcentrum Oud-West Overtoom 

Daar zult u meer horen؛

Dit kregen kamerleden 
’ van bewoners
uit Amsterdam tijdens 
de hoorzitting op 1 de- 
cember in Den Haag.
Een hoorzitting over de 
woonlasten. Woonlasten 
die op dit moment voor 
meer en meer mensen 
domweg niet meer op te 
brengen zijn.
Maar de dames en heren 
van het CDA en de W D  
liggen er nog niet wak- 
ker van. Integendeel., 
de plannen van dit ka- 
binet liegen er niet om 
De woonlasten zullen 
nog verder worden opge- 
dreven voor de mensen 
met de lage 'inkomens. 
Bijvoorbeeld.
-de huurharmonisatie 
(het versneld optrek- 
ken van de huren) 
blijft als een van de 
stokpaardjes van dit 
nieuwe kabinet gehand- 
haafd.Er zal geen uit- 
zondering worden ge- 
maakt voor de nieuw- 
bouwhuren in de stads- 
vernieuwingsgebieden. 
Na 5 jaar verplichte 
huurverhoging zullen 
de huren dan fors wor

BROOD, KAAS, MELK, ؤص 
EIEREN, g r o e n te n

ص

DE
VOEDINGSWIJZER EN FRUIT:

alles van biologisch- 
dynamische kw alite it

Hugo de Grootplein

ء\0مما
? ه آ  ZIEN$!ءوص ؤ

ه ' ا آ ي



achtste jaargang nummer

BRIEF BADHUIS
Op 6 dec. jl. is er een 
bijeenkomst geweest van 
de blokbewoners en het 
Gem. Woningbedrij f over 
de inrichting van het 
binnenterrein ٠ De mees- 
te omwonenden willen 
een tuin in de plaats 
van het badhuis, maar 
de sluiting van het 
badhuis is nog erg on- 
zeker. Voorlopig zul- 
len dus alleen plannen 
gemaakt worden voor de 
stukjes tuin naast het 
badhuis, Alle bewoners 
op de begane grond krij- 
gen een eigen stukje 
tuin, De rest wordt ge- 
meenschappelijk met een 
gezellige ontmoetings- 
plek (zitje) en een 
speelplek voor de kin- 
deren (o.m. van de peu- 
terspeelzaal van het 
buurthuis). Misschien 
gaat een groepje bewo- 
ners zelf voor een deel 
van het onderhoud zor- 
gen,
In februari zal een vol- 
gende vergadering zijn 
om de plannen te bespre- 
ken. Eventuele verdere 
wensen of ideeën kunnen 
via buurthuis De Reiger 
ingeleverd worden. Ook 
waren er suggesties 
voor hergebruik van het 
badhuis als iets anders 
bijv, bij het buurt- 
huis trekken. Er zullen 
geen honden en radio's 
op het binnenterrein 
mogen. De toegang voor 
de bewoners van boven- 
woningen moet nog gere- 
geld worden. Er komt 
misschien een kruiden- 
tuintje, etc.

Ad van Heeswijk

Wat het restaurant-idee 
betreft؛ er is ons ver- 
teld dat de • gedachte 
was bejaarden, die 
maaltijden thuisbe- 
zorgd krijgen, in het 
badhuis te laten eten. 
Gezellig in die beton- 
nen bunker, ja. Wij 
denken dat
hun warme hap toch maar 
liever thuisbezorgd 
krijgen. Of misschien 
kunnen ze 'm in de 
Reiger opeten?

We hebben nu de kans 
een aardig en bruikbaar 
middenterrein te krij- 
gen. Laten we die kans 
aangrijpen ن
De bewonerscommissie ؛ 
M. Stuit-Vriesema,
H. de Grootkade 82'1, 
telefoon 84.50.14.
L. Christensen,
H. de Grootkade 80 hs, 
telefoon 86.42.84.
H. Gaemers,
V.Reigersbergenstr.85' 
telefoon 82.80.40.

Naar aanleiding van het 
stukje in de buurtkrant 
van okt. jl. over het 
badhuis in de van Hou- 
weningenstraat wil de 

 bewonerscommissie van إ
 -dit blok een paar op ه

merkingen maken٠ 
Wij waren ٠ n beetj e 
verbaasd over de in dit 

 -stukje gedane sugges أ
ties. Immers, over het 

٠ al of niet vo،؛>rtbestaan 
als badhuis, fietsen- 
stalling of iets anders 

 is enige jaren geleden أ
 uitvoerig gepraat en أ

gestemd op bewonersver- 
gaderingen. De overgro- 
te meerderheid stemde 
voor sloop.
□e bewoners van de aan 

 het badhuis grenzende أ
huizen hebben een ach- 
teruitzxcht als op een 
gevangenisbinnenplaats 
je; een grauwe beton- 
nen muur op een paar me- 
ter afstand van hun ra- 
men, somber en donker. 
Over leefbaarheid van 
woningen gesproken؛ 
Gebruik als fietsen- 
stalling is ook afge- 
wezen. Een 'bewaakte' 
fietsenstalling is fi- 
nattcieel niet haalbaar; 
niet bewaakt zou bete- 
kenen dat gebruikers 
een sleutel van het hek 
moeten hebben om dag 

 -en nacht binnen te kun إ
 -nen gaan. Met alle mo إ
-daaruit kan voortvloei إ gelijke narigheid die إ
l en؛ overlast voor de 
 omwonenden, diefstal إ

van fietsen, sleutels 
 die door uilenen of ا
 verliezen in verkeerde إ

handen komen, etc.
 -Vooral voor de beneden إ
 bewoners is dit niet إ
.aanvaardbaar إ
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Buurtkrant Hugo de Groot

half 10 tot half 12. 
Plaats: buurthuis het 
Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5 {tel. 
842473). Kinderopvang 
is aanwezig. Er kunnen 
8â10 vrouwen meedoen. 
Geef je dus snel op. 
Voor de haarknipkursus 
zoeken we ook modellen إ  
Wil je in de periode van 
6 januari tot 17 maart 
op donderdagmorgen een 
keertje je haar laten 
knippen, bel dan naar 
het Trefpunt om een af- 
spraak te maken (vragen 
naar leke). Je hoeft 
niet bang te zijn dat je 
haar verknipt wordt. Er 
is een echte kapster 
aanwezig. Kosten voor 
een keertje knippen: 
ƒ 2,50.Kinderopvang is 
aanwezig.

ders" was de reaktie van 
wethouder Luimstra, 
toen ons wijkkomitee 
haar een petitie met 680 
handtekeningen aanbood 
De tekst is ook naar het 
ministerie verstuurd, 
maar daar is nog geen 
reaktie op. We zullen 
u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 
Het adres van de wijk- 
post voor bejaarden is؛ 
Van Boetzelaerstr. 42, 
telefoon 84.43.52.

Jan Kuijk

ren. De kursus start 
donderdagmorgen 6 janu- 
ari. We stoppen donder- 
dag 17 maart. Kosten: 
f 60,- voor 10 lessen 
Tijd: 's ochtends van

bewoners er ook iets aan 
hebben. Het beleid was 
zo mooi opgezet in 19 78: 
in de oude wijken moes- 
ten bejaarden in hun ei- 
gen buurt kunnen blij- 
ven wonen. Maar daar 
komt nu niets meer van 
terecht. Oude tehuizen 
worden vervangen en er 
komen zelfs minder 
plaatsen voor terug. 
"Wij kunnen niet an-

HAREN
Misschien ben je iemand 
die wel eens geprobeerd 
heeft het haar van je 
kinderen of een vrien- 
din een beetje bij te 
knippen. Misschien gaat 
je dat goed af, maar wil 
je daar graag wat meer 
handigheid in krijgen. 
Dan is hier nu een goede 
gelegenheid voor. We 
willen een kursus star- 
ten o.l.v. een kapster 
waarin we dat gaan le- 
ren. De opzet van de 
lessen is natuurlijk 
niet om in 10 ochtenden 
volleerd kapster te 
worden, maar om onder 
deskundige leiding de 
eerste beginselen van 
het haarknippen te le-

Toen ik even langs ging 
bij de wijkpost voor be- 
jaarden kon ik me nog 
niet opgeven voor het 
verzorgingstehuis dat 
aan de Van Reigersber- 
genstraat moet komen. 
Het is nog niet zeker 
wanneer het gaat komen. 
Maar, ook het pleidooi 
voor 140 plaatsen is nog 
niet gewonnen. En dat 
is nodig willen buurt

SPECIAALZAAK
Fijne leesw aren en Kaas

ة  flessen KELLER KATZ 10,
100g. verse KIPFILET ١١٤

wij wensen ٧ een voorspoedig 1983
Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62

VERZORGINGSTEHUIS



achtste jaargang nummer elf

GESCHEIDEN V OUW EN groep komt vanaf 12 ja- 
nuari 1 2 keer bijeen op 
de woens،3agochtend van 
9.15-11.15 uur. Het is 
opgezet door de schooi- 
adviesdienst ABC-Oud- 
West in samenwerking 
meteen moeder uit de 
vorige groep. De eerste 
bijeenkomst is bij die 
moeder thuis. We over- 
leggen met elkaar waar 
we het daarna houden. 
Voor meer inlichtingen 
of om je op te geven: 
Denise {tel. £60324) of 
Marianne (tel. 259239) .

hoe regel je practische 
dingen als.kinderoppas, 
kontakten met instan- 
ties, eigen inkomen. 
Wat doe je met de feest- 
dagen, met vakanties? 
Wat is er allemaal ver- 
anderd en wat zou je nog 
willen veranderen? En 
wat nu verder? Open 
school? Een v.0.s.-kur- 
sus?
De nieuwe vrouwenpraat-

Op woensdagochtend 12 
januari begint een 
praatgroep voor geschei 
den vrouwen die onge- 
veer 30 â 40 jaar oud 
zijn en schoolgaande 
kinderen hebben.
Er is al eerder zo'n 
groep geweet en daar 
werd gepraat over din- 
gen als: wat kan schei- 
ding allemaal bij je op- 
roepen, problemen bij 
kontakten met je ex- 
partner, vader en moe- 
der tegelijk willen of 
moeten zijn,alleen naar 
ouderavonden gaan, 
schuldgevoelens tegen- 
over je kinderen als je 
eens voor jezelf kiest.

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEKه KNIPTECHNIEK

DAMFSKAPSA^N D. v/d HARE 

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843 م8و
JONGEREN GNDERDAK leiding van de opvan- 

gers. JAC en crisiscen- 
tra zorgen voor bege- 
leiding van de jongeren 
Vooraf kun je eisen 
stellen aan de jongere 
die je wilt opvangen. 
Na kennismaking worden 
afspraken gemaakt over 
o.a. huisregels en fi- 
nanciën. Na de opvang 
volgt een afsluitend 
gesprek.
Wil je meer informatie? 
Bel dan tussen 20 en 21 
uur "Onderdak", tel. 
226939.

huisvesting zoeken, 
uitkering regelen, e.d. 
Onderdak zoekt mensen 
die deze jongeren een 
tijdje onderdak willen 
geven (٧ ٥ ٥  ̂een paar da- 
gen tot een paar maan- 
den) ٠ Alleenstaanden, 
samenwonenden en gezin- 
nen kunnen opvangadres 
worden. Behalve ruimte, 
moet je ook tijd en aan- 
dacht over hebben. On- 
derdak zorgt voor bege

"Onderdak” is een vrij- 
---• vereniging

voor opvang van wegge- 
lopen jongeren van 10- 
21 jaar die moeilijkhe- 
den hebben en niet meer 
naar huis of tehuis wil- 
len of kunnen. Onderdak 
wil deze jongeren een 
tijdelijk opvangadres 
bieden, waar ze rustig 
aan een plan voor de na- 
bije toekomst kunnen 
werken؛ werk, school of

15



GYM

DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING 
WADO اه<ا KARATE. JNL. TEL: 171752 

ه أ م  FRED. HENDRIKPLANTSOEN

k r o k e t  f r ï c a n d e l  p a t a t

snackbar
2® HALTE

FR ED . H EN D RIKSTRA A T 51 T E L :8 4 5 1 0 6

Geopend:
11 UUR ’S  MORGENS - 1 UUR ’s NACHTS

TOEEIGEN 
SIRAA1IE

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

٠١١١ trots op te zijn؛ En zo 
krijgen we het schoon:

Haal eens een bezem over ٧١٧ 
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 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf o f een 
ander. Ze zijn ervoor, ,t is hun werk,
■ ۴ ٣ "  *
د ا =
/raO/REiniGinGRm/TERDflm 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.



achtste jaargang ٨٧٨١٨١٠٢ elf
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PRIJS- 
VRAAG
A. Jacobs uit deG♦van 
Ledenberchstr. gaf als 
antwoord: "Fr. Hendrik- 
plantsoen. Noordzijde, 
waar binnenkort weer 
gebouwd gaat worden". 
Het was é'éh van de goede 
oplossingen, maar het 
lot besliste en A. 
Jacobs kan de prijs op- 
halen bij buurthuis de 
Reiger.
Elders in deze krant 
kunt u meer lezen over 
het plantsoen nu en toen

WAARo
IS D IT ؛

plossingen inleveren© 
voor 9 januari bij een 
van de redaktieadressen 
of bij buurthuis de 
Reiger/ V. Reigersber- 

،65 genstraat 
Kinderen kunnen natuur- 

Voor ؛lijk ook meedoen 
hun is er een speciale 

,prijs beschikbaar



Neemtu 
risico’smetgas?

de slang, vervuilde branders, onvoldoende ventilatie... ؛٨ Een lek 
van het Gasbedrijf willen u graag helpen om ongelukken ؛ ١٧]؛ Héél riskant 

lders, informatie of persoonlijk؛t؛'te voorkomen . Bij ons kunt u altijd terecht v«>r 
advies over alles wat met gas en veiligheid te maken heeft. Kom eens langs.

Schrijven 0؛ bellen kan 00آ.

G.E.B.-Informatiecentrum 
Overtoom 57-59 
Telefoon 597.1708

UwG.EB.adviseert

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

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