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DUUR RECHT IS GB N RECHT؛
problemen met het GEB 
e.d. Het buurtspreekuur 
is voornamelijk eerste- 
lijnswerk, d.w.z. ad- 
vies geven, opbellen, 
brieven schrijven, for- 

helpen invul- 
len, etc. Daar is een 
enorme behoefte aan." 
Ineke; "Het vrouwen- 
spreekuur is daarente- 
gen meer procedurewerk 
waar erg veel tijd in 
gaat zitten. We hebben 
nu ©ok een echtschei-

is evenwel niet zo dat 
we koste wat kost ie- 
dereen in groepen wil- 
len hebben, zo is het 
nou ook weer niet, de 
individuele afspraken 
blijven zondermeer be- 
staan . De goede werking 
die er volgens ons van- 
uit gaat is dat mensen 
elkaar oplossingen aan 
de hand doen en ons 
niet meer zien als de- 
genen van wie het alle- 
maal moet komen.”

. ^ م٠ .و

Vrouwenrechtshulp; De Wittenstraat 75 hs
dingsspreekuur waar we 
samen met de vrouwen 
alles doornemen, de 
processen voorbereiden 
en dat soort zaken. 
Daarbij komen dan nog 
allerlei zaken zoals 
alimentatie, huisves- 
ting, boedelverdeling enz. Je merkt wel dat 
het nu bekender wordt 
want het loopt nu erg 
goed, ook omdat we op

Wij:"Wat zijn nu zoal 
de problemen waar jul- 
lie het meest mee te 
maken krijgen".
Ati؛ "Op de inloop mer- 
ken we vooral een toe- 
name van incassopro- 
blemen, mensen krijgen 
betalingsproblemen. Op 
het buurtspreekuur zijn 
het toch voornamelijk 
huur- en woonproblemen, 
een enkele arbeidszaak.

Naar aanleiding van de 
plannen tot bezuiniging 
op de sociale advoka- 
tuur, hadden we een ge- 
sprek met twee mede- 
werksters van het advo- 
katenkollektiefstaats- 
liedenbuurt ؛ Ineke en 
Ati. Hetkollektiefbe- 
staat nu zo’n 5إ jaar 
en is daarmee êën van 
de oudste in de stad.
Voordat we het over de 
bezuinigingen gaan heb- 
ben, eerst iets over 
jullie werkwijze. 
Ineke: "Toen we begon- 
nen waren er nog geen 
spreekuren, dat is pas 
in 1980 gekomen na een 
'breed beraad' in de 
buurt omdat we ontevre- 
den waren over de gang 
van zaken ٠ We vonden 
toen dat we te weinig 
toekwamen aan allerlei 
strukturele zaken en 
eigenlijk alleen maar 
van geval tot geval 
werkten. Na die vele en 
goede gesprekken met de 
buurt kwam het idee van 
spreekuren op en zo is 
de toestand nu nog. Er 
zijn er nu drie: het 
buurtspreekuur, het Ma- 
rokkanenspreekuur en 
het vrouwenspreekuur, 
daarnaast ±s er nog de 
inloop. Het voordeel is 
dat je een bundeling 
van ongeveer dezelfde 
problemen per spreekuur 
krijgt zodat je gerich- 
ter kunt werken. Bo- 
vendien past het wel 
enigszins in onze filo- 
sofie te komen t^t 
groeps spreekuren, op 
het Marokkanenspreek- 
uur loopt dat bijvoor- 
beeld uitstekend. Het
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naar de buro's voor 
rechtshulp moeten٠ En 
als je weet hoe de si- 
tuatle daar nu al ls 
met die overvolle wacht 
kamers en uren wachten 
dan begrijp je ook hoe 
dat dreigt te gaan wor- 
den, ook al krijgen ze 
er personeel bij ٠ Een 
gevolg hiervan kan zijn 
dat (vooral oudere men- 
sen) opzien en even- 
tueel afzien van de 
gang naar ëên van de 
drie buro'sen zich tot 
de buurthuizen en buurt 
komitees zullen wenden،

kwaliteitsverlies
Dat betekent een grote 
druk op vrijwilligers, 
kwaliteitsverlies om- 
dat ze daar ook niet 
alles weten en tenslot- 
te een terugkeer naar 
de toestand z؟als die 
ongeveer zes ]aar ge- 
leden ook bestond. Men- 
sen in wijken als deze 
raken weer verstoken 
van rechtshulp. En dat 
in een tijd dat de over- 
heid voortdurend met 
wetswijzigingen komt en 
de formulieren steeds 
ingewikkelder worden. 
Dan is het toch waan- 
zin om iets af te bre- 
ken waar heel duidelijk 
grote behoefte aan be- 
staat? Misschien vindt 
de minister wel dat er 
teveel wordt geproce- 
deerd, de mensen gaan 
de weg kennen en dat 
vindt hij misschien wel 
lastig. Wie weet."

Ivo Denisse
Alma Jongerius

werkt."
Wij:"Maar nu de bezui- 
nigingen, die zijn dus 
behoorlijk ingrijpend" 
Ati: "Ik zal er twee 
uitlichten^ die ons het 
meest lijken te gaan 
treffen. Nu is het zo 
dat alleenstaanden tot 
ƒ1800 netto en een ge- 
zin tot ƒ2050,- netto 
recht op gratis rechts- 
hulp hebben. Verdien je 
meer dan moet je een 
eigen bijdrage gaan be- 
talen tot een maximum 
van ƒ 5 0 0 , W i e  kan dat 
betalen heeft geen gra- 
tis rechtshulp meer no- 
dig. Het plan is nu om 
die gratis rechtshulp 
helemaal af te schaffen 
kortom iedereen die 
hier binnenstapt moet 
gaan betalen, ongeacht 
waar hij of zij voor

komt. Het begint bij 
ƒ50 voor diegenen die 
ƒ1750,-netto verdienen 
ƒ100,- voor mensen met 
ƒ2000,-en zo verder. 
Wij؛ Dat betekent na- 
tuurlijk dat jullie in- 
komsten ook achteruit- 
gaan want vanuit je 
ideële motieven klop 
je iemand niet graag 
ƒ50,-of meer uit de zak 
Ati: "Precies, ik denk 
ook dat we dat niemand 
willen vragen, maar als 
de geruchten waar zijn 
dat er controle komt 
dan moetje wel, anders 
krijg je geen toevoe- 
gingen meer."
Ineke: "Een andere be- 
perkende maatregel is 
dat de mensen voor een 
advies binnenkort niet 
meer bij ons mogen ko- 
men maar rechtstreeks

de lijst van de sociaal 
raadsman staan."
Wij؛"Hoe gaat de beta- 
ling nu eigenlijk". 
Ineke؛ "Er komt bijv. 
iemand bij ons voor ad- 
vies of een procedure 
(echtscheiding,ontslag 
enz.), in geval er een 
procedure nodig is moet 
men een bewijs van on- 
vermogen tonen en in 
geval van een advies 
meestal niet meer dan 
een loonstrookje of zo. 
Wij vragen het buro 
voor rechtshulp dan of 
we voor hem of haar op 
mogen treden en zij ge- 
ven o^s dan een toe- 
voeging, wat betekent 
dat éën van de advoka- 
ten op kan gaan treden 
voor z ،n cliënt. Als de 
zaak af is, declareren 
we de kosten bij de

rechtbank en krijgen 
dan via de griffie uit- 
betaald. Het geld dat 
binnenkomt wordt ge- 
lijkelijk verdeeld over 
ons allemaal ©n daar- 
naast moet er de huur, 
de elektriciteit, de 
kopiëermachine enz. van 
betaald worden. Het is 
natuurlijk kielekiele, 
je zitmetz*n allen op 
het minimum en om daar 
niet onder te komen 
moet je eigenlijk zo- 
veel mogelijk toevoe- 
gingen binnen zien te 
krijgen en dat kandan 
weer leiden tot gebrek 
aan tijd om strukture- 
lere dingen te gaan 
doen. Het rare is bo- 
vendien dat je betaald 
wordt per type zaak,on- 
geacht of je daar nu 
twee of twintig uur aan

HET IS TOCH WAANZIN OM ETS AF TE BREKEN
WAAR HEEL GROTE BEHOEFTE AAN IS
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HOUDEN VAN IS N IE T  GE

ء م س ء ء ه ذ أ ت ء م س ا ق ؛ عا 'TflEKKfcn ء صا ^ء©ئ
winnersbeginsel'. In 
een ekonomische eenheid 
kunnen zowel vrouwen 
als mannen kostwinner 
zijn, maar wel diegene 
die het meeste geld in- 
brengt. En in de prak- 
tijk is het nog altijd 
zo dat mannen meer werk 
en beter betaald werk 
hebben dan vrouwen en 
zijn mannen dus bijna 
altijd kostwinner. 
Daarom zijn en blijven 
vrouwen de dupe van de 
oude en nieuwe sociale 
wetten.

De praktijk
Enkele voorbeelden van 
de bijstand die nu al 
spelen (ambtenaren lo- 
pen al vooruit op de 
nieuwe wetten):
Een vrouw vroeg bij

een huis wonen ver- 
plicht worden voor el- 
kaar te zorgen en el- 
kaar financieel te on- 
dersteunen.
Dus je hebt als indivi- 
du (vrouw of man) niet 
zomaar recht op een uit- 
kering. Er wordt altijd 
eerst gekeken hoeveel 
geld de (leef)eenheid, 
de anderen verdienen 
Als dat boven een be- 
paald bedrag is, dan 
krijg je als individu 
geen uitkering.
Maar waarom worden 
daarover alle vrouwen 
kwaad?
Dan zijn we aangekomen 
bij het belangrijkste 
punt van de nieuwe İ- 
deeën van de regering. 
Dit is het woord 'kost- 
winner1 en het 'kost-

Onder deze titel was er 
18 sept. een aktiedag 
georganiseerd. Er waren 
zo ٠٨ 500 vrouwen bij 
elkaar gekomen. Zij wa- 
ren allemaal kwaad of 
ongerust over de nieu- 
we regeringsplannen 
voor de sociale wetge- 
ving. Wat hangt er nu 
weer boven ons hoofd??

¥oor 1985
De EEG heeft al in 1978 
besloten dat alle dis- 
kriminerende wetten 
veranderd moeten wor- 
den; dus ook die wetten 
die vrouwen benadelen. 
Prima dus. In andere 
europese landen is bv. 
het zwangerschapsver- 
lof en het voeden van 
kinderen op het werk al 
veel beter geregeld dan 
in Nederland. Nederland 
heeft tot nu toe nog 
bijna niks gedaan, maar 
het moet wel voor 1985 
klaar zijn.
Door deze verandering 
dachten we als vrouwen 
eindelijk zelfstandig 
recht te hebben op bv. 
WWV en bij stand; iets 
waar we al jarenvoor 
vechten. D&t we einde- 
lijk gezien zouden wor- 
den als zelfstandige 
mensen en niet als aan- 
hangsel van een man.

Nieuwe woorden
Maar nee, de mannen van 
de regering hebben an- 
dere plannen. Ze hebben 
nieuwe woorden uitge- 
vonden als ekonomische 
eenheid en leefeenheid. 
Daarmee bedoelen ze dat 
mensen die getrouwd 
zijn of samenwonen of 
met meerdere mensen in

6
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LIJK AAN ONDERHOUDEN
moet voor de rechter 
komen omdat ze de EEG- 
besluiten niet nakomt 
(sociale wetten mogen 
(vrouwen) niet diskri- 
mineren) ٠

-op prinsjesdag hebben 
vrouwen in Den Haag ak- 
tie gevoerd onder het 
motto "Vrouwen trekken 
de krisis", enz.

M eer inform atie
En nu maar hopen dat 
veel vrouwen hieraan 
meedoen om dit soort 
kwalijke wetten tegen 
te houden. Meer infor- 
matie is te vinden in 
het boekje "Houden van 7؛ 
onderhouden". Dit is te 
te bestellen voor 7 م,- 
op gironr. 3912529 
t.n.v.MCortens post- 
bus 15002, A *dam. Mee- 
doen kan via ,Vrouwen 
in de bijstand', c. 
Burgers, Bos en Lommer- 
weg 67*', A*dam.

vol hebben met emanci- 
patie, het.zelfstandi- 
ger worden-van de vrouw.

Allerlei akties
Daarom en nog om veel 
meer gevolgen van deze 
nieuwe wetten waren op 
18 sept. 500 vrouwen bij

ışwwm

02ء-قبةء,و4‘

elkaar. Er zijn die dag 
ook allerlei akties ge- 
pland zoals:
-boze brieven naar 
kranten en politici, 
-de nederlandse staat

stand aan en woonde in 
een woongroep. De amb- 
tenaar ging ervan uit 
dat zij het huishouden 
deed voor de woongroep 
(moderne huisvrouw) en 
dat de anderen in die 
groep haar in ruil voor 
haar huishoudelijk werk 
kost en inwoning moes- 
ten geven. Dus de vrouw 
werd gekort op haar uit- 
kering. Zo kan het werk 
binnen en buitenshuis 
nooit eerlijk verdeeld 
worden.
Een ander voorbeeld is 
een vrouw die gekort 
werd op haar uitkering 
omdat ze haar zieke 
vriendin tijdelijk in 
huis nam om haar te ver- 
zorgen. Haar vriendin 
moest maar kost en in- 
woning betalen. Een 
straf voor medemense- 
lijkheid.
Zo worden bezuinigingen 
doorgevoerd over de rug 
vakvrouwen. Terwijl ze 
in Den Haag hun mond

NIEUWBOUW KERMISTERREIN KOMT
Na anderhalf jaar plan- 
nen en rekenen, praten 
en be s1i s s ingen nemen 
gaat er in februari be- 
gonnen worden met de 
nieuwbouw op het Ker- 
misterrein. Er is een 
aannemer gevonden die 
het plan voor het be- 
schikbare geld uit wil 
voeren,zodat begin 1984 
de eerste buurtbewoners 
die vanwege de stads- 
vernieuwing moeten ver- 
huizen, hier hun intrek 
kunnen gaan nemen.
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tegische redenen ver- 
tellen we lekker niet 
in de buurtkrant wat we 
ermee gaan doen. In 
ieder geval komen we op 
26 oktober weer bij 
elkaar met de deelne- 
mers aan de aktie.
Wilt u informatie of 
zelf meedoen, neem dan 
kontakt op met Anneke 
Paehlig in buurthuis 
de Reiger, tel845676 ؛ 
We houden u op de hoog- 
te!

de bewoners-Namens 
groep:

Alma Jongerius.

AKTIENIEUWS
werd de huur weer te- 
rug gestort.
Naar aanleiding hiervan 
namen we kontakt op met 
onzeadvokaat. Om stra-

20 GULDEN 
is genoeg
voor deze 
s^pwoning

Nieuws over de f.20,- 
aktie!
30 Bewoners van sloop- 
panden aan het Fred٠ 
Hendrikplantsoen,Lode- 
wijk Tripstraat en Fa- 
gelstraat, betalen
sinds 1 september nog 
maar f. 20,-gilden huur 
omdat ze vinden dat 
hun woningen niet meer 
waard zijn. Bovendien: 
de eigenaren doen wei- 
nig of niets meer aan 
onderhoud en de bewo- 
ners draaien op voor 
de kosten om de woning 
leefbaar te houden. 
Inmiddels zijn ons 4 
reakties van huisei- 
genaren bekend.Er werd 
gedreigd met incasso- 
buro*5 en in êën geval

voor al uw sanitair
ه م ٠» س  Het Zelf Art.

o .a . DOUCHEGORDIJNEN 
BADMATTEN - MENGKRANEN ETC.

loodgieter
REVE

 3 ءس؛ااامااالاا-
straat 15

lers-tweewielers-tweewielers-tweew

GROENEWOUD
2e Hugo de Grootstraat ٦ 2 

A m s t e r d a m
■ ■ ٠  specialist ■ ■ ■

in merkrijwielen en brommers
٠٠ ٨٧  ̂B H I

REPARATIES gereed binnen 24 uur 
GEBRUIKTE fietsen en brommers 
(tweede hands mët garantie)

whter komt eraan
Breng uw rijwiel naar onze zaak 

voor een tyINTERBEURT. Wij 
kontroleren uw rijwiel volledig, 

zodat u zonder storingen 
de winter door komt.

PEUGEOTGAZELLE
telefoon: 020 - 8 4  42 70
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PRIJSVRAAG ting is er wel voor- 
stander van dat het bad- 
huis verdwijnt, zodat 
er, in overleg met de 
omwonenden een mooie 
binnentuin kan komen. 
En dan zijn er nog de 
mensen die vinden dat 
het badhuis wel weg mag, 
maar dat het gebouw er- 
gens anders voor ge- 
bruikt moet worden,zo- 
als een £ietsenstal- 
ling, een restaurant of 
een andere eetvoorzie- 
ning. u ziet, zoveel 
hoofden, zoveel zinnen 
Heeft uwensen of ideeën 
maak deze dan tijdig be- 
kend, bijv. door een 
briefje naar de buurt- 
krant te sturen. Uit- 
eindelijk zal de raad 
beslissen wat er moet 
gebeuren met het bad-
Tot slot de nieuwe 
prijsvraag: oplossin- 
gen opsturen naar de re- 
daktie-adressen of naar 
De Reiger.

Ad van Heeswijk

Maar wat gaat er dan met 
het badhuis gebeuren ? 
Alle woningen in het 
omliggende blok krijgen 
een douche, zodat daar 
vandaan minder mensen 
zullen komen, ©ok on- 
dervindt het wel enige 
concurentie van het 
badhuis in het Marnix- 
bad (1e verdieping) ,dat 
druk bezocht wordt.Het 
probleem dââr is dat je 
enkele trappen op moet, 
zodat zeker voor mensen 
die minder goed ter been 
zijn het badhuis in de 
van Houweningenstraat 
nog steeds van belang 
is. ©m deze reden is de 
gemeentelijke dienst 
die over het badhuis 
gaat nog niet van plan 
het te sluiten, maar in 
het kader van de be- 
zuiniglngen weet je 
maar nooit.
De dienst volkshuisves-

ء ق ق س1ج

Wederom moest het lot 
beslissen wie van de 
goede inzenders van 
onze fles wijn mag gaan 
genieten. Deze keer is 
dat dan M.van Dijk van 
de Hugo de Grootkade. 
Het zal wel niet ieder- 
een bekend zijn geweest 
dat tussen de nrs.62 en 
64 in de van Houwenin- 
genstraat een doorgang 
is die leidt naar het 
gemeentelijk badhuis. 
Boven de toegangsdeur 
van het badhuis is een 
tegel-tableau met het 
opschrift BADEN, waar- 
van de prij svraag VO- 
rige keer een gedeelte 
liet zien.
Het blok woningen waar- 
in het badhuis ligt 
wordt op dit momentgerenoveerd.156 wonin- 
gen zijn al opgeleverd 
en men werkt nog pre- 
cies volgens schema zo- 
dat,wind en weder die- 
nende eind april 1983 
de totale renovatie 
voltooid zal zijn.

WAAR IS  D IT
م

VERBODEN ا؛ق؛ءف
SPEELTERREIN



dag om kwart over vier 
en het kost 3 kwartjes. !؛ 
In buurthuis 't Tref-I 
punt, 3e Hugo de Groot“ 1؛

BUURTHUIS■ 
LUNCH I
Binnenkort ل  er weerB د
een buurthuislunch in■ 
buurthuis de Reiger ٠■  
We gaan dan gezelii. 
met elkaar een hapje■ 
eten en praten over dé■ 
bezuinigingen. ■
Wat betekenen de bezui-■ 
nigingen nu heel kon-H 
kreet voor het buurt-■ 
huis. Heeft u belang-■ 
stelling? Bel ons dan■ 
even voor de da tuin. ٠  
Tel. 845676. . Bj

SOPRANEN I 
GEZOCHT I
Het dameszangkoor in de. 
Reiger zoekt sopranen،■ 
Het koor repeteert 0ء م  
woensdagochtend van ٦0-■ 
12 uur. Soms zijn er ook■ 
uitvoeringen (o.a. in■ 
bejaardentehuizen).In-■ 
lichtingen: De Reiger, ٠  
van Reigersbergenstr.■ 
65, tel. 845676. ■

WILLIGERS
Buurthuis De Reigerl 
krijgt regelmatig tel 
horen dat er mensen ̂

 zijn die wel naar een؛
 gezellige avond of mid؛-

dag willen komen, maarl 
dat niet kunnen omdats 
ze slecht ter been zijn.l 
Het buurthuis wil daarl 
wat aan doen. De Reigerl 

 is goed toegankelijk,إ
 ook voor rolstoelge؛-
 bruikers en er is een؛

lift naar de 'qrotel zaal'. I 
 Mensen, die hiervoor؛
 belangstelling hebben,إ

en zij die willen helpeni 
bij de organisatie kun-J 

 nen even bellen naar dé؛
,Re iger, te1.84.56.76 
.vragen naar Be^ of Ad

25 oktober a.s, een a- 
vond in het Mozeshuis 
(bij de Mozes en Aaron- 
ke^k). Twee Indianen 
(Larry Anderson en Lo- 
ran Thompson) zullen 
spreken over grondstof- 
fendelving (uranium) en 
Watervervuiling. Tus- 
sendoor zal de film 
1Handenosannee ٠ ge- 
draaid worden die door 
Irokezen gemaakt is. 
Fred Muller 
Fr. Hendrikstr. 142' 
tel: 84.29.11.

SLACHT
OFFERHULP
De stichting filachtof- 
ferhulp helpt slacht- 
offers van misdrijven. 
Zij heeft een team van 
vrijwilligers in West, 
Noord en Oost.
Het adres is: Kleine 
Gartmanplantsoen ٦ 0' 
tel: 22.84.41.

DANS
Kinderen van 6 jaar en 
ouder kunnen op woens- 
dagmiddag in het Tref- 
punt komen dansen, Sa- 
men met Thea en andere 
kinderen kun je dan op 
muziek of door een ver-l 
haaltje gaan dansen.I 
Het is echt heel gezel-؛ 
lig, maar het zou leu- 
ker zijn als er meer 
kinderen zouden komen. 
Het is van 2إ  tot 3؛ 
uur en het kost ٦٥ gul- 
den per maand. In Tref- 
punt, 3e Hugo de Groot- 
straat 5.

KINDER

SCHAAK
©p 5 oktober is de 
schaakklup voor kinde- 
ren van 8 tot 13 jaar 
begonnen. Het is niet 
zomaar een potje scha- 
ken, je krijgt ook les. 
Gilles helpt je hele 
slimme zetten te beden- 
ken en misschien kun je 
hem na een paar lessen 
ook nog wat leren.
Het is op dinsdagmid

'ER IS ALTIJD WAT
di. 26 okt. bijeenkomst f.20,- aktie, 8 uur. ا
WO. 27 okt. buurtbijeenkomst over huren ا
ا do. 28 okt. platform ui^eringsgerechtigden:؛
ر .Za. 6 nov. rommelmarkt, 11 u. in de Reiger:؛
zo. 7 nov. kopij voor de buurtkrant inleverenj:؛
:ma. 15 nov. buurtbijeenkomst voor uitkerings- I

gerechtigden, 8 u. in de Reiger. ؛
:WO. 17 nov. 8 ٧٠ buurtbios in de Poort 
zo. 21 nov. vandaag ول het 1 jaar geleden

BUURTAGENDA
e^ ^ o o ^ [ ^ b u u ^ a g e n d ^ ^ ^ ^ v e ^ r ^ v ö ö r l؟؟ul؟ju^s 

I zondagavond. 7 november bij een van de redaktieï 
؛adressen (zie pag. 3.) ؛

İTekst onder verantwoordelijkheid van de
het weer een gezellige 
dag wordt met een bar 
met koffie en broodjes, 
een Rad van Avontuur met 
mooie prijzen, een ver- 
rassing voor de kinde- 
renen natuurlijk een 
hele hoop mooie, grote 
en kleine, malle en nut- 
tige dingen en dinge- 
tjes om voor weinig geld 
te kopen.
Mensen die spullen wil- 
len inleveren voor de 
rommelmarkt kunnen dat 
doen in de Reiger op het 
kantoor van maandag t/m 
vrijdag tussen 10 en 16 
uur.
We kunnen van alles ge- 
kruiken: huisraad, kle- 
ding voor volwassenen 
en kinderen, speelgoed, 
boeken, platen, puzz- 
les, prulletjes, enz. 
Graag wel alles schoon 
en heel (m.n. de kle- 
ding) en vooral géén 
ouwe schoenen]
De Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65.

BUURTBIOS
DATUM EN TIJD:
wo. 17 nov. 20.00 uur.
TITEL:
Les Vacances de mon- 
sieur Hulot van Jacques 
Tati. Een komische film 
PLAATS:
Kerkzaal van verpleeg- 
huis de Poort, Hugo de 
Grootkade 20. (Ingang 
naast het Trefpunt). 
KOSTEN؛ f. 3,50. 
ORGANISATIE:
Buurthuis *t Trefpunt, 
Werkgroep Kerk en buurt 
Buurthuis deReiger.

BUURT
RADIO

،Radio STAD wil door men- 
(sen uit de Hugo de 
(Groot- / Staatslieden- 
(buurt een live-uitzen- 
(ding laten verzorgen, 
lergens in de tweede 
(helft van november. 
İSTAD denkt aan een uit- 
Izending van twee uur. 
(Buurtbewoners en buurt- 
(groepen die daar aan 
(mee willen doen, b±j- 
(voorbeeld door O’p te 
Itreden of wat dan ook, 
(worden verzocht zich 
(in verbinding te stel- 
(len met de buurtkrant 
((tel. 860713 of 864936) 
|of met buurthuis De Rei- 
(ger (tel. 845676, vra- 
(gen naar Anneke of Ad.

HELP!

I B E ^ A R D E N

De wijkpost voor be(- 
jaarden houdt elke( 
maandagochtend spreek(- 
uur in De Reiger, van( 

.):half tien tot elf uur 
 :٧ kunt daar terecht؛
أ voor informatie over؛  
•:allerhande regelingen . 

waarmee u als ouderen:؛ 
:;te maken heeft of kunt 
أ krijgen ٠ Bettie Bi jma:؛  
 ؛ zal u graag ontvangen:؛.
: Van Reigersbergenstr؛:.

In d i a n e n
:Dé Stichting NANAl”(Ne-: 
.derlandse Aktiegroep. 
:Noord-Amerikaanse In- 
::dianen) organiseert op

We vragen voor het kin-؛ jderwerk *"nogTtfênsen om 
lons te helpen bij de 

(schaakklup op dinsdag- 
-4-Imiddag en bij de "na 

lopvang" op donderdag- 
-Imiddag. Als je daar in 

teresse voor hebt of؛ 
iets over wil vragen,؛ 

-Ikun je bij Lia of Gil 
les terecht. Buurthuis؛ 

842473.t Trefpunt, tel'ا

İVOLLEYBAL
lledere woensdagavond 
Ivanaf half negen kan er 

!gevolleybald worden in 
Trefpunt ٠̂ (buurthuis 

(Soms doen we ook wat 
(aan training en meestal 

is er na afloop nog een؛: 
drankje in de bar.:؛

?:Op het moment zoeken we 
weer nieuwe leden. Het؛: 

.::kost ƒ1,25 per keer 
Kom eens kijken in 't?؛ 

•:Trefpunt, 3e Hugo de 
.5 :;:Grootstraat

ROMMEL 
MARKT
Op zaterdag 6 november: 

^wordt in de Reiger weer 
een rommelmarkt gehou؛ : - 

::den, van 11 uur 's mor- 
>gens tot 3 uur 's mid:-
:::Het is de bedoeling dat



Buurtkrant Hugo de Groot

VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN
een vergadering van het 
Platform voor Uitke- 
ringsgerechtigden in 
het gebouw van de Werk- 
lozen Belangen Vereni- 
ging, Gelderse kade 
101. Iedereen is daar 
van harte welkom I 
Voor inlichtingen over 
de petitie en over het 
Platform kuntu terecht 
bij het sekretariaat: 
Rozengracht 105, tel. 
255053 (van woensdag 
t/m vrijdag van 10-16 
uur) of bij de kontakt- 
persoon voor onze buurt

van Bouw- en Woningtoe- 
zicht.
Amsterdam kent zo'n
150.000 partikuliere 
huurwoningen. Een groot 
deel daarvan wordt niet 
of slecht onderhouden. 
Ieder jaar neemt dan ook 
het aantal weigeraars 
van de huurverhoging 
toe. Dit jaar waren dat 
er in Amsterdam rond de 
30 . 000 . Echter, in de 
praktijk heeft het wei- 
geren van de huurverho- 
ging meestal niet ten 
gevolge dat de huisei- 
genaar zijn onderhouds-

h u u r v e r :
Op woensdagavond 27 ok- م
tober om 8 uur in buurt- إ
huis De Reiger is er een إ
buurtvergadering voor إ
alle buurtbewoners die l
dit jaar de huurverho- 7 
ging hebben geweigerd.
De avond wordt georga- ا
niseerd door het Huur- ; 
comité. Programma:
1. u heeft de huurver-

dige uitkering op het 
minimumnivo ongeacht 
zijn/haar samenle-
vmgsvoria.
4. Geen verdere buro- 
kratisering en kontrole 
maar inspraak van de 
uitkeringsgerechtigden 
ü kunt uw handteken ing 
onder deze petitie 
zetten in buurthuis 
't Trefpunt of De Rei- 
ger en op tal van an- 
dere plaatsen in de 
stad.
Op donderdag 28 oktober 
om 8 uur 's avonds is er

Door het OBASA (Over- 
leg Bundeling Aktie- 
groepen Stadsvernieu- 
wing Amsterdam) is uit- 
gegeven de brochure 
'Klachten? Je kunt je 
huisbaas dwingen!1. In 
deze brochure wordt in- 
gegaan op de mogelijk- 
heden die bewoners of 
bewonersgroepen hebben 
om hun huisbaas te dwin- 
gen zijn bezit behoor- 
lijk te onderhouden. 
Informatie wordt gege- 
ven over o.a. het aan- 
spannen van een kort ge- 
ding en het inschakelen

Is het niet onbegrijpe- 
lijk dat er in het op 
vier na rijkste land 
ter wereld de perspek- 
tiefloosheid, de angst 
en machteloosheid zó 
sterk toenemen? Er is 
in ons land, in onze 
buurt, een hoop verbor- 
gen armoede en dat 
lijkt nog veel erger te 
worden. Vele honderd- 
duizenden zijn afhan- 
kelijk van een uitke- 
ring onder het be- 
staansminimum. Vele 
honderdduizenden ande- 
ren leven met een grote 
inkoniensonzekerheid.

Petitie
Het Platform voor 
Uitkeringsgerechtigden 
vindt dat het zo niet 
langer kan en is daar- 
om begonnen met handte- 
keningen te verzamelen 
onder een petitie die 
naar de regering en het 
parlement zal gaan. In 
de petitie staat dat de 
ondertekenaar(ster)er- 
van overtuigd zijn dat 
minimaal aan de volgen- 
de eisen moet worden 
voldaan OKI een mens- 
waardig bestaan te ga- 
randeren;

Eisen
1. Voor de uitkeringen 
op bijstandsnivo moet 
er ƒ 400,-per maand bij 
ter handhaving en ver- 
betering van de koop- 
kracht.
2. Handhaaf de huidige 
koppeling van de uit- 
keringen aan de loon- 
ontwikkeling en aan het 
laatstverdiende loon- 
nivo.
3 ٠ Ieder individu heeft 
recht op een zelfstan
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ARTOTEEK
gehouden worden«
Uit een enquete, maar 
٠©^ uit andere gegevens 
blijkt dat er in Oud- 
West veei beiangstei- 
ling is v©©r de vesti- 
ging van een artoteek ٠ 

Ook gemeenteraadsleden 
en de afdeling kunst- 
zaken van de gemeente 
voelen veel voor een ar- 
toteek bij het wester- 
park. ©p dit moment be- 
staan er al twee in Am- 
sterdam؛ in Osdorp en 
in Noord. Volgend jaar 
komt er êên in de Oos- 
terparkbuurt. De arto- 
teek bij het westerpark 
zou de vierde kunnen
Voor verdere informatie 
Ferd van Dieten, tel. 
841310 en Agnes van Gen- 
deren, tel. 820995.

Sinds een poosje is er 
een overleg tussen een 
aantal buurten (waarbij 
ook onze büurt betrok- 
ken is} over de uitbrei- 
ding van het westerpark 
en de herbestemming van 
de gebouwen van de voor- 
malige gasfabriek. Er 
worden plannen gemaakt 
om in die gebouwen o.a. 
een kinderopvang, een 
sporthal, atelierruim- 
tes en woongroepen te 
vestigen. Ook is er een 
plan voor een ARTOTEEK. 
Een artoteek is een cen- 
trum waar je tekenin- 
gen, sohilderijen gra- 
fiek, beeldjes, e.d. 
kunt bekijken en lonen. 
In een artoteek kunnen 
ook tentoonstellingen 
over beeldende kunst en 
kunstzinnige projekten 
voor scholen en buurten

FIETSEN & BROMMERS
zelvers ٠ Jos verzorgt 
de werkzaamheden in de 
werkplaats. Angela doet 
de winkel, de stalling 
en verzekeringskwes- 
ties. Behalve nieuwe 
zijn er ook gebruikte 
fietsen en brommers te 
koop.

Kortgeleden nam Edwin 
Groen rijwielhandel 
Groenewoud in de 2e Hu- 
godeGrootstr. 12 over. 
Hij gaat de nadruk leg- 
gen op reparatie van 
fietsen en brommers en 
op de verkoop van on- 
derdelen voor doe-het-

Ton van Rijn, tel. 
82.53.39.

Buurtavond
In dit kader wordt er 
ook een buurtvergade- 
ring gehouden op maan- 
dag 15 november om 20 
uur in buurthuis De Rei- 
ger. De avond wordt ge- 
organiseerd door uit- 
keringsgerechtigden in 
samenwerking met het 
buurthuis. Het program- 
ma staat nog niet vast. 
Let daarom op stencils 
in uw brievenbus en op 
de affiches.

DWINGEN
plicht wël nakomt. Wil- 
len bewoners dat berei- 
ken, dan moeten andere 
wegen bewandeld worden. 
Daarover geeft de ge- 
noemde brochure prak- 
tiese adviezen.
De brochure kost twee 
kwartjes + eventuele 
portokosten en kan wor- 
den besteld bij het 
OBASA, Prins Hendrik- 
laan 52, 1075 BE, Am- 
sterdam, of telefonies 
(765351), vragen naar 
Hokon.

HOGING GEWEIGERD? EN VERDER?
huurverhoging: kom op 
?7 oktober naar De Rei- 
ger, van Reigersber- 
genstraat 65.

huurverhoging ge- 
weigerd, maar u wilt 
66k dat er iets aan 
het achterstallig 
onderhoud wordt ge- 
daan, dan kunt u op 
deze avond informa- 
tie krijgen hoe u uw 
huisbaas tot onder- 
houd kunt dwingen ٠ 

Weigeraar(ster)s van de

hoging geweigerd 
d.m.v. het opsturen 
van een formulier٠ 
Hoe gaat de procedu- 
re dan verder? Daar- 
over kuntu informa- 
tie krijgen.

2. Toneelgroep ALARM 
komt met een toepas- 
lijk toneelstuk.

3. Stel: u heeft de

13



Buurtkrant Hugo de Groot

WEDUWENHOF geschreven n.a.v. het 
100-jarig bestaan.
Het boekje geeft in 
prettig leesbare taal 
en via anekdotes een 
indruk van het leven 
op de Weduwenstichting 
ل  -tijden van de dia ذ
konale armenzorg.
Het is tegen kostprijs 
verkrijgbaar bij boek- 
handel Reyndorp, Nas- 
saukade 121 of door 5 
gulden óver te maken op 
postgiro 3618059 van j . 
Faasse, 1e Hugo de 
Grootstraat 13•؛؟, onder 
vermelding van "boekje" 
Als u bui؛cn de buurt 
woont, moet u ƒ7,-- 
stort^ i.v.m. de por- 
tokosten.

Alma Jongerius.
ا2 و ة ", dat door jonge 
bewoners vail hét we- 
duwenhof je in de 1e Hu- 
go de Grootstraat is

Bijna 200 exemplaren 
zijn reeds verkocht 

de We؛ " -van het boekje 
- 1882 duwenstichting

WIJKWELZIJNSPLAN
maken we daarmee dui- 
delijk wat er naar on- 
ze mening in de nabije 
toekomst op dat gebied 
in de buurt moet gebeu- 
ren. De gemeente zal 
daar bi j verder overleg 
en bij èventuele akties 
terdege rekening mee 
moeten houden ٠ Praat 
op 25 oktober ^ee over 
het wij kwelz ij nsplan.

Hans Hartman

Tijdens de braderie op 
9 oktober rond de Clerq- 
straat vierde slagerij 
Wegman haar 100-jarig 
bestaan. Een opmerke- 
lijk feit, mede omdat de 
zaak steeds van vader op 
zoon is overgegaan.
In 1882 begon over- 
grootvader Wegman een 
slagerij in de van 01-

in een buurt. Beslis- 
singen daarover worden 
vaak buiten de buurt 
om genoegen en beant- 
woorden daarom soms 
niet aan de behoeften. 
De buurt kan zelf bete- 
re oplossingen béden- 
ken. De gemeente vindt 
nu ook dat buurten daar 
het recht toe hebben. 
Verder wordt het wel- 
zijnswerk getroffen 
door be zuinig ingen ٠ Een 
aktieve opstelling van 
de buurt kan verdere 
afbraak tegengaan. 
Goede welzijnsvoorzie- 
ningen kunnen niet de 
problemen in een buurt 
oplossen, zij kunnen 
wel hulp betekenen voor 
alle soorten buurtbe- 
woners (bejaarden, men- 
sen met lage inkomens, 
buitenlanders, jonge- 
ren) ٠
Als het plan door de 
buurt aanvaard is, dan

Vorige week verscheen 
het wijkwelzijnsplan 
1982. Het is opgesteld 
door de Werkgroep Wijk- 
welzijnsplanning en 
aangevuld door de amb- 
telijke projektgroep. 
Omdat de samenstel- 
(st)ers veel waarde 
hechten aan op- en aan- 
merk^gen van buurtbe- 
woon(st)ers, hebben zij 
een buurtavond over het 
wijkwelzijnsplan geor- 
ganiseerd: op maandag- 
avond 25 oktober om ة  
uur in buurthuis De 
Reiger, van Reigersber- 
genstr. 65. Het plan 
ligt ter .inz.a.g.e in de 
buurthui zen ‘t,Trefpunt 
en De Reiger.
Klub- en buurthuiswerk, 
maatschappelijk werk, 
kinderopvang, bejaar- 
denvoorzieningen en 
sportakkomodaties zijn 
van groot belang voor 
een goed leefklimaat

100 JAAR

14
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OPENINGSFEEST
إل؛ء ;- م س ص

WEGMAN
denbarneveldtstraat nr 
61. In 1924 kwam de win-

zelf was het ook ء ه ^ 
fantastisch؟: dag. Vain- 
wege het jubileum had- 
den we er natuurlijk ex- 
tra aandacht aa'n بم'ي ■-
steed."
Zo kon men er zelf worst 
snijden٠ Was het pre- 
cies 3 ons, dan mocht 
je het gratis meenemen ٠ 
Hetzelfde gold voor de 
kaas. Ja/...kaas؛ De 
slager gaat met z 'n tijd 
mee.

Alma Jongerius

de bez ienswaardigheden 
Sinds eeh ء.فءي of wat 
zit de 4e Henk Wegman in 
de zaak. Maar ook Weg- 
man senior is er nog 
vaak: "als er iemand op 
vakantie is, dan worden 
de oudjes weer van stal 
gehaald." Ik krijg niet 
de indruk dat hij dat 
erg vindt.Integendeel. 
Henk junior: "de brade- 
rie was een groot SUC- 
ces ، Dat moet vaker her- 
haald worden. Voor me

kei op de hoek De Clerq- 
Straat/Da Costakade. 
!!et interieur (Amster- 
damse School) is in al 
die tijd gelukkig wei- 
nig veranderd. Een te- 
geltableau, een prij- 
zenkast en een origine- 
le koeling behoren tot

15



Buurtkrant Hugo de Groot

GROTE GEZINNEN MOETE

gelzetter vond dat het 
beter was als een veel 
groter stuk gedaan 
werd. De huisbaas vond 
het veel te duur maar 
hij wilde wel de helft 
betalen als wij de an- 
dere helft betaalden. 
Toen hebben we een ti jd 
lang ƒ 8,50 huur be- 
taald.
Wij: Was het huis groot 
genoeg voor 12 kinde- 
ren?
"Ja dat ging wel. De 
benedenhuizen hebben 
hier twee etages:(be- 
neden ligt lager dan de 
straat. Daar was de 
keuken en de woonkamer, 
waar ook de ouders 
sliepen in een opklap- 
bed.

Sjarteren
Boven sliepen de kinde- 
ren. Een bed in het 
zij-kamertje achter 
(waar nu de keuken is) 
twee 2-persoonsbedden 
en een klein bed in de

Hetty Hengeveld vroeg ons in ] ٧٨؛ت  ”Hoe was 
dat nou hier op de etages wonen (vroeger) 
met veel kinderen . Dat viel zeker niet mee!?” 
٠٨٦ daarover te praten,gingen we bij mevrouw 
van Kooten (80) langs. Zij woont al 45 jaar 
in de buurt en had 12 kinderen . Ook haar 
dochter (46) was bij het gesprek aanwezig.

die grote gezinnen. 
Maar later kreeg ik al- 
tijd te horen: wat had 
u toch een keurig ge-
"Deأ huur was ƒ 8,25 per 
week en dat was niet 
goedkoop als je weet 
dat mijn man ongeveer 
ƒ 20,- per week ver- 
diende (41% huur). Je 
had toen geen huursub- 
sidie en geen kinder-'
De "keuken moest hoog- 
nodig betegeld worden. 
De huisbaas wilde al- 
leen een klein stukje 
laten doen, maar de te

"Mijn man had in ''37-, 
toen hij door de Van 
©ldenbarneveidt-straat 
fietste, gezien dat het 
huis te huur was. Ik 
ging mee om te kijken. 
Toen ik het huis gezien 
had dacht ik: wat een 
groot huis, dat krijgen 
we nooit..Maar de huis- 
baas zei؛ grote gezin- 
nen moeten ook kunnen 
wonen.

keurig gezin
Sommige buren dachten 
daar anders over. die 
zeiden dat de straat 
wel achteruitging met

16
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N ٠ ٠ ^  KUNNEN WONEN
boodschappen voor het 
weekend waren gedaan ئ 
het vlees werd gebra- 
den. De kinderen zaten 
op de aanrecht en de 
anderen om de tafel; 
ieder had z'n werkje, 
de klusjes werden ge- 
daan, de schoenen ge- 
poetst. Haar dochter 
bewaart er de mooiste 
herinneringen aan; 
"Moeder stond gehakt 
te braden. Als het 
twaalf uur was kregen 
we allemaal een boter- 
ham met een dikke plak 
gehakt, lekker dat dat 
was إ
Ik heb van mijn leven 
niet meer zo gelachen 
als op die vrijdag- 
avonden." Jan Kuijk.

bij een nichtje van- 
daan, waar ,je blij mee 
was. Met ؛Sinterklaas 
kregen de kleintjes een 
lap flanel; dan had je 
met Kerst weer een 
nachtpon voor het hele 
]aar.
"Voor de jongens kocht 
ik stalen manchester op 
de Ten Kate markt, waar 
een kennis van mijn man 
broeken van knipte، En 
dan heb ik dag en nacht 
truien zitten breien 
(zucht) oke, ik zou die 
tijd niet meer terug- 
willen. Dat gun ik geen 
mens------

Feest
Vrijdagavond was het 
hele gezin altijd kom- 
pleet in de keuken. De

achterkamer, een 2-per- 
soonsbed in de tussen- 
kamer en twee 2-per- 
soonsbedden vóór.Later 
hebben we wel moeten 
"sjarteren": een zoon 
heeft na zijn huwelijk 
in de voorkamer inge- 
woond. Ze hadden niet 
alleen geen huis, maar 
ook geen meubelen. Toen 
de jongens na de oorlog 
uit Duitsland terug- 
kwamen hadden ze niks."

Lap flanel
Het was een heel pro- 
bleem om de kinderen te 
kleden. De dochters 
konden al heel jong 
zelf kleren naaien. Al- 
leen bij een trouwerij 
kreeg je wel eens wat 
nieuws، Of er kwam wat

GYM
DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING EN 
WADO KAI KARATE. INL. TEL: 1 7 17 5 2 .  

OMG. FRED. HENDRIKPLANTSOEN



MARIA VOEDINGS
ANNELIES . WIJZER م

n؛ Heten u welkom 
BUURTCAFÉ ^٧

BROOD,KAAS,EIEREN, 
M E ^, GROENTEN EN 
FRUIT: ALLES VAN 
BIOLOGISCH/DYNAMISCHE 
KWALITEIT

TOT ZIENS!
dinsdags gesloten

^ ٠^٧  de Grootplein 20

T IS J E E K S ،
s n u u tn E

Klagen over ك die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen؛ Dat helpt. Met z’n allen.
’t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
st-ad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen wehet schoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ”het” in 
de goot te doen, zet de zak dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk,"ء م  en ze doen het graag!
ت1 =د
/TflD/REiniGMG flm/TEROflm 2e Hugo de Grootstraat, te). 84 91 ءة.



Usleutelttochnietzelf 
aangasappamten?

er voor om  gasapparaten aan te slu iten ؛ة werk vooreen  vakm an. Die ؛ة Dat
er graag m eer over. ٧ e  onderhouden . Wij van het G asbedrijfvertellen؛ en 

jd terecht voor folders, inform atie en persoonlijk advies over؛t؛a ٧ Bij o n s kunt 
alles w at niet gas en veiligheid tc maken heeft. Kom eens langs. Schrijven of

.bellen kan ook

G .E .B .-Informatiecentrum  
Overtoom 57-59 
T elefoon  597.1708

Uw GEB. adviseert
r c

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

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



\ 6و ا00ء 7 =
\jcoz ئ س ء

نص مح0ء  

WJ <ا ؤ م

■*ص• -والةءم£ال ٦٠/
هجءا/اب ىةاةءبمء،ءءةر

- WASAUTOMATSN
م ص£ت م ب ه ء  -آ

ص ا م س س ح م م س م س ل ، ٠ ع

010& سم  لءمحكا/ مآ س آ
msAvroWAfif 0 ة0ة ص)آآسسما اء12أ   
س ك س © س م V449 آ

آ4ءق ة
صم و -
٠ ٠ ٠
ص -

1هوه-

ةصء/ام
VÖC&.
ها ]ت ا

ص و -
ب ءوو '
Q&9&-

Ş I:

سما
سما

V/W
لحمم/ا

1614 
66KÏ02O
صجء£صء سم

200ة50 01

Ü
K T V

ؤ س ا ? ال س
ء س ^ ع ء م ب آ

ة ك س0ا
(أ0ك0بم

50NİY
مح]جمح سدآ
Blaupü^kt
uofcoWEMPe

كآاسم08أبماكا

س س^ه ء م ء ج-م ج ء ج ءا ء ر ب ءا )ئ©ا ءء ءءجس7" م
س ر ، ء مسمب-سءمءبيهسم AU& ؟SK&NJP& مب

الأ س0ااءسم؛مهءءا(دءءأ X إماجئمدآل،الإح ج ® M

و 14ءة
جء و و ح م

1آ95ء

ص ص
PWIÜR؛

SY،STÊSVl

DÖ?S؟V)PeDKECO م س ؛ م ء م ء ا م APees O ب E F Sı م االمح5ج ق

D6tı/\0MSTRATIEKL/¥& m & e S L O r e k.}

سججةلة/ا£<ا0. ال؟/ا'.،ال/صج ل K.OM و

P f Ê t
و =د / ص

س سعء حة م م/ا صت  Koop/Wcwd

service en vertrouwen


