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SPEEI-GOEDAKTIE٨^٧٨
Wij organiseren ook dit jaar weer

een kienm iddag
De opbrengst van deze middag, 
waarbij tevens een TOMBOLA met 
honderden £raaie prijzen gehouden 
zal worden, komt geheel ten goede 
aan kinderen van alle gezindten 
die hun sinterklaasavond in een 
verpleeginrichting of tehuis moe- 
ten doorbrengen ٠
Het kienen zal plaatsvinden op؛

zondag 20 november
in het ontmoetingscentrum de Ko- 
peren Knoop, Van Limburg stirum- 
straat ٦٦ و . Aanvang: 13.30 uur* 
Zaal open : ٦ 3. 00 uur. De toegangs- 
prijs bedraagt ƒ ٦,-.

Verdere informatie:
Mevr. c. Goldstein, Van Ostade- 
straat 18,,،, Tel: 738634 
Mevr. A. Kroese V, Os, Van Olden- 
barneveldstraat 71'1, *

BROOD, KAAS, MELK, ق  
EIEREN, GROENTEN ص 
EN FRUIT: ص  
alles van biologisch- 
dynamische kw alite it

DE

TOT ZIENS!

VOEDINGSWIJZER
Hugo £١٠ Grootplein 20 ١٠٠٠٠

ص * ص م
م 4 م«م ...م

68"66 CLERCQSTRAAT ااا،م«س I serèice en 

020-128647-181980
Donderdagavond koopavond

^HIFi STEREO-KLEUREN TV-VIDEORECORDERS-WASAUTOMATEN-ENZ.
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INHOUD
Nieuwbouw Lodewijk Trip 4
leke witteveen vertrokken 6
Buurthuizen in de knei 7 en و
Wijkverpleging ة
Huren en Cabaret 9
Vredesfeesten in beeld ٦٠ en 11
Nieuws voor ouderen 12
Taallessen voor buitenlanders 13
Buurtagenda 14 en 15
ABC-Scholeninformatiemarkt 16 en 17

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

T.N.V. F.SCHOUWINK AMALIASTRAAT 16'

JOHNNY
Vorige week vierde on- 
ze bekende buurtbewo- 
ner Johnny Jordaan z'n 
50-jarig jubileum als 
artiest. Burgemeester' 
Van Thijn onderscheidde 
hem met de gouden speld 
van de stad Amsterdam. 
De redaktie wenst ,me- 
neer Jordaan' hiermee 
van harte geluk.

INBINDEN
Van Uw gespaarde 
tijdschriften bind ik 
een prachtboek, vak- 
kundig gebonden tegen 
ƒ4,75 materiaalkos- 
ten. ٥٠̂  v.d.Wens 
Fred.Hendrikstr ٠٦٦٥٠ 
A ’dam.tel.:82.48.93،

GROETEN
Beste buurtbewoon(st)- 
ers.
Na 9 jaar houd ik een 
tijdje op met de buurt- 
krant. Daarmee vervalt 
ook het redaktie-adres 
in de Amaliastraat. 
Groeten van Hans Hart- 
man

DRUMMER
De muziekgroep van 
buurthuis De Reiger 
zoekt een drumster of 
drummer. Als jij drums 
speelt, kom dan eens 
een keer kijken of het 
wat voor je is. We re- 
peteren op maandagavond 
van 8 tot ٦٥ uur, van 
Reigersbergenstraat 65

REDAKTIE
Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
John Faase 
Alma Jongerius 
Jan Kuijk 
Tini Mayer
Eveline M'Hand Yamna 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

Foto,S
Cor, Tini, Jan

Redaktïeadres
Jan Kuijk,tel: 864936 
Fred. Hendrikstr. 130'

Advertenties
Tarief: ƒ 200,- per 

hele pagina. Inlich- 
tingen bij de redaktie

Kopij
De kopij moet u inle- 
veren vóór zondagavond 
4 december bij êên van 
de redaktie-adressen 
of buurthuizen.

De volgende krant komt 
uit op 16 december

Druk
Heiermann en Co.

Oplage
5.00 ه  exemplaren

Verspreiders
Redaktie, Richard, Ton
Anneke,René,Willem,Ad 

 Marianne, Hilde, Judy ؟
Hendrik, Gerrit.

Donaties
Uit solidariteit met de 
akties bij de PTT ver- 
melden wij nog geen do- 
naties.



Buurtkrant Hugo de Groot

NIEUWBOUW LODE
" We gaan meteen

kan niet aansluiten, 
waardoor je een pishoek 
eronder overhoudt، Bo- 
vendien wordt deze gro- 
te slaapkamer een stuk 
kleiner, dus die muur 
naar de kleine slaap- 
kamer gaat eruit, als 
wij erin komen٠"
Zij: Wij gaan meteen 
slopen. Ik kwam die an- 
dere woning binnen, die 
er nu al staan, toen 
dacht ik, een lekkere 
grote hal en lekkere 
lange keuken, heerlijk. 
En hier kom ik binnen 
en denk ik...، nou.٠."
Een jonge bewoonster: 
,1Mooi ، Ik krijg een 
tweekamerwoning. Op de 
tekening -heb ik de HAT 
eenheden (red. woningen 
voor jongeren en al- 
leenstaanden op de 5e 
verdieping) die vind ik 
eigenlijk mooier. Ik ga

"Mijn kasten kan ik in 
deze slaapkamer niet 
kwijt. De w.c. vi*nd ik 
prima, de badkamer vind 
ik te klein, daar kan 
geen ligbad in, dat is 
alleen om te douchen. 
’1Het is veel kleiner, 
dan de woningen, die 
wij aan het plantsoen 
(red.: de nieuwe wonin- 
gen, van dezelfde ar- 
chitekt) hebben gezien. 
De hal en de keuken zijn 
kleiner, de keuken is 
bovendien vierkanter."
Een echtpaar؛ Zij:"het 
valt me tegen, klein 
hokkerig."Hij:"De woon 
kamer is groot zat, maar 
bij de maisonette gaat 
er een hele schuine 
hoek af, door de trap 
naar boven . Waardoor de 
hele lange wand in de 
woonkamer verpest
wordt. Je wandmeubel

Sinds juni 1983 draait 
er in de Fagelbuurt een 
nieuw ontwerpteam voor 
de woningen aan de Lod. 
Tripstraat.
Elke twee weken, ook in 
de vakantie, is er ver- 
gaderd over het nieuw- 
bouw-plan. Een pad over 
rozen is het niet ge- 
weest. Het is voor be- 
woners een hele klus 
om de tekeningen te be- 
kijken, de technische 
problemen te snappen, 
enz. Om zo'n tekening 
wat te verduidelijken 
wordt er in het ruim- 
telijk laboratorium van 
de Gemeente altijd een 
proefwoning op ware 
grootte gebouwd. In dit 
geval was de makkette 
een 3-kamerwoning.
Toen ik in het labora- 
torium aankwam waren 
er al veel mensen aan- 
wezig. Niet alleen het 
hele ontwerpteam, maar 
ook enkele bewoners die 
niet in het ontwerpteam 
zitten. Aan alle bewo- 
ners heb ik gevraagd 
"Wat vindtuer nu van."
"De woning komt zacht- 
jes aan naar je toe door 
het ontwerpteam. Ik kom 
er pas over 2 jaar in, 
maar ergens leef ik er 
al in. Dat komt doordat 
je er in het ontwerp- 
team er met elkaar over 
praat. Ik vind deze WO- 
ningen geweldig. Het 
zijn geen rijkeluis WO- 
ningen. Deze woning is 
gebouwd voor de gewone 
man en de middenklasse
misschien. Verhoudings
gewijs zijn ze ontzet- 
tend goed.”
"Lekker ruim. Het valt 
groter uit, dan dat ik 
op papier had gedacht.
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tails veranderd. Het 
ontwerpteam heeft n©g 
ëén vergadering te 
goed. In deze vergade- 
ring zal de modelwoning 
nog eens aan de orde ko- 
men, de stook- en watm- 
watervoorziening en de 
keuze van de mate^a^n 

Anneke Paehlig

Laatste Nieuws
Zojuist is bekend ge- 
worden dat de gemeente- 
raad, als gevolg van de 
door Den Haag opgeleg- 
de ̂ )ezuinigingen, waar- 
schijnlijk zal moeten 
besluiten om de 2e fase 
van de sloop en nieuw- 
bouw aan het Plantsoen, 
de bodewijk Tripstraat 
endeFagelst^at, voor 
lijaaruit te stellen ء 
De gedupeerde bewoners 
zijn van plan hiertegen 
nog aktie te ondernemen

Er komt ook een woon- 
groep in het projekt. 
Hun opmerkingen zijn؛ 
"De tekeningen vind ik 
hardstikke leuk ٠ Maar 
bij onze groepswoning 
heeft de architekt er 
een balkon afgehaald, 
daar wil ik het nog wel 
met hem over hebben. Ik 
vind het heel leuk, dat 
je een woning zo op wa- 
re grootte kunt bekij- 
ken. Het lijkt me voor 
een heleboel mensen 
zinnig. Tekeningen zijn 
zo plat. Nu kun je het 
echt voor je zien.
Een bewoonster؛ De 
huiskamer vind ik het 
belangrijkste, daar zit 
je het meest. Een klei- 
nere slaapkamer, door 
de trap naar boven, 
vind ik niet zo erg. In 
een slaapkamer, ach, 
daar slaap je toch 
alleen maar.
In een kort overleg 
tussendoor en na af- 
loop worden er wat de-

Haarverzorging 
voor hem voor haar

SALON MODERN
maandags gesloten

P.G. Kruisinga, de Clercqstraat 24, '

WIJK TRIP
ء ” ل م ء @ إ ه

proberen of ik daar- 
voor niet in aanmer- 
king kan komen . ٠'
Een echtpaar: Zij : "Nou 
een riante driekamer- 
woning. Geweldig eigen- 
lijk. De keuken nu lek- 
ker vierkant, vind ik 
veel fijner* ،Ie kan er 
veel meer mee. Ik woon 
er al. Ik zit al in te 
delen, waar ik alles 
zal zetten. Door het 
glas, tussen de eethoek 
en de hal kun je me- 
teen zien wie er bin- 
nen komt. Ik wil graag 
alles weten ، Ik ben één 
van de nieuwsgierigen. 
Ik vind het uit de 
kunst."
Hij: "Een schitterende 
woning. Ideaal. Ruim, 
alles is benut. De klei- 
ne slaapkamer wordt 
hobbykamer. "Zij؛ "In 
de oude woning hebben 
wij een gigantiese zol- 
der, die raak je nu 
kwijt. Dus moesten wij 
iets anders verzinnen. 
De kleinkinderen komen, 
niet altijd, dus in de 
kleine slaapkamer zet- 
ten wij een opklapbed."

«JAZZ BALLETKLASSIEK BALLET

JEANNETTE SMIT - GEDIPL. BALLETPEDAGOGE
GEEFT OP DE di. avond VANAF 1 7.30 ٧٧٢

LES IN KI.&SSIEK-EN JAZZBALLET
- ook kinderlessen - 
inde ١® Nassaustr. 7'

Inl.s Hugo de Grootk. 76/11 1052 LX A'DAM.Tel. 82 54 78

5



Buurtkrant Hugo de Groot

VERPLICHT VRIJWILLIGERS
”Je gaat ontzettend veel mensen vergen

len, anders kan je het 
niet zo goedkoop hou- 
den. Je hebt altijd wel 
mensen die bereid zijn 
meer kontributie te be- 
talen, maar er zijner 
ook die dan moeten zeg^ 
gen dat ze niet meer 
kunnen komen. Veel moe- 
ders kiezen dan toch 
voor de club van hun 
kinderen. Ik merkte de 
laatste tijd wel dat 
steeds meer mensen fi- 
nancieel in de knel ko- 
men te zitten."
Wij: "Wat gaan de k©- 
mende bezuinigingen be- 
tekenen voor dit werk?1• 
Ieke: "De Gemeente vindt 
dat de aktiviteiten 
maar door vrijwilligers 
georganiseerd moeten 
worden. Ik vind dat je 
dan wel ontzettend veel 
van mensen gaat vergen. 
Vrijwilligers kwamen 
hier tot nu toe omdat 
ze iets willen leren. 
Maar straks wordt het 
verplicht. Als je dan 
niet kunt komen dan 
blijft het buurthuis

Ieke werkte 4 jaar ؛٨  
,t Trefpunt. Ter gele- 
genheid van haar a f-  
scheid spraken wij 
met haar over wat een 
huurthuiswerkster zo- 
al doet en over de 
bezuinigingen op dit 
werk.
ook allerlei heel ver- 
schillende mensen zit- 
ten ؛ werkende mensen, 
werklozen, studenten, 
hui svrouwen, ouderen ٠ 
Dit blijkt vaak heel ge- 
zellig te zijn."
Wat vond je behalve de 
sfeer nog meer belang- 
rijk in je werk?
Ieke: ’1Dat er zoveel 
mogelijk verschillende 
aktiviteiten waren en 
dat ze goed liepen. Je 
moet dan heel veel ٨٣- 
ganiseren en regelen en 
je wilt ook nog nieuwe 
dingen gaan doen ؛ vrou- 
wenwerk ,werklozenakti-، 
viteiten, werken met 
buitenlanders. Het is 
heel chaotisch en druk 
werk. Ik had wel eens 
het gevoel dat ik zoveel 
tegelijk wilde en moest 
dat ik niets meer goed 
kon doen.
Heel belangrijk vind ik 
ook dat het goedkoop is 
in een buurthuis. Ik 
werd steeds strenger 
tegen de mensen؛ ieder- 
een moest op tijd beta-

Het was Ieke's taak om 
met en voor volwassenen 
aktiviteiten te organi- 
seren in het buurthuis, 
zoals kursussen op het 
gebied van talen, naai- 
en,kreativiteit, sport, 
besten ,vrouwenak.tivi- 
teiten en noemm&ar op. 
"Ik vergeleek mijn taak 
wel eens met gastvrouw؛ 
de mensen komen hier om 
iets te doen of te le- 
.ren, maar tegelijker- 
tijd is het belangrijk 
dat het gezellig is, 
want daar kom je ook 
voor. Er wordt vaak ge- 
zegd dat buurthuizen 
een lage drempel heb- 
ben, maar dat is niet 
altijd zo. Het is voor 
veel mensen een hele 
stap om er naar binnen 
te gaan . " Ieke vond het 
belangrijk dat de men- 
sen zich snel op hun 
gemak gingen voelen؛ 
"Heel veel van mijn tijd 
ging dan ook zitten in 
ة en gesprekje hier en 
een praatje daar. Ik 
liet nieuwe mensen vaak 
eerst het hele buurt- 
huis zien. Veel mensen 
komen ook niet in hgt 
buurthuis omdat het 
oude idee nog steeds 
leeft datet buurthuis 
alleen voor "a-sociale" 
of "zielige" mensen is, 
of alleen voor kinder- 
en. Het Trefpunt.heeft 
zich echter altijd ge- 
richt op iedereen die 
in de buurt woont. Om- 
dat er zoveel verschil- 
lende mensen in de buurt 
wonen is het natuurlijk 
zo dat er in de groepen
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BUURTHUIS DE REIGER 
NU GESCHILDERD EN 
STRAKS GESLOTEN ?

het er niet bij zitten؛ 
Op zondag 20 november 
houden de beide buurt- 
huizen open huis. Aiie 
buurtbewoners zijn van 
harte welkom, 
u verkeert daar in* goed 
gezelschap' want ook 
burgemeester en wethou- 
ders zijn uitgenodigd. 
(Dus let op uw hand- 
tasje I)

De redaktie

Vanwege de bezuinigin- 
gen wil de gemeente 
buurthuis de Reiger in 
de van Reigersbergen- 
straat sluiten en buurt- 
huis 't Trefpunt in de 
3e Hugo de Grootstraat 
zal het met de helft 
van de betaalde krach- 
ten moeten doen. 
Kortom; de buurthuis- 
bezoekers zijn kwaad en 
de medewerkers komen op 
straat. Maar we laten

OPENDAG TREFPUNT
ook uitgenodigd op de 
Open zondag van buurt- 
^uis de Reiger, zodat ze 
twee bezoekjes in een 
buurt kunnen kombineren 
Het programma van ٠ t 
Trefpunt is gericht op؛ 
peuters, kinderen, tie- 
ners en volwassenen. 
Vanaf 13.00 -18.00 uur 
is de soos open. Aan het 
eind van de middag is er 
soep en zijn er hapjes 
te koop o.a . Surinaamse 
hapjes.
Voor exacte tijden let 
s.v.p. op onze affies- 
jes. Verdere inlichtin- 
gen bij 't Trefpunt, 
tel: 84.24.73.

Zondag 20 november a.s. 
organiseert buurthuis 
't Trefpunt 3e Hugo de 
Grootstraat een open 
dag. Er zal die dag een 
presentatie zijn van 
allerlei aktiviteiten 
van het buurthuis. Alle 
buurtbewoners zijn wel- 
kom. Ook leden van de 
^sterdamse Gemeente- 
raad e n B S W  zijn uit- 
genodigd, dit omdat er 
van de kant van de Ge- 
meente fikse bezuini- 
gingen zijn aangekon- 
digd.'t^Trefpunt wil la- 
ten zien wat daar even- 
tueel de konsekwenties 
van zijn. De Gemeente- 
raadsleden zijn die dag

OPEN HUIS REIGER
meebeslissen over de 
toekomst van de buurt- 
huizen uitgenodigd om 
een Open Huis bij te 
wonen.

vervolg op pagina 8

Zondag 20 november is 
er weer open Huis.
Om duidelijk te maken 
aan de gemeenteraad wat 
we in een buurthuis al- 
lemaal doen, hebben we 
gemeenteraadsleden die

WERK?
dicht, dus jeraoet wel, 
al was het alleen maar 
om de deur open te doen. 
Van een beroepskracht 
kun je terecht eisen dat 
ze er is en een aantal 
dingen doet ٠ Ook minder 
leuke klusjes als zor- 
gen dat de pick-up het 
doet en dat de drnnk- 
jes op tijd besteld wor- 
den.
De paar beroepskrachten 
die nog over mogen blij- 
ven moeten dan opeens 
ook allerlei andere 
dingen gaan doen, waar 
ze niet ؟٥٠ ^ aangenomen 
en niet voor opgeleid 
zijn. Als je nooit met 
kinderen gewerkt hebt, 
maar altijd met volwas- 
senen, dan valt het niet 
mee om dat te gaan kom- 
bineren. Ik heb nu 7 
jaar in het club- en 
buurthuiswerk gewerkt 
en ik heb 7 jaar aktie 
moeten voeren tegen de 
bezuinigingen. Aan de 
ene kant ben ik heel 
pessimistisch over de 
toekomst van de buurt- 
huizen,maa£ aan de an- 
dere kant zijn er ge- 
lukkig ook * 
buurtbewoners "• 
buurthuis niet zomaar 
zullen laten verdwij- 
nen i
Ieke werkt inmiddels 
bij de *Open School' in 
onze buurt, dus veel 
mensen die haar van أ t 
Trefpunt kennen zullen 
haar nog wel eens zien 
in de buurt. We wensen 
haar veel succes en haar 
opvolgster in het Tref- 
punt: Ria Koopman voor- 
al veel sterkte؛

Tini Mayer 
Alma Jongerius



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTHUIZEN GEF
nschïkken؛ Allemaal een beetje

tuurlijk gekombineerd 
worden met het vrouwen- 
gym: Wat is nou betere 
gymnastiek dan achter 
die kleintjes aanhollen 
die mekaar in de haren, 
vliegen vooral als twee 
peuterspeelzalen bij el 
kaar gezet worden. In- 
tussen kan het vrouwen-

ج  meesten in onze 
buurt zullen wel verno- 
men hebben dat het mes 
in het welzijnswerk 
gaat. Twee buurthuizen 
in de buurt, toe maari 
Als we allemaal een 
beetje inschikken lukt 
het best wel. De peu- 
terspeelzaal kan na-

vervolg van pagina 7
Zondag 20 november is 
er in de grote zaal van 
de Reiger van 13»30 - 
0 آ6.ه  nur, een program- 
ma met muziek (accor- 
deon en piano) van Me- 
vrouw Salê en sketches 
van de medewerkers, 
(toegang ƒ2,- koffie 
inbegrepen). Tevens 
zijner foto's en dia ' s 
te zien van de aktivi- 
teiten ٠ Dhr. Walraven 
wethouder van jeugdza- 
ken en volksontwikke- 
ling heeft al toegezegd 
om even aan te komen. 
We hopen datuaanwezig 
zult zijn om te laten 
zien dat het buurthuis 
ook voor u nodig is en 
niet zomaar met een 
pennen streek kan la- 
ten verdwijnen.

DAGBOEK VAN EEN WIJKZUSTER ٤٠
rend onze hulp nodig, 
's Middags tussen ؟ 3. 0ه  
en 14.00 uur zijn wij 
in het wijkgebouw aan-' 
wezig voor het spreek- 
uur. Hierna gaan we bij 
mensen op bezoek die 
behoefte hebben aan een 
gesprek. Dit kan b.v. 
gaan over de opname in 
het ziekenhuis, over 
problemen bij het ouder 
worden, over gevoeleng 
rondom het verlies ٢١٦̂  
een partner of over hoe 
het is om langdurig ziek

ernstig zieken die da- 
gelijks verzorging no- 
dig hebben. De verzor- 
ging doen we zoveel mo- 
gelijk samen met de fa- 
milie of eventueel ١٦٦٦- 
ren. ©ok komen we bij 
mensen die hulp nodig 
hebben in het wegwijs 
worden uit hun medicij- 
nen. Sommigen die nog 
vrij zelfstandig zijn 
helpen؟؛ we een handje: 
bij bijvoorbeeld een 
wasbeurt. De meesten 
echter hebben kortdu-

Deze keer willen we u  
vertellen wat een wijk-
zuster op een ث ه ة ة <ا ء و *Dat is wel eens per dag 
versçhillend, maar In 
grote lijnen komt het 
hier op neer.
Van 8.00 tot 13.00 uur 
bezoeken we patiënten 
thuis.
Als eerste de suiker- 
patiënten die een in- 
jektie nodig hebben. 
Sommigen leren met onze 
hulp zelf spuiten. 
Daarna gaan we naar de
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CABARET EN HUUR
uur) staat in het teken 
van Huren/Wonen/Stads- 
vernieuwing. Dit ge- 
beurt door middel van 
een £ ل لل ا  -over een ge} ا
zin dat naar de nieuw- 
bouw verhuist), een to- 
neelstukje van het huur 
komitee zelf (een pri- 
meur) en verschillende 
informatiestandjes. Er 
zullen ook medewerkers 
van het Buro voor Rechts 
hulp zijn die samen met 
het huurkomitee eventu- 
ele vragen over achter- 
stallig onderhoud, woon 
lasten, de 20,- aktie 
(zie elders in de krant) 
en noem maar op, zullen 
trachten te beantwoor- 
den.
Kortom een programma 
waar iedereen wat van 
op kan steken en dan 
nog leuk ook؛ We hopen 
dan ook dat het storm 
zal lopen, De entree is 
ƒ 2,50 maar met bij- 
gaande bon is het gra- 
tis, dus de keus ligt 
voor de hand.ل؛<حم مة

het huurkomitee

Op 27 november organi- 
seert het ‘ huurkomitee 
Hugo de Groot een mani- 
festatie met kunst en 
informatie,
1s Morgens vanaf ٦٦٠٥٠ 
uur is er koffie (gra- 
tis) en cabaret met Al- 
bert Jan Zeylemaker, 
(jarenlang begeleider 
van Jan Blaaser), Jaap 
van der Meyn en Rodol- 
pho Sernë (piano). Het 
stuk heet 'Heren Enkel- 
spel' en gaat over de 
plaats van de man ln de 
maatschappij, in het 
tweede gedeelte worden 
de mannen door de vrou- 
wen naar een eiland ver- 
bannen' Dit programma 
wordt betaald uit de 
subsidie-pot Kunst in 
de Wijken. Bezuiniging-- 
en op deze post kunnen 
dit soort programma's 
in het vervolg onmoge- 
lijk maken zodat vele 
groepen niet meer op 
zullen kunnen treden. 
We zullen hier dan ook 
aandacht aan besteden^ 
De middag (vanaf 13.00

SCHOORSTEENVEGEN
le schoorstenen van het 
blok geveegd. Het kan 
zijn dat de veger maar 
êén schoorsteen heeft 
overgeslagen, maar de 
mogelijkheid mag niet 
worden uitgesloten dat 
het er meerdere zijn. 
Weest u dus alert op 
hoofdpijn en duizelig- 
heid. Koolmonoxyde
heeft geen geur maar is 
wel giftig.

Ëen mevrouw in het ge- 
renoveerde blok 3e Hu- 
go de Grootstraat kreeg 
na het aansteken van 
haar nieuwe kachel, 
hoofdpijn en werd dui-r 
zelig. Iemand van de 
kachelwinkel kwam kij- 
ken en toen bleek de 
schoorsteen heel erg 
verstopt te zijn.Vól- 
gens de opzichter van 
het Woningbedrij f waren 
tijdens de renovatie al

&ALVEERD
zangkoor voor een vro- 
lijk liedje zorgen.
Als we nou 1 biljart 
weg doen dan zitten er 
nog meer aan de kant op 
hun beurt te wachten.
D.ie kunnen intussen mee 
doen aan de gespreks- 
groep voor ouderen in 
het engels voor begin- 
ners •2e moeten wel iets 
eerder weg, want na 
vieren worden we opge- 
vangen in de Aerobic 
haarknipkursus.
In de andere helft van 
de zaal is er koffie- én 
thee-instuif.Badminton 
Volleybal en tafelten- 
nis komt eigenlijk op 
hetzelfde neer dus dat 
kan in ene... Als er 
iemand verdere ideeën 
heeft kan hij of zij 
terecht bij de enige■ 
part-time welzijnswee- 
ker die we nog houden. 
Die kan inde vrije■ 
tijd nog best wat hel~' 
pen.

Jan Kuijk

en afhankelijk te zijn. 
Ook hebben wij أ s mid- 
dags werkbesprekingen 
en onderhouden we kon- 
takt met de huisarts, 
diëtiste of maatschap- 
pelijk werkster. 
Belangrijk in ons werk 
vinden wij het samen 
met de mensen zoeken 
naar een manier om zo 
lang mogelijk voor zich 
zelf te kunnen zorgen 
en thuis te kunnen blij- 
ven.
Wijkgebouw - Rombout 
Hogerbeetstr. 70, 
Spreekuur14.00-13.00 ؛ 
uur, tel.: 86.79.08.
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Buurtkrant Hugo de groot

OUDEREN WERKGROEP

Buiten De wijkpost 
voor bejaarden vraagt 
aan de Reiger om ook 
mee te denken ٠ Als u 
belangstelling hee£t 
voor dit idee, geef dan 
eens een seintje. 
Buurthuis de Reiger Van 
Reigersbergenstraat 65 
tel.84.56.76 ؛. Vragen 
naar Klaaske of Ad.

angst daarvoor kan ver- 
minderen.

Vergadering
Wij zouden het heel 
fijn vinden, omu op een 
van onze volgende ver- 
gaderingen te zien. Ook 
kunt ٧ schriftelijk re- 
ageren of per telefoon 
op dinsdag- en vrij- 
dagmiddag, vragen naar 
Anneke Paehlig, of Jen- 
neke Huging. Op buurt- 
huis de Reiger, van Rei- 
gersbergenstraat 65. 
Tel،: 84.56.76. u kunt 
ook reageren naar de 
wijkpost voor bejaar- 
den, van Boetzelaar- 
straat 49 telefoon 
844352 en 840130, vra- 
gen naar Saskia stem- 
merik.

Wanneer
Onze volgende vergade- 
ring is op 13 december, 
om 14.00 uur, op dins- 
dagmiddag in buurthuis 
de Reiger, adres zie 
boven. Namens de werk- 
groep voor ouderen

Anneke Paehlig.

Ër bestaan ideeën 0أة 
een woongroep voor OU- 
deren op te zetten. Een 
groep dus voor oudere 
mensen die met elkaar 
in één pand willen WO- 
nen of anderszins iets 
gemeenschappelijks wil 
lenop het gebied van 
wonen ٠
Hierover wordt nu ge- 
praat met de woning- 
bouwveren ig ing Zomers

Na de vakantie zijn wij 
weer bij elkaar geweest 
met de werkgroep voor 
ouderen. Het doel van 
de groep is, omtekij- 
ken hoe wij kunnen 
voorkomen, dat de inko- 
mens-positie van oude- 
ren verder verslech- 
tert. Ouderen timmeren 
niet zo snel aan de 
weg, of gaan demonstre- 
ren٠ Toch willen wij 
in overleg met bejaar- 
denbonden en andere OU- 
deren - groepen kijken 
wat wij in de buurt 
kunnen ة0ج ^ aan de po- 
sitie van ouderen.

Ideeën
Daarom gaan wij als 
werkgroep deelnemen aan 
een overleg van oude- 
renwerkgroepen die vlak 
voor de vakantie in 
Amsterdam is opgericht، 
Wij hopen daar goede 
ideeën op te doen. wij 
willen ons niet alleen 
bezig houden met de 
financiële positie van 
ouderen, maar ook met 
de leefbaarheid van on- 
ze buurt voor ouderen. 
Ideeën waren b.v،:
- met ambtenaren gaan 
praten over beter en 
meer openbaar vervoer: 
de 12 en de 21 terug 
werd gezegd;
- meer bankjes bij de 
haltes van het open- 
baar vervoer;
- sneller repareren van 
kapotte straatlantaarn
- met de politie praten 
over de gevaarlijke 
toestand voor ouderen 
's avonds opi straat. In 
ieder geval kijken of 
de politie op de een 
of andere manier onze

OUDEREN WOONGROEP

ا2
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LES VOOR VROUWEN
op vrijdagochtend geven wij nederlandse les aan 
buitenlandse vrouwen ٠ De lessen worden gegeven 
in buurthuis de Reiger, van Reigersbergenstr.65 
Vanaf 9.30 tot 11.30 uur bent u welkom. We be- 
ginnen met thee of koffiedrinken en maken een 
praatje. Daarna beginnen we met de nederlandse 
les. ه  kunt ٧٧ kinderen meenemen, voor hen is er 
speciale opvang. De prijs voor de lessen is /1,25 
per keer. Les wordt er gegeven door mensen die 
hiervoor zijn opgeleid، Voordeer inlichtingen, 
bel dan Klaaske Bettink, buurthuis de Reiger 
tel. 845676 of Ans Termeulen * het
Trefpunt tel. 842473.
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KORREKTIE
In de vorige buurtkrant 
hebben wij de domme fout 
gemaakt om de foto bij 
het jubileumartikel van 
Ooncordia, te verwisse- 
len met die van de ju- 
bilerende klaverja- 
sers van buurthuis de 
Reiger؛
We willen dit goed ma- 
ken met bijgaande foto' s 
van de Open Dag van Con- 
cordia, waar ouders van 
leerlingen een ” ٦ dags- 
kursus" konden volgen.

أإ. إإ ألإإ ن,ي؛زة

T A L L E S
In buurthuis de Reiger, 
van Reigersbergenstr. 
65, tel. 845676 is er 
op dinsdagavond neder- 
landse les voor mensen 
van verschillende nati- 
onaliteiten. Aanmelden, 
van 19.00-20. ٥٥ uur.
In januari start er een. 
intensieve kursus op 
dinsdag- en donder- 
dagavond.



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURT
AEROBIC JAZZ-BALLET Donderdag 24 november

FILM
Voor vrouwen 

in de koperen Knoop 
Van Limburg stirura- 
straat 119. Tijd: 20 u. 
Prijs: ƒ 2,50, inclu- 
sief een kopje koffie.
Gedraaid wordt:
"De stilte rond 
Christine M."

In deze film kun je zien 
hoe drie totaal ver- 
schillende vrouwen el- 
kaar vinden op een on- 
gebruikelijke wijze en 
hoe ze vervolgens de ge- 
vestigde orde voor 
schut zetten.
Deze avond wordt geor- 
ganiseerd in het kader 
van Kunst in de Wijken 
door het Vrouwenoverleg 
voor alle vrouwen in de 
Staatslieden /: Hugo de 
Grootbuurt.

KLAVERJAS 

BIUART
De biljartclub van café 
Houffelaar kan nog le- 
den gebruiken op maan- 
dagavond. Op donderdag- 
avond worden klaverjas- 
sers gevraagd voor 
een nieuw op te richten 
club. Aanmelden in het 
café op de hoek Nassau- 
kade/2e Hugo de Groot- 
straat.

men lekker alle spie- 
ren een beurt wil ge- 
ven ٠ Het accent ligt 
hier vooral op het le- 
nig maken (rekken) van 
de spieren en het sterk 
maken van de spieren 
{b.v. buikspieren) ٠ Ook 
op populaire en/of 
jazz-muziek. Jazz-bal- 
let wordt op maandaga- 
vond gegeven, en aero- 
bic dancing op dinsdag- 
middag.
Het één zowel als het 
ander is fijn om te 
doen. Misschien heeft u 
zin, om maandagavond of 
dinsdagmiddag ook mee 
te dansen of te trai- 
nen. Neemt u in dat ge- 
val kontakt op met Ria 
Koopman, buurthuis ١t 
Trefpunt, 3e Hugo de 
Grootstraat 5, 1052 LJ 
Amsterdam. Telefoon: 
84.24.73.

Onze buurtgenoot 'Ko 
Druppel1 uit de 1 e Hugo 
de Grootstraat, bekend 
van het Jordaancabaret, 
treedt iedere zondag- 
middag vanaf 4 uur op 
in cafê Houffelaar. 
Iedere vrijdagavond o- 
peretteavond met een 
pianist/entertainer en 
ook op zaterdag levende 
muziek van Henny Houf- 
felaar zelf. Hoek Nas- 
saukade / 2e Hugo de 
Grootstraat.

Het is tegenwoordig wel 
bekend, dat regelmatige 
lichaamsbeweging,goed, 
zo niet onontbeerlijk 
is voor de gezondheid 
van de mens. Velen gaan 
daarom trainen, hard 
lopen, zwemmen, fietsen 
of extra veel wandelen. 
In buurthuis het Tref- 
punt is er de mogelijk- 
heid tot het nemen van 
jazz-ballet en aerobic 
dancing.
Bij jazz-ballet wordt 
er vooral gelet op een 
goede houding,op plaat- 
sing van het lichaam, 
er wordt gewerkt aan 
het lenig maken van de 
spieren, en er wordt 
aandacht besteed aan 
het bewegen of dansen op 
leuke populaire of jazz 
muziek.
Hij aerobic dancing 
gaat men ervan uit, dat

KAARTEN
Op dinsdagmiddag 6, 13 
en 20 december is er van 
half twee tot half vier 
voor vrouwen uit de 
buurt gelegenheid tot 
het ؛zelf maken en druk- 
ken van kerst- en nieuw- 
jaarskaarten. Het kost 
ƒ 2,50 per keer en voor 
kinderopvang wordt ge- 
zorgd. Er kunnen twaalf 
vrouwen aan meedoen, 
dus geef je bijtijds op 
bij Ria Koopman, buurt- 
huis Ot Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5. 
Telefoon84.24.73 ؛.

MUZIEK

14
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AGENDA
KUNSTWEEK IN DE REIGER

De tentoonsteiling ل s 
geopend: zaterdag 1 و 
november 11 - 15 uur. 
maandag 2٦ nov. t/m 
vrijdag 25 nov. 13.30- 
16.30.
Toegang gratis.

آ ء ء ه ، صا
Er kan weer getafelten- 
nist worden in ' t Tref- 
punt op dinsdagavond 
vanaf 21.30 tot 23.30 
uur. Kosten ƒ 1/50 per 
keer.

ER IS

°تصء
WAT

19 November Zaterdag 
Kunstdag.
?٨ November Zondag 
Kienen met. Vara.
20 November Zondag open 
dag "Trefpunt"
2 0 November Zondag open 
huis "de Reiger"
22 November Dinsdag 
Scholenmarkt info.
24 November Donderdag 
filmavond.
27 November Zondag 
Cabaret en huur.
6 December Dinsdag 
St. Nicolaas feest.
10 Decemher Zaterdag 
Anti Racisme.

Jaap Schoens: hout- 
inlegwerk.
René Stomp؛ foto.s

Velzel z^l een 
gedeelte van kaar pop- 
penverzameling ten- 
toonstellen en de hand- 
werkclub van buurthuis 
de Reiger verkoopt wat 
er de afgelopen tijd 
gemaakt is (leuke ka- 
dootjes voor een lage 
prijs).
Een aantal mensen zal 
zaterdag ook demon- 
streren hoe hun werk 
gemaakt wordt, u kunt 
Vragen stellen en u e- 
ventueel opgeven om 
zelf iets op kunstge- 
bied te gaan doen.

Op zaterdag 1 9 november 
om 11 uur wordt de ten- 
toonstelling van kunst- 
werken gemaakt door 
buurtbewoners in buurt- 
huis de Reiger geopend. 
Er zal werk te zien zijn 
van:
Hanneke Bakker: knip- 
werk {kostuums, por- 
tretten).
Laetitia Bocxe; aqua- 
rellen, pentekeningen. 
Ina Cladder؛ knipwerk 
Bernard Dorbach؛ gra- 
fiek, tekeningen.
Tini Maijer: schil- 
deri jen.
Marco Oosten: schilde- 
ri}en.
Angeline v,d. Pol: 
collages.

A N T I R A C I S M E»؟

A M S - T E U H A L. 
R A I - C O M P L E X — A D A M

ZATERDAG
A؛- A N  VANG

14P° U U R ي 
U U R 0،مما TOI

O PTREDENS VAN 0 س S T E E L  PU LSE o F A V L O V S K y 
o T U N E R S  o BRA M  LA AN 
g> SEC RET S O U N D S oT R A f^ S S I

و ء ة؛؛(آؤآلثمم'ذت أ K:حمم.م A A K T E N
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SCHO
INFORMA'

Ook dit schooljaar or-' 
ganiseert het A.B.C.- 
team oud-west (school- 
begeleidingsdienst}sa- 
men met scholen voor 
voortgezet onderwijs en 
buurtinstellingen een 
h o l e n  informatiemarkt 
voor ouders en ٢٦٦^٦ ’"- 
gen, en wel op 22 nov. 
in de Koperen Knoop. 
Op deze markt kunnen u 
en uw kind informatie 
krijgen over alle vor- 
men van voortgezet on- 
derwijs waar kinderen 
na de lagere school 
naartoe kunnen gaan. 
Elke soort school heeft 
een eigen kraam. Lera- 
ren kunnen u vertellen 
wat je op hun school 
kunt leren , of j e na die 
school verder kunt le- 
ren, welke beroepen je 
erna kunt doen, wat h-et 
ongeveer kost enz. Ook 
kuntu terecht met vra- 
gen over studiebeurzen 
en over opleiding, die 
je voor een bepaald be- 
roep nodig hebt. Voor

ALTI SINIFTAKİ TÜRK 
Ö Ğ R E N C İ L E R İ N  

ANABABALARI İÇİN
Talim ve terbiye hakkinda bir ma^mat akşamına 
ziyaret ermeye sizi davet ediyoruz. Talim ve 
terbiye okullar dahil ediyor, ؟oçuklar ilk 
okuldan sonra bu akullara gidebilecekler.
 imdi çocuğunuz altı sınıftadır. Gelecek yil ؤ
okulu biterenler için bir başka okula gidecek. 
,Ama çocuğunuz i؟in hangi okul iyi olacek ?
En iyi okulu seçmek için çok önemlidir 
çünkü sonra ümidin boşa çıkmasına maydan 
vermeyebilecek. Yani bilmelisiniz ki Hollanda’da 
çeşid çeşid okullar var ki çoçuklar bu okullara 
ilk okuldan sonra gidebilecek.
•Bu malûmat akvamında türkçe konuşan üretmenler 
yoksa Türk tercümanlar olacak. Onların yardımı 
ile her istedi§iniz şey talim ve terbiye okullar 
hakkinda bilgi edin. ة  okullarda ne ̂ renebilecek 
okullardan sonra ne yapabilecek, ne kadar para 
için, filân. Hep bu şeyler hakkinda bir geni§ 
türkçe fazılı malûmat elde edilebilir.
Bu akşam bir pazar gibi olacak. Ondan okulun 
malûmatı pazari isimdir. Pazarda her çeşid okul 
ait sergi var. Orada üretmenler okul hakkindaki 
suallere cevab verebilecek. Ev ödevi yardim 
için, bütün meslek, burslar hakkinda suallari 
sorabileceksiniz . Çok alti sınıfında öğrencileri 
gündüz pazarı ziyaret edebilirler. Akşamda 
anababalar içindir. Sik sik çoçuklar da bsraber 
gelebilirler.
Hoş geldiniz ve Hoşçakal ث

Yer; Tarih: Saat:
Koperen Knoop 22 november 18.00-21.00 uur
V. Iıimburg 
Stirumstr. 119
Bu okuluh malûmati pazarını okullar ve ABC 
(talim ve terbiye için tavsiye ve tefti£ merkezi) 
teşkil ederler. Daha sualleriniz varsa onlara 
sokabileceksiniz.



negende jaargang ٨٧٨١٨٦٢̂  tien

همموة د ل محسةل

ى ل \ي ا ه ز ا ب م ال ك ة أ ب ر ا غ ل ع ق ا ر د ا د ا س ل ا م س ل ا

ن حزاما ل و ء ع • و

د آ ا س ن ن ا ن أ ب م ح شا ث م ة يل له غي ه ت ل م عن ت ط صحلو - ط -ت ا ر ا ب ك ن ل  ب ا

ة ر د م ل ب ا ال ة ا ي ن ث - ا ال ■ا م ؛ ت ' ظ م ي ا ن ل د ا ال ئا ا سس م س ،ا

ن س د ١ ت آل ر إ رل ل ب ه . ى ن ب' آ أث ر ة د ي و ن ش و ' ء د ال ج و ا قي ت د ن ل ء  ث

س ة عد ر ا و د ت إ حغة إ ' خ ص و م _ ن ن ا أ و ر ا ت خ ة' ألم؛ذ ت - ةأ ر س ا ن ا ل ن ب كم ال

راط يخل الم ا ني ويظروا

ل ذ _آ ب من و! ج ا و ل م ا ر علي و ض ح ل ة ه هن في أ ل ب ل ل ق ا ش عا ا ل ا ،ج ن ث  ٠ كم ا

ى ذ وف ن :ا ' '- ١ ه ه و ر ذ ح م ب ت ع م ن م م و ت ن ج رث ن منا ث ذ ل م ' *̂-• أ  ث

Kا ت ما أنمطو i ة ا معلو و يف ر الهحما و د ا لمو ١ و مى ار المد ع ل نو ل عن ذ  ت م

ى ر خ و أ ع ف ن ر ح ل ت ا ظن ي م ل م ا ذ ل ا ة و ي ا ر د ل ا ا ي ن ا ك ا م ت د ا س ل ل ص ؛ا ن خ ل ا

' آب ؛د النص
ن و د ج ت ه م و ذ ت ه ا م و ل ع م ل اا ض كتاب >ي ا ف ت  

ة ا ن ٢ ل ي ل ذ ١ ل و ل ى رة ك ة ه ل و ق سمو ل عل د ا ص ت ما م م ا '٢٠ أ ' ص ل م ر ١ ل

S ر ç h a l e n i n f t ı r M t - i e . ^ s r k t ق ء ■٦٦ )

ن محاك آلن ة اقل كا ر ن ثل .ني ي د ن قا ر شا د ش ت 1—•م  م الجاب

ل م ا ء • ؤ ا ق م ؛ و ل ن و خ ا و ذ ر م ال م ت ه ا س ى - د ال ى ا ن و ق و م ل ا  

ء ا م ل ن ا ر و ق ل آلد -الطلىا حق فت ق ا و ال  - را

ام م د ى و ث ل أللفتاء ا

ف ال ءي ح؛ م عن خ ا8ء00-ت1.00 ال ي ر ال س november 22 ; ا ما ل Koperer Ynoo-p : ا
1و 1 .t r'،؟.؛؟؛r .  L ia b u î 'g  s t i r

م ق ذ ى ر ت ا ، ر س س ا ت الدار زئ ذ ل ىا ر- كا م ئ ا ت ر إ ط <

ف م ورافذ ي ل ع ت ل S ا s r j ö l e i d i n g s  Ce n tr um ء٢١ A 5 ;  A d v i e s }

ndo ر 'ru ijs؛.' h0 t

د اجابة '٨ الظت ؛ض زثا راث ؛أ : ا ء

TIEMARKT
turkse en marokkaanse 
ouders zijn informatie- 
folders in hun eigen 
taal beschikhaar. Spe- 
ciaal voor hen worden 
videofilms gedraaid. 
Tolken zijn aanwezig, 

©verdag kunnen school- 
klassen met hun onder- 
wijzers d’e scholen-in- 
formatiemarkt bezoeken 
en 's avonds van 6 tot 

9 uur zijn ook de 
ouders welkom.Voor meer 
inlichtingen kunt u 
terecht bij het A.B.C-. 

tel؛. 86.03.46،

0صةآكءمحصك
voormeer

K L A R I N GV E
Hierbij verklaart de redaktie 
van de buurtkrant zich solidair 
met de akties van ambtenaren én 
uitkeringsgerechtigden ٠

3 7c، % n e e



Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

TeL: 18.47.71

terstond huipna overlijden 
gelegenheid tot opbaring

aulovroonESvoor al ٧١٨٢ 

AUTOSCHADE’!

VERKOOPvw  AUDI DEALER

ء ءه ء ء
ءء

ع •  ONDERDELEN ٠ SPUITERU ٠ 
و ٠  VERZEKERINGEN ٠ FINANCIERINGEN. ٠

Lod. V. Deyssel؟ 
tel. 116715

 Donker Curtiusstr.6-8 وHAARLEMMERWEG37 ا 77
١ tel- 825785 tel, 869611

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag: 
/\ +  LEVENDE MUZIEK - I

م  ' •j
IEDERE DAG ©?EN؛VAN 8 - 2  uur. IN HET WEEKEND VAN 8 - 3  uur. 

. .uur ٦ - ZONDAG VAN 4 ء
hoek Nassaukade /  2e Hugo deGrootstraat___________

zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:
het hele assortiment levensmiddelen 

en melk en melkprodukten in fles 
thuis ٧ ook bezorgen wij bij

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel ٠؛ 84.58.63



Neemtu risico’smetgas?

E e a  lek  in  d e  slang, v e rv u ild e  branders , o n v o ld o e n d e  v e n tila tie ...
H é é l riskan،! W i j  van  bet G E B  w ille n  u graag helpen  ٠٨٦ o n g e lu kken  te 
vo o rko m en . Bij ons ^٧٢١، u  a ltijd  terecht v o o r fo lders, in fo rm a tie  o f  persoonlijk  

advies over alles w a t m et gas en ve ilig h e id  te m aken  heeft. K o m  cens [angs. 
S chrijven  ٠٢ b e lle n  kan  ook.

GEB-lnformatiecentmm 
Overtoom 57-59, Amsterdam 
Telefoon: 597.1708

UwGEB adviseert.

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
ه  KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089



nummer tienBuurtkrant Hugo de Groot negende jaargang

fotoboek

HET BLUFT NEE!
Het vervolg op de nationale bestseller van 1981. Een fotoboek, tevens m et 
de meest saillante en interessante uitspraken en passages /'٧؛  de 
redevoeringen en boodschappen van de vredesdemonstratie op 
ت و  oktober 1983 in ٠^٨  Haag. Het vredesgeschenk bij uitstek voor de 
komende feestdagen.

Verkrijgbaar ؛٨  de erke□،^ boekhandel en club- en buurthuizen op de 
v©؛gende verkooppunten:
Buurthuis de Reiger, van Reigenbergerstraat 65 en 
Buurthuis 't Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, of door rechtstreekse 
overmaking van f 10,—  plus f 3,50 p©rto- eh administratiekosten op 
girorekening 342811 t.n.v. Heierm ann ه ^٠  c.^■ Amsterdam onder 
vermelding van:
HET BLIJFT NEE!

NU O O K . . . .  HELE KIPPEN

وسسمة.أءةمح

أ م ب ه » : آ م ب أ ه أ ا
1W&VBHUG0Q5 5821-84-020 ة ح م < م س آ و

snackbar
DE 2 e HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TE L:845106

GEOPEND : 
alle dagen van half 12 -  24 uur 
’s maandags hele dag gesloten


