
 __________

Buurtkrant
H ugo de Groot
TI ENDE JA A R GA N G NUMMER DRIE MAART 1 9 8 4



DAMES EN 
HEREN FIETSEN
zeer solide, terugtraprem én 
handrem, kleuren blauw en 
zilver.

NU SLECHTS f1 9 8 ,-
3 jaar garantie,
twee gratis servicebeurten.

Oma fiets
Hoi), kw aliteit, kleur rood, 
blauw, lila, zwart en wit.

nu slechts f 298,-
Opa fiets
Holl. kw aliteit, 28" wielen, 
zwart, w it, rood en blauw.

tijdelijk slechts f 298,-
Dames en 
herenfietsen
zeer solide, kompleet gemon
teerd, Inkluslef licht, terug
traprem, handpomp, pakket- 
klem etc. ü  hoeft dus niet te 
sleutelen, nergens voordeliger

f 198,- 
Crossfietsen
niet kapot te krijgen,

Sportfietsen
dames- en herenmodel, 5 ver
snellingen Simplex, ook in 
ivoorwit. Adv. prijs ƒ 549,-

bij ons f 339,— 

Racefietsen
geheel compleet, 10 versnel
lingen. Simplex

slechts f 359 ,- 
Vouwfietsen
z.g. deelfietsen, ijzersterk 
(voor camping, vakantie en 
stadsverkeer), 20 Inch en 24 
inch wielen

f 279,-

Alle soorten zadels
o„k leer. v.a. f

Zeer sterke 
beugelsloten

klein f 15,- 
groot f 20,-

Onderdelen
Stevige voetpompen

van ƒ  24,75 voor f 9,95
Buitenbanden
zwart en wit 26 x 1 3/8

f 9 ,- 
Stevige standaards
alle maten

f 5,50
Verder: assasloter, kinderzit
jes, crossbanden, handpom
pen, reparatiedozen, snelbin
ders, trappers

Sterk in prijs verlaagd
Donderdagavond to t 9 uur 
koopavond.
Ook maandagmiddag open.

16 inch wielen f 189,— Binnenbanden
alle maten

.20 Inch wielen f1 9 8 ,-  f 5 , -

GROENO
RIJWIEL

LEVERING RECHTSTREEKS.................

VAN FABRIEK /IMPORTEUR AAN KLANT
IMPORT

2e HUGO DE GROOTSTR 18 AMSTERDAM
(verlengde van de Jan van Galenstr. nabij de Nassaukade)
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Buurtkrant Hugo de Groot

WEIGEREN WEIGEREN WEK

f S s*Betaal niet mee aan 
de Cruise en Pershing twee

BETAAL NIET MEE 
aan kruisraket
en

C*Ü1SE EM

pershing twee

29 Oktober 1983 is alweer 
eer» tijdje geleden. 550.000 
Mensen in Den Haag tegen 
nieuwe atoomraketten. Hoe 
gaat het verder?

Betaal niet
Landeli)k hebben personen 
van het IKV (interkerkelijk 
Vredesberaad), Stop de 
N-bom, Vrouwen voor Vrede, 
Kerk en Vrede, Vereniging 
Dienstweigeraars en de Be
weging Weiger Defensiebelas- 
ting het In itia tie f genomen 
voor de aktie 'Betaal Niet 
Mee'
De bedoeling is dat u ƒ 5,72 
of een veelvoud daarvan (er 
zouden 572 raketten in Euro
pa moeten komen) inhoudt op

de belasting die u betaalt. 
Dat kan gebeuren bij de in
komstenbelasting, de BTW op 
de GEB-rekening, de motorij- 
tulgenbelasting, etc. Meteen 
na 29 oktober hebben al zo'n 
800 Amsterdammers gerea
geerd. Dat aantal is groeien
de.

Haken en ogen
Er zitten natuurlijk nogal 
wat haken en ogen aan zo'n 
aktie. Vragen die u hierover 
heeft zullen aan de orde kun
nen kcmen op de buurtbijeen
komst van 6 april (zie hieron
der).
Lede n  van het Vredesplat- 
form in onze buurt hebben 
een prijsvraag uitqeschreven

BUURTVREDESFEEST
Vrijdag 6 april om 20.00 uur in ’t Trefpunt 

Presentatie van de plannen 
Diskussle over Betaal Niet Mee 

Toneel
Prijsuitreiking 
Levende muziek

met het onderwerp:
"Wie maakt het mooiste of 
origineelste ontwerp voor een 
bord (2 x 5 m) in het Frede- 
rik Hendrikplantsoen (daar 
v/aar vroeger de tram om
heen reed) tegen de komst 
van weer nieuwe atoomwa
pens".
H et b lijft echter niet beperkt 
tot dat bord.
De deelnemers aan de prijs
vraag mogen ook ontwerpen 
maken voor andere plaatsen 
in de buurt. Daarnaast kun
nen er ook ontwerpen voor 
affiches worden gemaakt.
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tiende jaargang nummer drie

3EREN WEIGEREN WEIGERE1
SPREEKUURGROEP

Het huurcomité heeft, zoals 
u misschien nog weet, vorig 
jaar spreekuren georganiseerd 
om buurtbewoners te helpen 
hun huurverhoging van 1 juli 
te weigeren. Er zitten nog 
al wat haken en ogen aan het 
weigeren van de huurver
hoging, een goed advies Is 
vaak goed op zijn plaats.
Ook dit jaar worden alle 
huurders geconfronteerd met

Iedereen kan meedoen. For
mulieren zijn verkrijgbaar bij 
de buurthuizen.
U iterlijk 30 maart moet uw 
ontwerp af zijn. u kunt het 
inleveren bij buurthuis De 
Reiger of bellen met Willem  
Kwekkeboom/Marianne Swank 
huisen (834059), Douwe de 
Jong (827581) of Jeroen 
Huising <(842172).
Z ij wülen de ontwerpen pre
senteren op een feestelij<e 
bijeenkomst op 6 april In 
buurthuis 't Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5

een huurvertioging en weder
om organiseert het huurkom- 
m itee spreekuren cm u met 
raad endaad bij te staan, wij 
zoeken uitbreiding van onze 
spreekuurgroep cm het 
spreekuur te doen.
Hiervoor organiseren we scho- 
Hngsavonden, die gehouden 
worden op de donderdagen 26 
april, 3 mei, 10 mei om
20.00 uur in buurthuis de Rei
ger.

Belastingspreekuur
Tevens is het onze bedoeling 
een belasting spreekuur te  be
ginnen. Het belastingformu-

Op 16 februari zijn in de Rei
ger enkele homo’s uit de Hu
go de Grootbuurt bijeen ge
weest.
Doel was om eens te praten 
over wat je als homosexuele 
buurtbewoner verwacht van 
en zou kumen vinden in je ei
gen buurt en buurthuis.
Van de 10 mannen, die zich 
hadden aangemeld zijn er zes 
gekomen. Het was een zoe
ken naar; "wat heb Je met el
kaar gemeen, maar ook wel
ke verschillen en verschillen
de ideeën zijn er?".
De volgende gedachtes zijn 
geopperd:
-  soosavonden (met hetero's;
-  uitnodigen van sprekers;
- informatie geven over ho
mo sexualiteit;
-  gewoon jeze lf zijn in de 
buurt en het buurthuis, bij
voorbeeld op de aktiviteiten  
die er al zijn;
-  je aktief opstellen, je plek 
opeisen.

lier wordt steeds ingewikkel
der voor steeds meer mensen 
met name voor ouderen. Het 
leek ons een goed Idee als 
buurtbewoners elkaar hier
mee zouden helpen. Scho- 
lingsavonden voor het 
belastingspreekuur zullen in 
september of oktober georga
niseerd worden.
Heeft u belangstelling om 
aan het huurspreekuur en/of 
belastingspreekuur mee te 
werken bel dan met buurthuis 
de Reiger, te l: 845676.

We hebben nog geen beslui
ten genomen. Een ieder zou 
er nog eens over nadenken en 
om verder te  praten hebben 
we voor donderdag 22 maart

een nieuwe afspraak gemaakt. 
De bijeenkomst begint weer 
om 8 uur inde Reiger, Van 
Reigersbergenstraat 65. Heb 
je interesse? Bel dan de 
Reiger 84.56.76, vragen naar 
Ruud van D ijk of kom langs.

HOMO-BIJEENKOMST



Buurtkrant Hugo de Groot

KORT GEDING

Achterstallig onderhoud 
via rechter afgedwongen

Op 20 februari was het zo
ver. De recbter behandelde 
het kort geding dat een aan
tal mensen in de buurt had 
aangespannen. H ij besliste 
dat alle klachten binnen 2 
maanden verholpen moeten 
zijn. Voor elke dag na die 
twee maanden dat h ij niets 
doet, moet de eigenaar 
ƒ500,- per etage als dwang
som betalen.
Succes dus voor de bewoners 
die na jaren huurverhoging 
weigeren, nu wel eens iets 
aan hun klachten gedaan wil
den zien worden. We gingen 
langs b ij een van de bewo
ners, h ij was vanaf het begin 
bij de aktie betrokken. 
Achmed El Yakhlifi woont 
sinds oktober '81 in de 3e Hu
go de Grootstraat. Ondanks 
vele brieven aan drie achter
een volgende huisbazen is 
zijn dak blijven lekken, laten 
zijn muren nog steeds vocht 
door en b lijft er water via de 
bovenkant van zijn raamkozij
nen binnenkomen. Verrot 
hout en donkerbruine vlekken 
op het behang bewijzen zijn 
gelijk.
A l  die brieven bebben dus 
niets geholpen?
Nee in het begin verwachtte 
ik er wel wat van maar er 
gebeurde nooit iets. De eer
ste huisbaas beloofde mijn 
klachten te zullen verhelpen 
maar daar heb Ik nooit Iets 
van' gemerkt. Enkele maan
den geleden is er eenaanne- 
mer hier geweest die alles 
heeft bekeken en ópgescbre- 
ven maar ook die is nooit te
rug geweest.
Had je bouw en woningtoe
zicht (B&W ) ook ingelicht? 
Toen ik hier kwam wonen, 
zat er al een aanschrijving 
op deze woning. Ze wisten 
dus wat er aan mankeerde. 
Er is een paar keer iemand

van B&W geweest en die zei
den dat ze kontakt met de ei
genaar op zouden nemen om
dat het zo niet 'langer kon, 
maar ja. Tot nu toe is alleen 
de electra vernieuwd.
Kreeg je er niet'een beet
je genoeg van?
Ja natuurlijk, maar elke keer 
als je een brief schreef dacht 
je dat er wel wat zou gebeu-  
ren. Ik heb wel vanaf het be
gin geweigerd om de jaarlijk
se huurverhoging te  betalen, 
maar daar wordt je huis ook 
niet droger van .
En ZO ten Je tot het kort 
geding gekomen?
Ik ben naar buurtbuis de Rei
ger gegaan en daar hebben 
mensen van het huurcomlté 
en bet opbouwwerk me ver
teld wat ik 2oal 
kon doen, zo kwamen we bij 
het kort geding. Er zijn toen 
een aantal andere mensen uit 
de buurt bijgekomen die ook 
ernstige klachten hadden en 
samen z ljn we toen verder 
gegaan. Een advokaat van 
het kollektief in de Staatslie
denbuurt heeft toen de waar
schuwingen aan de eigenaars

verstuurd en het kort geding 
voorbereid. Er was een waar
borgsom voor het geval ie
mand zou verliezen en omdat 
ik te weinig verdien kon ik 
gratis rechtshulp krijgen. De

WAT VOOR W
Het team algemeen maat
schappelijk werk Staatslie- 
den/Hugo de Grootbuurt is 
uitgebreid.
We zijn hier blij mee en ho
pen nu meer te  kunnen bete
kenen voor buurtbewoners, 
w ij zoeken nog naar kan
toorruimte in de buurt en 
stellen het op prijs dat "De 
Reiger" ons gelegenheid 
geeft spreekuren te  houden.
U kunt een van ons daar spre
ken op dinsdag tussen 2 en 3 
uur en op donderdag tussen 
10.30 en 12.00 uur.
Telefonisch zijn we bereik
baar op vrijdag tussen 12 en 
13 uur. Tel.: 75.07.51.
Berichten kunnen eventueel 
doorgegeven worden op maan
dag tot en met vrijdag van 9 
to t 12 uur, tel.: 73.07.51.
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huisbaas moet nu omdat hij 
verloren heeft de kosten van 
het rechtsgeding betalen. En 
nu dus maar afwachten hoe 
snel hij gaat beginnen.
Je hebt er in ieder geval 
geen spijt van dat Je het 
viel een kort geding gepro
beerd hebt?
Nee, want het b lijkt dat het 
toch De enige manier is om 
een aantal huisbazen aan het 
werk te zetten. Vaak begin
nen ze al als ze horen dat je 
een kort geding wilt begin- 
nen- Ivo Denisse

Als u ook aan de mogelijk
heid van een kort geding zit 
te denken, ga dan eens naar 
het Huurcom ité of een van 
de buurtopbouwwerkers.
Ze zitten alletwee in buurt
huis de Reiger, v. Reigers- 
bergenstr. 65. tel: 845676 
Een andere mogelijkheid is 
het advokatenkollektief Staats 
liederbuurt in de eerste Nas- 
saustraat 17.

AMNESTY INTERNATIONAL
SJTSJARANSKI
Onze adoptiegroep van Am- 
nesty International vraagt u 
een brief te schrijven voor 
de door ons geadopteerde 
gevangene Anatli Sjtsjaranski 
in de Soviet-Unie.
Anatoli Sjtsjaranski is een 35 
jaar oude Joodse wiskundige. 
H ij was lid van een 'Helsinki 
groep' (een groep mensen die 
naging of de Soviet-Unie de 
mensenrechten eerbiedigde, 
zoals in de Slotakte van 
Helsinki verklaard was). 
Bovendien was hij lid van de 
Soviet-Joodse beweging voor 
het recht op emigratie. In 
1977 werd h ij gearresteerd 
en in 1978 veroordeeld we
gens "verraad" en 
"Anti-Soviet agitatie en 
propaganda". H ij kreeg 3 jaar 
gevangenisstraf en 10 jaar 
opsluiting in een werkkamp. 
Volgens Amoesty Internatio
nal is Sjtsjaransky In werke-

ERK?
In de Koperen Knoop worden 
nu twee spreekuren gehou
den, daar zijn we bereikbaar 
op maandag tussen 2 en 3 
uur en woensdag tussen 10.30 
en 12.00 uur, tel.: 86.56.06. 
Uiteraard kunnen ock buiten
landse buurtbewoners van de
ze spreekuren gebruik maken. 
Degenen die uitsluitend Turks 
spreken kunnen telefonisch 
kontakt opnemen met Leyla 
Kirmani, maandag tussen 10 
en 12 uur en woensdag tussen 
11 en 12 uur, te l.: 71.99.24.
In een volgende buurtkrant 
willen wij graag meer 
vertellen over maatschappe
n s  werk. Nu willen we het 
kort houden en zeggen dat u 
bij ons terecht kunt met vra
gen die bijvoorbeeld te ma
ken hebben met onvrede In

leef- of werksituatie.
Wij kunnen Informatie geven 
en met u samen zoeken op 
welke manier verbeteringen 
tot stand kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,

Sla Horst, 
Leyla Kirmani, 

Didi van Iersel-Pronk 
Erik Beemster, 
DIny Wijhenke.

Türkiyeliler iç in 
konuşma saatieri:

Bu konujma saatleri telefonla 
yapllmaktadlr ve HoJlandaca 
konu^amiyanlar icindir. Tel: 
719924
adres: J.J.Viottastraat 35
Amsterdam
gün ve saatleri.
Pazartesl gülerl saat 10-dan 
12.ye
Carsamba günleri saat 
ll.dden  12.ye kadardir.

lijkheid veroordeeld omdat 
hij het recht de mening te  ui
ten over mensenrechten en 
het recht om te emigreren 
verdedigde.
Sjtsjaranski's gezondheidstoe- 
stand is heel verontrustend. 
De omstandigheden in de ge
vangenis waar hij verblijft 
zijn slecht.
Het is daarom van het groot
ste belang om nu te schrijven 
voor Anatoli Sjtsjaranski. 
Richt uw brief aan:
SSSR
Moskva
Kremi
Generalnomu Sekretaryu TsK 
KPSS
K.U. Tjernenko 
U.S.S.R.

VOORBEELD BRIEF
Dear Sir,
I congratulate you on ytxjr 
being elected as the General 
Secretary o f the Central 
Commlttee of the Commu
nist Party of the Soviet Uni
on. Thls might be the mo
ment to consider the 
following.
Mr. Anatoly Scharansky has 
been kept in prison for about 
seven years now for having 
tried to stress the Importan- 
ce of human rights. He did 
not intend to break Soviet 
Law. The pas few years he 
has been suffering such bad 
health, that there is a real 
possibiiity that he may not 
live to  see the end of this 
year. I have heard that it  is 
posslble for a prlsoner to be 
released before the end of 
hls sentence In case of a 
very bad health sltuation. I 
hope that you will agree that 
in this case, this procedure 
would be justified.
1 thank you In advance,

Yours Sincerely,
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K INDERSPULLEN 
MARKT

Wegens groot succes, voor de 
elfde keer, kinderspulletjes- 
m arkt op maandag 19 maart 
van 9.50 -  11.30 uur in buurt
huis 't  Trefpunt.
Enkele aktieve moeders stel
len u In de gelegenheid om 
nette, nog lang niet versleten 
kinderkleertjes (0 tot 12 
jaar), speelgo ed, baby-artlke- 
len, fietsstoeitjes en /, enz. 
te komen kopen voor leuke 
lage prijzen.
We hopen dat het weer een 
succes wordt, dan kunnen we 
het in het najaar weer doen. 
Tot ziens op maandag 19 
maart

Ineke Hupkes, 84.53.86

INTERNATIONALE 
MIDDAG

Wij nodigen iedereen uit om 
op zondag 8 april naar het 
Trefpunt te komen. Samen 
met buurthuis De Reiger or
ganiseren wij een internatio
nale middag. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur. Om half 
twee start het kinderprogram
ma. Voorts een optreden van 
een Noord-Afrikaanse toneel-  
groep, een flamengo-danseres 
en misschien Grupo Stabll. 
lnformatie-stands, tentoon
stelling affiches tegen racis
me en omdat liefde (ook) 
door de maag gaat zijn er 
verschillende gerechten te e- 
ten.
Het programma is nog niet 
helemaal bekend dus let op- 
nader bericht van de buurt
huizen.
Mensen die tijd  hebben 

met de voorbereiding van d 
internationale middag of op 
de dag zelf te  komen helpen, 
zijn welkom.
Voor meer informatie kunt u, 
bellen naar Klaaske of H ilde 
in de Reiger, tel.: 86.56.76 
of L ia in 't  Trefpunt, tel.: 
84.24.73.

K O O K & EETGROEP 
MANNEN

iedere maandag van 
16.30-19.00 uur eten een aan
tal mannen uit de buurt in de 
Reiger met elkaar. Samen be
spreken ze wat er die week 
gekookt wordt, wie de bood
schappen doet, wie er kookt 
en opruimt. Heeft u belang-’ 
stelling om mee te doen, 
geef u dan op bij de Reiger 
(tel: 845676). De kosten zijn 
ƒ6,50 pér maaltijd.

G YMNASTIEK
Gymnastiek Vereniging DOS 
verhuist van de dinsdagavond 
naar de maandagavond In de 
Technische schoot Concordia 
Inter Nos, Van Oldenbarne- 
veldtstraat 56.
De lessen zi jn voor de jeugd 
van half zeven tot half acht, 
oudere jeugd van half acht 
tot half negen en voor dames 
van half negen to t half tien 
's avonds.
De kosten zijn zo laag moge
lijk gehouden: voor de jeugd 
ƒ 48,- per half jaar en  voor 
de dames ƒ 72,- per haff jaar 
De eerste 2 lessen verplich- 
ten u to t niets zod a t u het 
op u gemak kunt uitproberen 
of u het leuk vindt.
Voor verdere informatie kunt 
u bellen naar de volgende da-- v 
mes:

G. Yperna -  11.17.02 
B. Pijl -  71.79.12 
B. van Amelrooy -  11.80.80



V i ER MEI

Net als vorig jaar Is er in de 
Hugo de Grootbuurt een her
denkingsbijeenkomst op vrij
dagmiddag 4 mei, georgani
seerd door de buurthuizen 't 
Trefpunt en Reiger en an
dere buurtorganisaties zoals 
de buurtkrant en het vredes- 
platform. J
Wij zoekerrnog enkeie me- 
dewerk(st)ers voor het inrich-. 
ten van de tentoonstelling 
enz.
Meer informatie bij Margot 
in 't Trefpunt, te l.: 84.24.73 
•of bij Hilde in de Reiger, 
tel.: 84.56.76.

K U N S T & HUISVLIJT

Maakt u thuis wel eens schil
derijen, etsen, lino’s zeef
druk, houtsnedes, coliages, te
keningen, handwerk, boetseer
werk e.a. ?
Vindt u het leuk om dat eens 
aan anderen te laten zien en 
misschien iets te verkopen? 
Neem dan kontakt op met 
buurthuis de Reiger (Marieke 
Korthof) van Reigersbergen- 
straat 65 tel: 845676.

INTERNATIONALE 
EETGROEP 
VROUWEN

Er zijn plannen in de buurt 
om een internationale eet- 
groep voor vrouwen te  begin
nen. Uitwisseling van recep
ten .en samen eten. Belang
stellenden kunnen voor meer 
informatie terecht in de Rei
ger.

Elke vrijdag Jamsession 
met medewerking van:
2 maart: Flower Canal

Shufflers 
9 maart: Mokum Blowers 

,16 maart: Dizzy Doodlers
23 maart: Birds Chasers
30 maart: M idnight Rounders 

entree: ƒ 0,00 
Aanvang: 22.00 uur 
't Geveltje 
Jongerencafè 
Bloemgracht 170 
Amsterdam-Jordaan 
tel.: 020-23.99.83
3 maart: Vagant

11 maart: Chris and Jerry 
17 maart: St. Patricks Night
24 maart: De 2-verdleners 
Entree: ???
Aanvang: 21.30 uur 
' t  Geveltje 
Jongerencafè 
Bloemgracht 170 
Amsterdam-Jordaan 
tel.: 020-23.99.83 

YOGA
Op 14 maart Is er een nieu
we yogagroep gestart. Er is 
nog plaats voor enkele men
sen. De kosten zijn ƒ 50,- 
voor 10 lessen (kan ook in 2 
termijnen betaald worden).
De lessen worden gegeven op 
woensdagavond van 20.45 -  
22.15 uur. Informatie b ij de 
docent Marcel Gazendam tel: 
733406. Opgave b ij Buurthuis 
de Reiger v. Reigersberger 

»tr. 65 tel: 845676.

QURSUSSEN IN HET 
TREFPUNT

In buurthuis ’t  Trefpunt, 3e 
Hugo de Grootstraat 5, zijn 
‘er b ij de volgende cursussen 
nog enkele plaatsen vrij: 

"bloem schikcursus"; les
tijden: dinsdagavonds van
20.00 uur tot 21.30 uur. Kos
ten: tien lessen voor ƒ 100,- 
inclusief bloemen.
- cursus 'Veilig werken rnet 
eiectriciteit"; lestijden: vier 
donderdagmiddagen van half 
twee tot half vier, kosten: 
geen.
-  beginnerscursus "Fotografie 
voor vrouwen"; lestijden: dins
dagavonds van 20.00 uur tot
22.00 uur, kosten: tien lessen 
voor ƒ 65,-
-  "EHBO-cursus", lestijden: 
maandagsavonds van 20.00 
uur tot 21.30 uur, kosten: 
tien lessen voor ƒ 50,-

"Naaicursus"; lestijden: 
donderdagsavonds van half 

r'acht to t half tien, kosten: 
tien lessen voor ƒ 65,- 
Als u in één of meer van de- 
ze cursussen geihteresseerd 
bent, neemt u dan even kon
takt op met Ria Koopman., 
telefoon 84.24.73.



Buurtkrant Hugo de Groot

INSCHRIJVEN VOOR EEN
DE OPEN GATEN REGELING

Sinds kort is de zogenaamde 
Open Gaten Regeling gewij
zigd. De Open Gaten Rege
ling is een regeling voor on
dermeer de toewijzing van 
nieuwe woningen in stadsver
nieuwingsgebieden. Vroeger 
konden voor nieuwe woningen 
uitsluitend bewoners in aan
merking komen, die in het be
zit van een geldig urgentlebe- 
wijs waren. Nu kunnen in be
paalde gevallen ook buurtbe
woners In aanmerking komen, 
die niet urgent zijn maar al 
geruime tijd  zelfstandig op 
een oudbouwwoning in de 
buurt wonen.
Er is dus sprake van een uit
breiding van de bestaande re
geling.

Wie komen erin
Voor nieuwe woningen in de 
stadsvernieuwingsgebieden ko
men achtereenvolgens in 
aanmerking:
1. De oorspronkelijke bewo

ners van de buurt, die hun 
woning op grond van stadsver
nieuwing moesten ontruimen 
en toen niet in de buurt ge
herhuisvest konden worden.
2. Bewoners uit de buurt, die 
op grond van stadsvernieu
wing urgent zijn.
3. Urgenten, ongeacht waar 
woonachtig, met een medi
sche of sociale Indicatie voor 
een nieuwe of gerenoveerde 
woning in de buurt.
4a. urgenten uit de buurt, 
die terminste 2 jaar urgent 
zijn en tenminste 5 jaar in 
de buurt wonen.
4b. Biajrtbewcners met een 
inkomen beneden de zieken
fondsgrens, die tenminste 
tien jaar zelfstandig op een 
oudbouwwoning in de buurt 
wonen.
4c. Bewoners van 60 jaar en 
ouder met een inkomen 
beneden de ziekenfondsgrens, 
die langer dan 5 jaar ze lf
standig op een oudbouwwo

ning in de buurt wonen. f
5. Overige urgenten, onge
acht waar woonachtig.

Categorie 4
Voor bewoners van de Staats
lieden» en Frederik Hendrik- 
buurt, die naar een nieuwe 
woning willen verhuizen, is 
categorie 4 belangrijk. 
Daarom wordt daar nu nader 
op ingegaan.
Bewoners, die in categorie 4a 
vallen, hebben reeds een 
brief van Herhuisvesting ge
had over de nieuwbouw.
Bewoners uit de categorieën 
4b en 4c moeten zichzelf la
ten inschrijven voor de 
nieuwbouwwoningen. Z ij moe
ten dan voldoen aan de hier
boven gestelde voorwaarden.

Inkomen
D it betekent dat de bewoner 
een inkomen dient te hebben, 
dat beneden de ziekenfonds
grens ligt (voor 1984 ƒ 
47.850,- bruto per jaar).
Zelfstandig bewonen van een 
oudbouwwoning wil zeggen, 
dat men er als hoofdbewoner 
moet v/onen. Onder een oud
bouwwoning wordt verstaan: 
een woning, die vöör 1950 is 
gebouwd, niet ingrijpend is * 
verbeterd en een huur heeft 
beneden de cialmgrens. De 
claimgrenzen zijn: voor een 
éénkamerwoolng ƒ 365,-, ' 
voor een tweekamerwoning ƒ 
479,- en voor een drie- en 
meerkamerwoning ƒ 557,- per 
maand.
De woonduur in de biwrt 
moet blijken uit de gegevens 
van het bevolkingsregister en 
wordt door Herhuisvesting ge
controleerd.

10 jaar zelfstandig op een oudbouwwoning...
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tiende jaargang nummer drie

NIEUWBOUWWONING
JAN VAN GALENTERREIN

Op dit moment worden er 
aan de Jan van Galenstraat 
(het Kermisterrein) nieuwe 
woningen gebouwd. Op het 
kermisterrein blijven voor 
buurtbewoners, die in catego
rie 4 vallen, twee-, drie-,
v ier- en v ijf kamer woningen o-
ver.
Deze woningen worden opge
leverd van maart 1984 tot 
april 1985. De huren van de 
woningen zijn ongeveer: voor 
een tweekamer HAT-eenheid 
ƒ 270,-, van een tweekamer
woning ƒ 360,-, voor een drie
kamerwoning ƒ 400,—, voor 
een vierkamerwoning ƒ 440,- 
en voor een vijfkamerwoning 
ƒ 450,- per maand. Daarnaast 
is, afhankeli$< van de grootte 
van de woning, ongeveer ƒ 
30,- to t ƒ 50,- per maand 
aan bijkomende kosten ver
schuldigd. De eerste huurver
hoging voor deze woningen 
volgt op I  juli 1986. Alle wo
ningen zijn voorzien van een 
individuele centrale verwar- 
mlngslnstallatle.

Inschrijving
Indien u voldoet aan de voor
waarden om als categorie 4b 
of 4c in aanmerking te ko
men voor een nieuwe woning 
dan k u it u zich laten inschrij
ven op het stadsvernieuwings- 
spreekuur, elke woensdag van
16.00 to t 18.00 uur in de 
voorpost, Van Hallstraat 611. 
Of u binnenkort in aanmer
king kcmt voor een nieuwe 
woning, hangt af van het aan
tal Inschrijvingen. Per wo
ningtype (aantal kamers en 
boven- of benedenwoning) 
kunnen grote verschillen be
staan wat betreft de moge- 
lijk heden . Ook wanneer u op

dit moment nog niet aan de 
eisen voor de inschrijving vol
doet, maar in de loop van 
1984 aan alle voorwaarden 
gaat voldoen, kan het zin 
hebben u alvast in te laten 
schrijven. Bij de inschrijving 
moet u meenemen (een kopie 
van) uw laatste huurkwitantie

of bank/giro-afschrijving en 
(een kopie van) uw laatste 
loonstrook.

Gemeente Amsterdam, 
projektgroep Stadsvernieu
wing Staatslieden- en Frede- 
rik Hendrikbuurt. 
januari 1984

11



Buurtkrant Hugo de Groot

WIJKPOST BEJAARDEN
SMALLE BEURS
In januari 1984 is een folder uitgekomen die 
is samengesteld door de Sociaal Raadslieden 
en de Stichttlng Wijkvoorzieningen voor Be
jaarden. De folder heet: Tips voor de smalle 
beurs en is bestemd voor mensen die rond 
moeten komen van een minimum inkomen.
In de folder wordt een overzicht gegeven van 
de bestaande financiele regelingen waar u 
met een minimum inkomen gebruik van kunt 
maken. D it geldt voor mensen met bijstand, 
AWW, WAO en AOW.
Er wordt o.a. informatie gegeven over:
-  Financiele tegemoetkoming bij ziekte;
-  Aanvullende en bijzondere bijstand;

Belast'ing- 
kwijtschelding;
- Pas 65 en 
CJP.
Ouderen kun
nen deze fol
der krijgen op 
de wijkpost 
voor bejaarden 
in de Van Boet- 
zelaerstraat, 
tel: 844352 of 
op het spreek- 
uur in de Rei
ger op dinsdag 
van 11.30u. tot 
13-30 uur.
Verder is de 
folder te  ver
krijgen bij de 
Sociaal Raads
vrouwen in de 
wijk in het B il- 
derdi?<park en 
in de Koperen
Knoop.

UITKERING INEENS
Op het spreekuur van de wijkpost voor bejaar
den krijgen we de laatste tijd veel vragen en 
klachten over het uitblijven van de eenmalige 
uitkering van 1983. De uitbetaling van de 
eenmalige uitkering is erg vertraagd. Als ex
cuus wordt door de Sociale Dienst de poststa
king aangevoerd. Er blijken ook ouderen te  
zijn die intussen een afwijzing hebben gekre
gen van hun aanvraag terw ijl ze de voorgaan
de jaren de eenmalige uitkering zonder pro
blemen hebben gehad.
Als reden voor de afwijzing wordt gesteld 
dat niet alle benodigde gegevens zijn opge

stuurd. Indien u vorig jaar 
wel de eenmalige uitkering 
hebt gekregen en uw inkomen 
is hetzelfde gebleven dan 
heeft u natuurlijk ook dit 
jaar recht op een uitkering. 
Ontvangt u een afwijzing dan 
moet u in ieder geval een be
zwaarschrift indienen. Als u 
moeite hebt met het opstel
len van een bezwaarschrift 
dan kunt u op het spreekuur 
van de wijkpost hulp krijgen. 
Als u niet bij ons kunt komen 
kunt u ook telefonisch kon- 
takt met ons opnemen 
(844352)..

wijkpost voor bejaarden, 
Saskia Stemmerik

DE WIJKZUSTER
Een maand geleden overleed de man van 
Mevr. F. Samen met de wijkzuster had zij 
hem tot zijn dood toe thuis verpleegd. Nu 
Is er het verdriet, de leegte en de pijn. 
Om Mevr. F . te steunen bezoekt de w ijk
verpleegster haar regelmatig. Mevr. F. 
praat over haar angst. Z ij ziet haar man 
nog vaak thuiskomen, net of hij er nog is. 
Dat maakt haar bang. Misschien wordt ze 
we! gek denkt ze. Mevr. F. heeft niet veel 
zin in eten, van slapen kcmt ook niet veel 
terecht. De wijkzuster probeert Mevr. F. 
te helpen door haar de gelegenheid te ge
ven over haar verdriet te praten. Ze ver
te lt Mevr. F. dat reakties als de hare heel 
normaal zijn als je zo’n groot verlies hebt 
geleden. D it is een klein voorbeeld van 
wat wij voor u kunnen doen in zo'n perio
de van rouw. Als u vragen heeft belt u ons 
of komt u langs.
Wijkverpleging, Rcmbout Hogerbeetsstraat 
70, tel: 867908. Spreekuur van 13 to t 14 u.

INZAMELEN VOOR NICARAGUA
De komende zomer gaan er 
v/eer een aantal Amsterdam
mers en misschien weer een 
paar buurtbewoners naar 
Nicaragua. Er kunnen weer 
allerlei hulpgoederen mee. 
K ijkt u eens rond op zolder

of in huis of u niet iets kunt 
missen. Bijvoorbeeld allerlei 
gereedschap, tangen, sleutels, 
zagen. D It gereedschap wordt 
dan opgeknapt door de men
sen van Gered Gereedschap. 
Oude naaimachines z i jn  ook

heel welkom. Deze kunnen 
worden gerepareerd door het 
Naaimachine kollektief.
Heeft u Iets van onze gading, 
neem dan kontakt op met. 
buurthuis de Reiger, tel.:
84.56.76. Vragen naar Anneke
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tiende jaargang nummer drie

voor al uw 

AUTOSCHADE’S auto vroon ©#V-A-G
VW AUDI DEALER •  VERKOOP •  SERVICE 

•  ONDERDELEN •  SPUITERIJ •  PLAATWERKERIJ 

•  VERZEKERINGEN •  FINANCIERINGEN. #
Lod. v. Deysselstr. 77 HAARLEMMERWEG 337 Donker Curtiusstr.6 - 8  

tel. 116715 teL 825785 tel. 869611

SPECIALIST IN:

| Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

TeL 18.47.71

terstond hulp na overlijden 
gelegenheid tot opbaring

HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

DE VOEDINGSWIJZER >  g ro e n te n  m elk,
----------------------------------------------------------BROOD, KAAS,
HUGO DE 
GROOTPLEIN 20

dinsdags gesloten

TOT ZIENS FRUIT EN EIEREN 

van biologisch-dynamische kwaliteit
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Waar vind 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

het hele assortiment levensmiddelen 

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

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel.: 84.58.63

zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:

M ilte n b u rg  
Banketbakkerij

Frederik 

Hendrikstraat 90

tel. 824498

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De Clercqstr.



tiende jaargang nummer drie

SPECIAALZAAK 
Fijne vleeswaren en Kaas

Hele camembert 2,95 
Kipfilet, 100 gr 1,29

2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62

Nu ook brood 
van de warme bakker

NU OOK------ HELE KIPPEN 11 t

snackbar 
DE 2e HALTE

FRED . H E N D R IK S T R A A T  51  T E L : 8 4 5 1 0 6

GEOPEND : 
alle dagen van half 12 -  24 uur 
’s maandags hele dag gesloten

hoek
Nassaukade 
2e Hugo de 
Grootstraat

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag:
LEVENDE MUZIEK

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.

15



20 GULDEN 
AKTIE

VOOR DE RECHTER

Op maandagochtend 20 februari bezocht rechter Van waarden (uiterst links op 
de voorpagina) een. van de sloopwoningen aan het Frederlk Hendrikplantsoen. 
De eigenaar van de woningen spande een rechtszaak aan tegen de bewoners, 
omdat zij weigeren de volledige huur te betalen. De bewoners betalen sinds 
anderhalf jaar nog maar ƒ  20,- omdat zij vinden dat hun sloopwoningen niet 
méér waard zijn: de eigenaar doet er niets meer aan en de bewoners hebben 
zelf veel geld gestoken in het leefbaar houden van de huizen. De rechter kwam' 
om de toestand persoonlijk in ogenschouw te nemen. H ij werd door de 
bewoners feestelijk ontvangen met koffie, ballonnen, een videofilm over de 
mankementen aan de woningen én met de Twintig Gulden Blues: "Rechter u 
hebt geen keus, twintig gulden is onze leus". 14 maart is de uitspraak.

4-  '


