
MEI VONDELPAPK VREDESPA
VÜF



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.

AL 35 JAAR EEN BEGRIP 
IN STEUNZOLEN EN 

ELASTISCHE KOUSEN!

Pediko 
A. van

Lid van de N e d . Vereniging ١٦^٧  Orthopedisten en Bandagisten "ORTHOPEDÏA”

VOEDINGS 
WIJZER

BRÓOD, KAAS, EIEREN, 
MELK, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLES VAN 
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten 

Hugo de Grootpleïn 20
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VERANTWOORDING
 -n 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. □e redaktie 
behoudt echter het 
recht om stukken te wei- 
geren. Overige stukken 
vallen onder verant- 
woordelijkheid van de 
redaktie.

De buurtkrant ver- 
schijnt ٦ ١  keer per jaar 
en wordt gratis huis aan 
huis bezorgd in de Hugo 
de Groot- / fred .Hendr ik- 
buurt, ^oelis informa- 
tie te geven over zaken 
die onze buurt aangaan 
en aktieve groepen in de 
buurt te ondersteunen. 
De buurtkrant wordt ge- 
deeltelijk 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

REDAKTIE
adres
Hans Hartman, ~ 
straat 16'.Tel: 860713 
Jan Kuijk, Fred. Hen- 
drikstraat 130*, Tel ت 
864936.
Kopij
Moet binnen zijn voor 9 
mei. De volgende krant 
komt uit op vrijdag 21 
mei.

DONATIES
A.P. en R.M. 25,0م
c. van z. 6,50
c. van z. 10,00
J.H. 25,00 
Verpleeghuis
de Poort 150,00
totaal 1982 f.396,50 
Hartelijk dank.

TBJEEKCN 
SIPAADE

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
□oen؟ Dat 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 ٧١١٢ 
eigen stoep, leer uw hond ,,het” in 
de goot te doen, zet de zak dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
belde Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander.Zezijnervoor, ’tishunwerk,
■M|UMiıııııııaııııı en ze doen het graag!
د ا =
/TfiD/REiniG؛nGnm/TERDnm 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.



Buurtkrant Hugo de Groot

MEVR. V. SOEST 75 JR.
Mijn ervaring is dat als je 
geeft, ؛e terug ontvangt

Iedereen die wel eens in buurthuis de 
Reiger komt ken^ haar. Ze is een im- 
posante vrouw die al zo'n kleine 20 
jaar mede het gezicht van het buurt- 
huis bepaald heeft. Jarenlang maakte 
ze deel uit van de financiële com- 
missie en van de buurthuisraad٠ Qok 
is ze voorzitster van de klaverjas- 
club. Via deze klaverjasclub is mevr 
V. Soest 20 jaar geleden in het buurt- 
huis terecht gekomen.

wat dichterbij ه  het »آ
allemaal te kunnen ver- 
werken. We hebben ض  
keer in de maand buurt- 
huisraad en al die din- 
gen vragen zoveel aan- 
dacht dat voor het wer- 
kelijke gebeuren in het 
huis zelf te weinig 
tijd ©ver blijit. Ik 
vind dat niet zo leuk 
ik voel me veel meer be- 
trokken bij de werke- 
lijke (buurthuis)acti- 
viteiten van het buurt 
huis. Toen ik begon 
als buurthuisraadslid 
stond het buurthuis 
veel meer centraal.

Problemen
Al die problemen met 
elkaar hebben me ge- 
zegd dat ik er mee moet 
stoppen. Toch heb ik 
het werk altijd met veel 
plezier gedaan. Er wa- 
ren wel eens mensen die 
dachten dat ik altijd 
de baas wilde spelen. 
Dat heb ik nooit gewild.

men zijn. Zo zie je 
maar weer waar het toch 
nog goed voor kan zijn. 
Tenslotte voel ik me 
toch wel ver af staan 
van de hedendaagse pro- 
blematiek. Je moet je 
met zoveel andere zaken 
bezighouden, zoals bv. 
het bezetten van het 
Centraal Bureau door de 
peuterleidsters of de 
problematiek rond de 
raamnota en andere 
stedelijke aangelegen-
Al deze dingen hebben 
met het hedendaagse le- 
ven te maken en hoewel 
ik niet graag een oud- 
je ben, is het wel 
moeilijk om aan al die 
dingen mee te werken ٠ 
Zodoende heb ik ook ge- 
dacht, dat ik er mee op 
moet houden.

Jonge mensen
Laten jonge mensen het 
nu maar overnemen, want 
wellicht staan zij er

Voor haar huwelijk 
werkte ze als winkel- 
juffrouw bij de toen- 
malige co^eratie,waar 
ze haar man leerde ken- 
nen, die daar als bak- 
ker in dienst was.
Na haar huwelijk werd 
ze aktief in het ver- 
enigingsleven.
Mevr. V. Soest؛ "Als 
huisvrouw had je wel 
veel te doen, maar het 
was iedere dag hetzelf- 
de. Ik was met werken 
opgehouden, maar om 
toch ontspanning te 
vinden heb ik altijd in 
het verenigingsleven ge 
zeten. Zo had ik het 
gevoel dat ik toch bij 
bleef ٠ Je ontmoet er 
weer andere mensen dan 
wanneer je thuis zit.

Buurthuisraad
Toen ik bij de klaver- 
jasclub kwam werd er al 
vrij snel gevraagd, of 
ik secretaresse wilde 
worden. Nu ben ik voor- 
zitster van de club". 
Door dit werk kwam 
mevr. v. Soest terecht 
in de financiële com- 
missie en in de buurt- 
huisraad van de Reiger. 
Deze functies heeft ze 
nu neergelegd. wij 
vroegen naar de reden؛

Leeftijd
Mevr. v . Soest؛ "Ten 
eerste vind ik dat ik 
de leeftijd heb waarop 
je 'het werk aan anderen 
over moet laten.
Verder mopperde ik al 
heel lang, ook tegen 
Ruud (co^dinator in de 
Reiger.Red .  dat er ر
niets gedaan werd om de 
buurthuisraad uit te 
breiden nu ik weg ga 
heeft Ruud er eindelijk 
voor gezorgd dat er 3 
nieuwe mertsen bijgeko
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naast een vrouw, die 
ook 's avonds niet op 
straat durfde . Ik vroeg , 
"bent u er zeker van dat 
u overdag niets kan ge- 
beuren? Nou ik ook.niet. 
Wel vind ik het heel 
prettig als ik 's avonds 
het knipje weer op de 
deur kan doen, dat heb 
ik o©k w e l , maar ik 
bli^f er niet voor 
thuis♦ Veel mensen zijn 
alleen en die vinden 
het heerlijk als er weer 
klaverjassen is.

Medemensen
Kijk, wat gebeurt er nu 
nog in mijn leven. Mijn 
kinderen zijn de deur 
uit en alles is goed en 
gezellig ook ^et de 
kleinkinderen. Ik heb 
niet zoveel belangrijks 
meer in het leven. Van 
sensatieverhalen hou ik 
ook niet, dus zou ik een 
dood leven gaan krijgen 
en dat wil ik niet want 
daar is mijn geest nog 
te goed voor. Wat wil je 
dan mooier om iets voor 
je medemens te doen.

Eenzaamheid
Door dat werk doorbreek 
je vaak de eenzaamheid 
van anderen en ook van 
jezelf. De mensen zijn 
je er dankbaar voor. Ik 
heb erg veel hartelijk- 
heid en dank ontvangen , 
zo merk je dat je al het 
werk niet voor niets 
hebt gedaan. Tenslotte 
zou ik nog graag men- 
sen willen vragen om 
mee te doen als vrij- 
wiliiger. Het buurthuis 
heeft altijd behoefte 
aan goede arbeidskrach- 
ten, aan mensen met 
nieuwe ideeën. Mijn er- 
varing is, dat als je 
geeft,je terugontvangt.

Fenny Schouwink

buurthuis levend. In 
buurthuis de Reiger ko- 
men voornamelijk oude- 
ren. Boven
de 50 begint het een 
beetje te lopen, want 
als de kinderen uit huis 
zijn gaan mensen naar 
verandering zoeken.

Vrouwen
De meeste aktiviteiten 
zijn 's avonds en daar- 
door blijven vooral 
veel vrouwen thuis. 
Vroeger had je in de 
v. Oldenbarneveldtstr.. 
een man die altijd met 
een stuk of twaalf 
vrouwen kwam. Die vrou- 
wen durfden niet al- 
leen, maar die man is 
overleden en de vrou- 
wen bleven ook weg. Ik 
ga nog wel 's avonds op 
straat٠ Ik zie nooit 
iets gebeuren. Het 
meeste hebben ze toch 
uit de kranten en de 
een maakt de ander bang. 
Laatst za£ ik in de ؛ ٨١١١

Als er anderen zijn die 
het werk willen doen dan 
graag. Maar als je in 
een buurthuis wat wilt 
doen, dan moet je dat 
ook goed doen. Het zijn 
vooral de kleine dingen 
die belangrijk zijn.Een 
bloemetje op tafel, een 
vriendelijk woord doen 
al zoveel. Daardoor ko- 
men mensen ook graag in 
het buurthuis. Ik doe 
de zondagmiddagclub sa- 
men met nog anderen. Ik 
ga dan om kwart over 1 2 
van huis en kom niet 
eerder terug dan zes 
uur. Als je niet zou 
merken dat mensen dat 
waarderen dan gaf je 
toch al die uren niet. 
Men zegt wel eens؛ "Ik 
ben niet om werk, maar 
wel om geld verlegen"

Anderen
We hebben wel nieuwe 
mensen nodig, want die 
hebben vaak weer nieuwe 
ideeën en zo hou je je

5
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OP VIJF MEI: VONDE؛ PARK-VRE[)E
Grote manifestatie, georganiseerd door het ^٦ november

waarvoor meer dan 100 
organisaties zijn aan- 
geschreven. Vast staat 
dat er informatie is 
over de vredesbeweging, 
de 3e wereld problema- 
tiek, strijd tegen het 
fascisme, de anti-kern- 
energiebeweging en tal 
van minderheidsgroepen 
Voor de kinderen is ér 
een speciaal program- 
ma. Zij kunnen zich 
schminken en naar pop- 
penkast en clowns kij- 
ken.
Tentoonstelling
In een grote tent ko- 
men tentoonstellingen 
over de kernwapenpro- 
blematiek en over het 
gevaar van kerncentra- 
les، Daar zullen ook 
videobanden te zien 
zijn over kernwapens

treden:
Johnny Meyer {accorde- 
on) , de cabaretier Jaap 
van de Merwe, de acteur 
Henk van Ulsen, Rosa 
King (zang & tenorsax- 
ofoon) met haar band, 
de Veulpoepers ,het koor 
Morgenrood, Herman de 
Wit met de Oktopedians, 
een Surinaamse dichter, 
een Turkse dansgroep, 
het vechtorkest Zij- 
waarts. Rob en Wim van 
de Meeberg, een Ierse 
popgroep, de vrouwen- 
popgroep FC Gerania, 
de operazanger Wim Vis- 
ser, het Centraal Bla- 
zersensemble, de groep 
Buitenspel met een Ber- 
told Brecht-programma.
Informatie
Ook zal er een grote 
informatiemarkt zijn,

Op 5 mei, de nationale 
bevrijdingsdag, wordt 
het Vondelpark ook dit 
jaar één groot VREDES- 
PARK، Het Amsterdamse 
? ٦ novembercomité is 
al maanden in de weer 
om van die dag een da- 
verend vredesfeest te 
maken. Het programma 
staat nog niet geheel 
vast, want iedere dag 
komen zich nog arties- 
ten melden die willen 
optreden. We doen een 
greep uit al datgene 
waarvan al wel vast- 
staat dat het plaats 
vindt.
Artiesten
Er zullen 3 of 4 podia 
zijn waar vanaf 's mor- 
gens 12 uur tot ٦٦ uur 
's avonds de volgende 
artiesten zullen op

HERDENKT DE VIERDE MEI
kranslegging plaats- 
vindt. Daarna is er in 
de kerk altijd een le- 
zing over oorlog en 
verzet.

voor het Marnixbad en 
lopen dan onder bege- 
leiding van een drum- 
band met omfloerste 
trom naar de Noorder- 
markt, waar om 2 0 uur de

Zoals ieder jaar zal op
4 mei vanuit de buurt 
een krans gelegd worden 
bij de gedenksteen op 
de Noordermarkt.
We verzamelen om 19.3 0u

Sal ص
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags ge$loten 
P.G. Kruisingaj
de Clercqstraat 24, tel ٠ 1 2 05 2 2

AARDAPPELEN, 
GROENTEN &FRUİT
Gebr.Eiipe

Hugo deGrootplemlO 
tel.845589
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vredes- ر Vondelpark" 
park" wordt georga- 
niseerd door het Am- 
sterdamse 21 november- 

comité. Dat comité is 
een samenwerkingsver- 
band waarin vertegen- 
woordig(st)ers van de 
volgende organisaties 

stop ؛zitting hebben

steunkaarten voor de Fred. Rietkerk,Witten-
manifestatie (â ƒ1,-of kade 1 80 ' ٠ 1 en bij:
ƒ2,50) zijn verkrijg- (te 1.86071 3) Hans Hart-
baar bij (tel. 822685); man, Amaliastraat 16'.

de Neutronenbom, IKV, 
Vrouwen voor vrede, 
CPN, EVP, IKB,PPR, PSP 
en PvdA. Het comité 
wordt ondersteund door 
de Bond van Dienst- 
plichtigen, de Voe- 
dingsbond FNV en het 
FNV-distrikt Amsterdam

SPARK
komitee

en over de strijd ^e- 
gen fascisme en sexisme
Vredespolitiek
's Avonds gaat het pro- 
gramma gewoon door, 
maar daarnaast is er 
een politieke manifes- 
tatie in de nabijgele- 
gen Parkkerk ^e^ een 
filmprogramma van 8-9 
uur en daarna een po- 
litiek forum waarvoor 
de fraktievoorzitters 
van de Amsterdamse Ge- 
meenteraad zijn uitge- 
nodigd, uiteraard ivm. 
de komende gemeente- 
raadsverkiezingen. Er 
wordt dan gediskussi- 
ee^d over de konsequen- 
ties van het aannemen 
van de motie van het 
PPR-raadslid van der 
Horst. Die motie hield 
in dat Amsterdam kern- 
wapenvrij moet zijn en 
blijven. De vraag is nu 
wat het aannemen van 
zo'n motie voor de 
praktijk betekent.Moet 
het blijven bij mooie 
woorden of kan de ge- 
meente zelf een aktie- 
ve vredespolitiek voe- 
ren? Kan en moet ze de 
vredesbeweging financi 
eel ondersteunen? sti- 
muleert ze vredesonder- 
wijs? Moet er een vre- 
deswinkel komen? Op 21 
november was Amsterdam 
een vredesstad:watkan 
er door de gemeenteraad 
worden gedaan om de 
geest van die dag dage- 
lijks levend te houden? 
Kom allen naar het Von- 
delpark op 5 mei.

Hans Hartman



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTAGENDA
3 X FILM VOOR VROUWEN

(een premie V O O  Irene) . 
3 dingen zi^n echt van 
belang: geld, liefde 
en kinderen. Geld en 
liefde heeft irene 
niet, kinderen wel. I- 
rene denkt dat ze niet 
veel eist als ze en geld 
en liefde en kinderen 
wil. Dat je niet alles 
kunt hebben is geen ar- 
gument. Irene is een 
gescheiden vrouw met 2 
kinderen, ze werkt in 
een fabriek waar wasma- 
chines worden gemaakt. 
De arbeidsomstandighe- 
den zijn slecht. Irene 
woont in een kleine, ge- 
horige flat.Dat bezorgt 
last met de buren, waar 
Irene van vindt dat dit 
niet aan haar ligt maar 
aan de huiseigenaar die 
profijt trekt van der- 
gelijke huizen.
Op de fabriek probeert 
ze samen met andere

verwarmende rol als na- 
ieve werkster die ziels 
veel van haar man houdt, 
maar zich steeds weer 
verliest in mijmeringen 
over een wat meer "gla~ 
moureus"bestaan. De e- 
ne keer droomt ze een 
koningin te zijn, dan 
weer een grote verleid- 
ster. Fantasieën die 
vertalingen zijn van 
damesromans en reklame- 
boodschappen. Hoogte- 
punt is de dag, dat de 
zoon uit de gevangenis 
komt.
Het loopt allemaal goed 
af in deze lach en traan 
film.
Een verukkelijke film؛
Eine pramïe für Irene
WOENSDAG 12 MEI 
om HALF 9 in buurthuis 
ONS HUIS vertrek vanaf 
het Trefpunt om 8 uur 
EINE ء RAMIE FÜR IRENE,

Rudejournee 
pour la reine
WOENSDAG 28 APRIL om 
HALF و in buurthuis 'T 
TREFPUNT: RUDE «IOURNEE 
POUR LA REINE (een zwa- 
re dag voor de konin- 
gin), een bioscoopfilm 
uit 1973.
Een film waarin Simone 
Signoret een prachtige 
rol speelt. Ze speelt 
een huissloof die dag en 
nacht in de weer is om 
een huis vol mensen te 
onderhouden, maar af en 
toe de realiteit in dag- 
dromen ontvlucht. In 
dat ‘huis wonen behalve 
zijzelf en haar echtge- 
noot, haar ouders, de 
snibbige schoonmoeder, 
haar ongetrouwde zuster 
en haar zoon, die niet 
deugen wil en in de ge- 
vangenis zit.
Simone speelt een hart

TENTOONSTELLING EL SALVADOR
bewegingen daar en o- 
ver solidariteitscomi- 
të ر s hier.
Openingstijden: ma. en 
wo. van 2-5.3 0 en van 
7-9 uur; vrijdag van 
10-12-30 en van 2-5.30 
uur; zaterdag van 11- 
3.30 uur.
Demonstraties
Iedere vrijdagavond om 
7 uur wordt er vanaf de 
Dam gedemonstreerd uit 
solidariteit met de be- 
vrijdingsstrijd in El 
Salvador.

gedwongen worden te le- 
ven en te sterven. De 
foto's werden gemaakt 
in El Salvador e n i n  
Chili.
Daarnaast liggen op ta- 
feitjes boeken en tijd- 
schriften over Midden- 
en Zuid-Amerika. Ook 
over Suriname en de An- 
tillen is literatuur 
aanwezig. Er zijn ro- 
mans, boeken met ach- 
tergrondinformatie O— 
ver de bevolking en 
over de landen. Infor- 
matie over bevrijdings

Vanaf nu tot en met de 
eerste weken van mei is 
er weer een tentoon- 
stelling in de openbare 
bobliotheek, van Lim- 
burg Stirumstraat 133. 
Deze keer is het onder- 
werp: Midden- en Zuid- 
Amerika. Er zijn twee 
indrukwekkende, schok- 
kende fotoreportages te 
zien van de fotojourna- 
list Koen Wessing.Beide 
reporta'ges geven beel- 
den te zien hoe mensen 
onder fascistische in- 
timidatie en terreur
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BUURTAGENDA
cois). Zij gaan samen- 
wonen, maar hun ver- 
houding loopt op niets 
uit. Hun verschillende 
achtergrond en karak- 
terstruktuur stsat een 
wederzijds begrijpen in 
de weg. De breuk volgt. 
P o ^ e  wordt tenslotte 
opgenomen in een psy- 
chiatrische kliniek.

KAMER gez.
wie heeft een kamer te 
huur voor Wouter Schou- 
ten, tel: 23.79.9 ه .

F؛THUIS
ringen mogelijk.
La DenteHïere
WOENSDAG 19 MEI om HALF 
9 in buurthuis HET TREF- 
PUNT vertrek vanaf ONS 
HUIS ٥١١١ 8 uur. Op deze 
avond zijn mannen van 
harte welkom.
LA DENTELLIERE van 
Claude Goretta (de 
kantkloster) . Een bios- 
coopfilm uit 1977.
Het verhaal van een 
liefde tussen een leer- 
linge in een kappers- 
zaak (Pomme) en een 
jonge student (Fran-

IN HET BUU
vrouwen druk op de di- 
rektie uit te oefenen 
om de werkomstandighe- 
den te verbeteren. Als 
een vrouw flauw valt 
van de hitte, worden ze 
razend en vernielen de 
monitors die hen de hele 
dag in de gaten houdt. 
Irene laat zien dat het 
voor een alleenstaande 
vrouw met kinderen in 
deze maatschappij niet 
eenvoudig is, het hoofd 
boven water te houden. 
Maar als je er samen 
met andere vrouwen aan 
werkt, worden verande-

UITETEN IN □E BUURT
geten en beide keren 
was het erg lekker en 
niet duur. Bijv. : rijst 
met kouseband (dit is 
diverse groenten, waar- 
onder sperciebonen), 
salade en een glas ana- 
nasstroop: ± ƒ 10,- 
p.p. of: pindasoep 
vooraf, roti (een soort 
pannekoek) met lams- 
vlees, sla en gember- 
bier ± ƒ 20,- p.p.
Wat opvalt is dat er 
tot nu toe niet zo heel 
veel klandizie is bij 
Swiet Moffo en de eige- 
naar vraagt zich dan 
ook af of hij het zal 
kunnen volhouden. Dus 
gaat u er snel een keer 
naar toe, want het zou 
jammer zijn, als de e- 
nige eetgelegenheid in 
de Fagelbuurt zou moe- 
ten verdwijnen.

Alma Jongerius

Hekelen en zijn vrouw, 
uiterst gemoedelijk is. 
Het heeft iets van een 
huiskamer in het bui- 
tenland. Je zit er op 
je gemak.
Dan het menu: er is van 
alles te eten, zoals 
broodjes, soepen, z o ’n 
15 verschillende hoofd- 
gerechten, gemberbier 
en allerlei (onbekende) 
frisdrankjes. De ge- 
rechten kunnen ٨ ٨ ۶  
meegenomen worden.
Je hoeft niet te schrik- 
ken van de Surinaamse 
termen zoals Pom, Roti 
of Kouseband, want al- 
les wordt uitgelegd en 
kan desgevraagd zelfs 
aan de persoonlijke 
smaak worden aangepast, 
bijv. als je niet zo 
van scherp eten houdt, 
of geen vlees wilt.
Ik heb er nu 2 keer ge

Op de hoek Fagelstraat 
en Lodewijk Tripstraat 
(bijhetF^ed. Hendrik- 
plantsoen) bevindt zich 
vrij onopvallend een 
surinaams eethuisje. 
"Swiet Moffo" is de 
naam en je kunt hier 
heerlijk eten. Een paar 
maanden geleden was dit 
nog een dichtgetimmerd 
pand. Nu is het opge- 
knapt en een ' 
van properheid. Als je 
binnenkomt zie je eerst 
de keuken en een enkel 
tafeltje. Je vraagt je 
af: "Waar moet ik zit- 
ten". Maar als je door- 
loopt kom je in het eet- 
gedeelte. De sfeer is 
daar voor onze Holland- 
se begrippen misschien 
wat kantine-achtig, wat 
kaal, maar daar staat 
tegenover dat de be- 
diening door dhr. van

و



achtste jaargang nummer ٧١٠٢

KIEK
Twee pagina's gehee! 
verzorgd door de 
fotoklub

Beste allemaal. Iedere woensdagavond is het RAAK 
Dan vliegen de foto ' s het TREFPUNT uit.Bij de start 
van de DOKA kursus bleek het enthousiasme zo nroot. 
dat wij de klub gelijk al in twee klu^s moester ,ه  
splitsen. Het zijn heel gemengde groepen ge- اةآ؛؟تآص 
worden. Iedereen is hard aan de slag gegaan. ■ - أأأ.آ
de Doka werd zelfs door de week flink Çı'c 
bruikt. De kursus wordt gegeven door ASCH- 
WIN die op een vrij prettige en makke- 
lijke wijze de kneepjes leert. De the- 
orie wordt door de PRAKTIJK geleerd.
In de eerste les leerden wij al hoe و ;:'؛أ ; 
wij een foto moesten afdrukken. Daar- 
naast hebben wij geleerd hoe je 
een kontaktafdruk kunt maken of een 
vergroting etc. Kortom verschillen- 
de facetten van de doka. Hier zie 
je het resultaat van 10 weken hard 

werken en gezellig,
; samenzijn. Zie
: je het zitten om 
 binnen deze SFEER أ
; te leren afdrukken?
 Er is misschien nog إ
plaats in de NIEU- 
WE KURSUS die op 
14 APRIL van start 
gaat. De kursus 
kost ƒ 6 0 , - voor ٦٥ 
lessen van 2 uur 
en is altijd op de 
WOENSDAGAVOND.Voor 
meer INFORMATIE 
vragen naar NICO- 
ى EN in BUURTHUIS 
HET TREFPUNT 3e HU- 
GO DE GROOTSTRAAT 
5 TEL.: 842473.



Buurtkrant Hugo de Groot

WAO-ERS
'Verdomme, ik hoef mijn kop niet naar beneden te doen*

woensdag bij een arts 
moet komen."
Bij de bestaande werk- 
loosheid wordt het voor 
een WAO-er extra moei- 
lijk nog iets te vin- 
den: bedrijven hebben 
keus genoeg en nemen 
liever een gezonde. 
Naarmate bedrijven meer 
in de knel komen ten 
gevolge van de crisis, 
gaan zij hogere eiseft 
stellen aan sollicitan- 
ten. Daardoor krijgen 
mensen nogal eens de 

raad om maar 
te verzwijgen 
dat ze in de 
WAO zitten. 
Maar dat zijn 
schandelijke 
adviezen. Als 
je namelijk la 
ter in die 
nieuwe baan 
klachten krjgt 
en er komt uit 
dat je die al 
eerder had
krijg je geen 
WAO-uitkering٠ 

zinn 
keer 
het 

Ten- 
vaak

voorheen werkzaam op 
kantoor.
De WAO-ers zijn in twee 
grote kategorieën on- 
derverdeeld: de groep 
die vermoedelijk nooit 
meer en de groep die 
misschien nog ooit wel 
aan het werk komt. Zelf 
weten ze vaak niet eens 
hoe ze ervoor staan. 
De tweede groep wordt 
regelmatig gekontro- 
leerd door een arbeids- 
deskundige. To n  Ze" ؛
bellen bij voorbeeld

Vrouwen 
nog een 
extra in 
nadeel. 

slotte hebben zij 
een dubbele taak door- 
dat zij ook het huis- 
houden moeten doen. 
Daarnaast kunnen zij 
last hebben van onge- 
steldheid en kunnen 
zij in verwachting ra- 
ken. GMD-artsen behan- 
delen vrouwen vaak 
schandalig. Annie: "Ik 
ken een vrouw die nogal 
dik i s e n  die moest 
zich uitkleden. Die

Annie Pol: "Ik was van de week in Noord. 
Daar worden kerels die 4ه jaar gewerkt 
hebben, gewoon als oud vuil afgeschoven. 
Er was een man die van een deskundige te 
horen krijgt: Ja, wat had u dan gedacht? 
Wilt u niet meer werken? Wilt u dan maar 
blijven profiteren tot Uw vijf en zestig- 
ste,,,? Nou ik ben in staat om zo'n vent 
een klap op zijn bek te geven. 2e hebben 
godverdorie na de oorlog het land voor 
een hongerloontje opgebouwd, want dat 
moest. Als je wat extraas wilde doen (en 
je moet niet vergeten dat b.v. alle lin- 
nenkasten hier leeg waren na de honger- 
winter, ingeruild voor eten) dan moest 
je overwerken in de weekenden. En daar 
gaan ze nn tegen zeggen: je bent te be- 
roerd om te werken؛"

onverwachts op om te 
zien of je thuis bent. 
Je bent niet verplicht 
om thuis te zijn, maar 
als ze vier keer kon- 
stateren dat je er niet 
bent dan gaan ze je 
eens een keer oproepen. 
Als ze je niet vertrou- 
wen, wordt de afschat- 
tingsprocedure ver- 
sneld. Of je krijgt 
b.v. dinsdag een kaar- 
tje in de bus dat je

750.000 arbeidsonge- 
schikten in Nederland, 
waarvan 6 0.0 00 in ذ - 
sterdam.Deze groep uit- 
keringstrekkers staat 
in deze tijd onder gro- 
te druk. Bezuiniging 
hier, bezuiniging daar 
"We kunnen het niet 
meer opbrengen . " Met 
een scheef oog wordt 
gekeken naar die groei- 
ende groep niet-werk- 
enden. Ze zijn (nog) 
niet sterk georgani- 
seerd en ze hebben niet 
veel machtsmid 
delen tot hun 
beschikking.
Een makkelijk 
te pakken
groep dus: 
veel makkelij 
ker dan olie- 
boeren als 
Shell, dan ver 
zekeringsmaat 
schappijen of 
banken .Het ka- 
pitaal flad- 
dert de grens 
over, en de 
zieken kunnen 
bloeden.
Met vier WAO- ء 
ers hadden
we gesprekken. Een golf 
van ervaringen over- 
spoelde ons, wij ver- 
zopen er bijna in ٠ Iets 
ervan willen we hier 
weergeven en misschien 
later meer. Even voor- 
stellen: Ton van Rijn, 
voorheen havenarbeider 
Frits Wilcke, voorheen 
off-set-drukker, Joop 
van Dam, voorheen werk- 
zaam in de chemische 
industrie en Annie Pol,
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--------------؛----------------٠
dokter zegt: N إ ou, u 

ben nogal flink hè?
 Ja.... Nou dat is niet ب

zo erg hoor؛ Marokkanen 
 en Turken zijn daar إ
; nogal gek o p . ٠٠٠ 
 Dat mens is huilend أ
 thuisgekomen en kan إ
 -eigenlijk nergens te إ

recht. Daarom is het zo 
 goed dat de stichting إ
 -Ombudsvrouw pas een on إ
 derzoek heeft gedaan on إ

der WAO-vrouwen. Die 
zijn gestuit op enorm 
veel klachten over een 
arts in Den Haag. Dat 
heeft ertoe geleid dat 
die kerel weg is.”
In het nadee؛
Ter voorbereiding op 
een terugkeer in een 
baan kun je op een be- 
drijf te werk gesteld 
worden. Tó n : "Je zit 
altijd in een benarde 
positie; kun je bij 
voorbeeld meestaken?
Je rechtspositie is 
slecht, waardoor je je 
gedeisd moet houden."
WAO-ers worden soms ge- 
bruikt als goedkope a-r- 
beidskrachten doordat 
de Sociale Werkplaat- 
sen werk aannemer van 
grote bedrijven.
Frits: "Het vorige ka- 
binet heeft ingevoerd 

 werkplaats ٠٨ dat zo إ
 winstgevens zou moeten إ

worden. Dat betekende 
verhoging van arbeids- 
tempo, waardoor ook 
weer mensen uit d.e boot 
vallen, die dat niet 
kunnen opbrengen ٠"
Annie: "Maar daar wordt 
je dan nog voor betaald.
Er zijn ook mensen die 
op vrijwilligersbaan- 
tjes afgestuurd worden 
als revalidatie. Dat 
is te gek om los te lo- 
pen: werken van 10 tot
5 uur, waar je geen

achtste jaargang nummer vier إ

م, س / م ب ح Vooen/IAIIG م

مبو
ج م م س م م س ، م ب 2 ء c m

uit. Ton: "Mijn vrien- 
din, ook WAO-ster, moet 
nog ëén jaar studeren 
om haar studie af te 
ronden. Maar zij mag 
niet door studeren, 
omdat er geen vraag 
naar is in het bedrijf S- 
leven." Je kunt wel 
naast je werk op een 
sociale werkplaats in 
de avonduren leren, 
maar je gaat niet zo 
gauw vier avonden in 
de week blokken als je 
kansen op werk zo klein 
zijn.

WAO-komitee
Ton: "Er zijn zoveel 
dingen die op een stie- 
keme manier doorgedrukt 
worden. Dat kun je 
voorkomen door de on- 
derlinge kontakten te 
verbeteren.Verdere mo-

cent voor krijgt, ter- 
wijl je volledig werk 
doet. Het mag officieel 
niet: als wê het aan de 
rechtswinkel voorleg- 
gen staan ze stomver- 
baasd, maar z o 'n ar- 
beidsdeskundige kan dat 
wel doordrukken, op 
straffe van afschatting 
(en dan kun je naar de 
bijstand)."
Ton moest als vrijwi^- 
liger naar Amnesty In- 
ternational. Hij kreeg 
te horen: We verwachten 
van jou dezelfde pres- 
tatie als van iemand 
die gezond is... T o n : 
"Dat kun je van mij niet 
verwachten; ik loop 
niet voor niks in de 
WAO."

Hogerop?
Je komt bijna nooit 
boven je huidige nivo



Buurtkrant Hugo de Groot

255956. Iedere wets- 
winkel in de buurt le- 
vert gedeeltelijk per- 
soneel. De sociale 
raadslieden gaan k'lach- 
ten registreren (ter- 
wijl de cliënt anoniem 
blijft). Los daarvan 
is er ook een stede- 
lijk spreekuur voor 
AAW en WAO op iedere 
donderdag van 10 tot 
12 uur in het Mozes- 
huis.

]٨ de  buurt
Mensen die op buurtni- 
vo iets willen onder- 
nemen worden verzocht 
kontakt op te nemen met 
Ton van Rijn (tel.: 
825330) ٠ Ook is het nog 
wel mogelijk deel te 
nemen aan het proj ekt 
Mensen zonder werk in 
Buurthuis Ons Huis op 
het Van Beuningenplein.

Jan Kuijk 
Alma Jongerius

ziek zijn ook maar 80% 
krijgen. Maar zi kan 
je nog wel doorgaan. 
Langdurig werklozen 
(WWV) krijgen 75%, dan 
moeten WAO-ers ook maar 
75%. Dat soort recht- 
vaardigheid werkt ie- 
dereen de grond in. En 
verder? Enige tijd ge- 
leden opperde de W D  
het idee van het bio- 
logies minimum....

Klachtenburo
Teveel blijven klach- 
ten nog een individue- 
le zaak. Daarom is er 
een klachtenburo opge- 
zet dat alles moet gaan 
bundelen. Dit wordt on- 
dersteund door Buro 
Rechtshulp en de Soci- 
ale Raadslieden. De 
WAO-groepen zitten daar 
ook bij via het stede- 
lijk overleg AMSOSA. 
Het is dagelijks te be- 
reiken onder nummer

!3)(vervolg van

gelijkheden: een cursus 
sociale wetgeving in 
het buurthuis; bege- 
leiden van mensen naar 
de instanties; poli- 
tieke aktiviteiten te- 
gen de bezuinigingen; 
hoorzittingen bezoeken 
aan het parlement.
Tot nu toe zijn er al 
resultaten geboekt, 
terwijl pas een klein 
percentage gebundeld 
is. Solidariteit in ak- 
tie is heel belangrijk: 
werkenden en niet-wer- 
kenden worden uit el- 
kaar gedreven ٠ Uitke- 
ringstrekkers worden 
allemaal naar beneden 
geduwd. Er wordt nog- 
al eens de terjn 'recht 
vaardigheid' gebruikt: 
langdurig zieken (WAO) 
krijgen 80% van hun 
verdiende loon: dan 
moeten mensen die kort

Y00 م ء5م ا س س م >
ي  BANKETBAilmraiJ

Frederik 
Hendrikstraat 90

te l. 83 4498

STEUN HETVO IK VAN  
EL SALVADOR

STEUN HET BEVRIJDINGSFRONT 
FMLN-FDR

EL SALVADOR KOMITEE 
01^0: 29 36 572 
Postbus 8039 
Tilburg
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OP^SSING PRIJSVRAAG
Fred. Hendrikplantsoen 68/70

Een 2eer eenvoudige opgave dachten w i j , maar 
tot onze grote verbazing zat er tussen de wei- 
nige inzendingen geen enkele goede؛ Zo is dus 
een gemakkelijke kans gemist om een fles wijn 
rijker te worden, en blijft deze in de kast 
staan voor de volgende keer. Trouwens,kinderen 
mogen ook meedoen. Voor hun hebben we een ande 
re prijs klaarstaan.

of opknappen of slopen. 
Burgemeester en wethou- 
ders beslissen uitein- 
delijk wat er gaat ge- 
beuren.
De kosten van dergelij- 
ke maatregelen zijn al- 
tijd voor de eigenaar 
en kunnen oplopen tot
50.000 gulden per pand. 
Voor het Frederik Hen- 
drikplantsoen zal het 
rond de ƒ24.000 geweest

Ad van Heeswijk

ningen. Ze zijn bedoeld 
om de panden nog enkele 
jaren "bewoonbaar" te 
houden, omdat het ge- 
meentebestuur vindt dat 
er niet gesloopt mag 
worden totdat er ؛؛on- 
krete nieuwbouwplannen 
zijn. Bouw en woning- 
toezicht doen meestal 
drie voorstellen als ze 
vinden dat dergelijke 
panden aangepakt moeten 
worden, n l . veiligheids 
voorzieningen treffen

WAAR ١$ DIT?

De prijsvraag van april luidt:
Waar is de gevelsteen te vinden waarvan u hier 
een stukje ziet? De oplossingen voor deze min- 
der eenvoudige vraag voor 9 mei inleveren op: 
v. Reigersbergenstraat 65 (buurthuis De Reiger) 
of bij een van de redaktie-adressen»

Bij deze panden aan het 
Fred. Hendrikplantsoen 
verzakken de bouwmuren. 
Dit heeft alles te ma- 
ken met de fundamenten 
en de palen waarop de 
woning staat.
De palen kunnen bijvoor 
beeld te kort zijn 
(vroeger werd in Amster 
dam veel met te korte 
palen geheid) e n d o o r  
de zandlaag heenzakken 
het is mogelijk dat er 
door wateronttrekking 
grondverschuivingen op 
treden et c ،.
Men probeert dan de 
fundamenten te ontlas- 
ten, door de druk van 
de bouwmuren door mid- 
del van stutten over te 
brengen op de straat of 
het trottoir. Zo hoopt 
men verticale verzak- 
kingen tegen te houden. 
Het inpakken gebeurt om 
te voorkomen dat de ge- 
veis naar buiten ge- 
drukt worden. Dit ge- 
beurt door het verster- 
ken van de kozijnen en 
door trekstangen die 
van de gevel naar de 3e 
of 4e balk in het pla- 
fond lopen en zo de ge- 
vel voor horizontaal 
uitwijken moeten behoe- 
den.
Deze maatregelen noemt 
men veiligheidsvoorzie
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GROTE LOL ̂ا  ا
CASTRICUM

er was geen touw meer 
aan vast te knopen. Die 
ging eerst met die , toen 
weer met die en nu weer 
met die , snapt u het nog? 
Nadat iedereen een 
beetje wakker was ge- 
worden gingen we met 
Gilies naar een karper- 
vijver, daar zaten hele 
grote karpers, wij ons 
ouwe brood m ee. Daar 
aangekomen, weer na 
zo'n eind lopen, geen 
vis te zien, was dat 
nou jammer.
Om het een beetje goed 
te maken heeft Gilles 
nog op ijs getrakteerd, 
en toen weer vlug naar 
de blokhut want er moest 
nog hout gesprokkeld 
worden voor het kamp- 
vuur.
Toen het kampvuur een- 
maal hoog oplaaide kwa- 
men de worstjes, bana- 
nen, ananassen en mars- 
malows voor de dag, die 
boven het vuur geroos- 
terd werden .Hierna heb- 
ben we nog een kleine 
wande1ing gemaakt,
waarbij één van de tie- 
ners deed alsof hij ge-

POUTIEK
Op 2 juni zijn de ge- 
meenteraads-verkiezin- 
gen.
Gezien de problemen in 
onze buurt, kunnen deze 
verkiezingen van grote 
betekenis zijn voor de 
toekomst،
Denk bijv. aan: reno- 
vatie en nieuwbouwplan- 
nen, buurthuiswerk, een 
opvang voor jongeren, 
werkgelegenheid, kin- 
deropvang enzovoort. 
*n Aantal buurtbewoners 
heeft het initiatief 
genomen om een avond te 
organiseren rond de

Na 10 passen begon ie- 
dereen te klagen: ik 
ben zo moe, zijn we er 
al?, het wordt al don- 
ker, weten jullie de 
weg wel terug? Affijn, 
na een stop en een 
drankje bij een bijna 
verlaten strandpavil- 
lioen, werd aan de te- 
rugweg begonnen, dat 
rótend, nl.wel 3 km^De 
moed werd er in gehou- 
den door het vertellen 
van moppen, maar toen 
we weer in de blokhut 
kwamen begon de lol pas

echt, slapen؛ Niemand 
is voor 5 uur gaan sla- 
pen,behalve de leiding, 
die sliep al ٥١١١ ٦  uur. 
Allemaal bij elkaar 
slapen in een hok van 
3 bij 3, reuze pret؛ 
De volgende morgen 10 
uur ontbijt, 5 uur sla- 
pen is niet veel en dat 
was ook goed te zien. 
Aan het ontbijt bleek 
dat de afgelopen nacht 
de verhoudingen zioh 
danig veranderd hadden,

Zaterdag 2 april ver- 
trok een groep tieners 
vanaf het buurthuis het 
Trefpunt richting Cas- 
tricum voor een ver- 
blijf van 3 dagen. Na 
een treinreis van 20 
minuten en een wande- 
ling van ٦٠ minuten kwa- 
men we bij onze blokhut 
aan. Nadat iedereen oh 
en ach hadgeroepen over 
ons riant verblijf werd 
de bagage in een hoek 
gesmeten en vlug een 
boterham naar binnen 
gewerkt en hup, het

bos in. De schone lucht 
en rustige omgeving in- 
spireerden de tieners 
waarschijnlijk tot al- 
lerlei amoureuze ver- 
wikkelingen want toen 
ze ٠ s avonds terug kwa- 
men hadden ze allemaal 
'verkering1. Na het e- 
ten, de leiding had ge- 
kookt, 't was niet te 
eten , zijn we een avond- 
wandeling gaan maken 
door de duinen, rich- 
ting zee.
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AARDGASAKTIES
؛ء ؛ ؛ "أا؛ '

؛ج

٦ ١

&$$WİN$T

Als u inmiddels uw GEB 
jaarafrekening heeft 
gehad en u heeft moeite 
met de extra betaling, 
neemt u dan kontakt op 
met Anneke Paehlig, 
tel: 826409 of 845676. 
Het aardgaskomité zal 
dan proberen u m e t  raad 
en daad terzijde te 
staan.

؛مح sء'.ءمحه

Shell en Esso roerden 
de trom in onze buurt. 
Het aardgaskomitee
heeft al in twee extra 
edities van de buurt- 
krant de abominabele 
gasprijsverhoging aan 
de kaak gesteld. 
Volhardende aktie zal 
nodig zijn om gas en 
licht voor iederéén be- 
taalbaar te houden.

wond was geraakt, een 
hoop tomatenketchup op 
zijn hoofd en iedereen 
geloofde het.
De tweede nacht slapen 
was een stuk rustiger, 
de jongens wilden apart 
slapen want de meisjes 
waren 20 lastig en de 
meisjes wilden apart 
slapen want de jongens 
waren zo lastig, einde- 
lijk rust dus. De vol- 
gende morgen moest het 
huisje nog opgeruimd 
worden en konden we weer 
naar Amsterdam, alle- 
maal als vrijgezel, al- 
les was afgelopen, zo 
ook het kamp. Al met al 
een kort maar geslaagd 
kamp en volgend jaar 
gaan we weer؛

Hans {tienerwerker)
tekening: Betty Kuyper

CABARET
Barend den Toom zoekt 
mensen ٠١١١ cabaretgroep 
mee te starten. Alle 
stijlen, smaken en ook 
muzikanten zijn welkom 
tel86.87.12 ؛.

UURTFEEST
gramma, maar wel dat 
het gehouden wordt op 
donderdagavond 27 mei 
vanaf een uur of 7 en 
als het weer meezit 
buiten op het van 01- 
denbarneveldtplein. In 
de volgende buurtkrant 
meer uitgebreide infor- 
matie.

Namens de orga- 
nisatiegroep, waarin 
vertegenwoordigers van 
huurcomité, buurthui- 
zen, buurtkrant, win- 
keliersvereniging en 
wijkcentrum.

Alma Jongerius

voor de buurt zullén 
voorleggen aan de ge- 
meentepolitici. Dit 
laatste met de bedoe- 
ling er voor onze buurt 
zoveel mogelijk toezeg- 
gingen uit te slepen. 
Want zo vlak voor de 
verkiezingen willen de 
partijen nog wel eens 
beloftes doen. Daar 
moeten we natuurlijk 
gebruik van maken.
De organisatie is op 
dit moment nog in vol- 
le gang en we kunnen 
nog niet zo heel veel 
zeggen over het pro-

verkiezingen ٠ Dë be- 
doeling is er een soort 
feest van te maken met 
muziek en dergelijke, 
waar iedereen informa- 
tie kan krijgen over de 
verschillende politie- 
ke partijen en waar 
buurtgroepen hun eisen
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