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zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:
het hele assortiment levensmiddelen 

en melk en melkprodukten in fles 
ook bezorgen wij bij u thuis

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel.: 84.58.63

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

Tel: 18.47.71

terstond hulpna overlijden 
gelegenheid tot opbaring

W aar v ind  je nog een echte speciaalzaak 
in  behang?

FrederikspleinZo’n winkel 
is er nog, 
kom eens 
kijken bij:

BV BEHANG hoek W ete
ringschans 

tel. 244155

’n  Zaak die je goed kan adviseren
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BUURTKRANT
Cor Bergveld, Ineke Berg
veld, Ivo Denisse, John Faa- 
se, Alma Jongerius, Jan 
KuJjk, Tiny Mayer, Eveline 
M'htand Yamna, Fenny Schou- 
wink, wlm Stevenhagen, Anja 
Timmermans.

Foto’s
Cor, Anneke René.

Redaktieadres
Jan Kuijk, te l 864936 
Fred. hendrlkstraat 130'

Advertenties
Tarief: ƒ 200,- per hele pagi
na. Inlichtingen b ij de redak- 
tle.

Kopij
De kopij moet u lnleveren 
voor zondagavond 4 maart bij 
het redaktieadres of een van 
de buurthuizen. De volgende 
krant komt u it op vrijdag 16 
maart.

Druk
Heiermann en Co.

Oplage
5.000 exemplaren

Verspreiders
Redaktie, Richard, Ton, An
neke, Rene, Willem, Ad, Mari- 
anne, J jdy, Hendrik, Gerrit, 
Gerrit.

donaties
Fam.S. , ƒ 5,-
D.de H. ƒ10,-
Totaal 1984 ƒ 168,30

De buurtkrant wordt gemaakt 
door buurtbewoners en 
verschijnt 11, keer per Jaar, 
huis aan huis in de hele 
buurt. Doel is inform atie te 
geven over zaken die onze 
buurt aangaan en aktieve 
aroepen te  ondersteunen.

BRIEF 
OVER DE 
CENTEN
Amsterdam, 9 febr. 1984 

Beste mensen van de Buurt
krant,
Enige (voorlopige) Informatie 
m.b.t. de centen van de 
buurthuizen voor de buurt
krant:
wanneer er In de Hugo de 
Grootbuurt één buurthuisvoor- 
ziening komt met twee ge
bouwen (Reiger/Trefpunt) dan 
k rijg t volgens de plannen die 
voorziening aan organlsatie- 
kosten-subsidie: ƒ 10.000,- en 
aan aktiviteitenkosten-subsl- 
die: ƒ  31.000,-. In totaal is 
dat dus ƒ 41.000,-, voorwaar 
een niet gering bedrag. Op 
d it moment krijgen de beide 
buurthuizen in totaal 
ƒ 60.000,—. Kortcm we zul
len volgens die plannen onge
veer ƒ20.000,- moeten inleve
ren. D it za!/kan gevolgen 
hebben voor de subsidie die 
de krant nu van/via de buurt
huizen k rijg t (dat bedrag is 
ongeveer ƒ 13.500,-)

Alle ingezonden medede
lingen en artikelen worden in 
principe geplaatst onder ver- 
antwoordeii>cheid van de 
schrijver, waarvan de naam 
b ij de redaktie bekend dient 
te  zi)n. De redaktie behoudt 
echter het recht om stukken 
te  weigeren.
De b iw rtkrant wordt gedeel
te lijk  gesubsidieerd via de 
buurthuizen (hoelang nog?), 
en ontvangt de overige in
komsten via adverteerders en 
donateurs. In d it nummer 
een betaalde bijdrage van 
de Ambtelijke Projektgroep.

De redaktie.

hugenoo tjes
Gasstel

4 pits gasstel kleur: lich t
bruin merk: Atag 3 jaar oud 
te l. 76 53 51 vragen naar 
D ick Mosterd.

Talentenjacht
Deelnemers gezocht voor 
talentenjacht- in Café 
Houffelaar. Hoek 2e Hugo de 
Grootstraat/Nassaukade.

Gezocht
Buurthuis 't  Trefpunt zoekt 
per ingang van d irekt:
EEN VERVANG(ST)ER VOOR 
SCHOONMAAKWERK 
Wie kan nu inspringen?
Wie w il b ij toekomstige ziek
tes van medewerkers vast 
vervangen.
Aanstelling per kontrakt. Kan 
dus niet "zwart".
N etto verdiensten ♦ ƒ• 9,- 
per uur
Uren en werktijden in over
leg. Inlichtingen b ij Margot 
o f Alie te l, 842473

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

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

Onder grote belangstelling 
was er vrijdag 10 februari 
een diskussie over media en 
racisme in De Reiger. Ge- 
spreksleidster Anrvemarie Gre- 
wel lie t de leden van het fo- 
rum zichzelf voorstellen:

Pierre Karstens is medewer- 
ker van AFdruk, de nieuws- 
brie f van antifascismegroe- 
pen. H ij stelde dat de media 
in Nederland dan wel niet ra
cistisch genoemd kunnen wor
den, maar dat ze het sluime
rend racisme meestal niet 
(w illen) zien.
Peter Schumacher (NRC'Han- 
delsblad): Je moet de invloed 
van de media niet overschat- 
ten. Wel is het zo dat men- 
sen voor hun meningen onder- 
steuning zoeken in de krant. 
In mijn redaktle kost het m ij 
veel moeite om meer aan
dacht te  krijgen voor racis
me.
Marisca Millkowski (De waar- 
heid): Een belangrijke opgave 
is om mensen van vlees en 
bloed te laten zien. Het mag 
nooit gaan om een o f arxier 
'soort'. Je moet iedereen in 
z 'n /d 'r  eigen waarde laten. 
Kees van Twist (IKON): De 
media moeten ons in staat 
stellen te weten waar de v ij
and z it. Dat betekent niet 
een nationaal front tegen de 
Centrumpartij. Het gaat juist 
om dat wat onder de opper
v lakte broeit. Ook w ij b ij de
IKON hebben geen zwarte

MEDIA EN RAC
De meeste redakties

(gekleurde) medewerkers. 
Daarmee leg je  jezelf gren
zen cp. Dat moet veranderen. 
Mohammed El Blyar (De Wit
te Duif, tijdsch rift van bui
tenlandse jongeren): De me
dia hebben veel Invloed op de 
meningen. Er is een erg een
zijdige aandacht voor buiten- 
landers.Ze hebben het a ltijd  
over 'hun kuituur' en bijna 
nooit wordt gewoon de me
ning van een buitenlander ge
vraagd.

Toen Annemarie Grewel hier
na vroeg wie er u it de zaal 
iets over wilde zeggen, vlo
gen vele handen omhoog en 
begon een levendige diskussie.

Weinig ruimte
Buitenlanders krijgen heel 
weinig ruimte in kranten en 
op TV. Op de TV misschien 
vóór ha lf acht, in de klnder- 
programma-tijd. Daardoor 
blijven ze onbekend en onbe
mind. Misschien komt hun 
kuituur nog wel eens te r 
sprake, maar nooit wordt er 
naar hun mening gevraagd. 
Volgens aanwezigen is het de 
taak van medi3 om een brug 
te slaan tussen de verschillen
de bevolkingsgroepen.

Er is ook geen grondige aan
dacht voor de positie van 
minderheden. De media ko
men op het grote nieuws af. 
Daardoor kan de aandacht te
veel op problemen gericht 
zijn. Tussen journalisten be
gint het nadenken daarover 
nog maar pas op gang te ko
men.

Anti-racisme
Wat doen de media met anti
racistische akties?
Natuurlijk kwam de installa
tie  van leden van de Cen
trum partij in de gemeente
raad van Almere ter sprake. 
Niemand in de zaal keurde 
het gooien van verf of gebrui
ken van geweld goed. Maar 
de verslaggeving kan makke
lijk  de indruk achterlaten dat 
de Centrumpartij 'netjes' 
is en dat aktievoerders 'niet 
netjes' zijn. Ook al vind je 
het vreselijk wat opgewonden 
aktievoerder doen, dan hoef 
je je nog niet te  scharen In 
het verontwaardigde koor van 
fatsoensrakkers.
Veel mensen waren bezorgd 
over de grote aandacht voor 
raclstiese standpunten. Na 
Almere is een deel van de 
media zich gaan verdiepen in

mi l t e n b u r g
b a n k e tb a k k e r i j

t l T U l T U I  Her

B L

BANKETBAKKERIJ

F red erik  
H e n d rik s tra a t 90

te l. 82 4498

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar 

maandags
gesloten

SALON MODERN
:>.G. Kruisinga, De Ciercqstr. 24, tel.:I20522
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ISME
zijn wit

de Centrumpartij-stemmers 
en probeerde 'begrip' te  ta- 
nen o f te  wekken. D it staat 
in geen verhouding to t de 
geringe aandacht voor de 
slachtoffers van racisme

De praktijk
Er is nog veel te  weinig een 
echte anti-racistische prak
tijk . Dat geldt niet alleen 
voor de media, maar ook 
voor bijvoorbeeld het onder
wijs. Gelukkig trek t het on
derwerp nu volle zalen en 
zijn redakteuren- bereid de 
dlskussie aan te gaan. Maar 
in de media zelf komt er nog 
te weinig to t uiting.
Media mogen zich n ie t ver
schuilen achter het argument

V.l.n.r. Mohammed Ei Bayir, Kees van Twist Annemarie Gre- 
wel, Marlska Mllikowski , Peter Schumacher, Pierre Karstens
is om goede krachten te vin
den. Maar je moet de zaak 
niet omdraaien: Lubbers 
vindt het m oeilijk om door 
een 'zwarte ' geinterviewd te 
worden en dat Is niet de 
schuld van de zwarte mede
werker.

dat het zo moeilijk is* • Ze 
moeten een open oog en oor 
hebben voor misstanden. Dat 
s te lt ook eisen aan het perso
neelsbeleid. Geen van de aan
wezige redakties (ook de 
Buurtkrant) is gemengd sa
mengesteld.
Iemand zei dat het moeilijk

Een journalist moet werkelijk 
bereid zijn om  zich onderge- 
schikt te  maken aan de nor- 
men en voorwaarden van min- 
derheden. Alleen dan kan die 
volledig to t haar recht ko- 
men.
Volgens een medewerker van 
de NOS was het de opzet van

Sesamstraat om buitenlandse 
kinderen zo stralend mogelijk 
in beeld te brengen. D it om 
anti-reakties zoals: "K ijk  
eens hoe die er b ij loopt" of: 
"Hoor die toch staan te stun- 
telen", geen kans te geven. 
H ier reageerden een heleboel 
mensen afwijzend op. Je 
moet ju ist laten zien hoe 
moeilijk  kinderen het met die 
taai hebben en hoe ze toch 
ook in staat zijn om als to lk 
op te  treden voor hun ouders. 
En als Je alleen naar mooie, 
lichte scholen gaat cm opna
mes te maken, druk je juist 
de kinderen die niet op die 
perfekte scholen z itten  naar 
beneden.
Als je je teveel rich t op ‘wat 
zullen die o f die er dan wel 
van vinden?', leg je racis
tische normen aan.
Vanuit de zaal vroeg Iemand 
waarom de Buurtkrant er 
n ie t was.
Hoewel we niet in het forum 
zaten, w3ren we er natuurlijk 
wel.We werden aangespoord 
om ook ons steentje b ij te 
dragen. Wij zouden moeten 
laten zien hoe de buitenlan
ders hier in de buurt leven 
en denken, we zullen het pro
beren; alle suggesties zijn 
welkom. Jan Kuijk
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Buurtkrant Hugo de Groot

OUD
DE DUVEL IS OUD
In de Hugo de Grootbuurt 
zijn enkele voorzieningen, die 
zich in meer of mindere ma
te richten op bezocht worden 
door oudere buurtbewoners. 
"Oud, de duvel is oud". Toch 
wil ik in d it stukje s til staan 
b ij de steeds slechter worden
de leefsituatie van mensen 
van boven de 65 jaar. Ik zou 
d it verhaal ook kunnen hou
den voor andere leeftijdsgroe
pen maar het voordeel van 
een leeftijdsgroep is dat u 
een duidelijker 2 icht kunt 
krijgen op de gevolgen van 
de regeringspolltiek en met 
name van partijen als het 
CDA en de vvd .

Buikriem
De regering zegt dat we alle
maal de buikriem moeten 
aanhalen, de vette jaren zijn 
voorbij. We moeten meer bu
renhulp verrichten, naasten
liefde betonen. Kinderen 
moeten weer voor hun ouders 
zorgen en ach gaat er een 
voorziening dicht dan kunt u 
a ltijd  nog naar de andere, er 
wordt dan niet vermeld dat 
die andere voorziening ook 
bedreigd wordt of al gesloten 
gaat worden.

Inkomenspositie
Ik w il u daar wat voorbeel
den b ij geven, na eerst sti! 
gestaan te hebben b ij de 
slechter wordende inkomens
positie. Ouderen worden ge
pakt op:
-  hun AOW -  3 %
-  hun pensioen (hoge 
belasting en ziekenfonds)
-  stijg ing woonlasten (gas en 
huur)
-  stijging vervoerskosten
- Stijging overheidstarieven
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- stijging levensmiddelen

Dreiging alom...
De regering zegt: " Ouderen 
moeten zolang mogelijk op 
zichzelf kunnen blijven wo
nen". Op zich een goede ge
dachte maar dan moet js 
niet tege lijkertijd  de voorzie
ningen afbreken.
Bijvoorbeeld:
- wijkpost voor bejaarden 
moet uren inleveren;
-  Buurthuis De Reiger wordt 
bedreigd en moet in ieder ge
val menskracht en geld inle
veren;
-  Dienstencentrum B ilderdijk- 
park gaat rond mei dicht;
-  Thuishulp heeft hulpver- 
eningsdagen moeten vermin
deren;
-  w ijkgericht Bejaardenhuis 
de van Reigersöergenstraat is 
op de lange baan geschoven.
U ziet, dreiging alom...
De ene dag pakt men de een, 
de volgende dag de ander. 
Het wordt mijns inziens tijd

'Niet alleen bezoekers maar 
ook instellingen maken ge
bruik van het buurthuis. Een 
maal per week houdt een 
hulppost van de wijkpost voor 
bejaarden er spreekuur. De 
stichting wijkvoorzienlngen 
voor bejaarden, die deze 
voorziening organiseert, 
heeft het afgelopen jaar ook 
ernstig te lijden gehad van 
de bezuinigingen. Voor de Hu
go de Grootbuurt heeft dat 
to t gevolg gehad dat het 
dienstencentrum ,dat vele so
ciaal culturele aktiv ite iten 
voor ouderen organiseerde

dat we dat in de gaten k r ij
gen en ook een gezamenlijk 
front vormen.

Fabeltjes
Het is niet meer van deze 
tijd  mensen te verwijzen 
naar de naastenliefde of kin
derliefde. Kerken vandaag de 
dag hebben niet meer de 
funktie van voor de tweede 
wereldoorlog. Velen zijn on- 
kerkelljk. Kinderen wonen 
veelal in Hoorn, Lelystad of 
Almere en kumen dus n ie t e- 
ven langs komen, dat dat wel 
kan, zijn fabeltjes, 
conclusie: U wordt gepakt op 
uw inkomen en u wordt be
roofd van voor u nuttige 
voorzieningen. Vindt u dat 
goed, dan kunt u gerust ver
der gaan met ademhalen. 
Vindt u dat het zo niet lan
ger kan, praat er dan eens 
over met uw partner, uw 
buren, uw familieleden, uw 
vrienden. Organiseert u in de 
Ouderenbonden. Maak duide- 
li jk  aan de politieke bazen 
dat u het niet langer pikt. 
Maak dat nu en straks b ij de 
verkiezingen duidelIjk.
Laat niet over u lopen. Oud. 
en strijdbaar uw devies.

Ruud van Dijk

heeft moeten sluiten. Met 
Tineke van de Wijkpost spra
ken w ij erover, hoe de bezui
nigingen op het buurthuis
werk, naast de kortingen 
waar z ijze lf onder te lijden 
hebben, het funktioneren van 
de wijkpost gaat bemoeilij
ken.

Vereenzaming
Tineke: "W ij hebben een hulp
post in deze buurt, omdat ze 
toch wel ver afgelegen is van 
dewijkpost. Als het buurthuis 
dicht gaat zou dat een ver
slechtering voor veel ouderen

BUURTHUIS BELANGRIJK
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VOORTBESTAAN BUURTHUIZEN
U heeft misschien al eens ge
hoord van de plannen van de 
Gemeente om In de stad een 
aantal buurthuizen te sluiten. 
Eén van onze buurthuizen 
zou daar ook b ij horen.
Op maandag 23 januari v/as 
er In de Reiger een vergade
ring.
Voor deze avond waren uitge
nodigd; directie en bestuursle
den van de buurthuizen.

Ongerust
Door de sneeuwstorm van die 
avond belden op het laatste 
moment een aantal van de 
genodigden af; de zaal van 
de Reiger daarentegen was 
goed gevuld. Als b ij zulk 
weer nog zoveel mensen op 
de been zijn, zegt dat toch 
wel iets van de ongerustheid 
b ij buurtbewoners.
Vanuit de zaal werd er dan 
ook door meerdere mensen 
ongerustheid uitgesproken o- 
ver de dreigende sluiting.
Zo vroeg Jannie Dinkla van 
buurthuisraad de Reiger wat 
de direkties to t nu toe had
den gedaan en wat men wilde

/ oor o uderen
betekenen. N iet alleen omdat 
het heel moeilijk zal z ijn  een 
andere plek te  vinden voor 
de hulppost, maar ook omdat 
dit buurthuis een duidelijke 
funktle heeft voor oudere 
buurtbewoners. En dat wordt 
nog versterkt door de sluiting 
van het dienstencentrum.Dit 
buurthuis is een van de weini
ge die ik ken dat een duide
lijk  programmaaanbod naar 
ouderen heeft. Nu er steeds 
minder voorzieningen voor ou
deren komen is het voortbe-

Vervolg op pag. 8

doen met die groepen, waar
voor straks eventueel geen 
plaats meer zou zijn , bijv. de 
ouderen u it de buurt als de 
Reiger zou sluiten of kinde
ren en tieners als het T re f
punt ging sluiten.

Akkomodatie
Han Scheijde, eveneens van 
de buurthuisraad van de Rei
ger merkte op dat het heel 
belangrijk was, dat de akko- 
modaties zouden blijven be
staan, de aktiv ite iten  moes
ten zoveel mogelijk doorgaan 
eventueel met behulp van 
vrijw illigers.

Werkgelegenheid
Van de kant van de werkers 
sprak o.a. Iris, beroepskracht 
van het peuterwerk haar be
zorgdheid u it over haar eigen 
werkgelegenheid en vroeg of 
z ij met haar tijd e li j ke ar- 
beidskontrakt geen extra ge
vaar liep.

Buurtkrant
Jan Kuijk bepleitte de subsi
die van de buurtkrant. Als 
het straks u it één pot moet 
komen, komt de krant in gro
te moeilijkheden. Tijdens de 
vergadering werd er gewezen 
op de b rie f die er vanuit de 
buurt verstuurd was, waarin

werd gepleit voor het 
handhaven van de twee 
gebouwen.
De heer Van Kraanen (Ons 
Huis) verzekerde ons dat alle 
opmerkingen heel goed 
zouden worden doorgegeven 
aan de werkgroep, die over 
het sluiten van buurthuizen 
besluiten moet nemen.

Resultaat
Inmiddels is bekend gewor
den, dat door deze werkgroep 
er een positie f advies is opge
steld, waarin Inderdaad wordt 
uitgegaan van één buurthuls- 
voorzienlng met twee gebou
wen. De kans dat zowel de 
Reiger als het Trefpunt b lij-  

' ven bestaan is groot. Wel 
moet het aantal beroeps
krachten v/orden verminderd. 
Er moeten ongeveer 3 a 4 ar
beidsplaatsen worden ingele
verd.
Door vermindering van subsi
die voor organisatiekosten 
zijn de gevaren voor de 
buurtkrant nog heel groot. 
Toch l i jk t  het er op, dat alle 
akties, die door deelnemers, 
buurtbewoners en werkers ge
voerd zijn , enig resultaat heb
ben.

Margot Kaldenbach 
buurthuis het Trefpunt
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Buurtkrant Hugo de Groot

i i  ■ i ï ® :
Tiener- en jon'

HET REIN
Het vroegere buurthuis aan 
de Marnixstraat "Het Reinii- 
dahuis" is per 1 Januari een 
Tiener en Jongerencentrum 
geworden. m
Het Reinildahuis is voor tie 
ners en Jongeren u it de 
Noord-Jordaan en de Hugo de 
Grootbuurt. De voormalige 
tlenerwerker van het Tref
punt is overgegaan naar het

Vervolg van pag. 7
staan van zo'n buurthuis reu
ze belangrijk. B ij sluiting 
worden ouderen teruggedre
ven naar hun huls wat zeker 
to t vereenzaming zat lelden. 
Ouderen blijven vee! langer 
vitaal als z ij kunnen funktio- 
neren in een sociale omge
ving, en dat is d it buurthuis.

Informatie
Ook doet het buurthuis veel 
aan informatieverschaffing 
voor ouderen en biedt het 
een stimulans en mogelijkhe
den om beter van hun rech
ten gebruik te maken. lk 
denk b.v. aan de eenmalige 
uitkeringen waar veel mensen 
toch nog geen gebruik van 
weten te maken...

Telefooncirkel
Ook de burenhulp die vanuit 
het buurthuis werkt is erg be
langrijk. Doordat de hulppost 
In d it buurthuis z it stappen 
bezoekers met hun vragen 
gemakkel ijker naar m ij toe. 
En ook om nieuwe in itia tie 
ven te ontplooien, zoals een 
telefooncirkei voor ouderen 
vergemakkelijkt d it het be
trekken van mensen hierbij. 
Wij werken ook goed samen

in de ouderenbelangengroep, 
waarin ouderen praten over 
hun problemen en belangen, 
en bezien waar ze gezamen
lijk  in itiatieven kunnen onder
nemen.
Sluiting van het buurthuis be
tekent dat de problemen
veel meer binnenshuis zullen 
blijven.

Teleurgesteld
Steeds meer ouderen doen 
een beroep op steeds minder 
voorzieningen. Ze zijn aan de 
ene kant erg teleurgesteld o- 
ver alle ellende die ze na 
een leven van hard werken 
nu nog door moeten maken, 
aan de andere kant berusten 
met het idee: we hebben het 
nog veel slechter gehad.
Vee! ouderen hebben het 
idee: we hebben het vroeger 
met zo weinig moeten red
den, laten we dat nu maar 
v/eer proberen.
Ze hadden gehoopt dat ze, 
omdat ze zoveel meebetaald 
hebben aan hun AOW, dat ze 
nu eindelijk een onbezorgde 
AOW zouden hebben. Maar ik 
zie dat ze zich niets extra's 
kunnen veroorloven. Maar ze 
moeten gewoon thuis door

blijven sukkelen. Ze zijn niet 
gewend om in aktie te ko
men, dat willen ze aan de 
jongeren overlaten.

Boom of Klimop aktie

In maart is er v/eer een 
boomplantdag. We zijn druk 
bezig om die dag ook iets in 
onze buurt te  organiseren. 
Maar of d it lukt hangt van 
velerlei factoren af. Mochten 
er geen bomen komen, dan 
bestaat de mogelijkheid cm 
van de gemeente klimops te' 
krijgen en dan maken we er 
een plantenaktie van.
Bomen o f planten, laat u in 
elk geval even v/eten o f u 
iets w ilt, dan kunnen we ons 
daar hard voor maken. U 
kunt op di.mid. en vrij.m id. 
bellen naar de Reiger 845676 
en vragen naar Jenneke.
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gerencentrum

ILDAHUIS
Reinildahuis en door geschuif 
met uren van Buurthuis de E- 
gelantier was het mogelijk 
om een tweede jongerenwerk- 
ster aan te stellen.
De beide jongerenwerkers 
gaan nauw samenwerken met 
de tienerwerkers van buurt- 
hufs de Egelantier en het 
Trefpunt, d it om een goede 
doorstroming te laten plaats
vinden van het tienerwerk 
(10 to t 15 jaar) naar het Rei
nildahuis.

Bouwprojekt
Doordat er lange tijd  niets 
aan het Reinildahuis gedaan 
is, en het er binnen ook niet

al te  best u it z ie t, wordt het 
Opgeknapt en verbouwd. Voor 
een gedeelte gebeurt dit door 
een aannemer, maar er moet 
ook een gedeelte door Jonge
ren ze lf gedaan worden. Van
daar dat er gestart Is met 
een bouwprojekt, hier kan on
der deskundige leiding ge
werkt worden aan het opknap
pen van het Reinildahuis.
Er moet worden geschilderd, 
een bar gebouwd worden, 
verlaagd plafond etc.

Zeefdruk & video
Er z ijn  ook nog twee andere 
projekten gestart nl. een 
zeefdrukprojekt, waar je je 
eigen affiches leert maken. 
D it is elke vrijdag van 12 tot
3 uur in het Reinildahuis. 
Ook is er de mogelijkheid om 
met een aantal jongeren een 
eigen videofilm te maken. 
Onder leiding van videogroep

"de V rije  Keizer" wordt er 
met jongeren een draaiboek 
gemaakt, er wordt zelf ge
film d en je moet 3n een studi- 
o de film  ze lf monteren en 
van geluid voorzien.
Als j e belangstelling bebt kun 

je opgeven b ij bet R einil
dahuis, te l. 22.11.71.

Inloop & soos
Verder Is er Iedere maandaga
vond van 7 uur to t 11 uur in
loop, hier kan onder het ge
not van een drankje, lekkere 
muziek, goeie sfeer, wat k le t
sen en kaarten met andere 
jongeren. Zo ook op de 
woensdag en vrijdagmiddag 
van 3 uur to t ha lf 6.
Voor tieners, die natuurlijk 
ook de inloop mogen bezoe
ken, is er op de dinsdagavond 
van 7 uur to t 9 uur een soos, 
d it is voor tieners van 12 to t 
15 jaar.

HOUT SCHOON
'T IS JE EIGEN 

STRAATJE
Klagen over al die rotzooi op 

straa t en in de parken helpt niet. 
Doen! D at helpt. Met z ’n  allen.
’t Is een kleine moeite en voor j e ’ 
het weet wonen we in  de schoonste 
stad  van Nederland.

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

H aal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ” h e t”  in 
de goot te doen, zet de zak dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblem en van uzelf o f een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag!

Stadsreiniging Amsterdam 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.
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MIDDAG OVER
Het Open Huis in Buurthuis 
de Reiger van 26 februari 
1984 heeft te  maken met Ni
caragua. Nicaragua is een 
land in Midden Amerika. Een 
iand waar 4 1/2 jaar geleden, de 
wrede dlktator Somoza ver
dreven is door gewapend ver
zet van de bevolking. Het < 
land moet nu weer helemaal 
opgebouwd worden. Geen een
voudige zaak, omdat het land 
gebrek heeft aan bijna alles.
Veel organisaties in Neder
land, zoals de vakbond, de 
NOVIB en de kerken proberen 
daarbij te  helpen. De Ge
meente Amsterdam is bezig

BELASTINGAANGIFTE 1983
Veel mensen hebben in deze 
tijd  weer hun aangiftebiljet 
Inkomstenbelasting In de bus 
gevonden. Voor het invullen 
van d it b ilje t over 1983 kunt 
u In de periode tussen 20 
feb. en 6 april 1984 terecht 
b ij de volgende adressen:
Op het belastingkantoor In de 
Wlbautstraat 2-4; dageliks
van 8.30 to t 12.00 uur en van
13.00 to t 16.00 uur. Er zijn

hier een groot aantal ambte
naren bezig met het invullen, 
zodat u meestal snel gehol
pen wordt.
In het buurt-bouwburo Gou
den Reael, de houten keet op 
het Haarlemmerplein 52. D it 
kantoor is speciaal bedoeld 
voor bewc(o)n(st)ers van de 
omliggende buurten. Ope
ningstijden zijn  van 8.30 to t
12.00 uur op dinsdag, woens

dag en vrijdag. Hier loopt u 
het risiko van lange w achttij
den.
Via huisbezoek van belasting
ambtenaren. AJs u slecht ter 
been bent en niet van huis 
kan, kunt u de belasting
dienst bellen om tb ij u thuis 
te komen voor het Invullen. 
Telefoonnummer: 593.9111. 
O f een briefje aan de Inspek- 
teur der belastingen, Wibaut- 
straat 2-4, 1091 GM Amster
dam. Daarin moet u uw 
naam, adres, geboortedatum

DAGBOEK VAN EEN WIJKZUSTER
Sterven is een aangrijpend ge
beuren. Voor veel mensen is 
het belangrijk om ju ist de 
laatste tijd  van hun leven in 
de eigen vertrouwde omge
ving te kumen blijven. Voor 
fam ilie  o f huisgenoten kan 
d it een intense en zware tijd  
zijn.
De w ijk zuster (of broeder) 
kan u misschien to t steun 
zijn in deze periode. We kun
nen bijvoorbeeld samen met 
u en de zieke bekijken hoe 
de verzorging het prettigst is 
te regelen.

Is er misschien een hoger bed 
nodig, o f een kussensteun? of 
Kunnen we het nare 'doorlig
gen' voorkomen door een 
schapevacht o f een 
anti-decubitesmatras?
Samen met de huisarts kun
nen we helpen b ij het verlich
ten van de pijn. Soms zult u 
vaker op een dag hulp nodig 
hebben, bijvoorbeeld als het 
voor de zieke moeilijk is om 
urine of ontlasting op te hou
den, en er sprake is van in
continentie.
Voor de avond en nacht kan

zonodig ook hulp worden 
Ingeschakeld.
Praten over ziek-zljn, over 
doodgaan en over alle gevoe
lens die d it oproept kan vaak 
ook al een opluchting zijn. 
Als u denkt onze hulp onder
steuning nodig .te hebben, dan 
kunt u langskomen o f even 
opbellen.
wijkverpleging Rombout 
Hogerbeetstraat 70, te l.: 
86.79.08
Van maandag t/m  vrijdag
13.00-14.00 uur.
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L NICARAGUA
am een stedeband te vormen 
met de hoofdstad Managua. 
Het landelijk en Amsterdams 
Nicaragua kom ité  houdt jaar- 

^ lijks een kollekte voor kon- 
krete projekten in Nicaragua. 
Vier bewoners u it de Hugo de 
Grootbuurt zijn afgelopen zo- 

c mer naar Nicaragua geweest. 
Deze buurtbewoners vertellen 
over hun ervaringen aan de' 
hand van dia's op het komen
de Open Huis. Om over een 
heel land iets te gaan vertel
len ls wat teveel, z i j  hebben 
gekozen om aan de hand van 
de situatie In Managua u een 
beeld te geven van het leven

en telefoonnummer vermel
den.
Als d it voor u allemaal niet 
mogelijk is en u bent boven 
de 65 jaar, dan kunt u voor 
het invullen van uw b ilje t 
ook terecht op het Diensten
centrum, Bilderdijkpark 4b, 
op 7 en 14 maart 1984 van
14.00 to t 16.00 uur en op 29 
februari en 21 maart in de 
Koperen Knoop, Van Limburg 
Stirumstraat 119, eveneens 
van 14.00 to t 16.00 uur.
Denkt u eraan alle bewijzen 
van uw inkomsten, maar voor
al ook van uw uitgaven voor 
ziekte o f studie mee te ne
men voor uw aangifte. En 
maakt u a ltijd  een kopie van 
de aangifte. U kunt deze no
dig hebben voor aanvragen 
van andere voorzieningen, zo
als huursubsidie o f studiekos- 
tenvergoedlng.
Informatie over deze belas- 
tlngvragen kunt u krijgen b ij 
de sociaal raadsvrouw, Bflder- 
dijkpark 4a, te l 120089 of 
van Limburg Stirumstraat 
119, te l 840230 (spreekuur op 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag) en te l 846061 
(spreekuur op maandag en 
donderdag).

en werken in Nicaragua.
Wij hopen ook nog een mu
ziekgroep te  vinden om op te 
treden.
Het programma duurt onge
veer één uur.. Verder is er 
zoals b ij elk Open Huls ruim
te voor een dansjs, hapje, 
praatje en drankje.
OPEN HUIS, OP ZONDAG 26 
FEBRUARI 1984. VAN 13.30 
TOT 16.30 UUR,WAARIN 
VAN 14.00 TOT 15.00 UUR: 
PROGRAMMA OVER
NICARAGUA
Tot slot van 5 maart to t 10 
maart 1984 kollekteert het 
Amsterdams Nicaragua

U SCHRIJFT
Als bewoner van de nieuw
bouw aan het Van Oldenbar- 
neveldtplein w il ik reageren 
op het nogal tendentieuze 
stukje in uw bwjrtkrant 
van januari.
Ik kan m ij best voorstellen 
dat uw belangstelling uitgaat 
naar mensen die afhankelijk 
zijn van de sociale woning
bouw. Het is v/el onbehoorlijk 
om de bedoelde premie B ap
partementen a f te schilderen 
als een lucratieve zaak voor 
de eigenaar maar geen aan
winst voor de buurt.
Het lucratieve li|< t m ij moei
l i k  voor u te beoordelen, u 
heeft, immers geen inzicht in 
de bouwkosten. Ik kan u ver
zekeren dat de bouwprijs re- 
eel was. Waarcm geen aan
winst voor de buurt? Is een 
gat dan wel mooi. Nota bene 
vermeldt het stukje we! dat 
het een leuk pand is. Nogal 
tegenstrijdig dus.
Ik woon ai het grootste deel 
van mijn leven in Amsterdam 
en w il dat blijven doen. Vol
komen terecht kom ik door 
m ijn inkcmen niet in aanmer
king voor de sociale woning
bouw. Wat is er dan op tegen 
te  kiezen tussen een vrije

komité. De opbrengst Is voor 
het aanleggen van een water
leidingnet in één wijk In Ma
nagua. We zoeken nog kollek- 
tanten. u kunt zich opgeven 
b ij buurthuis de Reiger, van 
Reigersbergenstraat 65, te le
foon 84.56.76..

sector huurwoning of een 
koopwoning. Ik vind het jam
mer dat er niet eerst b ij de 
bewoners Is gevraagd hoe z ij 
het vinden om op het plein 
te wonen. B ij de nieuwbouw 
aan het Frederik Hendrlk- 
plantsoen Is het wel gebeurd. 
Mochten er nog eens koopwo- 
ningen in deze buurt worden 
gebouwd, informeer dan eerst 
b ij de bewoners voor er een 
stukje aan te wijden.

Sipko Boon 
Van Olderbarneveldtplein 55

Het l i jk t  wel o f de brie f
schrijver het zich persoonlijk; 
aantrekt dat w ij het stukje 
nieuwbouw geen 'aanwinst’ 
voor de buurt vonden. Het is 
natuurlijk niet onze bedoeling 
de nieuwe bewoners te kwet
sen. In het verleden hebben 
w ij a ltijd  geijverd voor socia
le woningbouw waar de men
sen die nu in de oude slechte 
woningen wonen, ook Iets aan 
hebben. De nieuwbouw aan 
het plantsoen Is er ook niet 
vanzelf gekomen. Door optre
den van de buurt is voorko
men dat daar koop-apparte- 
menten kwamen, in die zin 
vinden v/ij het plantsoen 
meer een 'aanwinst'.

redaktie
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VOORWOORD
REDAKTIE

Cor Bergveld, Ineke Berg
veld, Ivo Denisse, John Faa- 
se, Alma Jongerius, Jan 
Kuijk, Tjny Mayer, Evelir»e 
M'Hand Yamna, Fenny Schou- 
wink, Wim Stevenhagen, Anja 
Timmermans.

Foto’s
Cor

Redaktieadres
Jan Kuijk, te l 864936 
Fred. hendrlkstraat 130'

Advertenties
Törief: ƒ 200,- per hele pagi
na. Inlichtingen b ij de redak- 
tie .

Kopij
De kopij moet u inleveren 
voor zondagavond 5 januari 
b ij het redaktieadres of een 
van de buurthuizen. De vol
gende krant komt u it op v rij
dag 17 februari.

Druk
Helermann en Co.

Oplage
5.000 exemplaren

Verspreiders
Redaktie, Richard, Ton, An
neke, Rene, Willem, Ad, Marï- 
anne, J jdy , Hendrik* Gerrlt, 
G errit.

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

Uw buurtkrant gaat alweer 
haar tiende jaargang in ! 
Helaas met een dun nummer
tje  d it keer, .vanwege de f i 
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 u it de buurt b in
nenkregen.
En als het zó doorgaat met 
de donaties, halen we vast 
ons tien-ja rig  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 m oeilijk 
b ij kunnen, dus voor een gla
zenwasser is er vast wat te 
verdienen.

Arie Greven van Bil- 
derdijkpark 13 '" bracht ons 
een enorme kleurenfoto van 
de vredesdemonstratie van 29 
oktober, om op te  hangen in 
ons redaktielokaal.
Op de fo to  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, harte iljc  bedankt •

INHOUD
4/5Bezuinigingen op bet Reaktivedngscentrum.

Jongeren in het Reinildahuis, homo's in de Reiger, 
Dagboek van een wijkzuster. 6/7
Nieuwbouw in de buurt. 8 /9
Vrouwenakt'ivitelten. 10/11
Gespreksgroep voor ouderen, ƒ7.429,- hixirschuld,
A.F.K. (Amateur fotograven kollektie f), Feest op de 
Middenschool. 12/13
Amnesty Internationaal, media en racisme, cafe Hou* 
felaar. 14/15
Buuriagenda. . 16

glazenwasser gevraagd

STEUN DE BUURTKRANT
GIRO 4964014

T.N.V. F.SCHOUWIKK AKALIASTRAAT 16'
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BUURTBEWONERS TEGEN RACISME, FASCISME EN VREEMDELINGENHAAT
Het w ijccentrum Is van plan, 
om In samenwerking met het 
comité met Ingang van 
maandag 19 maart wekelijks 
een spreekwr te gaan houden 
(W itte Brug, De w ittenstraat 
27, 19-20 uur). Waarin wonen 
en het met elkaar (niet) om
gaan ais buren aan bod kun
nen komen.
In de Staatslieden- en Hugo 
de Grootbuurt wonen Immers 
zo-n 22.000 mensen dicht op 
elkaar. En we hebben het

Op zaterdag 25 februari a.s. 
vindt de traditionele herden
king van de Februari-staklng 
op het Jonas Daniël Meijer- 
plein b ij het standbeeld van 
de Dokwerker (17.00 uur). De 
Februaristaking lee ft in de 
herinnering voort als een in
drukwekkende daad van 
verzet van zeer vete Amster
dammers tegen de terreur 
van het Duitse nazl-fascisme, 
in het bijzonder het wegvoe
ren van Joodse landgenoten. 
Strijd tegen fascisme en ra-

niet allemaal even gemakke
lijk : velen zijn werkloos, lo
nen en uitkeringen gaan om
laag, veel huizen zijn van 
slechte kw a lite it, huisbazen 
laten te vaak de boel maar 

aanrotten.
Dat zijn zaken waar bijna ie
dereen mee te maken k rijg t, 
jong o f oud, Hollander of 
niet-Hollander Het samenle
ven in zulke toestanden kan, 
waar verschillende culturen 
bestaan en verschillende ta-

cisme is - helaas -  nog 
steeds nodig. Vandaar dat het 
comité op 24 februari a.s. in 
de Koperen Knoop (grote 
zaal) aan de Van Limburg Sti- 
rumstraat 119 (20.00 uur) een 
manifestatie houdt onder de 
t ite l "De Oplossing?"
Naar de gelijknamige film  
van de Anne Frank Stichting. 
Voorts discussie, informatie, 
tentoonstelling "Nederland 
tolerant" (in de Bibliotheek) 
en muziek van "Ontroerend 
Goed".

len gesproken worden, nog 
eens extra moeilijker -  maar 
toch ook afwisselender - 
worden.
Op zich zijn wrijvingen tus
sen mensen in te  kleine en 
gehorige huizen en nauwe 
straten niets bijzonders. 
Meestal kun je er wel over 
praten en is het probleem 
gauw opgelost, maar als je 
elkaar moeilijk verstaat of 
andere gewoonten niet kent 
wordt dat moeilijker. Dan 
kan een klein misverstand 
uitgroeien to t een heuse 
ruzie en daar is toch 
niemand mee gebaat.
Wij willen met elkaar plezie
rig in onze buurt omgaan en 
samen de problemen te l i j f  
gaan.
Vaak kan goed met elkaar 
praten veel oplossen, wan
neer je elkaar niet verstaat 
o f begrijpt en je dat toch 
w ilt, dat toch moét; kom dan 
naar ons spreekuur, w ij kun
nen de hulp van buren, tolken 
en anderen bieden. Voor een 
betere buurt de Oplossing?

2 4 /  25  FEBRUARI

HET COMITÉ
Buurtbewoners tegen
racisme, fascisme en vreem
delingenhaat Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt.
Het ccm ité met haar lange 
naam wordt in de wandeling 
kortweg anti-raclsme comité 
genoemd. Het is in november 
1980 opgericht en deed me
teen van zich spreken door 
een actie tegen het beleid 
van de Vreemdelingendienst 
(toen nog aan de Marnix- 
straat).
De klanten van die dienst 
moesten vaak de hele nacht 
wachten cm een nummertje 
te mogen halen voor een a f
spraak. D it viel zeker in de 
wintermaanden niet mee.

In het voorjaar van 1981 
moest actie worden onderno
men tegen de fascistische 
Amicales, die in de eerste 
Hugo de Grootstraat een on
derdak hadden gevonden. 
Verhinderd werd, dat z ij nog 
langer vandaar u it hun prak
tijken konden ontplooien. Van 
beide acties bent u via de 
Buurtkrant ook uitvoerig inge
lich t.

Kraampjes
Het comité organiseerde 
voorts scholingsactiviteiten, 
waartoe z ij zelf inform atie
mappen samenstelde en rich t
te regelmatig kraampjes in, 
waar materiaal wordt aange
boden. Helaas was het ook 
een paar keer nodig om -

zeker in verkiezingstijd - 
met pamfletten te reageren 
op fascistische en racistische 
partijen als Volksunie en 
Centrum Partij,

Wijkcentrum
Het comité vergadert maan- 
dellijks, waar diverse zaken 
worden besproken en acties 
worden voorbereid. 2e Is 
vertegenwoordigd in de w ijk 
raad en het AFFRA 
(Antl-fasclstisch Front
Amsterdam). Ais thuisbasis 
fungeert het wijkcentrum, 
Van Hallstraat 81. Daar kan 
men meer vertellen over het 
comité, daar is ook materiaal 
(boeken, pamfletten, stickers, 
etc.) verkrijgbaar o f in te 
zien.
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IKI KULTUR
ARASINDA PROBLEMLER

Sayin em jerilerlm lz Staatsiiede ve Hugo 
de Grootsemte oturan.
Yabar>cilara bu ik i semte on binierin 
oturdugu bir semtln b ird ir. Bu semt bulana 
yabangilar ve hoJiandalar beraber yajamak 
zorunda b iraktirilm is, Insaniariz. Kendi 
üikemizden yaban elere 9ali$mak igin 
gelmi* be? on kurru* kazamnak i^ in  daha 
bud3 yetmiyomnu^, gibi son zamanlarda 
yaban<?ilar di^arl diye Qikan merkez partis 
yabanpiiara, karsi irk^i eyleinler yaparak 
atacaklarln ida ediyorlar.
Bizlerde bunlari duydgümijz ic in bunlara 
karsi ^ikmak i^inbir araya gelmi? 
insanlarïz. Komjunuz veya <?adede slze 
kar^i Irkp ilik  yapildigin emin oidugunuz an 
veya dil bilmediginlz iijin  yanli$ anla$malar 
olrusa a§agida- bulunan aders! er gide 
bilirsin iz sïzler i<?in tercümanda 
tHjlana9aktir haftanin b ir gün pazartesi 
saat: 7 He 8 arasiaksam adersimi2 semtevi 
De W itte Brug, de Wittenstraat 27 tel. 
848672 konu^ma saatini ba§lama tarih i 19 
martda.
Bilgi almak i$in asagida aderse telfon 
edebilirsiniz. Wi)<centrLm, van Hallstr. 81 
te l. 821133

"CÖZÜM YOLU" 
ADLI MANIFESTO

24 $ubat cuma ak?ami saat 20.00 'de van 
Limburg Stirumstraat' da "Koperen 
Knoop" da yapilacak olan manlfestoya 
sizlerde davet ediyoruz. Bu gecede Anne 
Frank Kurumundan a ld iijlm lz b ir filim i 
gösterecegiz. FiJimtfcn sonra filim  
hakklnda bir tarti^noa dizenlenmi^tir.
H itler fa^izmi dönemlnde, yahudilerin 
yakalanip kampiara göturülmesini protesto 
etmek igrïn Hollandali I^ Ile r in  
düzenledikleri, ve $ubat grevleri diye 
aniJan, grevin anisina bir konu§ma 
yapilacaktir.
Bu geceye nHet Goede Doei” is im li rrüzik 
gurubuda katilacaktir. Tarti?maya katilmak 
ïsteyenler, gecemize katilab ilir. Türk ve 
FaslI tercümaniarda, lisan zorlugnu 
kisitlamak amaci ile, gecede hazir 
bulunacaklardir.
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EERST VOND IK DE STAP TE GROOT
Mevr. Tweehuijzen van nr. 
28c vindt haar woning "het 
einde" en nodigt ons d irekt 
naar binnen, "maar k ijk  niet 
naar de rommel want ze zijn 
m’n slaapkamerameubelement 
aan het plaatsen", voorheen 
woonde ze in de van 
Beunlngenstraat: "een oud 
krot, zulke kieren, ratten, 
muizen.... van de één op de 
andere dag zat ik hier. Eerst 
vond Ik de stap te groot, 
omdat het in huur zo vre
selijk scheelt. Maar ze zei

den: 'Mens die paar dagen 
dat ]e nog leeft, neem toch 
een mooi huis!' Nou, ik w il 
hier nu n ie t meer vanaf! 
Alleen dat we de ramen niet 
kunnen lappen van de buiten
kant vind ik wel een pro
bleem. Kunnen ju llie  niet een 
oproep doen voor een glazen
wasser?
En dat de mensen de trap 
niet schoonmaken... Dat is 
m’n enigste klacht, maar ver
der ben ik erg b lij dat Ik bet 
gedaan heb!"

HOE BEVALT D E  NIEU 
OP HET FRED.HENDRIKPL

TE GEKKE 
VERBOUWING

Op de bovenste etage is een 
galerij met HAT-eenheden. 
Het zijn kleine één- en 
tweekamerwoningen. In één 
daarvan woont Eddy Keiler. 
H ij laat ons enthousiast zien 
hoe h ij z'n woninkje in die 
korte t i jd  al helemaal "te  
gek" verbouwd heeft: de 
muur tussen de keuken en de 
kamer heeft plaatsgemaakt 
voor een bar "Die keuken 
was 'anders echt een klein 
hokje", op de vloer liggen pJa- 
vuIzen"Aliemaal ze lf ge
daan". Het is zijn bedoeling 
om ook nog een balkenpla- 
fond te maken "Maar nu zijn 
de centen even op" en 
misschien nog een ligbad in 
de douche die daar groot ge
noeg voor is.
Ik ben zo b lij, weet je, om

dat ik in de Fagelstraat ont
zettend baaide van dat krot. 
Er zijn hier wel een paar 
hele stomme dingen: er is 
geen afvoer op de geiser, 
moet Je ki}<en hoe zwart dat 
plafond nu al na 2 maanden 
is! Als ik van de slaapkamer 
naar de badkamer w il, moet 
ik eerst naar de hal om het 
lich t aan te doen.
En wat het allerstomste is, is 
dat de ramen er n ie t u it kun
nen. Dus alles wat groot is, 
moet je  via de trap naar bo
ven doen. En je bent ver
plicht aangewezen op een gla
zenwasser. Maar goed, daar 
kom ik v/el overheen".
En de huur ?
"Ja, ik vind de huur v/el hef
tig : f. 292,- met servicekos
ten en dan het gas en lich t 
nog".
Waarcm koos je voor een 
HAT-eenheid en n ie t voor 
een gewone 2-kamerwoning ? 
Eddy: "Ik kickte een beetje 
op dat loopje hierachter. 
Daar kan je 's zomers lekker 
zitten, lekker barbecuen, 
weet je wel".

Zo'n SERRE IS WEER 
EENS WAT ANDERS

ln een van de "serrewonin- 
gen" op de hoek woont Eilen 
met haar dochtertje Suzan- 
ne van een. "Het is hier zo 
ruim , eerst hadden we samen 
een kamer, met een piepklein 
keukentje in de Lodewijk 
Tripstraat. En dan dit... het 
is zalig.
Ik heb heel bewust voor deze 
woning gekozen vanwege die
serre. Je moet het zien als 
een overdekt balkon eigen-

SPECIALIST)

DAMESKA

Fred. Hendrit'
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"D it kun je dus doen met een 
nieuwbouwhuis" zegt A riel en 
laat ons haar 4-kamerwoning 
annex speeltuin zien. In de 
ruime hal hangt een schcm- 
mel, In de kinderkamer 
'rutschen' Gert en Roosje 
van de glijbaan, te rw ijl A rië l 
ze lf de ringen demonstreert:

BRINTAGEZIN 
IN l 

VAKANTIEWONING

WBOUW 
ANTSO EN  ?

"Daar kan je een o lifant aan 
ophangen, aan dat plafond.
Ik vind het een heerlijk huis. 
Het is heel goed geisoleerd, 
je hoeft de kachel nauwelijks 
aan te doen. Als de zon 
schijnt Is het' hier al v/arm. 
Echt een soort vakantiehuis. 
Er zijn wel een paar rare 
dingen: de buitendeur kan 
wél aan de buitenkant op het 
nachtslot, maar binnen niet. 
Dus als iemand hem aan de 
buitenkant op slot doet, kan 
je er niet meer u it. Dat 
soort dingen, daar sta Je dan 
heel verbaasd over dat dat 
zo gemaakt wordt. Maar ik 
vind het echt een prima wo
ning met een heerlijke 
indeling voor ons brintagezln- 
netje".

lijk . Maar het is leuker, want 
d it kan je ook ’s winters ge
bruiken. Ik vind d it ook mooi
er als een balkon en het is 
ook weer eens wat anders".
Je hebt ook meegedaan aan 
de inspraak?
"Doordat ik in het ontwerp
team zat ben ik er vanzelf 
ingegroeid. Iedere maat en Ie
der muurtje kende ik u it m'n 
hoofd. "
Had je wel iets te zeggen? 
"Nou niet echt. Je hebt een 
beetje inspraak. Maar als een 
architect zegt: d it l i jk t  me 
beter, dan neem je dat maar 
aan, want je hebt geen erva

ring. Als ze besloten hadden 
om de keuken oranje te ma
ken, dan had ik v/el kunnen 
protesteren, maar bijv. de 
buitenkant, dat is pas later 
besloten, ik had me toen wel 
cpgegeven voor het bouw
team, maar daar heb ik nooit 
meer iets van gehoord. Als ik 
er nu v/eer in zou gaan z it
ten, zou ik het wel weer an
ders doen.
Ik vond het wel hartstikke 
leuk om te doen en ik heb 
nooit begrepen dat ik de eni
ge was. Dat er niet meer be
langstelling was van de bewo
ners".

HET IS HIER 
HEEL ANDERE LUCHT

De oudste bewoonster, mevr. 
Kohl (96 jaar), is sinds haar 
verhuizing naar de nieuw
bouw helemaal opgeknapt. 
Was ze enige maanden gele
den tijdens ons interview in 
de buurtkrant van oktober 
wat tim ide, nu oppert ze 
voorzichtig dat ze misschien 
de honderd nog wel haalt. 
Komt dat door het nieuwe 
huis? Mevr. Kohl: "Misschien 
wel ja. Het is hier heel ande
re lucht hè. D ie oude huizen, 
dat gaat op het laatst zo 
stinken." Haar woning is nu 
veel groter, dus ze moet nu 
veel meer lopen, wat ze 
eerst helemaal niet meer 
deed. "Ja, ik ga nu 's avonds 
moe naar bed, ha,ha.
Ik wou eigenlijk geen nieuwe 
meubels nemen. Maar Ik heb 
nu toch een paar stoelen ge
kocht. Ja, ze zijn er nog 
n iet, want daar moet je te
genwoordig zes weken op 
wachten. Het is toch treurig. 
Vroeger ging je naar een w in
kel, je kocht een stoel en je 
was klaar. Zes weken, hoe be
staat het, en in de tussentijd 
moet je zeker op de grond 
gaan zitten, n o u ,  en dan 
maak ik er kussens In, maar 
dat is met een dag klaar. Ik 
ben ook weer bezig een jurk 
te maken. De keuken is ook 
leuk, hè, een hele bijkeuken 
erbij. Je mag wel kijken, 
groot hè?"
Zo te horen bent u dus heel 
tevreden met uw woning?
"Ik ben a ltijd  tevreden met 
alles en ik ben tevreden met 
me eigen. Ja, zo kan Ik weer 
voort hoor."

Samenstelling: Cor Bergveld 
en Alma Jongerius-
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Buurtkrant Hugo de Groot

UITSTEL NIEUWBOUW
Regelmatig hebben w ij ge
schreven over de u its te l van 
de stadsvernieuwing in onze 
buurt. Dinsdag 24 januari wa
ren mensen van de politieke 
partijen die in de gemeente
raad zitten, uitgenodigd in de 
Koperen Knoop. Bewonersco- 
m ité's, het huurcomltee, de 
winkeliersvereniging Staatslie
denbuurt en het w ijkcentrum 
wilden hun bezwaren voorleg
gen.
Stampvol was de zaal; een 
bewijs dat het veel mensen 
hoog z it. Mensen die nou ook 
wel eens een knappe woning 
w illen. Mensen die er niets 
voor voelen om weg te trek
ken naar Reigersbos of nog 
verder: Purmerend o f Hoorn. 
Zoals een vrouw het zei: "De 
buurt meneer, daar gaat het 
ons om. Daar w illen we wo
nen, die nx>et leefbaar b lij
ven."

Op de lange baan
Een hele serie projekten 
wordt in onze buurt op de 
lange baan geschoven: het 
werfterre in aan de van 
Reigersbergenstraat, Paarde- 
koper in de Gilles van Leden- 
bergstraat, café de Vuurvogel 
aan de Fred. Hendrikstraat, 
(dat wel gesloopt gaat wor
den), de Van Houweningen- 
straat, de inham In de Frede-

rik  Hendrikstraat, het Frede-
rlk  Hendrikplantsoen en de 
Fagelstraat.
Wil Gunderson, die meege
daan heeft aan het ontwerp
team voor het tweede stuk 
nieuwbouw dat aan het plant
soen moet komen was kwaad: 
jarenlang mag je meepraten 
over de nieuwbouw en nu pun
tje  b ij paaltje komt kun je 
doodleuk nog twee jaar op 
oude woning blijven zitten. 
Theo Spiekerman, van het 
Witteneiland-komitee, sprak 
van een 'kontingenteringsdik- 
taat uit Den Haag. Hem ging 
vooral de 2e Nassaustraat te r 
harte die als toegang voor de 
Staatsliedenbuurt een zeer 
armzalige indruk maakt voor
al na de grote brand van no- 
vember 1984.
De politieke partijen hadden

m m
niet zoveel te melden. VVD 
en CDA waren niet gekomen. 
Als er verkiezingen zijn, zie 
je ze nog wei eens en hebben 
ze mooie praatjes, maar als 
de buurt ze eens aan de tand 
w il voelen blijven ze liever 
weg.
PSP, PPR, D'66, CPN en 
PVDA konden v/el begrip op
brengen voor de bezv/aren 
van de buurt. Een van de aan
wezigen stelde: "O, wat zijn 
ju llie  weer goed voor ons, 
ju llie  krijgen allemaal m'n 
z ie ltje ."

Uitspraken
Henk Krol (PSP): "PSP en 
PPR hebben als enige in Den 
Haag gepleit om de grote ste
den meer te geven.
Dick v/d Horst (PPR): "De 
Staatsliedenbuurt komt er

AUTOSCHADE’S auto vroon

Lod. v. Deysselstr. 77 
tel. 116715

HAARLEMMERWEG 337 ' Donker Curtiusstr.6 -8  
teL 825785 i tel. 869611
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•  VERZEKERINGEN •  FINANCIERINGEN. #



tiende jaargang nummer twee

WOONGROEPEN 5 5  +
inderdaad bekaaid vanaf." 
Renee de Weert (D'66): "Ik 
hoop dat er nog gesleuteld 
gaat worden. Het l i jk t  m ij 
mogelijk om nieuwbouw op 
het terrein van de 
Amstelbrouwerij o f het 
Abatto ir u it te stellen."
Tlny v/d D rif t (CPN): "W ij 
vinden dat de stadsvernieu
wingsgebieden voorrang moe
ten krijgen.
Louis Genet (PVDA): "We 
moeten een lijrn trekken naar 
Den Haag. Overal zijn verge
vorderde plannen; als je hier 
gaat schuiven komen daar 
problemen. We moeten 
staatssecretaris Brokx maar 
eens naar Amsterdam halen."

Hokon Hansen (wijkcentrum) 
maakt melding van een in itia 
t ie f  van 20 wijkcentra om 
kamerleden naar Amster
dam te haien.
Na afloop werd er een verkla
ring gestuurd aan alle Kamer- 
frakties die mede werd onder
tekend door de aanwezige 
raadsleden. Jan Kuijk

In de buurtkrant van decem
ber '83 stond een artikel o- 
ver de zelfstandige woonmo- 
geiijkheden voor ouderen.
Vaak l i jk t  het of er voor ou
deren geen andere mogelijk - 
heden bestaan dan:
-  o f zelfstandig maar mees
ta l alleen In een eigen wo
ning;
-  o f in een bejaardenhuis 
waar je je zelfstandigheid 
grotendeels kw ijtraakt.

Initiatieven
Er zijn nog niet veel ouderen 
die de mogelijkheid kennen 
van het wonen met andere 
ouderen in een woongroep, 
meestal denkt men dan al
leen aan jongere mensen.
Ook wordt er vaak gedacht 
dat de mensen in een woon
groep alles samen doen en he
lemaal geen privacy hebben. 
Deze veronderstellingen klop
pen niet helemaal.

Op verschillende plekken in 
het land zijn  in itiatieven 
ontstaan voor woongroepen 
voor ouderen (vanaf ongeveer 
55 jaar).
De ouderen die deze In itia tie 
ven namen voelden niets voor 
het vooruitzicht om in een 
bejaardenhuis terecht te moe
ten komen als het zelfstandig 
wonen problemen op zou 
gaan leveren.
Wanneer je met andere oude
ren in een woongroep woont 
kun je elkaar helpen, bijv. ais 
iemand ziek 'is kan een ander 
boodschappen doen, enz. 
Iedereen heeft zijn/haar ei
gen woonruimte maar Je kan 
afspraken maken met elkaar 
over het samen eten en het 
koken. Financieel kan het 
ook voordelen hebben omdat 
mensen in een woongroep be
paalde kosten samen kunnen 
delen zoals de aanschaf van 
een wasmachine.
In Amsterdam bestaat de 
woongroepenvereniging Am
sterdam (W.V.A.). H eeft u in
teresse, neem dan kcntakt 
met ze op.
Ze kunnen u echter geen plek 
aanbieden in een woongroep. 
Daartoe zult u ze lf in it ia tie 
ven moeten nemen. Het 
w.V.A. kan echter wel voor 
Informatie zorgen (Paleis- 
straat 35 hs, te l.: 22.56.21.).

Spreekuur
Spreekuur voor ouderen dins
dag van 2 to t 4 uur en een 
kennismakingsavond op iedere 
donderdag van de maand 
vanaf 20.30 uur.
De wijkpost voor bejaarden 
heeft ook inform atie over 
woongroepen die al gestart 
zijn. B ij voldoende belangstel
ling houdt de wijkpost over e- 
nige t i jd  een inform atie-b ij- 
eenkomst. Saskia Stemmerik
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GEHANDICAPTEN
Voor gehandicapten die het 
zelfstandig wonen nog steeds 
het prettigst vinden 
maar door hun handicap 
problemen ondervinden in hun 
woning bestaat er een 
speciale M inisteriële beschik
king Geldelijke Steun Huisves
ting Gehandicapten. Deze be
schikking houdt kort gezegd 
in, dat e r b ij bewoners die- 
vanwege hun handicap thuis 
onvoldoende kunnen funktio- 
neren, voorzieningen in  de 
woning kunnen worden aange
bracht.
Het maakt niet u it in v/at 
voor woning u woont: 
oud of nieuw, eigen woning 
o f huurwoning, een f la t of 
een woonboot/wagen, o f een 
zelfstandige woning voor een

bejaarde. De aanpassingskos- 
ten moeten v/el meer dan ƒ 
250,- bedragen, w il men er 
voor in aanmerking komen. 
Per 1 januari 1984 is voor 
aanpassingen die minder dan 
ƒ 6.000,- kosten geen goed
keuring meer vereist door 
het R ijk. De beslissing wordt 
nu genomen door de Gemeen
te via een bouwkundige. De 
w ijkpost heeft een uitgebrei
de brochure waarin o.a. staat 
welke voorzieningen er alle
maal in een woning aange
bracht kunnen v/orden. Voor 
meer informatie kunt u te
recht b ij de wijkpost voor be
jaarden, te l.: 84.43.52, Van 
Boetzelaerstraat 49.

Saskia Stemmerik
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GELD VOOR DE
frederik

Hiernaast ziet u de voorplaat 
van het enkele tientallen pa
gina's tellende "I.S.R.-aanwij- 
zingsplan" dat door de Amb
te lijke  Projektgroep Staatslie
den- en Frederik Hendrik- 
buurt is opgesteld. Het gaat 
hier om een conceptplan, dat 
nog door de gemeenteraad 
moet worden vastgesteld.

Extra geld
Met zo'n "aanwijzingsplan" 
kan b ij het r i jk  extra geld 
worden aangevraagd voor de 
stadsvernieuwing in de buurt. 
En dat is belangrijk , want de 
Gemeente kan de zeer hcge 
kosten die nieuwbouw en ver
betering In de buurt met zich 
meebrengen anders niet beta
len. Het is dus slim om 
zoveel mogelijk alle plannen 
voor nieuwbouw, verbetering, 
herinrichting van straten, u it
breiding van groen, enz. in 
het "Aanwijzingsplan" op te 
nemen; óók als een plan mis
schien nog n ie t helemaal is 
uitgewerkt, o f de uitvoering 
ervan nog onzeker Is. Het 
gaat er dan om , in ieder 
geval alvast geld voor het 
pian te reserveren.
A lle  plannen moeten echter 
wel passen binnen de regels 
van de "Beschikking Geldelij
ke Steun Stadsvernieuwing'', 
die hiervoor door het r ijk  
zijn vastgesteld {ook wel 
" in terim  Saldo Regeling ge
noemd).

Waarvoor
Op het kaartje hiernaast Is 
aangegeven voor wélk gebied 
de aanwijzing to t stadsver
nieuwingsgebied zal gelden. 
Niet voor alle plannen binnen 
d it gebied zal geld worden 
aangevraagd, omdat via ande
re regelingen de financiering 
a l rond is. . ,
D it geldt voor de woningbouw

hendrikbuurt

Aanwijzing
lot Sïadsvernieuwingsgebied 
krachtens do Beschikking 
Geldelijke Steun 
Stadsvernieuwing
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op het "Kermisterrein"aan de 
Jan van Galenstraat, voor de 
woningbouw In het blok aan 
het Frederik Hendrikplant- 
soen waar nu de eerste 
nieuwbouw staat, voor de 
woningbouw ter plekke van 
"Garage Rob" aan de Frede
rik  Hendrikstraat, en voor 
enkele plekjes voor jongeren- 
huisvesting.

Opgenomen plannen
Voor een heleboel andere 
plannen wordt wel extra geld 
aangevraagd. Zo wordt er 
geld gevraagd voor de sloop 
en niewbouw van woningen 
aan he t'F rederik  Hendrik-

plantsoen in het blok tussen 
de Lodewijk Trip- en de 
Gerard Schaepstraat, voor 
een nieuwbouwprojekt in de 
van Houweningenstraat en 
voor nieuwbouw van enkele 
woningen ter plekke van café 
"Vuurvogel” , in de kenende
4 jaar zullen op deze 3 plek
ken in totaal ca. 81 oude  wo
ningen worden gesloopt en ver- 
vangen door ca. 77 nieuwe 
woningen.
Verder wordt er geld aange
vraagd voor de nieuwbouw 
van ongeveer 100 woningen, 
een bejaardenverzorgingshuis 
en een stukje groen op het 
"W erfterrein" aan de van
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Reigersbergenstraat. Ook 
wordt er geld aangevraagd 
voor de verbouw to t 53 woon
eenheden van het grote 
bedrijfsgebouw van boekbinde- 
r i j  Paardekoper" aan de Gillis 
van Ledenberghstraat dat de 
Gemeente te koop is aange
boden. Op het naastgelegen 
terre in zullen dan ook nog 
ca. 40 nieuwe woningen 
gebouwd kunnen v/orden {de 
bestaande woningen aan de 
Gillis van Ledenberghstraat 
blijven daarbij allemaal ge
handhaafd).
Het is echter nog v r ij onze
ker o f bovengenoemde twee 
plannen ack werkeli|< kunnen 
worden uitgevoerd. Naast de 
hoge kosten voor verplaatsing 
van de bestratingswerf vormt 
in beide plannen ook de 
beperking van het totaal aan
ta l woningen dat Amsterdam 
van het r ijk  mag bouwen een 
probleem.

Aankoop verbetering
Minstens zo beiangrijk  Is de 
verbetering en instandhouding 
van de bestaande woningvoor
raad in de buurt. In het aan- 
wijzingsplan wordt geld aan
gevraagd voor de aankoop en 
verbetering van ca. 1900 wo
ningen In de komende 6 jaar. 
Deze 1900 woningen vormen 
ongeveer de h e lft van alle 
particuliere huurwoningen in
de buurt. Op grond van deze 
aanvraag hopen we via een 
hiervoor geldende regeling in 
aanmerking te komen voor 
een subsidie van ƒ10.000,- 
per woning b ij aankoop en 
het beheer van deze wo
ningen b ij de gemeente of 
een woningbouwvereniging.

Woonomgeving
Behalve plannen voor nieuw
bouw en verbetering van wo
ningen worden er ook een 
aantal plannen opgevoerd 
voor verbetering van de 
woonomgeving. Er is bijvoor
beeld geld aangevraagd voor

oe eventuele aankoop van 
bebouwing en aanleg van een 
gemeenschappeli)<e tuin op 
enkele binnenterreinen, voor 
de verbetering van de ver
keerssituatie op het Hugo de 
Grootplein en voor de herin
richting van een aantal woon- 
straten. In een aantal straten 
wordt voorgesteld d.m.v. 
snelhei dsremmende maatrege
len het doorgaande verkeer 
zoveel mogeii^< te weren, 
waardoor deze straten vei
liger worden. Voor de Jacob 
Catskade, de Amaliastraat en 
de le  en 2e Hugo de 
Grootstraat wordt geld 
gevraagd om de stoep wat te 
verbreden en hier enkele z lt- 
en speelplekken te maken.

Bilderdijkpark
Verder wordt er geld ge
vraagd voor de verbetering 
van het van Qldenbarneveldt- 
plein en de verbetering en 
uitbreiding van het Bilderdijk
park. In deze uitbreiding van 
het park is ook de bouw van 
een nieuwe basisschool {ter 
vervanging van de 
Potgieterschool en de kleuter
school De Bonte Specht) en 
een riieuwe plek voor de be
staande speeltuin opgenomen. 
Als de plannen voor het w erf

terre in doorgaan, dan zal een 
voetgangersbrug het groen op 
het w erfterre in en het park 
gaan verbinden to t een 
enkele groenvoorziening voor 
de buurt.
Voorts wordt er geld aange
vraagd voor de aanleg van 2 
trapveldjes b ij de school op 
het Kermisterrein en een 
voet en fietsersbrug over het

Oostelijk Marktkanaal om de 
school en de woningen op het 
Kerm isterrein beter vanuit 
de Staatsliedenbuurt is te 
bereiken.

Voorzieningen
Tot slot wordt ook geld aan
gevraagd voor enkele voor
zieningen in de buurt. A lle r
eerst voor de verplaatsing 
van de speeltuin ln het 
Bilderdijkpark. Ten tweede 
voor allerle i aktiv lte iten  voor 
in de buurt wonende bejaar
den b ij het te bouwen 
bejaardenverzorgingshuis. En 
ten derde voor een jongeren- 
voorzieningen In de buurt.

Verdere procedure
B ij elkaar bedragen de door 
het R ijk b ij te  passen 
tekorten op a lle plannen en
kele tienta llen miljoenen gul
dens. Voordat het R ijk 
akkoord gaat Z3l eerst heel 
krities bekeken worden o f o- 
veral geld voor gereserveerd 
moet worden. Het geld voor 
de plannen waarmee het R ijk 
Akkoord gaat, zal in het 
stadsvernieuwingsfonds wor
den gestort. H ieru it zal het 
geld voor de projekten in de 
Frederik Hendrikbuurt komen. 
Maar voordat het aanwijzings-

plan kan worden ingediend b ij,

Gemeenteraad moeten wor
den vastgesteld. Nog voor 
deze vaststelling van het aan- 
wijzingsplan in de raad orga- 
niseerd de Ambtelijke 
Projektgroep over d it plan

Vervolg op pag. 22

BUURTVERGADERING
over de nieuwbouw op dinsdag 6 maart om 

20.00 uur in de Frederik Hendrikschool 
aan het van Oldenbarneveldtplein
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Ingezonden mededeling

AMBTELIJKE PROJEKTGROEP
Omdat er b ij stadsver
nieuwing zoveel komt k ijken 
voor je kunt beginnen met 
het vernieuwen en verbeteren 
van een buurt heeft de Ge
meente aan het eind van de 
zeventiger jaren voor alle 
stadsvernieuwingsbuurten een 
Projektgroep ingesteld. In 
een projektgroep werkt een 
groot aantal ambtenaren van 
verschillende diensten en af
delingen van de Gemeente 
samen aan de stadsver
nieuwing.
De projektgroep heeft de op
dracht er voor te  zorgen dat 
a lle verschillende diensten, 
bedrijven en afdelingen zo 
goed en zo snel mogelijk 
v/erken aan de stadsvernieu
wing en ervoor te zorgen dat 
de plannen voor de stadsver
nieuwing gemaakt worden in 
goed overleg met de buurt. 
De projektgroep wordt geleid 
door een projsktgroepvoorzit- 
te r en een projektgroepsekre-

Vervolg van pag. 21
een buurtvergadering op 
dinsdag 6 maart om 20.00 
uur in de Frederik Hendrik- 
schoo)(hoek Frederik Hendrik
straat van Oldenbarneveldt- 
pleln. H ier kunt u vragen 
stellen en uw mening geven 
over de in het aanwij- 
zingsplan opgenomen plannen, 
zodat daar b ij de vaststel
ling van het aanwijzingsplan 
door de Gemeenteraad nog 
rekening rnee kan worden ge
houden. Tot aan deze buurt
vergadering lig t het con- 
cept-aanwijzingsplan te r inza
ge b ij de buurthuizen "De 
Reiger "  en ' t  Trefpunt," en 
het Wijkcentrum  en de Voor
post in de Van Hallstraat.

Ambtelijke projektgroep 
Staatslieden- en Fred.Hern  
drikbuurt
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taris. Z ij hebben administra
tieve ondersteuning van een 
kontaktsekretaresse.
De projektgroep Staatslieden- 
en Frederik Hendrikbuurt 
gaat vanaf maandag 5 n-aart 
a.s. spreekuur houden in de 
buurt. Dat zal plaatsvinden 
in de Voorpost, Van Hall
straat 611. Elke maandagmid
dag van 14.00 -  17.00 uur zul
len de voorzitter, sekretaris 
en enkele leden van de pro
jektgroep aanwezig zijn. T ij
dens het spreekuur kunt u 
langskomen met vragen, i-  
deeën, suggesties, klachten 
etc.

Voor wat
Waarvoor kunt u o.a. terecht 
b ij de projektgroep? 
Bijvoorbeeld met vragen over
-  de nieuwbouw- en verbete
ringsplannen;
-  de inrichtingsplannen voor 
straten en pleinen;
-  op welke wijze u b ij de 
■plannen betrokken kunt wor
den;
- over stadsvernieuv/ing in 
het algemeen, aanschrijvingen 
verwerving, bestemmingsplan
nen;
- partikuüere woningverbete
ring;
- subsidieregelingen.
- etc.

Spreekuren
Het is n ie t de bedoeling de 
bestaande spreekuren te la
ten vervallen. Voor de zeker
heid noemen we deze spreek
uren nog eens:
- Dienst Bouw- en woningtoe
zicht, afd. vernieuwbouw. 
Spreekuur dagelijks van 
15.30-17.00 uur in de Voor
post, Van Hallstraat 611. U 
kunt hier terecht voor indivi
duele klachten over het on
derhoud van uw woning en in
lichtingen over aanschrijvin

gen.
-  Gemeentelijke Dienst Her
huisvesting
Stadsvernieuwingsspreekuur: 
elke woensdagmiddag van
16.00-17.45 uur In de Voor
post, Van Hallstraat 611.
U kunt hier terecht voor indi
viduele vragen, problemen o-

ver de herhuisvesting rond de 
stadsvernieuwing.
-  Buro Bestuurscontacten -  
Voorpost
Spreekuur op maandag, 
woensdag en vrijdag van
10.00-13.00 uur. Voorpost, 
Van Hallstraat 611.
U kunt hier terecht voor indi
viduele en algemene vragen 
en klachten over alles wat de 
Gemeente aangaat.
De projektgroep hoopt met 
het instellen van het spreek
uur, vooruitlopend op de ver
huizing naar de buurt, alvast 
een kortere weg tussen bewo
ners en ambtenaren te be
werkstelligen. Ervaringen in 
andere stadsvernieuwingsbuur
ten rnet zo'n spreekuur zijn 
hee! gunstig.
U kunt de projektgroep ook 
telefonisch bereiken op te le
foonnummer 552.2655. Voorlo
pig zijn we nog gehuisvest in 
het Spinhuis, O.Z. Achter
burgwal 185, Amsterdam

Dick te r Berg, 
voorzitter projektgroep 

Marcel Niewold 
sekretaris projektgroep



tiende jaargang nummer twee

KINDERSPULLETJESMARKT
Wegens groot succes: voor de 
elfde maal: kinderspulletjes- 
markt op maartdag 19 maart 
van 9.30 - 11.30 uur In buurt
huis ' t  Trefpunt.
Enkele aktieve moeders stel
len u in de gelegenheid om 
nette, nog lang niet versieten 
kinder kleertjes (0 to t 12 
jaar), speelgoed, baby-arti- 
kelen, fietsstoeltjes enz enz. 
te komen kopen voor leuke 
lage prijzen.
Als u zelf nog spulletjes hebt 
om te verkopen, kunt u die 
op vrijdag 16 maart tussen
9.00 en 10.30 uur inleveren 
b ij buurthuis 't  Trefpunt. 
Maar lees dan wel even eerst 
zorgvuldig de volgende spelre
gels:
-  Alleen schone, mooie én 
hele spullen en géén specifie
ke winterkleding.
- Op ieder artike l stevig een 
papiertje bevestigen met uw 
naam, de prijs (zo laag moge
lijk !) en eventueel de maat.
-  Alles wat opgehangen kan 
worden, aan een hangertje in
leveren (dat k r ijg t u later 
weer terug).
- Alles in een doos en daarop 
een papier met uw naam, 
adres en telefoonnummer, 
een bank/girorekeningnummer 
(u k rijg t uw geld overgé- 
maakt) en of we de n iet-ver- 
kochte spullen aan een goed 
doel mogen geven.

-  Uw niet-verkochte spullen 
kunt u alleen op dinsdagmor
gen 20 maart weer ophalen 
tussen 9.30 en 10.30 uur. De 
rest wordt daarna meteen 
weggebracht.
- voor eventueel zoekgeraak
te spullen z ijn  w ij niet ver-

Van maandag 5 maart to t en 
met donderdag 8 maart orga
niseren we aktiv lte lten  voor 
kinderen van 6-10 jaar. 
Maandag beginnen we om 1 
uur en gaan we schaatsen op 
de Jaap Edenbaan. Wil  je Je 
van tevoren opgeven? We 
zijn om 5 uur terug. Neem je 
je tram kaart mee en het kost 
twee piek.
Dinsdag gaan we naar Artis, 
we gaan om 11 uur weg en 
zijn orn ha lf 5 terug, neem je 
brood en tram kaart mee. Het 
kost twee gulden en het is 
handig als je je van tevoren 
aanmeldt.
Woensdagmiddag gaan we of 
naar hët Tropenmuseum juni
or (speciaal voor kinderen) of 
naar- het theater. Daarover 
hoor je nog iets op school. 
Donderdagmiddag blijven we 
In het buurthuis, wat we 
gaan doen Is nog een verras
sing. Het kost dan niets.
Van 2 to t 4 uur.

antwoordelijk .
We hopen dat het v/eer een 
succes wordt, dan kunnen 
we het in het najaar weer 
doen. Tot ziens op maandag 
19 maart

Ineke Hupkes, 84.53.86

Wil je nog iets weten, bel 
dan naar Lia in buurthuis 't  
Trefpunt, telefoon 84.24.73. 
Als er ouders zijn die mee 
v/itien helpen, hoop Ik dat ze 
even w illen bellen. Groetjes 
van Lia. En als je ze lf nog I- 
deeën hebt, laat het me dan 
horen.

E.H.B.O.
In buurthuis ’t  Trefpunt 
wordt, b ij voldoende deelna
me, een cursus EHBO georga
niseerd. Deze vindt plaats op 
maandagavonden, te  beginnen 
op 12 maart, 's avonds van
20.00 uur to t 21.30 uur. De 
cursus bestaat u it tien  bijeen
komsten en kost ƒ 50,-. L ijk t 
d it u wat? Geef u dan snel 
op b ij Ria Koopman, p/a 
buurthuis ' t  Trefpunt, 3e Hu
go de Grootstraat 5, te l.: 
842473.

KROKUSVAKANTIE

>  GROENTEN MELK, 
BROOD, KAAS, 
FRUIT EN EIEREN

DE VOEDINGSWIJZER

HUGO DE TOT Z IENS
GROOTPLEIN 20

a lles van biologlisch-dynamische kwaliteit
dinsdags gesloten \ ---------------------------------------i-----------------_
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Cafe HOUFFELAAR=  T 3d ^ - j ^ i £ U a jÉ3a

hoek
Nassaukade 
2e Hugo de 
Grootstraat

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag:
LEVENDE MUZIEKr  r—  U U V I —IN L /L - lv IV .;/

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.

Tweede Hugo de Grootstraat 9 0 2 0 - 8 4 5 8 2 2

NU OOK------ HELE KIPPEN !! !

sn ack b a r 
DE 2 e HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

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

Hifi S m a  - W&>MN W-ViDÉO«£QÊ!>efcJ -


