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VERANTWOORDING
De buurtkrant ver- schijnt 11 keer per jaar 
en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in de Hugo 
de Groot-/Pred.Hendrik 
buurt٠ Doei is informa- 
tie te geven over zaken 
die onze buurt aangaan 
en aktieve .g’roepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buurtkrant wordt ge- 
deel telijk gesubsidi- 
eerd via de buurthuizen 
de Reiger en 't Tref- 
punt en ontvangt de ٥- 
verige inkomsten via 
adverteerders en dor.a- 
teurs. De redaktie be- 
staat uit buurtbewoners 
en is geheei zelfstan- 
dig en onafhankelijk 
van de genoemde buurt- 
huizen. Alle ingezonden 
artikelen, brieven, me- 
dedelingen, worden in 
principe geplaatst, on- 
der 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.
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Reiger.
Dit briefje en andere 
uitingen van opkomend 
fascisme en vreemdelin- 
genhaat heeft ons ertoe 
bewogen om ■opnieuw een 
deel van de februari- 
krant te wijden aan de 
Herdenking van de Fe- 
bruaristaking van 1 و4مآ  
Wij roepen u, met klem, 
op om deel te nemen aan 
het defilë langs de Dok- 
werker op 25 februari. 
Hopelijk zien we el- 
kaar om 18 uur op de 
Blauwbrug. Kleedt u 
warm aanj de redaktie.

V©ORWO©R□
Buurtbewoners,
Neo-nazi ٠ s stuurden on- 
langs een anoniem 
briefje naar buurthuis 
de Reiger met daarop 
een hakenkruis en de 
tekst "Rotfront, ver- 
reckeI"
Aanleiding hiervoor was 
het journalistenforum 
dat door de CPN-buurt- 
afdeling was georgani- 
seerd als onderdeel van 
een feestelijke dag 
rond De Waarheid in De
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Buurtkrant Hugo de Groot

NEEMT DEEL AAN DE HERDENKING
pen hebben plaatsgevon- 
den, tegen de schending 
van het eregraf van Han- 
nie Schaft in Overveen, 
tegen het vernieien van 
gedenktekens en tegen 
het besmeuren van graf- 
stenen, muren en gebou- 
wen met nazi-symb©len. 
Daarom is het ook no- 
dig, dat er een verbod 
komt van rascistische 
groeperingen en dat die 
worden ontbonden.
Het Februari Herden- 
kingscomitë verheugt 
zich over de diepe be- 
trokkenheid van zovele 
jongeren, die uiterst 
waakzaam en aktief zijn 
©ok in vele andere lan- 
den treden demokraten 
op en eisen zij maatre- 
gelen tegen het neO“
fascime.
In ons eigen land re- 
sulteerde deze strijd 
in het herstel van de 
Vijfde Mei als nationa- 
le feestdag, in de ver- 
oordeling van Menten, 
in de aanvaarding door 
het parlement van een 
artikel in de grondwet, 
dat zich keert tegen on- 
derdrukking naar ras, 
kleur of sex-e.
Dat is verheugend, maar 
er zal nog veel moeten 
gebeuren om dit nieuwe 
grondwetsartikel ook in 
de praktijk gestalte te 
geven.
Vandaar onze oproep om 
waakzaam te zijn en te 
allen tijde en overal te 
blijven handelen in de 
geest van toen, die ook 
nu weer zo duidelijk in 
ons volk zichtbaar is, 
wanneer het er om gaat 
de elementaire demokra- 
tische vrijheden en

sterdam en omstreken. 
Zij was een felle, on- 
vergetelijke reaktie op 
het arresteren en weg- 
slepen van honderden 
joodse mannen op het

plein, waar nu de Dok' 
werker staat. Zij wer- 
den naar de vernieti- 
gingskampen weggevoerd 
Groot was de veront- 
waardiging; de woede 
steeg ten top tegen de- 
ze schandelijke ter- 
reurdaad van de na-

is nodig ook nu, 41 
jaar later, daaraan te 
herinneren, omdat weer^ 
stand tegen fascisme, 
rascisrae en anti-semi- 
tisme een aktueel ge- 
beuren blijft.
Wij zijn dit tegenover 
de massa's stakers van 
1941 en in het bijzon- 
der tegenover de door de 
nazi's vermoorde joodse 
en niet-joodse slacht- 
offers verplicht.
Er is grote afschuw in 
ons volk tegen de daden 
van terreur en de aan- 
slagen op joodse men- 
sen, zoals die in Mün- 
chen. Parijs en Antwer

Medeburgers,
Op donderdag 25 febru- 
ari herdenken wij op- 
nieuw de staking van 
meer dan 300.000 man- 
nen en vrouwen tegen het 
wegvoeren van onze 
joodse landgenoten door 
de nazi’s, welke op 25 
en 26 februari 1941 
plaatsvond.
Deze februaridagen 141 و  
zijn voor altijd in de 
herinnering gegrift, 
omdat die moedige daad 
van honderdduizenden 
mensen in Amsterdam en 
wijde omgeving de soli- 
dariteit en het verzet 
toonde tegen de anti- 
semitische terreur van 
het fascisme.
De Februaristaking 1941 
was het signaal tot 
grootscheeps verzet; 
zij verhinderde de tot- 
standkoming van een 
Mussertregering en zij 
vormde een belangrijke 
aansporing voor de ak- 
tieve en passieve weer- 
baarheid van zovelen in 
de latere, donkere oor- 
logsjaren.
Aan dit vlammende pro- 
test van de bevolking 
van Amsterdam, de Zaan- 
streek, het Gooi, U- 
trecht, zo ook de ar- 
beiders van Hoogovens 
in IJmuiden, ging de 
oproep van de illegale 
Communistische Partij, 
"Staakt, staakt,
staakt i!1",vooraf die 
de vonk in het kruitvat 
van woede en veront- 
waardiging was.
De Februaristaking kon 
rekenen op de daadwer- 
kelijke ondersteuning 
van het overgrote deel 
van de bevolking van Am
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welzijn van ons land en 
onze stad dierbaar is, 
de ouderen en de jonge- 
ren, mannen en vrouwen, 
om deel te nemen aan het 
defilë langs de Dokwer- 
ker op donderdag 25 fe- 
bruari 1982 op het Jo- 
nas Daniël Meijerplein. 
Het defilé zal op 25 fe- 
bruari 1982 om 17.00 uur 
worden geopend met een 
kranslegging door het 
Gemeentebestuur van Am- 
sterdam en door het Fe- 
bruari Herdenkingsco- 
mité.
Het Februari Herden- 
kingscomité, mevrouw 
Tinie IJisberg

de democratie, vöör de 
vrijheid, tegen het 
fascisme voort2etten 
totdat dit onmenselijke 
systeem overal i n d e  
wereld met wordtel en 
tak is uitgeroeid.
Komt daarom allen, mas- 
saler dan ooit op 25 
februari naar de Dok- 
werker om de democra- 
tische, antifascisti- 
sche gezindheid van ons 
volk te betuigen.

w.g» Dé de Haas 
lid van het februari- 
herdenkingscomitë

logsmisdaden en misda- 
den tegen de menselijk- 
heid. Het gaat om be- 
scherming en verdedi- 
ging van de demokratie, 
voor verdediging van 
verworven demokrati- 
sche grondrechten.
Het is tegen deze ach- 
tergrond, ons bewust 
van de perspektieven 
die tot uitdrukking ko- 
men in een zichtbare 
verantwoordelijkheid 
van ouderen en jonge- 
ren, die een samenle- 
ving willen in vrede,' 
vrij van fascistische 
smetten, dat w i j , ons 
tot u richten.
Wij vragen allen die het

Op donderdag 25 febru- 
ari a.s. herdenken wij 
opnieuw de roemrijke, 
unieke, onvergetelijke 
Februaristaking in 1941 
het eerste massale 
volksverzet in Europa 
tegen de beestachtighe- 
den van het duitse fas- 
cisme. Het was ook de 
eerste en enige keer in 
de duizenden jaren van 
jodenvervolging dat een 
volk in opstand kwam om 
de joden te helpen.
Op 25 februari herden- 
ken wij eerbiedig de 

slachtoffers 
van de fascistische ter 
reur ٠ De herdenking 
blijft noodzakelijk op 
dat wij ons opnieuw be- 
wust worden van de ge- 
varen, die ons ook nu 
weer bedreigen. We moe- 
ten waakzaam zijn en 

we moeten de 
strijd v ^ r  de vrede, 
tegen de oorlog, vóör

rechten te verdedigen 
en op te komen voor de 
bescherming en de uit- 
breiding van de rechten 
van de minderheden in 
onze samenleving.
De Februaristaking 1941 
was een daad van natio- 
naai protest en verzet 
Nationaal is thans ook 
het verzet tegen de le- 
vensgevaarlijke kern- 
wapenwedloop. Terwijl 
overal de kosten voor de 
bewapening met vele 
miljarden worden ver- 
hoogd, nemen in gelij- 
ke mate de veiligheid en 
het niveau van het le- 
venspeil af ٠ 
Wij keren ons met klem 
tegen de invoering van 
nieuwe kernwapens en de 
atoomraketten.
Ons land moet eigen İ- 
nitiatieven ontplooien 
VOOR EEN VREEDZAAM SA- 
MENLEVEN VAN DE STATEN, 
VOOR DE BESCHERMING VAN 
DE NATIONALE ONAFHANKE- 
TUKHEID
VOOR DE VREDE EN VEILIG- 
HEID IN EU^OR^ EN IN DE 
WERELD
TEGEN NIEUWE KERNWAPENS 
IN NEDERLAND EN IN EU- 
ROPA OF WAAR OOK TER WE” 
RELD
Het is eveneens nodig 
niet toe te geven aan 
welke Duitse eisen dan 
ook tot de vrijlating 
van de Twee van Breda, 
te strijden tegen het 
aanwakkeren van het re- 
vanchisme vanuit sommi- 
ge kringen in de Bonds- 
republiek en voor ge- 
lijke rechten in de sa- 
menleving van alle men- 
sen. Er is alle reden te 
blijven waken tegen 
verjaring van de oor

OPROEP
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Buurtkrant Hugo de Groot

WAT DOET COBY OP
DE STADHOUDERSKADE?

Een principiële kwestie

stekend: "Vooral ook ٠ 
omdat we zoveel onder- 
s t e u n k r i j g e n  van de 
peuterouders en de SO- 
lidaire collega's. Som- 
migen van ons zijn ki- 
lo's aangekomen door 
alle taarten die we 
krijgen".

Resultaat
Maar wat heeft de he- 
zettingsaktie tot nu 
toe voor resultaat ge- 
had en hoelang gaat het 
allemaal nog duren?
Co^y: Het bestuur is 
inmiddels ontbonden als 
gevolg van dit konflikt 
Dus eerst moet er een 
nieuw bestuur komen en 
dan moet er opnieuw ge- 
stemd worden. Het kan 
allemaal nog wel 1 of 
2 weken duren. Tot zo- 
lang gaat de bezetting 
in ieder geval door."
En dan fel: "Die mensen 
doen net of het hun ei- 
gen geld is!"
Het punt is namelijk 
dat het aanvullende 
salaris de eerste 2 
jaar niet uit de sub- 
aidie van de overheid 
betaald kan worden, 
maar uit het eigen ver- 
mogen van de vereniging 
moet komen.

Rijk
Coby:"Maar volgens ons 
is de vereniging rijk 
genoeg om dat te beta- 
len en bovendien worden 
daar ook zoveel andere

Is het werken met peu- 
ters en hun ouders soms 
makkelijker als het 
werk dat de collega's 
met kinderen of volwas- 
senen doen? ©f is het 
soms minder belang- 
rijk?
Nee, uit de gesprekken 
met het bestuur bleek 
dat het werk van de 
peuterwerkers wel ge- 
waardeerd wordt, maar 
dat ze er alleen niet 
voor willen betalen؛ 
Uiteindelijk besloten 
Coby en haar collega's 
uit de andere buurthui- 
zen dan maar tot een 
aktie over te gaan.

Bezetting
Op 25 januari, heel 
vroeg in de ochtend, 
bezetten zij het Cen- 
traal Buro van de ver- 
eniging Ons Huis, op de 
Stadhouderskade 137. 
Spandoeken werden uit- 
gehangen, de voordeur 
gebarrikadeerd en op de 
achterdeur kwam een 
nieuw slot.
Als ik langsga is de 
bezetting al ruim 14 
dagen aan de gang. Het 
gebouw hangt vol met 
roosters voor schoon- 
maak, slaapdiensten 
enz.maar vooral met 
solidariteitsbetuigin- 
gen, handtekeningen- 
lijsten en krantenknip- 
seis.
Volgens Coby is de 
sfeer nog steeds uit-

Met nog 15 collega’s 
heeft Coby het kantoor 
van haar werkgever be- 
zet. Coby is peuter- 
werkster, pardon,
SOCIAAL KULTUREEL WERK- 
STER in buurthuis de 
Reiger. Dat is nu juist 
het hele punt. Coby 
doet in de Reiger name- 
lijk hetzelfde soort 
werk als haar colle- 
ga' s "sociaal-kultu- 
reel werk, maar krijgt 
daar minder voor be- 
taaldJ

Onderhandeld
Jarenlang hebben de 
peuterwerksters van de 
buurthuizen van de ver- 
eniging Ons Huis, geza 
melijk onderhandeld met 
het bestuur, over deze 
onrechtvaardige zaak ٠ 
Maar zonder resultaat.

6
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AFSCHEID VAN PAUL
Paul V.(3.Maden,de tie- 
nerwerker van buurthuis 
’t Trefpunt’,neemt deze 
maand afscheid. Hij 
heeft per 1 maart een 
nieuwe baan in IJmuiden. 
De buurtkrant had een 
gesprek met Paui over 
zijn ervaringen met de 
tieners in de afgelopen 
 jaar. Onder de titel ي3
"op allerlei ideeën 
moest ik vaak nee ver- 
kopen", zullen wij dit 
in de volgende buurt- 
krant publiceren.
Wij wensen Paul veel 
succes en plezier met 
zijn nieuwe baan.

kaatste nieuws laatste nieuws laatste nieuws laat
naar van het pand. Het 
hoger‘beroep dat dien~ 
de is dcor de bewoners 
gewonnen I

Zoals u weet warende 
bewoners van Bilder- 
dijkstraat 17 nog in 
de slag met de eige-

dingen uit betaald. 
Daarmee vergeleken is 
het niet eenszo'nhoog 
bedrag. Voor sommigen 
van ons gaat het maar 
om een paar tientjes. 
Maar het is gewoon een 
principi§le kwestie, 
omdat we vinden dat ge- 
lijk werk ook gelijk 
uitbetaald moet wor- 
den."
Coby denkt dat als de 
vereniging het nu eerst 
uit eigen zak betaald. 
Jat ze dan vervolgens 
harder bij de overheid 
zal gaan aandringen op 
de gelijke betaling. 
Zodat- dan lande-
lijk voor alle peuter- 
werkers, oh pardon, So- 
ciaal Kültürele Wer- 
kers, geregeld kan 
worden.

Alma Jongerius
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Buurtkrant Hugo de Groot

IEDEREEN KAN HIER
Gesprek met 

in Bilde»
Sinds 1 februari hebben we een nieuwe sociaal 

Carla Jongsma ؛raadsvrouw op Bilderdijkpark 4 a 
^ ,e gingen eens kennis maken

er niet veel meer dan 9 
tot 1 oper ochtend doen. " 
Het spreekuur is 'smor- 
gens van 9-12 uur, maar 
niet op woensdag.’sMid- 
dags is ze telefonisch 
bereikbaar van 2-4 uur.

Welke problemen?
"Er komen een groot aan- 
tal bej aarden en een 
stijgend aantal Marok-

natuurlijk wel deel uit 
van een ambtelijk appa- 
raat -De^ociale Dienst 
maar daarin heb ik een 
heel onafhankelijke 
funktie."

Wegwijzer
"Een belangrijk deel 
van mijn taak is mensen 
de weg te wijzen in het 
doolhof van instanties. 
Daarbij vind ik wel dat 
ze zoveel mogelijk hun

kanen (gelukkig kan ik 
daarvoor gebruik maken 
van de tolkentelefoon) . 
Ze laat mij een lijst 
zien met een overzicht 
van de problemen waar 
zij mee te maken krijgt: 
Relatie burgers over- 
heid en burgers onder- 
ling, persoonlijke pro- 
blemen, huisvestings- 
en arbeidszaken,onder- 
wijs (financiering)' en 
maatschappelijke voor- 
zieningen. "Het accent 
ligt wel op de mate-

eigen boontjes moeten 
het komt wel ؛doppen 

voor dat ze nog onge- 
opende enveloppen op 
mijn bureau deponeren 
met het idee 'dat doet 
de raadsvrouw wel even' 
Dat kan niet de bedoe- 
ling zijn".

Ze heeft de indruk dat 
ze te weinig bekend is 
in de buurt. Niet dat 
ze geen werk genoeg 

Als je voldoen-" ؛heeft 
de aandacht aan kliën- 
ten wilt geven, kun je

Ik kom bepakt en bezakt 
met bandrecorder en fo- 
totoestel haar kleine, 
zonovergoten werkplek 
binnen. Maar dat bevalt 
haar niets: als het e- 
ven kan geen bandopname 
en met grote tegenzin 
een foto. Ze is heel 
voorzichtig en dit stuk 
is ook niet geplaatst 
zonder dat ze het eerst 
gelezen heeft.

RegeJtjes
Misschien komt die voor 
zichtigheid wel door 
vroegere ervaringen.Ze 
is geen groentje in de 
ambtenarij:eerst 8 jaar 
bij Herhuisvesting en
daarna 2 jaar bij ؟e-
stuurskontakten in de 
S^arndammerbuurt.
"Die ervaring heeft mij 
geleerd dat je vaak als 
ambtenaar inzit tussen 
de *regeltjes' en het 
belang van je kliënt. 
De regel5 komen voort 
uit een algemeen belang 
en die zijn soms in 
strijd met het partiku- 
lier belang ٠ In nogalwat 
instanties geldt: Re- 
gels zijn regels."

Vertrouwen
"Nu, als sociaal raads- 
vrouw, heb ik al erva- 
ren dat ik een heel an- 
dere positie heb. Ik 
werk veel meer vanuit 
en mét de mensen.
Ook kijkt men anders 
tegen mij aan: als ver- 
trouwensfiguur, waar 
alle problemen op tafel 
kunnen komen. Ik maak
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MET ALLES KOMEN
dat ook in onze buurt 
mensen in moeilijkheden 
komen door stijgende 
woonlasten, energie- 
prijzen, etc. (in dit 
verband wil ik even 
wijzen op het bestaan 
van een aardgasaktie; 
zie elders, J.K.)
Na een leuk gesprek van 
anderhalf uur stapte ik 
weer op. Achteraf snap 
ik eigenlijk nog niet 
waarom de bandrecorder 
niet aan mocht. Het was 
in ieder geval niet on- 
vriendelijk bedoeld: 
volgens mij zijn ieders 
problemen of vragen bij 
Carla, in goede handen.

Jan Kuijk

ben, krijg ؛ ik ook in- 
z icht in leemten in 
voorzieningen٠ Ik heb 
hierin ook een signale- 
rende funktie.Verbete- 
ringen wil ik tot stand 
helpen brengen in sa- 
menwerking met andere 
hulpverleners en de 
buurtbewoners. De eer- 
ste kontakten, bij voor 
'beeld met het buurtop- 
bouwwerk, zijn al ge- 
legd."
Ze zegt dat ze binnen 
haar funktie daar ook 
ruimte voor denkt te 
hebben. In ieder geval 
heeft ze er zelf geen 
problemen mee om met 
buurt-aktiegroepen sa- 
men te werken. Zij sig- 

" voorbeeld

[ raadsvrouw
dïjkpark

riële zaken, maar in 
samenhang daarmee komen 
vele andere dingen aan 
de orde. In ieder geval 
kan iedereen met alles 
komen. Soms help ik 
mensen zelf, soms ver- 
wijs ik door en soms be- 
middel ik.
Vaak willen mensen be- 
talen of iets geven, 
maar alles wat ik doe 
is gratis."

Signaalfunktie
"Doordat ik als raads- 
vrouw met veel proble- 
men intensief bezig

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

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

teiten en 7 typen.

٠ Enkel- en kniebandages naa^ maat.

٠ Maatsteunzolen van roestvrij staal of lichtgewicht kunststof.

Pediko — ء  الئإلءأ
٨ . van Inge ELASTISCHE KOUSEN!

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



BUURTAGENDA
٧/□ WENS

Als u de vorige jaar- 
gang van de buurtkrant 
wilt laten inbinden, 
of andere tijdschrlf- 
ten die u wilt bewaren, 
dan kunt u terecht bij 
dhr. Van der Wens.Tegen 
kostprijs (bijv.2,35م ) 
maakt hij er een mooi 
boek van. Ook uit el- 
kaar gevallen boeken 
knapt hij op. Dhr. Van

der Wens is 86 jaar en 
het boekbinden is zijn 
hobby. Adres؛ Fred. 
Hendrikstraat 110’.
tel82.48.93 ؛.

KLAVERJAS
u weet **toch dat u ie- 
dere tweede zondag van 
de maand kunt prijs- 
klaverjassen in de Rei- 
ger? Toegangskaarten â 
f.2,50 zijn steeds van- 
af 1٥ dagen van te V O -  
ren verkrijgbaar bij 
١٦̂  buurthuis in de van 
Reigersbergenstr. 65. 
Klaverjassen kunt u ook 
op de dinsdagmiddagen 
en d insdagavonden in de 
Reiger. Op beide ge- 
zellige klubs is nog 
plaats. Inlichtingen 
bij het buurthuis, tel. 
845676.

BUURTVERGADERINft VARA

Aan deze ongetwijfeld 
boeiende diskussie gaat 
een kort huishoudelijk 
gedeelte vooraf dat 
duurt van 20-20.45uur. 
Met vriendelijke groe- 
ten en tot ziens op 
woensdag 3 maart. 
Namens het VARA-afde- 
lingsbestuur, Carel 
Goldstein, tel. 738634.

voor sluiting van de 
kerncentrales, het ge- 
sprek tussen PvdA en 
CPN, enz.).
Om goede programma ٠ s 
te maken, die aanslui- 
ten bij wat in progres- 
sief Nederland leeft, 
is het voor de VARA van 
levensbelang om te we- 
ten wat men vindt van 
de manier waarop zij 
haar platformfunktie 
als omroep van links 
en progressief Neder- 
land vervult.
Voor het VARA-bedrijf 
neemt aan de diskussie 
deel omroepsekretaris 
Herman van Wijk.

TIJDEN [PEEËN
willen wippen. Op de 
woensdagavond zoeken 
wij nog mensen die hier 
zin in hebben.
Of is de publiciteits- 
groep misschien iets 
voor jou? Deze groep 
zorgt voor de informa- 
tie in het buurthuis, 
door middel van sten- 
cils en affiesjes. De 
groep komt altijd op 
donderdagochtend bij 
elkaar. Informatie bij 
Margot of Nicolien.
Is er misschien iets wat 
je graag wilt doen en 
wat hier niet bij staat 
neem dan toch kontakt 
met ons op. We kunnen 
dan samen kijken of er 
een taak voor je is. 
Inlichtingen bij: 
Buurthuis 't Trefpunt 
3e Hugo de Grootstraat 
5, tel. 842473.

REIGER ZOMERREIS
De Reiger, van Reigers- 
bergenstr. 65', tel. 
845676.
De data zijn: van 26 ju- 
ni tot 2 juli ٠ De prijs: 
f . 450 , - (vol pension, 
2-personnskamers met 
losse bedden en douche/ 
toilet, excursies inbe- 
grepen) ٠

GEVRAAGD
Buurthuis 1t Trefpunt, 
3e Hügo de Grootstr. 5 
(tel. 842473) vraagt 
een schoonmaakster voor 
2 avonden per week: 
maandag- en woensdag- 
avond van 6 tot 8 uur. 
Goed loon. Inlichtingen 
bij Margot Kaldenbach.

Ook dit jaar organi- 
seert de Reiger weer een 
vakantieweek ٠ We gaan 
deze keer de grens over؛ 
naar Koblenz, in het 
prachtige Eifelgebied. 
Er staan dan ook een 
flink aantal excursies 
door de streek op het 
programma.
Een komfortabel, klein 
hotel aan de Rijn zorgt 
voor de rust, ontspan- 
ning en uitstekende 
maaltijden.
De groep kan uit maxi- 
maal 50 personen be- 
staan. Als u belang- 
stelling heeft, belt u 
dan zo snel mogelijk de 
Reiger voor meer infor- 

'* eventueel uw
aanmelding.

Heb je tijd en ideeën? 
In buurthuis 't Tref- 
punt zijn er zeker mo- 
gelijkheden om hiermee 
aan de gang te gaan. Het 
is erg belangrijk dat 
vrijwilligers aktief 
gorden in het buurt- 
huis, want de bar kan 
dan b^voorbeeld meer 
open zijn voor mensen 
die zomaar even binnen

Eeste mensen,
De VARA-afdeling Oud- 
West/Centrum houdt op 
woensdag 3 maart a .s. 
in de "Koperen Knoop" , 
van Limburg Stirumstr. 
119, haar jaarvergade- 
ring. wij nodigen be- 
langstellende en ak- 
tieve buurtbewoners uit 
om na het korte huis- 
houdelijke gedeelte 
deel te nemen aan de 
discussie over ؛
"ŵ t. heeft de VARA het 
afgelopen jaar betekend 
voor linkse en progres- 
sieve groeperingen?" 
Het gaat erom of de 
VARA erin geslaagd is 
de verscheidenheid aan 
kültürele uitingen, İ- 
deeën, akties en bewe- 
gingen die in progres- 
sief Nederland gestal- 
te gekregen hebben, in 
haar programmabeleid 
tot uitdrukking te 
brengen(denk bijv. aan 
progressief theater, 
filmen kabaret, aan de 
akties van de Ford- en 
NSM-arbeiders, aânae  
vredesbeweging, de ak- 
ties tegen leegstand en 
spekulatie, de aktie

OUDER WORDEN
voor Bejaardenbeleid 
:gebruiken. Daarin komen 
de volgende onderwerpen 
aan de orde: pensione- 
ring; wel of niet naar 
een bej aardentehuis أ 
taakve-rdel ing tussen 
man en vrouw; leren als 
je ouder wordt; een- 
zaamheid; baas over je- 
zelf; liefde op latere 
leeftijd en: bejaarden 
organiseren zich. 
Belangstellenden kun- 
nen zich vanaf nu opge- 
ven bij Buurthuis de 
Reiger, van Reigersber- 
genstr. 65, tel. 845676 
Kennismakings bijeen- 
komst op dinsdag 23 fe- 
bruari 111.0-00. ه Û uur 
start: dinsdag 2 maart 
10.00-12.00 uur. 
Deelname gratis. Mate- 
riaalkosten f 5 , - . Kof- 
fie 50 cent.

"Iedere tijd is leef- 
tijd": gespreksgroep 
over ouder worden.
Wat betekent het om O U -  
der te worden in een sa- 
menleving waar het ver- 
leden heeft afgedaan en 
alleen de toekomst 
tel t?
Na de vertoning van een 
film over ouder worden 
en een tweetal gesprek- 
ken met meest oudere 
buurtbewoners, willen 
we nu starten met een 
gespreksgroep over dit 
onderwerp.
We zijn van plan 1x per 
14 dagen bij elkaar te 
komen in de reiger op de 
dinsdagochtend van 10 
uur tot 12 uur.
Als uitgangspunt voor 
de gesprekken zullen we 
de gespreksmap "iedere 
tijd is leeftijd"van de 
Nederlandse Federatie

KARNAVAL
uit ons midden weer een 
karnavalsprins(es) te 
kiezen.
Aanvang 13.30 uur ٠ Zaal 
open 13.00 uur. Toegang 
f.2,50.

Op zondagmiddag 21 fe- 
bruari sfeaat het Open 
Huis van de Reiger in 
karnavalsfeer. Komt u, 
ook lekker meehossen? 
Ook dit jaar hopen we
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GEDEGEN ONDERWIJS DAT WILT u  TOCH
Scholengemeenschap

DE LIEFDE
MAVO LEAO

D A  C O S T A K A D E  20 A M S T E R D A M  O U D -W EST TEL. 121424

Waarom naar een scholengemeenschap?

Aan het eind van de zesde klas wordt u  voor de keuze gesteld een nieuw 
schooltype te k؛ezen. Het Hoofd van de basisschool heeft u  een advies 
gegeven, maar het komt vaak voor dat nog niet duidelijk is welke vorm van 
onderwijs het beste voor het kind is. Daarom is misschien onze scholen- 

* 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- 

" en de klassedoeent bekeken of de leerling naar de tweede klas
MAVO of naar de tweede klas LEAO g؛*at. De leerling ام؛لط 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 أ aren 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 klaedocent kunnen spreken. Wij houden u  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 schooffolder
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RECHTSHULP VOOR VROUWEN

gaan. Zij is nu bezig 
het ontslag aan te vech- 
ten bij de kantonrech- 
ter.
De zaak is nu aan het 
rollen."

Tips
Als jezelf ook eens in 
zo'n situatie verzeild 
raakt is het belangrijk 
de volgende tips te we- 
ten:
-Onmiddellijk (binnen 
24 uur duidelijk pro- 
testeren (probeer niet 
te grof te worden, ook 
al lokt de baas het 
uit, want dat is op 
zichzelf al een reden 
tot ontslag♦

-Bevestig dit protest 
per aangetekende brief 

-Schrijf je meteen in 
bij het Arbeidsburo. 

-Teken geen enkel pa- 
pier.
-Ga in ieder geval nog 
een keer terug naar je 
werk en probeer of je 
baas op zijn beslis- 
sing wil terugkomen.

deskundige 
hulp in (vakbond, ad- 
vokaat of buro voor 
rechtshulp).

in een bakkerswinkel. 
Op een dag had ik i.v.jn. 
mijn moeders verjaardag 
een doos gebakjes opzij 
gezet. Ik was van plan 
te zeggen dat ik die de 
volgende dag zou afre- 
kenen en ik had helemaal 
niet de bedoeling om de 
gebakjes te pikken. 
Maar mijn baas veschul- 
digde mij van diefstal 
en ontsloeg mij op 
staande voet. Xk zei di- 
rekt dat ik het er niet 
mee eens was en dat ik 
de gebakjes die dag had 
willen betalen, maar 
hij stuurde me toch weg. 
De dag erna ging ik weer 
{geadviseerd door een 
vriendin) gewoon naar 
mijn werk, maar mijn 
baas wilde niet op zijn 
beslissing terugkomen 
en ik kon wel weer gaan. 
Toen ben ik maar naar 
het Arbeidsburo gegaan 
en heb daar mijn hele 
verhaal verteld in de 
hoop, dat zij iets aan 
het ontslag konden 
doen.
De ambtenaar vertelde 
mij dat ik een aangete- 
kende protestbrief (te- 
gen het ontslag) naar 
mijn baas moest sturen. 
Hij schreef me ook in 
als werkzoekende.
Bij het Arbeidsburo 
zeiden ze me trouwens 
ook dat ik waarschijn- 
lijk niet zomaar een 
uitkering zou krijgen, 
omdat men ervan uit- 
gaat, dat jij zelf het 
ontslag veroorzaakt 
hebt. Totdat je bewezen 
hebt dat de baas onge- 
lijk had met je te ont- 
slaan. Daarom ben ik 
naar een advokate ge-

Het is al weer iets meer 
dan een jaar geleden, 
dat het Advokatenkol- 
lektief Staatslieden- 
buurt besloot een apart 
spreekuur voor vrouwen 
te starten aan de de 
wittenstraat 75. Aan 
dit spreekuur werken 
dus alleen vrouwen mee. 
Een advokate, drie 
maatschappelij k werk- 
sters en zes andere 
vrouwen uit de buurt 
zijn al heel wat proble- 
men te lijf gegaan. Ie- 
dere woensdag van 9.30 
tot 12.00 uur hebben we 
spreekuur en op donder- 
dag en vrijdag zijn we 
open van 9.30 tot 4,00 
uur voor korte vragen, 
informatie en adviezen. 
Het lijkt ons goed om 
ook in de buurtkrant 
aandacht te schenken 
aan de problemen waar- 
mee vrouwen bij ons 
langskomen ٠ We willen 
dit doen door telkens 
in de buurtkrant een 
verhaal te schrijven 
van een vrouw, die bij 
ons is langs geweest. 
In dat verhaal zullen we' 
ook proberen nuttige 
tips en adviezen te ge- 
ven.
De namen en gebeurte- 
nissen zullen we zoda- 
nig veranderen, dat er 
geen gelijkenis moge- 
lijk is met de vrouwen 
die bij ons zijn ge- 
weest.
Hieronder volgt dan ons 
eerste verhaal over:

Ontslag 
op staande voet

"Ik ben Tineke, 18 jaar 
en ik werk sinds 1 jaar
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Elsbeth Etty (van De 
Waarheid) vond met alle 
verschillen, bij voor- 
beeld doordat De Waar- 
heid een landelijk dag- 
blad is, dat dat ook 
voor haar krant opging 
omdat er een nauwe band إ 
met de lezers onderhou- إ 
den wordt. أ
De anderen (en Geert إ 
Mak van De Groene was إ 
daarin het meest uitge- 
sproken) stonden veel 
losser van de progres- 
sieve beweging.
Karel van Hoof (van de 
Vara) benadrukte wel de 
veranderingen die de 
laatste jaren bij zijn 
omroep waren opgetreden 
Van spreekbuis van PvdA 
en NVV heeft de Vara 
zich ontwikkeld tot 
platform voor progres- 
sieve ttensen.
De Ikon, die van oor- 
sprong vanuit kerken is

GEEN 6%
Maandag 8 febr٠ j ٠1٠ 
waren de buurthuizen de 
■Reiger en 't Trefpunt 
gesloten. Een klein 
aantal aktiviteiten 
ging door, dankzij de 
inzet van vrijwillige 
medewerkers. De betaal- 
de werk(st)ers van de 
buurthuizen staakten 
die dag. Niet alleen in 
onze buurt, maar in 
heel Amsterdam. Zijwa- 
ren hiertoe opgeroepen 
door hun vakbond de 
ABVA/KABO.

Protest
De staking was een pro- 
test tegen de pogingen 
van de gemeente Amster- 
dam om 3,5 miljard te 
bezuinigen op dit werk 
in het kader van de ٤% 
bezuinigingsoperatie.
Als die bezuinigingen

JOURNALISTEN IN □E REISER
BLUF en DE GROENE AM- 
STERDAMMER. Als enige 
moet ik misschien toe- 
lichten wat 'Bluf' is: 
een blad van actievoer- 
ders in kraakbeweging, 
anti-kernenergie, etc. 
Ze noemen zichzelf al- 
lemaal 'links' of ’pro- 
gressief’, maar het in- 
teressante van de dis- 
cussie vond ik dat dui- 
delijk werd dat ze heel 
verschillend zijn. 
Evelien {van Bluf)stel- 
de: "Wij zijn de enige 
die niet over de bewe- 
ging schrijven, maar er 
midden in zitten".

Op zaterdag 30 januari 
organiseerde de buurt- 
afdeling van de CPN een 
middag en avond in 
buurthuis De Reiger.Van 
tevoren overal aange- 
kondigd door fel-gele 
affiches.
's Middags was er een 
discussie tussen ver- 
tegenwoordigers van 
verschillende media met 
als onderwerp؛ Wat is 
de rol van de massa-me- 
dia in de progressieve 
bewegingen in Neder- 
land?
Aanwezig waren de IKON, 
de VARA, DE WAARHEID,

POLITIEK
turken.
Iemand van de PARTNER- 
SHIP-groep, die kontakt 
heeft gelegd met een 
kerk in Tsjecho-Slowa- 
kije, hiel een. voor 
mij nogal onduidelijk 
verhaal. Mij werd niet 
duidelijk waarom ze nou 
juist ■een kerk in Tsje- 
cho-Slowakije hadden 
uitgezocht en wat de 
inhoud ervan was- 
De VREDESGROEP liet met 
geprojekteerde beelden 
zien hoeveel vragen hun 
the'ma opriep.
Tenslotte ontvouwde de 
groep KERK EN BUURT een
20 meter lange kollage 
waar vele aspekten van 
het buurtwerk op werden 
uitgebeeld.
De diskussie die daarna 
gehouden werd heb ik 
niet meer bij kunnen 
wonen. Aan mij als bui- 
tenstaander leverde de- 
ze avond een veelkleu- 
rig beeld op van ak- 
tieve gelovige mensen.

Jan Kuijk

KERK EN
In de kerkzaal van De 
Poort was op woensdag
10 februari een wijk- 
avond van de Gerefor- 
meerde kerk. De Buurt- 
krant was daar uitgeno- 
digd omdat verschillen- 
de werkgroepen die bin- 
nen de wijk aktief zijn 
zich zouden presen- 
teren. Cor Ofman open- 
d e d e  avond met een 
schriftlezing ("woor- 
den die het doen") en 
vervolgens presenteer- 
den de groepen zich.
De ^REDDIAKONAATS- 
GROEP zette gestileerd 
de problematiek van arm 
en rijk in de wereld op 
toneel. Op het eind 
wierp zij de v؟-aag in 
de zaal wat de rol van 
de kerk was.
De werkgroep BUITENkAN- 
DERS (zij stellen voor 
over medelanders te 
spreken) kon bogen op 
het tot stand brengen 
van een ontmoetingspunt 
voor Marokkaanse jon- 
geren en voor christen-

14
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TREFPUNTFEEST

De grote zaal van buurthuis 't Trefpunt op za- 
terdag 23 januari: zo'n 100-150 buurtbewoners: 
jong en oud waren naar de feestavond gekomen. 
Behaive een optreden van het Jordaancabaret , 
was er ook een bingo met mooie prijzen. 
"Link" zorgde voor de muzikale noot.

opgezet, kwam op dit 
punt niet zo duidelijk
11 it de verf.
De vraag waar mee de dis 
cussie was gestart werd 
niet beantwoord- Dat is 
wel jammer want dat ant- 
woord is belangrijk 
voor zowel lezers als 
makers van die media. 
Je zou je in dit ver- 
band kunnen afvragen: 
Is de Buurtkrant links? 
Heeft zij invloed? Wel- 
ke?
's Avonds heb ik een 
prachtige dia-serie ge- 
zien van de anti-kern- 
wapendemonstratie van
21 november.
In de grote zaal van de 
Reiger kon je dansen op 
de muziek van de Fritz 
Guppa-band. Al met al 
een geslaagde dag zo- 
als er vaker één zou 
moeten zijn.

Jan Kuijk

In de Hugo de Groot- 
buurt is o.a. de eis 
dat er meer beroeps- 
krachten komen voor het 
tiener- en jongeren- 
werk.

Stadhuis
Na een bijeenkomst in 
het Roothaenhuis werd 
er een demonstratieve 
optocht gehouden naar 
het Stadhuis, waar een 
petitie overhandigd 
werd aan wethouder Van 
de Wall. Daar werd ook 
geeist dat er overleg 
zou komen tussen de 
vakbonden en wethouder 
van Jeugdzaken.De wet- 
houder heeft toegezegd 
dat dat overleg er zou 
komen.
We houden u op de hoog- 
te van de resultaten.

Margot Kaldenbach

MAAR 6% ERB□

تهقئس

ء ؛
ABVA/KABO-leden tegenover wethouder van der Wall

klubhuizen dat verlies 
van arbeidsplaatsen on- 
aanvaardbaar. Juist nu 
is er in de buurthuizen 
zoveel werk te doen en 
is er uitbreiding nodig

doorgaan, zal dit ten 
koste gaan van ongeveer 
75 arbeidsplaatsen.
In deze tijd van grote 
werkloosheid vinden de 
werkers van de buurt en

15
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KROMLIGGEN VGGR DE WINST ٧̂ ^ SHI
ceptgirokaart van het 
GEB af. Deel het be- 
drag in tweeën en stort 
beide helften, door 
middel van kaarten uit 
uw eigen giroboekje, 
op de rekening van het 
GEB.
Alsu meer over de actie 
wilt weten of mee wilt

elkaar solidair moeten 
zijn in de actie tegen 
de hoge gasprijs. De 
bewoners die het nog 
wel kunnen betalen sa- 
men met hen, die afge- 
sloten zijn of dreigen 
te worden. Zeg uw au- 
tomatische afschrij- 
ving op. Wacht de ac-

Tamme bijeenkomst over toekomst

komen te staan als een 
bepaald gebied (het 
Hugo de Grootpiein) 
"konsentratie gebied" 
wordt.
- het gemis aan winkels 
in de Fagelbuurt.
- geen speelruimte ge- 
noeg.
Toch lijken dit soort 
bijeenkomsten tamelijk 
nutteloos. Er worden 
geen spijkers met kop- 
pen geslagen en er valt 
ook niet. veel nieuws te 
beluisteren. Na de pau-

KINDERSPULLE
Wegens enorm succes: 
voor de 7e maal Kinder- 
spulletjesmarkt in de 
Speel-©-Theek op vrij- 
dag 19 maart van 9.30- 
11.30 uur.
Enkele actieve moeders 
stellen u in de gele- 
genheid om op vrijdag 
٦9 maart nette, nog lang 
niet versleten kinder- 
kleertjes (voor Û-12 
jaar), speelgoed, baby- 
artikelen, fietsstoel- 
tjes, e.d. te komen ko- 
pen voor leuke lage 
prijzen.
Als u zelf nog spulle- 
tjes hebt om ^e ^erko- 
pen, kom dan na 1 maart

In januari kregen we 
allemeel een uitno- 
diging in de bus van de 
Dienst Ruimtelijke Or- 
dening voor een infor- 
matieavond over het 
(ontwerp) bestem^ings- 
plan Frederik Hendrik- 
buurt.
Zo ٠٨ 50 mensen hadden 
besloten hun vrije a- 
vond eraan op te of- 
feren, maar het werd 
vooral een diskussie 
tussen wethouder/amb- 
tenaren en het huur-ko- 
mitee en de winkeliers. 
Het vereist veel kennis 
en 'hu i swerk' om te 
kannen meepraten over 
die plannen. Het huur- 
komitee had zich goed 
voorbereid en ook de 
winkeliers hadden in 
Dries v.d. Hare een be- 
geesterd woordvoerder. 
Er werd onder andere 
gesproken over:
- de bouwhoogte (geen 
torenflats)
- de maximale winkel- 
grootte (300 m2?)
- het terrein van de 
Van Reigersbergen- 
straat, waar een ver- 
zorgingstehuis en een 
parkje moet komen.
- de moeilijkheden van 
winkeliers die voor ge- 
weldige huurstijging

Afgelopen jaar hebben 
SHELL ء ESSO 4 miljard 
gulden winst opgestre- 
ken uit de opbrengsten 
van het aardgas. Dat 
is grofweg zo *nf. 8 00,- 
per gezin per jaar. En 
Jan Terlouw wil dat, 
ondanks het snel groei- 
end protest önderde 
bevolking, NIET aan- 
pakken. Integendeel: 
per 1 januari bracht 
de regering een gas- 
prij sverhoging van meer 
dan 17% bij de mensen 
in rekening. Wat dat 
betekent, zal pas goed 
duidelijk worden als 
straks de jaarafreke- 
ning komt en bekend 
wordt wat het nieuwe 
maandbedrag zal zijn. 
Op dit moment zijn al 
honderden Amsterdam- 
mers afgesloten van gas 
en licht. Anderen heb- 
ben een grote beta- 
lingsachterstand bij 
het GEB (gemiddeld f150 
per gezin).
Dat betekent dat enorm 
veel mensen in geweldi- 
ge financiële moeilijk- 
heden zitten. Moeilijk- 
heden die o.a. veroor- 
zaakt worden doordat 
oliebarons onbeperkt 
hun bankkluizen mogen 
vullen.
Ondertussen groeit met 
de dag het protest. 
Steèds meer mensen gaan 
betalen in termijnen 
omdat ze het niet lan- 
ger nemen. Hèt GEB re- 
ageert daar in een aan- 
tal gevallen op door 
net te doen of ze he- 
lemaal niet betalen : ze 
krijgen een betalings- 
herinnering.
Dit is het moment waar- 
op we in de buurt met



achtste jaargang nummer twee

BRIEF
In het vorige nummer van de buurtkrant plaats- 
ten wij een brief van Dhr. Kops, eigenaar van 
het pand Bilderdijkstraat 17 en de reaktie van 
de krakers hierop. Naar aanleiding van beide 
stukken ontvingen wij de volgende brief:
Ten eerste konstateer ik de de heer Kops zijn 
naam en adres bij zijn ingezonden stuk vermeldt, 
terwijl de bewoners (krakers) het waarschijn- 
lijk beter vinden om onbekend te blijven. 
Ondergetekende is geheel onbevooroordeeld, maar 
als aandachtig lezer vraag ik mij af: wie moe- 
ten wij nu geloven ? Ik neem aan dat dhr. Kops 
in een open brief geen onwaarheden schrijft. 
In sw reaktie van de z.g. bewoners kan ik geen 
enkel verweer vinden. Bij de huidige woning- 
schaarste is het begrijpelijk dat leegstaande 
huizen van spekulanten door daklozen opgeeist 
worden. Maar het gaat mij toch te .ver om een 
bewoner, een buitenlander, door intimidatie 
eruit te jagen. Wij hebben die mensen hier in 
het land gehaald en moeten hun juist helpen.
Ik wil de schrijvers van het verweer adviseren: 
maak je bekend opdat de beweringen van de heer 
Kops op de juistheid kontroleerbaar zijn.
Zij die met de huizenhandel enigzins bekend 
zijn, zullen de koopprijs van bedoelde etages 
niet abnormaal vinden.
Ik verzoek de redaktie bij een tegenspraak de 
naam van de schrijver te vermelden.

H.J. Scheyde, V . Oldenbarneveldtstr. 80 م
(vrijwillig medewerker de Reiger.)
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ESSO?
doen in het aardgasco- 
mité,bel dan ëën van on- 
derstaande tel.nummers 
Bel öók als u afgesloten 
dreigt te worden, dan 
kunnen we samen bespre- 
ken wat we ertegen kun- 
nen doen. T . Clement 
(843672), A. Paehlig 
(826409) en H.Hartman

van de buurt أ
ze hadden veel mensen 
het dan ook al weer ge- 
zien. Toch wil ik zeg- 
gen dat het goed is dat 
we een huurkomitee heb- 
ben dat veel tijd 
steekt in zowel studie 
als advies geven aan 
buurtbewoners. Want er 
valt wel te praten met 
de plannenmakers, maar 
je moet wel doorzetten 
als je wilt dat de 
buurt in de toekomst 
leefbaar blijft.

Jan Kuijk

TJESMARKT

G.G. en G.D.-gebouw: van Oldenbarneveldtstraat 
42. Ineke Hupkes.

langs bij de Speel-O- 
Theek, op dinsdagmiddag 
van 2-4 uur of op woens- 
dag^orgen van 9-11 uur. 
Dan kunnen we u even 
uitlegg^ op welke ma-
nier u uw spulletjes 
verkoopt. ٢,ن
Het adres van de Speel^— '■ 
O-Theek is: G.G. en م  
G.D.-gebouw, van Olden-/^ 
barneveldtstr. 42.
We hopen, dat het weer 
een succes wordt. Dan 
•kunnen we het in het na- 
jaar wéér doen.
Tot ziens op vrijdag 19 
maart!؛!

Ineke Hupkes
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Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen أ 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 schoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ” het” in 
de goot te doen, zet de zak dieht 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, 

en ٣  doen het graag!

/TflD/lREHlIGinG fltn/TEROnm 2e Hugo de Grootstraat, te(. 84 50 91.

HAARONDERZOEK 
ه  KNIPTECHNIEK

SPECIALIST ■N:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE
Fred. Hendrikplantsoen 102 teL 843089

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas 

DIVERSE SOORTEN 
BUITENLANDSE ?ATE

2e Hugo de 'Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING 
WADO KAI KARATE. INL. TEL: !71752  

OMG. FRED. HENDRIKPLANTSOEN

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisingaj
de Clercqstraat 24, tel- 1 2 05 22

AARDAPPELEN,
GROENTEN&FRUrr
Gebr.Eijpe

Hugo deGrootpleinlO 
tel.845589

voor al uw sanitair
en Doe Het Zeif Art.

DOUCHEGORDIJNENo.a.
BADMATTEN  -  MENGKRANEN ETC

loodgieter
REVE

ĥugodegroot- 
straat 15

tel 8426 06

VOEDINGS 
WIJZER

BROOD, KAAS, EIEREN, 
MELK, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLES VAN 
«OLOGI^/D¥NAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten

Hugo de Grootplein 20
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