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BUURTPROBLEMEN
buurt. Die schoon en ge 
zellig is en dat we 
niet eikaars vreemden 
zijn maar'echte buren 
en buurtgenoten ٠.

Ter verduidelijking ؛ 
dit stukje is geschre- 
ven door een buurtbe- 
woner nadat hij gezien 
had hoe in zijn straat 
regelmatig twee ' 
ergens aanbellen ,wach- 
ten of er opengedaan 
wordt en dan als blijkt 
dat er niemand thuis is 
twee mannen waarschuwen 
die vervolgens het huis 
leeghalen.
Een waarschuwing en een 
oproep tot meer solida 
riteit.

Redaktie.

krijgen met dat je el- 
kaar kent en daarmee me 
teen gezien kan worden 
als er onbekenden je 
woning willen betreden. 
Zijn wij als buren en 
buurtbewoners solidair 
dan waarschuwen we el- 
kaar. Met de gehouden 
renovatie in de V .  Hou- 
weningenstraat is het 
elkaar kennen voor een 
groot deel weggevallen 
n.1: mensen zijn ver- 
huisd er zijn nieuwe be 
woners gekomen Waarmee 
de laatste tijd als bu- 
ren en buurtgenoten, 
voor een probleem 'in- 
braak' de nodige soli- 
dariteit zoek is. Mis- 
chien kunnen we een 
beetje meer solidait 
zijn met ons wonen voor 
een leefbare straat en

1-ewone mensen met gewo- 
"e problemen, waarvoor 

n onze buurt met de؛ 
wee buurthuizen al؛ 
eel wat voorzieningën’؛ 

^erealizeerd zijn. Voor 
-en probleem als 'Inء 
-raak' blijkt nauwe؛■ 

ijks een voorziening ؛ 
=anwezig te zijn dan 

ie jezelf als bewoner■؛‘ 
unt treffen b.v: goe-١؛ 

‘1e sloten op deuren en 
-'amen, goede verlich 

ing. Algemeen kunnen؛ 
•''ij ons als bewoners 
>>og richten tot de poli 

ie, die dan nog een ا 
rocesverbaal kan opma-• ا 

v en voor de verzekering 
>'aar het dan meestal 
•'ij blijft. Is de sfeer 

toed in een straat en 
1'üurt, dan kun je als 

ewone^ ook nog hulp■ ١
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VREDESWEEK 198
Terug naar het feest van 24 september. Wij leun- 
nen u een voorlopig programma geven:

15.30 u
Marjan Luif 
(nederlandse liedjes)
16.00 u
“Another Face"

(new wave)
16.45 ٧
Surinaamse groep 
Slot
Daarnaast zijn er de 
volgende aktiviteiten: 
spandpeken / borden 
schilderen;vredeskrant 
drukken;straattekenèn; 
vredesganzenbord; le- 
vend ganzenbord; 'ra- 
ketje gooien'; terras 
met etén en drinken.

1^.00 ٧
"Jazzes" (dixieland)
Morgenrood-Centrum

ا striidliederen)
Z . O O uPaula Irik
12.15 ٧Circus Jopie
13.15 ٧Marokkaanse band
13.45 ٧dhr. Garnier

 1Amsterdams volks- ,salonبم.00 ٧
en amusementsorkest
^^strijdliederenkoor
Joke van Kampen

Het Vredesplatform in 
de buurt houdt op za- 
terdag 24 september een 
groot feest op het Fre~ 
derik Hendrikplantsoen 
voor de van Houweningen 
MAVO.
Dat feest vormt de af- 
sluitng van de Vredes- 
week en is tegelijk de 
start van de kampanje 
voor de vredesdemon- 
stratie op 29 oktober 
in Den Haag. De demon- 
stratie die, zoals u 
weet, opnieuw duide- 
lijk moet maken dat de 
meeste mensen geen 
kruisrak'etten willen en 
er andere opvattingen 
over vrede en veilig- 
heid op na houden dan 
steeds meer geld voor 
steeds n ieuwere wapens.

vrede garandeert, is 
niet meer houdbaar 
sinds in rapporten een 
scenario voor een be- 
knopte kernoorlog in 
Europa onder ogen wordt 
gezien. De plaatsing 
van nieuwe kernwapens

VREDESP
in west-europa zal, zo 
als reeds door de Sov- 
jet-unie is aangekon- 
digd, alleen maar lei- 
den tot een verdere 
uitbreiding van het 
aantal raketten in 
oost-europa. De vredes 
beweging verzet zich 
tegen deze levensge- 
vaarlijke ontwikkeling 
en stelt er een poli- 
tiek tegenover, die er 
op gericht is tot een

produkt van naïef den- 
ken, maar het resultaat 
van analyses van de ja 
renlange onderhande- 
.lingsgesprekken tussen 
de Sovjet-Unie en de 
Verenigde staten. Deze 
wapenb^eersings - ge- 
sprekken leidden in de 
afgelopen decennia nim 
mer tot werkelijke af- 
braak van de bewape- 
ningswedloop. Integon- 
deel, bij herhaling 
werden nieuwe wapen- 
systemen uitgedacht, 
geproduceerd en gevoegd 
bij de reeds bestaande, 
waardoor de wedloop 
tussen de grote mogénd 
heden zelfs in een 
stroomversnelling kwam. 
De stelling dat het be 
staan van nucleaire wa 
pensystemen in oost en 
west al dertig jaar de

^n mei van dit jaar is 
opgericht een buurt- 
platform tegen kruisra 
ketten. Het platform 
wil uw aandacht vragen 
voor het volgende: 
In de achter ons lig- 
gende jaren heeft de 
vredesbeweging in Ne- 
derland getracht een 
diskussie op gang te 
brengen önder de be- 
volking over een ander 
vredes en veiligheids- 
beleid, waarin om tot 
een doorbraak te komen 
in. een vastgelopen si- 
tuatie, een eerste en 
éénzijdige stap werd 
voorgesteld met als 
doel te komen tot een 
tweezijdige verminde- 
ring van het aantal 
kernwapens in Europa. 
Dit initiatief van de 
vredesbeweging was geen
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_جمآ لت؛ءمحء

van de demokratiese 
strukturen. Wij doen 
dit ook in de overtui- 
ging, dat de dreigende 
katastrofaie ontwikke- 
ling het noodzakelijk 
m^^kt nu alle krachten 
te mobiliseren, die 
daaraan een halt wil- 
len toeroepen.
Met vriendelijke groet, 
Vredesplatform Noord- 
west.
Financiële bijdragen 
zijn welkom op giro 
5057213 t.n.v, P.Vink, 
Amsterdam. Alsunadere 
inlichtihgen wilt of me 
dedelingen heeft, neen، 
dan kontakt op met de 
kontaktpersoon voor de 
Hugo de Grootbuurt: 
Douwe de Jong, 3e Hugo 
de Grootstraat 141', 
tel. 827581.

ming dichterbij. Als 
voorschot op de plaat- 
sing wordt begonnen met 
het noemen van loka- 
ties, het maken van te 
keningen en het verken 
nen van terreinen. Eind 
1983 zal er een kamer- 
uitspraak moeten komen. 
Aan de vo^avond daar- 
van zal op 2.9 oktober 
in Den Haag een grote 
demonstratie plaatsv'in- 
den.
De vredesbewegingen 
willen deze demon- 
stratie ook in onze 
buurten voorbereiden en 
van harte ondersteunen. 
Wij willen ookuvragen 
zich achter ons stre- 
ven op te stellen. Wij 
doen dit om het maat- 
schappelijk draagvlak 
te versterken en opti- 
maal gebruik te maken

kernwapenvrij Europa te 
komen, inklusief een 
eerste bod om een groei 
van wederzijds vertrou 
wen te bereiken ٠ De 
strijd tegen de plaat- 
sing van nieuwe kernwa 
pens, waaronder de 48

LATFORM
raketten in nedërland, 
moet in dat licht wor- 
den beoordeeld.
Op 21 november 1981 vond 
in Amsterdam een enorme 
demonstratie plaats on 
der de leuze: 'Geen 
nieuwe kernwapens in 
Europa, niet in Neder 
land, noch in enig an- 
der land'. Inmiddels is 
het zomer 1983 en komt 
het tijdstip van de de 
finitieve besluitvor
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HAN SCHEYDE 80 JAAR
Jongeren en ouderen kunnen 

veel van elkaar leren

natie want er waren 
jongens capriolen op 
het dak aan het maken ، 

Kijk" ؛n vrouw zegt؛M 
ik heb ؛dat huis eens 

net zo'n gevoel dat we 
daar nog eens komen te 
wonen." Inmiddels had 
de garage aan de Fred. 
Hendrikstraat ook ons 
pand aangekocht en wil- 
de ons er weg hebben. 
Op een dag komt die man 
naar me toe en zegt: 

"Ik heb wat voor je in 
de 2e Hugo de Groot". 

Ik ben daar op ingegaan 
op voorwaarde dat hij 
de overname betaalde 
en mij 'n bedrag voor de 

-verbouwing gaf. Achter

straat met een verbin- 
ding achterom naar een 
pand in de Fred. Hen- 
drikstraat. Hét pand 
aan de 3e Hugo de Groot- 
straat is gesloopt en 
het pand aan de Fred. 
Hendrikstraat is bij de 
garage getrokken. "Bo- 
ven die garage was een 
sigarenfabr. Er heeft 
ook nog een grammofoon- 
platenfabriek van Phi- 
lips gezeten".

2e Hugo de Groot
"Op een avond liepen 
m*n vrouw en ik door de 
2e Hugo de Groot. We 
kwamen uit de bioscoop.

Als de buurtkrant bij 
de 80-jarige op bezoek 
komt, is hij. net terug 
van een fietstochtje 
naar de Bijlmer. In 
plaats van even u.it te 
blazen gaat hij naar 
do keuken om koffie te 
zetten. Het viel niet 
moe om de jubilaris te 
pakken te krijgen, want 
 -is vaak bij z’n ge ثل'إل
liefde Lenie.

Actief
Tot voOr kort had Han 
nog een eigefi zaak. 
Daarnaast is hij al 50 
jaar actief in het ver- 
enigingsleven van de 
módelvliegers٠ 
Ook heeft hij zich ja- 
renlang ingezet voor de 
buurthuisraad van de 
Reiger en voor de le- 
denraad en de democra- 
tseringscommissie van 
de ver. 0ه ة  Huis. Hij 
is de motor van het 
jaarlijkse buurtcarna- 
valsfeest en bovendien 
zit hij in de werkgroep 
van ouderen (zie elder ة  
in dit nummer) ٠

Modelbouw
Veel buurtbewoners zul- 
len zich nog wel herin- 
neren dat Han een win- 
kei had in modelbouwar- 
tikelen op de hoek van 
de 2e Hugo de Groot- en 
de van Oldenbarneveldt- 
strmat (waar nu snack- 
bar 't Stekkie zit) ٠ 
Daarvoor had hij vanaf

in de 3e Hugo de Groot-
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huisraad zêlf het recht 
om het beleid ^e bepa- 
len٠" Han vindt dat het 
buurthuis nu beter 
functioneert dan v.roe- 
ger, dat het er ook ge- 
zelliger is en dat de 
mensen meer het gevoel 
hebben dat het buurt- 
huis van henzelf is ٠

Jong en oud
Han is er niet over te 
spreken dat van veel 
oudere mensen zo wei“ 
nig uitgaat,("Sommigen 
zijn op hun zestigste 
al oud.") terwij1 O U -  
'deren nu juist massaal 
in verzet zouden moe- 
ten komen tegen de aan- 
tasting van de AOW. Han 
gaat graag met jonge 
mensen om; "jongeren

en ouderen kunnen zo- 
veel van elkaar leren." 
Tevreden is hij over 
de inzet van veel jon- 
geren in en rond het 
buurthuis, al moeten ze 
soms wel eens afgeremd 
worden.
Tot zover enkele brok- 
stukken uit het levens- 
verhaal v^n een man 
die, ondanks tegensla- 
gen en lichamelijke op- 
doffers, nooit de moed 
opgeeft, vrolijk blijft 
en altijd weer de ener- 
gie kan opbrengen om 
zich ergens voor in ^e 
zetten. De redaktie 
wenst Han en Lenie veel 
geluk toe en h.oopt hen 
nog vaak in buurthuis 
de Reiger te ontmoeten.

Hans Hartman

terug kwam op de markt 
en het plastic z'n in- 
trede deed, was het 
voor Han' s tekenmateri- 
alen voorbij. Hij ging 
zich toeleggen op de 
fabricage van bouwdo- 
zen. Voor de oorlog al 
had Han de bruikbaar- 
heid van balsahout 
(heel zacht en 
hout) voor de model- 
bouw ontdekt.

Vrije لءز؛آ
Ook in z'n vrije tijd 
is Han altijd een veel- 
zijdig mens geweest؛ 
naast de vliegtuigmo- 
delbouw (daar heef t hi j 
een kast vol pri jzen 
van. tot aan het nati- 
onale kampioenschap 
toe) was hij ook in de

sport actief: als gym- 
nastiekleraar, wiel- 
renner, voetballer en 
in de ;atletiek (vijf- 
kamp) . Ook kan hij uit- 
stekend dansen: toen 
hij de 50 al was ge- 
passeerd haalde hij nog 
een prachtige prijs.

Buurthuis
Omdat z'n modelbouw- 
club een onderkomen no- 
dig had, kwam Han in 
buurthuis de Reiger en 
bij de vereniging Ons 
Huis (waar de Reiger 
van ول) terecht ٠ Hij 
ver.t^lt 'hoe buurthui- 
zen zijn ontstaan؛ "no- 
tabelen wilden uit me- 
delijden iéts voor ar- 
me mensen doen." Anno 
 -Nu hebben de ge" ؛1983
:bruikers van het buurt- 
huis d.m.v. hun buurt-

af had ik wel meer kun- 
nen vragen. Laat het 
nou ؟pree ies dat huis 
zi jn waar m'n vrouw zo vn 
voorgevoel bij had إ "

Speelgoed
In de Fred. Hendrik- 
straat had Han een be- 
drijfje waar houten 
speelgoed werd gemaakt-. 
"We maakten zeilboot- 
_j.es, motorbootjes en 
raketvliegtuigjes die 
wel zo'n 30 meter de 
lucht ingingen. Zo'n
80.000 heb ik ervan 
verkocht, o.a. aan de 
Bijenkorf en V&D."
Na de oorlog werd Han 
gevraagd of hij ook te- 
kengereedschap kon ma- 
ken (de Duitse firma's 
Talens en Pelikan اا،لخم؛ - 
ten niet meer produce“ 
ren) . Han؛ "Het ging om 
tekentafels .met paral- 
lelbegeleiding (teken- 
machines bestonden n©g 
niet), tekenhaken, li- 
nealen, drieh،^ken en 
naaistershaken. Het be- 
'tekende dat ik ook al 
het gereedschap om die 
dingen ;in seri e te ma- 
ken zelf moest ontwik- 
kelen."

Aangeboren talent
Hoe kreeg je dat voor 
elkaar? Han: "Voor de 
oorlog was ik construc- 
teur bij een bedrijf 
voor locomotieven en 
zandlorrjes en dan kwam 
de directie bij me of 
ik geen goedkopere op- 
lossingen wist i .-v.m. 
de concurrentie. Dat 
dacht ik dan 's yachts 
uit٠" Ja, maar hout en 
staal is toch niet het- 
zelfde? Han: "Het و.ي 
ook een beetje aange- 
boren؛ ik ontwikkel nu 
eenmaal graag voorwer- 
pen . ٠' Toen Talens weer

Sommigen zijn op”
"zestigste al oud ؛١١١١١
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JAN SPEIJK ERCENTRU M
t/m 18 jaar is er 2 da- 
gen in de week school. 
Lessen die dan gegeven 
worden zijn؛Nederland- 
se en Turkse of Marok- 
kaanse taalles, maat- 
schappelijke ©riënta- 
tie, creatieve en spor- 
tieve lessen, naai- en 
kooklessen.
Informatie
Voor meer informatie 
kun je bellen naar het 
Jan Speijkercentrum. 
Alberdingk Thijmstraat 
19, tel 18.73.66 ٠ ؛ .

ren maken, nederlands 
en rekenen, vreemde ta- 
len, technische kursus- 
sen, een kursus voor 
verkoop(st)er enz.
Projekten
Er zijn ook groepspro- 
jekten over thema's, 
zoals؛ sociale wetge- 
ving,milieu, en energiè, 
politie e^ justitie, 
massamedia enz. Verder 
zijn er activiteiten- 
groepen zoals؛ beroe- 
penoriëntatie,arbeids- 
projekten opzetten, 
vrijwilligerswerk doen 
Voor Turkse en Marok- 
kaanse meisjes van 16

In het Jan Speijkercen- 
trum, een vormingsin- 
stituut, worden kursus- 
sen gegeven die spe- 
ciaal bedoeld zijn voor 
werkzoekende jongeren 
van 15 t/m 19 jaar.
Het volgen van de kur- 
sussen kost 12,5ه in- 
schrijfgeld. In die 
tijd behoud je gewoon 
je eventuele uitkering. 
Je kunt met het program- 
ma ophouden wanneer je 
wilt.
Kursussen
Kursussen die je kunt 
volgen zijn؛fotografie 
en video, typen, kle

YAŞLARI 16 İLE 18 
ARASINDAKİ TURK VE 
FASLI GENÇ KIZLAR 
HAFTANIN IKI GÜNÜ JAN 
SPEİJKER EĞİTİM
MERKEZİNE DEVAM
EDEBİLİRLER OKULDA
VERİLEN DERSLER
؛UNLARDIR؟
- HOLANDACA, TURK؟E 
VE FAŞÇA DİL DERSLERİ
- SOSYAL BİLGİLER
- YARATICI VE SPORTİF 
ET^IN^IKLER
- YEMEK VE DIKIS 
DERSLERİ
KAYIT ÜCRETİ:

25 guldendir 
Kitap ve diğer de^s 
materyalleri 
ücretsizdir 
BAŞVURU ADRESİ:

JAN SPEIJKER CENTRUM 
ALB. THİJMSTRAAT 19 
1054 AH AMSTERDAM 
TELEFOON: 18 73 66 

(1, 2, 3, 6, 12 no.lu 
tramvaylarla gidilir)

ذ اغ ل . ه ف

د ل •ا

ا ،؛ ذهبمر\لسإق ي إ لح ١ > د م ر ة ا ر ي ع ج ر م ي
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د ١ ر ل آ ئ ا ت ا ١ تجمع ه-ممحآ ئ ي ن مثء ل

م ا و ن • ١ ل
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OUDEREN AFGESCHREVEN ?
te steken ، Het resul- 
taat is dat er een sa- 
menwerkingsverband is 
opgericht، Het is de 
bedoeling dat iedere 
ouderengroep een verte- 
genwoordiger stuurt 
naar dit samenwer
kingsverband. Ook van- 
uit de Staatslieden/Hu- 
go de Grootbuurt zou 
er dus een vertegen- 
woordiger kunnen gaan. 
Maar in eerste instan- 
tie zal het belangrijk 
zijn om met de ouderen 
in onze buurt na te 
gaan welke problemen er 
spelen en wat ouderen 
kunnen doen om aan de- 
ze problemen te werken 
Wilt u meer informatie 
of heeft u belangstel-, 
ling dan kunt u terecht 
bij؛ Anneke Paehlig in 
buurthuis de Reiger, 
tel.: 84 56 76, of 
Saskia ste^nerik van de 
Wijkpost voor Bejaarden 
tel.52 43 84 ؛. Anneke 
en Saskia begeleiden de 
groep voorlopig.

■ 4

Bejaarden spreekuur

man zal het spreekuur 
gaan houden. ü Runt met 
zeer veel vragen bij 
haar terecht. Bent u 
slecht ter been en u 
wilt graag met iemand 
van de wijkpost spreken 
dan kunt u telefonisch 
om een huisbezoek vra- 
gen. Tel. 84 43 52.

geworden kun je nog 
heel wat jaren voor de 
boeg hebben. ^ie tijd 
wil iedereen toch zo 
plezierig" mogelijk 
doorbrengen. Op de bij- 
eenkomst van 23 maart 
is door de aanwezige 
ouderen besloten om 
als een soort werkgroep 
belangengroep bij el- 
kaar te blijven komen 
om verder te praten o- 
ver de positie van O U -  
deren. Intussen zijn 
er twee bijeenkomsten 
geweest in buurthuis 
de Reiger. Na deze zo- 
mer kan er misschien 
begonnen worden aan het 
vormen van een vaste 
groep. Nieuwe gezich- 
ten en geluiden zijn 
dan ook van harte wel- 
kom.
In andere buurten van 
Amsterdam bestaan ver- 
schillende aktieve O U -  
derengroepen ٠ Een paar 
van deze groepen heb- 
ben onlangs besloten om 
de koppen bij elkaar

WIJZIGING
Al jarenlang houdt de 
wijkpost voor bejaarden 
uit de van Boetzelaer- 
straat op maandagoch- 
tend van 9.30-1 00. أ  uur 
spreekuur in buurthuis 
de Reiger ٠ Voor veel 
ouderen bleek dit niet 
zo'n gunstig tijdstip 
te zijn. het spreekuur- 
tijdstip is daarom ver- 
anderd: Het wordt nu 
gehouden elke dinsdag 
van 12.00-13.30 uur in 
de Reiger. Tineke Bos

Op 23 maart '83 werd er 
in buurthuis de Reiger 
een middag voor uitke- 
ringsgerechtigden ge- 
houden. Deze middag was 
speciaal bestemd voor 
ouderen met een A.O.W. 
uitkering٠ Een groot 
deel van de 65+ ers 
leeft alleen van de 
A.O.W. Soms hebben ze 
nog een klein pensioen- 
tje waarvan weer een 
groot deel naar de be- 
lasting gaat.
Tijdens deze bijeen- 
komst die door ongeveer 
15 ouderen werd bezocht 
kwamen heel wat emoties 
los en problemen naar 
voren die te maken 
hebben met de positie 
van ouderen.
Een aantal uitspraken 
die gedaan werdén : 
Ouderen zijn afgeschre- 
ven, we tellen niet mee 
Ik kan het nu allemaal 
nog net redden maar het 
moet niet minder worden 
Van mijn pensioen hou ik 
niets over, heb ik daar 
altijd voor gewerkt٠ 
Gelukkig heb ik kinde- 
ren die me helpen.
Er waren ouderen op de- 
ze bijeenkomst die zei- 
den؛ we moeten de
straat op net als bij 
een vredesdemonstratie 
Anderen wilden nog niet 
zo hard van stapel lo- 
pen ٠ Ook werd er gezegd 
dat ouderen alleen maar 
onder elkaar klagen 
maar niet in het open- 
baar. Veel ouderen zou- 
den denken؛ Het zal 
mijn tijd wel uitduren. 
Maar is dit wel zo te- 
recht? De mensen wor- 
den steeds ouder in Ne- 
derland. Als je 65 bent

و



BUURTAGENDA

GEREEDSCHAPS
UITLEEN

om de Blauwe ه ا س  op te 
zetten is voortgekomen 
uit kraakkringen. Er 
werd subsidie aange- 
vraagd en dat lukte zo- 
dat er prachtige ge~ 
reedschappen aange- 
schaft konden worden, 
waarvan nu iedereen ge- 
bruik kan maken.De ge- 
reedschapsuitleen is 
iedere werkdag tussen 
6 en 7 uur geopend. 
Lidmaatschap is niet 
nodig,maar er moet wel 
altijd een borgsom be- 
taald worden.

Hamers,schroevendraai- 
ers en vijlen,maar ook 
boortollen, touw en 
blok, cirkelzagen en 
rioolontstoppingsveren 
kunnen sinds enkele 
maanden geleend worden 
bij de Blauwe Duim, 
v.Hoogendorpstraat 51. 
Tegen een luttel bedrag 
stelt de Blauwe Duim 
!»et haar gereedschap 
buurtbewoners in staat 
om met zelfwerkzaamheid 
hun woning op te knap- 
pen en aan te passen 
aan de individuele ver- 
langens.Het initiatief

ALTIJD WAT
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
van 11.00 u -  17.30 u. Groot Vredesfeest in het 
Frederik Hendrikplantsoen.
DONDERDAG 29 SEPTEMBER
14.00 u. Informatiemiddag Vrouwen in de over- 
gang, in buurthuis de Reiger.
ZATERDAG 1 OKTOBER 
Woonlastenmanifestatie Rotterdam
MAANDAG 10 OKTOBER
9.30 u. -11.30 u. Kinderspulletjesmarkt in 
buurthuis het Trefpunt.
WOENSDAG 19 OKTOBER
1 3 0 . أ  u, avond over bezuinigingen in de buurt. 
ZATERDAG 29 OKTOBER
Grote vredesdemonstratie in Den Haag.

ëên avond of middag ill 
de week en treden op 
bij manifestaties en 
buurtfeesten. Iedereen 
die zin heeft om mee te 
doen is ban harte wel- 
kom. Vooral zangers en 
mensen die de ritme- 
sektie kunnen verster- 
ken. Als het u wat 
lijkt neem dan eens kon 
takt op met : Anneke 
Paehli^ p/a Buurpbhuis 
de Reiger, V .  Reigers- 
bergenstraat 6S, tel.

84 56 76. م

BOEK
Van uw gespaarde tijd- 
schriften bind ik een 
prachtboek, vakkundig 
gebonden tegen ƒ 3,75 
materiaalkosten. Dhr. 
v/d Wens, Fred. Hen- 
d^ikstraat ٦٦٥٠ A ,dam. 
Tel.82.48.93 ؛.

LEVENDE
MUZIEK

In cafe Houffelaar, 
hoek Nassaukade/2eHugo 
de Grootstraat, de ko- 
mende maand op vrijdag- 
avond een pianist-en- 
tertainer. Iedere za- 
terdagavond optreden 
van trio Houffelaar en 
op zondagmiddag trio 
Louis van Dam.

PARKIET
GEZOCHT

Weggevlogen, 22 augus- 
tus, groene parkiet met 
geel. Zijn naam is I،oe- 
kie. Als iemand iets 
gehoord of gevonden 
heeft, graag terugbe- 
zorgen. Adres, v.Elmpt 
van Reigersbergenstr. 
45/3. Tegen beloning

KINDER
SPULLETJESM ARKT

verkochte spullen kunt 
ualleen op donsdagmor- 
gen ٦ 1 oktober weer op- 
halen tussen 9.30 en
10.30 uur ٠ De rest wordt 
daarna meteen wegge- 
bracht ٠ * Voor evt ٠ 
zoekgeraakte spullen 
zijn wij niet verant- 
woordelijk. We hopen 
dat het weer een succes 
wordt, dat kunnen we 
het in het voorjaar 
weer doen. Tot ziens op 
maandag 10 oktober. 
Ineke Hupkes 84-53.86.

VIDO- 
VROUWEN
Op donderdag 29 septem- 
ber om 2 uur is er op de 
Reiger van Reigersber- 
genstr.65 een informa- 
tiemiddag over de VID0- 
groep, (zie programma- 
blad). De groep zal 
starten op donderdag- 
middag 13 oktober om 2 
uur (dus niet op woens- 
dag) ٠ Voor telefonische 
informatie Truus €le- 
ment, tel.843672 of Wil 
van Raay, tel.169312.

MUZIEK
GROEP

Eèn jaar hebben wij in 
de Hugo de Grootbuur^ 
een muziekgroep. Mome^ 
teel zijn we met 4 meM- 
sen, die piano, dwaas- 
fluit, gitaar, basgi- 
taar en accordeon spe- 
len. Wij spelen muziek 
uit de dertiger jaren, 
zoals All of me, How 
high the moon, maar al- 
le muziek is bij ons 
welkom. Wij repeteren

Wegens groot succes؛ 
voor de 10e maal kin- 
derspulletjesmarkt. Op 
maandag 10 oktober van 
9.30-11 .30 uur in buurt 
huis 't Trefpunt.Enkele 
actieve moeders stellen 
u in de gelegenheid om 
nette nog lang niet 
versleten kinderkleer- 
tjes (0-12 jaar) ,speel- 
goed, baby-artikelen, 
fietsstoeltjes enz.enz. 
te komen kopen voor 
leuke lage prijzen. Als 
u zelf nog spulletjes 
hebt om te verkopen, 
kuntudie op vrijdag 7 
okt. tussen 9.00-11.30 
uur inleveren bij buurt 
huis ‘t Trefpunt, maar 
lees dan wel eerst even 
zorgvuldig de volgende 
spelregels: * Alleen 
schone, mooie en héle 
spullen en g ^n speci- 
fieke zomerkleding. 
* Op ieder artikel ste- 
vig een papiertje be- 
vestigen met uw naajn,. 
de prijs (zo laag moge- 
lijk) en eventueel de 
maat. * Alles wat opge- 
hangen kan worden, aan 
een hangertje inleveren 
(dat krijgt u later 
weer terug) ٠ * Alles in 
een doos en op de doos 
een papier met uw naam 
adres en tel.nr., een 
bank- of girorekening- 
nummer (u krijgt uw geld 
na afloop per giro/bank 
overgemaakt) en of we 
de niet verkochte spul- 
len aan een goed doel 
mogen geven. * Uw niet

BUURT
De bezuinigingen. Ie- 
dereen heeft het ero- 
ver, maar wat betekent 
het voor de Staatslie- 
den/Hugo de Grootbuurt. 
Hierover willen wij 
praten en bedenken wat 
er tegen te doen is ٠ 
Op 19 oktober om 19.30 
uur in de Witte brug 
Wittestraat 25. Voor 
meer informatie. Het 
Wijkcentrum, Van Hall- 
straat 81, tel.821133.
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SCHOOLSTRIJD
Tussen kunst & sport

mochten.
Pas op 15 juli, de dag 
dat de school werd op- 
geleverd, werd er defi- 
nitief beslist ten gun- 
ste van de kunstenaars 
door wethouder Schaef— 
fer. Het belangrijkste 
argument was: de kun- 
stenaars waren stads- 
vernieuwingsurgent. 
Yusei-gym had het na- 
kijken: slachtoffers 
van ambtelijke kommini- 
katiestoornissen.
Hoe kan dat nou gebeu- 
ren en wat staat ons 
nog meer te wachten? 
Met deze vraag gingen 
we naar de (nieuwe) 
voorzitter van de amb- 
telijke projektgroep 
(APG) Dick ter Berg. 
"Het interesseert mij

TWINTIG GULDEN AKTIE
ren. De bewoners van 
sloopwoningen gaan dan 
een huur betalen, die 
in overeenstei^ing is 
met het woongenot. In 
ambtelijke kring wordt 
gesproken over sloophu- 
ren van 75-120 gulden. 
In september en oktober 
staa dit voorstel ter 
diskussie binnen de ge- 
meente, want het gaat 
de gemeente natuurlijk 
wel een lieve duit kos- 
ten. Het voorstel gaat 
alleeen gelden voor W O - 
ningen die in het bezit 
zijn van de gemeente, 
dus niet voor woningen 
die in handen zijn van 
partikuliere huiseige- 
naren. We zijn heel be

Bewoners aan het Fred. 
Hendrikplantsoen en in 
de Fagelstraat betalen 
nog steeds م2ءه - huur 
per maand. Dit doen ze 
nu al een jaar, omdat 
hun woningen binnenkort 
gesloopt gaan worden 
t.b.v. nieuwbouw. De 
woningen zijn zo verval 
len, dat het woongenot 
ernstig is aangetast ٠ 

Deze woningen zijn de 
volle huurprijs niet 
meer waard. Deze aktie 
begint sukses op te le- 
veren. Wethouder Schaef 
fer van de gemeente- 
lijke dienst grondbe- 
drij f heeft een voor- 
stel gedaan om te komen 
tot zogenaamde sloophu-

Als één van de vele in 
Amsterdam is ook de Fa- 
gelschool gesloten na 
het afgelopen school- 
jaar. Nu zitten er 
kunstenaars in. Een an- 
dere belangstellende, 
Yusei-gym, kwam wel op 
een zeer pijnlijke wij- 
ze voor een gesloten 
deur.
De kandidaten kwamen 
elkaar op 15 juli als 
het ware tegen omdat ze 
ieder via een eigen 
(ambtelijk) kanaal de 
toezegging hadden dat 
ze er in mochten. 
Yusei-gym is haar akti- 
viteiten enige jaren 
geleden in onze buurt 
begonnen٠ Zij zitten nu 
in de Schippersstraat 
-en één avond in de 
week in de Frederik 
Hendrikschool.
Ze willen graag in onze 
buurt een eigen gebouw 
omdat ook veel leden 
hier vandaan komen.
Al vanaf mei hadden ze 
kontakt met het gemeen- 
telijk grondbedrijf en 
ook afspraken op papier 
vastgelegd (ge^n kon- 
trakt zoals later 
bleek) over de Fagel- 
school ٠
Aa؟ de Jacob Catskade 
had een kunstenaarskol- 
lektief een prima werk- 
ruimte, maar als gevolg 
van de stadsvernieuwing 
op het Witteneiland 
moesten ze daar weg. De 
Fagelschool bleek een 
goede vervanging en via 
de ambtelijke projekt- 
groep kregen zij de 
toezegging dat ze erin



negende jaargang nummer acht

onderhandelingen gaan- 
de. Grondbedrijf heeft 
het kontakt verbroken, 
nadat Yusei de Fagel- 
schooi korte tijd bezet 
had.
Wij؛ Welk vertrouwen 
kunnen mensen in de 
buurt nog hebben in de 
ambtenaren?
Dick ter Berg؛ "Onzinï 
Als je elke keer dat er 
wat fout gaat ergens 
geen vertrouwen meer m  
hebt... Nee hoor, ik 
zeg: bah, onhandig, 
los dat op. Maar denk 
niet dat de situatie 
nu heilig wordt.

Jan Kuijk 
Alma Jongerius

VOORZITTER

Sinds 15 aug. is Dick 
ter Berg voorzitter van 
de ambtelijke project- 
groep. Hij is 37 jaar, 
studeerde economie en 
werkte bij de planolo- 
gische dienst van Zuid 
Holland als stadsver-nieuwingskonsulent ٠
Hij was ook betrokken 
bij de aktiegroep Wes- 
telijke Eilanden en 
de Woningbouwvereni- 
ging Lieven de Key.
Wij wensen hem sukses 
en hopen op een goede 
samenwerking.

13

niet zoveel hoe dat ge- 
beurt. س  gaat 'tgoed 
en lx kennelijk fout. 
Ik heb met het grondbe- 
drijf wel afspraken ge- 
maakt om dit te voorko- 
men. Een projektgroep- 
lid zou alles wat er in 
bepaald gebied gebeurt 
onder ogen moeten krij- 
gen, maar dat gebeurt 
nergens.
Ik denk dat het nog een 
groot aantal keren fout 
zal gaan, maar dat zijn 
geen rampen. Er is ook 
keurig gereageerd٠ We 
hebben Yusei-gym een 
andere aanbieding ge- 
daan in de Legmeer- 
straat."
Yusei-gym kon niet ak- 
koord gaan met die 
school, waar zelfs geen 
gymzaal in zat. Ze heb- 
ben veel onkosten ge- 
maakt, ook aan een kort 
geding dat ze hebben 
aangespannen en verlo- 
ren. Nu zijn er geen

gaan doen met de ƒ20,- 
aktie. We hopen dat ze 
besluiten Zich aan te 
sluiten. Voor buurtbe- 
woners die meer infor- 
matie willen hebben, 
ligt er op Buurthuis de 
Reiger een brochure 
klaar over de aktie en 
wat daar allemaal bij 
komt kijken. Ook kunt 
u kontakt opnemen met؛ 
Anneke Raehlig, elke 
dinsdag- en vrijdagmid 
dag tussen 1.30 en 5.00 
uur, de Reiger, tel.
De ƒ20,- aktiegroep

nieuwd wat er uit zal 
komen. Een aantal wonin 
gen van bewoners die 
meedoen aan de ƒ20,- ak 
tie zijn ook in handen 
van partikuliere huis- 
eigenaren. Drie daarvan 
zijn een rechtzaak be- 
gonnen tegen de bewo- 
ners . Samen met 4 advo- 
katen en de Indische 
Buurt, waar ook de ƒ20, 
aktie wordt gevoerd, 
zijn ze met goede moed 
in de verdediging ge- 
gaan. Op hun eerste ant 
woord op de dagvaarding 
is nog geen reaktie ge- 
komen.
Bewoners in de van Hou- 
weningenstraat denken 
er o k  over om mee te
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VAKANTIE HIRSCHHORN
je maar, ga je je voor 
alles interesseren.
Dan die bingo-avond met 
fraaie prijsjes., ze wa- 
ren allemaal tevreden 
en die wandeltocht., we 
moesten met een pontje 
overvaren en daarna 

.met een treintje, maar 
we waren te l.aat en 
moesten twee uur wach- 

maar weer kof-؛ ten, dan 
fie drinken me^ taart, 
en ja :hoor daar kwam 
een schoolbus aan, wij 
met :die schoolbus naar 
Hirsch.horn gebracht..

Slotavond
De slotavond van de 
week was uit de kunst, 
de .^n deed een toneel- 

een؛ stukje, de ander 
du .et had- ؛ لءء-هgedicht 

en ter وه.ه •den w-e ook 
een me-؛ sluiting ;deed؛ af 

vrouw een melodietje

HIER IS IRIS

Iris is Iris Wester 
die met ingang van het 
nieuwe seizoen op de peuters past. Maandag 
t/m vrijdag van 9.15u 
tot ٦ 2 ،15u in de Reiger

De volgende dag أ s mor- 
gens half zes op, daar 
werd op de deur geklopt 
om een prachtige wan- 
deling te maken van 
circa twee uur door •d-e 
bossen ٠ Wij zijn een 
hele dag weggeweest 
naar Miltenberg waar

4 juni 1983 om half 
acht vertrokken we op 
weg naar de koffiestop 
in Zevenaar, daarna 
naar Tannerhof in KÖ- 
nigswinter waar ons een 
jachtige lunch stond 
te wachten. Daarna op 
weg naar Hirschhorn. Na

we ook rondgedwaald 
hebben.en een prachtige 
lunch hebben gehad. ©ok 
dat mooie vogelpark met 
die adelaar®, dat was 
een prachtgezicht met 
die adelaars die uit 
allerlei landen ;kwamen.,.. 
En dan nog eenmaal die 
prachtige boswandeling 
met ons clublied 'Zie 
juffr Lelie in haar 
hemd'. We zijn nog een 
steile weg bewandeld 
met een prachtig res- 
taurant cn daarna een 
slot be zichtigen, ik 
wist nooit dat er in de 
٦ 2e eeuw in.:het Odenwald 
sprookjesfiguren be- 
stonden, maar dat was 
erg interessant om te 
horen en wat dat slot 
betreft dat dateerde 
uit de 13e eeuw. Zo .zie

dat onze koffers en ka- 
mers waren toegewezen 
was er al een scherpe 
kritiek, maar dat was 
snel over. Aan het di- 
ner ook al meteen span- 
ningen over het eten. 
Ik begrijp niet als je 
een reis besteld en 
wordt gevraagd over een 
dieet dat je dat dan 
niet opgeeft en zo was 
dat de hele week.

Prachtig
1s Avonds was er dansen 
met levende muziek, we 
hebben een prachtige 
avond gehad, gelachen 
en gezongen. Zondagjnid 
dag na de lunch alle- 
maal circa half twee in 
de bus op weg naar Hei- 
delberg, ook weer rond- 
gewinkeld.

14
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WOONLASTEN
komen alle woonlasten- 
verhogingen nog wel op 
kan brengen. Maar als 
u dacht dat dat eerst 
uitgezocht wordt voor- 
dat besloten wordt tot 
nog meer lastenverzwa- 
ringen, dan heeft uhet

؟ » " -١١١

Ter ondersteuning
Huurdersorganlsatles en 
huurcomlté's gaan nu 
zelf aantonen dat de 
woonlasten te hoog zijn 
en dat het anders kan. 
Zij doen dit aan de hand 
van recent cijfermate- 
riaal, rapporten en 
verslagen van hoorzit- 
tingenen manifesta- 
ties« Deze aktiviteiten 
komen niet in de plaats 
van akties. Integen- 
deel, het dient ter on^ 
dersteuning van akties ٠ 

Nogmaals Toon Wolfs: 
"Akties zijn meer dan 
ooit gerechtvaardigd ء 
omdat dit beleid on- 
rechtvaardig, de rege- 
ringspartijen onge- 
loofwaardig en de be- 
windslieden onbetrouw- 
baar zijn".

Oproep
De organisatoren roepen 
alle huurders op om op 
 oktober massaal naar أ
Rotterdam te komen. u 
kunt zich opgeven bij 
'het huurcomité (tel. 
845676 , buurthuis de 
Reiger) of bij het 
OBASA (tel. 765351) 

Hans Hartman, 
met dank aan de OBASA- 
krant.

"Steeds herhalen dat 
woonlasten ' onbetaal- 
baar worden is niet 
voldoende", aldus de 
organisatoren van de 
manifestatie die op 1 
oktober in de Rotter- 
damse Doelen begint, om 
half twee. "We moeten 
stappen vooruit zetten, 
in de aktie, maar ook 
politiek en inhoude- 
lijk".
Toon Wolfs, aktievoer- 
der uit Rotterdam: 
"Nergens is een offi 
cieel regeringsst^nd 
punt te vinden waarin 
staat wat alle afzonder 
lijke woonlastenverho- 
gingen tezamen voor de 
individuele bewoner be 
tekenen. Als we de re- 
gering moeten geloven, 
dan is het volstrekt 
onbekend of bijv. ie- 
mand met een minimumin

spelen van 'het zijn de 
kleine dingen die het 
doen أ . Maar dat applaus 
sloeg als een spijker 
in het hout. Het is te 
veel om te schrijven, 
maar degeen die het 
leest moet het beslist 
eens meemaken met het 
buurthuis de Reiger. Er 
waren erge leuke groep- 
jes, er werd veel ge- 
praat over allerlei 
dingen zodat iedereen 
het kon horen. Het was 
de moeite waard. Dan 
op weg naar huis. We 
waren allemaal blij dat 
we weer naar huis gin~ 
gen. Maar wat de omge- 
ving betreft kon. je er 
nog wel weken blijven. 
Zo, dat was het dan, de 
vakantie van Hirsch- 
horn. Foto's maken was 
niet van de lucht. Nu 
tot ziens maar.

Greet van Bezooijen

UITSTAPJES

Uitstapje van buurthuis de Reiger 
foto: G. Bijvank.
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VROUWENRECHTSHULP
problemen bespreken. Op 
dezelfde donderdagoch- 
tend, maar dan van
11.00 - 12.00 uur kun- 
nen vrouwen komen die 
al langer bezig zijn 
met de echtscheiding. 
Allerlei problemen en 
vragen kunnen daar ver- 
der worden besproken en 
cpgelost worden. 
Openingstijden 
Dinsdagmiddag 13.30-
15.30 uur Informatie 
woensdagochtend 9.15-
9.45 uur spreekuur 
donderdagochtend 1.5 . و -
9.45 uur echtschei^ 
dingsspreekuur

ken aan de bar. De jon- 
geren draaien zelf bar- 
diensten. GIORGIO؛"Het 
bevalt me hier best 
maar het is allemaal 
ouderwets٠ Als je je 
vinger daar insteekt, 
(hij wijst op de elek- 
trische leiding) krijg 
je 220 volt in je lijf. 
Het moet allemaal opge- 
knapt worden." FRANCO! 
"Er moeten meer men-sen 
hier komen werken. Er 
moet meer georganiseerd 
worden. We willen ook 
wel weer eens een week- 
endje weg>" AUGUSTOïEr 
moet geld komen voor de 
verbouwing. Buurthuis 
de Egelantier en het 
Trefpunt doen hun best 
om dat van de gemeente 
te krijgen." MAURIZIO: 
"Fr zijn hier geen 
brandvoorzieningen. De 
gokkast is oud. Die is 
helemaal niet spacy, 
ook al ziet ie er zo 
uit." In de vakantie- 
maanden zijn ze een dag 
wezen zeilen op de Vin- 
keveense plassen en *n

vast zoals financiën, 
huisvesting, kinderen, 
boedelscheiding e.d. 
Daar willen we meer 
tijd en aandacht aanbe- 
steden.
Als u denkt aan een 
(eventuele) echtschei- 
ding kun u komen op 
donderdagochtend van 
9.15 - 9.45 uur en tot
11.00 uur kunnen we de

Een half jaar geleden 
zijn we voor het laatst 
in het Reinildahuis ge- 
weest.Hetwas een aar- 
dige ruimte, maar don- 
ker en somber. In het 
voorjaar zijn een groep 
jongeren aan de slag ge 
gaan om het op te knap- 
pen. Met verf en pos- 
ters hadden ze vooral 
de barruimte aangepakt. 
De muren zijn nu ge- 
tooid in lichtroze en 
witte horizontale banen 
Wij wilden van de jon- 
geren weten hoe het in 
de vakantieperiode was 
gegaan. In een gesprek 
met Augusto, Maurizio, 
Giorgio en Franco kwame 
we het volgende te we- 
ten. De jongeren draai- 
en met ondersteuning 
van de buurthuizen 't 
Trefpunt en de Egelan- 
tier (in de Jordaan) 4 
middagen soos en 2 avon 
den disco، Op de soos- 
middagen kan je er ta- 
feltennissen, een praat 
je maken, muziekluiste- 
ren, een drankje drin-

Sinds drie jaar kunnen 
vrouwen uit de buurt 
bij ons binnenlopen in 
de Wittenstraat 75 huis 
voor informatie, vragen 
en/of problemen op so- 
ciaal-juridisch gebied 
Dit kan zijn;
- ik heb problemen met 
de huisbaas
- ik weet niet wat mijn 
rechten zijn bij mijn 
uitkering
- ik heb bezwaren tegen 
een uitspraak van de o- 
verheid; hoe moet ik 
dat regelen
- ik wil gaan scheiden
- ik wordt bedreigd met 
ontslag
- ik kan die ingewik- 
kelde formulieren niet 
invullen
Onze tijden dat u kunt 
komen, zijn dit sei- 
zoen؛
Informatiemiddag 
Dinsdagmiddag zijn wij 
:>pen van 13.30-15.30 u 
'oor informatie en kor- 
e vragen. 
spreekuur
Woensdagochtend is er 
spreekuur; u kunt bin- 
nenkomen lopen van 9.15 
tot 9.45 uur en dan 
kunnen we tot 11.00 uur 
de vragen en problemen 
doorpraten en aanpak- 
keh.
Spreekuur voor echt- 
scheiding
Donderdagochtend is er 
een echtscheidings- 
spreekuur. Dit is een 
spreekuur, ingesteld 
omdat veel vrouwen 
hiermee bij ons komen. 
Aan een echtscheiding 
zitten veel problemen

REINILDAHUIS
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negende jaargang nummer acht

zijn, eten, vergaderen. 
Omdat er geen enkeie 
bestemming voor deze 
school bleek te zijn en 
omdat de Gemeente na- 
genoeg alleen bouwt 
voor gezinnen, hebben 
wij de schooi gekraakt. 
De projectgroep heeft 
ons verzoek aan de Ge- 
meente om aan te kopen, 
afgewezen en wil
slechts aan B e n W  een 
positief advies geven 
wat betreft 't afgeven 
van een woonbestemming 
voor deze voormalige 
school. Benieuwd of 
Schaefer dit advies o- 
verneemt?؛ Als kraak- 
pand blijven we nog 
steeds in de weer om 
onze ideeën en plannen 
voor het pand erkent te 
krijgen en vooral zelf 
uit te voeren. Dat be- 
tekent zelfwerkzaam- 
heid van de bewoners-/ 
sters,minder luxe, meer 
gemeenschappelijke 
voorzieningen, keuze in 
materiaalgebruik. Zo 
hebt u als buurtbewo- 
ners-/sters kunnen zien 
dat we groot ingekocht 
hebben aan hout en 
gipsplaten. Deze week 
komt 't steenwol. Dit 
is het begin van de 
uiteindelijke verbou- 
wing van het pand, die 
degelijk, maar zo goed- 
koop mogelijk zal moe- 
ten geschieden, 
de afzonderlijke bewo- 
ners-/sters
Frederik Hendrik-
str. 111-115

voor het gebouw. Tot 
op de dag van vandaag 
zijn er echter geen ge- 
gadigden geweest ٠ Per 
1 aug. is het pand in 
eigendom overgegaan 
naar het Rijk. Dit 
heeft 't pand te koop 
aangeboden aan de Ge- 
meente. De Gemeente 
toont ook geen interes- 
se.
Wij hebben contact ge- 
zocht met de ambtelij- 
ke projectgroep Hugo de 
Groot- en Staatslieden- 
buurt. En er bij hen op 
aangedrongen het pand 
aan te kopen. En via de 
voorhanden zijnde sub- 
sidieregeling ons de 
mogelijkheid te ver- 
schaffen d.m.v. zelf- 
werkzaamheid het pand 
te verbouwen tot 
groepswoningen. Een ge- 
bouw als dit is nl. 
uitermate geschikt voor 
bewoning door woon- 
groepen. Met 5 woon- 
groepen zijn wij al 
lange tijd aan 't zoe- 
ken naar een geschikt 
pand، De school is groot 
genoeg om er ook. andere 
activiteiten dan wonen 
te laten plaatsvinden. 
We willen nl. ook W O - 
nen op een manier die 
we zelf kunnen bepalen: 
Kraken is voor de mees- 
ten van ons meer dan 
wonen allêën. We willen 
ruimte hebben voor ac- 
tiviteiten die momen- 
teel buiten het wonen 
worden geplaatst zoals 
muziekmaken, zeefdruk- 
ken, voorzieningen voor 
audiovisueel bezig

Op 15 juli hebben wij 
de leegstaande school 
aan de Frederik Hen- 
drikstraat gekraakt. 
Deze voormalige huis- 
houdschool staat sinds 
de verhuizing, zonder 
dat er een bestemming 
voor is, leeg. School 
en Rijk hebben de afge- 
lopen maanden gezocht 
naar huurders en kopers

weekend naar Antwerpen 
geweest.Uitstapjes die 
ze graag nog wel eens 
zouden willen maken. 
Gemiddeld komen er 15 
â 20 jongeren in 't Rei 
nildahuis. MAURIZIO:Er 
zijn nu nog veel mensen 
op vakantie, of komen 
voor een dichte deur 
daar we niet regelmatig 
open kunnen zijn. Er 
wordt in het Reinilda- 
huis gedaan wat mogen- 
lijk is door de jong- 
eren en de twee buurt- 
huizen die hen onder- 
steunen. Maar gebrek 
aan bijna alles, maakt 
het niet ideaal .We ho- 
pen dat de plannen die 
de twee buurthuizen in 
gediend hebben bij de 
gemeente sukses zullen 
hebben. In de toekomst 
zullen we u op de hoog 
te houden van de ont- 
wikkelingen.

Jenneke Huging
Anneke Paehlig.
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hamburgers uit eige□ keuken

snackbar 
DE 2 e HALTE

^RED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:84510<

GEOPEND : 
alle dagen ٨^٧  half 12 “ 24 ٧٧٢ 

's maandags hele dag gesloten

Salon
MODERN
Haarverzorging 

voor hem voor haar

maandags gesloten
P.G. Kruisinga,
de Clercqstraat 24, tel.12 05 22

[b a n k e t b a k k e r i j

Frederik  
Hendrikstraat 90

tel. 824498

_ >  BROOD, KAAS, MELK, 
EIEREN, GROENTEN 

EN FRUIT: ٠ ٠

٠ ٢  a lles  van b io lo g isch- 
١٠٣٢ ، dynam ische kw a lite it

ص  TOT ZIENS؛

DE
VOEDINGSWIJZER
Hugo de Grootplein 20 ٠ ٠

CLERCQSTRAAT 66-68
020- 128647-181980

Donderdagavond koopavond

service en vertrouwen

p ilF I STEREO-KLEUREN TV-VIDEORECORDERS-WASAUTOMATEN-ENZ.
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SPECIAALZAAK GROTE SORTERING WIJNEN

Nu ook brood 
van de bakker

62 Jan Evertsenstraat2 2/؟e Hugo de Grootstraat

a u t o v r o o n  P U
v o o r al ٧١»

AUTOSCHADE’S

v w  AUDI DEALER •VERKOOP ٠ SERVICE 

ONDERDELEN ٠ SPUITERIJ ٠ PLMTWERKERU 

٠ VERZEKERINGEN ٠ ^INANCI^INGEN. ٠

Donker Curtiusstr. 
tel. 869611

HAARLEMMERWEG 337 
tel 825785

ء ;■ص ء

1  ■ ■
Lod. ٧. Deysselstr. 77

أ1. 116715 ة



lang, v e rv e ld e  branders... heel gevaarlijk.؟ een ؛٨ k؟Een J 
gasapparatuur regelmatig controleren door een vakm an. ٧١٧ Laat 

eigen G E B  u verte llen. ٧١٧ zo iem and vindt? .Dat kan ٧ W aar 

.bij ons ؟een ٧ In fo rm eert

GEB-lnformatiecentrum  
Overtoom 57-59, Amsterdam  
Telefoon; 597.1708

UwGEB adviseert.
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