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Caf e  HOUFFELAAR ٠^٠
Hoek Nassaukade/2e Hugo de Grootstraat ء قء

vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag؛
levende muziek

.tot 1 u./ in het weekend van 12 tot 2 u ٦؟ iedere dag open van

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten 
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 ٥$ 22

Bronkhorst e« Koelman 
Automobielbedrijf

Grote sorte- ring occasions met garantie
in!-W،،t؛enige ،Mltr hl ،nwten ٠٠ 
س ?١ 020-843743 ■ ؛ربم،ا

*TBJEEIGEN 
SIM M »

Klagen over al die rotzooi op 
straat en ؛٨  de parken helpt niet.
DoenJ Dat helpt, ^ e t  z’n allen.
’t Is een kleine moeite en ٧٠٠٢ je 
het weet wonen we in de schoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het sehoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ”het” in 
de goot te doen, zet de zak dieht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
belde Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander.Ze zijn ervoor, ,t is hun werk,
ؤ م  en ze doen het graag!

/TRDSREIfflGinG nm/TCftOftm Hugo de Grootstraat, te(. 84 ̂ ٠ 91.



negende jaargang nummer zes

BIJ DE OMSLAG
Waar nu de de Clercq- 
straat is, was vroeger 
de Korte Bleekerssloot 
(zie ook het artikel op 
pag. 4) De foto werd 
rond de eeuwwisseling 
door Jacob Olie gemaakt

Verspreiders
Redaktie, Richard, Ton 
Anneke, René,Willem,Ad 
Marianne, Hilde, Judy 
Hendrik, Gerrit.

HUGENOOTJES

pruik
Zondag 29 mei ben ik in 
Buurthuis de Reiger of 
in de nabije omgeving 
mijn pruik verloren. Ik 
ben''hierdoor ernstig 
gedupeerd. Tegen belo- 
ning terug te bezorgen 
bij Buurthuis de Reiger

Johanna Veİ2el
kateı-

Wie geeft Flip, een ge- 
castr., mooie, grote, 
zwart-witte kater een 
nieuw thuis? Lief,rus- 
tig dier, kerngezond. 
Zi'jn bazin ligt erns- 
tig ziek in 't zieken- 
huis en moet daar nog 
maanden lang blijven٠ 
Inl. bij mevr. de Haas 
Fr. Hendrikstr. ١٠ ؛١ $ 
tel. 84 30 69.

UITLUI

Bernadette Pilanen
Twee mensen die in 
buurthuis de Reiger ge- 
werkt hebben, zijn ver- 
trokken ٠ Coby Tjebbes 
werkte in de peuter- 
speelzaal en Bernadette 
Pilanen heeft twee jaar 
stage gelopen.
Wij wensen hun het al- 
lerbeste؛

Coby Tjebbes

REDAKTIE
Cor Bergveld 
Ineke Bergveld 
Ivo Denisse 
John Faasse 
Hans Hartman 

Alma Jongerius 
Jan Kuijk 

Eveline M’Harid Yamna 
Fenny Schouwink 
Wim Stevenhagen 

Met medewerking van 
A. Darrazi, Tiny ^a^er

Foto's
Anneke, Cor, Jan

Amaliastraat 16' 
tel: 860713 en 

Fred. Hendrikstr. ا30ا  
tel: 864936

Oplage
.ؤ ٥٥٠  exemplaren 

Kopij
De kopij moet u inle- 
veren v66r zondagavond 
4 sept ٠ bij ëên van 
de redaktie-adressen 
of buurthuizen .

De volgende krant komt 
uit op vrijdag 16 

september
Advertenties

Tariefï ƒ 200,- per 
hele pagina. Inlich،- 
tingen bij de redaktie

Druk
Heierjnann en Co.

Donaties

De Poort 150,-
Scholengem. cow 50,-
Bezoekers Reiger 10,-
mevr. J.V. 1
mevr. K.B. 10,-
D.R.C.F. 50,-
totaal 1983 501,-

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

T.N.V. F.SCH©UWINK AMALIASTRAAT 16'
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Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTGESCHIEDENIS
Het kerkhof van de Liefde

Het Pastoorsbruggetje gezien in de richting Kostverlorenvaart
pen die op êén van de 
paden ten zuiden van de 
Bleelerssloot woonde. 
Bij het veer gekomen 
bleek de veerman afwe- 
zig, waardoor de pas- 
toor een lange omweg 
moest maken. Toen hij 
bij de woning aankwam 
was de vrouw reeds o- 
verleden. Dit voorval 
was voor de buurtbewo- 
ners aanleiding om geld 
bijeen te brengen voor 
een loopbrug over de 
sloot. Op veel foto1s 
en tekeningen uit die 
tijd is dit "pastoors- 
bruggetje"te zien.

Druk verkeer
Op een gegeven moment 
bood het kleine kerkje 
geen ruimte meer voor

een oprijlaan vanaf de 
Singel. Op 25 augustus 
1845 kon het kerkhof 
plechtig worden inge- 
zegend.

Pastoorsbruggetje
Het kerkhof lag aan 
het Blee^erspad. Van 
dat pad voerde een smal- 
le gang naar de Blee- 
kerssloot, die liep op 
de plaat waar nu de 
Clercqstraat is ٠ Voor 
 -cent zette de bewo ي1
ner van het huisje op 
de hoek van de gang en 
de sloot met een schuit- 
je de mensen over. Het 
verhaal wil, dat op ze- 
kere avond de pastoor 
van het kerkje "de 
Liefde" bij een ster- 
vende vrouw werd geroe

v؛aar nu het Bilder- 
dijkpark probeert een 
echt "park" te lijken 
hebben ooit duizenden 
mensen hun laatste 
rustplaats gevonden, 
ïn 1895 werden op het 
kerkhof "de diefde" 
bijvoorbeeld nog 1349 
lijken begraven. Het- 
kerkhof hoorde bij het 
in 1794 gestichte R.K. 
kerkje de Liefde. Jn 
1843 werd op initiatief, 
van pastoor A.H. Tel- 
ders een conunissie ge- 
vormd met als doel een 
R.K. begraafplaats aan 
te leggen. Nadat het 
gemeentebestuur toe- 
stemming had gegeven 
werd grond gekocht voor 
de aanleg van het kerk- 
hof en het maken van



negende jaargang nummer zes

OPEN SCHOOL

Deelneemsters van de open school deden mee met 
de Buurtradio van ^ ٠ november19Ö2.

lezen en praten over 
onderwerpen die ons in- 
teresseren en daar zoe- 
ken we dan informatie 
over. Soms nodigen we 
iemand uit om erover te 
vertellen, of we gaan 
er zelf op uit. Mis 
schien klinkt dit alle- 
maal een beetje eng, 
maar we zijn juist in 
een groep om elkaar te 
ondersteunen ٠ 
De school duurt 2 jaar 
en is êén ochtend in de 
week. Bovendien is er 
de mogelijkheid om 
een of meerdere vakken 
te volgen, bijvoorbeeld 
engels, wereldoriënta- 
tie, biologie, tekenen, 
spaans, enz.
De Open School kost 
ƒ 60,” voor een heel 
jaar. Wilt u ook weer 
eens wat bij leren en 
lijkt de Open School 
iets voor u? Vraagt u 
dan om meer informatie. 
Open School Oud-West, 
Marnixkade 37, 1015 XK 
Amsterdam. Tel. 224508. 
Of informeer in het 
buurthuis 't Trefpunt

Wat is eigenlijk de 0“ 
pen School? Het is een 
school voor vrouwen 
vanaf 25 jaar, die min- 
stens 5 jaar op de la- 
gere school hebben ge- 
zeten, maar niet meer 
dan 2 jaar vervolgon- 
derwijs hebben gehad٠ 
In een groepje van 1 ه  
tot 15 vrouwen ben je 
op een gezellige manier 
bezig met de taal en 
met allerlei onderwer- 
pen die je zelf interes- 
seren. De een wil bij- 
voorbeeld nu eindelijk 
wel eens precies weten 
hoe het zit met d's en 
t's of hoe je vlotte 
zinnen maakt. Een ander 
wil de betekenis van de 

woorden die 
je zo vaak hoort weten; 
weer een ander heeft 
iets gelezen of gezien 
op tv, waar ze meer over 
wil weten of over wil 
praten, enz. Omdat wij 
ervan uitgaan dat je al’ 
doende leert oefenen we 
bijv. in het schrijven 
van brieven en het ver- 
slag van de ochtend we

het sterk toegenomen 
aantal parochianen.Ook 
ondervonden de kerk- 
diensten veel hinder 
van het drukke begra- 
fenisverkeer. Besloten 
werd dan ook om aan de 
oprijlaan een nieuwe 
kerk te bouwen 
In 1884 werd de 
eerste steen voor deze 
schepping van architect 
P.J.H. Cuypers gelegd. 
Dit is de kerk die nu 
tegenover het Bilder- 
dijkpark staat •Het OU-  
de kerkje werd, met de 
begraafplaats op 17 a- 
pril 112و  door de ge- 
meente aangekocht. Nog 
hetzelfde jaar werd het 
kerkje afgebroken. Het 
gebeente van pastoor 
Telders, de geestelijke 
vader van het kerkhof, 
werd overgebracht van 
de Liefde naar het kerk- 
hof St. Barbara aan de 
spaarndammerdijk. 2ijn 
grafsteen is daar nu nog 
te vinden.
Bron: <J. van Eek, De 
Amsterdamse Schans en 
Buitensingel.

John Faasse

٤ iVEWSCHQT ممءمأ7سهءءه ■ 
 ٠ عمد«ءءم acissmaKin، إ
■ ' ءء ٠١٠٠٠٢ ءءدص TOT W3S أ

.pg msmcm- ء
LfEUSEKS» .٠ .MST م،ءءم«و،سءء، أ م * ء ع ه هس ال'• ا ء؛س ء إ،س«م س س « ه
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Buurtkrant Hugo de Groot

HET VERZORGINGSTEHUIS
We ̂لقءل  mensen van de dag, dus we wacht'

sterdam plaats zijn 
in verzorgingstehui- 
zen;

-Vooral in de oude 
wijken moeten er 
plaatsen komen.

Nu is er toestemming 
om in onze buurt een 
huis te bouwen met 9ه  
plaatsen. Maar Over- 
toomse Hof in west zal 
moeten sluiten. Daar- 
door zal er in het be- 
gin weinig ruimte zijn 
voor nieuwe mensen. Meneer Bakker is direc- 
teur van Zonnehof. In 
1963 is Zonnehof begon- 
nen met de aankoop van 
een huis in Hilversum 
aan de Zonnelaan. Nu 
hebben ze meerdere hui- 
zen en ook Overtooms 
Hof hoort erbij. In 
zalvende bewoordingen 
doet Bakker uit de doe- 
ken dat hij de bejaarde 
medemens werkelijk alle 
goeds toewenst, maar 
dat de centjes en de o- 
verheid overal paal en

ER GAAT EEN VERZORGINGSTEHUIS KOMEN IN 
ONZE BUURT 90 MENSEN ZUIDEN ER KUNNEN 
KOMEN WONEN EN VEEI، MEER MENSEN ZUL- 
I،EN GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE RE- 
KREATIEZAAL; HET RESTAURANT, DE FYSI- 

?MAAR WANNEER KOMT HET ء OTHERAPIE ETC

 uitgangspunten ؛
Er moet voor 7% van - 

-de bejaarden in Am
Zo zou het er ongeveer uit kunnen gaan zien

Op 25 mei was er in De 
Reiger een informatie- 
bijeenkomst over het 
verzorgingstehuis dat 
op de bestratingswerf 
achterin de Van Rei- 
gersbergenstraat moet 
komen. Saskia stemmerik 
en Yvonne van Mosseveld 
van de wijkpost voor 
bèjaarden waren er en 
verder de heren Tang 
(namens de Gemeente) en 
Bakker (van de stich- 
ting Zonnehof, die gaat 
bouwen).
Yvonne vertelt, dat er 
een wijkkomitee is dat 
werkt aan een snelle 
totstandkoming van het 
huis. Ook wordt er een 
inspraakgroep opgezet. 
De Gemeente heeft twee
6



ne^nd© jaargang ٢^^^٨٧  zes

niet om verkeersdrem- 
pels te leggen.
We vragen ons af of die 
"normale wegdekaanpas- 
sing" nou wel zo nodig 
was en waarom dan niet 
meteen de verkeersdrem- 
pels meegenomen zijn. 
Buur^ewoners dringen 
daar bij de Projekt- 
groep al jaren op aan. 
Het zal dus nog wel ja- 
ren gaan duren want 
"Sorry, mevrouw, we 
hebban daar net de bele 
boel open gehad, dat 
kost een hoop geld, u 
denkt toch niet dat 
we..." Zonde van die 
hoop geld, inderdaad.

Alma Jongerius
ten horen. Ria ؛ "hij 
heeft pas een plaatje 
gemaakt. Als je "mij 
way" hoort, nou....11 
£n het weekend zal er 
steeds levende muziek 
zijn in "café Houffe- 
laar". Behalve Henny 
zelf, zullen er ook an- 
dere artiesten optre- 
den.
Ria: "Ik denk dat de 
mensen het wel leuk zul- 
len vinden en wevra- 
gen geen entree, dus het 
bl.ijft te betalen."

Alma Jongerius

Ha, eindelijk verkeers- 
drempels op het Hugo de 
Grootplein,dachten wij 
en met ons velen toen de 
stratenmakers dmar on- 
langs aan het werk gin- 
gen ٠ Het resultaat is 
bedroevend zoals u op 
de foto ziet. De auto's 
racen er gewoon over- 
heen.
We belden de Ambtelijke 
Projektgroep, de ambte- 
naren die dit soort 
dingen in onze buurt 
regelen. Onze verbazing 
was groot. De straten- 
makers waren alleen 
maar gekomen voor een 
"normale aanpassing van 
het wegdek" en helemaal

Nieuw in de buurt is 
"caf^ Houffelaar" op de 
hoek van de Nassaukade 
en de 2e Hugo de Groot- 
straat.
Voor deze geheel ver- 
bouwde stek verlieten 
Henny en Ria hun piep- 
klein kroegje op de 
Prins Hendrikkade. Er 
is een podium en een 
geluidsisolerend pla- 
fond gemaakt zodat Hen- 
ny er zijn stem kan la-

KOMT
en maa* af

perk aan stellen ٠ Zo 
wilden ze een huis met 
٦٠٥ plaatsen, maar de 
regering stond dat niet 
toe. In de zaal werd 
snedig opgemerkt ؛ "De 
minister is zeker nog 
niet zo oud".
Ze hebben al een schets 
laten maken van een gro- 
te poort over het water 
van de Hugo de Groot- 
gracht؛ de ene kant 
rust op de bestratings- 
werf en deandere op het 
Bilderdijkpark. Boven 
het water komt het res- 
taurant, prachtigi Maar 
ja, daar is nog geen 
toeste^ing voor. Mor- 
gen z ouden we kunnen 
beginnen, maar ook de 
spullen van de werf moe- 
ten nog weg.
Belangrijk knelpunt is 
tenslotte het feit, dat 
de plannen voor ٦ okto- 
ber ingediend moeten 
zijn om nog bij het con- 
tingent van 1983 geteld 
te kunnen worden ٠ An- 
ders loopt de bouw ook 
nog vertraging op. Al 
met al is er nog veél 
onzeker en aanwezigen 
twijfelden eraan of ze 
het nog zouden meema- 
ken؛ "Wij zijn allemaal 
mensen van de dag en we 
wachten het maar af ٠" 
Toch is het belangrijk 
dat mensen uit de buurt 
ook zorgen dat er een 
goed verzorgingstehuis 
komt. Daarom is er een 
inspraakgroep inge- 
steld. Voor inlichtin- 
gen kunt u terecht bij ؟ 
wijkpost voor bejaarden 
tel.84.43.52؛

Jan Kuijk



Buurtkrant Hugo de Groot

الق اسلما م والثدسة ألحمثال أآلحمممة
ه) الحي منق ق أ ث Trefpunt = ( ؤش1ي ي ي  ؟É Hugo de Grootstraat و فد ت
م ل ة ي ط ش آلت ن ا شإ ف عن والشابات لل ختل ج * ألسن م م ا ر ب ل • يلي كما هو ا

ن ي ن ث ال د liegende Brigade’’»1 المجموعة تمحوليوز ٦ ة ا ن ق ش د أ ا ك ث ( ي و ئ ي س ك
ن ٨ ا ا ذ أ ه ن جا ى ، م د ل ه ا ل م ع ن  م

L ط م ب ف ن ل حل ن د قيما عته س ع ذ١٠ C ب و ئ ا د إ معروف ه ي ك أ ت و ل ا ه ن ن د أ م ع ن  س

ر ث ا ط ق ل د ي ٠ ا ا ب ل ل ث ا م شثذؤ يل ا ف شب ل ر ا.آ ل ا ب ك ل ن ا ي ذ ل د ا ن  جمرهم ي
ة 12 ؛،ن ا سن ذ ط ه شا ن ل ا ا ت جا * م

ك١ óSjيمشا ت ز سي ح ل و يلث ل S1,ت ebóog ~ إ غ ت ش ن م قي يومين س ي د ق  ء ءاقرأ ت

مه د ق ء سن ل :زج ظ إ ن ي م ح ل Van O في أو ا ldenbarneve ldp le iR 
ا ذ ه ا و ت ا ج ا م م ن ي ن ٠ أ هقي را م ل ل ل طغا آل ن وا ي ذ ل د ا ن 1 ص غمرهم ي 2 

ة م سن ظ ن م كرة ثي ميازة لهم سن د ق ل رم ا
ك •" م ي ل ' ي محلييخ١ ا د من يأت ي د م ، ج د ق ب مهى سن ع ة وتل بل مقا ة ا ال غي ما  لن

ك ؛ شت الت ل ا ظ ط آل ا ، المبمغار ل ذ ضى ا ل اتت حا ل ه ا ب صندوق ن م ع  ل
أل آ ا م ل ظ ن1إ ي غ ذ ل ب _1 صرهم ؛ي ?1C ة ن م م ظ ن م ن م دة ل د في مبا صي

ح مم ' ء ا ا د ت ب إل ئ ض ا ا م ل ٠ ة ا
و الثمن ï)uin:rel الى اآلطغال م مح رجلة ؛ ر أ معك احل • -خلدة ء

ز ب خ ل ى ا ذ ل ٠ تأممه ا
ه ممثلون يوم ت ل كغل ف أ غ ل آلي د أثثؤمجئ ا و هن ل د ٠ وا م ع س سن بأ ل ل ل ٤ ا م ج ت ل  ء ا

ا ١ وتتمبمب ي ف ٠ ج ل
ة : ول س ج س و ط ل م ا خ وس ها يورث م ق ت صت و م د ل ة ه Kenneraer duinen ا

ن م ة رو5 ه الث د ل ش ء خ ء ز .‘سن ا خب ل ش ا آل ي وا ذ ل جه ا حتا "٠ ت
ن ؛ ي ع ل إل ة 1 2_ "10 ا ن سيي ست و ى هب ل ا ر ا ط ق ل ت ا ر و دت ئ  Zandvoort ء زا

ن ض و ال ر د ذ ل ل • ة خ ا ف ظ ال ب لحبمغار I ا ه ذ ت مأ-م س ى ما ل Vöïide ا lparli 
ق ء ا م ل ا م:س و4م ل ا 0.ا  ا7م0

ب ؛ ه ذ ت ى س ل ة ا ق ي ذ ت ح ا ث وا ي ح ل A ع ا r t is ، ش ح ك أ ع ز م خب ل ق ا ف طا ب و
م را ث ن ٠ أ ض د ضرة ال ل ش•ة خ - م س' ع ا م ل ي ٦ P ا خق ج ر  ٠ i 5 '* CC ■ون

ط ت ل ق ب أ ختلف ن ،٠ ء لها L م و ب ا ه آلخقبمز ل أ ،ا د ب ن ة ش س ع ا ب ل ى ة ا م ل ا
 ومبارة مسجل بشمط ربما ختامية خفة هناك آلل؛لى فى *٠٠ حتى

ص م ئ ر ل •ا
مرتامج،ؤ ت ال ت i ق آلوقا ن ا عل ش ن. ك ما أل د قيما عنبر وا ع ا قي الالمحات بو؛سطة ي ب ع ل ي وفي ص ا ح  *ال

د م ا ا ك ي د ل ت ن ة ء سئل ل يمكنكم أ حا الم ونيا ا ل تلف من ي ب ح ث ال  مء،تبم
ي ن ا ث ش ص ا ا ش أو ه و غيي ظ أ ت رقم ، ي غو تل 2 73 : ال 4

ء ظ ال ث ل يولمون 1 و ا

ء ا ع ب ر أل  يولمون 20 ا

 يوليوز 21 ماالخمس

ة ع م ج ل ةفدء؛محن ة ق ا

ن ال ١  تولهون 2 5 قتي

ء ا ت ل ء ا ن ج و م ول ي

ا ع ي ر ال 2*ا محولمحوز 7

 توليوز ق ة ؛المحمسم

ز 2و الجمعة و ي ول ي
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م م م م مإ ث ق ~ل
maandag 18 ؛االز

Vliegende ■Brigade, Fred،Hendr.plantsoen. Gra~ 
tis. We gaan ook pannekoeken bakken.
1 s Avonds films voor kinderen boven de 12 jaar. 
Deze aktiviteit is gratis.

dinsdag 19 juli woensdag ^٠ ]٧١؛
Met cirkus Elleboog 2 dagen aan een voorstel- 
ling werken. Buiten bij het buurthuis ه ء  op het 
Van Oldenbarneveldtplein* Gratis،  .

donderdag 21 juii
Voor ki^de^e^ vanaf 12 jaar een vöetbaltournooi 
Voorstelling cirkus Elleboog.
Finale voetbaltournooiء

vrijdag 22 juii
Voor 'kleuters aktiviteitèn آ é̂ ërïtueel poppërr- 
kast of knutselen) .
Voor 10-12 jarigen een viswedstrijd. Tijd 2 uur 
Uitstapje naar Duinrel٠ Kosten ƒ3,50 Brood mee.

BUURTHUIS 
TREFPUNT

Twee weken lang aktivi- 
teiten voor jongens en 
meisjes van verschil- 
lende leeftijden.
Het programa is voor- 
lopig. Tijden en plaat- 
sen worden nog nader 
bekend gemaakt op af- 
fisches op scholen en 
in de buurt. Voor meer 
informatie kunt u bel- 
len, vragen naar Hans, 
Gilles of Lia.

.؛842473

YAZ-TATIL 
PROGRAM

çocuklar için 
SEMT EVİNDE 

3e Hugo de Grootstr ة

maandag 25 juii
Een cowboy-/indianendag voor alle kinderen. We 
willen een rodeo organiseren, kostuums maken, 
schminken, tenten bouwen٠

dinsdag 26 ]٧١؛
en Dustocnt met buurthuis de Witte Brug naar؛؛ï 

‘ ' .3.50 de Kennemerduinen. Kosten f
.kere dinaen meenemen

pazartesi 25 temmuz
Kizılderili-günü: 
çadırlar yapeceğiz, 
makyaimak.

salı 26 temmuz
Kennemerduinen'e gide- 
ce^iz, otobüs ile,

مء3م.5'0. '
çarşamba 2 /

Küçük çocuklar Vondel- 
parka gidecekler, saat
14.00-17.00 
Çocuklar 10-12 yas: 
Zandvoorte gidecegiz, 
tren ile, saat 14.00, 
f. 3 . -

perşembe 28
Artis'e gidecegiz,saat
10.00-14.00, f.2,-

cuma 29 temmuz
Cuma günü sport,saat 2 
Cuma akşami, bayramlı إ

woensdag 27 ؛االز
10-12 jarigen gaan naar ZandVoórt met de trein. 
Kósten ƒ 3,-. Met de jongere kinderen naar het 
Vondelpark. Tijd van 14.00-17.00 uur.

donderdag 28 jüli
Naar Artis. Brood en tramkaart mee، Kosten ƒ2,- 
10.00 uür weg,■ 1?., 00 uur terug. ٠. .

vrijdag 29 juii
Zeskampdag met veel veel water en groene zeep. 
Start 14.00 uur tot ... 's Avonds slotfeest 
mét misschien een bandje en een danswedstrijd.

neveldtplein veya Tref- 
puntda. Bedavadır. 
Çocuklar 12-16yas: fut- 
bol oynamak. Bedavadır
perşembe 2 1 temmuz

i4.uu KUÇUK çocuk؛aat؛t 
lar için• elişi. 
Çocuklar 12-16 yas:

.2 Balık tutmak,saat
cuma 22 temmuz

ecegiz~,o؟ ^ ^ ^ ^ ^ -Sıre؟D 
.3,50.tobüs ile, f

pazartesi 18 temmuz
ة■ ه ' إا ر  sport, •yemek yap 
mak,Fred. Hendrikplant 
soenda, bedavadır.
Ak5،ami, çocuklar ٩ 2-1 ة  
yas için, filmler, be~ 
davadır, Trçfpuntda.
salı /  çarşamba 20
Çocuklar 4-12 yas:Sirk 

-01denbar؛oynamak. Yer



Buurt^ant Hugo de ٥٢٠٠؛

VROUWENRECHTSHULP

ع أ ! م م م
ءةم؛،ا• ك- وتمبء

Het is de bedoeling dat 
je verblijf er tijde- 
lijk is. Gezamelijk 
wordt naar een oplos- 
sing gezocht, zodat je 
zo snel mogelijk weer

een zolderkamer bij ٠ 
Dat zou wel ƒ 7.000,- 
overname kosten. Toen 
puntje bij paaltje kwam 
bleek dat mensen van 
1-hoog de zolder in ge- 
bruik hadden. Daar zijn 
we toen niet aan begon- 

١٦^١٦  -"
Rotterdam

In september 1982 zijn 
we begonnen met ƒ 20,- 
per maand huur te be- 
talen. In Rotterdam 
liep al zo'n aktie en 
er zijn toen cok men- 
sen daarvandaan gekomen 
om erover te vertellen. 
De eerste reaktie van 
de huisbaas was een 
kaartje in de bus." Ze 
trekt een la open waar 
alle paperassen in zit؟• 
ten: "Je wordt er niet 
goed van; alles moet je 
bewaren.“
Op het kaartje staat 
dat ze moe-ten betalen, 
want anders komt er een 
deurwaarder.

mogelijkheden is HVO - 
Roggeveen - van Neck- 
straat. Dit is een op- 
vang- en begeleidings- 
centrum voor één en twee 
oudergezinnen en al- 
leenstaande vrouwen ٠ 
Zij bieden onderdak en 
hulp. Je kunt er te- 
recht als je zonder 
huisvesting zit als je 
bijvoorbeeld:
- (met of zonder kinde- 
ren) bent weggelopen

óf
- als gezin uit je huis 
bent gezet.

Als je bij Lidia bin- 
nenkomt, sta je even 
met je ogen te knippe- 
ren: buiten zakt de boel 
van ellende in elkaar, 
maar binnen sta je in 
een totaal gerenoveerde 
woning.
Allemaal zelf gedaan 
natuurlijk,bij de huis- 
baas hoef je daarvoor 
niet aan te komen.
Een prachtige open keu- 
ken, een badkamer met 
ligbad, nieuwe vloer, 
wanden en plafond. Acht 
maanden heeft het ze 
gekost om het zo mooi 
te krijgenÎ "We wisten 
toen in 1979 niet dat 
het zo gauw gesloopt 
zou worden, anders had- 
den we er nooit zoveel 
geld in gestoken.11

©vername
"We konden eerst hier- 
naast op 3-hoog een W O -  
ning krijgen, daar 
hoefde niet zoveel aan 
te gebeuren en er zat

Van huis weglopen, dat 
doe je niet zo maar. Je 
kunt weglopen van huis 
omdat de toestand on- 
houdbaar is. Er kan een 
situatie ontstaan dat 
het onmogelijk wordt 
thuis te blijven. Bijv. 
doordat je door je echt- 
genoot of vriend mis- 
handeld wordt. Maar ook 
als je bedreigd wordt 
kan dat een reden zijn 
niet meer thuis te blij- 
ven. Vrouwen die naar 
een opvanghuis vluchten
- thuis weglopen - doen 
dat niet zomaar; er is 
meestal een lange tijd 
aan vooraf gegaan voor- 
dat ze de beslissing ne- 
men, soms jaren. Dat de 
stap om weg te gaan zo 
moeilijk genomen wordt 
geeft aan dat er moed 
voor nodig is. Je moet 
veel dingen die belang- 
rijk zijn opgeven: het 
huwelijksideaal, een 
gezin met man en kinde- 
ren, een huis met alles 
erop en eraan. De kin- 
deren zijn weg van 
vriendjes en vriendin- 
netjes, school en ver- 
trouwde omgeving. Je 
kunt ook in de situatie 
terecht komen dat je uit 
je huis wordt gezet en 
niet zo gauw iets an- 
ders hebt. En als je 
dan om de één of andere 
reden van huis bent weg- 
gelopen óf uit je huis 
bent gezet, waar moet je 
dan naar toe.
Daaraan zullen wij deze 
en de volgende keer aan- 
dacht besteden, wat de 
mogelijkheden zijn voor 
vrouwen mét of zónder 
kinderen. Eén van de

KORT GEDING F 2



negende jaargang nummer vijf

Volgende keer zullen we 
schrijven over 'Blijf 
van mijn lijf' huizen 
waar mishandelde vrou- 
wen terecht kunnen ٠ Ook 
in HVO komen veel mis- 
handelde vrouwen, maar 
een belangrijk verschil 
met 'Blijf van mijn 
lijf' is dat bij 'Blijf•' 
de veiligheid meer ge- 
garandeerd is. Het komt 
nl. nog wel eens voor 
dat families of echt- 
genoten/vrienden wraak 
akties ondernemen ٠ Het 
adres van 'Blijf van 
mijn lijf' is niet be- 
kend, terwijl dat bij 
HVO wel zo is.

de buurt.
Voor de jongere kinde- 
ren van 2 tot 4 jaar is 
er in het huis een 
speelzaal. Hier kunnen 
de kinderen ochtenden 
en middagen onder bege- 
leiding spelen. De be- 
geleiding in het huis 
bestaat uit hulp en ad- 
viezen bij de dagelijk- 
se dingen en bijv. bij 
materiële problemen zo- 
als het aanvragen van 
een uitkering.

Informatie
Voor verdere informatie 
kun je altijd bellen: 
ا020ر 24.67.11  öf 
(020) 26.38.00.

zelfstandig kunt wonen. 
In de meeste gevallen 
zul ؛je (met je kinde- 
ren) eerst een poosje 
in een groep wonen. Dit 
betekent 0.a ٠ met de 
groep eten. De maaltij- 
den worden dan door het 
huis verzorgd.Zodra het 
mogelijk is krijg je een 
eigen ruimte, waar je 
zelfstandig, een eigen 
huishouding voert ٠ Je 
blijft zelf verantwoor- 
delijk voor verzorging 
en opvoeding van de kin- 
deren. Schoolgaande 
kinderen kunnen op hun 
eigen school blijven, 
maar ze kunnen ook al- tijd naar een school in

buren zijn ze er af ge- 
sloopt. Links en rechts 
zitten er scheuren in 
de muren.
In de badkamer springen 
de tegels van de muur, 
omdat het huis blijft 
zakken.
Dan wordt je er weer e- 
ven aan herinnerd in wat 
voor woning je zit. 
Wanneer er uitspraak is 
in het proces is nog 
niet bekend, maar wij 
duimen voor Lidia en 
haar buren.

Jan Kuijk

te verliezen. In Rot- 
terdam hebben ze het 
gewonnen, dus dat ziet 
er goed uit. Ook in de 
Indische Buurt zijn ze 
nu begonnen. Het is dus 
goed dat er bekendheid 
aan gegeven wordt, maar 
ik ga niet met mijn po~ 
rum op een affiche, want 
ik heb geen zin om op 
straat te worden nage- 
wezen, 'Kijk, daar heb
Ze laat ons nog even de 
achterkant van het huis 
zien: zij heeft nog wel 
een balkon, maar bij de

٠ ,-AKTIE
"We hebben toen kontakt 
gezocht met een advo- 
kaat en die zei,dat we 
niets hoefden te doen. 
We hoorde een hele- 
tijd niets, totdat we 
op een vrijdag een op- 
roep kregen om op de 
maandag daarna te ver- 
schijnen voor de rech- 
ter. In overleg met An- 
neke Paehlig van het 
buurtopbou^erk (die 
heb ik zaterdagmorgen 
uit bed gebeld) ende 
advokaat hebben we toen 
uitstel gevraagd. De 
zaak is dus nu verdaagd 
en verder heb ik er niet 
veel omkijken naar. De 
advokaat is nu brieven 
aan het schrijven, aan 
de Officier van Justi- 
tie en we wachten maar

Affisohe
Ben je niet bang om aan 
deze aktie mee te doen? 
Ze zegt van niet؛ "Waar- 
om zou ik, ik heb niets



Buurtkrant Hugo de Groot

حمح م م إ مم
eğlence اءئواة؛ا

staateliedeııv«hugo de groot,
«nntlarlıı^alri hutinlftylçln

PROGRAM 
-Cobi Schreyer 
-Surunamli kizlar grubu 
-Ve başka peşitli 
gruplar 

Çeşitli ülkelerin 
yeyecekleri ve 
 ecekleri ikram؟
edilecektir 
MAHALLEDI KADINLA- 
RIN FACILIYETLERI 
VE GÖSTERİLERİ:

dansgrcep, demonstra- 
أ ؛ء « van konditietrai- 

ning en taaldruklcen,een 
kledingbeurs en hand“ 
werkaktiviteiten ، Café 
met terras, hapjes uit 
verschillende landen. 
E^ is kinderopvang aan- 
wezig, twee clowns en 
de mogelijkheid om te 
schmincken.
De toegang is gratis. 
Tot 22 juni.

voor vrouwen uit de staatlieden- 
en hugo de groot buurt

Het vrouwenfeest vindt 
plaats op woensdag 22 
juni van 13.00 tot 17.00 
uur in de Witte Brug, 
de Wittenstraat 27 en 
wordt georganiseerd 
door het vrouwenoverleg 
uit de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt. In 
het vrouwenoverleg zit- 
ten verschillende in- 
stanties, waaronder de 
bibliotheek, de soci— 
aal raadsvrouw, de 
buurthuizen Het Tref- 
punt, De Reiger, de 
Witte Brug en Ons Huis, 
het Riagg, het preven- 
tieprojekt drugs, abc, 
open school, de taal- 
drukwerkplaats e.a.
De bedoeling is om ge- 
zellig feest te vieren 
en kennis te nemen van 
verschillende aktivi- 
teiten. Er zijn optre- 
dens van Cobi Schreyer, 
een surinaamse meisjes-

len ondermeer naar de 
Broeker Groenteveiling 
{ƒ 18,-), Purmerend, 
Monnickendam, Marken en 
Volendam (12,50), een 
boottocht over de West- 
einder-plassen ( ئ4-,ر آ  
en een oudhollandse 
markt in Schagen 
(ƒ■ 21,-) gaan. De be- 
dragen tussen haakjes 
geven aan wat de kosten 
zijn. Alle uitstapjes 
worden gemaakt met het 
Openbaar Vervoer ،Als u 
meewilt met een van de 
uitstapjes of nog an- 
dere ideeën heeft kunt 
u bellen met buurthuis 
de Reiger, telefoon 
84.56.76. Vragen naar 
Anneke Paehlig. u kunt 
gerust ook even langs- 
komen٠ Adres؛ Van Rei- 
gersbergenstraat 65.

DE REIGER-REIZEN
Ook deze zomer gaan be- De Reiger een paar uit- 
zoekers van buurthuis stapjes maken. Zij zul-

1 2
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NIEUWBOUWNIEUWS
en eind dit jaar zullen 
de eerste woningen op- 
geleverd worden ٠ Ze 
zijn bedoeld voor de 
bewoners van het plant- 
soen wier huizen ver- 
volgens gesloopt gaan 
worden. Er komen 2, 3 
en 4 kamerwoningen en 
HAT-eenheden.

Jan V . Galenterrein
Begin volgend jaar moe- 
ten de eerste woningen 
daar klaar zijn, maar 
omdat het projekt zo 
groot is zullen de hijs- 
kranen daar dan voor- 
lopig nog niet verdwe- 
nen zijn.

tfdenbameveldplein
Voor de volledigheid 
vermelden we ook de 
nieuwbouw op de hoek 
^an het Oldenbarneveldt 
plein en de Oldenbarne- 
veldtstraat. Hier wor- 
den door een partiku- 
lier koopwoningen ge- 
bouwd.

Sociale woningbouw?
De andere projekten 
zijn allemaal huurwo- 
ningen, die met over- 
heidssubsidie gebouwd 
worden. Sociale woning- 
bouw, dus betaalbare 
huizen voor mensen met 
lagere inkomens? 
Vergeet het maarï 
De huren stijgen ieder 
jaar gigantisch.
Die stijging staat in 
geen verhouding meer 
met de bouwkosten en de 
lonen en uitkeringen. 
Maar onbetaalbaar is 
niet onbewoonbaar, dus 
zal er tegen die tijd 
weer aktie gevoerd moe- 
ten worden in onze 
buurt!

Het heeft lang geduurd 
voordat de nieuwbouw in 
onze buurt op gang kwam 
maar nu zijn de aanne- 
mers overal aan het 
werk.

1e H، de Grootstraat
Op de hoek van de Van 
Oldenbarneveldt- en de 
1e Hugo de Grootstraat 
worden 1 0 HAT-eenheden 
gebouwd, dit zijn klei- 
ne woningen bedoeld 
voor alleenstaande of 
samenwonende jongeren.

Hugo de Grootkade
Op de hoek van de Fred. 
Hendrikstraat en de 
Hugo de Grootkade stond 
jarenlang alleen een 
onderstuk. Dat is nu 
gesloopt om plaats te 
meken voor 8 Hat-een- 
heden.

Fr. Hendrikplantsoen
De bouw vordert gestaag

-jimlastik gösterisi 
-baski isterisi 
-cömlekeilik 
-giyim eşyalari sergisi 
-elisleri sergisi
Çocuklar için bakici 
hazir olup 
komikler grubu vede 
çocuklar sïïslencektir

ج:ظمثهإظ
اماءترمحزي,نتةث

مح2ءإثفتيفي
س سءيئ ع—؛أن ز ه—ا ح ا و محي زين ه ا

ئ ن ه حن ب ا ا١ ف ء ا س ' ه د سن ا ن  ف
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SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
KNIPTECHNIEK ه

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen ١٥  ̂ tel. 843089

service en vertrouwen CLERCQSTRAAT 6 6 '6 8
020-128647-181980

Donderdagavond koopavond 

pilFI STEREO-KLEUREN TV-VIDEORECORDERS-WASAÜTOMATEN-ENZ.



Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13

\71Tel.

terstond hulpna overlijden 
gelegenheid tot opbaring

hamburgers uit eigen keuken

snackbar
DE 2® HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

GEOPEND ت 
alle dagen van half 1 2 - 2 4  uur 
*s maandags hele dag gesloten

BROOD, KAAS, MELK, م
EIEREN, G R O E N T E N و  و أ ء و ء  

EN FRUIT ؛ ■٠٠٢  
alles van biologisch- 
dynamische kwaliteit

TOT ZIENSI

إ ي ة ء ء : آ م ت ألي
و5ة2ة آ-و 020~ي ك س ء0ل ء س م ا ب ص و ، ء

• t أ ء ا .

DE
VOEDINGSWIJZER
Hugo de Grootplein ^ ٠٠٠ ٠

م ٠ م م ' م ٠• ه ٠ ٠



e Gr

BUURTAGENDA
BADMINTON
De badmintongroep zoekt 
nog eniğe mensen die 
tot de zomervakantie 
mee willen spelen en 
bij blijvende belang- 
Stelling ook volgend 
seizoen. Inlichtingen 
bij Dick (184533ر of 
René (864843).

GYMEN
Wist u dat er bij ons 
een kleuterafdeling is 
voor kinderen vanaf 
vier jaar? Natuurlijk 
krijgen ze geen turnén, 
maar een uurtje in de 
■week speelgym. Ook heb- 
ben wij jongens en 
meisjes, dames en he- 
ren groepen, die wel. 
echt turnen. Vérder ل و

nog wel een houdt ü 
fitgroep (Keep Fit) die 
op een gezellige wijze 
voor dames■ en heren in 
ëén zaal de spieren wat 
losmaakt (dit zonder 
toestellen) ٠ تأ  kunt de 
eerste les gratis ken- 
nismaken. Onze contri- 
butie ول per kwartaal 
ƒ 18,-en loopt ٠٤١ naar 
leeftijd tot ƒ 37,50. 
Wij turnen en blijven 
fit op de donderdag in 
de Technische School 
Concordia Inter Nos, 
van Oldenbarnoveldt- 
straat 56 in Amsterdam. 
Dej^ngsten beginnen om 
16.30 en de laatste 
groep stopt om 22.00 
uur ، Wilt u meer infor- 
matie, bel dan even* 
Lourens Hupkes 845386,

TURNVER. WILSKRACHT

م ثكوءمربمآلئ ض ط /  م
ت حشام ،خ!سم م
د fta ل k 'J) صنمحم^

كانةئمحا>وكرمرءهممرم

;ص
ط - م \jQ.r\ oا خ ©١٦ ض-(امه

ى € ها م ضا

HUUR 
WEIGEREN

Voor informatie en ad- 
vies over hu^erhoging 
weigeren, en voor het 
afhalen van weigerings- 
formulieren, organi- 
seert het Huurcomité 
Hugo de Groot, spreek- 
uren op maandagavond 
van 7-8 uur en óp don- 
derdagmiddag van 2 ^ot 
3 uur in buurthuis de 
Reiger,van Reigersber- 
genstraat ج ,.و

KINDEREN
Buurthuis het Trefpunt 
organiseert iedere
woensdagmiddag kinder- 
aktivit^ten op het 
Oldenbarneveldtüiein٠ gratis!

؟أصء
VOOK 

VREDE
Enige tijd geleden is
het ٠ Bu^rt^redesplat-
form١ opgericht, be- 
staande ٩ ٦٦  t een aantal 
buurtbewoners, o.a. van 
het IKV, Stop de N-Bom 
en het wijkcentrum.
De volgende bijeenkomst 
i s op donderdag 30 juni 
om 8 uur in de Nassau- 
kerk, Wittenstraat. 
Buurtbewoners die mee 
willen denken en werken 
aan de aktiviteiten in 
de vredesweek en aan de 
voorbereiding van de 
grote vredesdemonstra- 
tiè van 29 oktober,zijn 
van harte welkom.

t u r

DE HUURVERHOGING


