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negende jaargang ٨ ٢^٨٦^٧  effBuurtkrant Hugo de Groot

1984....
Voor u  lich t het laatste ٨٧٢٨- 
mer van de negende jaargang 
van de Buurtkrant. We ٢١̂ ^ -  
ren ons tien ja rig  bestaan, 
maar halen we dat ook. 
Bezuinigingen worden over 
ons heen gestort en daar 
kom t maar geen einde aan. 
Dank z ij donaties van buurt- 
bewoner^. Instanties en eigen 
inspanningen hebben we In 
'83 maar lie fs t 4.000 gulden 
extra  binnen gekregen! (Om 
een nummer u it te  brengen is 
gemiddeld ƒ2500,- nodig)
Door ؛٦ alvering in onze buurt 
van het buurthuiswek, wordt 
cok onze subsidie gehalveerd. 
Hoe moet dat ٨٧?
M et nog meer parinekoeken 
bakken op buurtfeesten 
kunnenwe dat gat ook niet 
d ichten Wij vragen daarom 
٧ ٥ ٢ ۴ het ٥٨$ m ogelijk te 
maken om 1984 ook vol te 
maken, ons gironum m er staat 
iedere maand in de krant.
Wij wensen u  p re ttig e  
feestdagen £٢١.... to t  volgend 
jaar!
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FOTOBOEK
In het kader van de buurt- 
krant Red-aktie verkoopt de 
redaktie het ‘ bekende boek 
"H et b l i j f t  nee" met teksten 
en fo to 's  van de grote vredes- 
dem onstratie op 29 oktober. 
Het boek kost 0م ل -  en als u 
het b ij ons koopt dan gaat de 
winst (ƒ4,- per boek!) naar de 
buurtkran t ؛٠٢.٧٠  naar de 
boekwinkel.
٧  kunt he t ophalen b ij de 
buurthuizen, o f thuisbezorgd 
krijgen door ƒ10,- te storten 
op giro 4964014 onder ver- 
melding van "Nee", t.n .v . 
F.Schouwink, Arnaliasraat 16'

Onze lezers kennen Han 
Scheijde u it het in te rv iew  in 
ons septembernummer. Han 
en Lenie traden op woensdag 
7 december in he t huwelijk. 
Z ij vierden het in de Reiger. 
G efe lic itee rd !

Hugenootje
Te koop gevraagd: stalen no- 
ren o f tourschaatsen, maat 

ة8-وت.ا . Hendriks, te l 868282.

REDAKTIE
Cor Bergveld, Ineke Be?g- 
veld, Ivo Denisse, John Faa- 
se, A lm a Jongerius, Jan 
K u ijk , Tiny Mayer, Eveline 
M'Hand Yamna, Fenny Schou- 
w ink, Wim Stevenhagen.

Foto’s
Cor en Jan

Redaktjeadres
Jan K u ijk , te l 864936 
Fred, hendrikstraat 130’

Advertenties
T arie f: ƒ 20□,- per hele pagi- 
na. In lichtingen b ij de redak-

“ ■ Kopij
De kop ij moet ٧ inleveren 
vóór zondagavond 8 januari 
b ij één van de redaktie - 
adressen o f buurthuizen. De 
volgende krant kom t u it op 
2□ januari.

Druk
Heiermann en Co.

Oplage
5...000 exemplaren

Verspreiders
Redaktie, Richard, Ton, An- 
neke,Rene, W illem , Ad, M ari- 
anne, Judy, Hendrik, G errit, 
G errit.

Bij de omslag
Pentekening van Bernard Dor- 
beck van de eerste sloop aan 
het plantsoen, waar nu de 
nieuwbouw staat- 
De tekening was te  zien op 
de ten toonste lling in de Rei- 
ger (zie blz. 18).

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

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



Bu^tkrant Hugo de Groot

DE BLOEMENSTAL ه ?  DE
praathuis en klaagmuur

٨٧ hooguit één." Z ij: "M ijn  
man is 68 £؛٨  k r ijg t  A.O.W., 
anders konden w ij h ier toch 
nie t 2 dagen staan. Dat red 
je n ie t." H ij: "Ik betaai ٧ ٥ ٥  
gulden per jaar dat ik  hier 
mag staan, dan k rijg  je nog 
al je belastingen en verzeke- 
ringen. Ais ik  ailes b ij elkaar 
op ga te ilen  zeg ik : stoppen!" 
W ij: u  doet het nu ه؛ ال ; u it 
lie fhebberij en voor de gezel- 
ligheid? H ij: "H et is h ier een 
lo lle tje  en een do lle tje . Zo 
straks stonden hier m'n kinde 
ren en wat klanten. Nou het 
leek wel een kermis. Maar 
dat zoeken w ij."

Punkies
Z ij: "Voor een paar weken te - 
rug komen er een paar jonge- 
lu i, van die punkies, dat haar 
en alles. Heb ik h ier ook een 
paar klanten die staan ze aan 
te  kijken. Nou zeggen ze: 
waarom kijken ze ons toch al 
t i jd  zo aan? Ik zeg: Meiden- 
je weet hoe ik  ben- echt jo r-  
danees- ju llie  leven zoals 1الث- 
lie  w illen, je kleed je zoals 
ju llie  w illen. Moet je horen, 
gaan ze allebei een reep voor 
me kopen." H ij: "3a, je hebt 
er ook die kennen onze ver- 
jaardagen, die kcmen dan 
voor haar met een flesje  eau 
de cologne en voor m ij met

de ؛٨ i'aar وع Tante Saar en ©me Herman,hij 
bloemen zij 25،Vroeger bittere noodzaak en 
nu een middel om niet de hele dag thuis 
van de AOW te hoeven genieten . Of zoals 
Ome Herman het zegt: ”Bestel dan die kist 

l de؛maar voor me.“ Geen van de kinderen w 
stal overnemen, ze kunnen zich de armoe te

,goed herinneren
kwam dan iagen ze al in bed.

Eén roos
w ij: u heeft de buurt natuur- 
i i jk  enorm zien veranderen? 
H ij: "Ja, deze stal hebben we 
nu 25 jaar, maar wat voor be 
kenden wonen hier nog, de 
knappe mensen waar je wat 
aan verdienen kon zijn  bijna 
allemaal weg. Die studenten 
komen vcor één roos, dan 
gaan ze naar hun meissie 
toe. Daar kan ik n ie t van le - 
ven. Dan moet er nog een 
tak je  groen b ij en een pa- 
p ie rtje  van een dubbeltje, 
dan verdien ik 15 centen. In 
Duitsland bijvoorbeeld betaal■ 
je voor een uitgebloeide 
bloem 3 o f 4 mark, en hier 
w illen ze nog uitzoeken Vöor 
een piek. Dan zeg ik  : a ju؛"  
w ij:  M erkt ٧ cok dat de men- 
sen het m oe ilijke r hebben? 
H ij: "Ja na tuurlijk , die anders 
twee bosjes namen, nemen er

Haarverzorging 
voor hem voor haar

SALON MODERN
maandags gesloten

P.G. Kruisinga , de Clercqstraat 24 , tel .'1 2 22 . 5 ٠ ه

"Vroeger woonden hier inspec 
teurs van po litie , advocaten, 
notarissen en op de Nassauka- 
de chirurgen. Je moest hier 
je hoed ophebben, nee seri* 
eus, dat had je in rijke  
buurten toch, als je hier je 
hoed n ie t ophad dan kwam je 
n ie t in aanmerking", zegt 
Tante Saar.^oordat ze de 
sta l hadden heeft □me Her- 
man jaren in de buurt met 
bloemen en planten lopen 
venten.
Was daar van te  leven m et 
een gezin? H ij: "We hebben 
armoe gehad, heel veel ar- 
moe, soms kon ik ze lfs de 
huur n؛ ie t betalen. Maar ik 
■heb nog nooit één cent on- 
dersteuning gevraagd, dat is 
een principe ven me, nooit je 
hand ophouden maar doorsap- 
pelen. A l vroor het 10 o f 20 
graden, dan liep je m et een 
mandje m et een kru ik  erin en 
een paar bosjes tulpen o f nar- 
ciss؟ n."
Wij: □ ٧  ̂ toen de buurt r ijk e r 
was, was het toch geen ve t- 
pot? H ij: "Je moest .voor een 
bosje bloemen om een dubbel- 
t je  te  maken 15 centen vra- 
gen en dan zeiden ze: nee 
hoor, 1\. Zo ging dat vroe- 
ger. Ik heb m'n kinderen e i- 
genlijk  nooit gezien, ik moest 
’s ochtends vroeg naar de vei 
iing en als ik  's avonds thu is
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Tineke Basman van de w ijk -  
post voor bejaarden houdt 
spreekuur voor ouderen in de 
Reiger, van Reigersbergen- 
straat 65 te l 845676, op dins- 
dag van 12.00 uur to t 13.30.

Ouderen kunne□ b ij haar te - 
recht met vragen en pro- 
blemen
Op dinsdag, donderdag £٢٦ 
vrijdag van 9.3□ to t 11.00 

٧؛ ٧ ٢ $ er sp reekuu  in de 
"W ijkpost voor bejaarden", 
van Boetzeiaaerstraat 4مو Ais 
٧ siecht te r been bent, ko- 

٢٢١^٨  w ij ٧ thuis bezoeken, 
(te l: 844352)- 

□ o r g a a n

٤٢ staan zo vaak mensen 
te praten. H ij: "dat zijn  geen 
klanten, die w illen  met h ^ r  
praten. Ze noemen het hier 
het praathuis en de kiaag- 
muur؛ Het is gezeilig, het 
contakt m et de mensen. Als 
je alleen thuis z it dan z it  je 
weg te k w ^ e n . Bestel dan 
die k is t maar voor me. We 
gaan door zolang het kan, to t 
we e rb ij neervailen."

Aima Jongerius en 
£velirie  M 'Hand Yamna

HOEK :

een doosje sigaartjes."

Witte bloemen
Wat voor bloemen verkoopt 
u het meest? H ij:"Nou een 
gewoon bosje chrysanten en 
fresiaatjes. w it te  bloemen 
die moesten ze vroeger nooit 
hebben, dat was voor dooien. 
Maar nu, jong goed kam t aile 
maal w itte  bloemen kopen. 
Die zijn  het eerste weg."
Wij: loopt het m et de feest- 
dagen beter? Z ij: "N iks meer, 
het is n ie t meer wat het ge- 
weest is." H ij: "'Dan gaan ze 
naar het buitenland mevrouw, 
een lang weekend o f ze hu- 
ren van Sporthuis Cenrum." 
Ik raad deze handel geen 
mens aan, ze denken d a t'h e t 
goud is, maar dat is n ie t zo. 
Z e lf houd ik van bloemen, 
anders was ik er □ooit aan 
begannen." Z ij: "Vroeger ٢١١^٨  
h ij a ltijd  armenval bloemen 
voor me mee, maar nu ik  er 
ze lf in z it  heb ik  er thuis 
nie t eeris zoveel staan." H ij: 
"Ja, al heb je armoed, een 
bloem etje moet er staan, 
neem n sinaasappelkistje met 
een ta fe lk leedje en een bosje 
bioemen erop,dan is het ieuk. 
Bloemen en planten zijn

aa!zaak؛Waar ^ n d  je nog■ een echte s?ec 
in behang?

Zo’n winkel Frederiksplein 
-hoek W ete

p  I 1  M  > 3 f  r >  t  V  L * ^  ringschans $؛،٠٨١ €©٨

,n Zaak die je goed kan adviseren
5



Buurtkrant Hugo de Groot

Wegens bezuinigingen:

NIEUWBOUW UITGESTELD
wel hard genoeg aan ge trok- 
ken, of zijn  het krokod ille tra - 

٢١^٨ ?

Reakties bewoners
"We hebben een ha lf jaar ٢^٧ - 
gaderd over de plannen. We 
moesten opschieten, want er 
was weinig t ijd . De bouw 
zou over een paar maanden 
beginnen. Op de laatste ver- 
gader^g h o o rd e  we dat het 
nu weer anderhalf jaar langer 
duurt voordat we kunne□ ver- 
hulzen.
Een heie te leurste lling".
"De ieus ٨^٧  'bouwen voor de 
buurt' b lijk t  een farce te  zijn 
geweest. Ik vond het nu al 
duur, die □ieubouw, maar 0-  
ver een paar jaar kan ik het 
misschien heiemaal n ie t meer 
betalen".

PRECIES EEN JAAR GELEDEN WERD DE EERSTE PAAL 
VOOR DE EERSTE NIEUWBOUW IN ONZE BUURT GESTA- 
GEN. 10 JAAR AKTIEVOEREN ٧ ٥ ٥ ٣  SOCIALE WONING- 
BOUW LEEK EINDELIJK RESULTAAT OP I E  [E IE R E N  
VOOR DE BUURT. HELAAS M AAR VOOR KORTE □ ٧ ٧ ^ .

Voor het daar geplande ver- 
zorgingshuls is het geld nog 
wel beschikbaar, alleen kan 
het nu n ie t op die plek door- 
gaan, maar moet er ee□ ande- 
re  plaats gevonden worden.
De gestutte woningen □p het 
Prederlk Hendrikplantsoen 
kunnen ook op z'n vroegst 
pas na '86 vervangen worden. 
D it is wei het meest schrij- 
nende gevai. H ie ru it zou je 
kunnen konkluderen dat er 
door de wethouder nogal w ii-  
lekeurig gestreept is. De 
Am bte lijke  Projektgroep 
(APG), die over de stadsver-

P rojekt nr. 'Zö: ',De Vuurvogel", hoek i red. H endrikstraat/H u- 
go de Grootgracht is verschoven naar 1986.

"M ijn  buurvrouw is e ige lijk  
door haar vloerbedekking 
heen. Maar ja, ze ging toch 
verhuizen. Nou weet je weer 
n ie t wat je zal doen".
"A rie  K il had al een noodca- 
fe gekocht. Daar z it ' t ie  nou

nieuwing in onze buurt gaat 
heeft volgens haar zeggen 
n ie t mee kunnen praten over 
de verdeling. Ze zegger؛ het 
zeer te betreuren dat ju is t 
onze buurt er zo slecht a f is 
gekomen, maar hebben ze er

De laatste  jaren zijn  er in 
Amsterdam en ook in onze 
buurt een heleboel nieuw- 
bouw- en renovatieplannen ge- 
maakt. Het was de bedoeling 
van Schaefer om zoveel ٨٦٠- 
ge lijk  plannen in te  dienen in 
de veronderstelling dat Den 
Haag dan wel met het geld 
zou komen. Helaas bleek eni- 
ge weken geieden dat dat 
n ie t het gevai zou zijn. Het 
gevoig is dat er in de Hugo 
de G rootbuurt In ل8ه و  en 85 
niets meer gebouwd kan wor~ 
den en in 86ل و  maar een be- 
perkt aantal woningen. De be- 
w oners die erop gerekend 
hadden z itte n  nu met de ge- 
bakken peren.

De verdeling
De wethouder heeft met een 
aantal hoge ambtenaren een 
verdelingsvoorstel gemaakt. 
Onze buurt is daar in verge- 
iijk in g  met andere buurten 
heel slecht afgekomen. Voor 
de Staatslieden- en Hugo de 
G rootbuurt samen kan nog 
maar 36% van de plannen 
doorgaan؛ De inham in de F. 
H endrikstr.(p ro jekt 18) b i j -  
voorbeeld pas In 1 8 6 و  
De "Taartpunt": een gedeelte 
van de Fagelstraat en Frede- 
r ik  Hendrikplantsoen nr. 2 
t/m  14, komt helemaal niet 
op de li js t  voor, evenals het 
w e rfte rre in  aan de van Rei- 
gersbergenstraat, waar bewo- 
ners zich ju ist de laatste t i jd  
zo druk over hebben ge- 
maakt. A lles voor niets dus.
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bewoners die we np vergade- 
ringen gezien hebben, hebben 
we voorge lich t. De anderen 
konden we nog n ie t voorlich- 
^€٢١, want o ff ic ie e l is er nog 
niets besloten en dan zouden 
we de mensen alleen maar 
onnodig ongerust maken".
Z ijn ze bang voor ai te veei 
protest? Wij vinden dat bewo- 
ners recht hebben op de 
in fo rm atie , ook al is het nog 
onzeker. Omdat de P ro jekt- 
groep het n ie t doet, in form e- 
ren w ij ٧ dan maar.
Tot ل januari kunt ٧ reageren 
op het verdeiingsvoorste i 
door te  schrijven aan de ge- 
meenteraad. Ongeveer ha lf 
januari wordt het in de 
Raadskommissie behandeld. ٧  
kunt daarvoor ook spreektijd  
aanvragen.

Alm a Jongerius.

len. Een soort van kiderreser- 
vaat dus eigenlijk . De vraag 
was nu: welk gedeelte van 
het plantsoen be^em  je daar- 
voor en hoe groot moet het 
zijn.

~ kunnen kaderen,
ouders omwonenden en honde- 
bezitte rs het beste samen 
besiissen, zodat er een voor 
alie groepen acceptabel plan 
^ t r o l t ,  wat dan de beste 
kans vanslagen heeft. Helaas 
was er op de avond geen en- 
keie bewoner aanwezig om 0- 
ver het plan te  praten. De 
ambtenaar gaat nu enige 
voorsteilen u itwerken en 
kom t daarmee op een verga- 
dering in februari terug. Als 
u  de hondepoep ook een pro- 
bleem v ind tj moet ٧ wel 
komen na tuurlijk . A lleen kJa- 
gen helpt n ie t en aan een op- 
lossing die o f de kinderen, ó f 
de hondebezitters n iet zien 
z itten , heb je ook niks.

A lm a Jongerius.

De vo o rz itte r: "Daar hebben 
we nu geen t ijd  voor en bo- 
vendien is ons geld voor d it 
]’aar op". De sekretari$: "De

Als je er je bal op de grond 
gooit z it 'ie  ge lijk  onder de 
poep en als je er je ten t u it 
w ilt  proberen, kun je geen 
schoon plekje vinden. Het 
Frederikhendrikplantsoen is 
vergeven van de poep!
Naar aanleiding van de klach- 
ten h ierover,d ie  b ij de buurt- 
krant binnen zijn  gekomen, 
werden omwonenden van het 
plantsoen onlangs door de op- 
bouwwerkster uitgenodigd 
٧٥٥٢ een bijeenkomst in 
buurthuis de Reiger. Het was 
de bedoeling om daar samen 
te praten over een kind- ق□ 
hondvriendelijke oplossing. 
Dhr. Teuling van groenvoor- 
zieningen was aanwezig en 
legde u it dat experimenten in 
het verleden met hondentoi- 
le tte n  en verbodsbordjes geen 
oplossing zijn gebleken. Z ijn 
idee is nu om het plantsoen 
gedeelte lijk  a f te  perken met 
hekjes, klapdeuren en w ild - 
roosters, waarachter kinderen 
poepvrij zouden kunnen spe-

ook mooi mee"
"Stel dat die gestutte wonin- 
gen echt gevaarlijk worden. 
Dan moeten ze ons u it-  
plaatsen en kunnen we mooi 
n ie t naar de nieuwbouw aan 
het plantsoen, wat wél be- 
loofd was. Als ze d it dan af 
moeten breken z it  je weer 
m et een open gat".
"We hebben de laatste t i jd  
maar weinig aan onze woning 
gedaan en de huisbaas al he- 
lemaal niets meer. Het ver- 
k ro t nu wel sneller dan e i- 
genlijk  nodig was geweest".
Er zijn  ook bewoners die een 
positieve kant aan het u its te l 
zien: "Je b l i j f t  nu langer op 
een lage huur z itte n " Dok 
voor de t ijd e lijk e  bewoners 
van de sioopwaningen aan het 
plantsoen is het u its te l n iet 
onwelkom, z i j  hoeven nu niet 
zo snel te verhuizen.

Inf©rmat؛e
Qverigens vie l het ٥٨$ op dat 
veel bewoners nog n ie t wis- 
ten van het u its te l. We 
vroegen de Ambtenaren waar- 
om z ij geen brieven aan de 
belanghebbende hadden
gezonden, het is tenslo tte  
voor bewoners van groot be- 
lang om te  weten hoe lang je 
nog in je woning zu lt z itten !

PO EP PLANTSOEN
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™،BURENHULP
w at kunnen we Voor u diosn ?

D it is de voorkant 
van het nieuwe fa l-  
dert je van de buren- 
hulp. Ju llie  hebben 
deze vast al gezien 
bij' de apotheek, dok- 
te r o f de twee posta- 
geritsohappen b ij ٥٨؛؛  

'in  de buurt. Wanneer 
buurtbewoners dringend 
hulp nodig hebben dan 
belien ze ons op. De 

laatste t i jd  lu k t het ons 
maar met m oeite om dan 
een v r ijw illig e r te vinden 
die even b.v. een bood- 

sohap w il doen. We hebben 
dringend ت nieuwe v r ijw il lig -  
sters-gers nodig om de buren- 
hulp te  versterken, w ie voe lt 
h ier iets voor?

Kom dan even langs b ij de Reiger. Je kunt 
ook op één vaste dag in de week de aanvra- 
gen verdelen die buurtbewoners voor 2 uur 
kunnen doorbellen. Wanneer je dan om 2 uur 
kom t op het buurthuis dan ga je k ijken j hoe 
je de aanvraag daorspeelt naar de v r ijw il l ig -  
sters-gers.
Denk er eens over na en kom eens langs om 
dat mooie fo ld e rtje  op te  halen. Geef je op 
als v r ijw illig s te r-g e r. We hebben hard ver- 
s te rk ^g  nodig! (je burenhulp M a r ia le

QUURTCAFE

H U G O je G R O O T

m tl&HSHOp

ا ه ت أ » ث آ م ب أ و ء أ ا
ة ة و5أ ع0ةأء مأءء0وآمحآلآآتآ 0ئ0-ب ا/آآأ/أجع?س

LUNCH CLUB
Wilt ü sen's wat ■anders doen?

Korn ;da'n obk op 20ndagrncrgën 
'1t is gezellig en met {vaór) weinig poen 

sn zander zorgen آ  Zit. je :ال$وأ
gaat ؛koffie te drinken waarna je aan rafe 

st èe.n praatje en een, nsp؛cr 
voor lekkers staat و رل ق^ة  ؛<؛jk eens wat er اف

is heel serieus, e'n echt geen grap. آ' Ne.e 
wst er dan v€-or moet gebsuren? 

de wee*, spreek af, en doe mee ؛٢٦ Kom half 
dus blijf niet thuis zitten te treuren, 

de lunch, - Oké - ٧٥٥٢ ̂gsef •je 0 
٢١٦^٢١ voor ƒ4,50 de 

jj؟nou, wat zeg je ervan

Truus Steensei, buurthuis de Reiger
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Voor de bewoner$ is de 
aktie hiermee □og n ie t afge- 
iepen. Het is neg onduidelijk 
weike huur de wethouder be- 
doeide met "een reêele huur- 
prijs".
De bewoners ٧^٨  de door 
s tu tten  b ij eikaar gehouden 
woningen aan het F rederik 
Hendrikpiantsoen, moeten 
daar vanwege de bezuinig in- 
gen op de stadsvernieuwing, 
waarsch ijn lijk  nog een paar 
jaar ianger b lijven wonen. 
Waarmee zijn deze woningen 
٢٦٥٠ te  vergelijken? Volgens 
de bewoners alleen nog maar 
met onbewoonbaar verklaarde 
woningen. Daarom gaan z ij 
door m et de C-g^den-aktie.,.■ 
De wet zegt nam elijk  dat er 
voor onbewoonbaar verk laar- 
de woningen hoogstens 20 gul- 
den gevraagd mag warden!

Rechtszaak
De nieuwe regelingen gelden 
niet voor de siaopwoningen 
die nog in p a rtiku lie r bezit, 
z ijn . Op het F rederik Hen- 
drikplantsoen daagt een huis- 
baas binnenkort twee huur- 
ders voor de rechter, □ ie zai 
moeten uitm aken wie er ge- 
l i jk  k r ijg t. We houden ٧ op 
de hoogt^؛!

A lm a Jongerius

F.20,- AKTIE 
HEEFT SUCGES

AL RUIM ANDERHALF JAAR BETALEN BEWONERS VAN 
DE SLOOPPANDEN AAN HET FREDERIC tfENDRl^<PLANT- 
SOEN, DE LODEWIJK TRIPSTRAAT EN DE FAGELSTRAAT 
NOG MAAR 20 GULDEN HUUR. ONDANKS DREIGEMEN- 
TEN MET DEURWAARDERS, İN C A S S O ^R O 'S  EN PROGES- 
SEN, ZIJN DE MEESTE BEWONERS DOORGEGAAN. HUN 
DURF HEEFT INMIDDELS RESULTATEN OPGELEVERD.

het G rondbedrijf een keer be- 
zet. D it alles heeft z'n 
vruchten afgeworpen.

Huurverlaging ?
Onlangs werd de 20 الو1س  
aktie behandeld in de raads- 
kommissie voor Stadsvernieu- 
wing. Wethouder Schaefer is 
daar met twee voorste llen ge- 
komen:
1. In het laatste jaar vóór de 
sloop hoeft geen huur meer 
te worden betaald.
2. Voor elke woning die in 
handen van de gemeente 
kom t, wordt een nieuwe, re- 
ële huurprijs vastgesteld.
Deze voorste ilen moeten nog 
in de Raad bespraken worden 
en zullen dan naar verwach- 
ting  per ل januari as. ingaan.

Al m et al een groot sukses 
van de aktie  . Het houdt een 
verbetering in voor alle sloop- 
woningbewoners in  de heie 
stad؛

De bewoners begonnen deze 
aktie omdat z ij vonden dat 
hun woning de valle huur 
n ie t meer waard was: on- 
danks scheuren, vochtigheid, 
verzakkingen, ve rra t o f in de 
stu tten, moeten z ij maar 
zien hun wo'riing bewoonbaar 
te  houden. In de meeste ge- 
vallen hebben de eigenaren 
er de laatste jaren niets 
meer aan gedaan. Afgezien 
van de ekstra kosten (bv 
stookkosten ر brengt een 
sloopwoning een hoop onge- 
r ie f  met zich mee.

Dreigementen
Zowel het grondbedrijf als de 
pa rtiku iie re  eigenaren re- 
ageerden op de aktie  m et a l- 
le rle i dreigementen. De mees- 
te bewoners iie ten  zich h ier- 
door n ie t in tim ideren en gaan 
gewoon door m et de ƒ 20,- 
aktie omdat ze vinden dat ze 
ge lijk  hebben.

Gemeenteraad
Samen me.t de aktievoerders 
u it de Indische Buurt, werd 
een b rie f aan de gemeente- 
raad geschreven om de 
s itua tie  van de sloopwoning- 
bewoners ook b ij p o lit ic i on- 
der de aandacht te  brengen. 
Verder werd er gezameniijk 
een avond georganiseerd 
waarop raadsleden via een 
diaserie met ongezouten kom - 
m eniaar van de bewoners,- 
met hun neus op de fe ite n  ge- 
drukt werden. Ook werd de 
kamer van de d irekteur van
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E le c tric  Boogie: □e schok 
wordt doorgegeven.

OPEN DAG EEN SUCCES

MAAR DESONDANKS....
$ch؛cn beter dan niets!
De bezuinigingen zuilen over 
de hele stad gevolgen heb- 
ber. Zo'n negen buurthuizen 
moeten slu iten en drie daar- 

٧^٢٦ ؛ <unnen dependance wor- 
den (en of w ij dat zuilen 
zijn??). Er verdwijnen 
arbeidspiaatsen (+ 30) en er 
komt m inder a k tiv ite i-  
tensubsidie.

Hoe nu verder
Hoe gaat het nu verder?
De kemende maanden gaat 
een werkgroep van amb- 
tenaren bezien weike buurt- 
huizen zeker gesioten gaan 
worden; weike d e ^ d a n c e  
worden waar beroepskrachten 
weg moeten (overplaatsing of 
ontsiag) ^ ٨ w a n e e r dat 
ailem aal gaat gebeuren (in 
1984 al o f ia ter?).
Eind februari zuilen we wat 
onze buurthuizen b e tre ft wei 
meer zekerheid hebben nver 
wat er gaat gebeuren. Erg 
vreugdevoi gaan we het nieu- 
we jaar niet !٢٦, dat va lt te 
begrijpert.

Ad van Heeswijk

maakuren, adm in istra tie  en 
peuterwerk) in onze buurt 
nog maar 180 werkuren 
overbiijven. Of anders ge- 
zegd, dat er 110 uur weg 
maeten. Dat is (op 0ل  uur □a) 
net zoveei als bijvoorbeeld 
K laaske/M arieke, Ad en An- 
neke, en Ruud samen werken!

Dicht of dependance
De wethouder zei verder 
over de Reiger en het f r e f -  
punt: "We zijn  er vorige 
week nog geweest en we heb- 
ben gezien weike geweidige 
a k tiv ite ite n  er georganiseerd 
worden. Maar hoe sp ijtig  ook, 
gezien de situering d ich t b ij 
elkaar van deze buurthuizen 
moet één van beide dicht, 
h e tz ij ais dependance verder 
funktionerenï"
Dat iaatste  w il waarschijn lijk 
zeggen, dat het buurthuis nog 
wel te  gebruiken is door de 
groepen, maar dat er geen 
beroepskrachten meer aan 
verbonden zullen z ijn .
De be !^psk ra ch ten  van het 
andere buurthuis zullen dan 
een oogje in het zei mceten 
houden. Maar dat is mis-

Op donderdagmiddag ل de- 
cumber, rond 15.00 uur, zei 
wethouder Walraven: "de c r i-  
te r ia  (voor de slu iting  va□ 
buurthuizen) worden nu vast 
gesteld. Waar wat weg moet 
is nog onduidelijk. Maar in je 
eigen buurt kun je dat wel 
vaststellen. B ijv. in de staats- 
liedenbuurt waar de h iilir t-  
huizen De Reiger en 't  T re f- 
punt liggen, ku□ je er zeker 
van zijn  dat een van die 
twee gaat slu iten op grond 
van de k r ite r ia ."
D it werd gezegd in de raads- 
zaal van het stadhuis, waar 
de gemeenteraad moest
beslissen over de be- 
zuinigingsvoorstellen voor het 
buurt- en kluphuiswerk.

Sinterklaas?
!٢١ de lange onderhandelingen 
is geprobeerd te  redden wal 
er te  redden vie i. Maar toch 
is het een zeer p ijn lijk  
Sinterklaas geschenk. De ge- 
meenteraad heeft een be- 
zuinigingsvoorstel aange- 
□ome□ dat betekent dat er 
een buurthuis d ich t moet en 
dat er (behalve schoon-

team leidster en enkele buurt- 
bewoners.
Ten tweede is deze dag ook 
gehouden voor de buurt- 
bewoners. Ook hen wilden we 
nog eens la ten zien wat er al- 
lemaal ! ٨ ons buurthuis 
gebeurt en dat het noodza- 
ke lijk  is dat het T refpunt 
b l i j f t  bestaan en n ie t weg- 
gecijfe rd  wordt door de be- 
zuinigingen.
We bedanken iedereen voor 
z ijn /haar bijdrage die deze 
dag to t een groot sukses 
heeft gemaakt.
EN WE GAAN DOOR MET 
DE STRIJD TEGEN DE 
S U IT IN G  VAN 'T
TREFPUNT!!!!!

De open dag die op 20 no- 
vember jl.  in 't  T refpunt 
gehouden is onder het m otto  
BUURTHUIS 't  TREFPUNT 
"OPEN TEGEN StU ITING , is 
een daverend sukses geweest. 
Geschat wordt dat zo'n 4 a 
500 buurtbewoners het buurt- 
huis bezocht hebben op deze 
dag. Deze dag was bedoeld 
om ten eerste de ge- 
meenteraadsieden en w et- 
houders te la ten zien wat er 
zoai gebeurt in ons buurthuis. 
Op deze w ijze w ilden we pro- 
beren de slu iting  va□ ons 
buurthuis te voorkomen. Met 
wethouder Walrave□ en ge- 
meenteraadslid Sluyters zijn  
gesp؟ ekjes gevoerd op deze 
dag met Margot onze

Wethouder Walraven: "M aar 
hoe sp ijtig  ook....."

Volksdansen met Zajednika
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KERSTMIS IN BUURTKERKE
Nieuw jaarsviering m et samenzang in de Vin- 
centius.

l ~ É f e

1سلممحءأتأءاا
□e Nassaukerk

WESTERKERK (hervormd)
Prinsengracht ? ص

20.00u
Kerstopera "Am ahl en de nachte lijke bezoe- 
kers" van Gian Carlo M enotti.
U itvoerenden: Opera-afdelinq van het Swee- 

linck  c o n s e rv a to r ia  
o .l.v. Jacqueline Jacobi (regie) 
en Hans van den Hombergh 
m.m.v. de can to rij o.l.v. Jos 
van der Kooij.

Amahl is het verhaal van een kreupei jonge- 
tje  en zi]'n moeder, lgvend temidden van een 
herdersvolk in een ^herbergzam e streek. Er 
komen drie koningen op bezoek, die een ster 
volgen, op zoek naar een kind. Z ij hebben ge- 
schenken b ij zich. Amahls moeder is ve rb it- 
terd. Wie denkt aan h ^ r  kind? 's Nachts 
s trek t z ij haar hand u it naar het gcud.....
Zo 8ل  dec. 10. ت0ال
Internationale kerstzangdienst. De tra d itie  ge- 
trouw  komen de zondag voor kerstm is sa- 
men, de Engelse, Franse en Duitse gemeen- 
ten van Amsterdam,samen met de Wester- 
kerkgemeente en wie maar komen w il, om in 
alle talen van Christus’ geboorte te zingen.

□E POORT (gereformeerd) 
Hugo de Grootkade 28

Zo 25 dec. ل0.ه0ال
Kerstm orgendienst m.m.v. het Noorderkerk- 
koor.
Za 31 dec. 19 .00u 
Dudejaarsavonddienst.

PR*^$E$$E-/^^$$^^^ER^ en 
MAGDALENAPAROCHIE

Vr 23 dec. 19.00u
Oecumenische kerstvoorbereidingsdienst in de 
Magdalenakapel, Spaarndammerstraat 460.
Za 24 dec. 16.00u
Kerstd ienst voor oudere buurtbewoners in de 
Paus Johanneskapel, Jacob Catskade 11.
Za 31 dec. 19.00u 
Oecumenische dankdienst in de '•
De W ittenkade ٠ 
Za 24 dec. 21.00u ~ ~
Kerstnachtm is van de Magdalenaparochie 
(rk), Spaarndammerstraat 460.

VONDEL-, VINCENTIUS-, en 
DE LIEFDEPAROCHIE (rk)

Di 20 dec. 19.15u '
Boeteviering in de Lie fde, B ilde rd ijkstraat 23. 
W o 2 1 d e c . 19.15u
Boeteviering in de Vincentius, Jacob van Len- 
nepkade 213.
Za 24 dec. 21.30□
Nachtm is met Ned. koor in de Vincentius.
Za 24 dec. 24.00u
Nachtm is m et La tijns koor in de Liefde.
Zo 25 dec. 10.30u
Plechtige viering van kerstm is in de lie fde  en 
in de Vincentius.
Zo 25 dec. 14.00□
Kerstspel in de Vincentius.
"De eigenwijze ke izer" i$ een musical die 
wordt opgevoerd door kinderen u it de buurt. 
Het verhaal gaat over een keizer die nu wel 
eens het "echte" kerstverhaal w il horen.
Za 31 dec. 17.00u 
Oudejaarsviering in de Vincentius.
Za 31 dec. 1 و0ال . ه  
Oudejaarsviering in de Liefde.
Zo 1 jan. 10.00□
Nieuw jaarsviering met Latijns 
L ie fde .

koor in de

12



negende jaargang nummer etf

Ma 26 dec. ll.OOu
M agnificat van J.S. Bach, uitvoerenden: 
Westerkerkkoor o .l.v. Jan Pasveer 
Zo ل jan. ll.OOu — " 
Nieuw jaarsdienst.

MEER INFORMATIE

De kerken in de buurt staan n ie t alleen met 
kerst voor ٧ open. Voor meer in fo rm atie , 
een gesprek, kunt ٧ a lt i jd  bellen met:

Pastor Bram Denkers,
M ^a le n a p a ra c h ie , te l.: 82.98.32 
ds. Paula Ir ik ,
Prinsesse/nassaukerk, te l.: 76.18.08 
Pastor F rits  Janssen,
V.V.L. parochie, te l.: 18.07.25 
□s. Reender Kranenborg, 
de Poort, te l.: 79.82.91 
Ds. Nico te r Lindenj 
Westerkerk, te l.: 24.77.66 
Ds. Hans Mos,
Prinsesse/N)assaukerk, te l. :  94.99.02 
Paster Leo Nedersticht ر 
V.V.L. parochie, te i.: 18.33.71

NZa 24 dec. 2 ت0ال ه.
Kerstnachtdienst m.m.v. de can to rij o .l.v . Jas 
van der Kooij. Carrillonbespeling vanaf
21.00 ٧٧٢٠ Deuren open vanaf 22.00 uur. Van- 
a f 22.30 uur worden kerstliederen gezongen. 
Za 25 dec. 10.30u '■
Kerstmorgendienst voor het hele gezin, 
"herhaling" van de kerstnachtdienst.

Crematieverzorglng

RINGS
Hugo de Grootkade 13 

Tel.: 18.47.71
٠مسم

terstond hulp na overlijden 
gelegenheid tot opbaring

HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

SPECIALIST IN:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrlkplantsoen 102 tel. 843089
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RENOVEREN OF 
OPKNAPPEN

de bewoners daar inz ich t in 
kregen ("geen geld, geen 
geld” ). Om tenslo tte  te tw ij-  
fe len aan de ernst van de 
klachten ("kom, kom, me- 
vrouwtje").
U ite inde lijk  is toch afgespro- 
ken dat de klaehter؛ worden 
voorgelegd en dat er ha lf de- 
cember een reaktie  komt. 
Bouw- en W oningtoezicht zal 
ze m et de neus op de gevaar- 
lijke  gebreken drukken (zoals 
een niet-verankerde schoor- 
steen op de 2e Hugo de 
G rootstraat 37).
De bewoners staan voor een

zoeken hadden noig weinig 
opgeleverd:"De opzichter w il 
wel, maar kan niks doen." 
En: "in dat nieuwe kantoor 
van ze wordt je prachtig ont- 
vangen, maar je k r ijg t nui op 
het rekest." Dat bleek toen 
de bewoners op 23 november 
voor het eerst b ij eikaar wa- 
ren. Op 30 november waren 
er twee 'snelle jongens' van 
de Bouwmaatschappij aanwe- 
zig. Ze begonnen met te  ver- 
te llen  dat ze pas een reorga- 
nisatie achter de rug hadden 
("druk, druk"). Ze zwaaiden 
wat met c ijfe rs , zonder dat

ACHTERSTALLIG ON
knappert gedwongen kunnen 
worden. We waren m et zo’n 
tw aa lf mensen, allemaal zwa- 
re gevallen: hevige iekkages 
van daken en goten, ve rro tte  
vloeren, kozijnen en venster- 
banken, scheuren in muren 
waardoor je je buren bijna 
kon bekijken, een schimmelig 
souterrain, slecht gevoegde 
muren etc.
Met deze klachten maakten 
we een goede kans' aldus de 
inmiddels ingesohakelde advo- 
caat. H ij schreef de eigena-

A chte rs ta llig  onderhoud: voor 
vee] mensen een bekend ver- 
schijnsel. Huurverhoging wei- 
geren l i jk t  de enige manier 
om te protesteren meestal 
helpt het niks, de eigefnaar 
reageert niet want opknappen 
kost hem meer dan die 4% 
verhoging per ja ar oplevert. 
B ij een aantal mensen steeg 
de nood zo hoog dat ze over 
andere middelen na gingen 
denken. Een kort geding b ij-  
voorbeeld. De eigenaar zou 
dan door de rech te r to t op-

N ie t alleen pa rtiku lie re  eige- 
naren z ijn  laks in het onder- 
houden van hun woningen. Be- 
woners moeten er ze lf ach- 
teraan. Soms komen ze voor 
een m oeilijke keus te staan: 
ach ters ta llig  onderhoud laten 
doen of renovatie?

Klachten
De twee blokken tussen de 
Van Reigersbergen-, 2e Hugo 
de G root-, Erederik Hendrik- 
en 3e Hugo de G root-straa t 
bevatten kleine woningen 
met veel gebreken. De eige- 
naar is de Bouwmaatschappij 
te r  ve rkrijg ing  van Eigen Wo- 
ningen. Vorige maand ging er 
een burenbrie f rond om 
klachten te verzamelen. De 
gebreken die door veel men- 
sen genoemd werden zaten in 
de ramen, daken, het schil- 
derwerk, het stucwerk, de ge- 
lu idsisolatie, de rio le ring ؛؛٨   
de blokverwarm ing (van een 
deel van de woningen).

Nul op het rekest
Ook een ^ b te n a a r  van 
Bouw- en W oningtoezicht had 
de klachten onderzocht en 
kon bevestigen dat ze te - 
recht waren. Herhaaide ver

DE VOEDINGSWIJZER >  GROENTEN MELK,
BROOD, KAAS, 

HUGO DE ٢٠٢ ZIENS FRUIT EN EIEREN 
GROOTPLEIN 20

t؛ite؛les yan Jtó lo iiS i-dyn|#lsche kwa 
dinsdags gesloten

14



negende jaargang nummer etf

Bewoners van deze panden dwingen hun huisbaas ach te rs ta llig  
onderhoud a f . ___________________ _________________

weigeringsakties, lu k t dus 
wel na het dreigen met een 
k o rt geding. Het is we؛ zo 
dat de klachten erg genoeg 
moeten zijn om kans te 
maken, dus geen tochtende 
deuren, ramen, scheve aan 
rechten o f verveloze ramen. 
Daarmee maakt ٧  geen kans. 
Mocht u  vinden genoeg reden 
voor een ko rt geding te  heb- 
ben en u w ilt e r wat meer o- 
ver weten, bel dan het 
huurkom itee Hugo de Groot 
p.a. Buurthuis de Reiger, te i. 
845676, o f ga eens iangs b ij 
het advoka tenko liektie f
Staatsliedenbuurt le  Nassau 
straat 17. ivo □enisse.

twee panden een gemeentega- 
ran tie  is van ƒ 30.000,' per 
pand (voor zaveel mag er dus 
opgeknapt worden), een derde 
garantie (ƒ 25.000,-) z it  e r in 
voor nog een pand. Een huis 
heeft een heel nieuw dak ge- 
kregen, b ij weer een ander is 
de trap  van nieuwe treden 
voorzien,nieuwe e lek tra le id in - 
gen werden gelegd en zo ge- 
beurde er nog meer. Wat nog 
n ie t gebeurd is, zal via een 
ko rt geding afgedwongen 
moeten worden, want al deze 
dingen zijn  gebeurd zonder 
dat er een ko rt geding aan te  
pas hoefde te  komen.
Wat in jaren niet lukte via

lastige keuze: w iiien we reno- 
vatie , een grote opknapbeurt 
o f alleen het uitvoeren van 
ach tersta llig  onderhoud?
Die keuze is iastig omdat de 
toestand van de huizen erg 
versch ilt. Sommige zijn  al 
eens opgeknapt ("hoewel je je 
kont n ie t kan keren in de 
keuken” ). Ongeveer 15 wonin- 
gen hebben blokverwarm ing 
en z itte n  met hóge stookkos- 
ten; de bewoners w illen  dus 
wel dubbele ramen (ook te - 
gen verkeerslawaai!). Ande- 
ren z ijn  weer erg b l i j dat ze 
goedkoop wonen ("m ijn man 
doet het ze lf wel").
Kortom : er zal nog wel wat 
overleg gepleegd moeten wor- 
den. Oat er ie ts moet gebeu- 
ren staat vast.

Jan ،<ui]*k

DERHOUD
ren aan -  m oe ilijk  genoeg 
met enkele onbekende adres- 
sen - en sommeerde hen op 
korte te rm ijn  met opknappen 
te beginnen. Er werd nauwe- 
lijks  gereageerd. ئ٢١  tweede 
dringender geschreven b rie f 
sorteerde meer e ffeekt. 
Plotsklaps verschenen er aan- 
nemers en werklu i b ij een 
aantal mensen. Er ging dus 
wat gebeuren. De angst voor 

de rech ؛ te r -  en hun eigen 
.ongelijk - zat er in أ
Het is nu zover dat er voor إ

caf®
Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag:

LEVENDE MUZIEK

20.00 -  2.00 uur.
.uur ممت0 - 20.00
16.00 -  1.00 uur.

IEDERE DAG OPEN VAN 
IN HET WEEKEND VAN 
ZONDAG VAN

hoek
Nassaukade 
2e Hugo de 
G r o o t s t r a a t
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BEJAARDEN »س  DAK
٧٠٠٢ bejaarden bestaan er verschillende 
huisvestingsmogelijkheden ٠ De minimum 
leeftijdsgrens voor deze vorm van huisvesting

huisarts roepen. De kosten 
van eeo voorziening ai$ het a- 
larmsysteem worden b ij de 
huur ondergebracht. De huren 
van de meeste bejaardenhof- 
woningen zijn  daarom duur- 
der dan de huren van gewone 
bejaardenwoningen. Veei be- 
woners ٧^٨  deze woninger؛ 
ontvangen ook huursubsi-

Aanleunwoning
Aanleunwoningen lijken  op be- 
jaardenhofwoningen, maar 
z ijn  a ltijd  vlak naast □۴ b ij 
een bejaardenhuis (verzor^

is meestal 65 jaar
ting voldoen.

Bejaardenhofwoning
Een voorbeeld van een com- 
plex met bejaardenhofwonin- 
gen is de Koperen Knoop i□ 
de Staatsliedenbuurt. Het 
z ijn  zelfsstandige bejaarden- 
woningen, maar deze wonin- 
gen zijn  aangesloten op een 
alarmsysteem. In geval van 
nood kan de bewoner via het 
alarm om hulp vragen. De 
persoon die dienst heeft b ij 
het alarmsysteem zal, ind- 
dien dat nodig is fa m ilie - 
leden of bijvoorbeeld ££٨

Zelfstandige woning
Deze woningen zijn  speciaal 
gebouwd voor bejaarden. Ze 
z ijn  n iet groot ؛؟٨  gemakke- 
l i j k t e  onderhouden. De 
voorzieningen in deze woning- 
en zijn  beperkt en komen 
m eesttal neer op handgrepen 
in douche en W .C . Veel van 
deze woningen zijn  te  vinden 
in de tuinsteden zoals: Os- 
dorp, S iotervaart en S loter- 
meer. Tegenwoordig wordt er 
b ij stadsvernieuwing en b ij 
nieuwbouw een bepaald per- 
centage van de woningen spe- 
ciaal gereserveerd als bejaar- 
denwoning.
Bejaardenwoningen gelden als 
gewone zelfstandige woon- 
ru im te . Wie er voor in aan- 
merking w il komen moet aan 
alle regels van Herhuisves-

TtSJE EIGEN
s n u u u i E

Klagen over al die rotzooi ٥٢ 
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 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krij§en we het 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,
■ ٢ ٣ "  en ze doen het graag!
= 3 1 =
/T flD /R BM G inG  nm/TEftOflm 2(-; Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.
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negende jaargang nummer eff

w ilt  ٧ nog meer in fo rm a tie  
o f u itleg  over bejaardenhuis- 
vesting dan kunt u a ltijd  te - 
recht b ij de w ijkpost vaar be- 
jaarden, van Boetzelaerstraa t 
49 te l 844352. Spreekuur in 
de Reiger op din$dag van
12.00 -  13.30 uur.

Saskia Stemmerik

n ie t in haar op. De w ijkve r- 
pleegkundige, die b ij haar 
kwam, ؛٨>©  haar echter lang- 
zaam vertrouw d maken met. 
d it idee. Samen z ijn  ze gaan 
oefenen; Eerst ٨٦^^ het vul- 
len van de spuit en het a fle - 
zen van de ju iste  hoeveel- 
heid. Een ex tra  probleem 
h ie rb ij was, dat mevr. D 
slecht kon zien, wat gelukkig 
verholpen werd m et een ver- 
grootgias. Het m oeilijk$ te 
voor mevr. ه  was, het z ich - 
ze if prikken in he t boven-

been. Het heeft haar in to -  
taa l 5 maanden gekost, maar 
toen was ze ook echt zo ver 
dat ze het prikken zonder 
aanwezigheid van de w ijkve r- 
pleegkundige aandurfde. En 
mevr. □  kan toch op vakan-

Diabetesvereniging
Er is nog veel meer te  ve rte i- 
len over suikerziekte, u kunt- 
in fo rm a tie  krijgen hierover 
b ij de diabetesvereniging Ne- 
derland en na tuu rlijk  ook b ij 
de w ijkverp leging, u kunt ons 
bereiken tussen ل ت . ه ه  en
14.00 uur, R a m b o t Hoger- 
beetsstraat ٦ , te l. 867908. 
Diabetes vereniging Neder- 
land, Postbus 9210, 3506 GE 
B re c h t ,  te l. 0 3 6 2 0 8 2 2 < .؛
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kan daarop een uitzondering 
gemaakt worden. De w a ch ttij-  
den voor een Koperen Knoop- 
woning zij□ het laatste jaar 
behoorlijk teruggelopen en 
sommige mens.èn hadden dan 
ook binnen een jaar to t een 
ha lf jaar na de aanvraag een 
woning in de Koperen Knoop.

In ons 3e stukje w iilen  w ij u 
verte lien  wat de w ijkver- 
pleegkundige kan doen voor 
mensen met suikerziekte (= 
diabetes).
s ^k e rz ie k te  is een veel voor- 
komende ziekte , waar men 
mee kan leren leven, m.b.v. 
een su ikervrijd iee t en/of me- 
dïcijnen. De medicijnen kun- 
nen tab ie tten  o f insuline in- 
jekties zijn.

P a k k e n

De patienten, die insuline ٨٥- 
dig hebben zullen zich elke 
dag □۴ soms tweemaal per 
dag moeten prikken. Om d it 
te  leren wordt de hulp van 
de w ijkverpleegkundige aange- 
vraagd. Veel patienten vinden 
het bezw aarlijk  om elke dag 
te  moeten wachten Op de ver- 
pleegkundige die hen kom t 
prikken. Z ij w ilien het daar- 
om zo snel m ogeiijk ze lf le- 
ren, wat voor sommige men- 
sen n ie t meevalt.

Mevrouw D.
Neem bijv. mevr. D. Z ij is 69 
jaar en woont aileen. Na 
twee jaar dieet houden 
en tab le tted  slikken, moest 
mevr. D toch overgaan □p in- 
jekties. H ier was ze teleurge- 
steid over, vooral omdat ze 
een vakantiereisje had ge- 
hn^kt en dacht dat ze nu 
n ie t mee kan. De gedachte 
dat ze ook z ichze if een in jek- 
t ie  zou kunnen geven kwam

gingshuis) gebouwd. De bewo- 
ners van de aanleunwoningen 
kunnen een beroep doen op 
de voorzieningen van het ver- 
zorgingshuis. D it houdt b ij 
voorbeeld in dat ze m aa ltij-  
den kunnen krijgen van het 
verzorgingshuis o f in geval 
van z iekte kan er voor ver- 
zorging o f huishoudelijke huip 
worden gezorgd.
De kosten van deze voarzie- 
ningen zorgen ervoor dat de 
huren van aanleunwoningen 
meestal nog hoger liggen dan 
de huren van bejaardenhofwo- 
ningen. Sinds ko rt wordt een 
groot deei van deze ekstra 
kosten n ie t meer vergoed via 
de huursubsidie.
Het is nag steeds m agelijk 
om huursubsidie voar deze 
woningen aan te vragen maar 
deze zal voor mensen met b ij 
voorbeeld alleen AOW o f een 
kle in pensioen w a a ^c h ijn lijk  
n iet taereikend z ijn  om de 
hoge huur te  kunnen betalen.

Wat moet ٧ doen?
De procedure voor de aanmel- 
dingen van deze woningen is 
nagal omslachtig, u moet 
zich aanmelden b ij de beheer- 
der van deze woningen. D it 
kan een woningbouwvereni- 
ging z ijn  ٥ ۴ de beheerder van 
het verzorgingshuis. De be- 
heerder s tuurt ٧ aanmeldings- 
form ulieren. Uw aanvraag 
wordt daorgestuurd naar de 
CAOB (Commissie Advies Op- 
neming Bejaarden), u k r ijg t 
bezoek van een maatschappe- 
l i jk  werkster. Het advies van 
de CAOB bepaalt o f u wel o f 
n ie t in aanmerking kom t. Als 
het een positie f advies is dan 
moet ٧ wachten to t  de be- 
heerder u een woning toe- 
w ijs t.
Voor de Koperen Knoop in de
S taa ts lie d e n b ^rt geldt de re-
gel dat in  principe alleen OU- 

deren uit de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt voor de- 
ze woningen in aanmerking 
komen. In bepaalde gevallen

DAGBOEK 
VAN EEN WIJKZUSTER



Houtsnede ٧٤٤٢١ B. Darbeck

KUNST IN DE BUURT
b ilja rtc lub  mpesten ook ge- 
bru ik maken van deze ru im - 
te, wat m oeilijkheden gaf. 
De mensen stelden veel vra- 
gen en er werd ook verkocht. 
La te r was er soep en brood- 
jes, erg gezellig. 1□ elk op- 
z ich t een geslaagde kunstdag, 
voor herhaling vatbaar.

Tiny Mayer

SNACKBAR
Onlangs werd, op de Frederik 
Hendrikstraat, b ij het hugo 
de Grootplein, de zoveelste 
snackbar geopend. De eige- 
naar verbouwde de voormal)- 
ge Rabobank grotendeels ei- 
genhandig. Denkt b ij n ie t dat 
er al genoeg snackbarren z ijn  
in onze buurt? Meneer 
'Hego'; "Iedere snackbar 
heeft zo z ijn  s'pecialite it. W ij 
maken het meeste ze lf. Die 
k w a lite it, dat hebben de 
mensen gauw genoeg door en 
dan komen ze wel, daar ben 
ik zeker van."
We wensen snackbar He go 
succes en roepen de echte 
patatlie fhebbers op om eens 
een vergelijkend warenonder- 
zoek te  doen voor de 
B uurtkrant.

gen, aguarellen, gra fiek, 1İ- 
tho's, schetsen, pastels, o lie - 
verven, fo to 's , collages, f i -  
neerschilderijen, g ipsafg ie t- 
seis en poppen. De handwerk- 
club had leuke dingen ge- 
maakt.
Het knipwerk, fineerw erk en 
olieverven werd gedemon- 
streerd. Het was jammer dat 
er geen eigen ru im te  voor 
was, warït de k laverjas- en

Zaterdag ول november was er 
een k ^ s td a g  van ل } to t  15 
uur in het buurthuis de Rei- 
ger. De bezoeker(ster) werd 
aan de deur opgevangen en 
kon met de l i f t  naar boven.
Er was een. goede sfeer b ij 
de opening en de ko ffie  stond 
klaar. Er kwamen ongeveer 
honderd bezoekers.
Op de ten toonste lling was te  
zien: knipwerk, pentekenin-

VARA BEDANKT
Geachte redaktie ,

De door onze afdeling georgaaniseerde kienmiddag t.b .v . de 
VARA speelgoedaktie, welke werd gehouden op 20 november 
؟198  in het ontmoetingscentrum DE KOPEREN KNOOP, van 
Lim burg s tirum straa t 119 te  Amsterdam heeft een nettobe- 
drag van /  3.000,- opgebracht.
Mede door de aankondiging hiervan in uw buurtkrant heeft de- 
ze middag to t  een succes gemaakt.
De aankondiging was keurig verzorgd. Vooral het gebruik van 
het nieuwe VARA vignet heeft ons verrast.
Menende dat ٧ deze kennisgeving op p rijs  s te lt, verb lijven

Hoogachtend, 
namens het bestuur, 

C.A. Goldstein, secretaris,
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
VOOR NEDERLANDSE LES

Sedert een paar maanden 
geven w ij op dinsdagavond 
ies aan buitenlandse buurt- 
bewoners. In januari wordt de 
kursus intensiever; er is dan 
ook op donderdagavond les. 
Om d it m ogelijk te  maken 
zoeken w ij een aantal 
v rijw illig (s t)e rs  om deze les- 
sen te geven. Het is mooi als 
je ervaring hebt maar n ie t 
beslist noodzakelijk, w il je 
m ^ r  in form atie? Bel dan 
buurthuis De Reiger (845676) 
en vraag naar Ad of H ilde, 
en b ij buurthuis ’t T refpunt 
(842473) naar Ans.

DAMMEN
Op de open zondag van 2□ 
november jl,  heeft Tino 
Persizza met veel mensen ge- 
damd In ' Trefpunt. H ij zou 
het graag nog meer doen.
Wie zin heeft kan op dins- 
dagavond ! ٨ de ' 
dammen. Vanaf 20.00 uur 
kosten: gratis. Vanaf 3 ja - 
nuari. Buurthuis 't  Trefpunt, 
3e Hugo de G rootstraat 5, 
te ie foon: 84.24.73

KERST 
KAARTEN 
DRUKKEN

Op dinsdagmiddag 20 decem- 
ber is er van ha lf twee to t 
ha lf v ie r 's middags voor 
vrouwen u it de buurt gelegen- 
heid to t het ze if maken en 
drukken van kerst- en nieuw- 
jaarskaarten.
Kosten: ƒ2,50 per keer. Voor 
kinderopvang wordt gezorgd. 
Als je mee w ilt  doen geef je 
dan zo snel m ogelijk op b ij 
Ria Koopman, buurthuis 't  
Trefpunt, te l. 842473.

Welke vrouwen w illen  mee- 
werken aan het opzetten van 
a k tiv ite ite n  voor marokkaan- 
se vrouwen in buurthuis de 
Reiger? Het gaat om de v r ij -  
dagochtend en het w ordt een 
kom binatie van gezelligheid 
en Nederlands leren.- op  d it 
moment z ijn  al een paar 
vrouwen bezig met het voor- 
bereiden ’ ٢٦^٧  de ochtend en 
het werven van marokkaanse 
vrouwen via scholen hu isart- 
sen etc. Het voorbereiden en 
werven kost heel veel t ijd ,  
en w illen graag zo snel moge- 
l i jk  met lesgeven beginnen. 
Daarom zoeken we vrouwen 
die het leuk vinden om nu al 
mee te  doen. Het is wel 
belangrijk dat we elke v r ij -  
dagochtend op je kunnen re- 
kenen. Voor in lich tingen: 
buurthuis de Reiger, Klaaske 
B ettink, te l.: 84.56.76 of 
buurthuis het Trefpunt, Ans 
Termeulen, te l.: 84.24.73.

Kaarten voor de hele dag (a l- 
les inbegrepen) kunt u ف 
ƒ25,- krijgen b ij buurthuis de 
Reiger, Van Reigersbergen- 
straat 65, te l.: 84.56.76. Er 
zijn  ook kaarten voor alleen 
het middagprogramma zon- 
der lunch en diner.

OPEN HOF
Zoals ieder jaar, organiseert 
"Open Hof weer een gşze lli- 
ge le  kerstdag in het Wester- 
kw a rtie r, speciaal voor oude- 
ren van 10.00-20.00 uur. 
Kosten ƒ 25,- inc lus ie f kerst- 
diner.
Opgave en in lich tingen b ij 
het w ijkcentrum , van H a ll- 
s traa t 81 te l 821133.

BUURT
AGENDA

TAALLES
In januari s ta rt er ne- 
derlandse les voor m en ^n  
van verschillende natio-
n a lite ite ^  De lessen van de- 
ze kursussen z ijn  op dinsdag- 
en donderdagavond van 
1 9 . 3 0 ح2ل.ت  uur. De lessen 
worden gegeven door v r ij-  
w illige rs  in kleine groepjes. 
Aanmelden: elke dinsdag van 
19.00-20.00 ٧٧٢ b ij buurthuis 
De Reiger, van Reigers- 
bergenstraat 65, o f te le - 
fonisch 845676. K o n ta k t- 
persoon H ilde en Ans

Zondag 25 december is het 
kerstfeest in buurthuis de 
Reiger. Het programma duurt 
van 10 uur 's morgens to t na 
het diner ongeveer 8 uur 's a- 
vonds. ٧  wordt ontvangen 
met ko ffie  en kerstbrood. 
Daarna treed t het zangkoor 
op, afgewisseld door flu itspe l 
en solozang. Na de lunch is 
er gelegenheid voor een spel- 
letje■ kaarten, sjoelen o f het 
maken van een kerststukje 
voor mensen die ziek thuis 
liggen. In de loop van de m id- 
dag treed t het nostaigisch ca- 
baret op. Dan z ijn  er nog di- 
a’s o f een f ilm  te  zien in de 
kleine zaal. T e rw ijl u daar- 
naar k ijk t  zetten w ij de zaal 
k laar voor het feeste lijk  
kerstd iner.

KÈRStFËËSTEN
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