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* T S IE B S E N  
S IR A A D E

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 sehoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te النه  En zo أ
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 
papierbakken (ze £taan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afv^problemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, *t is hun werk,
■ !٣ ™  en ze doen het graag!

د ا =
Z T O D / R E i n i G i n G 2 e واليم0   de Grootstraat, tel. 84 91.
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STEMOPROEP
delijke politieke ver- 
houdingen van dit ٥١©- 
m ent. Vanuit dat oog- 
punt kunt u op 24 maart 
met uw stem ook aange- 
ven hoe u o . a .  over de 
ziektegeldplannen en o- 
ver de gasprijs denkt. 
Voldoende reden dus om 
NIET thuis te blijven 
en WEL te gaan stem- 
men.

de redaktie

Rödaktieadres
Hans Hartman, Amalia- 
straat 16‘. T e l 8 6 0 7 1 3  .؛
Jan Kuijk, Fred. Hen- 
drikstraat 130', tel ٠ 
864936.
Kopij
Moet binnen zijn voor ٦ 1. 
april.De volgende krant 
komt uit op vrijdag- 
avond 23 april.

5©0Q exemplaren

De verkiezingen van 
aanstaande woensdag 
zijn belangrijk. Het 
gaat daarbij in de eer- 
ste plaats om provinci- 
ale zaken, maar daar- 
naast kiest u (welis- 
waar indirekt) nieuwe 
leden van de eerste ka- 
m er. Bovendien worden 
de statenverkiezingen 
vaak beschouwd als 
graadmeter voor de lan-

REDAKTIE
Cor Bergveld en Ineke 
Bergveld, Judith Bran- 
don, Ivo Denisse, Hans 
Hartman, Alma ~
Jan Kuijk, Fenny Schou- 
wink, Wiin Stevenhagen.
Druk
Heiermann & Co

W.S. f50,-
Totaa1 1982: f180,-

VERANTWOORDING
De buurtkrant ver- 
schijnt 1 1 keer per jaar 
en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in de Hugo 
de Groot-/fred tfendrik- 
buurt. Doel is' informa- 
tie te geven over zaken 
die onze buurt aangaan 
en aktieve groepen in de 
buurt te ondersteunen٠ 
De buurtkrant wordt ge- 
deeltëlijk gesubsidi- 
eerd via de 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- 
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.

DONATIE
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SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089
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PAUL OVER

je daar over?
" In eerste instantie 
vind ik dat jongeren 
altijd in het buurthuis 
moeten kunnen blijven 
komen٠ Overal zie je 
dat elke leeftijdsgoep 
apart behandeld wordt. 
Het is juist gezellig 
als alles door elkaar 
heenloopt. De jongeren 
hebben ook volwassen 
mensen nodig en het is 
voor volwassen mensen 
ook goed om met jonge 
Mensen om te gaan. Maar 
een apart jongerencen- 
trum zou daarnaast geen 
overbodige luxe zijn."

Afschuwelijk
In de buurt gaan nogal 
negatieve verhalen rond 
over het buurthuis en 
de jongeren, je hoort 
weinig leuke dingen. 
Paul: "Voor de tieners 
is het leuk hier, maar

slecht zijn."
W i j : Gaat dat dan niet 
samen, tieners en vol-
wassenen?
"Dat idee wordt afgewe- 
zen door beide groepen. 
De sta؛ zegt: het mag 
ook niet ten koste gaan 
van de volwassenen.

Begrip
Maar ja, de gemeente 
geeft niet meer geld 
voor werkers of ruimte, 
dus zal er toch binnen 
het buurthuis een op- 
lossing gevonden moe- 
ten worden. De volwas- 
,senen zullen ook wat 
meer begrip voor de 
tieners moeten tonen. 
Maar dat gaat heel 
langzaam."

.Jongerencentrum
Er is wel eens gespro- 
ken over een apart jon- 
gerencentrum, hoe denk

We spraken Paul op een 
van zijn laatste werk- 
dagen, want per 1 maart 
heeft hij een nieuwe 
baan gevonden in IJmui- 
den, zijn geboorte- 
plaats.
Wat zijn zo Paul's in- 
drukken van de afgelo- 
pen jaren in het Tref- 
punt?
We krijgen een waslijst 
van beperkingen uit een 
moeilijk te veranderen 
situatie:
"Hier in het buurthuis 
kan bijna niks. In de 
eerste plaats vind ik 
het belangrijk dat de 
tieners het buurthuis 
als verlengstuk van de 
straat zien. Dat ze el- 
kaar kunnen ontmoeten.

Meer akt؛vite؛!en
Dat lijkt simpel, maar 
het is eigenlijk ook het 
enige wat het buurthuis 
te bieden heeft. De 
tieners hebben heel 
sterk de behoefte om 
binnen te zijn, maar 
daar kunnen we al niet 
aan voldoen. Er zouden 
veel meer aktiviteiten 
moeten zijn. Bij voor- 
beeld sleutelen aan 
brommers zou hier ook 
moeten kunnen, maar 
daar is geen plek voor. 
Meisjes zouden aparte 
aktiviteiten willen 
hebben, maar dan moet 
je weer een vrouw heb- 
ben die dat kan doen. 
De tieners zouden ook 
best doordeweeks een 
disko-avond willen heb- 
ben. Dat kan dan weer 
niet omdat er dan al- 
lerlei volwassenen- 
groepen in het buurt- 
huis zitten. Op aller- 
lei ideeën van de tie- 
ners moest ik vaak ge- 
woon NEE verkopen omdat 
de voorwaarden zo
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TIENERWERK
Op allerlei ideeen 
noest ik NEE verkopen
DOOR MENNO EVERS EN ALMA ^ O N ^ E R ^ S .

Paul werkte 3إ jaar in buurthuis 
*t Trefpunt ̂ e^ tieners en jonge- 
ren uit onze buurt. Het bleek 
geen gemakkelijke klus؛ "Na de 
eerste 2 maanden schrok ik al, 
maar ik dacht het zal wel verbe- 
teren٠" Na die ja^en lijkt de 
konklusie dat ervoor jongeren 
in onze buurt bijna niets is.

huis doet ٥©^ ontzet- 
tend weinig vind ik om 
aan de mensen duidelijk 
te maken wat er gaande 
is, omdat ze bang zijn 
dat dat wel eens ver- 
keerd kan vallen.Bij- 
voorbeeld in de tijd 
dat hier door een aan- 
tal jongeren drugs wer- 
den gebruikt ٠ Dit is 
een probleem wat nie- 
mand wil zien en dan is 
het wel lekker makke- 
lijk om te kankeren van 
het ligt aan het buurt- 
huis. Buurthuizen heb- 
ben zowiezo een slecht, 
beeld. Er zijn hier 
tenten in de buurt die 
nog veel slechter zijn, 
maar daar hoor je nooit 
gekanker over. Die ten- 
ten hebben dan nette 
gordijntjes voor de ra- 
m e n ."
W i j : Je hoort ook wel 
dat de leiding te slap
"Ja, wat is slap? Hier 
werken geen mensen met 
handen als kolenschop- 
pen die geloven dat 
slaan helpt. Iemand die 
dat doet, dat vind ik 
een soort van slapte."

Stoute dingen
Wij: Ja maar er zijn 
toch wel ergens gren- 
zen, bijvoorbeeld als 
ze dingen kapotmaken in 
het buurthuis, dat is 
toch nergens voor no- 
dig?
Paul: "De regels wor- 
den in overleg met de 
groep opgesteld. Als de 
tieners vinden dat ze 
hier mogen klooien of 
stoute dingen doen, dan 
ben ik niet degene die 
zegt: dat mag niet. Als 
je jong bent dan doe je 
stoute dingen. Daarvoor 
is het buurthuis."
We laten merken dat we

mannetje van 80. Maar 
er moet wel iets heel 
bijzonders gebeuren 
voordat de mensen een 
keer positief zijn over 
de jeugd. Ze vinden het 
mmar een zootje. Maar 
volwassenen vergeten 
dat ze vroeger ook 
stoute dingen hebben 
gedaan en toen vonden 
hun ouders het ook maar 
raar zootje.

Drugs
Niemand neemt ook wer- 
kelijk de moeite om er 
greep op te krijgen. 
Ze kankeren maar op het 
buurthuis. Het buurt- 
huis zegt altijd wel 
dat de mensen het moe- 
ten zeggen als er iets 
is, maar in de praktijk 
gebeurt dat natuurlijk 
niet ٠ Zoiets gaat de 
buurt rond en wij horen 
het niet. En het buurt

volwassenen vinden het 
afschuwelijk wat ze 
doen. Ja kijk, ze bou- 
wen geen bootjes meer, 
ze zitten geen uren te 
figuurzagen zoals vroe- 
ger. Maar in de zomer 
zetten ze de tafels en 
stoelen buiten en dan 
maken ze een soort ter- 
rasje. Iedereen vindt 
het afschuwelijk wat ze 
doen, maar zij hebben 
lol. De mensen vinden 
niks positief aan de 
jeugd. Als ze een jochie 
op een fietsje zien 
rijden dan denken ze al: 
dat is vast een g e s t e  
len fiets. En als dat 
jochie dan ook nog een 
Surinamer is.... 
Natuurlijk, alles wat 
er kapot is in de buurt 
is door de jeugd ge- 
daan. Als je fiets ge- 
stolen is, is dat niet 
gedaan door een oud
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vragen: moeten er nou 
echt zoveel huizen 
staan? Er is hier niet 
eens een voetbalveld. 
Het enige groene plek- 
je inde buurt: het Jan 
van Galenterrein wordt 
nu ook al volgebouwd. 
Hoe de mensen in die 
huizen wonen interes- 
seert niemand, als ze 
maar in die huizen zit- 
ten. Het is niet echt 
kiezen voor de jeugd.

Crossterrein
Misschien moet er wel 
gewoon een blok tegen 
de grond voor een 
crossterrein,maar nie- 
mand houdt er rekening 
mee. Wat ze dan nog aan 
speelgelegenheid bou- 
wen voor kleine kinde- 
ren, dat wordt ver- 
stierd door de tieners. 
Dat is logisch, want 
zij hebben niets."

dacht voor jongeren is 
er niet. Jongeren heb- 
ben nauwelijks per- 
spektief op werk of een 
huis» Ik zou willen dat

de buurt zich meer in- 
spande voor jongeren. 
Kleine bedrijfjes zou- 
den jongeren uit de 
buurt in dienst kunnen 
nemen. Bij zoiets als 
een bestemmingsplan 
zou je je af kunnen

VERVOLG VAN PAG.5

het hier niet helemaal 
mee eens zijn.
"Ik pik misschien 
veel meer. De tieners 
zouden heus wel op de 
spullen van het buurt- 
huis letten als ze von- 
den dat het hun eigen 
buurthuis was. Want ze 
zijn eigenlijk hele- 
maal niet op rottigheid 
uit. Het vertrouwen is 
heel groot onder el- 
kaar, ze proberen altijd 
vrienden te blijven.

Buurt
De tieners zijn, vol- 
gens m i j , de enigen die 
dol zijn op de buurt, 
maar de buurt doet ont- 
zettend weinig voo^ ze. 
Er wordt altijd wel o- 
ver ingewikkelde. din- 
gen gepraat,zoals bij- 
voorbeeld het bestem- 
mingsplan, maar aan-

VOEDINGS م WIJZER %
BRO©D,KAA$, EIEREN, 
MELK, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLESVAN 
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
K W A ؛ JTEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten

Hugo de Grootplein 20
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RECHTSHULP

GETROUWDE
VROUWEN EN WWV

Rechtshulp voor vrou- 
wen. De Wittenstraat 
75 hs. te1:864594.

vriendin die mijn ver- 
telde dat zij, ondanks 
dat ze getrouwd ■is, een 
W.W.V.-uitkering heeft 
Dus ik direkt naar de 
Sociale Dienst om toch 
een W.W.V.-uitkering 
aan te vragen. Daar 
hoorde ik dat het krij- 
gen van een w.w.v.-uit- 
kering voor een ge- 
trouwde vrouw te !«aken 
heeft met de hoogte van 
mijn laatst verdiende 
loon en de hoogte van 
mijn man's loon. De 
ambtenaar zal nagaan 
aan de hand van de re- 
gels van die wet of ik 
er recht op heb. Wel 
was ik te laat, want 
de W.W.V. gaat pas in 
op de dag dat je hem 
aanvraagt. Dus krijg 
ik over die 2 dagen in 
ieder geval geen geld. 
Iedere vrouw zou ik 
willen adviseren om 
zodra de W.W. is afge- 
lopen direkt naar de 
Sociale Dienst te gaan 
en de W.W.V. aan te 
vragen.
Rechtshulp voor vrou- 
wen de wittenstraat 
75 hs, tel،: 864594.

ven bij het arbeidsburo 
als werkzoekende. Na 
dat half jaar wist ik 
dat je in principe 2 
jaar recht hebt op 
W.W.V. (=Wet Werkloos- 
heidsvoorziening, 75% 
van het laatstverdiende 
brutoloon)- Maar omdat 
ik getrouwd ben en weet 
dat getrouwde vrouwen 
nog lang niet dezelfde 
rechten hebben als de 
mannen, ging ik er van 
uit dat ik geen recht 
had op W.W.V. Twee da- 
gen nadat '' 
uitkering was afgelo- 
pen sprak ik een oude

Ik ben Ans en ik heb 
gewerkt bij een schoon- 
maakbedrij f . Doordat 
het bedrijf minder 
klanten kreeg, werd ik 
ontslagen.Gelukkig had 
ik meer dan 130 dagen 
gewerkt bij dat bedrijf 
en had ik recht op W.W. 
(=Werkloosheidswet).Ik 
kreeg mijn W.W.-uitke- 
ring zonder problemen 
van de bedrij fsvereni- 
ging zoals gebruike- 
lijk voor een half 
jaar {80% van mijn 
laatstverdiende bruto- 
loon). Ik heb mijzelf 
toen direkt ingeschre-

و و و ا
gSOClflLE d İbpist] }

"Dus ik direkt naar de sociale dienst.٠٠."
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EINDELIJK MIDDENSCHOOL
top aan de school te 
verbinden naast de al 
bestaande IHNO, LHNO, 
LEAO en MAVO-top. Dat 
betekent dat de leer- 
lingen binnen de scho- 
lengemeenschap na de 
middenschool kunnen 
kiezen uit alle oplei-

D o o r e e n  groep leer- 
lingen werd het beken- 
de middenschoollied 
gezongen.Iedereen zong 
mee in de hal van de
school, want tijdens de
vele akties was dit 
lied al zo vaak gezon- 
gen dat men de tekst

Het is zover: na ja- 
renlange strijd heeft 
de scholengemeenschap 
Centrum Oud-West z'n 
middenschoolexperiment 
gekregen. Op donderdag 
4 maart werd er feest 
gevierd aan de Jan van 
Galenstraat.

dingen van voortgezet 
onderwijs.
De scholengemeenschap 
Centrum Oud-West kan 
zich nu eindelijk he- 
lemaal gaan concentre- 
ren op het onderwijs 
van de leerlingen aan 
de school. Voor inlich- 
tingen kun je bellen 
naar: Scholengemeen- 
schap Centrum Oud-West 
Jan van Galenstraat 31 
tel. 841075،Elke maan- 
dag en woensdag van 
14.15-15.30 uur of op 
afspraak.

Fenny Schouwink

nog uit z'n hoofd ken- 
de. Verder was er een 
fototentoonstelling te 
zien van de vele akties 
die gehouden zijn rond 
de Scholengemeenschap 
Centrum- Oud-West.

HAVO-VWO top
Naast de vele noodzake- 
lijke akties voor er- 
kenning als midden- 
schoolexperiment is er 
natuurlijk meer ge- 
beurd. In de periode- 
Pais is een 3-jarige 
heterogene brugperiode 
opgebouwd.{met hetero- 
gene brugperiode wordt 
bedoeld dat alle leer- 
lingen van de lagere 
school toegelaten wor- 
den) Op dit moment is 
er in de gemeenteraad 
een voorstel in behan- 
deling om een HAVO/VWO

Onderwij swethouder Van 
der Wall, rijksinspek- 
teur Kleyn en Co Bak- 
ker feliciteerden in 
hun toespraken de leer- 
lingen, ouders en leer- 
krachten en wensten de 
school veel succes. Ook 
leerlingen hielden een 
korte toespraak.
Co Bakker, van de werk- 
groep Middenschool Oud 
West, haalde nog eens 
de geschiedenis van ٦٥ 
jaar strijd op. Hij be- 
nadrukte vooral de rol 
van de ouders die niets 
te ver ging om voor hun 
kinderen een midden- 
school te krijgen.Bak- 
ker noemde o.a. de be- 
zetting door ouders 
van de hal van het mi- 
nisterie van onderwijs 
om minister Pais tot 
een gesprek te dwingen.
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Peuterwerksters zijn ook 
kultureelwerk(st)ers

ten binnen 14 dagen.
De nieuwe arbeidskon- 
trakten zijn op vrijdag
5 maart jl. onderte- 
kend en we zijn nu kul- 
tureel werkers ten be- 
hoeve van de jongste 
leeftijdsgroep.
Hierbij wil ik vooral 
de peuterouders bedan- 
ken die de speelzaal zo 
goed hebben door laten 
draaien en ik vooral 
door hun steun de be- 
zetting zo lang heb 
kunnen volhouden.

Coby Tjebbes

tiefgroep gekomen die 
zich bezighield met het 
vormen van een nieuw 
bestuur. Na ongeveer
 week werd er een إ 1
nieuw bestuur gekozen 
en dat bestuur ging op 
19 februari j1. ak- 
koord met de volgende 
eisen van de peuter- 
werk(st) ers ؛
- Herinschaling in de 
c-funktie met terug- 
werkende kracht tot 
٦ januari 1981.
- Het ondertekenen van 
nieuwe arbeidskontrak-

De bezetting van het 
Centraal Buro van de 
Vereniging Ons Huis 
door de peuterwerk- 
(st)ers heeft in totaal
4 weken geduurd en ein- 
digde op vrijdag 19 fe- 
bruari jl.
Zoals in de vorige 
buurtkrant beschreven 
stond, was het bestuur 
' ٨^٧  de Vereniging Ons 
Huis opgestapt als ge- 
volg van het konflikt 
met de peuterwerk- 
(st)ers.
Er is toen een initia

OPEN-SCHOOL
dagochtend٠ We begin- 
nen om kwart over ne- 
gen tot ± kwart voor 
twaalf. Ik zelf ervaar 
deze ochtenden als 
heel prettig en leer- 
zaam. Dus als er men- 
sen zijn, in onze 
buurt, die ook naar de 
openschool willen, kom 
dan eens praten met 
leke of Carla in 't 
Trefpunt in de 3e Hugo 
de Grootstraat.

Truus Clement

- Op het gebied van 
rekenen, vragen over 
dingen die je weten 
wilt over een bepaald 
onderwerp; dat wordt 
besproken en daar pro- 
beren leke en Carla 
(de begeleidsters)
iets over te vertellen, 
of we zoeken het op zo- 
dat we er de volgende 
keer over kunnen praten 
Er zijn twee openschool 
ochtenden per week, 
nl., dinsdag- en vrij

15 januari was het dan 
zo ver, en konden we 
beginnen met de open- 
school/volwassenen op 
herhaling. We waren 
allemaal op tijd aan- 
wezig. Om kwart over 
negen startten we met 
tien vrouwen in de 
leeftijd tussen de der- 
tig en vijfenvijftig 
jaar. Het was een hele 
leuke ochtend. We heb- 
ben onder het genot van 
lekkere verse koffie, 
besproken wat we nu ei- 
genlijk van de open 
school verwachten، Al- 
lemaal hadden we een 
mening, en na het vra- 
genrondje kwam er toch 
wel een eensluidend İ- 
dee naar voren, n l .: 
- O m  onze algemene 
kennis wat op te halen, 
vooral op het gebied 
van taal,zoals brieven 
opstellen e.d.

و



DANSUITVOERINGPEUTERSPEELZALEN
sen waarin zowel klas- 
siek als moderne in- 
vloeden zijn verwerkt 
(muziek: RAVEL).
Vanaf oktober hebben de 
dans-school-leerlingen 
wekelijks enkele uren 
extra getraind o.l.v. 
Carine; er is heel wat 
energie in gestoken. 
Dit geldt ook voor Sa- 
bine Goossens, oud-stu- 
dente modevakschool, 
die de kostuums heeft 
verzorgd, de grimeuses 
en niet in het minst 
Carine zelf van wie alle 
choreografieën zijn. 
De uitvoering begint om
14.00 uur, kaarten ver- 
krijgbaar bij Carine 
(Fred. Hendrikstr.3) of 
aan de zaal op de dag 
van uitvoering.

Zondagmiddag 4 april in 
De hoeksteen vindt het 
eerste grote optreden 
plaats van Carine's 
Dance studio. Het kreeg 
als titel: FEET DON'T 
FAIL ME NOW.
Dit is het programma: 
voor de pauze treden de 
kinderen o p . Door de 
jongsten zal het Pinok- 
kloverhaal gedanst wor- 
den met muziek uit Walt 
Disney's film. De wat 
oudere kinderen zullen 
o.a. een dans uitvoeren 
op muziek uit de film 
THE WIZZ. Na de pauze 
komen de volwassenen, 
die enkele jazz-en 
showballetten (muziek 
uit ALL THAT JAZZ, CHO- 
RUSLINE en BIG SPEN- 
DER) opvoeren en dan-

half 4 tot half 5 bij 
het Trefpunt. Vraagt u 
naar Helga of Francis 
(tel. 842473).
De kosten zijn: Speel- 
zaal I: /12,50perweek 
(ongeacht het aantal 
ochtenden). Speelzaal 
II: ƒ 10,- per week 
(ongeacht het aantal 
ochtenden).

Geef je dan op bij 
buurthuis ٠t Trefpunt 
(tel. 842473). Kosten 
voor de cursus zijn 
ƒ60,- voor 10 lessen.

In de peuterspeelzalen 
van 't Trefpunt is er 
nog plaats voor kinde- 
ren van 2 tot 4 jaar. 
De zalen zijn van maan- 
dag tot en met vrijdag 
van 9 uur tot 12 uur 
open. Speelzaal I is 5 
ochtenden en Speelzaal
II is 4.ochtenden ge- 
opend. u kunt uw kind 
laten inschrijven op 
donderdagmiddag van

Op woensdagavond 1 4 a -  
pril kan opnieuw een fo- 
tocursus voor beginners 
van start gaan. Weet je 
nog weinig of niets van 
afdrukken, maar lijkt 
het je leuk om te doen:

FOTOCURSUS

ALTIJD BOEKENWEEK (N DE BUURTBIBLIOTHEEK
uitgeleend).
De jeugd heeft een ei- 
gen "hoek" met prenten- 
boeken voor de kleuters 
een speciale tienerkast 
en heel kinder- en 
jeugdboeken, ook in an- 
dere talen.
Voor zijn
er boeken met grote let- 
ters. Buurtgroepen kun- 
nen d.m.v. een tentoon- 
stelling in de biblio- 
theek de aandacht op 
hun aktiviteiten vesti- 
g e n . Scholieren kunnen 
buiten de openingsuren 
met hun leerkrachten 
naar de bibliotheek 
gaan. Het personeel ad- 
viseert graag bij de 
keuze van boeken en bij 
het voorbereiden van 
scripties en werkstuk- 
ken.
Neem eens een kijkje in 
de bibliotheek, u bent 
er van harte welkom. 
Wilt u boeken mee naar 
huis nemen? Dan eerst 
even lid worden.
Als gevolg van de ge- 
meentelijke bezuini- 
gingen is het lidmaat- 
schap duurder geworden. 
De prijs van een lezers- 
kaart is nu:
Lezers t/m 17 jaar: gra- 
tis; lezers vanaf 18 
jaar t/m 64 jaar: f 12,50 
per jaar of f7,- per 
half jaar; CJP-houders 
f9,- per jaar of f4,50 
per half jaar; 65-plus: 
f7,- per jaar of f4,50 
per half jaar.
Maandag van 2-5.30 uur 
en van 7-9 uur; woens- 
dag idem dito; vrijdag 
van 10-12.30 uur en van 
2-5.30 uur; zaterdag 
van 11-3.30 uur.

Veel leesplezier؛ 
Hans Hartman

byboeken over de meest 
uiteenlopende onder- 
werpen. Ookzijn er boe-
س::1 ك  ;IS M H R i

٠٣٦٩
ken in andere talen: en- 
gels, frans, duits, 
spaans, Italiaans, por- 
tugees, turks en ara- 
bisch. Poolsé en hon- 
gaarse boeken kunnen 
aangevraagd worden. 
Verder is er toeristi- 
sche informatie en zijn 
er reisgidsen om thuis 
de vacantie voor te be- 
reiden. Speciale boe- 
ke n , die niet in de 
buurtbibliotheek zijn, 
kunnen worden aange- 
vraagd, maar dat kost 
f0,75. Met uw lezers- 
kaart kunt u ook in al- 
le andere Amsterdamse 
filialen terecht.
Naast boeken zijn er in 
de bibliotheek neder- 
landse, surlnaamse en 
turkse kranten en tijd- 
schriften. Ook kunt u er 
naslagwerken zoals en- 
cyclopedieën, atlassen 
woordenboeken en ge- 
meenteraadsverslagen 
inzien (worden niet

als je ze indebiblio- 
theek kunt lezen of le- 
nen? De buurtbiblio- 
theek heeft 15000 boe- 
ken en ongeveer 9 0 abon- 
nementen op kranten en 
tijdschriften. Ook zijn 
er vaak tentoonstellin- 
g e n : pas nog een ten- 
toonstelling ter gele- 
genheid van de herden- 
king van de Februari- 
staking, gemaakt in sa- 
menwerking met het 
buurtherdenkingscomitê 
Wie lid is van de bi- 
bliotheek kan, zo vaak 
als zij of hij dat wil, 
boeken en ander infor- 
matiemateriaal lenen. 
Kinderen mogen per keer 
4 boeken meenemen en 
vanaf 12 jaar 6 boeken. 
De uitleentijd is 3 we- 
ken, maar u kunt dat çok 
laten verlengen mits 
het boek niet door an- 
deren aangevraagd is. 
De bibliotheek heeft 
niet alleen romans, 
maar ook studie- en hob-

Sinds enkele jaren is 
onze buurt een prachti” 
ge bibliotheek rijk. Ze 
is te vinden op de eer- 
ste verdieping van de 
Koperen Knoop, in de van 
Limburg Stirumstraat. 
Te bereiken met lijn 1 0 : 
uitstaphalte Wittenjsa- 
de. Voor wie slecht ter 
been is, is er een lift. 
Het gebouw is "rol-
stoelvriendelijk": er
zijn geen drempels. 
Boeken,kranten en tijd- 
schriften zijn duur. 
Waarom zou je ze kopen

G¥MNASTIEK
Denk je erover om je 
spieren eens wat los- 
ser te maken? Dan kun 
je dat op woensdagmor- 
gen van 10 uur tot 11 
u ur. De kosten zijn 
ƒ 12,- per maand. Je 
kunt je hiervoor opge- 
ven bij buurthuis ٠ t 
Trefpunt (tel. 842473)

NAAICURSUS
maand. Dit klopt dus 
niet. De tijd waarop 
de cursus plaats vindt 
is op dinsdagavond van 
half 8 tot half 10.
Heb je zin om mee te 
doen? Geef je dan op 
bij buurthuis ,t Tref- 
punt (tel. 842473) ٠

Er zijn nog steeds 2 
plaatsen vrij bij de 
naaicursus. De kosten 
zijn ƒ60,٠ voor 12 les- 
sen؛ In de buurtkrant 
van een paar maanden 
geleden was hierover 
een vergissing gamaakt. 
Er stond toen ƒ60,- per

ONBEKENDE TEKENA(A)R(ES) GEZOCHT
tekenen. Lijkt het je 
wat? Voor meer informa- 
tie kun je kontakt op- 
nemen met Jan Kuijk, 
Fred. Hendrikstraat 
130', tel.: 86.49.36.

wij op zoek zijn naar 
een minder beroemde op- 
volger/ster, die illu- 
' bij artikelen

en advertenties wil ma- 
ken en/of een strip wil

Onze tekenaar: Wim 
Stevenhagen is na 8 
jaar buurtkrant z6 be- 
roemd geworden, dat hij 
helaas nog maar weinig 
tijd heeft. Vandaar dat
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Bewoners Fraderik Hendrikplantsoen

WIJ WILLEN 
RECHT OP TERUGKEER

zoals in Rotterdam waar 
bewoners aktie voeren 
door voor hun zeer 
slechte panden nog maar 
f ^٥,- huur te betalen. 
Er zijn bewoners op het 
plantsoen die nu bijna 
ƒ 200,“ huur betalen 
voor bijvoorbeeld een 
zeer vochtige beneden- 
woning waar niets meer 
aan gedaan wordt. Mevr 
Clement: "Dat komt ook 
omdat zij waarschijn- 
lijk nooit de huurver- 
hoging hebben gewei- 
gerd, terwijl zij daar 
rechtop zouden hebben. 
Het is bekend dat som- 
mige bewoners al een 
tijd helemaal geen huur 
meer betalen. Dit is 
ook op de vergadering 
met de gemeent^ aan de

geweest. Er is een brief 
opgesteld aan de ge- 
meenteraad en inmiddels 
zijn ook enkele raads- 
leden persoonlijk be- 
naderd om druk op de 
ketel te zetten.
Cp dinsdagavond 3 0 
maart is hierover weer 
een bijéénkomst, om 8 
uur in buurthuis de 
Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 6 5٠ ^lle 
bewoners van genoemde 
blokken zijn welkom.

Huurprijs 
slooppanden

Een ander plan van de 
bewoners is om te pro- 
beren de huren van de 
panden die toch ge- 
sloopt moeten worden, 
omlaag te krijgen. Bv.

أ.ا،ثبآآAmsïsr؛ ي ا اإآ ؛ااأن ، آ< ة ؛ئاممآ-،ا '

"Het Fred. Hendrik- 
plantsoen is een unieke 
plek om te wonen en dat 
kunnen ze je niet zo- 
maar afpakken", zegt 
mevr. Truus Clement van 
nr. 2.
Op 13 januari ging zij 
met nog zo'n 15 bewo- 
ners naar een voorlich- 
tingsavond van de ge- 
meente over de nieuw- 
bouwplannen voor het 
Fred. Hendrikplantsoen 
en de Lodewijk Trip- 
straat. Daar kreeg men 
te-■ horen dat het voor 
de bewoners van het 
plantsoen nr. 2 t/m 14 
en nr. 56 t/m 70 nog 
helemaal niet zeker is 
dat ze daar ook in de 
nieuwbouw terug mogen 
kereni
Mevr. Clement: "De 
meeste bewoners wonen 
hier al bijna hun hele 
leven en willen hier 
blijven wonen, wij kun- 
nen er toch niets aan 
doen dat ze onze huizen 
hebben laten verkrotten 
en 'dat ze nu afgebroken 
moeten worden?"
Ze klinkt vastbesloten . 
Desnoods wil 'ze wel 
tijdelijk naar een wis- 
selwoning als ze maar 
terug kan komen.

Vergadering
Samen met bewoners die 
er ook zo over denken 
is er een vergadering

12
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KARNAVAL

ALAAF 1 ALAAF ؛ ALAAF !
Prins Carnaval 1982: dhr. Scheyde met zijn raad 
van elf, tijdens het Carnavalsfeest in buurt- 
huis de Reiger. Zoals gewoonlijk was het er 
weer reuze gezellig.

orde geweest. Maar dat 
kan straks betekenen 
dat die mensen geen 
recht hebben op verhuis 
kostenvergoeding (f. 
3500-4500 gulden)•Maar 
wij willen proberen de 
huren omlaag te halen 
en toch die verhuiskos- 
tenvergoeding te krij- 
gen" .

M eer inform atie
In de volgende buurt- 
krant waarschijnlijk 
meer hierover. Voor 
informatie kunt u te- 
recht bij : Fam. Clement 
Fred. Hendrikplantsoen 
2 1'1, Fam. Biesenbeek, 
Fred. Hendrikplantsoen 
5 8 1 M  o f u  kunt bellen 
naar Anneke Paehlig in 
buurthuis de Reiger, 
tel. 845676.

Alma ،longerius
N.B. Voor alle duide- 
lijkheid: de legale be- 
woners van nr. 4 0 t/m 54 
kunnen sowieso terug- 
keren in de nieuwbouw 
op het plantsoen.

URT VAN TOEN■؟سFr®صةت؛أ ء$مناملإل؛ءهأحمو« ؛؟« ة؛وأآل«
Het plantsoen anno 1910 
links:op de achtergrond 
de nieuwbouw van toen 
en de nieuwbouw van 
straks. Rechts: op de 
achtergrond de V .  Hou- 
weningenmavo.
"Het Fred. Hendrikplant 
soen is een unieke 
plek om te wonen." 
Foto's Gemeentearchief

13
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NOOIT MEER FASCISME
Centrumpartij, Volks- 
unie of vikingjeugd 
geen kans. De geschie- 
denis van de jaren ’30 
en ’40 heeft ons ge- 
leerd waar hun optreden 
toe leiden kan: name- 
lijk tot onderdrukking 
en moord.
De redaktie doet een 
dringend beroep op alle 
buurtbewoners om direkt 
naar het redaktie-adres 
te bellen als'u fascis- 
tische of '
propaganda vindt in de 
buurt, zodat •--- 
lijk met tegeninforma- 
tie hun 1 argumenten’ 
weerlegd kunnen worden. 
Hans Hartman, namens de 
redaktie.

schuwd werd voor fas- 
cistische organisaties 
als de Centrumpartij. 
Wat dergelijke groepe- 
ringen namelijk probe- 
ren is de bevolking te- 
gen elkaar op te zetten 
door allerlei vooroor- 
delen en leugens over 
minderheden rond te 
strooien. Ze hebben het 
vooral gemunt op min- 
derheden als buitenlan- 
ders, homofielen, kra- 
kers e.d. Ze suggere- 
ren dat deze minderhe- 
den de schuld dragen van 
de economische crisis, 
terwijl deze minderhe- 
den veelal juist de 
slachtoffers zijn van 
de crisis in plaats van 
veroorzakers إ 
Geef groeperingen als

Toen w i j , de redaktie 
van de buurtkrant, op 
23 februari onze febru- 
arikrant verspreidden, 
vonden wij in de blok- 
ken rond buurthuis ,t 
Trefpunt propagandama- 
teriaal van de fascis- 
tische Centrumpartij. 
De volgende dag bleek 
dat deze partij in nog 
een aantal buurten z'n 
vuili؟heid had ver- 
spreid. Onmiddellijk is 
toen een tegenaktie ge- 
start. Op 25 februari 
hebben w e , samen met 
anti-fascisme comité's 
uit de hele stad, vóór 
en na de herdenking 
van de februaristaking 
enkele tienduizenden 
pamfletten in de stad 
verspreid waarin gewaar

٠٠

SPECIAALZAAK
Fijne ¥leeswaren en Kaas

m & c m r n m  2 ,
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62

VOGR LEKKER □tT ETEN 
SURINAAMS EETHUIS

SwietMoffo
L o d ew ijk T rip s tr. 17 
hoek Fagelstraat.
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BILDERDIJKSTRAAT 17
Voor wie het allemaal interesseert volgt hier- 
onder een reaktie op de ingezonden brief van de 
heer Scheyde in de februarikrant. De brief van 
de heer Scheyde was weer een reaktie op de brief 
van eigenaar Kops en op het verweer daartegen 
door de krakers.

Waarom 
er sprake was 
van spekulatie

Wie bekend is met de 
woningprijzen, vindt
165.000 een normaal be- 
drag zegt dhr. Scheyde 
Nou, als dat zo was 
hadden deze woningen 
geen 5 jaar leegge- 
staan. De waarheid is 
dat het oude GDH-wonij^- 
gen zijn van 35 ي m , 
die middels een keuken 
en een badkamer en stu- 
cadoorwerk voor het oog 
aangekleed zijn, maar 
wat gewoon oude wonin- 
gen zijn gebleven, met 
de daar bij behorende 
gebreken als tocht, 
lekkage e.d.Conclusie: 
proberen uit de Amster- 
damse woonellende een 
slaatje te slaan ofte- 
wel pure spekulatie. 
Tot zover mijn reaktie 
voorzien van naam en 
adres: W. Barends

Lod، Tripstraat 12"

straat gezet werd. uit 
angst voor krakers had 
Kops geregeld dat er 
wel eens iemand 's a- 
vonds aanwezig was zo- 
dat het dan brandende 
licht de schijn van be- 
woning zou wekken. De 
betreffende etage was 
echter duidelijk onbe- 
woond; 2 klapstoeltjes 
en wat boekjes als meu- 
bilair. Het is duide- 
lijk en begrijpelijk 
dat de bewoners hem er 
niet meer ingelaten 
hebben. sterker nog: 
hij heeft wat boekjes 
meegenomen en vrijwil- 
lig de etagesleutel af- 
gegeven. Ten derde: de 
krakers zouden gekraakt 
hebben om hun eigen- 
lijke (gratis) gemeen- 
tewoningen te kunnen 
onderverhuren. Dit is 
inderdaad de meest 
lachwekkende aantij- 
ging. De ene woning is 
gesloopt, de andere W O -  
ning wordt nog steeds 
door dezelfde mensen 
bewoond als 5 jaar ge- 
leden. De adressen kan 
dhr. Scheyde van me 
krijgen.

Waarom 
krakers hun naam 

niet bekend maken
Krakers schrijven niet 
anoniem om onkontro- 
leerbare leugens over 
iemand te kunnen gaan 
rondstrooien, maar om 
de eenvoudige reden dat 
ze binnen de kortste 
keren via een kort ge- 
ding een ontruimingsbe- 
vel aan hun broek heb- 
ben, als de eigenaar 
hun naam te weten is 
gekomen.

Waarom 
eigenaar Kops 

een grote fantast is
Omdat de ingezonden 
brief van Kops een fan- 
tastiese aaneenschake- 
ling van leugens en 
verdachtmakingen is, 
is er door de bewoners 
niet echt op gereageerd 
Nu echter blijkt dat 
er serieus waarde aan 
gehecht wordt, zal ik 
als betrokkene (gedag- 
vaarde in het proces) 
op de zaken ingaan.Ten 
eerste: de prijs van 
165.000.
Dat Kops hierover loog 
is middels de foto en 
het van stal gehaalde 
reklamebord overduide- 
lijk. Ten tweede: de 
buitenlander die op

15
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GASPRIJS NAAR BENEE 
^ ٠ ٥^٧ ^ MEE

Tijd: van 11-3. Om 9.45 
uur vertrekken bussen 
vanaf het KLM-gebouw op 
het Museumplein. Reis- 
kosten: f5,-. Opgeven 
bij't Trefpunt(842473) 
De Reiger (845676) of op 
27 maart bij het aard- 
gaskraampje op het Hug؟ 
de Grootplein. Ga mee: 
het kan een leuke, nut- 
^ige dag worden. 
^BUORTAKTIE 
Na 1 april komen de 
j aarafrekeningen van 
het GEB weer* Dat wordt 
voor de meesten flink 
bijbetalen en een veel 
hoger nieuw maandbedrag 
Het aardgascomitê orga- 
niseert daarom het vol- 
gende:
- Op 27 maart, van ٦٥- 
12, een informatiekraam 
op het Hugo de Groot- 
plein.
- O p  5 april, om half 
acht, een koffiebijeen- 
komst in De Reiger om te 
bespreken wat we als 
buurt verder kunnen on- 
dememen. Daarbij zal 
Toneelgroep Alarm kort 
optreden.
- Op 7 april verzamelt 
de buurt zich om half 
drie in De Reiger om sa- 
men naar het GEB te gaan 
om demonstratief te be- 
talen of een betalings- 
regeling te treffen. 
Voor meer informatie: 
Truus Clement, Fred. 
Hendrikplantsoen 2''١, 
tel. 843672; Anneke 
~ Fred. Hendrik- 
straat 102'■', tel. 
 en Hans Hartman وه8264
Amaliastraat 16*, tel. 
860713.

maakt deel uit van het 
Stookkostencomitê Am- 
sterdam. Dat stookkos-' 
tencomitê wil dat de ge- 
meente een noodfonds 
instelt voor Amsterdam- 
mers, die hun gas en 
licht niet meer kunnen 
betalen (in 1981 waren 
dat 5000 huishoudens!) 
Het GEB maakt dit jaar 
naar verwachting 40 
miljoen winst: een aar- 
dige financieringsbron 
voor zo'n noodfonds. 
Het stookkostencomitê 
eist dan ook:
- Geen afsluiting van 

huishoudens, die het 
GEB niet meer kunnen 
betalen;

-Instelling van een 
noodfonds; 

-Noodfonds financie- 
ren uit GEB-winst;

- Geen boetes voor men- 
sen met betalingspro- 
blemen.

.LANDE L I J K E  AKTIEDAG 
De handtekeningen tegen 
de hoge gasprijs, die we 
bij uopgehaald hebben, 
worden op 3 april aange- 
boden aan minister Ter- 
louw, tegelijk met de 
handtekeningen-lij sten 
uit de rest van het land 
Die dag is de Landelijke 
Aktiedag^egen de hoge 
gasprijs. Er komen 
sprekers, maar ook veel 
muziek en theater: op- 
tredens van de "Fanfare 
van eeuwigdurende bij- 
stand",de"Gemeenterei- 
nigingsband" uit Nijme- 
gen, Rapalje en Toneel- 
groep Alarm uit Mokum. 
Plaats: theater "٥^ 
Flint" in Amersfoort.

Binnenkort krijgt u al- 
lemaal een kaartje in de 
bus waarop u ja of nee 
kunt invullen. "Ja" be- 
tekent, dat u het eens 
bent met het gemeente- 
lijk protest tegen de 
hoge gasprijs. "Ja" be- 
tekent ook, dat de ge- 
meente f15,-van uw gas- 
rekening niet doorbe- 
taalt aan de Gasunie 
(het landelijk gasbe- 
drijf, dat in bezit is 
van Shell, Esso en de 
staat) . Het besluit tot 
deze aktie werd door de 
gemeenteraad op 10 
maart genomen. - 
Of die aktie van de ge- 
meente doorgaat is nog 
niet 100% zeker. De ge- 
meente stelt een voor- 
waarde: de 5 miljoen 
gulden, die door 17000 
Amsterdamse, huishou- 
dens ingehouden zijn 
uit protest tegen de on- 
evenredig hoge blokver- 
warmingstarieven, moe- 
ten betaald worden. 
0 K A A R T J E S
Vul dus "ja" in op uw 
kaartje als u het ermee 
eens bent dat de gemeen- 
te als protest f15,- van 
uw bedrag niet af draagt 
aan de Gasunie. Zelf 
moet u wel het volle be- 
drag blijven betalen. 
Als u met de aktie mee- 
doet, wilt u het aard- 
gascomitê dan even op- 
bellen? u kunt bij o؛is 
ook uw i n g e^lde kaart- 
jes brengen; dan leve- 
ren wij ze bij de ge- 
meente in.
^ N O O D F O N D S
Het buurtaardgascomité
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PRIJSVRAAG
omschruiving)*

- Bij meerdere ؟©ede 
oplossingen wordt er 
een winna(a)r(es) ge- 
loot.

- De prijs voor de win- 
na(a)r(es) is een 
fles lekkere wijn.

- De oplossing en de ge- 
lukkige winnaar wordt 
telkens in de volgen- 
de buurtkrant bekend 
gemaakt.

- De oplossingen moeten 
binnen twee weken ge- 
richt zijn aan de re- 
daktie van de buurt- 
krant ٠ Vergeet niet 
uw naam en adres te 
vermelden أ

Dan nu de eerste foto- 
vraag: waar en van welk 
onderwerp is de volgen- 
de foto genomen?

Ad van Heeswijk

Het is al een oud plan 
om in de buurtkrant een 
regelmatig terugkeren- 
de prijsvraag op te ne- 
men. Dit leek ons, ze- 
ker voor de speurneuzen 
onder onze lezers een 
leuk idee.
Wat is de bedoeling?
In iedere buurtkrant 
zal een foto opgenomen 
worden, waarbij aan de 
lezers wordt gevraagd 
van welk onderwerp en 
waar deze |؛oto gemaakt 
is. En om het niet te 
gemakkelijk te maken 
zal meestal slechts een 
stukje van het onder- 
werp op de foto te zien 
zijn، Verder willen we 
de volgende spelregels 
hanteren: V
- Alle onderwerpen zijn سمجأ س  

in de buurt te vin-

►

ج س

"اءمم؛ءاءا :ؤ 1|ا|'م“"

den (deze loopt van 
Jacob Catskade t/m de 
Clercqstraat en van 
Kostverloren - vaart 
t/m Nassaukade).
Alle onderwerpen zijn 
van de openbare weg af 
te zien.
De ingestuurde oplos- 
singen moeten zo 
nauwkeurig mogelijk 
zijn (welke straat, 
huisnummer, plek, te- 
genover welk pand, of 
een andere duidelijke
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GEDEGEN ONDERWIJS DAT WILT u  TOCH
Scholengemeenschap

DE LI EF DE
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 een nieuw 
schooltype te kiezen. 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- 
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 brugkJas 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.

Huiswerkprohlemen?

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 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.

Waagt schootfolder
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