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Bij de omslag
Nieuwbouw op het Jan van 
Galenterrein. De buizen zijn 
van het werfterrein, waar de 
nieuwbouwplannen vanwege 
de bezuinigingen op de lange 
baan zijn geschoven.

Uw buurtkrant gaat alweer 
haar tiende jaargang in ! 
Helaas met een dun nummer
tje dit keer, .vanwege de fi
nanciën. Toch weer een hoop 
te iezen, dankzij de vele

fotokado

Mevrouw Tweehuijzen woont 
in de nieuwbouw op het Fred. 
Hendrikplantsoen -en vraagt

kopij die we uit de buurt bin
nenkregen.
En als het zó doorgaat met 
de donaties, halen we vast 
ons tien-jarig bestaan nog 
v/el !

de buurtkrant om een oproep 
te doen voor een glazenwas
ser. A lle  ramen zijn zo ge
maakt dat de bewoners er 
aan de buitenkant moeilijk 
bij -kunnen, dus voor een gla
zenwasser is er vast wat te 
verdienen.

Arie Greven van 8:1- 
derdijkpark 13'" bracht ons 
een enorme kleurenfoto van 
de vredesdemonstratie van 29 
oktober, om op te hangen in 
ons redaktielokaal.
Op de foto staat een ge
deelte van de groep die 
meeging met de buurtbus, 
opgesteld onder het spandoek, 
"Weg met de kernwapens"1 
De foto is te bewonderen In 
buurthuis De Reiger.
Arie, harteiljc bedankt •
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Sinds begin zestiger jaren be
staan deze centra in Amster
dam. Daarvóór werden men
sen die een beroerte o f onge
val hadden gehad in Zonne
straal verpleegd. Maar als ze 
daar vandaan kwamen zaten 
ze zonder verdere begelei
ding.
Mensen kunnen er oefenen en 
krijgen er fysiotherapie. Zij 
komen twee keer per week 
een halve dag. Het doel is 
dat z ij zichzelf weer kunnen 
redden in huls. Zo hoeven ze 
niet naar een verpleeg- o f be
jaardenhuis. Bij het meren
deel van de mensen lukt dat 
ook dank zij de kontinuiteit 
van de behandeling.

W VC
Aan dit alles dreigt nu een 
abrupt einde te komen. Sinds 
het aantreden van de huidige 
regering is het ministerie van 
CRM omgedoopt tot WVC

(w e lz i jn, volksgezondheid en 
Cultuur). Dat bracht ook een 
nieuwe aanpak met zich mee: 
de regels worden verscherpt 
toegepast. Alleen "erkende" 
voorzieningen worden nog be
taald.
Dit centrum kcmt niet voor 
in het wettelijk geregelde 
ziekenfondspakket. Niettemin 
betalen de ziekenfondsen het 
al 25 jaar en ze vinden het 
een zeer nuttige voorziening. 
De ziekenfondsraad - die een 
kontrolerende taak heeft - 
zegt nu opeens: stop, regels 
zijn regels. Mensen in nood? 
Gebouwen leeg? Personeel op 
straat? Niks mee te maken: 
sluiten!

W at nu?
Amsterd3m (de GGen GD en 
het gemeentebestuur) heeft 
meteen geprotesteerd. Voorlo
pig heeft dat tot resultaat 
dat de sluiting tot juli is uit

REAKTIVERINGSCENTRUM
’Mogen we dit onze oudere 

stadgenoten aandoen?’
HET REAKTIVERINGSCENTRUM IN HET BILDERDIJKPARK 
HAD EIGENLIJK PER 1 JANUARI AL GESLOTEN MOETEN 
ZIJN. DE BEZUINIGINGSBIJL SLOEG WEER TOE. EEN 
GROEP PATJENTEN SCHREEF EEN "NOODKREET" EN WIJ 
HADDEN EEN GESPREK MET ROOS EN MARTIN, MEDE
WERKERS AAN  HET CENTRUM.

gesteld. Ook begint het tot 
de botte koppen door te drin
gen dat er toch minstens iets 
anders voor in de plaats 
moet komen. Er is nu geen 
alternatief voor de mensen, 
behalve opgenomen te wor
den In een verpleegtehuis. 
Dat willen ze helemaal niet 
en bovendien is dat nog duur
der ook.
De gewone fysiotherapeuten

SèRytce  e n

PotfPeRp/töAVON? KOOP^VOMP
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DICHT

hebben dikwijls geen ruimte 
en tijd om bejaarde te hel
pen. Alleen al de oefenzaal 
die er Is!
In de Joop van januari i$ er 
op verschillende nivo*s over
leg om tot een aanvaardbare 
oplossing te  komen. Hopelijk 
kunnen we daar een volgende 
kèer meer over meedelen.

Jan Kuï}k

NOODKREET
"Er functioneren nu nog 
slechts drie centra, namelijk 
aan de Wingerdweg (Noord), 
in het Bilderdijkpark en in 
Haardstee (Bijlmer).
Hier ontvangen per week cir
ca 320 personen de behande
ling waarvoor we, op grond 
van het oordeel van de 
arts-geriater in aanmerking 
komen. De eerste 30 behan
delingen w orden op kosten 
van de ziekenfondsen gege
ven. Als dit niet toereikend 
is - en dat is het meestal 
niet - wordt de voortzetting 
bekostigd op grond van de 
Alq. Bijstandswet en de be
trokkene betaalde een eigen 
bijdrage al naar de hoogte 
van het inkomen tot 1983. 
Aan deze behandelingsmoge
lijkheid dreigt nu paal en 
perk gesteld te worden van
wege de inmiddels berucht 
geworden reden: bezuiniging. 
Wat is het trieste gevolg als 
de overheid inderdaad be
sluit de laatstedrie reactive-

rlngscentra te  sluiten?
Dat niet alleen het medi
sche e ffe c t dat deze behan
deling biedt teloor gaat, 
maar dat ook het sociale e f
fect vervalt. Mensen die 
hun woning twee o f drie 
hoog niet meer zonder hulp 
kunnen verlaten zijn dan ge
doemd om daar te blijven 
wachten op hun levenseinde, 
of op een - veel kostbaar
der - opname in een bejaar
denhuis of verpleeghuis, 
vaak zeer tegen hun zin. 
Mogen wij dit onze oudere 
stadgenoten aandoen? De 
mensen die door hun inzet 
op allerlei gebied onze stad 
hebben gemaakt tot wat zii 
is. Mensen, die twee wereld
oorlogen en de crisistijd van 
de dertiger jaren meemaak
ten, mogen we die de dupe 
laten worden van de huidige 
crisissituatie? Mogen we 
hen a f schrijven omdat ze te
veel gaan kosten?"

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag:
LEVENDE MUZIEK

hoek 
Nassaukade 
2e Hugo de 
Grootstraat

IEDERE DAG OPEN VAN 20.00 - 2.00 uur. 
IN HET WEEKEND VAN 20.00 - 3.00 uur. 
ZONDAG VAN 16.00 - 1.00 uur.
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DAGBOEK VAN EEN WIJKZUSTER
Wat kan de wijkzuster {o f 
wljkbroeder, want die zijn er 
ook) voor u doen als u moei
te  heeft met uw me
dicijngebruik?
Daar willen we het deze keer 
met u over hebben.
Veel mensen gebruiken 
medicijnen, vaak meerdere 
soorten. Niet iedereen weet 
precies hoe er mee om te 
gaan: Mijnheer G. bij
voorbeeld, werd geen wijs 
meer uit al die witte doosjes 
met tabletten.
Hij heeft hartklachten, 
waarvoor hij medicijnen 
heeft die hij op vaste tijden 
moet innemen. Dat valt niet 
meel want mijnheer G. ge
bruikt ook nog andere me

dicijn. En aangezien het le
zen van de kleine lettertjes 
op de etiketten hem moeite 
kost, kwam het wel eens 
voor dat hij 's ochtends zijn 
slaappil innam. Via de buur
vrouw kwam mijnheer G. in 
kcntakt met de wijk
verpleging. De w itzuster 
maakte samen met mijnheer 
een "medicijnkaartje". Daar
op staat de naam + tijd van 
elk medicijn. Ook leerde ze 
hem de medicijnen te ver
delen over drie bor
relglaasjes, elk met een 
kaartje waarop: 'ochtend’ - 
'middag' - 'avond'.
De eerste week kwam de 
wijkzuster nog langs cm te 
kijken o f het goed ging. Daar-

na lukte het mijnheer G. 
v/eer zelf.
Dit voorbeeld is een manier 
waarop de wijkzuster u met 
uw medicijnen kan helpen, u 
kunt ook bij haar terecht 
met vragen over:
- de werking van het me
dicijn;
- de bijwerking;
- de vorm (bijv. druppels,
zetpillen, tabletten);
-  veranderingen In het ge
bruik.
U kunt hen bereiken iedere 
werkdag tussen 13.00-14.00 
uur, Rombout
Hogerbeetsstraat 70, tel.: 
86.79.08.

HOMO -AVOND
Aan de homo's in 'e Hugo de 
Grootbuurt. Enkele mensen 
hebben het idee een avond te 
organiseren om eens kennis 
te maken met elkaar en te 
bespreken wat voor ak- 
tiviteiten Je in je eigen 
buurt en buurthuis zou willen 
ontwikkelen. Wij vinden het 
ai zeer belangrijk elkaar te 
leren kennen.
Hoe vaak lopen wij elkaar 
voorbij zonder eens 
goedendag te  zeggen, vaak

willen we dat wel maar 
durven we niet. Wij leven 
lang niet allemaal samen en 
het is mogeli}k dat homo's, 
ais alleenstaanden meer last 
hebben van eenzaamheid dan 
andere groeperingen.
Laatst stond in de buurtkrant 
dat de drempel van het buurt
huis niet zo hoog is, dat 
vinden wij ook maar we 
weten ook dat dat niet voor 
Iedereen geldt, veelal wordt 
gedacht: "Het buurthuis is

alleen voor hetero-nederlan- 
ders.
Homo's en buitenlanders 
zullen daar wel niet welkom 
zijn". Iedereen moet eens de 
stoute schoenen aantrekken 
en dat doen wij nu als ho
mo's uit de Hugo de Groot
buurt ook. We willen op kor
te termijn in buurthuis De 
Reiger bijeenkomen. Heb je 
belangstelling meld dat dan 
even bij het buurthuis, tel.: 
84.56.76. Of kom langs in de 
Van Reigersbergenstraat 65.

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar 

m aandags
gesloten

SALON MODERN
P.G. '. . ulsinga, De Clercqstr. 24, tel.:120522
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Jongerencafé ’t Geveltje, Bloemgracht 170, 
maakt ons attent op haar programma, deze 
en volgende maand, van live jazz optredens 
op de vrijdagavond:
20 januari Flower eanal shufflers
27 januari Mainstream jammers
3 februari Blue buzzards
10 februari Modest jazz quartet
17 februari lt don't mean a thing
24 februari Hot house band

Aansluitend op elk optreden jamsession. 
Aanvang 22.00 uur, toegang gratis

Stripantikwariaat Richard
    ato-BVïtl

V o o r  a l  u w  s t r i p v e r h a l e n  

o o k  i n k o o p  o u d e  s t r i p s .

EINDELIJK EEN JONGERENCENTRUM!
Sinds 1 januari hebben de Jon- 
geren in onze buurt eindelijk 
hun eigen centrum: het Rel- 
nildahuis aan de Mar- 
nixstraat.
Voor jongeren vanaf 16 jaar, 
was er tot nu toe helemaal 
niets te doen in de buurt. 
Sommige jongeren gingen 
daarom naar buurthuis het 
Trefpunt, maar dat gaf aller
lei problemen met de andere 
aktiviteiten en bezoekers, 
want er was geer» goede 
ruimte en geen tijd voor 
begeleiding.
Daarom is er al jaren bij de 
Gemeente aangedrongen op 
een eigen voorziening voor 
de jongeren. Door alle 
bezuinigingen kreeg men daar 
geen gehoor. Toen het Rei- 
nildahuis leegkwam hebben 
buurthuis het Trefpunt en 
buurthuis d'Egelantier uit de

Jordaan, besloten om dan 
maar leder een van hun be
taalde krachten beschikbaar 
te stellen voer het jon
gerenwerk.
De Gemeente is uiteindelijk 
akkoord gegaan met dit 
voorstel, want het kostte hun 
cp deze manier tenslotte 
niets. Han Lutgering van het 
Trefpunt gaat nu dus in het 
Reinlldahuis werken en de ta
ken die hij nu niet meer In 
het Trefpunt kan doen, 
worden overgenomen door de 
andere werkers daar. 
Programma:
Het Reinlldahuis Is voor alle 
jongeren vanf 16 Jaar uit de 
Hugo de Grootbuurt en de 
midden-Jordaan geopend op: 
maandagavond van 7-11 gur 
woensdagmiddag van 3-5.30 
uur.
vrijdagmiddag van 3-5.30 uur.

Op dinsdagavond van 7-9 uur 
organiseert Het Trefpunt er 
SOOS voor tieners tot 16 
jaar, zodat ze vast aan het 
Reinlldahuis kunnen wennen. 
Bouwprojekt:
Verder zijn er de komende 
tijd een 3-tal projekten voor 
jongeren: Het Bouwprojekt: 
werkloze jongeren kunnen het 
Reinildahuls verbouwen met 
subsidie van een werk- 
lozenprojekt, een videopro- 
jskt en een Zeefdrukkursus. 
Geef je op tijdens de ope
ningsuren.
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ER ZrJN DE LAATSTE 
MAANDEN EEN AANTAL 
NJEUWBOUWPLANNEN GE
REALISEERD IN ONZE 
BUURT.WE ZULLEN ZE 
EENS MET U LANGSLOPEN.

NIEUWBOUW

FREDERIK HENDRIK PLANTSOEN
De woningen zijn Inmiddels 
alweer enige tijd bewoond en 
de nieuwe beworiers zijn, op

HOEK VAN OLDENBAR- 
NEVELDTSTRAAT 1e 
HUGO DE GROOT
STRAAT

Het projekt Is bijna klaar en 
is bepaald geen sieraad voor 
de 'buurt. Het lijkt wel een 
kantoor, maar het zijn 
HAT-eenheden: kleine wo- 
ningen voor I -  en 2-persoons- 
huishoudens.

een paar kleinere dingen na, 
erg tevreden, wij belden bij 
een paar huizen aan en maak

ten een praatje. In de vol
gende buurtkrant leest u 
daarvan het verslag.

JAN VAN GALENTERREI
Waar vroeger de kermis v/as 
is nu een enorm bouwprojekt 
aan de gang voor 298 wo
ningen, 70 HAT-eenheden, 5 
woongroepen, 1 gezinsver
vangend tehuis en een kan
toor voor het Gemeentelijk 
Woningbedrijf.
Het projekt Is tot stand ge
komen in "samenwerking met 
de buurt", zoals het heet. 
Een groep bewoners is jaren
lang bezig geweest om 
ervoor te zorgen dat de 
woonkwaliteit zo hoog mo
gelijk zou worden, voor een 
zo laag mogelijke huur (...). 
Volgens deze bewoners wor
den de balkons, de grootste 
van Amsterdam.
Binnenkort worden de
eerste woningen, met een 
kleine vertraging, opgeleverd. 
Ze zijn voornamelijk bedoeld 
voor stadsvernieuwings- 
urgenten uit de buurt. 
Mogelijk blijven er in de blok
ken die pas over een aantal

maanden klaar zijn nog wo
ningen over voor "gewone 
urgenten" die langer dan 5 
jaar in de buurt wonen.
Vorig jaar schreef de buurt
krant een prijsvraag uit voor 
het bedenken van een straat
naam voor het Jan van Ga- 
lenterrein. Door de jury is de 
"Marcantilaan" voorgesteld 
aan de Gemeenteraad, die
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IN DE BUURT

HOEK FREDERIK HEN
DRIKSTRAAT HUGO DE 
GROOTKADE
Jarenlang was hier alleen nog 
maar een onderstuk. Nu 
wordt er hard gewerkt aan 
de bouw van enige HAT-een- 
heden.

zich hier binnenkort over
gaat buigen.
Marcanti was de historische 
naam van het gebouw op de 
Jan van Galenstraat dat nu 
"De Hoeksteen" heet. Weet u 
trouwens waar de naam Mar
canti vandaan komt? Nee, 
het is geen Italiaans, maar 
gewoon de afkorting van 
Marktcantine.

HOEK VAN OLDENBAR- 
NEVELDTPLEIN VAN 
OLDENBARNEVELDT - 
STRAAT
Na de plotselinge sloop van 
de vroegere bebouwing was 
er een tijdje een open gat.
De laatste maanden is, door 
een partlkulier, een leuk 
pand neergezet. Helaas geen 
sociale woningbouw, maar 
luxe appartementen.
Voor anderhalve ton per stuk 
zijn de etages van de hand 
gegaan, waarschijnlijk een lu- 
kratieve zaak voor de e i
genaar, maar geen aanwinst 
voor de buurt.

Dan zijn er ook nog een he
leboel nieuwbouwplannen die 
vanwege de bezuinigingen 
waarschijnlijk voorlopig geen 
doorgang zullen vinden.

Alma Jongerius

UITSTEL NIEUWBOUW
In de afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt om een aan
tal slechte panden in onze buurt te vervangen door nieuw
bouw. Bijvoorbeeld aan het Fred. Hendrikplantsoen, de Lo- 
dewijk Tripstraat, de Fagelstraat, de inham aan de Fred. 
Hendrikstraat, In de Van Houweningenstraat, het Werfter- 
reln in de Van Reigersbergenstraat enz. Nu dreigt deze 
vernieuwing van onze buurt jarenlang uitgesteld te gaan 
worden door bezuinigingen. Vanwege de sloopplannen is er 
echter de laatste jaren nauwelijks onderhoud gepleegd en 
Is de kwaliteit van een aantal panden zodanig dat z ij hoog
nodig vervangen moeten worden, vinden bewoners.

DINSDAG 24 JANUARI 
PROTESTVERGADERING

Daarccr organiseren diverse bewonerskomitees en het WiJ<- 
centrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt een protesta
vond in de Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstr3at, op 
dinsdag 24 januari, vanaf 20.00uur. Er zullen gemeente
raadsleden en politieke partijen aanwezig zijn. We zullen 
hen duidelijk moeten maken dat de vertraging van nieuw
bouw in onze buurt totaal ongewenst is. Diverse bewoners 
kcmitees en Wijkcentrum Staats lleden-/Hugo de Grootbuurt

IN DE KOPERN KNOOP
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Buurtkrant Hugo de Groot

VROUWENVROUWENVROin
OP DE OPEN SCHOOL

De school is bedoeld voor 
vrouwen die in het verleden 
geen kans hebben gehad. Dit 
kan allerlei oorzaken hebben, 
Q.a. door de oorlog, geld
gebrek, slechte behuizing, 
enz.
Het is toch te mal dat nog 
vele vrouwen afhankelijk zijn 
van hun man bij het invullen 
V3n eenvoudige formulieren. 
Vroeger hoefde het meisje 
geen vak te leren o f te stu
deren. Dat was meer voor de 
jongens.
Doordat het gezin alles 
opeiste kwam er van verdere 
ontwikkeling vaak niets 
meer. Door het bewuster 
worden, zijn wij in gaan zien, 
dat we stil zijn blijven staan. 
Wanneer de kinderen het huis 
uit zijn, valt er een leegte. 
Als je hiervan Iets herkent, 
is deze school vast iets voor 
je. Vanaf 25 jaar ben je wel
kom. Ook veel ouderen 
maken er graag gebruik V3n. 
En onze buitenlandse land
genoten komen er hun taal 
verbeteren. Onze groep be
staat uit 15 personen. Voor 
ons was de eerste stap ook 
moeilijk. Sommigen schoven 
de gedachte van "weer naar 
school gaan" steeds voor zich 
uit. De bekende drem
pelvrees. Denk niet dat het 
overdreven feministisch is. 
Maar gewoon vrouwen onder 
elkaar. Niemand is te  oud 
om te leren, waarom zou je 
het dan niet pr$beren?Het 
gaat er ongedwongen aan toe 
en is dlploma-gericht. wat 
kun je er alzo leren? Velen 
hebben nog wel eens moeite 
met de nederlandse taal, de 
schrijfstijl, fouten, het ge
bruik van leestekens, opzet

van brieven, enz.
Dan kan je het leren via 'n 
onderwerp als bijv, voeding 
o f 'n ander thema (naar e i
gen keus). En dan leer je het 
spelenderwijs.
Naast deze ochtend voor ne- 
derlands en algemene ont
wikkeling is er nog ’n 
vakkendag op dinsdag. Daar 
kan je een o f twee vakken 
volgen, bijv. engels, spaans, 
rekenen, tekenen en muziek. 
Deze aktivlteiten zijn op de 
Prinsengracht nr. 239. De 
ochtend voor nederlands en 
thema's is in verschillende 
buurthuizen.
Heb je interesse, kom dan 
echt eens langs in het buurt
huis o f bij de Open School 
aan de Marnlxkade 37. O f bel 
op voor meer informatie. 
Telefoon: 22.65.08.
Je zal zien dat je er geen 
spijt van hebt.
Namens Dames Open School 
In buurthuis 't Tref-punt,

C. Willemsen

IN DE 
OVERGANG
üp 13 oktober 1983 zijn we 
met een VIDO'-gespreksgroep 
gestart jn buurthuis De 
Reiger, Van Reigersbergen- 
straat 65, v/aar we een gezel
lige ruimte tot onze beschik
king hebben gekregen.
Er zijn nu al meer dan 10 ge- 
spreksmiddagen geweest en 
de vrouwen komen elke keer 
met veel enthousisme naar 
het buurthuis. Begtfn februari 
gaan we met een nieuwe 
groep van start.
Bent u in de leeftijd tussen, 
de 40 en 60 jaar en wilt u 
ook deelnemen aan een 
ViDO-groep (Vrpuwen ln De 
Qvergang)of wilt u meer in-, 
formatie, belt u dan naar een 
van de begeleidsters:
Wil van Raay, 16.93.12 of, 
Truus Clement, 84.36.72. 
(liefst tussen 18 en 20 uur)-

MAKEN FOTO’S
Het is de bedoeling om vanaf 
februari een fotocursus te 
organiseren voor vrouwen die 
daarvoor belangstell in g 
hebben, waarom alleen voor 
vrouwen? De afgelopen jaren 
is gebleken dat bij gemengde 
deelname de vrouwen al snel 
afhaakten en na enkele keren 
niet meer kwamen. Wij den- 
ken dat een cursus voor al
leen vrouwen dit zou kunnen 
voorkomen.
De cursus is gericht op be
ginners, het zal gaan over 
het fotograferen zelf, en het 
afdrukkên van foto's, Maxi-

maal is er plaats voor acht 
vrouwen. De cursus zal onge
veer ƒ 65,- per persoon kos- 
ten en op dinsdag- o f don
derdagavond gegeven worden. 
Het Trefpunt beschikt over 
een donkere kamer, met 
foto- en ontwikkelmateriaal. 
Deze donkere kamer is voor 
enthousiastelingen dan ook al
tijd te huur. Wilt u hierover 
meer weten? Neem dan kon- 
takt op met Ria Koopman, 
buurthuis 't Trefpunt, 3e Hu- 
go de Grootstraat 5, tel.; 
84,24,73,

10
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^ENVROUWENVROUWENVF
ORIENTEREN ZICH 

IN DE SAMENLEVING
Dinsdagochtend 31 januari 
1984 start er, bij voldoende 
belangstelling een VOS-cursus 
in buurthuis 't Trefpunt. VOS 
is de afkorting voor Vrouwen 
Oriënteren zich in de sa
menleving. Wij, vrouwen, 
mannen en kinderen vormen 
met elkaar de samenleving. 
Daarin gebeurt zoveel dat je 
je wel eens afvraagt: moet 
dat nou zo?, 3$ dat juist?, 
ben ik het daar mee eens?, 
kan ik er wat aan ver
anderen?, wil Ik er iets aan 
doen?, hoe denken andere 
vrouwen daar over?.

De VOS-cursus is bedoeld 
voor vrouwen van alle 
leeftijden die zich door deze 
vragen voelen aangesproken. 
De cursus wordt begeleid 
door twee vrouwen, die sa
men met de deelneemsters' 
de onderwerpen van gesprek 
vaststellen.
Deze onderwerpen kunnen
o.a. hoe zeg ik wat ik denk, 
opkomen voor jezelf, als je 
er alleen voor komt te staan, 
wat doet de politiek met ons, 
hoe lees Je de krant, kern
energie en -bewapening, 
werkloosheid en wat betekent

dat voor vrouwen, opvoeden 
in deze tijd-
De cursus bestaat uit twaalf 
bijeenkomsten en wordt gege
ven in buurthuis 't Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 5, 
De Bijeenkomsten beginnen 
om 09.00 uur en eindigen om 
11.30 uur. Het cursusgeld 
bedraagt ƒ 30,-.
Als u zich op wilt geven of 
meer informatie wilt hebben, 
neemt u dan contact op met: 
Ria Koopman, 
p/a Buurthuis 't Trefpunt,
3e Hugo de Grootstraat 5, 
Telefoon: 84.24.73

NU O O K ------ HELE KIPPEN ! ! !

snackbar
DE 2 e HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

GEOPEND : 
alle dagen van half 1 2 - 2 4  uur 
’s  maandags hele dag gesloten

o u u r t c a f e

HUGOdeGROÖT
1 1



Buurtkrant Hugo de Groot

F. 7429,- HUURSCHULD
Grondbedrijf Is grondig bezig. 
Zo kreeg mevrouw Ramshuy- 
se enige weken geleden een 
briefje met het verzoek of 
ze per ommegaande even ƒ 
7.429 wilde overmaken, aan 
achterstallige huur over de 
laatste 5 jaar voor haar wo
ning aan het Fred. Hendrlk- 
plantsoen.
Dat wilde ze niet, want ze 
had helemaal geen huur
schuld. 5 jaar geleden verliet 
ze die woning op het plant
soen wegens bouwvalligheid. 
Ze kreeg een andere woning, 
verhuiskosten, en gewennings-

geld. En nu dan die brief van 
Grondbedrijf...
Wat is er aan de hand?
Het Grondbedrijf heeft een 
enorm financieel tekort en 
de gekomputeriseerde admini
stratie draait waarschijnlijk 
op volle toeren om overal in 
de stad de huurachterstan
den op te sporen en de (ex)- 
bewoners aan te manen. 
Kortom een lukratieve zaak 
voor Groncbedrijf, dat de 
bewoners de stuipen op het 
lijf jaagt.
Dat Grondbedrijf de zaak se
rieus neemt, blijkt wel uit

het feit dat, wanneer men 
niet snel genoeg betaalt, de 
zaak in handen van de afde
ling juridische zaken wordt 
gegeven.
Wat te doen?
Het is mevrouw Ranshuyse 
met veel telefoneren en boze 
woorden gelukt om de zaak 
terug te draaien. Mocht het 
u niet lukken, neem dan kon- 
takt op met het Buro voor 
Rechtshulp, Spuistraat 10. 
Daar weten ze van de 
kwestie af.
En natuurlij nooit betalen!

Alma Jongerius

GESPREKSGROEP OUDEREN
In februari willen we in 
buurthuis de Reiger weer 
starten met een
gespreksgroep voor ouderen. 
Een gespreksgroep Is een 
groep mensen die een aantal 
keren achter elkaar met el
kaar praat over een onder
werp. Vorig jaar hebben we 
aan de hand van thema's ge
praat over verschillende 
onderwerpen zoals huis
vesting voor ouderen en 
medische problemen bijv. het 
ouder worden. Dit jaar willen 
we gebruik maken van de ge- 
spreksmap 'in de loop van je

leven', uitgegeven door Hu- 
manitas.
Met behulp van deze map 
kcmen allerlei onderwerpen 
ter sprake die te maken heb
ben met onszelf (wie we zijn, 
hoe we geworden zijn tot 
wat we zijn, hoe gaan we om 
met alles wat v/e in ons le
ven tegen komen, maken we 
nog nieuwe kontakten en 
hoe).
De bedoeling is dat we wat 
leren van eikaars meningen 
en ervaringen. De gesprekken 
zullen begeleid worden door 
Marieke Korthof, bij wie u

ook terecht kunt voor meer 
informatie.
Belangstellenden kunnen zich 
cpgeven bij buurthuis de 
Reiger van Reigersbergen- 
straat tel.: 84.56.76.
Op dinsdag 7 februari om 10 
uur is er een intro
ductie-ochtend op de Reiger 
waar we met elkaar kennis 
kunnen maken en waar u zich 
na nog wat- meer informatie 
gekregen te hebben, defi
nitief kunt opgeven. De kos
ten van de gespreksmap zijn 
ƒ 7,50. Verder zijn er geen 
kosten aan de groep ver-

Waar vind je nog een echte speciaalzaak 
in behang?

Zo ’n winkel Frederiksplein 
Is er hoek W ete- 
kom eens ringschans

’n Zaak die je goed kan adviseren

12
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bonden (de koffie kost 50 
cent). De gespreksgroep zal 
starten op dinsdag 14 februa
ri en plaats vinden op 10 ach
tereenvolgende dinsdagocïv 
tenden van 9.45-12 uur.

MINIMA
(Het bruto-minimumloon gaat, 
zoals u wellicht zult weten , 
m.i.v. 1 januari 3% naar bene
den en gaat bij een veertigu- 
rige werkweek ƒ 1.987,70 be
dragen. Hiermee komt het 
minimumloon onder de twee
duizend gulden.
De bijstandsuitkering is ge
koppeld aan het minimumloon 
en het bruto-bedrag wordt e- 
veneens met 3% gekort. Daar 
staat tegenover dat ook de 
premies en belastingen dalen, 

j waardoor het netto-bedrag 
j vrijwel gelijk blijft.

De bijstandsuitkering voor 
echtparen bedraagt netto 
ƒ 1.446,90, voor éénouderge - 
zinnen ƒ 1.302,20 en voor al
leenstaanden ƒ 1.012,85.
De A.O.W. bedraagt per 1 ja
nuari voor echtparen 
ƒ 1.554,05 en voor alleen
staanden ƒ 1.083,38.

KOOPKRACHT
Door de Sociale Raadslieden 
In Amsterdam is uitgerekend 
dat het netto koopkrachtver- 
lies voor 1984 voor de mini
mumuitkeringen 8,85% be
draagt, dus rekening houdend 
met de kortingsronde van 1 
juli 1984 en de stijging van 
de prijzen en toename van di
verse kosten. Het projekt 
Mensen Zonder Werk in de 
Bijlmermeer is een aktie ge
start d.m.v. een voorgedrukte 
brief vrijstelling te vragen 
aan burgemeester en wethou
ders van de reinigingsheffing 
en waterzuiveringskosten, die 
geïnd worden vla uw nota

van het G.E.B.
Als u wilt kunt u meedoen 
aan deze aktie Een voorge
drukte brief is verkrijgbaar 
bij buurthuis de Reiger van 
Reigersbergenstraat 65. Als 
heel veel mensen meedoen 
wordt het misschien een suc
ces.

GELD TERUG
Iets wat weinig mensen we
ten is dat u onroerend goed 
belasting terug kunt vragen. 
Wat moet u doen?
Als u uw aanslag krijgt 
schrijft u aan de inspecteur 
der directe belastingen in de 
Wibautstraat twee brieven, in 
de ene brief vraagt u om 
kwijtschelding van uw onroe
rend goed belasting vanwege 
uw minimum inkcmen, In de 
andere brief vraagt u om uit 
stel van betaling in afwach-. 
tlng van het besluit van de 
inspecteur op uw eerste brief. 
Veel succes.

A.F.K.
Naar aanleiding van het 2-ja-

rlg bestaan van het Amateur 
Fotografen Kollektlef
(A.F.K.) organiseren wij op
18 februari a.s. een Fotoma- 
nlfestatie en een kleine expo
sitie.
De manifestatie zal draaien 
om model fotografie. Maar 
dat niet alleen, er Is ook een 
modeshow m.m.v. modellenbu- 
ro Model promotion b.v. en 
boutiek Special Basics Sissy- 
boy. Een vechtsport en een 
naaktmodel genaamd "Jamy". 
Wij kwamen op het idee dit 
te organiseren omdat we er 
achter kwamen dat er bij fo- 
to-amateurs behoefte bestaat 
je eens totaal fotografisch 
uit te leven, zonder tiental
len guldens te hoeven betalen 
om ergens binnen te  komen. 
Daarom Is dit een unieke 
kans voor alle foto-amateurs 
die geïnteresseerd zijn. Het 
adres van deze avond is:
Hotel Cok, Koninginneweg 34 
(tram 2), Amsterdam.
De zaal gaat open om 19.00 
uur en de toegangsprijs is ƒ 
5,-. Kaarten kunnen ook van 
te voren besteld worden op 
tel.: 84.30.22. Om teleurstel
ling te  voorkomen.

A. Wilbrink

De Buurtkrant was te gast op het Anti-rassismefeest op de 
scholengemeenschap Centrum/Oud West
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AMNESTY INTERNATIO
SCHRIJFAKTIE VOOR CRISPIN

WIJ 2ijn een adoptiegroep van 
Amnesty International. Zoals 
waarschijnlijk bij velen al be
kend Is, is Amnesty In
ternational een organisatie 
die o.a. werkt voor de vrij
heid van gèwetensgevangenen. 
(personen die vanwege hun 
godsdienstige o f politieke 
overtuiging gevangen zitten 
en die geen geweld hebben 
gebruikt of gepropageerd.

R E B E LL IE ?
Nu al ruim een jaar werkt on
ze adoptiegroep voor Crispin 
Beltran, een vakbondsleider 
uit de Filipijnen. (Beltran is 
voorzitter van de Indus
triebond en vice-vporzltter 
van de beweging van de eer
ste mei, dit is een over
koepelende bond).
Óp 18 augustus 1982 werd 
Belttrari gearresteerd. De 
beschuldiging tegen hem 
luiddè: '‘rebellie en het aan- 
Sporen tot opstancT. In het 
algemeen wordt de vakbond 
door de FUipijrvse au
toriteiten gezien als 
onrust-stoker die het land 
economisch ontwricht. In öe 
Filipijnen worden öan ook 
zeer regelmatig vak

bondsmensen gevangen
gencmen.
Amnesty international heeft 
de zaak van Beltran on
derzocht en is tot de 
conclusie gekomen, dat
Beltran gevangen gehouden 
wordt omdat hij een 
prominente vakbondsleider is, 
die rreer dan eens kritiek op 
de regering heeft geuit. Vol
gens Amnesty International 
heeft Beltran nooit geweld 
gebruikt o f gepropageerd. 
Amnesty International be
schouwt Beltran daarom ais 
een gewetensgevangene en 
2et zich in om vrijlating van 
Beltran te bewerkstelligen.

A K T IE S
In het laatste • jaar is ai veel 
aandacht aan Beltran be
steed. In de Filipijnen is 
enkele imalen gedemonstreerd 
voor zijn vrijlating. En vanuit 
het buitenland heeft Amnesty 
International al enkele akties 
voor Beltran gevoerd. Tot nu 
toe heeft dit allemaal niets 
geholpen. Op het moment 
schrijft onze groep re
gelmatig naar de Filipijise 
autoriteiten, maar zonder re- 
suitaat.

Daarom willen we nu de zaak 
groter gaan aanpakken, ons 
idee is dat zoveel mogeli>: 
mensen een kaart sturen aan 
bijv. de president van de 
Filipijnen. Op die kaart moet 
dan duidelijk staan dat zij 
het niet eens zijn met de ge
vangenneming van Beltran en 
om zijn onmiddelijke vrij
lating vragen.

SC H R IJV EN
Een tekst op de kaart kan bij
voorbeeld zijn:
Dear Sir,
Today 1 received Information 
that Mr. Crispin Beltran, se- 
cretary generaï o f  the K i- 
lusan Mayo Urvo, was ar- 
rested and imprisored in Au
gust o f 1982. Although there 
bas been much pressure on 
the authorities, Mr. Crispin

Donker Curtiusstr.6 - 8  
tel. 869611

Lod. v. Deysselstr. 77 
tel. 116715

HAARLEMMERWEG 337 
teL 825785

au tovroonvoo ra t uw 
AUTOSCHADE’S

VW AUDI DEALER • VERKOOP • SERVICE

• ONDERDELEN • SPUITERIJ • PLAATWERKERIJ 

• VERZEKERINGEN • FINANCIERINGEN. #
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NAL
BELTRAN

Beltran hash't been released.
I wouid llke to ask yoo to dó 
everything that lies within 
your power to release Mr. 
Crispin Beltran because 1 
think that he has been ar- 
rested without any proper 
reason. Yours sincerely, ..... 
(haam).
U kunt deze brief 2enden aan: 
President Ferdlhahd E. Mar- 
cos, Malacanang Palace, Me
tro Manila, Thé Philipplnes- 
o f aan:
Mr. Bias F. Ople, Minister of 
Labor, Ministry of Labor 
Building, 7th Fioör, 
intramuros, Métro Manila, 
The Philippines.
U kunt ook een kaart sturen 
naar Beltran 2elf, waarin u 
laat merken öat u achter 
hem staat en hem steunt, (lh 
hét Engels).
U kunt deze kaart sturen aan: 
Mr. Crispin Beltran, 
Headquarters Phiuppines Con» 
stabulary Stockade (hpc), 
Camp Crame, Metro Manila, 
The Philippirtés.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!

Hanneke Lever 
Amnèsty'-adöptieïjroép 235 

Amsterdam

TALENTENJACHT
Öp 26 januari is er een ta
lentenjacht in café Höuffe- 
laar, hoek 2e Hu§o de Croót- 
straat/Nassaukade. Opgave 
vooraf in het café. vanaf 20 
januari op vrijdag- én za
terdagavond optredens van 
Oohnny Meijer op accordeon.

Op donderdagavond: pla- 
nist-entertainer "Tonie Har- 
mohio,' en zang van Hennie 
Houffelaar "him-self".
Op zondagmiddag vanaf 4 uur 
gezellig matinee met muziek 
en meezingers.

DE MEDIA EN RASSISME
Begin februari zal het dagblad De Waarheid één keer huis 
aan huis verspreid wordén. Eén pagina zal gehêel gaan over 
onze buurt* geschreven door buurtbewönérs. Aansluitend orga
niseert die groep buurtbewcnérs eèn forum over de media en 
rassisme.
Op het moment dat wij dit schrijven, is ér nog niet veel be
kend over de leden van dit forum. Wel is waarschijnlijk dat 
Annemarie Grewel zal voorzitten.
De dlskussie zal gaan over hoé dé media, met name radio en 
krantèn, om(zouden moeten) gaan met minderheden. Daarbij 
wordt gedacht aan de volgende punten:
1. Na  hét sukses van öe Centrumpartij in Almere hebben véel 
media hun aanpak veranderd. Daarvóór geen aandacht» erna 
juist wel.
2. welke afspraken hebben redakties over punt 1; of hébben 
ze die niet?
3. Wanneer is er aandacht voor buitenlanders in de media; al
léén maar als er problemen zijn?
t. wat is de inbreng van minderheden zelf? (Radio Thuisland, 
De w itte Duif)
Het forum zal worden gehouden op vrijdagavond 10 februari, 
óm 2Óuur in Buurthuis De Reiger, Van Relgersbergenstraat 
65.

forumdiskussie  georganiseerd door 

DE WAARHEID

DE VOEDINGSWIJZER >

HUGO DE 

GROOTPLEIN 20  

d insdags gesloten

GROENTEN MELK, 

BROOD, KAAS, 

FRUIT EN EIERENTOT ZIENS

a l les van biologlsch-dynamlsche kwaliteit
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BUURTAGENDA

VIDEOFILM
O VER VROUW EN EN VECH TSPORTEN

Donderdagavond 26 januari Hugo 
wordt er, ter afsluiting van 
de cursus zelfverdediging, 
voor vrouwen, een videoband 
in buurthuis 't Trefpunt, 3e

TONEEL
Een cursus voor buurt
bewoners, die altijd al graag 
"iets" aan toneel wilden 
doen, maar de stap nog nooit 
gezet hebben.
Wij willen op donderdag 2 fe
bruari starten (bij voldoende 
belangstelling). Voorop staat 
het eigen spelplezier en we 
gaan kennismaken met de ele
mentaire speltechnieken.
"Hoe speel ik een rol?" "Wat 
is een typetje?" "Hoe kan 
een scene nog spannender 
worden om naar te kijken?" 
Diverse vragen waarmee we 
ons in deze cursus gaan 
bezighouden.
We laten ons daarbij 
inspireren door het gebruik 
van bepaalde thema's, tek
sten, kostuurns, muziek en de
cor.
Om aan de cursus deei te ne
men hoef je over geen enkele 
spelervaring te beschikken, 
de bedoeling is orn juist je e i
gen spelmogelijkheden te ont
dekken.
Duur der cursus: 10 avonden 
(eenmaal per week)
Tijdstip: donderdagavond 
18.45-20.30uur.
Plaats: Buurthuis De Reiger, 
Van Reigersbergenstraat 65, 
tel.: 84.56.76.
Kosten: Gehele cursus ƒ 50,- 
(aan het begin der cursus te 
voldoen).
Opgave: Zo  spoedig mogelijk.

de Grootstraat 5 ver
toond.
Deze band gaat over de 
vechtsporten wendo, karate, 
jiu-jitsu, aikido en kick
boksen. Verder laat de band 
een demonstratie zien van 
kendo en een aantal opnames 
gemaakt tijdens twee work
shops in mes- en stok- 
vechten. Deze band is 
gemaakt door vrouwen over 
vrouwen en de vertoning is 
ook uitsluitend voor vrouwen. 
De voorstelling begint om 
20.15 uur en duurt ongeveer 
een uur. Toegang gratis. Tot 
ziens in het Trefpunt.

SP O R T IE V E  
O N TSPAN N IN G

Bij enkele aktivltelten van 
buurthuis 't Trefpunt zijn nog 
plaatsen vrij. Deze zijn: bij 
aerobic dance, dinsdagmiddag 
van 14.00 uur tot 15.00 uur, 
kosten ƒ 13,50 per maand, bij 
tafeltennis op dinsdagavond 
vanaf 21.30 uur ƒ 1,50 per 
keer, bij volleybal op woens
dagavond vanaf 20.30 uur 
eveneens ƒ 1,50 per keer en 
bij badminton op don
derdagavond vanaf 20.30 uu 
ook ƒ 1,50 per keer.
Wilt u meer weten hierovf, 
en /of meedoen?- Neem 
kontakt op met Ria Ko 
man, buurthuis 't Trefpi 
3e Hugo de Grootstraat ' 
tel.: 84.24.73. 
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ZAA LV O ET BA L
Bij voldoende belangstelling 
zal er gelegenheid zijn om 
een avondje te  zaalvoetbal
len!
Geef je op bij buurthuls 't 
Trefpunt, tel.: 84.24.73

MANNEN 
KOOK 

KURSUS
Voor mannen die niet o f nau
welijks kunnen koken, 
organiseert buurthuis de Rei
ger een kursus van 10 lessen. 
Per les wordt er met een 
groepje van 6 mannen een 
komplete maaltijd bereid en 
opgegeten.
De lessen worden gegeven 
door Esther Knook. De kos
ten zijn ƒ 7,50 per les {maal
tijd inbegrepen). De lessen 
zullen plaatsvinden op 
donderdagmiddag van 4-7 uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij buurthuis de Rei
ger van Reigersbergenstraat 
65 tel.: 84.56.76. Bij vol
doende belangstelling starten 

op 9 februari.
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