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400 Hugo de Groot 

4 en 5 mei programma’s 
sme؛rass؛~Meldkamer ant

Buurtagenda 
Jan van Gaienterrein 

Huurspreekuren 
Speeltuin Bilderdijkpark

6 
7
8 
10
12

met veel aktiviteiten 
(voor elk wat wils) in 

en rond de buurt, 
o.a. ؛ Koninginnedag 

vrijmarkt in de Jordaan 
en buurtradi© in onze 
buurt.

voor het eerst 1؛ mei 
een gezamenlijke vie- 

 ring van héëél links؛
de dodenherden- 4؛ mei 

king. 5 mei :het bevrij- 
dingsfeest in de buurt, 
in het Vondelpark en op 
het Leidseplein onder 
het motto: "Vrij om sa- 
men te leven" . Meer in- 
formatie over dit alles 
vind u in deze krant, 
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Buurtkrant Hugo de Groot

HUGO DE GROOT
jaar geleden werd hij te Delft geboren س

de van Oldenbarneveldt 
deze post bekleed. Als 
pensionaris kreeg hij 
zitting in de staten 
van de provincie Hol- 
land. Al spoedig raak- 
te hij betrokken bij de 
kerkelijke twisten tus- 
sen de remonstranten en 
de contra-remonstran- 
ten. In deze strijd 
koos hij de zijde van 
van ©ldenbarneveldt* 
De kerkelijke onrust

Kerk . ٨ politiek
werd echter aangegrepen 
om politieke geschillen 
te beslechten. De klei- 
nere provincies zagen 
eindelijk hun kans 
schoon om het machtige 
Holland de voet dwars 
te zetten, Ook de te- 
genstellingen tussen 
van Oldenbarneveldt en 
prins Maurits speelden 
een rol ٠ Uiteindelijk 
kostte dit conflict van 
Oldenbarneveldt de kop. 
Diens medestanders De 
Groot, Hogerbeets en 
van Ledenbergh werden 
gevangen genomen ٠ Van 
Ledenbergh pleegde 
zelfmoord, De Groot en 
Hogerbeets werden ver- 
oordeeld tot levens- 
lange opsluiting op 
Loevestein.

Weerhaan
Bij dit alles heeft De 
Groot zich niet van 
zijn beste kant laten 
zien، Toen hij de bui 
zag hangen reisde hij 
naar Maurits om hem 
zijn steun te betui- 
gen. Later, in een sta

dat Hugo de Groot werd 
geboren. Reden om iets 
te vertellen over de 
man waar onze buurt 
haar naam aan ontleent.

Wonderkind
Hugo is begonnen als 
wonderkind. Toen hij 
elf jaar oud was ging 
hij al in Leiden stude- 
ren. Vier jaar later 
mocht hij als beziens- 
waardigheid mee met een 
gezantschap naar Frank- 
rijk. Hij maakte grote 
indruk op de Franse ko- 
ning. In 8 آ6ه  trouwde

In 1621 ontsnapte Hugo 
de Groot in een boeken- 
kist uit het slot Loe- 
vestein. Ongetwijfeld 
is dit Hugo ' s meest ver- 
maarde bijdrage aan de 
vaderlandse geschiede- 
nis. Maar deze, overi- 
gens door zijn vrouw 
beraamde, ontsnapping 
was niet de enige reden 
om Amsterdam op te sie- 
ren met een Hugo de 
Grootgracht, een Hugo 
de Grootkade, een Hugo 
deGrootplein,drie Hu- 
go de Grootstraten, 
twee Hugo de Groot-

» ءم; م ء م ء /ء V ،١؛ .  ri ! z ift ل ا;ا H, ا : ، r
tl،>k ziiri:؛*mo«r a onver|fe ءء^

 Twee zat da،؛r I>E GROOT gevii!g،nي
.verlairrep ؛تا ء اا؛ئا II؛,Z >؛ost t؛V،r

hij met Maria van 
Reigersbergh, de doch- 
ter van een Zeeuwse 
burgemeester. Na een 
voorspoedige juridi- 
sche loopbaan werd de 
Groot in 1613 gevraagd 
voor de meer politieke 
functie van raadspensi- 
onaris van Rotterdam. 
Vóór hem had o.m، de 
door hem zeer bewonder

dwarsstraten en een 
Buurtkrant Hugo de 
Groot. Laten we het ge- 
brek aan fantasie dat 
hier uit spreekt even 
terzijde. De Groot 
heeft grote verdiensten 
gehad op het gebied van 
de theologie en het 
recht, vooral het vol- 
kenrecht. Deze maand is 
het 400 jaar geleden
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De Groot bracht zijn 
verdere leven door in 
ballingschap. Naarmate 
zijn leven vorderde 
liet hij zich steeds 
meer kennen als een ver- 
bitterd en ijdel man. 
Dat de Groot is blijven 
behoren tot de groten 
der aarde is dan ook 
meer te danken aan 
zijn grootheid als we-

tenschapper dan aan 
zijn grootheid als 
mens.

John Faasse
(□e prenten bij dit ar- 
tikel zijn van C.J. 
Schuylin؟)

vrouw, die opkomt voor 
haar eer en die van 
haar man. Zij wilde ook 
niet geloven dat hij 
van Oldenbarneveldt ver 
raden zou . hebben. Het 
was dan ô )k vooral aan 
haar te danken dat de 
Groot zich later meer 
standvastig opstelde. 
Zoals gezegd was zij 
het ook die zijn ont-

snapping, in een boe- 
kenkist, onder geleide 
van het dienstmeisje 
Elsje van Houweningen, 
regelde٠ Naar aanlei- 
ding van dit voorval 
dichtte Vondel: "Een 

٨١١٦̂ « is duisent mannen 
te erg, ه  eeuwige eer 
van Reigersbergh".

tenvergadering, nam hi j 
weer zijn oude stand- 
punt in. Maar het meest 
kwalijk is wel de brief 
die hij na zijn gevan- 
genneming aan Maurits 
schreef ٠ Om zichzelf 
vrij te pleiten schoof 
hij de schuld op van 
Oldenbarneveldt٠ 
" 't Is waar, genadige 
Heer, ik en vele ande- ren nevens mij hebben 
de wijsheid van een 
persoon (Oldenb.) veel 
toevertrouwd; (....) 
Mijn jaren laten mij 
niet veel ervarenheid 
toe. Ik heb altijd een- 
voudig gedaan volgens 
de meerdere stemmen van 
Holland; waren die an- 
ders geweest, (...) ik 
zou, zoveel mogelijk 
was, mij in alle ge- 
hoorzaamheid daarnaar 
gebogen hebben." Geen 
wonder dat Maurits hem 
een draaier vond. Toen 
vrienden voor de Groot 
een goed woord deden 
wees hij hen op de 
weerhaan op het dak ٠ 
"Daar ziet gij het hoofd 
van de Groot" sprak hij .

Duisent mannen
Maria van Reigersbergh 
was uit heel ander hout 
gesneden. In haar brie- 
ven toont zij zich een 
trotse en moedige

 Uo K<-l'،r ءا>اته u .؛ ,
vexhvijn’, ،:؟’»-opdat haar vr ااظ ى.ل.ما.م 

 l.n»t, W..I ،lc Schipp،r ook moog* ااتء؛؛تمء,
ieggciu اآ،اا،ءا،، ا،اات <اا> ا ا T- 'ء .:ا w o

EIEREN, K pA ^’ •jlüaW
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Buurtkrant Hugo de Groot

Tentoonstelling
In de 
Reiger
zal van 29 april t/m.
4 mei een tentoonstel- 
ling voor scholen te 
zien zijn.
’٠In het verleden ligt 
het heden t in het nu wat 
worden zal"-

4 MEI
s t i l le  to c h t

op 4 mei vertrekt,om
19.00 uur een stille 
tocht vanaf het Marnix- 
bad naar de Noorder- 
markt.Daar zal om 20.00 
uur de jaarlijkse her- 
d i k i n g  plaatsvinden.

De Reiger
In huurthuis de Reiger 
is op 4 mei om 14.00 uur 
een herdenkingsbijeen- 
komst met een klank- 
bord over de vredesde- 
monstratie van 21 no- 
vember verder zal die 
middag de zanger Luis 
Aravena optreden ٠

uur
Een buurtfeest voor al- 
le buurtbewoners. Tij- 
dens dit buurtfeest 
zullen ook de prijzen 
van het voetbaltoer- 
nooi uitgereikt worden ٠ 
Levende muziek zal aan- 
wezig zijn en er kan 
dus er kan gedanst wor- 
den. Alle aktiviteiten 
zijn gratis toeganke- 
lijk en u bent van har- 
te welkom.

MEI
diverse leuke attrak- 
ties. Bij slecht weer 
zullen de rommelmarkt 
en de kinderkermis 
plaatsvinden in het 
buurtcentrum.De tijden 
blijven hetzelfde.

B uurtcentrum
Staatsliedenbuurt 

14.00 tot 16-00 uur
Een kindertheater in de 
grote zaal van het 
buurtcentrum.

V.Beunîngenplein 

11.00 tot 16-30 uur
Voetbaltoernooi in de 
speeltuin'tWesterkwar- 
tier.
11.00 tot 1 6 . 0 و  uur
Een vrije rommelmarkt 
voor buurtbewoners. 
Voor een kraam k u n t u  
zich opgeven bij het 
buurtcentrum tel 841262 
(aantal kramen is be- 
perkt) ٠

11.00 tot 12.00 uur
Een kinderkermis met

Vondelpark/Vredespark
er van alles te doen. 
Het geheel wordt ge- 
presenteerd door:Ger- 
maine Groenier,Hanneke 
Groenteman,Natasha E- 
manuels en Yvonne Keuls

Middellijn Politiek 
Circus, vloepsuper, 
Panter,Ondrofeni,Alarm 
Grupo Cali  ,The Dutch م
Joya, Hairy Legs,Paola 
Contavalli dal Sasa. 
Ook voor kinderen is

Evenals in de twee voor- 
gaande jaren wordt op 
5 mei a.s. door de Am- 
sterdamse vredesbewe- 
gingen het Vondelpark/ 
Vredespark georgani- 
seerd.Op drie verschil- 
lende podia zullen van 
12 .٥٥ -19.00 uur drie 
programma ٠ s verzorgd 
worden met bekende ne- 
derlandse en buiten- 
landse artiesten. 
Zoals: Freek de Jonge, 
Rosa King, Het Klein 
©rkest, Rapalje, Paul

Tentoonstellin9
ver de opkomst van het 
fascisme, het verloop 
van de oorlog, de End- 
lösung en de afloop.
V.Limburg Stirumstr133

In de bibliotheek zal 
de hele maand mei de 
tentoonstelling te zien 
zijn over de tweede we- 
reldoorlog. Beelden o
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MELDKAMER AFFRA
leefwijze of sociaal- 
ekonomische positie 
wordt aangebonden. Ons 
comité van buurtbewo- 
ners tegen fascisme, 
rassisme en vreemdelin- 
genhaat is erbij aange- 
sloten.
ANTI-FASCISTISCH FRONT 
AMSTERDAM, HERENGRACHT 
22, tel.: 24.68.69.

op een effektieve ma- 
nier te bestrijden.
Het AFFRA؛ is een samen- 
werkingsverband van- 

‘‘ gezamenlijk de 
strijd tegen fascisme, 
rassisme, anti-semi- 
tisme, onderdrukking 
en intimidatie op grond 
van uiterlijk, sexe, 
sexuele geaardheid,

Op 21 maart, de inter- 
nationale dag tegen het 
rassisme (uitgeroepen 
door de Verenigde Na- 
ties), opende het Anti- 
Fascistisch FRont A'dam 
{AFFRA) een MELDKAMER, 
bereikbaar onder nummer 
24.68.69.
Bij de meldkamer kunnen 
voorvallen gemeld wor- 
den van fascistische en 
diskriminerende aard, 
zoals bijeenkomsten van 
Fascistische groepe- 
ringen, optreden van 
knokploegen, beledi- 
gingen en bedreigingen 
op grond van ras, huids- 
kleur, geslacht, sexu- 
ele geaardheid alswel 
intimidatie doo^ buurt- 
bewoners.
De meldkamer is bereik- 
baar van zondag t/ra don- 
derdag van 12 uur 's 
middags tot 2 uur 's 
nachts en op vrijdag en 
zaterdag van 12 uur 's 
middags tot '4 uur 's 
nachts.
De meldkamer, volledig 
bezet door ± 50 vrij- 
willig{st)ers, werkt 
samen met de sociale ad- 
vokatuur en tolken van 
organisaties van bui- 
tenlanders die aange- 
sloten zijn bij het 
AFFRA.
Binnenkomende meldin- 
gen worden direkt door- 
gesproken met de be- 
treffende anti-fascis- 
tische buurtcomitê's, 
of andere aangesloten 
organisaties. Op deze 
manier is het mogelijk 
om een beter overzicht 
en een betere samenwer- 
king te krijgen om fas- 
cisme te lokaliseren en

WORD JE BEDREIGD OF GEDISKRIMI- 
NEERD ALS BUITENLANDER, HOMO, JOOD

VROUW, KRAKER ?
BEN JE GETUIGE VAN MISHANDELING OF
DISKRIMINATIE 
HEB JE TNFORMATTF OVER AKTIES VAN FAS- 

CISTEN? BEL DE MEEDKAMER VAN HET AFFRA
R ES-؛BÎR YABANCI, VEYA BİR KADIN, VEYA B 

N SANA KARSI؛£  CİNSEL ٧؛$. OLDURUN ؛
R MUAMELE YAPILDIMI ?؛AYIRIMCI B 

BUNDAN DOLAYI HIC TEHDİT EDILDINMI 
KÖTÖ MUAMEEE VEYA AYIRIMCI TUTUMA KARSI 

٠ ,?■BIRJANIKIJSINVARMI
STLERIN EYLEMLERİ HAKKINDA BIR^EY؛F^S

BILIYORMUSUN ?
246869 :HEMEN TELEFON ET

ق س ت م ل ا ة م ف ه ا ت م أل ه ة ج م ج ث أ غ ل  إ

ا — د ت ا ض م تمر ي م اوهأشهة طمفمصوء؛متمءىصرءا من ن

ذا ا ع - ر س و ا م ه س و ؟ ت آ ر د ال ا ح م ص ه ف ض إل ظ

م من ٠١٣ ل ا ف م واءط سا م ض هههظةءم1د ل ؛ ت أ ؤ ر ط إ و ق
صله ا يرقم آت م ل ف ا { ت

ف ل ى إل غ م ا ٧ ب ر ا ع ي



Buurtkrant Hugo de Groot

GESPREK MET
'Huizen horen in gemeenschapschapsbezit

nogal afgeschermd voor 
de buurten d.m.v. amb- 
telijke projektgroepen 
en stadsdeelraden".

Stadsdeelraad
Wat vind je van stads- 
deelraden?
Piet: "Ik vrees dat 
het een nieuwe be- 
stuurslaag wordt.Theo- 
retisch betekent het 
meer demokratie voor de 
rr.ensen, maar praktisch 
is het een nog grotere 
afscherming van de wer- 
' machthebbers.
Een stadsdeelraad bete- 
kent een verzwaring van 
hetambtelijke appa- 
raat. Er komen nieuwe 
topfunkties bij, moeten 
we daar nou ons geld

Dit is het laatste deel van een gesprek met Piet 
Vink. In de vorige krant vertelde hij over z ’ n 
jeugd in de buurt. Deze keer gaat het over de 
periode daarna.

renoveren voor de buurt, 
d.w.z. grote woningen, 
want je kunt die gezin- 
nen niet de buurt uit- 
schoppen. Het wijkcen- 
trum is altijd heel 
maatschappelijk betrok 
ken geweest. (Het wijk- 
centrum is een buurt- 
instelling die probeert 
het woon- en leefkli“ 
maat te verbeteren»Het 
beleid wordt bepaald 
door de wijkraad,waar- 
in veel buurtorganisa- 
ties vertegenwoordigd 
zijn. De wijkraad kiest 
een dagelijks bestuur 
en daar was piet vanaf 
het begin lid van,red،)

Nieuwbouw
"Het 2e belangrijke 
punt was dat de kinine- 
fabriek aan de Van I،im- 
burg Stirumstraat zou 
gaan verhuizen٠ Naar 
ons idee moest het ter- 
rein weer ten dienste 
van de buurt komen.Dat 
is ook gelukt in 1971. 
(©pde plek van de 
kininefabriek staat 
nu de Koperen Knoop.) 
Ik heb toen geleerd hoe 
je via politieke kana- 
len je doel bereikt. In- 
spraak was toen nog niet 
geregeld, je kon z6 
doorstoten. Nu is dat 
allemaal veel meer ge- 
kanaliseerd٠ Je hebt 
eigenlijk geen ingang 
meer bij de gemeente- 
raad- B & w  hebben zich

"Na de oorlog deed de 
Prinsessekerk een be- 
roep op mij om diaken 
te worden. Toen later 
het Wijkcentrum werd 
opgericht, ben ik daar 
namens de Prinsesse- 
kerk bij betrokken ge- 
raakt. Wij waren êén van 
de laatste buurten waar 
een wijkcentrum kwam. 
De Spaarndammerbuurt 
had het al een jaar of 
ه2 , maar dat was meer 
een ontspanningscen- 
trum. Hert was hier moei- 
lijk om zoiets van de 
grond te krijgen, om- 
dat er toen nog rivali- 
teit tussen de afdelin- 
gen van CPN en PvdA be- 
stond. Na de oprichting 
werden de taken ver- 
deeld. De politieke jon- 
gens namen meteen de 
woontoestanden, de ak- 
tiegebieden. Tegen mij 
zeiden ze؛ "Jij komt 
van de kerk, je bent 
gewend te lopen met een 
pannetje soep, dus neem 
jij de bej aardenvoor- 
zieningen maar". Dat 
heb ik gedaan, maar als 
bouwkundige werd ik al 
gauw overal bijgehaald; 
de renovatie van de ge- 
meentewoningen aan de 
Van Hallstraat bijvoor- 
beeld. Dat was de eerste 
botsing tussen het wijk 
centrum en de gemeente. 
De gemeente wilde er 
2-kamerwoningen van ma- 
ken. Wij zeiden: je moet

8
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PIET VINK [2]
eisten 2e nieuwbouw op 
het kermisterrein.
Schaefer wilde eerst 
niet. De krakers zou- 
den Schaefers kamer 
bezetten. Vier dagen is 
de kamer toen door po- 
litie bewaakt. Uitein- 
delijk komt er nu toch 
nieuwbouw op het ter- 
rein. De eerste paal is 
op 6 april j . 1 . de grond 
in gegaan. Zo zie je 
maar wat ja toch nog 
als buurt voor elkaar 
kunt krijgen.

Fenny Schouwink 
Hans Hartman.

Het slaan van de eerste 
paal op het kermis- 
terrein aan de Jan van
Galenstraat.

week in het verleden 
-wel vaak voor de stand- 
punten van de buurt; 
tegenwoordig is dat 
veel minder.

Gemeenschapsbezit
Hoe zie je de toekomst 
voor de buurt?
Piet: "Men zou moeten 
zorgen dat huizen meer 
in gemeenschapsbezit 
komen. Het Bourenoko- 
mité (blok aan de Wit- 
tenkade, red) heeft dat 
knap gespeeld. Dat blok 
is door de gemeente aan- 
gekocht en wordt nu be- 
heerd door een woning- 
bouwvereniging. Dat zou 
op grote schaal moeten 
g^^uren. Huizen zijn 
in deze buurt in een 
wildwest-sfeer terecht 
gekomen. Speculanten 
zien woningnood als 
winstobjekt. Oude
buurtbewoners zijn vaak 
de buurt uitgepest, om- 
dat huizen niet werden 
onderhouden. Mensen 
zijn van ellende ver- 
trokken en de etages 
zijn leeg met winst 
doorverkocht .

Krakers
Bewone.rskomitees moe- 
ten huizen uit de han- 
den van huizenhande'la- 
ren zien te houden. De 
kraakbeweging heeft 
daar ook een nuttige 
funktie in■ Wonen is 
heel belangrijk. Wo- 
ningverbetering zou num 
mero ëën moeten zijn. . 
De nieuwbouw op het Jan 
van Galenterrein is aan 
de krakers te danken. 
Toen hun huizen aan de 
V. Beuningenstraat ge- sloopt zouden worden,

aan besteden?
Starre beel

Ik heb op verschillende 
manieren met het amb- 
telijke apparaat te ١١١̂ - 
ken gehad, als ambte- 
naar, als buurtbewoner 
en bij de renovatie van 
de Weduwenstichting als 
particulier huisbaas. 
Dan merk je pas wat een 
starre boel het is.، Het 
lijkt wel of ze je te- gen willen werken . Rond 
Kerst 1980 is de reno- 
vatie toch in orde ge- 
komen. Er was nog geld 
over in een potje. De 
toenmalige minister 
zei؛ "Er moet meer ge- 
bruik gemaakt worden 
van die renovatiepot. 
In de kranten schreef 
men dat de huisbazen te 
weinig gebruik maakten 
van de subsidierege- 
ling, maar het kwam ei- 
genlijk door de starre 
ambtenarij. Als een amb 
tenaar zich precies aan 
de regels houdt, dan 
kan eigenlijk niet zo- 
veel ٠
Buurtbewoners zijn ge- 
meentelijke instanties 
altijd een stuk voor in 
denken over hoe ze wil- 
len wonen ٠ De buurt vond 
dat er in deze tijd meer 
behoefte zou zijn aan 
kleine woningen. En ze 
hebben gelijk gekregen. 
Hetzelfde gold voor de 
bejaardenwoningen in de 
Koperen Knoop. De ge- 
meente wilde er minder, 
maar groter. De buurt 
wilde er meer, maar 
kleiner. We hebben onze 
zin gekregen. Er is nu 
een wachtlijst voor die 
woningen ٠ De gemeente

و



AGENDA—■BUURTİ؛
• ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ •

Ï k o m •  HENGELSPORT
oe—م
h e t ™  op maandag 25 april a.s,

.119 Stirumstraat 
0 bent vaiR harte we 

 bij de uitzending. Toe-م
ga^g gratis. Als u h e t w  op maandag 25 april a.s. 
liever thuis beluistert^ wordt begonnen met het 
dan moet u afstemmen o p W  uitreiken van de ver- 

-gunningen voor het vis م " STAD Radio
K t .a H s r a r k p r ı . ء آ M 3. ٠٠٢.=،؛،٣١ ٦١٦ ء H z9ء 4

Er is trouwens
sen ص de stadsparken, 
ook voor niet-leden. 
Kosten ƒ 2,-.
Deze vergunningen zijn 
uitsluitend bestemd 
voor inwoners van 65 
jaar en ouder. Men moet 
innhet bezit zijn. van 
èen geldig legitimatie- 
bewijs, voorzien van 
een pasfoto. Om te voor- ' 
komen dat u onnodig lang.

iederei 
zaterdag buurt-radio, 

 maar dan vanuit een an؛-
dere buurt dan de onze.

 Als u aan een volgende؛
uitzending vanuit onze 

 buurt zou willen ا-ججع
werken, dan kunt u nu؛ 
al kontakt opnemen met' 

,, telefoon

p Op koninginnedag, za- 
^terdag 30 april, tussen
ء 5  en 6 uur kunt u weer
F luisteren naar buurtra- 
dio: een programma ge-ء maakt door buurtbewo- 
ners. Het wordt uitge-ء zonden vanuit de Kope- ren Knoop, van Limburg

» )٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
)OUDEREN IN VERDEERء
r Op 3 mei geeft de afde- ___ _____ . 
i ling verkeerspolitie م  Hans Hartman 
*in buurthuis de ReigerWg6.07.13 ء

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٠ VROUWENFEEST Yvonne van het Wijk-  ر

centrum 829231 of Hil- 
de845676. ٠
Tijdens het feest wil- 
len we ook kleding ver- \  
kopen. Een ieder die 
hiervoor schone en hele( 
kleding over heeft, 
wordt gevraagd deze in ا 
een van de buurthuizen 
af te geven. De op-' 
brengst hiervan willen 
we gebruiken om een deel 
van de kosten voor het 
feest te dekken. Kinde- 
ren kunnen meekomen;  ر
voor hen is opvang

Woensdagmiddag 1 juni 
organiseert het vrouw- 
enoverleg Staatslieden 

Grootbuurt een 
voor alle

een lezing o^er de OU- ؤ 
,deren in het verkeer 

 ٠ opgeluisterd met dia ذم
en een verkeersfiim. ٠٠ 

-pDaarna is er gelegen 
heid om vragen te stel-ا 

.Plen
Vindt u als oudere o o k Hugo de Gr؛، 

Pdat de verkeerslichten^zomerfeest
vrouwen in de buurt,dat

® op het F.Hendrikplant- 
soen zal plaatsvinden.

® Wanneer je met de orga- 
nisatie wilt helpen,

® dansen, toneelspelen, 
straat^ekenen, de clown 
wilt spelen of wat dan 

neem dan kontakt op 
Liesbeth 848672,

alleen rekening houden ه 
Pmet auto ' s? Voelt u zich 

،|ook niet veilig in het 
F verkeer? Kom dan voor- 

3 ،،al op dinsdagochtend 
uur naar ̂٦٠—٦ mei van"

-de Reiger, van Reigers ا 
ا،„ء ج ,ل : ^ة ع , bergen straat ء 

ث ة . ه ه ل  ،!Deelname ، 845676 آ
w gratis. met

SPECIAALZAAK GROTE SORTERING WIJNEN
DQNDERDAG 28 APRIL 

KOOPAVOND
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62
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LGENDA-'-BUURTj^^pIta^dsMayo
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  Vivaهاهالأ°ا

yasasin 1 Mayis ٠ Biii vek aulanbuurtbewo- م  83 w

in de rij moet staan, ر م  
zal de uitgifte v o l - w  NICARAGUA 
gens onderstaand sche- 
ma geschieden: .  Een aantal
maandag 25 april At/mF, ners gaan in juli 
dinsdag 26 april Gt/mL, flB een bezoek brengen aan 
woensdag 27 april: Nicaragua. Na de omver- 
M t/m R, ٠  werping van de rechtse م
donderdag 28 april: diktatuur ء probeert men v  
s t/m z.  ■■in Nicaragua, het land
Het verenigingskantoor م ج  weer op te bouwen. De 
van de Hengelsportver- ٠  buurtbewoners willen ٠  
eniging ,,Amsterdam" , م  daar enigszins steun 
Nic . witsenstraat 10, w  aan geven, door artike- mn  
is geopend van 10-15 م ح  len mee te nemen, waar ع  
uur. w  daar grote behoefte aan ٠

أبمهولءم ة م ء أ?ة؛ء آ ة؛ء إ ؛ ؛ أ ق ما ئ م ع م مالء ،  lazen wii-
Heeft u eenklus te d o e n *  truien, stevig schoei- w  een indringende b^ie؛^  
in uw huis of tuin? sel,gereedschap,wollen م
s uw inkomen niet ho- dekens, bladmuziek e n ™  
ger dan het wettelijk^، muziek instrumenten.Als م  
minimumloon (^2028,- u wat geeft krijgt u na ̂ ٠٢ 
bruto per maand) ? Dan■■ onze reis te horen, naar م  
kunt u terecht bij de مص wie het is toegegaan, 
klussenwinkel van de ٠  Neem kontakt op met^t 
Stichting Wijkdienst-م . Anneke Paehlig, Fred. ع  
verlening. Zij vragen w  Hendrikstraat 102|م| , .  
een vergoeding van ƒ5,- م  tel. : 82.64.09, سم
per persoon per uur voor ١٠٢ Ronald v/d Hijden, V. ٠  
klussen tot ƒ40,-. Voo^ ̂ Gldenbarneveldtstr.62- م  
groter werk maken zij ̂ b e l .  Tel.: 84.61.25. w  
een offerte. Materiaal- 
kosten zijn ^oor uw re- 
kening. u kunt er voor 
de volgende klussen te-

ي ا م خ ا

DEMONSTREER
19u.frederiksplein
20U.EDENHAL
MANIFESTATIE

S O S. KLAVERJAS
Uit de kopij voor Dé؛

van Cor Teunisse. Na^s 
mei 1983 is voor hem en^ 
mevrouw Van Soest "het^l 
bereiken van de leef- I 

tijd der sterken" eenfl 
reden om te stoppen metj 
de organisatie van de. 
klaverjasmiddagen, 1xJ 
in de maand op zondag.؟! 
Zij vragen mensen die.J 
dit dankbare werk vanfi 
hen willen overnemen, د  
zich te melden bij^l 
buurthuis De Reiger,٠

٠ ,

Tel.: 84.61.25
٠٠٠٠٠٠
een goede baan 
pen,

tel.:84.56.76).
^ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

- voorzien in broodno-Jfc MUZIEK-SHOP i 
dige dienstverlening _ De muziekwerkwinke1 in 
in een tijd dat de أ اأ ا - م  't Trefpunt zoe^^ ie- 
nima het extra moeten د  mand die drums speelt., 
ontgelden. ٠  De groep bestaat tot nu

De wijkdienstverleners - toe uit mensen die gi-| 
ontvangen een redelijk^fp taar, dwarsfluit, ac- 
salaris: fooien zijn،*, cordeon en pianospe-( 
niet gewenst. Eën en an- ٠٠ len. 
der wordt mogelijk 
maakt door subsidie 
het ministerie ١١١̂  
ciale zaken in het 
der van bestrijding 
de jeugdwerkloosheid.

Kom eens op een woens-1 
dagavond om 8 uur in 't 
Trefpunt luisteren of' 
het wat voor je is. 

van م  A d r e s 3  e Hugo de Groot- I؛ 
^ م  straat 5, tel.842473.

ge-
van
S O -

ka-

 -recht: schilderen, wit؛
ten, behangen, tuinon- 
^derhoud, eenvoudig tim- 
merwerk en hulp bij 
!verhuizing. Mensen in 
de Hugo de Grootbuurt 

 -die er gebruik van wil ا
len maken, kunnen zich 
‘wenden tot: Prinsen- 
gracht 753, tel.260511 . 
'De Stichting Wijk- 
dienstverlening heeft 
de volgende doelstel- 
lingen:
- werkloze jongeren aan



Buurtkrant Hugo de Groot

BOUW KERMISTERREIN
bleek terecht omdat öe 
aannemer veel goedko- 
per zou bouwen dan de 
gemeente en de woning- 
bouwvereniging dachten 
De huren gaan van zo'n 
 gulden voor een 2 ه33
kamerwoning tot ƒ410,- 
voor een 5 kamerwoning 
natuurlijk eksklusief 
bijkomende kosten, gas 
en elektra,zeker voor 
minimumloners en aow- 
ers is de nieuwbouw te

len wat ze willen, een 
eetkeuken of niet, een vierkant of langwerpig 
balkon, op het noorden 
of het zuiden, enz. De 
ambtenaren moeten toe- 
zien dat alles volgens 
de bouwvoorschriften is 
( en die zijn voor so- 
ciale woningbouw echt 
niet zo ruim) en voor- 
al dat het niet te duur 
wordt. De woningbouw- 
vereniging let er dan

duur. En ook hier be- 
slist weer de regering 
over goedkoper of duur 
der; over meer of min- 
der huursubsidie. Ge- 
lukkig zijn vele aktie- 
groepen en huurdersver- 
enigingen aktief op dit 
gebied. Laten we hopen 
dat zij hierin sukses 
zullen hebben.

Ad van Heeswijk
Heeftu vragen over het 
projekt? Bel de ambte- 
lijke projektgroep: 
tel. 5522655.

op dat het niet te veel 
gaat kosten. De archi- 
tekt bekijkt wat tech- 
nisch mogelijk is,gaat 
de tekeningen maken en 
die worden dan over en 
over besproken, tot ie- 
dereen enigszins tevre 
den is. De bewoners en 
anderen, hebben zich be 
hoorlijk geweerd,zeker 
op het laatst toen de 
gemeente stelde dat 't 
veel te duur was. Toen 
hebben met name de be- 
woners veel bezuinigin- 
gen tegengehouden, naar

Al anderhalve maand kan 
een groot deel van on- 
ze buurt 'genieten• van 
de heigeluiden, afkom- 
stig van het voormali- 
ge kermisterrein aan de 
Jan van Galenstraat. op
6 april jl. ging dit ge 
paard met een knette- 
rend vuurwerk, toen er 
een paal geslagen werd 
met 'n feestelijk tint 
je voor de genodigden. 
Er komen nu gewone 2- 
tot 5-kamerwoningen, 
rolstoel woningen,
groepswoningen, H-ate- 
lierwoningen (een nieuw 
woord voor aangepaste 
HAT-eenheden, bestemd 
voor kunstenaars) , ech- 
te HAT-woningen (Huis- 
vesting Alleenstaanden 
en Tweepersoonshuis- 
houdens) en een kantoor 
voor het Gemeentelijk 
^oningbedrij f. De WO- 
ningen zijn in hoofd- 
zaak bestemd voor 
stadsvernieuwings ur- 
genten uit de buurt: 
mensen die hun woningen 
moeten verlaten omdat 
deze gesloopt gaan 
worden voor nieuw- 
bouw.

(Ontwerpteam
Voordat de eerste palen 
geslagen konden worden, 
was al veel werk verzet 
In het zogenaamde ont- 
werpteam hebben toe- 
komstige bewoners, ar- 
chitekt, ambtenaren en 
woningbouwvereniging 2 
jaar lang overlegd over 
dit plan. Zeker niet ge- 
makkelijk, je moet er- 
voor knokken.
Zo'n team werkt simpel 
gezegd zo؛ de toekom- 
stige bewoners vertel

12



negende jaargang nummer vier
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PRIJSVRAAG
dat er geen straten ge 
noemd mogen worden naar 
nog levende personen. 
en dat ze niet teveel 
mogen l^ken op reeds 
bestaande straatnamen. 
De uitslag zal als deze 
bekend is ook inde 
buurtkrant komen te 
staan ٠ Veel sukses إ

Oplossing
Mevr. vanBeem van de
H. de Grootkade is de- 
ze keer de gelukkige ٠ 
Als trouw zoekster wist 
zede afgebeelde ver- 
keersborden aan het F. 
Hendrikplts. te staan, 
tegenover de L.Tripstr. 
Gefeliciteerd. De prijs 
staat op ü te wachten.

de buurtkrant hoor, die 
heeft het geld juist 
hard nodig). Er is een 
jury, bestaande uit 5 
mensen die de inzen- 
dingen zal beoordelen. 
De deelnameformulieren 
{met wat meer informs- 
tie) kunnen gehaald ¥٠٢ 
den bij het wijkcentrum 
van Hallstraat 8 أ , of 
bij buurthuis de Reiger 
Reigersbergenstraat 65 
Op dit laatste adres 
kunt u de oplossingen 
ook inleveren bij Ad 
van Heeswijk ٠ En wel 
vóör 10 mei؛ (liefst 
met een korte toelich- 
ting waarom u een be- 
paalde naam heeft ge- 
kozen, hoewel dit niet 
hoeft) ٠ Denkt u eraan

Ditmaal geen foto. Het 
is deze keer ook geen 
prijsvraag van de buurt 
krant maar een van de 
gemeente die wij, als 
laatste in onze prijs- 
vraagserie publiceren. 
Waar gaat het om? Voor 
het nieuwe woonbuurtje 
op het kermisterreinzijn twee straatnamen
nodig. 1 naam voor* de 
centrale straat met 
doodlopende zijstraat 
jes, en ٦ naam voor het 
voetpad rondom het ter 
rein langs het water. 
Voor beide straatnamen 
zal een winnaar uit de 
bus komen. Per straat- 
naam valt er een prijs 
van maar liefst ƒ150,- 
te winnen {ook niet van

G Y M
DAMES-مEN HERENCONDITÏETRAIN1NG 
(OOK ٥? MUZIEK)
KRACHTTRAINING 
DAMES BODY-BUILDING 
WADO KAI KARATE.
INL.SCHIPPERSSTRAAT 3-9
TEL.228667 b.g.g.171752
DEP. V. OLDENBARNEVELDTPLEIN ٠

hamburgers uit eigen keuken

snackbar 
DE 2® HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TE L:845106

GEOPEND : 
aile dagen van half 1 2 - 2 4  uur 
*s maandags hele dag gesloten

13



HUURSPREEKUUR
doorslag,

* verveloze buitenkant 
en/of trappenhuis,

* rot houtwerk, scheu- 
ren, verzakkingen,

* tocht, slecht slui- 
tende ramen of deuren

* sleohte toestand e- 
lektra, enz.

Voor meer informatie 
kuntu vanaf 16 mei te- 
recht in Buurthuis De 
Reiger (van Reigers- 
bergenstr. 65) op:
- maandag van 19*00-

20.00 uur
- donderdag van 14.00-

15.00 uur.

Ongeveer half mei kunt u 
een brief van uw huis- 
baas verwachten met de 
aankondiging van de 
huurverhoging. Als u 
nu al een brief met 
klachten opstuurt,
heeft dat twee voorde- 
len:
1. de huisbaas kan ach- 

teraf niet zeggen,
dat hij nergens van wist
2. misschien gaat hij 

nou eindelijk wat
aan die klachten doen.
- verstuur de brief 

aangetekend en be-
waar het bewijsje,
- bewaar voor uzelf een 

kopie van de brief,
- klachten waar u aan 
kunt denken, zijn:

* lekagge en/of vocht-

LEKKENDE DAKEN? ROTTE 
KOZIJNEN? KLAAG ND BIJ 
UW HUISBAAS!
We radenuaan om nu al 
een lijst met klachten 
over uw woning naar uw 
huisbaas op te sturen. 
Zoals u misschien ge- 
hoord heeft is de 'ge- 
wone ٠ huurverhoging dit 
jaar vastgesteld op 5 
procent. Bovendien zul- 
len veel huisbazen pro- 
beren de huur nog meer 
te verhogen ؛ de huur- 
harmonisatie, maximaal 
10 procent.
Die huurverhogingen 
worden ieder jaar door 
tienduizenden Amster- 
dammers geweigerd op 
grond van klachten over 
hun oning. En terecht.
DAMINIZMI AKIYOR? KAPI VE PENCERE ÇERÇEVELERİ ÇÜRÜDÜ, DUVAR SIVALAR 
D^ÜLÜYORMU? HEMEN EVSAHİBİNE §±KAYET EDİN.
SİZE TAVSİYEMİZ؛ EVİNİZLE OLAN TÜM ŞİKAYETLERİ,EVSAHİBİNE YAZILI OLARAK 
BİLDİRİN.
BİLDİĞİNİZ GİBİ, NORMAL KİRA ARTIŞLARI BU YIL %5 OLARAK SPATANDI٠ ÜSTELİK 
B;؛:RÇOK EVSAHİBİ KİRALARI DAHA DA ARTTIRMAK İSTİYOR. KİRA AYARLAMASI İLE 
ARTIŞ AZAMİ % 1 o OLACAK. BİNLERCE AMSTERDAMLI BU KİRA ARTIŞLARINI BU SENEDE 
REDDEDECEK. NEDENIDE EVLERİNDEN OLAN ŞİKAYETLERİ.
MAYIS AYI ORTALARINDA, EVSAHİBİNDEN KİRANIN ARTT^INA DAİR BİR MEKTUP 
ALACAKSINIZ. ONUN İÇİN HEMEN ŞİMDİDEN HAREKETE GEÇMENİZDE İKİ YARAR VAR:
1. EVSAHİBİ BAKIMIZ KALAN~EVDEN DOĞAN ŞİKAYETLERİNİZİ BİLMEMEZLİKTEN 

GELEMEZ.
2. BELKIDE EVLE OLAN şikayetlerinizi BU ARADA GİDERMEYE ÇALIŞACAKTIR. 
TAVSİYELERİMİZ:
- MEKTUBU TAAHHÜTLÜ GÖNDERİN VE KOPONU SAKLAYIN.
- MEKTUBUN BİR FOTOKO؟İ؟İNİ ÇIKARTIN. إ
- EVDEN ŞU ŞİKAYETLERİNİZ OLABİLİR: إ

* DAMIN AKMASI, RUTUBET, إ
* BAKIMSIZ DIS DUVARLAR VE MERDİVEN ARALIĞI, إ

* ÇÜRÜMÜŞ TAH'؛A^AR, ÇATLAKLAR, VE ÇÖKMELER, إ
* KAPANMAYAN KAPI ص PENCERELER, أ

* k£tU ELEKTRİK ŞEBEKESİ ve di§erleri. إ

DAHA FAZI،A BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ADRESE GELİN VEYA TELEFON EDİN:
Het Platform, Herengracht 22, TLF ،: 27.62.41 . إ
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negende jaargang nummer rier

ى ل ذ خ ا ذ ا ل ١ ر م ى ل م ا س ش إ ر ح م ر محي ف ا ر ش و ا
م حتأ د صا ر م خ خ- د مءمحم>ل-ب د ا ا ئ ثا̂-رمآ حاموا

ى ن ث ي م ع فصل 0حا ي س ج  امح(مخمأفا الحرانمو ؤ
ع ت ل م ت ح م ا ا ه س م ا و ز إ س ي م ج ي ل ا ذ ا ن • ع

ه م:أ ه ي ؛ ه ه ي ت ح م ط ع
ئ ح م ن و ا ' س كا ة أ س ط ز ع ن م ق ت ي \ ت ث ء م ن م ف و ي ا ح م ة ا < ا ك م مم

م ؛؛ د ن ر ة م ح و ل م م و ي ذا غ م س وب داآ ءق - د صإ و ك .د
آ ر ١م هأ ن حمميك تك ١ شنف مل ا ش ب و ي ثمفمل ١ مسك حعنر ئ ،0ر ب ب إ ر ه ف

م أ ،هءو ث ث ح م ة قا د \ ي ت ا ن ا ي ي م < ب ط و د ر  ٢ م
خ .١ رب ه سن حه د ن م م م ن ٢ ي د م را ى زمم*رغ قمتء ي د غبرء-لوج بببمء ١ ث ١ ت<ء
ع مى ٠ د م شع م Öا ا د ي ل ي ع ي د د لمنء ١ م م د ي ا ر ص ا

ي ن ر ا ض - سا ر ر غ ب م ي ١ >ا ز آ ؤ ؛ س ) / د ش م ١ ر
إلا ١ ب*ل م||||معع*''■ م ث ن ي ال ا م ا ن ؛لررمت ١ و ٠ ل ي لنمع ١ \ ل ك ن ت
ة د ' - إ لم كا ب ج ث آ ثكدء ز ج ب ش ت د ح ه ح د م  ا

ع غب ت ب , ف ا مني ت د ص؛ م ا لمب . ت ش ر ا و ا و ر

ء:م1ةااذقسآلذغمحثمحاءق
ز ب' ' ^ م أ ؤ ث ا ذ إ ن إ م 'W م \ ل

د’ م

ز ن ض م حاو م ح م

حد ب ث م س١ ء ا-د س ر ل مء أ س م ه ل م ب ح ت ت, ا م < ص
أ قم ف ئ ر  أ

ف ث ا ي ن .با ء؟ م.ل ر م - م ب

HAARONDERZOEK 
ه  KNIPTECHNIEK

SPECIAUST IN:

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 8 4 3 8 9 ه



Buurtkrant Hugo de ٥٢٠٠؛

SPEELTUINVERENIGING

, %ئبم؛أء
zouden ze ontzettend 
veel werk kunnen doen" 
De vereniging heeft ook 
een diskoavond gehad, 
maar die is opgeheven. 
"Wij hebben ons toen zo 
soepel mogelijk opge- 
steld en die medewer- 
kers uitgezocht die zo 
tolerant mogelijk wor- 
den t.o.v. de jeugd, 
maar na 2 jaar bleek het 
niet meer te houden te 
zijn. Dan krijg je een 
bepaald soort jeugd 
binnen die de goeden 
weghouden en dan krijg

In het Bilderdijkpark ls al 25 jaar 
een speeltuin en een klupgebouw van 
de Speeltuinvereniging Bllderdljk- 
park. Ooit opgezet door ouders en nog 
steeds draaiend dankzij de inzet van 
veel buurtbewoners. Wij spraken hier 
over met voorzitter Rob van Luynen

"Toen de Havelaar kwam 
hebben we dat wel kun- 
nen merken. Die moeten 
ook kinderen trekken em 
hun brood te behouden" 
De aktiviteiten van de 
vereniging lijken ons 
vergelijkbaar met die 
van een buurthuis, wat 
ziet u als verschil? 
"Buurthuizen hebben be- 
taalde krachten ، Zo'n staf maakt in principe 
uit wat er gebeurt. 
Hier hebben de vrijwil- 
ligers het voor het 
zeggen. Het bestuur 
wordt elk jaar gekozen 
uit de vrijwilligers٠ 
Ik geloof dat dat het

je een rotzooitje.Voor 
vrijwilligers is het 
moeilijk om dat aan te 
kunnen."
Kunt u altijd wel vrij- 
willigers vinden om al 
die aktiviteiten te 
organiseren? "De vrij

beste is،**
Wat ziet u vanuit de 
vereniging als taak 
voor de professionele 
instellingen? "De jeugd 
zo tussen de 14 en 2G, 
dat is toch wel een 
probleemj eugd ٠ Daar

We hebben afgesproken 
tijdens de hobbyklup op 
donderdagavond ؛ een 
vijftiental kinderen 
zijn aan het figuurza- 
gen, solderen of iets 
aan het maken van lap- 
jes. Sommigen met het 
puntje van de tong uit 
de mond, anderen luid- 
ruchtiger؛ figuurzaag- 
jes blijken nog steeds 
breekbaar te zijn.
Dhr. V. Luynen ؛ ^W^heb- 
ben ook judolessen,ta- 
feltennis,kinderkienen 
en noem maar op. Daar- 
naast organiseren we 
avonden voor volwasse- 
nen. De opbrengsten 
daarvan moeten het ge- 
heel een beetje draai- 
ende houden, want van 
de gemeente krijgen we 
maar heel weinig sub- 
sidie en de kontributie 
is bij elkaar natuur- 
lijk ook veel te weinig.

Hele klus
Het is ons al snel 
duidelijk dat het een 
hele klus is om zo'n 
vereniging te runnen؛ 
"Vroeger hadden we wel 
600 gezinnen die lid 
waren. Maar de meesten 
zijn verhuisd en nu 
hebben we er nog 200. 
Verder is de 'konkuren- 
tie' uit de professio- 
nele hoek ontzettend 
groot". Hij doelt hier- 
mee op de buurthuizen:
16
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pen. Toen hebben we het 
kluphuis uitgebreid met 
8 meter. Dat houdt je 
dan toch wel op de been, 
dat je iets hebt waar 
je plezier in hebt,ze- 
ker in deze tijd."
Na het gesprek, dat 
plaatsvond in de 'aan- 
gebouwde 8 meter', ko- 
men we weer in de gro- 
te zaal. De kinderen 
zijn inmiddels naar

[LDERDIJKPARK
toch voor؛" Tot slot؛ 
Als je zoveel werk in 
de vereniging steekt, 
moet het wel heel wat 
voor je betekenen. 
v.Luynen: "Dat ik hier 
ook mijn plezier heb. 
Ik denk dat de mede- 
werkers hier allemaal

huis. De medewerkers
drinken nog een pilsje 
aan de bar. Melige op- 
merkingen vliegen over 
en weer. Ze hebben er 
duidelijk veel plezier 
in bij de Speeltuinve- 
reniging Bilderdijk- 
park.

Cor Bergveld 
Alma Jongerius

in de eerste plaats
voor hun eigen plezier 
komen. Daardoor kunnen 
2e iets meegeven aan de 
kinderen. Eigenlijk zou 
den hier ook meer vol- 
wassenen moeten komen. 
<le hoort zoveel van 
mensen die zich alleen 
voelen. Dat kan je met 
zo'n vereniging voor- 
komen. Ik heb zelf ook 
een jaar in de WW gelo

willigers komen min of 
meer fanzelf voort uit 
de leden. De meesten 
zijn al heel lang lid 
en als iemand ons ge- 
schikt lijkt dan pro- 
beren we die in de kraag 
te grijpen natuurlijk" 
Behalve het klupgebouw, 
dat er overigens keurig 
verzorgd uitziet heeft 
de vereniging uiteraard 
ook een speeltuin. Er 
staan schommels, wip- 
pen,glijbaantjes,klim- 
rekken enz. Eenuitste- 
kende speelgelegenheid 
voor kinderen tot een 
jaar of 10.
Er is een opzichter die 
betaald wordt door de 
gemeente. De speeltuin 
is altijd geopend be- 
halve op de zondag ٠ 
Dhr. v. Luynen: "Wè pro- 
beren nu om de speel- 
tuin ook op zondag open 
te krijgen, omdat de 
kinderen dan juist vrij 
hebben."
Wij : Moet je lid zijn om 
er te mogen spelen?
"In principe wel, maar 
in de praktijk kijken 
we er niet naar. Dat 
hoeft van mij ook niet 
zo. Een kind Wat spelen 
wil, gaat lekker spelen 
die spullen staan er

.٠ ء ٨

bijzonder bloem?؟ w erk و
Gespecialiseerd 

gemengde ؛٨ 
boeketjes

i



Buurtkrant Hugo de Groot

zijn meestal bekend.
En dan nog de heroïne- 
verslaving waar je zo- 
veel over leest in kran- 
ten en tijdschriften. 
Toch wordt het gebruik 
van deze genotmiddelen 
er niet minder om:
- In Nederland zijn ± 

 mensen die ه660.00
aangeven problemen te

hebben met alkohol. ±
325.000 zijn alkoho- 
list.
- In Nederland zijn on- 

geyeer 5 ، 5 00 ٠ ٥٥ ٥  men-
sen die roken.
- In Nederland zijn on- 
geyeer 20 0.00 ه  mensen

min of meer verslaafd 
aan slaap- en kalme- 
ringsmiddelen. Per jaar 
worden ongeveer 60.000 
mensen in een zieken- 
huis opgenomen vanwege 
de ongewenste gevolgen 
van het gébruik van ge- 
neesmiddelen.
“ In Nederland zijn on- 

gevéer 20.000-40.000 
mensen verslaafd aan

DRUGPREVENTIE
gebrui'k van een ver- 
slavend middel.
De lichamelijke afhan- 
kelijkheid uit zich pas 
als je stopt met het ge- 
bruik van een middel, 
bijv. als een alkoho- 
list stopt met het drin- 
ken van alkohol, dan 
wordt hij doodziek (men 
spreekt dan van onthou- 
dingsverschijnselen) ٠ 
Dit gebeürt ook bij een 
heroïne- of medicijn- 
verslaafde.

٥٠ gevolgen
Iedereen ken^ wel ie- 
mand die overmatig al- 
koh.ol gebruikt en kent 
dus ook de gevolgen 
daarvan. Iedereen weet 
hoe schadelijk tabak is 
yoor je longen en je 
bloedvaten. Ook het ge- 
bruik van slaap- en 
kalmeringsmiddelen en 
de gevolgen daarvan

In de vorige krant heb- 
ben we het gehad over de 
werking van de ver- 
schillende verslavende 
middelen.Deze keer gaat 
het over wat verslaving 
٨٧ eigenlijk is en waar- 
om mensen verslaafd ra- 
ken. Op 2 mei zal er 's 
avonds in het Trefpunt 
een informatieavond و - 
ver dr^gs gehouden wor- 
den . Alle ouders uit de 
buurt zijn dan van ̂  -ءق
te welkom.

Verslaafd
Wanneer is iemand ver- 
slaafd? Bij verslaving 
zié je een geestelijke 
afhankelijkheid van een 
bepaald middel en vaak 
ook een lichamelijke 
afhankelijkheid.Iemand 
is geestelijk verslaafd 
als hij denkt niet meer 
goed te kunnen funkti- 
oneren/leven zonder het

inen zakte door de 
vloer. Persoonlijke on- 
gelukken deden zich ge- 
lukkig niet voor. Nog 
dezelfde dag werd de 
boel gemaakt door de 
gemeente die de kosten 
op de eigenaar zal 
verhalen.

Huurschuld
inmiddels zijn de huur- 
schulden fli^k opgelo- 
pen.Een eigenaar dre jg- 
de onlangs met een 
proces als er niet be- 
taald zou worden. Het 
betreffende gezin zal 
echter niet betalen om- 
dat ze vinden dat ze 
volkomen in hun recht 
Staan،

Gemeenteraad
In de Indische اء'ههظ is

drikplantsöen,. de I،o- 
dewijk Tripstraat en 
de Fagelstraat, wordt 
sinds september nog 
maar 20 gulden huur 
betaald. Ze doen dit 
omdat de woningen er 
zo slecht aan toe zijn 
dat ze niet meer waard 
zijn, omdat de eigena- 
ren er toch niets meer 
aan doen en omd^tde 
mensen het op eigen 
kosten bewoonbaar moe- 
ten houden. Dat valt 
vaak niet mee. Vooral 
de toestand in de ge- 
stutte woningen is er- 
barmelijk slecht en ge- 
vaarlijk.

Gevaarlijk
Op 1e Paasdag stortte 
de schoorsteen van een 
oude mevrouw helemaal

IK DOE 
MEE 
MET DE 
20, GLD. 
AKTIE

Door een 25-tal bewo- 
ners van de slooppan- 
den aan het Fred. Hen-
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Informatie-avond

Als u meer wilt weten 
over verslavin؟ en nog 
een aantal vragen heeft 
kunt u altijd komen op 
de INFORMATIE - AVOND 
over drug s Datum: 2 
mei 1983. Plaats:Buurt- 
huis het Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5. 
Tijd: 20.00 uur.

centrum heginnen: "We 
willen daar gezellige 
avonden maken en ook 
overdag open zijn, ge- 
woon een toffe tent voor 
jongeren uit de buurt." 
In de volgende buurt- 
krant leest u er meer 
over. Wij plaatsen dan 
een interview dat we 
hadden met Maurizio, 
Mike, Audi en Augusto.

Alma Jongerius
Anneke Faehlig

in je leven, in een aan- 
ta-1 situaties heb je het 
gemakkelijker. Hoe lan- 
ger je aan dit gemak ge- 
wend raakt des te moei- 
lijker wordt het om weer 
te gaan leven zonder dit 
gemak. Voor andere ver- 
slavende middelen zijn 
weer andere voorbeelden 
te bedenken.

Martien de Block

Een groep jongeren 
(waarvan u er een paar 
op de foto ziet) is in- 
middels te oud geworden 
voor tieneraktivitei- 
tèn in buurthuis 't 
Trefpunt. Zij zijn nu 
bezig met het opknappen 
van het Reinildahuis 
aan de Marnixstraat. 
Het buurthuis dat daar 
vroeger was, is opgehe- 
ven. Nu gaat de groep 
er zelf een jongeren-

heroïne of methadon.
ال€؛ ^س

Hoe komt het dat zoveel 
Nederlanders dan toch 
blijven drinken, roken 
enz? Blijkbaar levert 
het verslaafd zijn of 
het gebruiken van drugs 
ook iets op. Neem bv. 
sigaretten. De eerste 
sigaret is niet lekker, 
je moet leren roken, 
vind je (of vinden je 
vrienden). Ook wil je 
graag weten wat er nou 
zo lekker is aan een 
sigaret. Na een tijdje 
is je lichaam eraan ge- 
wend, het roken heeft 
je dan bv. het volgen- 
de opgeleverd؛
- je hoort bij een groep 

(rokers) ,
- je wordt er zekerder 
van, het geeft je een 
houding,

- het helpt tegen ner- 
vositeit.

Op deze manier krijgt 
het roken een funktie
ook een 20 guldenaktie. 
Gezamenlijk willen we 
voor elkaar kri jgen dat 
de huren van sloopwo- 
ningen aangepast wor- 
den, zodat onze aktie 
niet meer"illegaal" is. 
Vandaar dat we vrijdag- 
avond 15 april gemeen- 
teraadsleden getoond 
^oe slecht de situatie 
IS waarin mensen ص 
sloopwoningen leven ٠ 
De raadsleden (alleen 
de progressieve frak- 
ties waren uitgenodigd) 
vonden dat de mensen ge- 
lijk hadden met hun ak- 
tie. Nu maar hopen dat 
ze ook bereid zijn er 
iets voor te doen. 
Namens aktievoerders en 
sympathisanten,

Alma Jongerius
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Het voordeligste adres in Amsterdam

8010 578 CANDY P 5 0 3
8030 648, ZANUSSI z 918
Z914 695,“ RUTON AWC 213V449 1299,- BAUKNECHT 7 2 0w 439 1499,- AEG LAV 802

Koelkasten 
Gasfornuizen 
Radio/cassetterecorders 
Enz. enz.
Tegen prima prijzen.

MARIJNEN
BAUKNECHT
ZANUSSI
BOSCH
MIELE

KLEUREN
SONY KV 1 6 1 4 1298.- ARISTONA 37K 2060 888,-
ARJST0NA66K 1020 1398,- PANASONIC Tü 681 1295,-
BLAUPUNKT 1498,- FTT 87139 1198,-
MITSUBISHI 2018 1395,- TOSHIBA C2095 1298,-
NORDMENDE T-TEKST 1895,- PHILIPS 5 6  STEREO 1998,-

VIDEORECORDERS
JVC HR 7200
BLAUPUNKT 211 
MITSUBISHI 
PANASONIC NV 333

1398,- 
1648,- 
1895,- 
1695 ,٠

VBS 7500  
SLC 6

ص
FISHER
SONY
AKAI
SHARP

CLERCQSTRAAT 66-68
020“ 128647™181980

Donderdagavond koopavond

voor service en vertrouwen
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