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

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

teiten en 7 typen.

٠ Enkel- en kniebandages naar maat.

٠ Maatsteunzolen van roestvrij staal of lichtgewicht kunststof.

AL 35 JAAR EEN BEGRIP 
IN STEU N ZO ^N  EN 

ELASTISCHE KOUSEN!

Pediko 

A. van

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

VOEDINGS 
WIJZER

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

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten

Hugo de Grootpleïn ٠̂

AARDAPPELEN, 
GROENTEN&FRTJTT

Gebr.Eijpe
Hugo deGrootpleinlO 

tel.8455 89

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 05 22
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buurthuisseizoen;
- Er is een fototen- 

toonstelling;
-- Vanaf 9 uur dansen met 

de band van Jacob en 
de zijnen;

- Voor hapjes wordt ge- 
zorgd.

Iedereen is van harte 
welkom op 24 juni in ,t 
Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5.

In buurthuis 't Tref- 
punt wordt op donder- 
dag 24 juni een groot 
slot-feest gehouden.
Het begint ‘٥™ half acht 
en het kost ƒ .3,50 (in- 
clusief ٦ consumptie). 
PROGRAMMA:
- Het voorprogramma is 

een verrassing;
- Om half negen volgt 

een terugblik op het

Beste buurtkrant.
Ik zou best eens wil- 
len weten hoeveel men- 
sen er nou in de Van 
Oldenbarneveldt straat 
wonen bijvoorbeeld. 
Vast honderden, klopt 
dat?
En hoe het hier op de 
étages (vroeger) wonen 
was met veel kinderen. 
Dat viel zeker niet 
mee ؛ ?
Hartelijke groeten van 
Hetty Hengeveld en vast 
bedankt voor het ant- 
woord.

De antwoorden kunnen 
wij niet meteen geven. 
Vooral niet h©e het 
vroeger was. Wij zijn 
ook nog niet zo oud. 
Maar zijn er geen ou~ 
dere buurtbewoners die 
ons kunnen vertellen? 
Ne e m t u e v e n  kontakt op 
met de redaktiei

BRIEF
Wij kregen een prach- 
tige ansichtkaart met 
de volgende tekst'.
Kop؛i
Inleveren vóór zondag 
5 september bij het re- 
daktie-adres ٠ De vo].- 
gende krant komt uit op 
vrijdag 17 september. 
Adve^enties
Tarief: ƒ 200,-perhe- 
le pagina ٠ Inlichting- 
en bij de redaktie.

ppNATlEŞ

Buurtfeest ƒ.43,9©
Totaal 1982 ƒ.495,80 
Hartelijk dank إ
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Buurtkrant Hugo de Groot

BIJSTAND EN SCHOOL
ook weer afhankelijk 
van de ambtenaar en in 
hoeverre je kunt aan- 
tonen dat het belang- 
rijk is voor je kinde- 
ren dat je er bent om 
ze op te vangen.

Dagopleiding
Als je niet arbeids- 
plichtig bent mag je 
sinds kort wel dagop- 
leidingen volgen voor 
Voortgezet Onderwijs 
{MAVO / HAVO / Atheneum) 
Vroeger zei de ambte- 
naar "wie naar school 
gaat kan ook werken". 
Dit kan nog gebeuren, 
omdat de ambtenaren 
niet altijd op de hoogte 
zijn van de nieuwste 
regelingen (omdat ze 
die niet lezen) . Als je 
een afwijzing hebt ge- 
kregen (en die móet al- 
tijd schriftelijk zijn) 
moet je een bezwaar- 
schrift schrijven (naar 
Burgemeester en Wethou-

Zodra je toestemming 
hebt gekregen, zijn er

lijk is van de ambte- 
naar die je behandelt. 
Over het algemeen ben 
je arbeidsplichtig; 
(verplicht werk te zoe- 
ken) . Hierop zijn enke-
le uitzonderingen:
- als je onder psychia- 

trische behandeling
bent;
- als je bejaarde bent;
- als je invalide bent;
- als je kinderen hebt 

die nog niet naar
school gaan, of waar- 
voor geen opvang is ٠

Kinderen
Op het laatste punt 
willen we neg even door 
gaan. Het is nl. heel 
onduidelijk wanneer men 
vindt dat kinderen niet 
meer 'afhankelijk' van 
de moeder zijn. Soms 
wordt je gedwongen om 
te solliciteren als je 
kinderen naar de lage- 
re school gaan, en een 
andere keer hoef je pas 
te solliciteren als ze 
naar het voortgezet on- 
derwij s gaan. Dit is

Vorige keer hebben we 
het gehad over het aan- 
vragen van een bij- 
standsuitkering. Vrou- 
wen die in deze situa- 
tie zitten en weer graag 
willen werken kunnen 
over het algemeen geen 
baan krijgen omdat ze 
vaak al jaren uit het 
arbeidsproces z ijn en 
hun opleiding verouderd 
is. Ook vrouwen die 
kleine kinderen hebben 
en weer een zelfstandig 
inkomen zouden willen 
hebben (dus niet afhan- 
kelijk van de Gemeente- 
lijke Sociale Dienst) 
komen vaak niet aan een 
baan omdat de werktij- 
den niet aangepast zijn 
aan schooltijden van 
kinderen en er vaak 
geen opvangmogelijkhe- 
den zijn.
Dit zijn o.a. redenen 
waarom vrouwen graag 
een opleiding willen 
volgen. De bedoeling 
van de opleiding is dan 
om jezelf meer te scho- 
len, meer kans op een 
baan te hebben (al is 
dat met de huidige wer- 
keloosheid wel een 
kleine kans), andere 
mensen te ontmoeten en 
er even uit te zijn.

Sociale □ienst
Als ,je hebt besloten om 
een opleiding te gaan 
volgen en je hebt een 
bijstandsuitkering be- 
ginnen de problemen. We 
zouden graag vertellen 
wat de richtlenen zijn 
van de Sociale Dienst 
maar die zijn erg on- 
duidelijk. Het blijkt 
dat de toestemming of 
afwijzing erg afhanke



achtste jaargang nummer zes

rechtkomt.. We vinden 
dat die mogelijkheden 
er wel moeten komen. 
Want ieder mens heeft 
het recht om zich te 
ontplooien en moet daar 
ook de kans voor krij- 
g e n . Vroeger spijbelde 
je. Nu ga je stiekum 
naar school.

ءس«إق
٧٠٠ ء > ٧
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aan de Sociale Dienst 
opgeven, Ze zullen je 
dwingen op te houden 
met de opleiding of je 

 uitkering stoppen. Vo'1 و
je de opleiding al lang 

ale Dienst؛en de Soci 
komt- erachter dan kun- 
nen ze een uitkering 
die je over die tijd 
hebt gehad via de rech- 

,ter terug vorderen 
raag ook geen studie-؟/ 

beurs aan want 
er is een nauv; 
kontakt tus- 
sen de 
Dienst 
studie- 

 finar-؛
ciering 
en de So- 
ciale 
Dienst.
Kortom er be- 

 staan bijna gee]؛؛
mogelijkheden 
voor scholing als je 

-in de bijstand te

٠٠̂  mogelijkheden om 
een bijdrage in de 
studiekosten te krij- 
gen. Voor verdere in- 
formatie hierover ver- 
wijzen we naar de 
rechtswinkel Rozen- 
gracht 105.
Voor een Hogere Beroeps 
Opleiding of Universi- 
taire opleiding zal de 
Sociale Dienst nooit 
toestemming geven. Ze 
vinden dit n l „ posi- 
tieverbetering{je kunt 
daarna dan teveel geld 
verdieneni). Als je dit 
wilt gaan doen moet je 
ait nooit zeggen.

Mondje dicht
Als ie wel arbeids- plichtig bent en je ëen 
opleiding wilt volgen, 
kun je dat beter niet 
opgeven aan de $ociale 
Dienst. Als je al 
een opleiding volgt 
moet je dit ook niet

in memoriam José

en je dynamo hier in het plantsoen, 
zoals je huisgenote, die net als ik 
haar hond uitliet, me wees.
Zelfs niet m'n schrik dat ik toen pas 
informeerde غ« te horen kreeg dat je 
een vooraanstaand؛ vakbondslid was, 
vrouw in Chili, kinderen over 
de aardbol verspreid; 
ballingen, zoals jij.
Maar je ogen.
Diep donkerbruine ogen.
Zoals ze blonken
toen je me,
in de motregen,
bij het licht van de lantaarn
bij het fonteintje,
we kwamen beiden uit lijn 3,
laatste rit,
een prentbriefkaart liet zien: 
witte huisjes, 
groene heuveis,
:biauwe lucht.
Groeten uit ... in het Spaans.
Ook de naam ben ik vergeten.

Anne Schorre.

HET PLANTSOEN
Lange grijze harerf, 
soms los, so^s een 
kleurrijk lint of pet.
Klem om de broekspijp 
en een meterslange ketting 
om je fiets, want acht jaar 
A 1 dam leert je *t een en ander.
Jij twee woorden Nederlands,
ik geen woord Spaans,
dus zelfs geen buurtpraatje in de
portieken van onze kraakpanden
voor het plantsoen.

Niet je haren
zullen je levend houden
of mijn verbazing
dat je in Chili kapper was,
vcSor september ٠ 73 dus , '
niet je petjes uit de dump
of je opgestroopt£ broekspijp,
niet het fietsje dat een dronken
automobilist toevallig even schepte،
êên wiel dââr, het andere daar,
jij vijftig meter verdér,
voorgoed gebroken,

5



Buurtkrant Hugo de Groot
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vaak zeer negatief én ؤ 
konservatief naar bui- 
tenlandse vrouwen toe*
De vernederingen die 
wij daar hebben onder- 
vonden! Te vaak is er 
de houding van 'nou, ik 
ben benieuwd'٠ En dat

meer terug en ook al 
n؟r nog maar e؟ kan je 

paar jaar wonen, ]e 
gaat toch niet op de 
planken zitten.
Deze bewoners hebben 
met buren in vergelijk- 
bare situaties b^slo^en 
vanaf september nog 
maar ƒ.20,-huur te 
gaan betalen.Tenslotte 
doen de eigenaren er in 
deze gevallen ook niets 
meer aan en gaat het 

-woongenot alsmaar ver

We kunnen niet zeggen 
hoeveel we bereikt heb- 
ben; er zijn nog zoveel 
vragen إ
Wij kunnen heel moei- 
lijk toegang krijgen 
tot mensen die we nodig 
hebben.Ambtenaren zijn

F.20,— huur is genoeg 
voor deze woning vinden 
de bewoners van Fred. 
Hendrikplantsoen 66hs. 
Het pand staat in de 
ptutten en de scheuren 
in de muren zie je gro- 
ter worden ، Iedere week 
komt Bouw en Woningtoe- 
zicht kijken hoe de ver- 
zakking vordert. Het 
geld dat de bewoners nu 
nog steken in het be- 
woonbaar houden van de 
woning zien ze nooit

Vrijdag 7 mei j.'l. be- 
stond de stichting Be- 
langenbehartiging Su- 
rinaamse Vrouwen
(S.B.S.V.) zeven jaar. 
Daarom gaven ze een re- 
ceptie in hun aktivi- 
teiten-ruimte aan de 
Frederik Hendrikstraat 
156،
Voorzitster Mathilde 
Blank hield daar een 
prachtige toespraak, 
die wij hieronder ver- 
kort willen verslaan.

Jaar van de ٧٢٠٧١٧
In 1975 - het jaar van 
de vrouw ~ hebben wij 
het initiatief genomen 
 de oprichting van :آئ
de SBSV. Die eerste ze- 
ven jaar die nu zijn 
verstreken zijn niet 
makkelijk geweest. Er 
was veel vechten en 
kibbelen. We kunnen ze 
rustig met de bijbelse 
woorden: 'de zeyen ma- 
gere jaren' aanduiden.

Vooroordelen
Een belangrijk doel van 
ons initiatief was de 
strijd tegen de voor- 
oordelen over onze 
leefwij ze. Wij kunnen 
 zo veel studeren in وص
de westerse boeken, 
maar wij blijven onze 
achtergrond houden en 
die willen we ook niet 
kwijt. Daarom verschil- 
len wij ook van 
vele vrouwenorganisa- 
ties die hier zijn. De 
Surinaamse vrouwen heb- 
ben het tien keer zo 
moeilijk als de Neder- 
landse.

ه2  GULDEN IS. GENTCG
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HET PLANTSOEN
RECHT OP TERUGKEER

De kommissie blijkt bet 
met. ons eens te zijn. 
Eén van de nieuwe woon- 
sters legt de kommissie, 
de vraag voor of het 
ook voor haar geldt, 
dat ze op het plantsoen 
mag blijven wonen. De 
kommissie vindt van 
wel, maar het hangt er 
vanaf of er plek is. 
"Ja hoor eens even ٠.٠" 
Uiteindelijk blijkt dat 
er neg best geschoven 
kan worden in de groot- 
te van de woningen als 
er bijvoorbeeld meer 
tweekamerwoningen no- 
dig zouden zijn، Besl.o- 
ten werd dat de ambte- 
lijke projektgroep de 
opdracht krijgt om bin- 
nenkort kontakt op te 
nemen met de bewoners 
om hun wensen op dit 
gebied te inventari- 
seren.
In de kantine van het 
stadhuis (waar je heel 
goedkoop kunt eten) 
drinken we nog een kop- 
je koffie op de "over- 
winning": de eerste 
stap is gezet. In okto- 
ber willen we een voor- 
li.chtingsavond organi- 
seren met de ambtenaren 
erbij, want het is ie- 
dereen volstrekt ondui- 
delijk hoe dat nu al- 
lemaal gaat lopen met 
die nieuwbouw, en wan- 
neer het zal zijn. Eei^ 
onzekere toestand waar 
we wel wat meer duide- 
lijkheid in willen 
hebben.
Namens enkele bewoners, 

Alma Jongerius

.٦٠ Maandagmorgen half 
Een groepje bewoners 
van het Fred، Hendrik- 
plantsoen v/acht in een 
zaaltje van het stad- 
huis op de binnenkomen- 
de gemeenteraadsleden 
van de kommissie her- 
huisvesting. Deze zul- 
len uitsluitsel moeten 
geven op de vraag of de 
bewoners recht hebben 
op terugkeer in een 
nieuwbouwwoning aan het 
plantsoen. Dat is wat 
deze bewoners dolgraag 

ruim 30 huis-؛؛ willen 
ondertekenden'؛ houdens 

het adres dat hierover 
aan de gemeenteraad 
werd gezonden). "Het 
is ee^ prachtige plek 
om te w o n e n d  dat 
willen we ons niet zo- 
maar af laten pakken. 
Wij kunnen er niets aan 
doen dat onze woningen 
zo slecht zijn dat ze 
afgebroken moeten wor- 

."de n

STAAN
geldt ook voor hun ba-
De rapporten staan bol 
van 'integratie' en 
'assimilatie' ~ ' 
tie: goed. Maar dan wil 
ik er ook 00 أ% bij ho- 
ren: mét mijn tekortko- 
m m g e n  en aanpassmgs- 
moeilijkheden en mét 
het feit dat ik anders 
geaard ben door mijn 
afkomst.

١٧؛ ] wilen leven
Wij dragen hier ons 
steentje bij en dus heb- 
ben we er recht op dat 
we geaksepteerd worden. 
 zijn niet zo gauw يل?ءأ
klein te krijgen: we 
zitten god zij dank 
hier en niet in een 
psychiatrische inrich- 
ting.
De SBSV van maandag 
tot en met vrijdag te 
bereiken op de " 
Hendrikstraat 156 ٠ 1 1 
van 11 tot 16 uur.

Jan Kuijk

Reiger, tel. 845676. 
Als het in deze vakan- 
tietijd allemaal nog 
lukt, is het de be- 
doeling dat de aktie- 
voerende bewoner£ alle 
buren van nr.40 t/m 70 
bezoeken om uitleg te 
geven over de ƒ.20,- 
aktie en over hoe u de 
huurverhoging kunt wei- 
geren. Mocht u eind jü- 
ni nog geen bezoek ge- 
had hebben, wilt u dan 
zelf kontakt opnemen 
als u mee wilt doen?

Alma Jongerius

der achteruit. Nadat er 
informatie was ingewon- 
nén bij het advökaten- 
kollektief bleek dat je 
door mee te doen aan 
deze aktie nog niet zo- 
maar uit jè woning ge- 
zet kan worden . ©ok kan 
straks de verhuiskos- 
tenvergoeding niet wor- 
den ingetrokken. Wie in 
een sloopwoning woont 
op het plantsoen,in de 
Lodewijk Trip- of Fa- 
gelstraat en meer in- 
formatie wil of wil mee 
doen, kan kontakt op- 
nemen met Anneke Paeh- 
lig in buurthuis De



Buurtkrant Hugo de Groot

KİRA ¥ÜKSELMES؛Nİ REDDERK
Ev sahibiniz sızdeıij bu sene'de kira yükselmesi isteyecektir. Çoğu 
zaman, ev sahipleri evin bakımı için hiçbirşey yapmadıkları halde ’
kira yükselmesi istiyorlar. Onun için, senelerdir Amsterdamda büyük 
çapta yapılmış olan kira yükselmesi reddi başarı ile sonuçlanmıştır. 
Evinizin bakımı hakkında şik§yetiniz varsa, kira yükselmesini öde - 
meye mecbur değilsiniz,, bu şikâyetlere dayanarak kiranızın yükselme- غ
sini reddedebilirsiniz. Sık sık öne gelen şikâyetler şunlardır:
İyi kapanmıyan kapı ve pencereler, hava ceryanı, nem, dış duvarların 
boyanmaması, duvarlarda ve tavanda meydana gelen çatlaklıklar.
Bu sene kira yükselmesi, %6 - %10 arasında olacaktır. Eğer, eviniz, 
kalitesine göre çok ucuz ise, kira .yükselmesi % 10 olacaktır. Evin 
kalitesi,"iyi not sayımı" denen bir sistemle tespit edilir. Eğer ev 
sahibiniz sizden % ة  veya % 10 kira yükselmesi isterse, hemen semti- 
nizdeki Kira konuşma s a a t i ’ne gidiniz.

Kra yükselmesi nasfl reddedil?
önce ev sahibinizden onun devletten almış olduğu izne dayanarak ki- 
ranızı %6 veya daha fazla yükseltmek istediğini bildiren bir mektup 
alacaksınız. Bu mektupta, eski ödediğiniz kira, su parası, bunun 
üzerine kira yükselmesi eklenerek su parası ile beraber yeni ödeme- 
niz gereken kira tutarı belirtilmiş olmalıdır.
Bu mektup elinize geçtikten sonra, belirtilen kira yükselmesini red- 
detmek istiyorsanız, bu durum için hazırlanmış protesto formülünü 
doldurmanız gerekiyor. Doldurduğunuz bu formülün bir " 
kedinize ayırarak aslını iadeli taahhütlü olarak ev sahibinize gön- 
dermeniz gerekiyor. Bu formülleri konuşma saatlerimizde bulabilece- 
ğiniz gibi, bu ٥١١٧١̂  hakkında gereken bilgileri'de alabilirsiniz.

و م ق إل م ص ال  كألء3)س ز
ل لدههك3وها مل ء ئ ؤ
ن ع د ا ف ك إ م م ا فمي ل و ي ى ١ ل ذ ا ل د ز ه د ت ي ا ا ر I * IW ١ ف ر ك ا ل ط ي ك م  ل

ن ١ و ر حل م آ ب ا L..1 ل ي ز ه دة ل ذ م ف ا ل ن ي ل ا ا لمب غسا وف ي ف ن ك ر ع  ن أ ب

ا ا ب ح ال محرون ل ل م ا ي ئ ي ل ش خ ر ١ دا ز ن م ر ا ل ح أ م ا و أ ل ط خ ج ه ر ن ك  ل

ا ط ا ي ا ب ي ز ط دة ل ق ى ف ك ل ى kJ>j و ن ا ف ي ا ا ل ع ا يه—ض ل ن  ه

أ ا ب د ر ت ر م ه ي غ ا ا ض ك م ^ ل ا ا ١^ ي ز ي دة ل ا ا ف ر ك ا ء ل ك ك ن و ذ

ض ا ف ر ا ل ح ج ا ش م ٠ ن ن مر ي ١ م ر و ر م ك ل ي ل ن ع د ا ي ز م ي ب ا ا ف ر غ  ء ل

ك ن ك م ن ي د ال أ ي ز ي ت ن ١ م م ث ن ل و ك ل ا ن أ ل ز ن م ا ليص ل ح و ل م  م

ر وا ي ث ك ن ل ن لتاص ا م و م د خ ا ي ك ا ش ا ت ي ب ل م طردن ل ل م د و ق م ي ب أ ب ب دا
د ج ة ب البسوا ١ ت ب ر خ ا ا ٠ م و ن د ل ا ا ٠ ف ر ح ج ل ن ل ي س ما با ن و ١ اي •٠ ل د  ٠ ؛ل

ل وا ك و ذ ف ن ن لجنرا ١ ل • ٠ ٠ لخارج ا م
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<EN- NE YAPIP NE YAPMAMALI
Bu kcnudu ne yapmanız gerekiyor?

Temmuz ayından ihtibaren, aldığınız mektupta belirtilen yeni kirayı 
öderseniz, istenilen kira yükselmesini kabul etmiş ve reddetmek için 
bütün haklarınızı kaybetmi§ olursunuz.

Bu durumda ev sahibi neler yapabilir?
Ev sahibi sizden istedi§i bu kirayı almak için, elinden geleni yapa- 
çaktır. Mesela aşağıdaki üç yoldan birini deneyebilir.
1- Üzerinde şikayette bulunduğunuz, evin eksikliklerini giderir.
2- Kira k o m i s y o n u 'na başvurarak) evi ölçtürüp yine istediği kirayı 

almaya çalışır. Bu durumda Kira komisyonu sizi de haberdar edecek- 
tir.

3“ Belki,, eviniz için gereken tamirat ücreti, bir veya birkaç senelik 
kira yükselmesinden pahal ' 1  olabilir. Bu durumda ev sahibiniz, ء ء - 

sini çıkışmayabilir.

Şayet ev sahibi madde yç deki yola başvurursa: yani evi ^amir etmeye 
yanaşmazsa; bu durumda konuşma saatlerimize gelirseniz,o zaman 
ev sahibine evi tamir ettirtmek için birlikte elimizden geleni 
yapmaya çalışırız.

Adviesbureau
Buurthuis De Reiger, van Reigersbergenstraat 65, dinsdags van 4-5 uur. 
Sociaal raadsvrouw, Bilderdijkpark 4a, 's ochtends tot 12 uur.
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Adressen
Buurthuis De Reiger, van Reigersbergenstraat 65, dinsdags van 4-5 uur. 
Sociaal raadsvrouw, Bilderdijkpark 4a, ,s ochtends tot 12 uur.
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Buurtkrant Hug◦ de Groot

stedelijk overleg,
v?aarin basisgroepen met 
elkaar samenwerken voor 
landelijke en stedelij- 
ke akties.
De meeste mensen zijn 
het er wel over eens dat 
de atoomwapens 20 snel 
mogelijk de wereld uit 
moeten. De atoombom- 
proeven op Hirosjima én 
Nagasaki hebben bewezen 
wat een verschrikkelij-• 
ke vernietigende wer- 
king deze wapens heb~ 
ben en dat waren nog 
maar hele kleintjes 
vergeleken bij hoe 'ze 
nu gemaakt worden. 
Miljarden en miljarden 
guldens worden jaar“ 
lijks uitgegeven aan 
atoomwapens. Kernener- 
gie wordt daarentegen 
vaak gezien als de op- 
lossing voor het ener- 
gieprobleem. Steeds 
m e^ mensen beginnen؟

AKTIEGROEP LINK
kernwapens en kernener- 
gie in de Amsterdamse 
buurten. Tot nu toe heb- 
ben we dat vnl. gedaan 
in de Spaarndammer- 
buurt en de noordelijke 
Jordaan, maar daar kun- 
nen meer buurten bijko- 
m e n .
^e staan wekelijks met 
een stand in de buurt 
(op zaterdagochtend of 
op maandagochtend op de 
Lindengracht of Noor- 
dermarkt) met aktie- en 
informatie - materiaal 
met buttons en stickers 
enz. Tevens geven we 
eens in de 2 maanden een 
muurkrant uit met in- 
formatie, aankondigin- 
gen van akties, enz., 
Daarbij zijn we ook ver- 
tegenwoordigd in het

Beste buurtbewoners, 
Misschien bent u de naam 
"aktiegroep LINK" al 
eens tegengekomen, maar' 
misschien heeft u er nog 
nooit van gehoord. 
Daarom dit stukje waar- 
in we vertellen wie we 
zijn, wat we doen. wij 
zijn een zgn. "basis- 
groepje" dat zich ver- 
zet tegen kernwapens ên 
kernenergie tegelijk 
omdat we vinden dat de~ 
ze twee ontzettend veel 
met elkaar te maken ١٦̂ -  
ben {vandaar "link"). 
We doen natuurlijk mee 
aan buurtakties, ste- 
delijke en landelijke 
akties, maar in eerste 
instantie richten we 
ons op het verstrekken 
van informatie over,

*T B J E B S E N  
S IK A A D E

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken hel'pt niet.
Doen! Dat helpt. Met z’n allen.
’t Js 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 hezem 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 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is ٠١١١١١ werk,
٠ ٢ ٢  en ze doen het graag!
د ا =
/TflO/PEIMGinGflm/TEMMm 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.
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of schrijven naar post- 
bus n r . 164 25, t.a.v. 
aktiegroep LINK, Ams- 
terdam.
Wilt u ons financieel 
.steunen? stort dan me- 
teen een bedrag op ons 
gironummer: 4781384, 
t ،n .V. Hidde Kabalt, 
Amsterdam.
Er is ook een landelijk 
blaadje dat heet 
"Afval" wat ook veel 
informatie verschaft 
over akties tegen kern- 
energie. Tot ziens, 

Henny van der Mark

van de vijand. Een ge- 
wone konventionele bom 
erop en er ontstaat een 
atoombomexplosie.
- dus iedereen die zich 

tegen kernwapens ver- 
zet zou zich ook tegen 
kernenergie moeten ver- 
zetten. Bovendien heeft 
kernenergie 0آله nog 
andere gevaarlijke kan- 
ten zoals radio-akti-. 
viteit, afvalproble- 
men enz.
Wanneer u hier meer o- 
ver wilt weten, künt u 
naar ons toekomen*als 
we met de stand staan.

WEIGER □E HUURVERHOGING
punt, وت Hugo de Groot- 
straat 5, 's maandags 
van 7-8 uur. Tot 12 au- 
gustus wordt er huur- 
spreekuur gehouden in 
De Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65, dins- 
dags van 4-5 uur. Ver- 
^er kunt u terecht bij 
de sociaal raadsvrouw, 
Bilderdijkpark 4a, ‘s 
morgens tot 12 uur.

Als u de huiseigenaar 
op de hoogte heeft ge- 
steld van de gebreken 
aan uw huis, dan kunt u 
nog tot 12 augustus a.s. 
de nieuwe huurverhoging 
weigeren.
Voor meer informatie en 
voor. weigeringsformu- 
lieren kunt u tot 1ju-
li terecht op het huur- 
spreekuur in het Tref-

FOTOBOEK
Het Amateur Fotografen 
Kollektief in onze 
buurt is van plan om, 
bij voldoende belang- 
stelling, een fotoboek 
uit te geven over de 
Staatslieden- en Hugo 
de Grootbuurt. De prijs 
zal t u s s e n b e n  ƒ10 be- 
dragen. Als u belang- 
stelling heeft voor een 
dergelijk boek, dan 
kunt uzich opgeven bij 
As Wilbrink. Op maan- 
dag-,dinsdag- en woens- 
dagavond te bereiken in 
buurthuis 't Trefpunt, 
tel. 842473.

EXPOSITIE
Op 21, 22 en 23 juni 
wordt de eerste foto- 
expositie van het Ama- 
teur Foto Kollektief 
van onze buurt gehouden 
Plaats: in de bar buurt- 
huis 't Trefpunt. Tijd: 
*s avonds van half acht 
tot elf uur.

Het A.F.K.

WAO
Bij het artikel over de 
WAO in ons aprilnummer 
hebben wij een verkeerd 
telefoonnummer afge- 
drukt.
Het juiste nummer van. 
on van Rijn is: 825339؟

echter te beseffen dat 
het "vreedzame"gebruik 
van kernenergie de ver- 
spreiding van kernwa- 
pens bevordert:
~ in een kerncentrale 

wordt naast electri- 
citeit ook plutonium, 
geproduceerd, en daar- 
mee kunnen atoombommen 
geproduceerd worden. 
Een grote kerncentrale 
produceert . per jaar 
± 200 kg plutonium. 
Tien kg is genoeg voor 
een atoombom.
- de eerste kerncen- 

trale op de wereld
{V.S. 1942) was ook be- 
doeld om plutonium te 
maken voor atoombommen. 
Pas later ging men 
kerncentrales voor de 
energievoorziening ge- 
bruiken،
- Steeds meer landen 

gaan kernenergie ge-
bruiken omdat zit zgn. 
noodzakelijk is voor 
de energievoorz iening. 
Zelfs landen met gi- 
gantiese olievoorraden 
bouwen kerncentrales 
(Midden Oosten), niet 
voor de energievoor- 
ziening, maar voor het 
ontwikkelen van atoom- 
technologie en atoom- 
bommen produktie. Veel 
landen kunnen al atoom- 
wapens maken als gevolg 
van het gebruik van 
"vreedzame" kernener-
 Een kerncentrale is*؛"-

zelf ook een soort 
atoombom. Als er iets 
ernstigs met b.v. de 
koeling aan de hand is 
ontstaan explosieve 
situaties. Harrisburg 
is gelukkig nog van een 
grote atoomramp ge- 
spaard gebleven. 
Daarnaast is z o ’n kern- 
centrale in oorlogstijd 
natuurlijk een doelwit

13
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EEN NIEUWE PEUTERWERKSTER

ters nu echter weer met 
een gerust hart opge~ 
ven ٧٠٥^ de speelzaal, 
want Renee voelt zich 
op haar plek en ls voor- 
lopig helemaal niet van 
plan om daar vanaf te 
gaan. ' Alma Jongerius 

Fenny Schouwink

ANNEKE
Heeswijk, de buurtwer- 
ker, i.p.v. 40, nu 20 
uur per week gaat wer- 
ken.
Inmiddels is Anneke al 
weer zo'n ق ؤ  maand aan 
het werk en deze situa- 
tie bevalt zowel Ad als 
'Anneke uitstekend. An- 
neke٠s takèn liggen op 
het gebied van het 
woon- en leefklimaat' إ 

in de buurt. D.w.z.dat ا 
bewoners met bijv.huur- إ 
problemen bij haar te- أ 
recht kunnen maar ook إ 
kan ze -helpen bij het
opzetten van akties. Zo
ondersteunt zij bijv. 
de bewonersgroep van 
het Fred. Hendrikplant- 
soen (zie elders in dit 
nummer).
Bewoners die van Anne- إ

ا

een speelgelegenheid. 
zoeken voor hun kind, 
zijn wa a r 'sch i j n 1 i j k be- 
ter thuis in een speel- 
zaal terwijl het kin- 
derdagverblij f zich 
naast speelgelegenheid 
meer richt op ouders 
die werken en aan tij- 
den gebonden zijr،.
Maar een belangrijke 
reden dat er bij mij 
nog plaatsen vrij zijn 
is denk ik dat er de 
laatste 2 jaar nogal 
vaak van leiding gewis- 
seld is. De vorige leid- 
ster werd ziek en er 
zijn verschiliende in- 
vallers geweest. Kie-■ 
mand kon daar iets aan 
doen. maar het is na- 
tuurlijk niet goed voor 
een speelzaal."
Ouders kunnen 'hun peu-

Op ٦ maart werd onze 
buurt een buürtwerkster 
rijker: Anneke Paehlig 
Als buurtbewoonster al 
aktief in o.a. het 
huurcomitê٠ Ze maakte 
van haar hobby haar werk 
voor 20 uur per week. 
Dit kon omdat Ad van

Dit is Kenëe van Schaik 
Nadat ze haar opleiding 
(K en O) had gedaan, 
werkte ze 2 jaar in de- 
kinderbescherming en ٦ إ 
jaar in een kinderdag- 
verblijf. Sinds 19 a- 
pril is ze peuterwerk- 
ster in 't Trefpunt. "Ik 
heb bewust voor het 
buurthuiswerk gekozen 
omdat ik in het kinder- 
dagverblijf alleen met 
de kinderen werkte en 
merkte dat dat bepaalde 
leemtes had. In het 
buurthuis werken we ook 
met de ouders en met 
andere instellingen sa- 
men en dat vind ik be- 
ter" .
Ren§e wil van de gele- 
genheid ook even ge- 
bruik maken om reklame 
te maken voor de speel- 
zaal».Er zijn nl. nog 
een paar plaatsen vrij . 
Peuters van 2 - 4  jaar 
kunnen er 5 ochtenden 
per week terecht en het 
kost ƒ.12,50 per week. 
Voor informatie erri op- 
gave kan men bellen: tel 
842473, of langskomen 
op de 3e Hugo de Groot- 
straat 5.
Wij: je hoort altijd 
dat er te weinig kin- 
deropvang is, hoe kan 
het dan .dat er plaat- 
sen vrij zijn?
Ren§e: ”Er kunnen ver- 
schillende oorzaken 
zijn, bijv. ekonomi- 
sche . Bet kost toch 
geld. Verder k^n het 
zijn dat er meer b e - , 
hoefte is aan opvang 
voor de hele dâg. De 
instellingen in de 
buurt zouden beter op 
elkaar afgestemd moe- 
ten worden. Ouders die
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de buurt bijna helemaal 
niets te doen en. er spe- 
len veel problemen, zo- 
als werkloosheid, ver- 
slaving, enz.
Hans: ؛'Er moet voor hen 
een voorziening komen 
in de buurt. Vanuit de 
overheid is er de komen- 
de jaren echter niet 
veel te verwachten. 
Tijdens het politiek 
forum op het buurtfeest 
werden er totaal geen 
toezeggingen gedaan, 
er werd ombeen gepraat.

Samen knokken
Iedere zaterdagavond 
ga ik met een groep 
jongeren uit, bijvoor- 
beeld naar de film of 
bowlen. En van de zomer 
ga ik met ze op vakan- 
tie. Ik wil proberen 
duidelijk te krijgen 
wat ze willen en dan 
moeten we eraan gaan 
werken om iets te kra- 
ken bijvoorbeeld. Ze 
moeten wel begrijpen 
dat als ze iets voor 
mekaar willen krijgen 
voor zichzelf, zoals 
een werkplaats om aan 
brommers te sleutelen, 
of een ruimte om elkaar 
te ontmoeten, dat ze 
daar samen voor zullen 
moeten knokken."

Alma Jongerius
Fenny Schouwink

EEN NIEUWE TIENERWERKER
.؛سم;ا:؛-؛;وأمب

ج|إ ب م||ل | ؛ ة و

?16 je ouder bent dan
Mag je er dan niet meer 
in?

En de ouderen ?
Nou liever niet" ؛Hans 

bij de aktiviteiten 
voor de jongere groep, 

15 maar jongeren vanaf 
16 jaar kunnen nog 

steeds op maandagmid- 
dag en vrijdagmiddag in 
het buurthuis terecht. 
Het is niet de bedoe- 
ling om dat uit te brei- 
den, want dan komt die 
jongere groep niet meer 

maar ؛ aan de bak" . tofij 
voor die oüdéren is in

Dit is Hans Lutgerink, 
buurtgenoot en sinds ٦ 
april de nieuwe tiener- 
werker van buurthuis 't 
Trefpunt. Het bevalt 
Hans goed in zijn nieuwe 
baan. Kij zal vooral 
gaan werken met de jon- 
gens en meisjes van 11 
tot 16 jaar. Na de va- 
kantie zal er waar- 
schijnlijk voor hen een 
sportklup komen en mis- 
schien een huiswerkklas 
Dat laatste hangt nog 
af van de vraag die er 
naar is. Verder gaat de 
meidenklup die er nu 
is, volgend jaar door 
en zal er een nieuwe 
komen voor de jongere 
meisjes, die inmiddels 
ook alweer tieners zijn 
geworden.
Maar ja, wat te doen als

k e 's diensten gebruik 
willen maken, kunnen 
haar op maandag en dins- 
dag van 1 tot 5 uur be- 
reiken in buurthuis De 
Reiger, van Reigersber- 
genstr. 65, tel.845676

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK
KNIPTECHNIEK ه

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 8 4 3 8 9 ه



Buurtkrant Hugo de Groot

ZOMER PROGRAMMA
- Tiener âktiviteiten 

voor 12 jaar en ouder 
(v;ordt nog nader be- 
kend gemaakt) .

:roepen؟
~ Kinderaktiviteiten{4 

tot ٦٦ jaar) , in de: 
periode van و tot 23 
augustus.

- Aktiviteiten voor 10 
tot 12-jarigen, van-

16 augustus
Vliegende Brigade op 
het Frederik Hendrik- 
plantsoen. Gratis. In 
overleg met de brigade 
wordt het programma af- 
gesproken.

17 augustus
' s Ochtends sport en 
kreativiteit in het 
buurthuis. Tussen de 
middag eten in 't Tref- 
punt. 's iMiddags naar 
de sporthal Jan van Ga~ 
len of de van Hogen- 
dorphal. Entree؛ ƒ1,-.

18 augustus
Van 14-17 uur naar een 
voorstelling in het 
Vondelpark. Deze voor- 
stelling is gratis.
Van 18.30-20.00 u u r : 
mini-disko voor 10 tot 
12-jarigen. Gratis.

igaugustus
Bustocht naar de Ken- 
nemerduinen. Entree 
ƒ3,-, zie verder 12 
augustus*

2 Q augustus
Van 13-18 uur slotfeest 
Hoe dit feest eruit ziet 
moet nog ingevuld wor- 
den met vrijwilligers 
en kinderen. In elk ge- 
val zal êên onderdeel 
zijn: de traditionele,, 
zelfgemaakte maaltijd 
door de kinderen.Gratis

Buurthuis *t Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 
5, heeft weer een pro- 
gramma tijdens de zo- 
mervakantie voor jon- 
gens en meisjes vsn ver- 
schillende leeftijds-

4 - 1 1  JAAR
9 augustus

14-16 u u r : film. Deze 
aktiviteit is gratis.

10 augustus
10-16 uur: ARTIS. Kos- 
ten: twee gulden. Graag 
tramkaart meenemen.

11 augustus
Van 14-17 uur naar een 
kindervoorstelling in 
het Vondelpark. Deze 
voorstelling is gratis. 
18.30-20.00 u u r : mini- 
disko voor 10 tot 12“ 
jarigen. Gratis.

12 augustus
16.00- ؟.30  uur: bus- 
tocht naar Schoorl. En- 
tree ƒ.3,■-، We zijn in 
overleg met de buurt- 
huizen de Witte Brug en. 
Ons Huis om deze akti- 
viteit gezamenlijk te 
doen.

13 augustus
٠ s Ochtends sport fen 
spel en kreativiteit. 
Tussen de middag een 
maaltijd in 't Tref- 
punten 's middags kin- 
dercircus met voorstel- 
ling voor ouderاs) , 
kennissen en familie. 
Entree ƒ1,- voor de 
hele dag.

1 0 - 1 2  JAAR
Dit programma zal in de 
weken, van 9 tot 20 au- 
gustus plaats vinden 
en zal zoveel mogelijk 
in overleg met tieners 
worden bepaald.
Wel staat het tijdstip 
van het uitstapje naar 
Duinrel al vast, nl, ©p.
12 juli: het begin van 
de vakantie.
Voor de rest bestaat 
het programma uit een 
bezoek aan een bowling- 
centrum en wordt er een 
mi-ni-so©s voor deze 
tieners gehouden.

12J EN OUDER
Ook hier geldt dat het 
tijdstip zoveel moge- 
lijk samen met de tie- 
ners bepaald wordt.
Het programma vo©r deze 
leeftijdsgroep bestaat 
uit een gratis film en 
een bezoek aan Paradi- 
so of de Melkweg, af- 
hankelijk van het c©n- 
cert, en ook een bez©ek 
aan een bowlingcentrum. 
Er zal nog contact op- 
genomen worden met de 
leiding van de tent op 
het Jan van Galenter- 
rein om een afstemming 
van programma's ©p el- 
kaar te laten plaats 
vinden.
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PRIJSVRAAG
werken zowel artsen, 
verpleegkundigen en 
therapeuten, alswel een 
kapper, diëtiste en pe- 
dicure. Voor vele pa- 
tiënten leidt dit team- 
work tot zodanige re- 
sultaten dat zij weer 
naar huis terug kunnen 
keren. Vroeger dacht 
men dat de beste plaats 
voor een verpleeghuis 
de vrije natuur w a s , 
waar de bewoners zoveel 
mogelijk rust zouden 
kunnen genieten. Later 
werd duidelijk dat men 
een verpleeghuis be- 
ter in de stad kon bou- 
w e n . De bewoners vin- 
den het kontakt met an- 
dere mensen en de ste- 
delijke bedrijvigheid 
vaak leuker dan de lan- 
delijke rust.Verpleeg- 
huis de Poort is hier 
een voorbeeld v a n .

Ad van Heeswijk

Extra moeilijk maar er 
is ook extra tijd' Op- 
lossingen voor 1 sept. 
naar v. Reigersbergen- 
str. 65 of een van de.
redaktie-adressen.

afbeeldingen op de ge- 
vel, een ontwerp van de 
amsterdamse kunstenaar 
j. deVegter.
Het verpleeghuis De 
Poort, waarop deze af- 
beeldingen zich bevin- 
den werd in 1970 offi- 
cieel geopend. Het is 
op de plaats gebouwd 
waar vroeger zich de 
Raamkerk bevond en ook 
de wezenstichting van 
de gereformeerde kerk. 
In 1922 werd, t.g.v. 
het door betere sociale 
omstandigheden en een 
hogere gemiddelde leef- 
tijd teruglopende aan- 
tal wezen, het wezen- 
paviljoen op nr. 28 ge- 
sloten. Eerst werd het 
aan■ de Commissie van 
Beheer verhuurd, als 
wijkgebouw, aan de 
Stichting Jeugdhavens 
die er een 'jeugdhonk 
't Trefpunt’ in vestig- 
de voor haar evan.geli- 
serend en sociaal-peda- 
gogies werk onder de 
.buitekerkelijke jeugd. 
Toen bij de plannen 
voor de bouw van het 
verpleeghuis het niet 
mogelijk bleek om een 
ander onderkomen voor 
*t Trefpunt te vinden, 
besloot de diakonie een 
deel van haar terrein 
aan de 3e Hugo de Groot- 
straat ter beschikking 
te stellen ^oor een 
nieuw jeugdhonk.
Een verpleeghuis is be- 
stemd voor mensen die 
zodanige medische zorg 
nodig hebben dan deze 
niet thuis gegeven kan 
worden, maar voor wie 
opname in een zieken- 
huis niet noodzakelijk 
is. In een verpleeghuis

Zo heel moeilijk was 
het deze keer toch orik 
niet, of wel? Het was 
duidelijk een afbeel- 
ding op een modern ge- 
bouw, en daar is onze 
buurt niet zo rijk aan. 
Diegenen die op de LTS 
{Concordia Internos) 
gokten hadden het ech- 
ter fout.

Het was wel een afbeel-
ding op de gevel van 
verpleeghuis De Poort, 
vlak bij de ingang aan 
de Hugo de Grootkade. 
Weliswaar geen plek 
waar buurtbewoners ie- 
dere dag langslopen, 
maar toch te vinden 
voor iemand die daar 
even omhoog kijkt.De 
winnaar van deze keer, 
wederom, door het lot 
aangewezen, IS mevr. 
j. van Beem, Hugo de 
Grootkade. Zij kan de 
prijs afhalen in buurt- 
hu i s De Reiger, van 
Reigersbergenstraat .65 
of even bellen en het 
wordt thuisgebracht 
(845676).
In deze voorstelling 
steekt een grote hand 
(van Christus?) ons het 
eeuwenoude symbool van 
de hoop toe. De hand 
komt rechts uit het 
donker en komt in de 
(oranje) wereld. Ket 
is,■ evenals de andere
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