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zijn aangeboden. De 
hoofdmoot van de ±nhoud 
gaat over de aanstaande 
IKV-vredesweek ٠ Verder 
hebben we een nieuw 
lettertype voor de kop- 
pen gekozen. Wij vinden 
het mooier, u hopelijk 
ook. Tot de volgende 
maand. De redaktie

Beste buurtbewoners. 
Bedankt voor de vele 
positieve reakties die 
we op het programmablad 
van vorige maand hebben 
ontvangen.
Deze keer is het weer 
een gewone krant waar 
wat minder artikelen 
instaan vanwege de vele 
advertenties die ons

INHOUD4 Vanwege de Vredesweek een gesprek met An- 
neke en Piet van de IKV-buurtkern.7 Toke en Helga brachten een bezoek aan het 
Vrouwenvredeskamp bij de luchtmachtbasis 
Soesterberg.9 Bewoners slooppanden betalen voortaanء ƒ20,- huur per maand.

١٠ De buurtagenda
12 De sociale advokatuur in aktie onder het 

mot^o 'Bestrijdt de krisis, behoudt ^e^ 
recht‘■13 Rechtshulp voor vrouwen ٠

14 De nieuwe prijsvraag en de oplossing van
٠٠ de vorige.16 De verkiezingsuitslag van de buurt.

HUGENOOTJES
Hugenootjes zijn gratis advertenties voor vraag
en aanbod van niet-commerciële aard.

Van uw gespaarde tijd- 
schriften bindt dhr. 
v.d. Wens een prachtge- 
bonden boek tegen ma- 
teriaalkosten ق ƒ 3,75 
©ok uit elkaar gevallen 
boeken kunnen worden 
opgeknapt. Fred. Hen- 
drikstr.no'tel.824893

Gevraagd: houtkachel 
٠٤ allesbrander. Alma 
Jongerius, tel. 868282

Gevraagd: race/sport- 
fiets, telnr. 869568 
vragen naar Chris Raay- 
makers
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Buurtkrant Hugo de Groot

IKV-VREDESWEEK

”Akties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid 

mag men wel verwachten
20 len laten gaan. Maar 

is het niet. Wat wij 
willen is dat Nederland 
een voorzichtige eerste 
stap zet tot verminde- 
ring van kernwapens» 
Een stap die gevolgd 
moet worden door een 
stap aan de andere kant 
om zo te komen tot twee- 
zijdige vermindering، 
Wat je nu ziet gebeuren 
is dat aan weerszijden 
de kernbewapening 
steeds verder opgevoerd 
wordt en die spiraal 

1 moet doorbroken worden 
Het IKV is er niet voor 

de ا  dat Nederland س
 NATO gaat. Integendeel؛

als Nederland een eer- 
©-ste stap doet als NAT

bekendheid en aanhang 
gekregen. Het is mede 
aan het IKV te danken 
dat de vredesdemonstra- 
tie van 2أ november vo- 
rig jaa^ de grootste in 
onze geschiedenis werd. 
Het IKV begon vooral de 
aandacht op zich te 
vestigen toen het enke- 
le jaren geleden met de 
leuze kwam: "Help de 
kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen uit 
Nederland"٠
Weg met kernwapens

Piet: "Er wordt vaak ge- 
suggereerd dat het IKV 
eenzijdige ontwapening 
wil en dat we de andere 
kant maarz'n gang wil-

Morgen, أ ة  septe!nber, 
begint de jaarlijkse 
vredesweek van het IKV. 
Ter gelegenheid daarvan 
had ik een gesprek met 
twee leden van de buurt- 
kern van het IKV: Anne- 
ke Lagerwey en Piet 
Vink. Anneke is lid van 
de Magdalenaparochie, 
Pie.t is Ned. Hervormd. 
Het gesprek vond bij mij 
thuis plaats, dezelfde 
woning waar Piet in de 
oorlog het illegale 
blad Trouw stencilde. 
Hij was er na de be- 
vrijding niet meer ge- 
weest.
Het IKV bestaat al zo ٠٨ 
15 jaar. Sinds een paar 
jaar heeft het grote
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ze gaan stemmen spelen 
bij de keuze ook andere 
factoren een rol. stel 
je bent tegen die wa- 
pens, maar ook voor 
flinke bezuinigingen, 
dan kun je toch bijv. 
CDA of W D  stemmen.

Greenpeace
Piet: "Ik denk dat veel 
mensen sympathie zullen 
hebben voor akties van 
burgerlijke ongehoor- 
zaamheid.Kijk maar eens 
wat een sympathie er is 
voor de akties van 
Greenpeace.Dan zegt men 
toch ©ok niet؛ tot die 
dumping van atoomafval 
is democratisch beslo- 
ten en dus mogen ak- 
ties niet?"
Piet vindt dat er aan de 
voorlichting over bewa- 
pening nog erg veel 
ontbreekt: "Eigenlijk 
is het onbegrijpelijk؛' 
je woont in een vrij 
land waar journalisten 
aan alle kanten het 
nieuws kunnen vergaren. 
Soms lees je in de krant 
dat de Russen zoveel 
sterker zijn en dan la- 
ten ze van Agt aan het

woord die zegt؛ "iedere 
dag komt er een SS-20- 
raket bij die op u ge- 
richt staat, vind u dat 
een veilig idee?" De an- 
dere kant zegt dat de 
^erikanen bij hun wa- 
pensterkte de kernwa- 
pens aan boord van 
vliegtuigen en onder- 
zee^rs niet meetellen, 
□ok de Franse en Brit

partij je gaat stemmen, 
ga dan niet op die of 
die stemmen."
Piet؛ "We hebben be- 
slist niet gezegd: ga 
links stemden, want we 
adviseren ook de Evan- 
gelische Volkspartij en 
ik weet niet of die wel 
links is, maar dat doet 
er ook. niet toe in dit 
verband."

Harde akties
De vraag was؛ leggen 
jullie je straks neer 
bij een eventuele be- 
slissing tot plaatsing 
van nieuwe atoomwapens? 
Piet؛ "Nee hoor, op een 
bepaald moment is er een 
eind aan de acceptatie. 
Wat we dan eventueel 
gaan doen is nog niet 
afgesproken, maar ak- 
ties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid mag 
men wel verwachten, 
bijv. gericht tegen 
treinen die die dingen 
gaan vervoeren. Het is 
absoluut niet zo dat we 
het hoofd in de schoot 
leggen en zeggen: dat 
is dan democratisch dat 
ze geplaatst worden ٠ ٠'

Maar als er nou een 
parlementaire meerder- 
heid voor plaatsing is, 
hoe rechtvaardig je je 
akties dan tegenover de 
bevolking?
Anneke: "Tal van opi- 
nipeilingen hebben
uitgewezen dat de men- 
sen die nieuwe kernwa- 
pens in meerderheid 
niet willen, maar als

lid, dan zou dat heel 
uitnodigend zijn voor 
het Warschau-pact om 
ook een stap te doen. 
Als je het niet in NAT□- 
verband doet, is het 
effect kleiner.

Doordat het IKV namens 
een groot aantal kerken 
optreedt, heeft ze ook 
een ingang bij de kerken 
in ©ost-Europa. Ook 
daar begint nu een ster- 
ke vredesbeweging op te 
komen, waarmee wij heel 
goede contacten hebben. 
Ik denk dat dat belang- 
rijk is omdat men zo van 
weerskanten kan zien 
dat er mogelijkheden 
zijn om de kernwapen- 
wedloop te doorbreken."

stemadvies
Het IKV heeft een 'stem- 
advies' gegeven om op 
partijen te stemmen die 
geen nieuwe kernwapens 
willen plaatsen. Als 
de meerderheid nou niet 
op die partijen stemt, 
kan dat dan leiden tot 
een ondemocratisch ge- 
norten besluit tot plaat 
sing, waarbij het IKV 
zich moet neerleggen? 
(Het interview vond 
voor de verkiezingen 
plaats, red.)
Anneke: "Vroeger moest 
je van de katholieke 
kerk op de KVP stemmen, 
zoniet: hel en verdoe- 
menis. ئ  is het 'stem- 
advies ' van het IKV niet 
bedoeld. Wij zeggen: 
als je de kwestie van de 
kernbewapening zwaar 
wilt laten wegen in je 
beslissing op welke

”Tal van opiniepeilingen hebben uitgewezen 
dat de mensen die nieuwe kernwapens in 
meerderheid niet willen, maar als ze gaan 

stemmen spelen ook andere factoren een ro
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Buurtkrant Hugo de Groot

VREDESWEEK vervolg
gespeeld in de kerk. 
Daarmee gaan we tonnen- 
kort o.ه. naar scholen 
en bejaardencentra. En 
volgende week organise- 
ren we een open vredes- 
dag.” (zie elders op 
deze pagina's)
Piet, jij bent al heel 
lang aktief in de vre- 
desbeweging?
"Kort na de oorlog ben 
ik lid geworden van 
’Kerk en Vrede', een 
anti - militaristische 
organisatie van ver 
voor de oorlog. Jaren- 
lang ben ik daar aktief 
in geweest en steeds 
heb ik me met het vraag- 
stuk van oorlog en vrede 
bezig gehouden٠ De af- 
gelopen tijd kwam ik 
bij de El Salvadorde- 
monstraties weer oude 
bekenden van 'Kerk en 
Vrede1 tegen."

Hans Hartman

Schouten {stop de N- 
bom) en Laurens Hoge- 
brink (IKV) over 5 jaar 
vredesbeweging ٠

De Populier
Zondagavond 26 sept. 
in De Populier, Nieuwe 
Herengracht, diskussie 
tussen Mient-Jan Faber 
(IKV) en Hans van Mier- 
lo (minister van de- 
fensie).

De Melkweg
De gehele week is er 
een cultureel program- 
ma in de Melkweg aan de

duceerd worden. Honger 
is geen kwestie van te 
weinig voedsel, maar 
het gevolg van politie- 
ke keuzes ten nadele 
van de mensen daar."

IKV ؛٨  de buurt
Kunnen jullie nog iets 
yertellen over hoede 
IKV-buurtkern werkt? 
Anneke: ”in onze kern 
z itten leden van drie 
buurtkerken: rooms-ka- 
tholiek, hervormd en 
gereformeerd. We probe- 
ren met onze achterban, 
de kerken, vredesvraag- 
stukken zoveel moge- 
lijk bespreekbaar te 
houden. Verder bestude- 
ren we die vraagstukken 
en daar diskussiëren we 
over. ©ok presenteren 
we ons bij allerlei ma- 
nifestaties in de buurt 
*In deze verkiezings- 
strijd zijn we veel op 
pad geweest met IKV- 
folders en affiches. 
Pas nog hebben we een 
vredesspel gemaakt en

Nassaukerk
Zaterdag 25 september 
Opèn Vredesdag in de 
Nassaukerk, ingang Wit- 
tenkade ٦٦٦, van 11-15 
uur met veel muziek, 
vredesgroepen, buurt- 
groepen en groepen die 
zich bezig houden met 
de derde wereld. Ieder- 
een is welkomï

Shaffy
Zondagmiddag 26 sept. 
in het Shaffytheater, 
Keizersgracht 324, een 
diskussie tussen Nico

se kernwapens tellen ze 
niet mee. Doe je dat 
wel, dan is er geen 
twijfel mogelijk؛ aan 
westelijke kant staat 
veel meer opgesteld." 
Anneke: "Toch denk ik 
dat veel mensen bang 
voor de Russen zijn. Zo 
van: ze hebben dan mis- 
schien minder kernwa- 
pens, maar als je ziet 
hoe ze met bepaalde 
mensenrechten omsprin- 
gen, dan zijn ze toch 
wel gevaarlijk. Hoe dan 
ook: de situatie daar 
is voor ons erg ondoor- 
zichtig."
Piet: "En wij zijn voor 
een groot deel afhanke- 
lijk van de Amerikaanse 
berichtgeving. Als j e 
ziet hoe onze kranten 
die Amerikaanse berich- 
ten kritiekloos over- 
nemen. Maar goed, dat 
is een verhaal apart."

Derde wereld
Anneke: "wat mij heel 
erg hoog zit is het ver- 
band tussen bewapening 
en armoe in grote delen 
van de wereld. Het geld 
dat opgaat a^n de be- 
wapening, hoeveel voed- 
sel zou je daar niet 
voor kunnen kopen ٠ De 
verhouding tussen rijke 
en arme landen wordt 
steeds ongunstiger. Het 
westen beheerst de we- 
reldmarktprij zen. Hun 
eigen economie willen 
ze koste wat 't kost be- 
schermen. Nu vind ik dat 
het het recht van de 3e 
wereld is om ook te eten 
te hebben, een kwestie 
van sociale rechtvaar- 
digheid. Er kan ook 
voldoende voedsel voor 
de hele mensheid gepro

PROGRAMMA VREDESWEE
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VROUWENVHEDESKAMP
de vrouwen op een vin- 
dingrijke manier ge- 
maakt. Zelfs een klei- 
ne zonnereflector zorgt 
voor heet water!

's Nachts wachtlcpen
,s Ochtends om ٦٦ uur 
is er een kringbijeen- 
komst om de huishoude- 
lijke taken te verdelen 
voor die dag. 's Avonds 
is er een uitwisseling 
van ideeën, kennisma- 
king van nieuwe vrouwen 
met elkaar en afspraken 
voor wie er de komende 
nacht wacht loopt.
Toen het donker werd, 
hebben we een kampvuur 
gemaakt en zaten we 
lekker met een fles 
wijn die de kring rond- 
ging naar muziek te 
luisteren. Toen werden 
we getrakteerd op he- 
likopters die uren lang 
boven het kamp rondcir- 
kelden. Door de con- 
frontatie met het waan- 
zinnige lawaai en het 
zien van alle straal- 
jagers die vlak over 
je heen schieten, voel 
je je vreselijk be- 
dreigd؛ Je beseft dan 
heel bewust dat deze 
agressieve dreiging 
waanzin is. Ook zagen 
we de miljoenen guldens 
de lucht in schie- 
tenlïi
We willen alle vrouwen 
vragen ؛ breng een be- 
zoek aan het kamp, want 
door er zelf naar toe 
te gaan, voel je het 
best hoe hard nodig 
het is om actief strijd 
te gaan voeren tegen 
militarisme en kernwa- 
pens.

Toke en Helga

ج•'? أل '؛٠؛ - "‘ق

Overdag gezeHig druk
In Soesterberg was het 
kamp gemakkelijk te 
vinden, doordat de 
vrouwen het vrouwente- 
ken met wegwijzer op 
het asfalt hadden ge- 
schilderd.
Toeterend kondigden wij 
ons bezoek aan.Wewer- 
den verrast door de ge- 
zellige drukte die er 
heerste. We zagen niet 
alleen vrouwen maar ook 
kinderen, honden, kat- 
ten en een konijn.. Na 
even te hebben kennis- 
gemaakt, heeft een 
vrouw ons het hele ter- 
rein laten zien.
We waren verbaasd en 
enthousiast dat beha^- 
ve de grote gemeen- 
schappelijke slaaptent 
keukentent en informa- 
tietent, overal nog 
kleine tentjes ver- 
spre id stonden in de 
bosj es ، Dus heel veel 
vrouwen hadden hun ei- 
gen tentj e meegenomen 
en dat bleek ook wel 
nodig, want de grote 
slaaptent was die nacht 
ruim bezet. Ook een 
douche en toilet is door

Wij, twee buurtbewoon- 
sters, zijn afgelopen 
week in het vrouwenvre- 
deskamp geweest bij de 
vliegbasis Soesterberg 
Er komen vrouwen uit 
het hele land; de mees- 
ten blijven ١ of meer 
dagen; een aantal komt 
geregeld terug. Het 
kamp staat er al vanaf 
24 mei en het werd de 
hoogste tijd dat wij er 
naar toe gingen.

Lijnbaansgracht met 
veel muziek (o.a. Bram 
Vermeulen, een ska- 
reggae-band),film(o.a. 
No Nukes) en theater 
(o.a. Django Edwards 
met een speciaal pro- 
gramma) . l،et op nadere 
aankondigingen op ra- 
dio STAD en in dagbla- 
den.

Paradise
Zondagmiddag 26 sept. 
in Paradiso een thema- 
middag over vrouwen in 
de vredesbeweging.



Laat het ©ver aan een vakman. Die is er vo©r om gasapparaten 
aan te sluiten en te onderh©uden. Waar u een g©ede installateur kunt 
vinden?
Dat kan uw eigen Gasbedrijf u vertellen. Informeert u eens bij ©ns.

G.E.B.-Informatiecentrum 
Overtoom 57-59 
Telefoon 597.1708

Uw GEB. adviseert
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FR. HENDRIK PLANTSOEN
SLOOPWONINGEN: ،.20  IS GENOEG

dat je ook niet uit je 
woning gezet kan worden 
Maar er zitten natuur- 
lijk nog meer kanten 
aan de zaak. Ais u 
daarover informatie 
wilt hebben, of u wilt 
meedoen, neem dan kon- 
takt op met؛ Susanne 
Weingart, Fred. Hendrik 
plantsoen 70'",of met 
Anneke Paehlig, in 
buurthuis de Reiger, 
tel. 84.56.76.
Reakties van de betref- 
fende huiseigenaren wa- 
ren op het moment dat 
deze buurtkrant naar de 
drukker moest, nog niet 
bekend. In een volgend 
nummer zult u wellicht 
meer over het verloop 
van de aktie horen.

Alma Jongerius

ئ,ة ج أ أ ة إ |ق
nummer 66 hs

gonnen hebben hiervan 
de juridische aspekten 
uitgeplozen. He^ bleek 
dat er niet op de ver- 
huiskosten - vergoeding 
gekort kan worden en

"20 gulden huur is ge- 
noeg" vinden ongeveer 
30 huurders van sloop- 
woningen aan het Fred. 
Hendrikplantsoen, de 
kod. Tripstraat en de 
Fagelstraat. Met ingang 
van ٦ september betalen 
zij slechts 20 gulden, 
omdat ze vinden dat hun 
woningen niet mêêr 
waard zijn.
In deze gevallen doen 
de eigenaren er niets 
meer aan, en heeft het 
de bewoners handenvol 
geld gekost om de W O - 
ningen nog leefbaar te 
houden.(die ƒ 20,- is 
gebaseerd op de huur 
van woningen met een 
krotverklaring),
Een groepje bewoners, 
die de aktie zijn be-

Gat van  
Groenen 
eindelijk  

gevuld
Na 10 jaar 'Gat van 
Groenen ١ eindelijk
bouwbedrijvigheid op 
het Fred. Hendrikplant- 
soen. Allereerst wordt 
de rijbaan verlegd (en 
dus tijdelijk afge- 
sloten voor verkeer) 
en vervolgens zal dan 
met de bouw van wonin- 
gen begonnen worden, 
waarvan de eerste eind 
1983 opgeleverd moe- 
ten worden.٠

و



grijzen. Alsu zelf nogl■ 
■spulletjes hebt om tel 
■verkopen, kunt u diel 
■van 4 t/m8 oktober bijl 
 ٠t Trefpunt ■buurthuis؛

inleveren, maar lees( ٠ 
Idan wel eerst even( 

 zorgvuldig de volgende!؛
I ؛spelregels■
 I* Alléén schone, goede؛

len héle spullen. I 
I* Op ieder artikel eenl 

■papiertje me^ uw naamJ 
(de prijs (zo laag mo(- 
■gelijk) en eventueell 
|de maat. I 
 I* Alles wat opgehangen؛

ikan worden, aan een| 
■hangertje inleverenl 

(|dat krijgt u later| 
I ٠ (■terug

I* Alles in een doos enl 
|op de doos een papier■ 
■met uwnaam, adres, te|- 

llefoon en bank~ of gi-l 
Irorekening (u krijgt■ 
luw geld na afloop peri 
Igiro/bank overgem^akt)I len of we de niet ver-l 
Ikochte spullen aan eenl 

 lof ander goed doel mo؛-
gen geven. I■ 

ok-̂ ̂٦ I* Dinsdagmorgen 
^(ober dientu uw spul■- 

glen die niet verkocht■ 
■ zijn, weer op te halen.I 

I *  Voor eventueel zoek(- 
■geraakte spullen zijn| 

Iwij niet verantwoorde■- 
llijk. We hopen dat hetl 

(weer een succes wordt,I 
Idan kunnen we het ini 
Ihet voorjaar weer doen.l 
İTot ziens op maandagl I 11 1 0ءقظوءآءأل؟ض
llneke Hupkes, Hugo del ٠I tel ,,8اا (Grootplein

-VRIJWIL
LIGERS
Als je tijd en zin hebt! 
om iets in het buurt-؛ 
huis te doen, kom danl 
even langs in 't Tref-« 
punt, 3e Hugo de Groot-| 
straat 5 of bel even op( 
tel. 84.24.73. ؛
Er zijn nog mensen no-| 
dig voor de kinderacti-l 
viteiten en voor het؛ 
leiden van een sport-l 
groep en de creativi-l 
teitsgroep. Ook voorl 
de bardiensten op del 
ochtenden of op maan-|
dag- en dinsdagavond. ا

HOMOFILIE
De Schorerstichting,j 
konsultatieburo voorj 
homoseksualiteit, or- 
ganiseert het komendi 
najaar gespreksgroepen 
therapiegroepen en 
spelgroepen voor les- 
bische vrouwen en ho-| 
moseksuele mannen. Bij 
voldoende belangstel“ 
ling begint men in ok- 
tober. Nadere informa- 
tie bij Yvonne Savi, 
Schorerstichting,Nieu- 
wendijk 17, tel. 246318

zien, maar u kunt zelf 
niet zorgen voor ver- 
voer naar het diensten- 
centrum, belt u dan 
v ^ r  27 september de 
wijkpost voor bejaar- 
den. Zij zullen dan 
proberen vervoer te re- 
gelen tegen een kleine 
vergoeding.
u kunt de wijkpost be- 
reiken op tel. 844352. 
Wilt u 's ochtends bel- 
len, alstublieft?
Het adres van de wijk- 
post is: van Boetze- 
laerstr. 49.

ء س،خ أ أ أ ، ه ة ا ا

,1DIE BLECHTROMMEL" 
Filmavond22؛ september؛ 
aanvang;20.00 uur.Kost 
ƒ3,5© (kaartverkoop aan̂  
de zaal). Plaats: de 
grote ontmoetingszaal 
van het verpleeghuis وه 
POORT Hugo de Grootkade^ 
2٥ {ingang onder de 
poort) .
De hoofdpersoon ,Oscar, 
wordt inDanzigin 19 24 
geboren. Vroegrijp als 
hij is, geeft hij com- 
mentaar op wat er ge•̂  
beurt in zijn omgeving^ 
(volwassenen,politieke 
ontwikkeling etc.). Od 
zijn derdejaar besluit 
hij klein te blijven en 
verstoort hij het groei 
proces. Hierdoor weet 
hij toeschouwer te -blij 
ven en zich te onttrek- 
ken aan zijn verant- 
woordelij kheden. Met 
zijn blikken trommel en 
zijn bijzonder stemge- 
luid geeft hij een reac 
tie op de gebeurtenis- 
sen om hem heen en 
heeft hij een ,wapen' 
ter verded^ing en ver- 
zet. Na de oorlog be- sluit hij bij de begra-, 
fenis van zijn vader op 
te houden met tromme- 
len en te gaan groeien. 
ALLE BUURTBEWONERS ZIJN 
VAN HARTE WELKOM: KOM 
EN ZIE op deze eerste 
filmavond uit- een se- 
rie van 3 avonden.

doen, dan kun je jewel 
inschrijven en word je 
opgebeld als er een 
plaats vrij is.
Bij de andere groepen 
kun je altijd nog mee- 
doen al is deze gestart. 
Wil je gymmen op woens- 
dagmorgen, volleyen op 
woensdagavond, sporten 
op donderdagavond of 
nog starten met een 
cursus spaans voor be- 
ginners? Bel dan even 
op of kom langs. Buurt- 
huis ‘t Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstr. 5, 
Tel. 84.24.73.

KINDER
SPULLETJES
Wegens enorm succes: 
voor de 8e maal kinder- 
spulletjesmarkt. Op 
maandag 11 oktober van 
9.30-11.30 uur, ditmaal 
niet in de speel-o- 
 -theek, maar in buurt؛
huis *t Trefpunt. 
'Enkele aktieve moeders 
stellen u in de gele- 
genheid om nette, nog 
lang niet versleten 
kinderkleertjes (0-12 
jaar), speelgoed, baby 
artikelen, fietsstoel- 
tjes enz. enz. te komen 
kopen voor leuke lage

De Open school gaat 
weer beginnen voor 
vrouwen van boven de 
 -jaar. Er is een be ؟2
gingroep en een ver- 
volggroep.
Meer informatie in het 
programmablad van de 
buurthuizen dat in au- 
gustus is verschenen. ه kunt ook even bellen 
naar 'Open school Oud 
West' tel. 224508 of 
even langsgaan bij 't 
Trefpunt.
De kosten zijn م 6ه ,- 
per jaar,* de cursus 
duurt 2 jaar.

NAAILES
lln de program^folder 
■hebben we een cursus ا"kinderkleding maken" 
Jaangeboden. De belang- 
■stelling hiervoor
■blijkt niet zo groot 
jte zijn. Wel willen 
■veel buurtbewoners و(-bewoonsters) hulp bij 
Ihet maken van allerlei 
(kleding. Daarom bieden 
Iwe een algemene cursus 
laan.
(Je bepaalt zelf wat je 
(gaat maken. Je neemt 
leen patroon of een ra- 
Idarblad mee en Cor 
^helpt je verder om er 
(iets moois van te ma- 
Iken. Iedereen kan mee- 
Idoen vrouw, man, jong 
lof oud.
(Tijd: woensdagmorgen 
Ivan 9.30 tot 11.30 uur, 
İPlaats: Buurthuis 't 
[Trefpunt, 3e Hugo de 
JGrootstr. 5 (tel.ا24م73)م مب

ë
LOOPFIETS
Op maandag 4 oktober 
van 10.30 - 12.00 uur 
wordt in het diensten- 
centrum,Bilderdijkpark 
4B, de werking van de 
zogenaamde loopfiets 
gedemonstreerd ٠ 
Voor mensen die moei- 
lijk ter been zijn, kan 
de loopfiets een uit- 
komst zijn. De fiets is 
uitgevonden door Henny 
Cahn, die er zelf in- 
middels al 12 jaar ge- و ruik van maakt.

I— I Op 4 oktober zal er

MUZIEK 
GROEP

IIh oktober start er e'èn 
^UZIEKGROEP voor mensen 
^ie het leuk vinden orr 
(samen muziek te maken. 
(Dit gaat gebeuren onder 
(leiding van JAN OUDHUIS 
|7an is van plan om met 
fcllerlei instrumenten 
■(gitaar, fluit,Ivioolü 
^rum enz.) muziek te 
^aken. Het genre is po- 
^ulaire muziek .Je hoeft 
(niet eerder al iets be- 
^peeld ^e hebben. Heb 
Ije interesse, geef je 
Idan op bij buurthuis 
^et Trefpunt tel. ؛ 
1842473. Je krijgt dan 
Ivan ons bericht wanneer 
er een gratis INTRODtfFF-

eerst een film worden 
vertoond over het ge- 
bruik van de fiets. 
Daarna zal dhr. Cahn 
een fietsdemonstratie 
geven. u mag ook zelf 
de loopfiets uitprobe- 
ren. Er is een fysio- 
therapeut aanwezig die 
u informatie kan ver- 
strekken. De loopfiets 
kost ƒ 585,- en kan ge- 
woonlijk worden vergoed 
via uw ziekenfonds of 
de G.M.D.
A l s u  de fiets wilt

İTIELES gegeven wordt..

İCURSUS
■Begin september zijn 
(alle cursussen gestart. 
(Het enthousiasme is erg 
■groot. Opvallend is 
(dat, naast veel beken- 
iden, ook veel nieuwe 
(deelnemers zich inge- 
(schreven hebben.
(Een aantal cursussen 
(is echt vol; engels 
(voor gevorderden, de 
(doka-cursus, conditie- 
(training, de naaicur- 
(sus op dinsdagavond. 
(Wil je toch nog in de 
(loop van dit jaar mee



Buurtkrant Hug© de Groot

BESTRIJDT DE KRISIS.
De overheid geeft geen 
geid om de beschikbare 
rechtshulp verder uit 
te breidel. Tegelijker- إ 

plannen om 
het rechtssysteem te 
vereenvoudigen en zin- إ 
loze procedures overbo- ؛ 
dig te maken (wat dus إ 
geldbesparend werkt) 
niet van de grond. Maar 
het begin van een ver- 
beterde rechtshulp -is 
er wel, er is ervaring 
opgedaan en aan élan 
ontbreekt het niet.
W o r d t  h e t  e c h t  zo?
De regering schrapt en 
snijdt. Allemaal een 
stapje terüg. Je hebt 
minima en echte minima.
Als het niet uit de 
lengte kan, dan maar 
uit de breedte .٧ kent de 
ze frasen wel die nog 
geen arbeidsplaats 
hebben opgeleverd. De 
regering wil nu ook

RECHTSHULP V؛
Sinds 2 jaar kunnen 
vrouwen uit de buurt bij 
ons binnen komen lopen 
in de Wittenstraat 75 
voor informatie, vragen 
en/of problemen op so- 
ciaal-juridies gebied.
Dit kan zijn؛ 
ik heb problemen met de 
huisbaas; ik weet niet 
wat mijn rechten zijn 
bij de uitkering; ik heb 
bezwaren tegen een uit- 
spraak van de overheid, 
maar hoe moet ik dat re- 
gelen; ik wil gaan 
scheiden; ik wordt be- 
dreigd met ontslag of 
ik kan die ingewikkel-

doorpraten en aanpak- 
ken.

Echtscheiding
Donderdagochtend is er 
eén echtscheidings- 
spreekuur. Dit is een 
nieuw spreekuur, inge- 
steld omdat veel vrou- 
wen hiermee bij ons ko- 
men.
Aan een echtscheiding 
zitten veel problemen 
vast zoals financiën, 
huisvesting, kinderen, 
boedelscheiding, e.d. 
Daar willen we meer tijd 
en aandacht aan beste- 
den en dat gaan we dan

de formulieren niet in- 
vullen.
De tijden dat ukunt 
binnenlopen, zijn ver- 
anderd.

informatiemiddag
Dinsdagmiddag zijn we 
open van half 2 tot half 
4 voor informatie en 
korte vragen.

Spreekuur
Woensdagochtend is er 
spreekuur ؛ ه  kunt bin- 
nenlopen van 9.15 u. 
tot 9.45 u. en dan kun- 
nen we tot 11 u. de 
vragen en problemen

winkels, buro ٠ s ٧٥٥^ 
rechtshulp en advoka- 
tenkollektieven.

Zo is het nu
De door de overheid be- 
taalde rechtshulp staat 
nog in de kinderschoe- 
nen. De buro's voor 
rechtshulp bestaan nau- 
welijks 6 jaar. 
Advokatenkollektieven 
vind je alleen in de 
grote steden. Zij wor- 
den op stukloon-basis 
mondjesmaat betaald en 
maken veel overuren. 
Maar er zijn nog veel 
te weinig van dit soort 
hulpverleners. Grote 
groepen kliënten kunnen 
niet worden geholpen. 
Het bieden van vakkun- 
dig tegenspel bij voor- 
genomen overheidsmaat- 
regelen, bij bedrijfs- 
sluitingen, bij renova- 
tie enz. is nauwelijks 
mogelijk.

Wie procedeert voor een 
koe, geeft er een toe. 
Dat was een oude volks- 
wijsheid. Advokaten wa- 
ren voor gewone mensen 
niet te betalen.Def- 
tige kantoren met veel 
koperwerk. In de jaren 
zeventig veranderde dit 
ten goede. Dat moest. 
De overheid ontwierp 
steeds ingewikkelder 
wetten. Denk maar eens 
aan de WW, de WAO, de 
WWV, de huurwetgeving 
enz. Rechtsbij stand 
werd voor iedereen mo- 
gelijk. Mensen met een 
ziekenfondsinkomen kre 
gen recht op kosteloze 
rechtshulp. Dat was 
goed. Want recht moet 
niet alleen voor de 
rijken zijn. De voor- 
zieningen werden uitge- 
breid en aangepast aan 
de behoeften van juist 
de lagere inkomensgroe- 
pen. Er kwamen rechts-



achtste jaargang nummer acht

BEHOUDT HET RECHT
Haagse plannen ٠ Oplich- 
ting van de rechts- 
staat, dat is het. Lis- 
tige kunstgrepen, nog 
nèt geen strafbaar £eit 
De VSAA eist daarom net 
zoals de Landelijke 
Vereniging voor Rechts- 
hulp dat doet٦؛. Gratis rechtshulp 
tot de ziekenfondsgrens
2. In elke wijk een 
rechtshulppraktijk.
3. Geen burokratise- 
ring van buro ٠ s voor 
rechtshulp.
4٠ Acceptabel inkomen
voorde sociale advo-
katuur»
5. Ruimte voor niet-in- 
dividuele rechtshulp- 
verlening.
Daarom ook voert Am- 
sterdam aktie.

ƒ T.800,“ per maand). 
De maatre؟elen hebben 
niets te maken met een 
stapje terug, of het 
aanhalen van de buik- 
riem. Zij spannen het 
paard achter de wagen. 
Het recht kan nooit 
worden afgeschaft, daar 
om kan op rechtsbij- 
stand niet worden be- 
zuinigd evenmin als op 
bevallingen, blinde- 
darmoperaties enz.

Dat kan niets
In Amsterdam bestaat 
een aantal op volle toe 
ren draaiende rechts- 
hulpvoorzieningen؛ bu- 
ro's voor rechtshulp, 
de advokatenkollektie- 
ven, sociale advokaten- 
kantoren, de rechtswin- 
kei, allen gebundeld 
in de Vereniging Socia- 
le Advokatuur A*dam.
De VSAA verzet zich met 
manen macht tegen de

wat knutselen aan het 
recht op gratis rechts- 
bijstand. Daar gaan we١ ؛. Iedereen moet een 
eigen bijdrage betalen 
van ƒ 50,- (dat bedrag 
kan natuurlijk telkens 
worden verhoogd: vol- 
gend jaar ƒ 100,-, in 
.enz ء-,ممƒ 5 وآ84
2. Per arrondissement 
wordt een maximum be- 
drag voor gratis rechts 
hulp door advokaten 
vastgesteld (wie het 
laatst komt heeft pech 
gehad).
3. Snijden in de zgn. 
adviestoevoegingen:za- 
ken waarin niet gepro- 
cedeerd wordt, worden 
niet vergoed* De klant 
moet betalen. Onder- 
handelen of bemiddelen 
wordt door de overheid 
niet betaald.
4» Minder betalen aan 
sociale advokaten (ge- 
middeld inkomen thans

ء و م

م أ س ؟مأ
قء.مهةم4وكأ4م

OOR VROUWEN

Openingstijden
Dinsdagmiddag van 13.30 
- 15.30 uurî INF0RMA“ 

TIE
Woensdagochtend van
9.15-9.45 SPREEK 

UUR
Donderdagochtend van
9.15-.9.45 uurî ECHT- 

SCHEIDINGSSPREEKUUR.

doen op donderdagoch- 
tend vanaf 16 septem- 
ber.
Als u denkt aan een 
(eventuele) echtschei- 
ding kuntubinnenkomen 
van 9.15 u. tot 9.45 u. 
en kunnen we tot 11 u. 
de problemen bespreken. 
Op diezelfde donderdag- 
ochtend maar dan van 11
u. tot 12 u, kunnen de 
vrouwen komen die al 
bezig zijn met een 
echtscheiding.
Allerlei problemen en 
vragen kunnen daar ver- 
der besproken en opge- 
lost worden.

13



Buurtkrant Hugo de

PRIJSVRAAG weer recht te drukken '٠ ر 
Daarbij ligt deze buurt 
op de grens van het O U -  
de centrum en het vroe- 
ger zo waterrijke pol- 
derland. Daarom hebben 
de betonkoppen een 
blauwe kleur. Deze sym- 
boliseren verder de 
koppen van de palen 
waar alle amsterdamse 
woningen op gebouwd 
zijn en die verder nooit 
te zien zijn. Het ijze- 
ren raamwerk is een 
soort bescherming van 
de betonkoppen ٠ 
Voor diegenen die op de 
Floriade zijn geweest, 
ook daar staat een 
kunstwerk van hem, ge- 
titeld: 'dwazen denken 
te beschermen'. Ons 
kunstwerk heeft echter 
geen naam. De kunste- 
naar gelooft dat zijn 
kunstwerk niet agres- 
sief overkomt omdat er 
niet op geschreven o£ 
gakalkt wordt.
Ik hoop datuiets meer 
duidelijk is geworden 
over de betekenis van 
dit kunstwerk. Maar of 
u het hierom mooi gaat 
vinden, dat bepaalt u 
zelf. Ad van Heeswijk

sturen op Van Reigers- 
bergenstraat 65 of een 
van de redaktie-adres- 
sen.

woners mee wilden pra- 
ten over het kunstwerk 
dat aan het Frederik 
Hendrikplantsoen moest 
komen. Jammer genoeg 
reageerde niemand."
Dit gaf de kunstenaar 
een soort blanco vol-

macht.
In die tijd was de kun- 
stenaar veel bezig met 
betonnen palen. Uit~ 
gangspunt voor zijn 
ontwerp waren de schui- 
ne bomen op het plant- 
soen. Zijn ontwerp 
moest daar wat tegen- 
wicht aan geven ("om ze

Waar o waar zijn deze 
letters in onze buurt 
te vinden? Oplossingen 
voor 0آ oktober a.s. in-

Het was inderdaad nigt 
gemakkelijk deze keer. 
Maar in de afgelopen 
maanden hebben enkele 
^ ١٦١̂١  toch ontdekt dat 
het een gedeelte van het 
kunstwerk op de speel- 
plaats voor de school

aan het Frederik Hen- 
drikplantsoen was.
Na loting ging de fles 
wijn deze keer naar Dİ- 
ni Arendse,
bout Hoogerbeetstraat.

Toelichting
Alle inzenders leken 
enige twijfels te heb- 
ben of het hier een 
kunstwerk betrof gezien 
de vraag- en aanha- 
lingstekens die ge- 
plaatst werden.
Maar de afdeling kunst- 
zaken van de gemeente 
Amsterdam bevestigde 
dat dit wel degelijk zo 
was. Ook gaven ze mij 
het telefoonnummer van 
de kunstenaar, berend 
Peter, die ik wat meer 
informatie over zijn 
ontwerp gevraagd heb. 
Hij vertelde het vol- 
gendeÎ "In het najaar 
van 1980 heeft er een 
oproep gestaan in de 
wijkkrant of buurtbe-
14



Buurtkrant Hugo de
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over de betekenis van 
dit kunstwerk. Maar of 
u het hierom mooi gaat 
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woners mee wilden pra- 
ten over het kunstwerk 
dat aan het Frederik 
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komen. Jammer genoeg 
reageerde niemand."
Dit gaf de kunstenaar 
een soort blanco vol-
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stenaar veel bezig met 
betonnen palen. Uit- 
gangspunt voor zijn 
ontwerp waren de schui- 
ne bomen op het plant- 
soen. Zijn ontwerp 
moest daar wat tegen- 
wicht aan geven ("om ze

Waar o waar zijn deze 
letters in onze buurt 
te vinden? Oplossingen 
voor 10 oktober a.s. in-

Het was inderdaad niet 
gemakkelijk deze keer. 
Maar in de afgelopen 
maanden hebben enkele 
mensen toch ontdekt dat 
het een gedeelte van het 
kunstwerk op de speel- 
plaats voor de school

aan het Frederik Hen- 
drikplantsoen was.
Na loting ging de fles 
wijn deze keer naar Dİ- 
ni Arendse,
bout Hoogerbeetstraat.

Toelichting
Alle inzenders leken 
enige twijfels te heb- 
ben of het hier een 
kunstwerk betrof gezien 
de vraag- en aanha- 
lingstekens die ge- 
plaatst werden.
Maar de afdeling kunst- 
zaken van de gemeente 
Amsterdam bevestigde 
dat dit wel degelijk zo 
was. Ook gaven ze mij 
het telefoonnummer van 
de kunstenaar, berend 
Peter, die ik wat meer 
informatie over zijn 
ontwerp gevraagd heb ٠ 
Hij vertelde het vol- 
gendeÎ "In het najaar 
van 1980 heeft er een 
oproep gestaan in de 
wijkkrant of buurtbe-
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Buurtkrant Hugo de Groot

BOEKJE OVER HOND
Dit zijn twee punten 
uit de 'Voorwaarden en 
Bepalingen' die golden 
voor bewoonsters van 
het Weduwenhofje. Het 
iste vinden in het 
boekje dat ter gelegen- 
heid van het 100-jarig 
bestaan van de weduwen- 
stichting in de ٦ ste 
Hugo de Grootstraat is

"7. De Huursters zijn 
gehouden minstens twee- 
maal 'sweeks elk op ha- 
re beurt de trappen en 
portalen schoon te ma- 
ken.
8. (...) geen hout of 
andere brandstoffen 
mogen in de portalen of 
op de plaats worden ge- 
hakt."

TBAAPE.؟
&UUPT

PvdA
1982 
42,0 %

1981 
37,1 % CP

1982 
3,4 %

1981
W D 15*1 % 11.7 % PPR 2,4 % 3,1CDA 1 ٥, ٦  % 12,6 % RPF 0,7 % —  -
CPN 10.9% 13,0 % EVP 0,7 % —  -
PSP 8.2 % 8.3 ة GPV 0,1 % ---
D*66

' ' overige '1 ٠ ”

(advertentie)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* 1 ٥ JAAR EVANG . BÜURTC. *
PandI-1>؟82 9 7 2 -

*****FEEST....٠٠م.إإم؛
17 .in de Fr. Hendrikstr

OKT©BER و ZATERDAG ****************** 
PROGRAMMA

 uur 10.00؛
Iedereen welkom, 
open huis met koffie 
en koek.
Kinderprogramma op het 
v .Oldenbarneveldtple in

 uur 11.00•؛
Brassband optreden.

12-00 uur: 
Onthulling???

14-00 uur:
Optreden groep'WATER.'

 uur 16.30 - 15.30؛
Ki!^rprogr.Openlucht.

 uur 70.00؛
Koffiebar 
optreden'Groep Filios' ********************** 
DAT MOET JE MEEMAKEN I 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VERKIEZINGEN MET EEN WANKLANK
geweld te geb£uiken te- 
gen democratiese akties 

(in de Mozes en Aaron- 
kerk) . Onze lezers kun- 
nen het al weten, want 
altijd al zijn wij ak- 
tief geweest tegen dis- 
kriminatie (wij noemen 
hier alleen maar de ak- 
tie tegen de nachte- 
lijke rij voor de vreem 
delingenpolitie in de 
Marnixstraat) . Maar wij 
wi 1len hier duidelijk 
stellen: wij zijn te- 

gen de Centrumpartij؛؛
de redaktie

zeggen dat meer dan de 
helft van de krimini- 
naliteit door buiten- 
landers gepleegd wordt 
(wat een leugen is en 
waarvoor ze ook door de 
rechter veroordeeld
D^ze partij probeert 
de hele interna-
tionale krisis met z'n 
werkloosheid in de 
schoenen te schuiven 
van een groep mensen 
die in betere tijden 
hierheen gehaald zijn. 
En deze partij deinst 
er niet voor terug om

Zoals onze vaste lezers 
weten, publiceren wij 
meestal de uitslag van 
de verkiezingen zoals 
die in de buurt verlo- 
pen zijn. Het is niet 
onze gewoonte om daar 
kommentaar bij te le- 
veren. Dat is onze taak 
niet. Wij maken daarop 
deze keer een uitzon- 
dering. Ook in onze 
buurt zijn stemmen uit- 
gebracht op de Centrum- 
partij .Deze partij pro- 
beert groepen mensen te 
gen elkaar op te hitsen 
door bijvoorbeeld te

16
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ERD JAAR WEDUWENSTICHTING
'boekje'. Als u buiten 
de buurt woont moetu 
ƒ 7,- storten (in ver- 
band met portokosten) ٠ 

Het is ook verkrijgbaar 
in boekhandel Reljndorp 
Nassaukade 121.

Alma Jongerius

in vroeger tijden en de 
veranderingen die daar- 
in hebben plaatsgevon- 
den tot op de dag van 
vandaag.
Verkrijgbaar vanaf 18 
septe^er door ƒ 5,-te 
storten op postgiro 
3618059: J.H. Faasse, 
1e H. de Grootstr. 13D 
onder vermelding van

uitgegeven.
Een aantal jonge bewo- 
ners is in de geschie- 
denis gedoken en hebben 
uit het vele materiaal 
een keuze gemaakt. Het 
resultaat is een boekje 
van 30 pagina's dat een 
indruk geeft van de dia 
conale armenzorg en het 
leven op de stichting

ا ا.ا ا:ا.؛ا ا V.ا leeschliouw erij van H. A
189716 DACOSTAKADE 30  TELEFOON 

ه ه OPGERICHT 1ت



HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

SPECIALIST IN:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 teL 8 4 3 8 9 ه

•Tap-lessen 
• Yoga-lassen

VAN MAANDAG 
TOT EN MET 
VPIJDAG.

ح
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TWÊHPEHÜöOtte 582 8̂- ىآه 020 جآ هه ءءء>قآ %

٧٠©  ̂LEKKER UIT ETEN... 
SURINAAMS EETHUIS

SwietMoffo
Lodew ijk  T ripstr. ٦ 7■ 
hoek Fagelstraat.



Schaepmanstraaî 226 Amsterdam-Oud-West 
Telefoon: 020-864302-865053

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 Inge

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

VOEDINGS 
WIJZER

BROOD, KAAS, EIEREN, 
M ELK , G R O EN TEN  EN  
FRUIT. A LLES  VAN  
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten
H u g o  d e  G r o o t p l e i n  ٠̂

AARDAPPELEN, 
GROENTEN &FRUIT

Gebr.Eijpe
Hugo deGrootpleinlO 

tel.845589

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten
P.G. Kruisingaj
de Clercqstraat 24, tel.12 05 22
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