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Geopend;
VAN 11 UUR-2 4  UUR

GROENEWOUD’S 
TWEEWIELERS

2e Hugo de Grootstraat 12 
telefoon: 84 4 2 70 

UW VERTROUWENSADRES VOOR 
RIJWIELEN EN BROMFIETSEN

Nieuwe fietsen
Gazelle, Peugeot, Batavus, 
Union, Sparta, BSA, etc.
Nieuwe bromfietsen
Peugeot, Honda, Puch, Yamaha, 
Suzuki, etc.
U itbre id ing
nu een nieuwe s h o w r o o m  
voor gebruikte fietsen en 
gebruikte brommers 
Keuze uit meer dan 60 stuks

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

heeft u klachten: zeg het ons 
bent u tevreden: zeg het anderen

S p ith o rs t
■fiVÉSPÉ HUÓO Gfe eewnSTÖV?'9 020-8+5821

'Dierenshop “

GYM
DAMES-,EN HERENCONDITIETRAINING 
(OOK OP MUZIEK)
KRACHTTRAINING 
DAMES BODY-BUILDING 
WADO KAI KARATE.
INL.SCHIPPERSSTRAAT 3-9
TEL.228667 bbg 171752
DEP. v. OLDENBARNEVELDTPLEIN.
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REDAKTIE
Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
John Faasse 
Hans Hartman 
Alma Jongerius 

Jan Kuijk 
Evelien M'Hand Yamna 

Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen

Fo to ’s
Ad,Cor, Jan,Gero.Arch ie f

Omslag
Cor

red ak tie ad re ssen
Amaliastraat 16' 
tel: 860713 en 

Fred. Hendrikstr. 130' 
tel: 864936
Oplage

5.000 exemplaren 
Kopij

De kopij moet u inle
veren voor zondagavond
6 februari bij één van 
de redaktie-adressen 

of buurthuizen .
De volgende krant komt 

uit op vrijdag 18 
februari

Advertenties
Tarief: ƒ 200,- per 
hele pagina. Inlich
tingen bij de redaktie.

Druk
Heiermann en Co.

Bij de foto: nieuw
jaarsfeest in het Tref
punt.
Wie praat er nog over 
nieuwjaar? De voorbe
reiding van deze krant 
stond wel in het teken 
van het nieuwe jaar: 
de balans was opgemaakt 
en donkere wolken pak
ten zich weer samen. 
Intussen zijn er weer 
wat lichtpuntjes: nieu-

4 Peuterwerk 

6 Buurtgeschiedenis 
8 Bijstandsvrouwen 

10 Buurtagenda 
12 Fa Disseldorp 

17 Woonlasten omlaag!

we adverteerders, do
naties en een rugge- 
steuntje van de Ambte
lijke Projektgroep.
Wij putten moed en gaan 
door. Met onze vaste 
verspreiders die ook 
wol eens genoemd mogen 
worden: Ton, Richard, 
Judy, Anneke, René, Ma- 
rianne, Willem en Ad.

De redaktie

BUURTRADIO
Vorige week verscheen 
bij Radio STAD het ver
slag over het Buurtra- 
dioprojekt '82, waaraan 
ook onze buurt meedeed. 
U kunt het gratis afha
len, zolang de voorraad 
strekt, bij STAD, Jo- 
hannes Vermeerstraat 29

INHOUD

DONATIES
mevr. E.M.-van M./25,- 
mej. A.F.V. ƒ10,-
mevr. J.A.C. ƒ25,- 

Totaal:ƒ60,- 
Dames, bedankt!

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

T.N.V, F.SCHOUWINK AMALIASTRAAT 16*
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Buurtkrant Hugo de Groot

DE CRISIS IN DE BUURT [1]B ezuinigingen in  de peuterspeelzaal
Maandagmorgen 9 uur in 
buurthuis het Trefpunt. 
Het is er opvallend 
stil. Maar één voor één 
konten de moeders en een 
vader binnen om hun kin
deren naar de speelzaal 
te brengen. De kinderen 
beginnen meteen te spe
len en het is gedaan 
met de rust. Voor de 
ouders is er koffie en 
thee. 4 moeders willen 
wel wat langer blijven 
zitten om hun mening o- 
ver de bezuinigingen te 
geven.

Luxe
"Ze gaan hier natuur
lijk het eerste op be
zuinigen, want ze zien 
het als een luxe. Maar 
voor ons is het dat 
niet. Je hoort het ook 
nog wel van oudere men
sen. Zij moesten het 
ook zonder speelzaal 
stellen. Maar die had
den meerdere kinderen 
en die konden met el
kaar spelen. Maar als 
je er maar één hebt 
omdat je de toekomst 
niet zo geweldig vindt 
om 7 kinderen op de we
reld te brengen, dan 
blijven ze alleen." Een 
andere moeder:”Ik woon 
op 2-hoog en mijn kind 
heeft daar niets aan 
speelruimte. 2e kunnen 
ook niet meer op straat 
spelen en in het park 
is het veel te vies“ 
Op de speelzaal moeten 
ze leren delen en geven, 
leren rekening met el
kaar te houden. Thuis 
verwen je ze ook veel 
meer. Alle moeders noe

AFGELOPEN ZOMER .IS DE GEMEENTE GEKOMEN MET EEN 
KONSEPTPROGRAMMA VOOR DE KINDEROPVANG. ZE WIL 
DE KINDEROPVANG EERLIJKER GAAN VERDELEN OVER DE 
STAD EN OOK MEER GELD BESCHIKBAAR STELLEN. DAT 
IS EEN LOFFELIJK STREVEN, MAAR HELAAS MOET EEN 
GEDEELTE VAN DIT GELD VAN DE PEUTERSPEELZALEN 
IN DE BUURTHUIZEN KOMEN. DE MANIER WAAROP HET 
PEUTERWERK IN DE BUURTHUIZEN GEBEURT, VINDT DE 
GEMEENTE EEN LUXE.
WIJ VROEGEN ENKELE MOEDERS NAAR HUN MENING.
men voorbeelden waar
uit blijkt hoe belang
rijk de speelzaal voor 
de kinderen is en:"Je 
hebt zelf ook iets meer 
tijd om andere dingen 
te doen. Ja als je dat 
een luxe noemt.."
"Er wordt zoveel geld 
uitgegeven voor wegen
bouw en zoveel dingen 
die eigenlijk niet echt 
nodig zijn. Maar door 
al die wegen kunnen de 
kinderen nauwelijks 
meer spelen. Met veel 
moeite is er dan een 
speelstraat gekomen in 
de 3e Hugo de Groot
straat. Echt ideaal is 
die ook nog niet eens.

Toekomst
De kinderen zijn de toe 
komst. Als ze daar nog 
niet eens goed voor kun 
nen zorgen en er alleen 
maar op willen bezuini
gen, dan vraag ik mij 
af hoe de maatschappij 
in de toekomst moet 
worden."

Leiding
De gemeente wil voorna
melijk bezuinigen op 
personeelskosten, wat 
vinden jullie daarvan? 
"Zonder leiding zie ik 
het niet zitten. We 
draaien nu zelf ook wel

mee, maar er is eèn 
vaste leidster die weet 
wat je allemaal voor 
spelletjes kan doen 
enzo.. Als mijn kind 
hier is, dan kan ik 
thuis wat anders doen, 
zodat ik ' s middags wat 
meer tijd heb om iets 
met haar te ondernemen. 
Dat is ook in het be
lang van het kind. Als 
Renée ( de speelzaal - 
leidster) eens een dag
je ziek is, dan kunnen 
we dat onderling wel 
opvangen. Maar al te 
lang moet dat niet du
ren. Voor de kinderen 
is zo'n vaste figuur 
ook heel belangrijk, 
anders wordt het veel 
te onduidelijk: dan 
weer die mama en dan 
weer die. De één is weer 
wat strenger dan de an
der. Zo zou een nieuw 
kind 2 ich hier nooit 
thuis gaan voelen. Ik 
zou het heel erg vinden 
als Renée hier weg zou 
moeten".
De gemeente wil Renée 
niet weghalen, maar 
haar minder uren laten 
werken, zodat ze geen 
andere dingen meer kan 
doen in het buurthuis. 
Wat vinden jullie daar
van?
"De administratie moet
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toch ook gedaan worden 
enzo en ja, wat doet ze
verder nog.... " Renée
wordt erbij gehaald en 
moet vertellen: " Ik 
vind dat buurthuiswerk 
inhoudt dat je 1 werk
soort doet (in mijn ge - 
val dus 5 ochtenden de 
peuterspeelzaal en ver- 

i der alles wat daarbij 
komt zoals voorberei- 

\ ding, boodschappen, ou- 
t derbezoeken), maar 
j daarnaast draai ik ook 

mee in het grote geheel. 
De teamvergaderingen 
de organisatie van bij 

; voorbeeld feesten, een 
| middag per week de te

lefoon opnemen en de 
deur open doen en men
sen met vragen te woord 
staan, enz. De gemeente 
wil dus dat dat soort 
dingen wegvalt.”

Vraag: vinden jullie 
het belangrijk dat de 
peuterzaal aan het 
buurthuis verbonden is 
en niet zelf standig is? 
Eén van de moeders:" Ja 
dat vind ik heel be
langrijk want als ze 
groter wordt dan voelt 
ze zich hier al thuis 
endan kan ze meedoen 
met de kinderaktivitei— 
ten of op ballet gaan. 
Dan kan ze er later al
leen naar toe gaan en 
dan weet ik waar ze is." 
Een ander:"het voor
deel is ook dat je hier 
die gymzaal hebt waar 
ze lekker kunnen rennen 
en vliegen. Wat wel een 
nadeel is, is dat je 
hier niet goed buiten 
kunt spelen."

Kosten
Door de bezuinigingen 
2ullen de ouderbijdra
gen op den duur gaan 
stijgen. "Als je het 
zelf allemaal zou moe
ten betalen: het sala
ris van de peuterwerk-

Peuterzaal Trefpunt.

Voor opgave en infor
matie over de peuter
speelzaal kunt u te
recht bij buurthuis het 
Trefpunt, telr 842473 
of bij buurthuis de 
Reiger, tel: 845676.

ster, gas en licht, dan 
is het niet op te bren
gen" .
Eén van de moeders zou, 
als het nodig zou zijn, 
wol meer willen beta
len. "Ik heb kenissen 
buiten de stad, maar ook 
in Amsterdam en daarom 
weet ik dat het nergens 
2 0 goedkoop is als hier 
(12,50 per week, redak
tie) ik zou er best meer 
voor over hebben". De 
anderen spreken haar 
tegen. Voor moeders met 
een bijstandsuitkering 
is het niet op te bren
gen.

Te klein
De gemeente wil ook dat 
er i.p.v. 12 bijvoor
beeld 15 kinderen per 
ochtend kunnen komen. 
Het antwoord op deze 
vraag is simpel: "Meer 
kinderen kunnen er niet 
in, daarvoor is het 
hier veel te klein". 
Wat zouden jullie an
ders willen op de speel
zaal?
"Ik zou het niet weten, 
ik vindt het prima zo“ 
"Ik zou de speelzaal 
niet willen missen". 
Daar zijn alle moeders 
hwt over eens: de speel
zaal moet blijven 1

Alma Jongerius
In een volgende buurt
krant zal een artikel 
komen over de gevolgen 
van de bezuinigingen 
voor de jongeren in de 
buurt.
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Buurtkrant Hugo de Groot

EEN STUKJE BUU
De Van O ldenb

Op de plaats waar nu het Van Olden- 
bameveldtplein is, liep omstreeks 
1900 nog een gracht. Veel grach
ten zijn in deze eeuw uit het stads
beeld verdwenen, maar de Van Olden- 
bameveldtgracht is waarschijn
lijk de gracht geweest met de 
kortste levensduur in Amsterdam.
In het ontwerp van de 
Hugo de Grootbuurt was 
oorspronkelijk een 
scheepvaart verbinding 
tussen de Kostverloren- 
vaart en de Singel- 
gracht opgenomen. Met 
het graven van de Van 
Oldenbarneveldt gracht 
werd in 1882 begonnen. 
Alleen het gedeelte 
tussen Nassaukade en 
Frederik Hendrikstraat 
kon afgemaakt worden. 
De rest van de grond 
moest de gemeente nog

kopen. Om het water te 
kunnen verversen werd 
in 1863 de Nassaukade 
doorgegraven. In de 
Nassaukade bouwde men 
toen een houten hulp
brug. Op het kruispunt 
van de Van Oldenbarne- 
veldtgracht en de Fre
derik Hendrikstraat 
stond de molen "De Een
dracht". In 1889 kocht 
de gemeente deze molen. 
De gracht werd doorge
trokken tot de overkant 
van de Frederik Hen

De tekening die hoort bij het Raadsbesluit o* 
ver de demping van de Van Oldenbarneveldtgracht.

drikstraat. Ook hier 
werd een noodbruggetje 
gebouwd.

Voorstel van B&W
Op 15 juni 1905 stel
den Burgemeester en 
Wethouders voor om het 
stuk dat al gegraven was 
maar weer te dempen. Om 
de gracht open te kun
nen houden moesten de 
noodbruggen worden ver
vangen door dure nieu
we bruggen. Het door
trekken van de gracht 
tot aan de Kostverlo- 
renvaart was helemaal 
een onbetaalbare zaak. 
Voor de scheepvaart zou 
de gracht achteraf toch 
weinig betekenis heb
ben, dus dempen was 
verreweg de beste op
lossing.

Brief
Niet alle bewoners van 
de aan de gracht gele
gen huizen waren het 
met dit voorstel eens. 
In het Algemeen Han
delsblad van dinsdag 20 
juni 1905 verscheen de 
volgende brief.
Demping Oldenbarne- 
veldtgracht. Aan de Re
dactie. B en W. stel
len voor deze gracht te 
dempen, omdat ze, nu 
ze toch niet doorge
trokken zal worden, als 
afgesloten gracht een 
verzamelplaats van vuil 
zal worden. Ik hoop 
dat de Raad het voor
stel niet zal aannemen. 
Wordt tot demping over
gegaan, dan zullen on
getwijfeld de huizen
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RTGESCHIEDENIS
am eveldtgracht

v an  O ld e b a rn eve ld tka d e  - M olen  d e  J a g e r
***** '*v '■T'SÏ

A m s t e r d a m
De Van Oldenbameveldtgracht gezien in de richting van de Frederik 
Hendrikstraat. Links het noodbruggetje.
zeer in huurwaarde da
len, B. en W. zelf zeg
gen, dat uit een aes- 
thetisch oogpunt het 
behoud verdedigd kan 
worden. Ik hoop, dat 
De Raad het weinigje 
mooi, dat er in onze 
stad is, zal willen be
houden. De betrekkelijk 
geringe kosten van 
schoonhouden zijn het 
wel waard. Er is boven
dien nog een andere re
den, waarom zekerlijk 
alle bewoners der 0 1 - 
denbameveldtkade dem
ping ongaarne zouden 
zien. Op deze kleine 
kade staan niet minder 
dan drie scholen en 
vlak bij, in de 0 .-

straat, nog één, zoo
dot het gedempte ge
deelte een waar speel
terrein zal worden en 
voor en na schooltijd 
den bewoners het niet 
rustiger zal maken. Ik 
hoop, dat de Raad met 
eenige geringe kosten 
uit de gemeentekas voor 
onderhoud, den bewoners 
van de Oldenb.kade hun 
rustige en mooie kade 
zal laten.
Een Bewoner der 0. kade

Speelterrein
Helaas dacht de Gemeen
teraad er anders over. 
Er was zelfs een raads
lid dat voorstelde om 
een speelterrein aan te

leggen. De heer Simons: 
"In onze stad bestaat 
aan speelterrein groote 
behoefte en dit terrein 
is breed genoeg om, 
wanneer men het gedeel
telijk voor plantsoen 
bestemt, het overige 
voor speelterrein te 
kunnen aanwijzen."Over 
het al of niet dempen 
van de gracht bestond 
weinig verschil van me
ning. Het dichtgooien 
scheelde de gemeente 
volgens de wethouder
1 2 7 .OOO gulden. Dit ar
gument gaf de doorslag. 
In een tijd van bezuini- 
gingen is stedeschoon 
weinig in tel.

John Faasse

7



Buurtkrant Hugo de Groot

BIJSTAND: 400 GULDE
Door vrouwen in de bij
stand, de vrouwenvak- 
bond en de vrijwillig- 
stersbond is de maand 
januari uitgeroepen tot 
aktiemaand.
Op de radio en t.v. en 
in de kranten hebben we 
al gemerkt dat bij
standsvrouwen op aller
lei manieren aktievoe- 
ren. Ze hebben er ge
noeg van om in zulke 
slechte omstandigheden 
te moeten overleven. 
Bijstandsvrouwen be
zochten de nieuwjaars
receptie op het stad
huis. Daar hebben ze 
haarfijn uitgelegd dat 
de maat vol is en dat ze 
van hun stadsbestuur 
maatregelen verwachten. 
En natuurlijk hebben ze 
lekker gesmuld van de 
dure hapjes op de re
ceptie.
Wat willen bijstands
vrouwen en waarom?

Eerste eis
BIJSTAND: ƒ400,- PER 
MAAND ERBIJ!
Eén oudergezinnen krij- 
gen nu ƒ1302,35 per 
maand en daar moet je 
van rondkomen of je nu 
1 of 1 0 kinderen hebt.

Gescheiden vrouwen 
krijgen vaak alimenta
tie voor de kinderen en 
soms voor haarzelf, 
maar dat gaat allemaal 
van de bijstand af. Al
leen kinderbijslag komt 
er bovenop en per 1 ja
nuari krijgen kinderen 
van 0- 6  jaar alweer 
minder geld.
-— "•Januari aktiemaand—— y

de bijstand
f400- P/m

omhoog
De Sociale Dienst en ook 
de rekenkamer van de 
overheid hebben een 
paar jaar geleden uit
gerekend, dat een "ge
middelde" bijstands
vrouw zeker ƒ2 0 0 , - per 
maand te kort komt. Van
daar nu de eis ƒ400,- 
erbij want het leven is 
ondertussen weer duur
der geworden en rondko
men is niet genoeg; je 
hebt toch recht op een 
beetje leven (zie ook 
de 4e eis).

Tweede eis
DE WOONLASTEN OMLAAG. 
Dit is een logisch ge
volg van de 1e eis. De 
GEB-rekeningen en de 
huur lopen maar op en de 
bijstand wordt nauwe
lijks aangepast.

Derde eis
ONDERWIJS MET BEHOUD 
VAN UITKERING.
In de regel raag je niet 
studeren met een uitke
ring. Je moet sollici
teren, maar op welke ba
nen? Bijstandsvrouwen 
hebben vaak lage oplei
dingen en willen juist 
nu eens verder studeren 
om eventueel een beetje 
kans te maken op een 
baantje of om haarzelf 
bij te scholen en/of 
mensen te ontmoeten.

Vierde eis
GEEN KORTING OP BIJVER
DIENSTEN.
Per januari 1983 is er 
weer een nieuwe rege
ling en gezien deze re
gering is dit weer een 
bezuiniging op diegenen 
die het reinste hebben. 
Bijstandsvrouwen kun
nen door bijverdiensten

DE
VOEDINGSWIJZER
Hugo de Grootplein 20

<*a9s
ges\o

BROOD, KAAS, MELK, 
EIEREN, GROENTEN 
EN FRUIT: 
a lles van b io log isch- 
dynam ische kw alite it

TOT ZIENS!
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N PER MAAND ERBIJ
nu nog net hun hoofd bo
ven water houden. De So
ciale Dienst heeft uit
gerekend wat deze nieu
we regeling gaat bete
kenen. Een voorbeeld: 
Een alleenstaande vrouw 
met 2 kinderen heeft 
een bijstandsuitkering 
en verdient in een wa
renhuis ƒ325,- bij per 
maand. Volgens de oude 
regeling houdt ze nog 
ƒ207,- over per maand. 
Per 1-1-1983 is dat nog 
naar ƒ97,50.

Vijfde eis
AFSCHAFFING KOSTWIN
NERSBEGINSEL.
Hierover worden in Den 
Haag nieuwe wetten ge
maakt. Hoe die regeling 
precies in elkaar zit, 
gaat nu te ver om uit 
te leggen. Deze rege
ling zorgt er voor dat 
mensen die bij elkaar 
wonen elkaar moeten on
derhouden. Degene die 
het meeste verdient, 
wordt kostwinner en de 
meeste mannen hebben 
tot nu toe de betere 
baantjes t.o.v. vrou
wen. Zo blijven vrouwen

een aanhangsel van hun 
mannen en hebben geen 
zelfstandig recht op 
een uitkering. Houden 
van is niet gelijk aan 
onderhouden.
Ook in de buurt willen 
we aandacht besteden 
aan deze eisen. Er wor
den 2 informatiebijeen
komsten georganiseerd 
waar Rechtshulp voor 
Vrouwen ook aanwezig 
zal zijn.
Dinsdagmiddag 1 maart 
om t 14.00 uur in buurt 
huis ONS HUIS, van Beu- 
ningenplein 103, tel: 
841262.
Woensdagochtend 2 maart 
on ±9.30 uur in buurt
huis HET TREFPUNT, 3e 
Hugo de Grootstraat 5, 
tel: 842473.
Daar willen we informa
tie geven over de ver
schillende regelingen 
die hier heel in het 
kort zijn toegelicht. 
Daar kunt u ook alle 
vragen stellen die u 
heeft over deze onder
werpen.
Als u meer wilt weten 
over de akties in de 
maand januari, kunt u

dagelijks bellen van 
14.00-19.00 uur, tel: 
252066.

Nieuwjaar
Hierbij wordt u uitge
nodigd tot het bijwonen 
van onze Nieuwjaarsre
ceptie op vrijdag 28 
januari 1983 van 3.30 
uur tot 6.30 uur in ons 
buurthuis. Wij hopen op 
een gezellig samenzijn' 
met een drankje en een 
hapje.
Namens de buurthuisraad 
Janny, Klazien, Catha- 
riena en Helen.

DE SCHILDER DELTA CENTER
BEHANG EN GORDIJNSTOFFEN - AUTOLAKKEN - VERF IMPORT 
GLAS, TEVENS GLASSLIJPERIJ. KLEURMAKERIJ
DELTA verf hecht op PVC -gifvrij  

slag-en stootvast,dus ook voor vloeren t e l . 84 5614
ROMBOUT HOGERBEETSTR. 29 

WERKT ABSOLUUT STREEPVRIJ MET KWAST HOEK ZAAGMOLENSTRAAT.
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b u u r
TAGEn DA

ARTOTHEEK
Op 8 en 10 jan. was er 
een Proefkunstuitleen 
(artoteek) in de buurt- 
bibliotheek. Er bleek 
veel belangstelling van 
buurtbewoners voor te 
bestaan. En vele tien 
tallen bezoekers werden 
lid en leenden kunst- 
erken.

e n g e l s
In buurthuis de Reiger tel. 845676, Van Reigerbergenstraat 65, 
is nog plaats op de gebinnerscursus Engelsdie bij voldoende aanmeldingen 

op 7 februari zal starten. We werken de ene helft van de les uit een boek en 
de andere helft besteden we aan praten. Via het boek leert u spelender wijs de theorie en door te praten oefent u wat u uit het boek geleerd 
hebt. Woordjes leren en grammatica als zodanig wordt bij ons niet gedaan: 
de nadruk ligt op het Engels in de praktijk. En het is reuze gezellig. Tijd: maandagmiddag van 15.15 - 16.15 u. Kosten: ƒ 52,50 voor 3 maanden.

m

KlaverjasIn verband met het karnavalsfeest zalhet 
klaverjassen 

verplaatst worden naar6 februari.

ves*
naa’

m u z ie k k l u p
O N TB IJT-LU N C H  CLUB

maanden De kosten * ^ % ei 4vooivOorlOleasen^Belvo^^
Sinds een paar maanden bestaat in t Trefpunt éen muziekworkshop. Er kunnen nog mensen bij. Er is vooral behoefte aan blazers, maar ook andereinstrumenten zijn welkopm. We spelen alle soorten muziek: tot nu toe hebben we o.a. reggae-, samba- en bossa novanummers ingestudeerd en tegen gehore gebracht op de buurtradio en op het nieuwjaarsfeest.Onze groep staat onder begeleiding van Jan Oudhuis van de de popgroep LINK.De kosten zijn ƒ45,- voor 10 lessen. Bel voor meer informatie buurthuis Trefpunt (8424731) of kom een keer langs op woensdagavond tussen 8 en 10 uur.
en . n«i“_--- keer iangsl

voorat behoefte ° £ * ° *  dagavond tusser.
Er is vooral ook opvoeneavw-a-

** 8 en 1 0 uurau nten
"dei:e J £ st Spelen 
lle eoorte we
tot nu to® samba-
l°-a-b o S f  hivanuBBets
È^estudeerd -, te"

r AUWjtfaltonö^Sg«- Jkroep etaat on d h u l 8  
fleiding van W «  LI^  
van de

In buurthuis de Reiger 
lis iedere zondagmorgen 
een ontbijt-lunch club 
van 11 uur tot half 2 . 
Mensen! Mensen! wat is 
dat gezellig! We begin
nen om 11 uur met een 
babbel en een kopje kof-

B a z a r
lb***r in ^ * 1  *««r -
Evenals 2 jaar geleden wordt er op zaterdag 5februari a.s. weer een bazar in de Nassaukerk gehouden. De opbrengst daarvan is bestemd voor het werk in een polikliniekin Irian-Jaya (voormalig Nieuw Guinea). De bazar is openvan 2 tot 8 uur en de ingang is via de Wittenstraat 114.Namens: bazar-Nassaukerk, H. Slooyer tel.860619.daarv

fie. we brengen iedere 
zondag iets lekkere, bv 
een salade, pannekoek-| 
jes of een heerlijk| 
soepje. Wensen worden 
ook vervuld als het kan. 
U vraagt wij koken of 
bakken. Om de kosten 
hoeft u het ook niet te 
laten f4,50 per keer 
Als u vrijdags even belt 
voor 11 uur kunnen we 
nog met de boodschappen! 
rekening houden. Blijf 

y
 ^ij ji maar kom eens proef-  

** Oe ba2at-eiV happen, U zult het niet
het a n l s ?*st£Sverk

ln

KOFFIEOCHTEND

meer 
tel.

willen missen. 
845676 H.v. Wijk

Buurthuis de Reiger no- 
digt zijn buurtbewoners 
uit, om elke woensdag- 
ochtend van 1 0 tot 12 
uur vanaf 26 januari op
onze koftie-inloop te 
komen. Op de2e ochtend 
kunt u gezellig een kop- 
je koffie (á 50 cent) 
drinken, een praatje ma-  
ken en de krant lezen .T
evens kunt u dan in 

onze opnieuw ingerichte 
bibliotheek snuffelen, 
vindt u daarin boeken 
die graag wilt lenen, 
dan kunt u zich opgeven 
als lid. U betaalt dan 
éénmalig ƒ10,- borg en 
voor de boeken die u 
meeneemt; voor maxi- 
naai 4 weken; per boek 
50 cent,
De boeken die in de bi- 
liotheek staan zijn 
llemaal wat oud, maar 
ze zullen in de loop van 
de tijd hierin langzaam 
naar zeker verandering 
aanbrengen. Hierin kunt 
u uw steentje bijdragen 
door de boeken die u 
thuis hebt en niet meer 
leest aan ons te schenken. Ook is de biblio-

theek op maandagavond 
van 6 tot 8 uur geopend. 
Kom eens langs, u bent 
van harte welkom. Hen- 
drik, Jaap, Dina en 
Bernadette.

Gespreksgroep
,-eer

WEDU WENSTICHTING
Zojuist is de 2e druk verschenen van het boekje over het 100-jarig bestaan van de weduwenstichting (thans Hugo de Groothof) in de 1e Hugo de 

Grootstraat.Van die 2e druk is in enkele dagen tijd alweer de helft 

verkocht. Wilt u nog een exemplaar 
hebben? Bel dan snel John Faasse, 
ntel.845677. De prijs is ƒ5,- Ook 
verkrijgbaar bij boek-handel Reyndorp aan 
deNassaukade.

rdft<30cn̂  ̂ vo ïig 
h4 Óar
Rebben —  ei.tie .;«enle-

Er IS ALTIJD w a t
vr. 28 jan. Nieuwjaarsreceptie in Buurthuis de Reigervan 3.30 tot 6.30 uur.za. 5 feb. Bazar in de Nassaukerk. 

Open van 2 tot 8 uur.ma. 7 feb. Start cursus engels in buurthuis DeReigerdi. 1 maart Om 14.00 
uur informatiebnijeenkomst Vrouwen in de 

Bijstand 

in buurthuis Ons Huis.wo. 2 mrt. Om 9.30 uur informatiebijeenkomst Vrouwen in de Bijstand 
in Buurthuis 't Trefpunt.

in buurthuis De

■



Buurtkrant Hugo de Groot

Voor mijn trouwen had 
ik een melkwijk 'bui
ten' (in Leimuiden).Ik 
woonde bij mijn ouders 
in Hoogmade.
Ik kom uit een boeren
familie. Boer worden 
was er niet bij. Iedere 
boerenjongen die zelf
standig wilde worden, 
moest melkboer worden 
of slager; een andere 
mogelijkheid was er 
niet.
Als schooljongens heb
ben wij al langs de weg 
gezeten. Met paard en 
wagen. Mijn vader had 
een gemengd bedrijfje 
met 12 koetjes# bloem
bollen en een melkwijk. 
Dus die handelsgeest 
zat er al vroeg in.

Naar de stad
Ik heb die wijk ver
kocht. De zaak hier 
stond te koop in het 
vakblad. Toen zijn we 
getrouwd.
’s Morgens om half zes 
begon de dag in die 
tijd. Tot 's middags 
half twee was ik aan de 
weg. Met een bakfiets 
'harry up* de halve 
stad zo'n beetje door
kruisen. Je had nog 
geen wijken? de oude 
binnenstad werd als 
laatste gesaneerd. Nu 
zie je ze niet meer 
maar toen had je op 
iedere hoek van de 
straat een melkboer. 
Alleen al hier in de 
buurt: aan het eind van 
de Van Oldenbarneveldt, 
op de Hugo de Grootkade, 
in de Van Houweningen, 
op de hoek le H. de 
Groot/G. v. Ledenberch, 
in de Fr. Hendrik waar 
nu het koffiehuis 2it 
(die kwam uit de 
le H. de Groot vandaan) 
en op de hoek Van Rei-

25 JAAR DISSE

Het huis was al van 
af de voordeur ver- 
sierd:”Hutde aan het 
bruidspaar” De kamer 
hing vol slingers. Ik 
dacht even dat ik 
midden in het feest 
binnenstapte, maar 
dat was niet zo: "De 
bruidsdagen zijn in
gegaan9
11 januari waren me
neer en mevrouw 
Disseldorp 25 iaar 
getrouwd en winke
lier in de buurt. Bij 
hen thuis in de Van 
Oldenbarneveldt- 
straat vertelt voor
namelijk meneer Dis
seldorp zijn verhaal:

gersbergenstraat / 3e 
H. de Grootstraat.

Sanering
Later kreeg ik een ra
yon toegewezen. Maar 
dat ging ontvolken en 
de omzet werd minder. 
De jongelui, die over
dag werken, daar hebben 
wij niks aan. De be
jaarden die kun je nog 
melk blijven bezorgen. 
Toen ik hier pas kwam 
had ik klanten die 6 of
7 liter melk per dag 
gebruikten, grote ge
zinnen: die waren er 
vrij veel.

Klant was koning
Toen had je ook dat je 
's morgens om 7 uur aan 
de deur kwam, maar dat 
je bij sommigen 's mid
dags terug moest komen 
omdat ze het te vroeg 
vonden. De de hele dag 
was je aan het heen en 
weer sjouwen. En je liep 
toen ook naar boven toe 
een kratje met flessen 
een pakje boter een paar 
eieren en in de andere 
hand een busje losse 
melk met zo'n tinnetje. 
En dan was je boven: 
"god, melkboer, ik ben 
eigenlijk nog een pakje 
boter vergeten.... .

Andere tijden
Dat kan vandaag de dag 
niet meer. Ze komen nog 
wel eens naar de winkel 
als ik ze gemist heb: 
"Je hebt zeker niet ge
beld, melkboer...."Dan 
heb ik 2, 3 keer staan 
bellen.
Maar ik ga dan geen 
tweede keer langs. Als 
je nu een monteur nodig

12



negende jaargang nummer een

LDORP
i hebt voor je koeling 

betaal je al / 25,- voor 
‘ het voorrijden.
! Voor de kruidenierswa- 
j ren heb ik nu verschil

lende klanten die de 
ene da? bestellen en dan 

i bezorg ik de volgende 
dag. Die service moet 
je wel geven: aan de ene 

j kant zit A.H. en aan 
{ de andere Lindeman: als 
i ik die wijk laat zitten 

verlies ik een hoop 
klanten. Wel ben ik min
der gaan lopen: eerst 
nog 4 dagen. Maar za- 

I terdag was ook de rooei- 
! te niet meer: 's win- 
! ters lagen ze op bed en 
| 's zomers waren ze 
! foetsie....

Wij moeten ons specia
liseren: een kratje 
bier haal je bij het 
grootbedrijf voor
1 2,50/f 3,00 goedko
per. Dat mag je gerust 
weten. En dan kan ik wel 
zeggen: ja eigenwijs we 
zen, ikgad'r tegenaan 
boksen, maar dat red ik 
niet.
De kosten worden ook 
steeds hoger. Ik heb dit 
hier opgebouwd en het 
pand is van mezelf. 
Maar als ik hier 
1 1 0 0 0 ,- huur in de 
maand zou moeten op
brengen is het geen 
doen.

De winkeliersvereni
ging is daar ook tegen 
in de weer geweest, 
maar kan niet veel uit
richten. Ik ben bang 
dat het in duigen valt. 
Gezamenlijk kun je wel

iets inbrengen bij de 
gemeente: de huizen
bouw op het Jan van 
Galer 'rrein (waar 
eers-. bedrijfjes zou
den komen),het drugs- 
café....
Maar als we een verga
dering hadden zaten we 
soms met 5-6 man. Al 
die gasten wonen buiten 
als je dan om 6 uur 
naar huis gaat en om
8 uur op een vergadering 
moet zijn, dat valtniet 
mee, maar ....

Zaak en gezin
Mevrouw Disseldorp 
hield zich op de ach
tergrond. Toen ik vroeg 
of ik een interview met 
ze kon houden zei ze

De kinderen 
werden achter 
de toonbank 

geboren
meteen: dan moet u bij 
mijn man zijn. Maar ze 
is natuurlijk net zo 
met de zaak bezig ge
weest: "De kinderen 
werden achter de toon
bank geboren".
Toen we nog achter de 
winkel woonden had je 
daar twee verdiepingen: 
beneden de keuken en een 
grote slaapkamer en een 
alkoofje (als voor
raadplaats) en boven 
een grote kamer met al
koof je en er was een 
groot raam. Als de kin
deren in de boks ston
den, konden ze moeder 
in de winkel zien.

Zwaar werk
Ik heb nou een versle
ten rug. Bij een baas

zou ik gewoon afgekeürd 
zijn en van een uitke
ring moeten leven. Een 
personeelslid erbijne- 
men kan niet. Dan ga ik 
zeker failliet.
Als ik ermee zou stop
pen zou ik een groot 
risico lopen: als ik 
over een paar jaar een 
herkeuring zou krijgen 
en deels weer goedge
keurd zou worden, dan 
zeggen ze tegen mij: ga 
maar bij een baas wer
ken. Op mijn leeftijd 
kan ik geen baas meer 
krijgen. En dan heb ik 
een spaarpot je. De bij
stand zegt: eet eerst 
dat raaar op. Daar heb 
ik het niet voor opge
bouwd.

Modernisering
Toen we net een week 
open waren kwam de ge
meente langs. 
"Disseldorp wat heb je 
nou gedaan!"
"Wat?" Ik hield me van 
de domme. Onttrekking 
van woonruimte en daar 
moest voor betaald wor
den: 1 5.200,- 
De ambtenaar stelde, 
dat die de zaak weer in 
de oude staat terug kon 
laten brengen. Maar dat 
is toch niet zover ge
komen. Van dat geld heb 
ik nog wel wat afgekre- 
gen en ik heb het over 
zeker 5 jaar uitge- 
smeerd.
Wij: Hebben jullie het 
moeilijk?
Moeilijk?...Ja ach ..., 
je hebt je vaste klan
ten. Sommigen komen al 
25 jaar. Service wil 
toch wel wat zeggen. Als 
ze de buurt uit zijn 
komen ze ook nog wel 
eens langs. Wij halen 
de 65 wel.

Jan Kuijk

Konkurrentie

Hufre
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Buurtkrant Hugo de Groot

AFSCHEID?
Op de druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie van 
de wijkraad nam Piet 
Vink afscheid als lid 
van het dagelijks be
stuur. Vanaf de oprich
ting van het wijkcen
trum heeft Piet onafge
broken keihard gewerkt 
voor de buurt. Eigen
lijk is Piet al bijna 
4 0 jaar op tal van ter
reinen actief. In een 
volgende krant hopen 
wij daarover een ge
sprek met hem te hebben.
Rechts op de foto: Piet

TOVERSTAV
Hij zijn Ellen en Jet en 
wonen alleen.
Als je alleen woont, 
wie kookt er dan voor je 
of doet boodschappen 
als je ziek bent? Of wie 
repareert je geiser, 
wie past op je kinderen 
wanneer je naar de tand
arts moet?
Vaak is het lastig of 
niet mogelijk om fami
lie of kennissen te be
reiken. Daarom willen 
wij een steungroep voor 
alleenstaande vrouwen 
oprichten (Toverstav).

Het is de bedoeling dat 
wij diensten uitwisse
len zonder betaling. 
Je betaalt elkaar door 
middel van je kwalitei
ten. Als start willen 
wij op 3 februari om'20 
uur bij elkaar komen om 
kennis te maken en om te 
bespreken hoe we het één 
en ander willen rege
len.
Wil je komen of eerst 
meer informatie? Bel 
dan 849890 of 645339.

Tot ziens.
Jet en Ellen,
"Toverstav"

PRUSVRAAG
Het lijkt er soms op dat 
veel mensen in het be
wonderen van hun omge
ving niet hoger kijken 
dan de begane grond ver
dieping. En daarom de 
oplossing van onze 
prijsvraag niet kunnen 
geven. Of ze lopen in 
deze tijd van bezuini
gingen en prijsstijgin
gen allemaal dubbeltjes 
te zoeken. Op zich na
tuurlijk heel begrij
pelijk maar wel jammer. 
Er was deze keer geen 
enkele goede oplossingl

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

14



negende jaargang nummer een

KARNAVAL
Weet u nog? Karnaval 
1982: Han Scheyde als 
prins karnaval koos 
zijn raad van 11 wijze 
mannen en vrouwen. Sa
men met deze wijze men
sen willen we er dit 
jaar een nog groter 
feest van maken en wel 
op zondag 13 februari 
van half 2 tot half 5 
uur. Kosten f2,-. U 
wordt verzocht verkleed 
te komen. Mocht u hulp 
nodig hebben bij de sa
menstelling van uw kos
tuum, kom dan op 3 fe
bruari om half 12 naar

de handwerkklub in de 
Reiger. Als u thuis iets 
heeft wat u voor uw kos
tuum denkt te kunnen ge
bruiken zoals grote lap
pen, een laken, een boe- 
renzakdoek, een pruik; 
neem dat dan mee.
Dus: Karnavallen? Op 13 
februari in de Reiger 
van Reigersbergenstr. 
65 (845676)1

Attributen gevraagd
Voor- ons karnavalsfeest 
zoeken wij verkleed- 
spullen en muziekin
strumenten zoals: oude 
japonnen, hoedjes, boe
renkleding, shawls, vi
trage, pruiken, bril

len, snorren, baarden 
tamboerijns, bellen, 
sambaballen en castag
netten. Mocht u thuis 
iets voor ons hebben, 
kunt u dat dan vóór don
derdag 3 februari naar 
buurthuis de Reiger van 
Reigersbergenstraat 65 
brengen? Zonodig kan 
het worden opgehaald. 
Del dan even 845676. 
Bij voorbaat dank.
N.B, In verband met het 
karnavalsfeest zal er 
geen open huis zijn op 
23 januari en 27 febru
ari. Het prijsklaver- 
jassen in de maand fe
bruari is verplaatst 
naar 6 februari.

Toch was het niet zo 
moeilijk. Wie deze fiet
sende kinderen zoekt, 
kan ze vinden boven de 
ingang van de Rijk Kra- 
merschool aan de Nas- 
saukade!
Maar niet getreurd: we 
hebben een nieuwe foto- 
vraag voor u , roet ook 
in 1983 dezelfde (niet 
gestegen!) prijs: een 
heerlijke fles wijn (en 
voor kinderen iets an
ders) . Dus het hoofd 
fier geheven, dan komt 
u er wel uit!

WAAR IS

5? bijzonder bloemwerk? 3 Q9
5. Gespecialiseerd S  
j i in gemengde

boeketjes A r

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPDERINGS
Hugo de Grootkade 13 

TeU 18.47.71 

terstond hulp na overlijden 
gelegenheid tot opbaring
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Buurtkrant Hugo de Groot

MAROKKAANSE THEE
Op het Fred. Hendrik- 
plantsoen is een Marok
kaans koffie- en thee
huis. Het is een sober 
aangekleed, zeg maar 
kaal, etablissement. 
Als Nederlander zal je 
er misschien niet zo 
gauw binnenlopen. We 
hebben het toch maar 
eens gedaan.
Er komen bijna alleen 
maar mannen. 2e leggen 
een kaartje (met kaar
ten die Marokkanen al
tijd overlangs dubbel 
vouwen), ze dammen een 
potje (met iets andere 
spelregels dan wij ze 
kennen). De TV staat 
altijd aan ook al 
kijkt er niemand. Het 
is anders dan een Ne
derlands café.

Discriminatie
Al snel komen we in 
kontakt met een Turk. 
Hij vertelt dat hij 
hier vaak komt omdat 
hij als Turk in de "ge
wone" nederlandse ca- 
fees vaak geweerd wordt 
"Ik ging eens naar een 
café bij de Lijnbaans- 
gracht. Ik praatte met 
de mensen. Ze dachten 
dat ik Italiaan was." 
Na een paar uur bleek

dat hij turks was en 
toen moest hij meteen 
vertrekken. De mensen 
waar hij eerst mee had 
gepraat lieten hem we
ten dat ze geen Turken 
moesten. Misschien is 
het hierdoor meestal 
behoorlijk druk in het 
marokkaans koffiehuis. 
Toch vertelt de eige
naar ons dat het niet 
zo goed gaat met de 
zaak. Er komen wel veel 
mensen, maar ze verte
ren niet veel. Als ca
féhouder moet je het 
van de drankjes hebben 
en islamieten drinken

in de regel geen alko- 
hol. Aan koffie en thee 
verdien je niet veel. 
Iedere maand een huur 
van ƒ 500,-. De over
name van de zaak kost
te hem een kapitaal .Met 
veel moeite probeert 
hij er wat van te maken. 
Hij had niet veel keus. 
Na 12 jaar los-vast 
werk in Nederland kan 
hij nu moeilijk aan de 
bak komen. En dan een 
vrouw en 5 kinderen te 
onderhouden. Dan pro
beer je wat op te zet
ten.. .. Jan Kuijk 

Alma Jongerius

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas

100 gr verse KIPFILET 1 ,2 9  

1 fles droge WITTE WIJN blanc de Blanc 

van 4,95 voor 4 ,4 5
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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WOONLASTEN 
OMLAAG!

* STOP DE HUURHARMONISATIE,
* GEEN HUURVERHOGING, WEL ONDER
HOUD,

* GASPRIJS OMLAAG,
* GEEN HUISUITZETTINGEN OF AF
SLUITINGEN,

* BEVRIES DE GEMEENTELIJKE TARIE
VEN.

Onder deze leuzen zal op zaterdag 
1 2 februari een grote woonlasten 
manifestatie gehouden worden. De 
manifestatie vindt plaats in 
de Hoeksteen, Jan van Galen- 
straat 6 - 1 0  en begint om 12 uur.

Waarom een manifestatie?
Omdat de rechtse regering de oor
log heeft verklaard aan de men
sen met de laagste inkomens, In 
Amsterdam is dat bijna de helft 
van de bevolking.
Omdat de regering de huren nog 
verder wil verhogen.
Omdat de regering gas en licht nog 
duurder wil maken.
De mensen met lage inkomens wor
den zo aan twee kanten gepakt. 
Aan de ene kant worden de woon
lasten verhoogd Aan de andere kant 
worden lonen en uitkeringen ver
laagd. Het is meer dan schandalig 
De manifestatie is een protest 
tegen de slechte plannen van de 
regering en een begin van verdere 
akties.
Het initiatief is genomen door 
zo'n zestig Amsterdamse bewoners- 
groepen, die samenwerken in het 
OBASA.
Achter de eisen hebben zich ge
steld: een aantal politieke par
tijen, het platform van demokra- 
tische organisaties van buiten
landers, vrouwen in de bijstand, 
de vrouwenvakbond, het platform 
voor uitkeringsgerechtigden en 
vele anderen.
KOMT ALLEN NAAR DE MANIFESTATIE 
OP 12 FEBRUARI IN DE HOEKSTEEN. 
DE WOONLASTEN MOETEN OMLAAG! 
Inlichtingen: OBASA, tel. 765351

* A. ~ •• t »• Al * t

wek
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Buurtkrant Hugo de Groot

YA§AMA VE OTURMA MASRAFLARI 
AZALTINSIN!

- KiRA AYARLAMASINA SONI
- KIRA ARTISLARI DURSUNJ
- KONUT BAKIMI ARTTIRLSIN!
- GAZ ÜCRETLERI AZALTILSIN!
- EVDEN CIKARTMA VE ELEKTRtK-SU-GAZ KESILMESINE SONI
- BELEDÏYE TARIFELERI DONDURULSUH'
YUKARIDA BELIRTILEN KONULARLA ILGILI OLARAK, 12 SUBAT 1983 CUMARTESl 
GUNÜ, BÜYÜK BiR GÖSTERI DÜ ZENLENMÏ§TIR.
ADRES: DE HOEKSTEEN, JAN VAN GALENSTRAAT 6-10, SAAT: 12.00'DEN ITIBAREN.

£UNKÜ BU SAGCI HÜKÜMET DAR-GELIRLI KlglLERE KARSI SAVA§ ÏL&N ETTÏ. AM
STERDAM KENTININ YARISI DAR-GELIRLI.
SÜNKU HÜKÜMET EVKiRALARINI DAHA DA ARTTIRMAK ÏSTÏYOR. QÜNKÜ HÜKÜMET GAZ 
VE ELEKTRIK fCIN DAHA FAZLA PARA iSTiYOR.
DAR-GELIRLILER BU YÜZDEN IKI ATE§ ARASINDA KALDILAR. BiR YANDA BASINI 
ALIP GIDEN OTURMA MASRAFLARI, DiGER YANDA HABIRE AZALAN MAASLAR” VE 
ÖDENEKI.ER. BU REZALETIN T& KENDISI!
BU GÖSTERi HÜKÜMETÏN KÖTU TUTMUNA KARSI BIR TEPKIDIRyE ARKASI GELECEKTiR. 
GÖSTERIYI OBASA ÏLE 60 KADAR AMSTERDAM*LI GRUP DÜZENLIYOR. KÏMLER VAR BU 
GÖSTERiYI DESTEKLEYEN? BÏRKAQ POLITIK PARTI, YABANCI iggÏLERÏN DEMOKRATÏK 
ÖRGÜTÜ-PLATFORM, ÖDENEK ALAN KADINLAR, KADIN CEMIYETLERI, ÖDENEK ALAN 
Ki§ILERIN KURULUSLARI.
12 §UBAT 1983 CUMARTESl GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTIYA SENDE KATIL! 
PROGRAMDA YABANCI i§CILERADINA BIR KONOSMACI DA VAR, VE MUHTEMELEN FASLI 
BIR GRUPTA UFAK BiR~GÖSTERÏ YAPACAK.

OTURMA VE YA§AMA MASRAFLARI AZALTILSIN!
DAHA FAZLA BJl g I MÏ 1STÏYORSUN? HEMEN ASAÖIDAKt KURULUgA GIT VEYA TELEFON 
ETJ HET PLATFORM, HERENGRACHT 22, TLF: 27 62 41.

BU ÖOSTERi NEDEN YAPIUYOR?

fBMjKETBAKKERÏJ MODERN
Frederik voor hem voor haai

Hendrikstraat 90

I tel. 824498
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H O U  'T  S C H O O N

'T  IS  J E  EIG EN  
STRAATJE 

Klagen over al 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 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen 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 o f een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag!

STadsreininging Amsterdam 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91
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