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VERANTWOORDING

De buurtkrant ver- schijnt 1 ٦ keer per jaar 
en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in de Hugo 
de Groot-/Fred٠Hendrik 
buurt. Doel is informa- 
tie te geven over zaken 
die onze buurt aangaan 
en aktieve groepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buurtkrant wordt ge- 
deelteiijk gesubsidi- 
eerd via ce buurthuizen 
de Reiger en 't Tref- 
punt en ontvangt de o- 
verige inkomsten via 
adverteerders en dona- 
teurs. De redaktie be- 
staat uit buurtbewoners 
en is geheel zelfstan- 
dig en onafhankelijk 
van de genoemde buurt- 
huizen. Alle ingezonden 
artikelen, brieven, me- 
dedelingen, worden in 
principe geplaatst, on- 
de^ verantwoordelijk- 
heid van de schrijver, 
waarvan de naam bij de 
redaktie bekend dient 
te zijn. De redaktie 
behoudt echter het 
recht om stukken te wei- 
geren. Overige stukken 
vallen onder verant- 
woordelijkheid van de 
redaktie.

DONATIES
Mevr. D . de H . f 5,“ 
Fam. V. f20,-
P.J.H.A.B. en
A.M.H.H. f 5,-
w. de j. f25,-
Via de burenhulp f 5,- 
Totaal 1982: f60,-
Allemaal hartelijk be- 
dankt إ

crisis gaat niet aan 
onze buurt voorbij . In- 
tegendeel: misschien 
komen de klappen bij 
ons wel he؟ hardst aan. 
In zo'n situatie is het 
van belang, dat we el- 
kaar weten te vinden 
als het erom gaat de 
leefbaarheid van de 
buurt te verdedigen. 
Daarin zal de buurt- 
krant ook in 1982 naar 
vermogen z'n bijdrage 
blijven leveren. Tot de 
volgende maand.

de redaktie

Hans Hartman, Amalia- 
straat 16'.Tel:860713.
Kopij
Moet binnen zijn v66r 
7 februari. De volgende 
buurtkrant komt uit op 
vrijdagavond 19 febr.
Oplage
Nu 5000 exemplaren؛
٢ ٧□ ^

f200 per 1/1 pagina, 
f100 per 1/2 pagina, 
f50 per 1/4 pagina, 
 .per 1/8 pagina ؛25
Wij willen alle adver- 
teerders die, ondanks 
de prijsstijging, zijn blijven adverteren har- 
telijk bedanken.

VOORWOORD
Buurtbewoners,
De Hugo de Grootbuurt 
start het nieuwe jaar 
met twee feesten,waar- 
over verder in de krant 
meer. Feesten die ons 
gelegenheid bieden om 
op een leuke manier met 
elkaar in contact te 
komen.
Gezellige contacten die 
in de nabije toekomst 
van grote waarde kun- 
nen blijken te zijn. 
Immers؛ de economische

Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
Menno Evers 
Hans Hartman 
Alma Jongerius 
'Jan Kuijk 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen
Redaktieadres
Jan Kuijk, Fred. Hen- 
drikstraat أ30ا , tel٠ 
864936.

Omdat de drukkosten van 
de buurtkrant sterk 
zijn gestegen, i.v.m. 
vergroting van de op- 
lage van 3500 naar 5000 
ex., hebben wij ook de 
advertentie tarieven 
flink moeten verhogen. 
Deze zijn nu:

؟ ة' ةأ س م ء ء س أ ا ، ؟ ء ا

ه أ ة م ف ق س ة ه أ
tW-ffScHOuWNic AMALIAS7ZAAT 16' 1

REDAKTIE

Heiermann & Co.

ADVERTENTIES

3



Buurtkrant Hugo de ^٢٠٠؛

HUGO DE GROOTKADE 7
Qnderhuurdersin aktie

trekken. Dat deed hij 
niet ©ndanks dat hij 
doodsbang was, op zijn 
eentje tegenover 5 men 
sen. Wat hij wel'deed 
was de kraakbeweging 
bellen voor hulp. Nou ا 
die hulp kreeg hij.

Kraakbeweging
Binnen ٦٠ minuten waren 
er zo'n 40 jongens en 
meisjes di^ hem hielpen 
zijn woning weer binnen 
te gaan.Er is geen klap 
gevallen gelukkig. Het 
is voor Coppens en ء0ح  
nelissen nu hopelijk 
duidelijk dat het niet 
hoort woekerwinsten te 
maken uit woningnood 
van anderen en als ze 
dat niet begrijpen zijn 
er bij de k^aa^ewegi^g 
een heleboel jongens e^ 
meisjes die ze dat uit 
willen leggen.

Michaeئ van Wunnik 
Aart Brouwer 

Veronique Dalmeijer

p.s. إ
P.S. Coppens en Corne- ؛ 
lissen wonen sinds kort إ 
niet meer op de Hugo de 
Grootkade 7. أ

٧^٢ © huren gesproken
A l s u  denkt dat u voor 
uw kamer of etage te- إ 
veel huur betaald dan 
kunt u de volgende 
stappen onderneme^:
* Een formulier invul- إ 
len bij de Huuradvies- 
kommi ssie, Droogbak 1a,

winst van ongeveer 700 
per maand, handje con~
tantje. En de mensen 
die deze hoge huren be- 
talen, doen dat niet 
omdat ze geld teveel 
hebben, maar omdat ze 
nergens anders terecht 
kunnen en toch een dak 
boven het hoofd nodig 
hebben. Bijna 4 jaar 
lang hielden Coppens en 
Cornelissen de m.ensen 
aan het lijntje door 
zich voor te doen als 
de eigenaren van het 
pand. Totdat er een 
jongen was die ƒ 700,- 
voor de 2e etage niet 
meer op kon bréngen en 
ook geen andere plek 
had om naar toe te gaan 
Hij werd gedreigd op 
straat gezet te worden. 
Die jongen is gaan in- 
formeren wat hij nu 
toch moest gaan dóen 
en toen ging het bal- 
letje aan het rollen. 
En kwam wat u hierbo- 
ven verteld is. alle- 
maal uit.

Intimidatie
De rechtmatige eigenaar 
werd opgespoord ى  de 
rechtmatige huur werd 
overgemaakt. Maar daar 
lieten Coppens en Cor- 
nelissen; het niet bij. 
Nee, ƒ700,- per maand, 
lieten ze zich niet zo 
maar afpakken. Weer 
werd de jongen bedreigd 
en geintimideerd en wel 
door 5 mensen. Hij moest 
zi'jn kleren pakkenen 
op staande voet ver-

Het begon allemaal on- 
geveer 4 jaar geleden. 
Hugo de Grootkade 7-hs 
en 1e etage komen vrij . 
Een zekere mevrouw Cop- 
pens komt daar wonen. 
”Nou prima toch", zult 
u wel denken. Inderdaad 
niets aan de hand tot 
zover..... Algauw
komt ook de etage op 
2-hoog vrij ٠ Een zekere 
meneer Cornelissen laat 
zich hierop inschrijven 
maar ... hij komt er 
niet te wonen. Nee, 
meneer Cornelissen gaat 
bij mevrouw Coppens in 
wonen. Op 2-hoog zetten 
deze mensen wat meubi- 
lair en . ٠ verhuren dit 
als gemeubileerde eta- 
ge, ja, tegen woeker- 
prijzen wel te ver- 
staan.

per maand —-,م 700
Wat zou u denken van 
f 700,- per maand?? 
,n Hoop geld, maar 
toch niet genoeg voor 
de personen Coppens en 
Cornelissen.Op de zol- 
der is namelijk ook nog 
een piepkleine woon- 
ruimte behorende bij 
de 2e etage. Ook die 
wordt verhuurd voor 
de 2e etage. Ook die 
wordt verhuurd voor 
500,- per maand. Tel 
dat bij elkaar op. Trek 
er dan de huur die wer- 
kelijk voor 2-hoog be- 
taald wordt en het gas 
en elektriciteit dat 
verbruikt wordt af en 
u houdt over een netto
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WAS EEN GOUDMIJNTJE
tegen wanpraktijken

uur. Indien het nodig 
is een aktie te voeren 
of als u hulp wilt van 
andere mensen, dan kunt 
u terecht bij:
* Huurkomite Hugo de 
Grootbuurt, p.a. Buurt- 
huis het Trefpunt, tel. 
842473, of bij ؛
* de kraakbeweging: 
Bilderdijkstraat 17. 
Spreekuur op dinsdag- 
avond van 19.30-21-00 
uur.

hulp, Spuistrmat 10, 
tel: 264477.
* Buurtrechtshulp,tel. 
865029.
* Sociaal Raadsvrouw, 
Bilderdijkpark 4a, 
spreekuur vanaf febr. 
82 op ma, di, do, vrij 
van 9-12 uur.
* Sociaal Raadsman: V. 
Limb. Stirumstraat 119 
{Koperen Knoop) tel. 
840230, 846061. Spreek- 
uur op ma, di, do, vrij 
van 9-12 uur en op maan- 
dagavond van 8.30-20. ٥٥

tel.220277.Aande hand 
daarvan kan worden 
uitgerekend hoe hoog uw 
huur werkelijk zou moe- 
ten zijn. Deze kommis- 
sie doet hierover een 
uitspraak die zowel 
voor de huurder als de 
verhuurder bindend is. 
Indien dit geen resul- 
taat oplevert, of uw 
probleem ligt ingewik- 
kelder, dan kunt u voor 
meer informatie terecht 
bij:
* Buro voor ''

Zaterdag 23 januari 
Buurthuis 't Trefpunt ؛٨

FEEST
De zaal gaat om 20.00 uur open.
De kosten zijn f3,50 (mèt 1 gra- 
tis konsumptie) ٠

PROGRAMMA
Optreden van het "enige echte ver- 
valste"

JorcJaancabaret 

Bingo

Optreden van de buurtband
Link

Iedereen is van harte welkom؛ 
Kaarten verkrijgbaar in ■*t Tref- 
punt, 3e Hugo de Grootstraat 5.

Hoorzitting bestemmingsplan
Dinsdag 9 febr. om 20.00 uur in 
‘t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr.5.

TER ■NZAGE
Wijkcentrum, van Hallstraat 81 
Buurthuis De Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65
Buurthuis 't Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5
Voorpost Bestuurskontakten, van

ma., wo. , vr, 10-13u. 
Wibautstr. 3, kamer

Hallstr. 
Wibauthuis,
8100, werkdagen 9-17 uur.

SPREEKUREN
Stadsvernieuwingswinkel, van Limb.< 
Stirumstraat 29: 
vrijdag 22 jan. en 29 jan. van 
10-12.30 u. en van 14-16.00 uur. 
Op woensdag 27 jan. en dinsdag 2 
febr. van 16-19 uur.
Het Trefpunt, ■3e Hugo de Grootstr.5 
op dinsdag 9 febr.16-19 uur.

INLICHTINGEN
Dienst Ruimtelijke Ordening, tel. 
5961383 (F. v. Èeek of B. Uitter- 
hoeve).
Projektgroep Staatslieden-/Fred. 
Eendrikbuurt, tel. 5522655.



* T B X a O E NSTPAAnE
Klagen over al die rotzooi op 

straat en in de parken helpt niet.
Doen!ح أ  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, leer uw hond ”het” in 
de goot te doen, zet de zak dicht 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!

/TflO/REiniGinG flfïl/TERDflfn 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK
ه  KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 teL 843089

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas 

DIVERSE SOORTEN 
BUITENLANDSE PATE

2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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OVER BELASTINGEN
u ٧ ٠ ٠^ uw aangifte te- 
recht bij de Sociaal 
Raadsman/vrouw.
Voor het schrijven van 
bezwaarschriften, ver- 
zoeken tot kwijtschel- 
ding en het invullen 
van T-formulieren kunt 
u altijd bij ons te- 
recht.
De dichtstbijzijnde a- 
dressen zijn: 
Bilderdijkpark 4A, tel.
Vanaf februari 1982 
spreekuur op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00-12.00 
uur en:
Van Limburg Stirumstr. 
119, gebouw "de Kope- 
ren Knoop",tel.840230/ 
84606.1,
spreekuur op maandag, 
dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00-12.00 
uur en maandagavond van
18.30-20.00 uur voor 
hen die overdag wer- 
ken.
Carla Jongsma, sociaal 
raadsvrouw.

AGENDA
23 jan. Trefpuntfeest 
30 jan.Waarheidlezers- 

feest
7 febr. kopij buurt- 

krant inleveren, 
9 febr. hoorzitting be- 

stemmingsplan 
19 febr* b 
19 febr٠ de nieuwe 
buurtkrant komt uit. 
Noteer al vast 3 ؛ maart 
VARA-feest in de Kope- 
ren Knoop. Volgende 
maand meer daarover.

eigen bijdrage gezins- 
hulp,
particuliere gezins-/ 
huishoudelijke hulp, 
extra kleding/bedde- 
goed,
huisapotheek, 
kontributie kruisvere- 
nigmgen,
taxi-vervoersksten, 
Kontrakten van gesloten 
leningen.
Het bedrag dat u op 31 
december 1981 op uw gi- 
ro-, bank- of spaarre- 
kening had staan plus 
het bedrag dat u aan 
rente heeft ontvangen 
in 1981.

Fctotopieën
Vraagt u beslist het 
ingevulde aangiftebil- 
jet terug aan de be- 
lastingambtenaar ■ en 
maakt u een kopie van 
de 2e en 3e pagina. u 
kunt dit bijv. laten 
doen bij een boek- of 
fotohandel in uw buurt 
of zelf doen bij 't 
Trefpunt, De Reiger of
Deze fotokopieën heeft 
u weer nodig voor an- 
dere doeleinden, zoals 
bijv. het aanvragen van 
huursubsidie. Boven- 
dien kuntukontrolëren 
of de aangifte over- 
eenstemt met de aan- 
slag die te zijner tijd 
volgt.

Seclale raadslieden
Bent ulichamelijk niet 
in staat de reis naar 
de belastingambtenaar 
te ondernemen, dan kunt

Van 2 2 februari t/m 8 
april 1982 kunt u voor 
het invullen van uw aan- 
giftebiljet 1981 te- 
recht bij een belas- 
tingambtenaar die zit- 
ting houdt op de vol- 
gende adressen:

Waar?
In de Schiemanstraat 3 
op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 8.30-12.00 
uur en van 13.00-16.00 
uur (met tram lijn 3, 
halte Haarlemmerplein)
Op het Bos en Lommer- 
plein 11, iedere dag 
van 8.30-12.00 en van
13.00-16 .00 uur (te be- 
reiken met bus 18) ٠ 
u moet hiervoor meene- 
men:
Een opgaaf van uw jaar- 
inkomen, die u van uw 
werkgever of van de uit- 
kerende instantie hebt 
ontvangen, bijv. AOW, 
pensioen, huursubsidie 
WAO, AAW, AWW, WW, WWV, 
bijstand, etc.
Nota ٠s van extra-uitga- 
ven die, mits boven een 
bepaald bedrag, aftrek- 
baar zijn van de belas- 
ting. Hieronder volgen 
een aantal voorbeelden 
van mogelijke extra- 
lasten:

Extra lasten
ziekenfondspremie plus
de aanvullende verze-
kering,
dieetkosten,
brillen, hoorapparaat,
prothese,
tandarts,



Buurtkrant Hugo de Groot

DE WAARHFI□ PRESENTEERT
teren op de INFORMATIE- 
MARKT.
Er is kinderopvang aan-

Avondprogramma ل
Het avondprogramma be- 
gint om 8 uur. u kunt 
dan kijken naar beel- 
den van de grote vre- 
desdemonstratie van 21 
november en van de ac- 
ties rond Dodewaard.
Om ongeveer 9 uur treedt 
de band FRITZ GUPPA op 
Dan kunt u dansen. 
Kaarten (a / 2,50)zijn 
verkrijgbaar bij: 
p. Schaper, van OLden- 
barneveldtstr. 30, bij 
H. Hartman, Amaliastr. 
16’ en aan de zaal, van 
Reigersbergenstraat 65

een tentoonstelling O- 
ver de rol die De Waar- 
heid heeft in en rond 
tal van bewegingen ؛ 
vredesbeweging, vakbe- 
weging, vrouwenbewe- 
ging, anti-kernener- 
giebeweging, in de 
strijd tegen fascisme, 
racisme en anti-semi- 
tisme, in de strijd te- 
gen de woningnood en de 
hoge woonlasten. Ook 
kunt u kennis nemen van 
de uitgebreide bericht- 
geving over Polen en 
nog veel meer.
Rond 3 uur begint een 
journalistenforum met 
journalisten van VARA, 
IKON radio stad, de 
Groene Amsterdammer en 
de Kraakbeweging.
Tal van buurtaktiegroe- 
pen zullen zich presen-

Op zaterdag 30 januari 
is er in buurthuis De 
Reiger een feestelijk 
gebeuren rond het dag- 
blad De ,Waarheid.
Alle buurtbewoners, die 
belangstelling hebben 
voor De Waarheid, zijn 
daar van harte welkom. 
Aanleiding voor deze 
feestelijke dag is de 
aanschaf van een nieu- 
we drukpers en een 
nieuw gebouw waardoor 
het verschijnen van De 
Waarheid voor de toe- 
komst verzekerd is. Het 
geld hiervoor werd door 
alle abonnees bijeen- 
gebracht.

Middagprogramma
Het middagprogramma 
duurt van 2 tot 5 uur. 
ükunt dan kijken naar

KOOPT 
BIJ ONZE
ADVERTEERDERS

GROENTEN FRUIT & AARDAPPELEN
KEES PRINS

ل Hugo ء2 Grootstraat 24 •ا
BU ONS EEN G R O O T  A$SORTIMENT A A N  R A U W K O S T  EN 

VERS GESNEDEN GROENTEN

VOOREERSTE KLAS GROENTE <٤ FRUIT
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jaar een beroep op ons 
wilt doen of als u zich 
op wilt geven om mee te 
werken (af en toe), bel 
dan naar buurthuis De 
Reiger,te1efoon 845676؛ 
(lief st voor een uur 's 
middags) ٠ Met vriende- 
lijke groeten Burenhulp 
Hugo de Grootbuurt.

lang niet alle vragen 
aankan. Wist u dat door 
de bezuinigingen de ge- 
zinszorg moet inkrim- 
pen (minder geld en men- 
sen) , soms tot een halve 
dag hulp in de drie we- 
ken. En als dan een 
helpster ziek wordt is 
er geen vervanging be- 
schikbaar.

Vr؛jw؛l)؛gers
De Burenhulp bestaat 
alleen maar uit vrij- 
willig(st)ers die het 
fijn vinden om dit te 
doen ٠ Maar ze is er 
niet voor om de bezui- 
nigingen van de rege- 
ring op te vangen. Wij 
vinden dat öp de eerste 
plaats instellingen als 
de gezinszorg en het 
maatschappelijk ؛werk 
voldoende geld en men- 
sen moeten krijgen om 
hun werk goed te kunnen 
doen. Dat is héél hard 
nodig. Voor de rest wil 
de Burenhulp dan wel 
haar steentje bijdragen 
om daar waar nodig men- 
sen te helpen. Ook in 
1982. En als u in dit

VAN HOUWENINGEN MAVO
men ruimte komt, vol- 
gens een persbericht 
van de van Houweningen 
mavo, ter beschikking 
van die school. De di- 
verse lokalen zullen 
gebruikt worden als 
kantine/aula, videolo- 
kaal en als biblio- 
theek. Projecten, die 
al geruime tijd werden 
voorbereid door een 
groep leraren, kunnen 
nu worden uitgevoerd٠ 
De Wijkkrant zal in het 
februari-nummer 'aan- 
dacht besteden aan de 
van Houweningen-mavo.

Op 4 januari jl. werd 
het bijkant؟or van de 
gemeentelijke sociale 
dienst, Fred. Hendjrik- 
plantsoen 7b,gesloten. 
Het kantoer heeft een 
nieuw onderkomen ge- 
kregen aan het Osdor- 
perplein nr. 400. 
Degenen in de buurt die 
geruchten opvingen dat 
er nu aan het Fred. 
Hendrikplantsoen een 
methadonpost of een 
drugsopvangcentrum zou 
komen, kunnen wij mee- 
delen dat dit niet het 
geval is. De vrijgeko-

BURENHULP
Allereerst wensen alle 
medewerkers van de Bu- 
renhulp u een voorspoe- 
dig 19821 Ook in dit 
jaar hopen wij u weer 
zo goed mogelijk van 
dienst te zijn.
Het afgelopen jaar heb- 
ben we in de buurtkrant 
nogal wat noodkreten 
laten horen :vooral dat 
we veel te weinig vrij- 
willig(st)ers hadden. 
Gelukkig is dat nu wat 
verbeterd, hoewel we 
nog steeds mensen kun- 
nen gebruiken die af en 
toe wat willen doen.

163 X hulp
In 1981 hebben we maar 
liefst 163 keer iemand 
geholpen die opbelde 
voor hulp (in 1980 was 
dit 116 keer). Meestal 
bestond dit uit het 
doen van boodschapjes, 
het halen van medicij- 
nen , maar ook het snoei- 
en van rozen, het op- 
knappen van tuintjes, 
het ophangen van lampen 
en andere eenvoudige 
klusjes. Af en toe heb- 
ben we moeten zeggen 
dat wij iets niet kon- 
den doen en hebben we 
doorverwezen naar ge- 
zinszorg, maatschappe- 
lijk werk of de klus- 
jesdienst.
In vergelijking met 
1980 hebben we veel ٢^١١١  
mensen geholpen en we 
hebben ons afgevraagd 
hoe dat zou komen?

Bezuinigingen
Helemaal zeker weten we 
het niet •(wwarschijn- 
lijk worden we ook wat 
bekender bij iedereen) 
maar het komt ook door- 
dat bijv. degezinszorg.



BUURTAGENDA
VROUWEN EN GEZONDHEID

wij iemand uit die ons 
hierover meer kan ver- 
tellen.
Wil je over bovenstaan- 
de of andere onderwer- 
pen in een groep door- 
praten, dan bestaat de mogelijkheid om je tij- 
dens deze ochtenden 
hiervoor in te schrij- 
ven.
Informatie over de pre- 
ciese tijd en data wordt 
je toegestuurd als je 
even je adres doorbelt 
naar het Trefpunt (tel. 
842473). Vragen naar 
Bernadet.Anders goed op de af- 
fiesjes in de buurt 
].etten.
Donderdagmorgen 26 ja- 
nuari gaan we naar de 
tentoonstelling "is Ne- 
derland tolerant?" in 
het Anne Frankhuis. We 
vertrekken om kwart o- 
ver negen vanaf buurt- 
huis 't Trefpunt.

٥٧٢٧٦
Op woensdagmorgen is er 
nog*ptaats op de gym- 
groep. Dik of dun, dat 
maakt niet uit. Wilt u 
uw konditie op peil 
brengen? Doe dan mee أ 
Kosten zijn ƒ 12,- per 
maand.
Na afloop drinken we 
meestal nog wat in de 
soo'sruimte. Buurthuis 
Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstr. 5,tel.842473 Voor al deze groepen 
kunt u inlichtingen 
krijgen bij buu^thui.s 't Trefpunt, 3e Hugo 
de Grootstraat 5. tel.

ة 1ء
Kinderen van 7 tot ٦٥ 
jaar opgelet 111• 1؛
De kursus dansen en be- 
wegen is op de woens- 
dagmiddag. Je kunt sa- 
men met Teja Vossen 
dansen en bewegen in 
buurthuis 't Trefpunt 
van half 2 tot half 3. 
De kosten zijn ƒ10,-per 
maand.
Lijkt het je wat om mee 
te doen? Kom dan eens een keertje kijken in 
het Trefpunt.
Zaterdag 12 december 
was er een voorstelling 
door de kinderen voor 
ouders, opa ٠ s, oma's, 
tantes en ooms. We wil- 
len dit in de toekomst 
wee^ een keertje doen.

In de loop van februa- 
ri start in het buurt- 
huis het Trefpunt een 
aantal ochtenden over 
"Vrouwen en Gezondheid" 
In ieder geval komt er 
een ochtend waarin in- 
formatie gegeven wordt 
over het gebruik van 
MEDICIJNEN.
Hierover is kontakt op- 
genomen met twee vrou- 
welijke artsen, die in 
principe bereid zijn 
aan deze ochtend mee te 
werken ٠ De ochtend 
daarop gaan we het heb- 
ben over het onderwerp 
"VOEDING, DIëTEN EN AF- 
SLANKEN". Op die och- 
tend kunnen we met el- 
kaar diëten uitsisse- 
len. Hierbij nodigen

YOGA
mens bijdragen.
In de lessen wordt veel 
aandacht besteed aan de 
ademhaling, beweging en 
ontspanning van het li- 
chaam. Als je moe en 
misschien wel gespannen 
de les begint, leer je 
hoe je dat zelf kunt 
veranderen ٠ Er komen 
geen krachtsoefeningen 
in de les voor, je kan 
je eigen tempo bepalen 
en er is geen dwang ٠ 
Niets moet. Wat wil je 
nog meer؛
Elke woensdagavond van
19.00-230. ه  uur en van
20.45-22.15 uur. 
Kosten: van 1 januari 
t/m 31 maart: ƒ60,- en 
van ٦ april t/m 3 0 juni 
ook ƒ 60,-.

CURSUS MANDEN VLECHTEN
materiaal we in moeten 
kopen. Kosten zijn م2ه  
voor de hele kursus.
In de maand maart zijn 
er plannetjes om dan 
gedurende een korte 
kursus bezig te zijn 
met een andere techniek zoals poppen en houten 
speelgoed maken en le- 
ren om te gaan met e- 
lektriciteit.
Lijkt het u wat om een 
van deze dingen te le- 
ren? Geef dit dan door 
Lees in de volgende 
buurtkrant wat het pre- 
cies geworden is.

Op donderdag 4, 11, 18 
en 25 februari ga^t Guillaumette met de 
vrouwen, die dit leuk 
vinden, manden vlech- 
ten. We beginnen om 
kwart over 9 en stop- 
“psrr om half 1 2 . Er kun- 
nen 8-10 vrouwen mee- 
doen.
Gevlochten manden zien 
er altijd heel ingewik- 
keld uit, maar het 
schijnt niet zo moei- 
lijk te zijn deze kunst 
meester te worden. 
Heeftuinteresse? Geef 
u dan van te voren op, 
dan weten wij hoeveel

Elke woensdagavond
wordt er yoga gegeven 
in de Reiger door een 
gediplomeerd yogale- 
raar. Er nemen zowel 
vrouwen als mannen san 
deel.
u zult vast wel eens 
wat over yoga gehoord 
hebben. Misschien ^^٢١ 
dit stukje uw belang- 
stelling wekken om eens 
een keertje mee te doen 
Wat is dat eigenlijk, 
yoga? Sommigen verge- 
lijken het wel eens met 
gymnasteik. Een soort 
veredelâe gymnastiek, 
maar dat is het niet. 
Yoga betekent "juk". 
Het leert ons te balan- 
ceren met de lasten die 
wij als mens nu eenmaal 
met ons meedragen. Als 
je de lasten aan weers- 
zijden goed kunt verde- 
len kan het voortgaan 
lichter worden.
Vele gewoonten zijn 
aangeleerd die "lastig" 
kunnen zijn. Denk bij- 
voorbeeld eens aan ver- 
krampte spanningen, 
nervositeit, slape- 
loosheid, onjuiste a- 
deiöhaling, ongemakke- 
lijke lichaamshouding, 
eriz. In wezen heeft ie- der wel wat. Geen mens 
is volmaakt. Het zal 
niet eenvoudig zijn de 
ongemakken, die voor 
iedereen weer anders 
zijn, zomaar af te wer- 
pen. Dat "juk" kan dan 
aan het gemak van de

ENGELS VOOR BEGINNERS
u een aardig woordje 
engels spreken. Buurt- 
huis Trefpunt, 3e Hugo 
de Grootstr. 5, tel. 
842473.

ren praten". Kosten 
zijn ƒ 54,-voor 12 les 
sen. Dit betekent niet 
dat u maar 12 lessen 
krijgt: daarna kunt u 
doorgaan. In 2 jaar kunt

^RIA-BASISSCHOOL
blijfmogelijkheid?
- Wat doet men aan ex- 
cursies, sport e.d.?
Op deze en tal van an- 
dere vragen kunt u een 
antwoord verwachten 
want wij organiseren 
een OREN MIDDAG en wel
DINSDAG 16 FEBRUARI 
OM 13.45 uur.Bent u op die dag ver- 
hinderd dan kunt u al- 
tijd telefonisch een 
andere afspraak maken. 
vriendelijke groeten,
B.G.M. Wilshaus Hoofd 
Mariaschool Bilderdijk 
str. 27 tel. 12.16.61

De Kleuterschool... en 
dan?
Natuurlijk roept deze 
zin tal van vragen bij
- Ho^ werkt men op die 
school?
-Wat doet men aan godsdienstige vorming, 
gedrag en het omgaan 
met elkaar?
- Hoe is de samenwerking 
met de kleuterschool?
- Krijgt mijn kind ex- 
tra aandacht als het 
dat nodig heeft?
- Is er een oudercom- 
missie?
- Bestaat er een over-

Als deze krant in uw bus 
rolt is er net, op 11 
januari, een nieuwe 
kursus engels gestart 
op maandagavond. Er 
kunnen nog wat mensen 
meedoen. Heeft u al 
heel lang niets meer 
aan engels gedaan of 
weet u er niets van? 
Geef u dan snel op. Het 
accent ligt op "het le-

BALLET
Iedere maandagavond 
kunt u van 19.30-20.30 
uur meedoen met soul- 
ballet. Naast een aan- 
tal oefeningen krijgt u 
les in jazz- en soul- 
dansen. De lessen kos- ten ؛١^٠ “  per maand, ze 
worden gegeven door 
Jeannet Smit in buurt- 
huis 't Trefpunt , 3e Hu 
go de Grootstr. 5, tel 
842473.
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De Heer j Kuijk أ
Fred. Hendrikstraat 130' إ
Amsterdam
Putten, 6-Januari-1982 

Geachte Redactie,
Doordat een ٧^١٦  Uw buurtbewoners ( die de ware toedracht kent) mij Uw 
blad gaf, waarin het stukje van de Bilderdijkstr 17 staat, moet ik u 
schrijven dat dit bolstaat van Onzin en leugens.
De personen die 30 April in het pand aan de Bilderdijkstr zijn getrokken, 
en zich via deze dag tegenover alles en iedereen verdedigen zijn en waren 
geen krakers zoals de kraakbeweging deze beschouwd. Zij hebben gewoon op 
een ordinaire manier iemand die het pand bewoonde de deur uitgegooid.
Dit lukte ze, omdat deze persoon de Turkse Nationaliteit bezit, en 
ofschoon hij al 5 jaar in Ned. woonde zij hem hadden gedreigd naar de 
Vreemdelingen Politie te gaan wanneer hij niet maakte dat hi'j weg kwam.
Deze man werd toen bang en is toen weggevlucht. Voorts hadden deze zgn 
krakers redds een woning nl in de Groen V  Prinstererstraat en de v.Beuning 
straat welke woningen zij zonder huur van de Gemeente mochten bewonen tot 
dat deze gesloopt zouden worden, maar welke zij in de tussentijd dat zij 
in de Bilderdijkstraat zouden zitten wilden onderverhuren.
Deze gegevens en de Namen van de mensen waarom het gaat werden mij al 
vier dagen na de KRAAK in de hand gespeeld door een ECHTE KRAKER/
Welke een paar dagen in het pand had vertoefd, en toen pr^ies de 
bedoelingen van de zgn krakers te weten kwam en hierover zo kwaad werd 
hij mij deze gegevens en bewijzen doorspeelde. In het stukje word ik onder إ 
meer uitgebeeld als een grote huizenspe^ulant dit is de grootste onzin. إ 
Dit pand is het eerste en enigste wat ik bezit. Het enigste wat de 
zogenaamde krakers hebben berijkt is, dat ijc twee mensen heb moeten ont- إ 
slaan, omdat het voor mij onmogelijk werd om de weken dat het war slapper أ 
werd met het werk, wat de laatste tijd heel normaal is te blijven financie إ 
ren'; Omdat de lasten die ik op dit pand moet betalen te hoog zijn moest 
ik de loonkosten wel drukken zodat deze twee mensen nu in de WW lopen.
Ook is de prijs die door de schrijver ■van het stukje wordt genoemd uit de إ 
lucht gegrepen,'de woningen stonden voor resp. f145.000 en f137. ٥ ٥ ٥  vrij إ 
op naam te koop en hiervoor waren wel degelijk kopers. Voorts vraag ik mij إ 
af als je legaal eigenaar bent van een pand je dit Ilegaal kan verkopen.
Ook de onzin dat er geen splitsvergunni^g zou z'ijn wordt door hen إ
rondgebazuind, zij zijn echter niet goed geinformeerd. Dat het pand niet 
geheel was bewoond op de 30 ste April was alleen maar te wijten aan het 
feit dat ik pas na ruim een jaar dachten eind Februari 1980 deze 
splitsvergunning kreeg.
Als ik nu na bijna 20 maanden ( bewoning ١ het pand aan de buitenkant 
bekijk krijg ik alleen maar tranen in mijn ogen , zoals het er nu uitziet,

WERKPLAATS:
،JACOB VAN LENNEPSTRAAT 26 
1D53 HJ AMSTERDAM-WEST 
TEL 020 - 830047

و0محم ا



achtste jaargang nummer een

NASCHRIFT BEWONERS 17 ة

ook niet verstandig om 
in dit blad een welles/ 
nietes spelletje te 
spelen.
Wel willen wij nog even 
ingaan op het door ons 
uit de duim gezogen 
verkoopbedrag. Zij die 
langer dan twee jaar 
hier in deze buurt W O - 
nen, zullen zich onge- 
twij£eld het levensgro- 
te bord herinneren dat 
ruim een jaar lang in 
de winkelruimte heeft 
gestaan met inderdaad 
de tekst: te koop van- 
af ƒ 165. ه00-,ء  vrij op 
naam. Voor hen die ech- 
ter korter in deze buurt 
wonen zullen wij dit 
bord gedurende een aan- 
tal dagen tentoonstel- 
len. Tot zover onze re- 
aktie.
Even nog iets over het 
hoger beroep. Op ٦2 fe- 
bruari a.s. doet het 
hof van de rechtbank 
uitspraak, en wel om 
30. و  uur, dus het gaat 
spannen om B 17. 
de bewoners van Bil” 
derdijkstraat 17.

direkt of indirekt mee 
te maken .heeft. Een 
voorbeeld hiervan is de 
woning op de Hugo de 
Grootkade welke door 
een huisjesmelker
dreigde ontruimd te 
worden (zie elders in 
dit blad).
Dat dhr. Kops ons via 
allerlei beschuldigin- 
gen in een kwaad dag- 
licht probeert te stel- 
len, was voor ons niet 
iets nieuws; op 1 mei 
1980 heeft hij dit nl. 
al eens eerder probe- 
ren te doen door mid- 
del van een valse aan- 
klacht bij de politie 
betreffende zogenaamde 
diefstal. De heren van 
de politie/recherche 
hadden dit gelukkig op 
tijd in de gaten waar- 
door z'n opzet misluk- 
te. Het lijkt ons dan

Beste buurtbewonërs. 
Via de redaktie van on- 
ze buurtkrant kwamen 
wij op de hoogte van de 
inhoud van de ingezon- 
den brief van dhr. A.L. 
Kops (eigenaar van Bil- 
derdijkstraat 17). Op 
uitnodiging van de re- 
daktie zouden wij hier 
in het kort op mogen 
reageren. In de eerste 
instantie gaat het er 
ons niet om wie dan ook 
zwart te maken. Wij 
hebben met het schrij- 
ven van de vorige in- 
gezonden؛brief, en na- 
tuurlijk ook met het 
kraken van het pand, 
een aantal mistoestan- 
den op het terrein van 
de woningnood/spekula- 
tie aan de kaak willen 
stellen٠ Dit gaat om 
iets waar vrijwel ie- 
dereen hier in de stad
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Programma seizoen '81/'82 't Trefpunt

WOENSDAG
OCHTEND
9.00-12.00 uur

Peuterspeelzaal 1
9. 30 — 30. أ آ  uur 

Kreativiteitsgroep
Voor volwassenen 
/ 3,-~ per keer
10.00-11.00 uur
Gymnastiek ج

ƒ 12,-- per maand

MIDDAG
14.00-15.30 uur 

Instuif
75 لم 0ء  per keer 

leeftijd: 4-10 jaar
Dans en 

beweging
voor kinderen
14.30-15.30 uur 
ƒ 10,“ per maand
15.00-17.30 uur *
Sport & Inloop
13-16 jaar
AVOND

19.45-21.45 uur
Volleybal

voor volwassenen 
ƒ 1,25 per keer

Fotogroep
19.30-22.30 uur 
volwassenen 

ƒ ٥ ٠,-- voor 10 lessen
Buurtsoos

.30 uurvanaf

DINSDAG
OCHTEND
9.00-12.00 uur

Peuterspeelzaal 1
9.00-12.00 uur

Peuterspeelzaal 2 
MIDDAG

16.00-17.30 uur
Na-vieren opvang

4-10 jaar 
ƒ 0,7^ per keer

AVOND
Konditietraining 
voor vrouwen
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur 

ƒ 12,-- per maand
19.30-21.30 uur

Naaikursus
ƒ60,-- per maand
20.00-21.30 uur

Spaans
voor beginners 
volwassenen 

ƒ 54,-- voor ٦2 lessen

Tafeltennis
voor volwassenen 
vanaf 21.45 uur 
ƒ 1,25 per keer

Buurtsoos
.30 uurvanaf

zie een artikel hierover elders

MAANDAG
OCHTEND

9.00-12.00 uur
1 Peuterspeelzaal

9.00-12.00 uur
2 Peuterspeelzaal

MIDDAG
16.00-17.30 uur
eren opvang؟Na~v

leeftijd: 4-10 jaar 
/ 0,75 per keer

15.00-17.30 uur
Sport & Inloop

13-16 jaar

AVOND 
Soulballet تض
volwassenen

19.30-20.30 uur 
voor beginners
20.30-21.30 

voor gevorderden
ƒ 12,-- per jnaand

20.00-21.30 uux 
Engels

٢ beginners ؟•VOO volwassenen 
54--, voor 12 lessen

Buurtsoos
.30 uurvanaf

14



Hugo de Grootstraat ع

ZONDAG

MIDDAG
14.00-16.00 uur

Tafeltennis
voor volwassenen 

bij voldoende belang- 
stelling

ƒ 1,25 per keer

VRIJDAG
OCHTEND
9.00-1 2..00 uur

Peuterspeelzaal 1
9.00-1 2.00 uur

Peuterspeelzaal 2
9.30-11.30 uur

9.15-11.30 uur
Open school 
in eigen buurt

f2,50 per ochtend

MIDDAG
15.00-17.30 uur
Sport & Inloop

١3 - ٦٤١ iaar

AVOND
20.00-23.00 uur
Soos-avond
13-16 jaar

DONDERDAG
OCHTEND
9.00 -1 2.00 uur

Peuterspeelzaal 1
9., ه12.0ه ه -  uur

Peuterspeelzaal 2
9.30-11.30 uur 

Vrouwenochtend
kosten afhankelijk 
van de ochtend 

kinderopvang aanwezig

MIDDAG
16.00-17.30 uur

Na-vieren opvang
ƒ 0,75 per keer 

leeftijd: 4-10 jaar
Aktivïtelt 10-12 j؛

18.30-19,30 uur 
minisoos
AVOND

20.00-22 . 00 uur
Sport

ƒ 1,50 per keer
uur ٥٠*vana£ 20 

Buurtsoas

BIJ DE VOORPLAAT
en jongerencentra
steeds meer en beter 
werk wordt verwacht...

17,5 in 1982 meer dan 
miljoen te bezuinigen. 
Het sociaal-kultureel 
werk krijgt nu al ruim 

60 miljoen minder dan 
En ؛ ؛drie jaar geleden 

dat terwijl er van de 
honderden buurthuizen

Dit affiche is gedrukt 
en verspreid İ . O . V .  de 
Vereniging Gamma (030- 
334314), naar aanlei- 
ding van het plan van 
de minister van CRM An- 
dré v.d. Louw om op het 
sociaal-kultureel werk

15



Programma seizoen '81/'82 □e Reiger

WOENSDAG
OCHTEND
9.15-12.15 uur

Peuterspeelzaal
(zie maandag)

٦٥.00-12.00 uur 
Dameszangkoor
Kosten: ƒ 33,- 
(voor 3 maanden)

MIDDAG
13.00-14.30 uur
Stijldansen 1

beginners
14.45-16.15 uur
Stijldansen 2
gevorderden 
Kosten: ƒ 35,- 
(voor 3 maanden)

AVOND
1 7 . 0 0 ه. ه - ا و  uur

Eetclub 
voor ouderen

Kosten:
19.00-20.30 uur

Yoga 1 ٢

20.45-22.10 uur 
Yoga 2 V

Kosten: ƒ 60,- 
(voor 3 '

DINSDAG
OCHTEND
9.15-12.15 uur

Peuterspeelzaal
(zie maandag)

9.30-10.30 uur
Gym voor vrouwen
ko£fie na afloop 
Kosten: ƒ 45,- 
(voor 3 maanden)

MIDDAG
13.00-16.00 uur
Klaverjasclub

Kosten: ƒ2,- per maand 
+ ƒ 1,50 per keer VOOT 

feestmiddagen
12.30-17.00 uur 

Klaverjassoos
Biljartsoos

zie maandagmiddag

AVOND
1 .00-19.30 uur

Kookclub 
voor mannen

Kosten: ƒ6,- per keer 
20.00-23.00 uur
Klaverjasclub 

de Reiger
Kosten: ƒ 2,- per keer 
inclusief kop koffie 
en feestavonden

MAANDAG
OCHTEND
9.15-12.15 uur

Peuterspeelzaal
Bij 5 ochtenden: 
1 12,50 per week

.00 uur.30■
Wijkpost 

voor bejaarden

MIDDAG
14.00-15.00 uur
Engelse les
Kosten: ƒ 50,- 
(voor 3 maanden)
,12.30-17.00 uur
Klaverjassoos

Kosten: ƒ 4,-per maand 
(voor 4 dagen per «eek)

12.30-17.00 uur
Biljartsoos

Kosten: ƒ6,- per maand 
(voor 4 dagen per week)

'= zie een artikel hierover elders
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Van Reigersberçenstraat 65

ZONDAG

13.30-16.00 uur
Prijsklaverjassen

Kosten؛ f2,50 per keer 
Elke 2de zondag van de 
maand, tenzij anders 

is aangekondigd ٠
15.50-16.Ofl uur

Open huis 
voor ouderen

Elke 4de zondag van de 
maand, tenzij anders 

is aangekondigd. 
Kósten: afhankelijk van 

het programma

VRUDAG
OCHTEND
9.15-12.15 uur

Peuterspeelzaal
{zie maandag)

MIDDAG
12.30-17.00 uur 

Klaverjassoos
Biljartsoos

zie maandagmiddag

DONDERDAG
O C H T E N D
9.15-12.15 uur

Peuterspeelzaal
(zie maandag)
9.30-11.00 uur
Volksdansen 

voor ouderen
Kosten: / 27 
{voor 3 maanden)

MIDDAG
12.30-17.00 uur

Klaverjassoos 
Biljartsoos

zie maandagmiddag

AVOND
20.00-22.00 uur

Biljarten 
voor vrouwen

Kosten:.f2,50 per maand

WAAROM EEN PROGRAMMAOVERZICHT?
durfde te. zetten" .
De buurthuizen staan 
er voor iedereen in de 
buurt, misschien ont- 
dektuin dit overzicht 
dat er iets leuks bij 
is voor uzelf of voor 
uw kinderen. Bel dan 
gerust op of kom een 
keer langs.

Buurthuis 't Trefpunt 
en Buurthuis De Reiger

vaker moeten laten we- 
ten wat er allemaal in 
het buurthuis te doen 
is en niet alleen als 
er nieuwe kursussen 
starten of in de pro- 
grammafolder van sep- 
tember. Als reden wordt 
dan gezegd " ik woon nog■ 
niet zo lang in de huurt 
en wist pas in sept.dat er buurthuizen wa_
ren" of " het heeft bij 
mij een tijd geduurd 
voordat ik; de stap

Meestal vlagen wij in 
de buurthuizen ^ ٢١ 
nieuwe deelnemers hoe 
ze bij de kursus of 
club gekomen zijn, waar 
ze het gehobrd of ge- 
lezen hebben ،
De meesten melden zich 
aan doordat ze het in 
de buurtkrant gelezen 
hebben of doordat ze 
mee komen met een vriend 
of vriendin.
Eén van de
die we horen is dat we
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Schaepmanstraat 226 Amsterdam-Oud-West 
Telefoon: 020-864902-865053

Erkend leverancier derAmsterdamse Ziekenfondsen
٠ Elastische kousen, steunkousen en steunpanty’s in 19 kwali- 

teiten en 7 typen.

٠ Enkel- en kniebandages naar maat.

٠ Maatsteunzolen van roestvrij staal of lichtgewicht kunststof.

AL35 JAAR EEN BEGRIP 
IN STEUNZOLEN EN 

ELASTISCHE KOUSEN!

Pediko
. van Inge

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

voor al uw  sarmair
en Doe Het ZeH Art.

o .a . DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN -  MENGKRANEN ETC,

loodgieter
REVE

3ehugo de groot- 
straat 15

tel.842606

VOEDINGS 

ص  WIJZER %
BROOD, KAAS,EIEREN, 
MELK, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLESVAN 
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten

Hugo de Grootplein 20



GEDEGEN ONDERWIJS DAT WILT u TOCH
Scholengemeenschap

DE L I E F D E
MAVO LEAO

DA COSTAKADE 20 AMSTERDAM OUD-WEST TEL. 121424

Waarom naar een scholengemeenschap?

Aan het eind van de zesde klas wordt u voor de keuze gesteld eeri nieuw 
schooltype te kiezen. Het Hoofd van de basissehool heeft ٧ een advies 
gegeven, maar het kom؛ vaak voor dat nog niet duidelijk is welke ٧٠٢١١١ van 
onderwijs het beste voor het kind is. Daarom is missehien onze scholen- 
gemeenschap het overwegen waard. In onze brugklassen krijgen alle 
leerlingen les in alle MAVO vakken en ze worden tijdens de studielessen 
begeleid bij het leren studeren.
Aan het eind van de brugklas wordt in overleg met de ouders, de brugklas- 
coördinator en de klassedocent bekeken of de leerling naar de tweede klas 
MAVO of naar de tweede klas LEAO gaat. De leerling blijft dus op dezelfde 
school en kiest de richting die het meest geschikt is. Ook bestaat de mogelijk- 
heid om na het behalen van het LEAO-diploma naar de MAVO te gaan.

Huiswerkproblemen?

Vele leerlingen hebben moeilijkheden met het maken van hun huiswerk.
Op onze school is daarom gelegenheid om onder toezicht huiswerk te 
maken tegen vergoeding. Het is al jaren gebleken dat vele leerlingen van deze 
speciale service gebruik wensen te maken.

Hoe is het contact met de ouders?

Meerdere malen per jaar hebben wij contactavonden waarop de ouders de 
vakdocenten en de klassedocent kunnen spreken. Wij houden ٧ ook iedere 
week op de hoogte van de vorderingen door middel van een weekrapport.
Regelmatig krijgt u ons contactblad, dat u informatie geeft over de gang van 
zaken op onze school. De schooldecaan helpt de ouders en de leerlingen bij 
het kiezen uit de mogelijkheden voor verdere studie en beroepskeuze.

Vraagt schoolfolder
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