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٧ ٠ ٠  ̂ deskundige aanleg van straattegel-  
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tiende jaargang nummer vier

DE BUURTKRANT
buurt aangaan en aktieve 
qroepen te ondersteunen.
Alle ingezonden medede- 
lingen en artikelen worden ؛٨  
principe geplaatst onder ver- 
antwo^rdelijkheid van de 
schrijverj waarvan de naam 
bij de redaktie bekend dient 
te zijn. De redakt!e behoudt 
echter het recht ٠٨٦ stukken 
te weigeren.
□e buurtkrant wordt gedeel- 
telijk gesubsidieerd via de 
buurthuizen (hoelang nog?), 
en ontvangt de overige in- 
komsten via a d verteerd ^ ^ ^  
dnnntri in ١

ه س - ت ت

I I I J G E n o o t j e s
Te koop aangeboden; hele 

٨٦٥؛□ج  papegaaiekooi, metaal 
met schuifiade. Tel: 86.62.33.

Herhaalde aanbieding: stalen 
wenteltrap te koop. Hoogte 
2.6 ق ٨٦  Tel.: 86.95.68. Moet 
weg in verband met verhui- 
zing.

□e buurtkrant wordt gemaakt 
door buurtbewoners en 
verschijnt 11،‘ keer per jaar, 
huis aan huis in de hele 
buurt, □oei is informatie te 
geven over zaken die onze

VOORKANT
Op de voorkant, één van de 
inzendingen voor de prijs- 
vraag "Buurtkunst tegen de 
kernraket" (zie pag. 4 en 
verder). Dit kunstwerk is af- 
kom$tig van een leerling van 
één der scholen uit de buurt. 
We verzoeken het jeugdig ta- 
lent met onderstaande handte- 
kening zich te melden bij de 
reftaktie, zodat we in het vol- 
gende nummer zijn ٥۴ haar 
naam kunnen vermelden!

٠٠١٢١١٠١٢٦١
> ٠

DONATIES
Wegens ziekte van onze pen- 
ningmeester donatievermel- 
ding in het volgende nummer.

REDAKTIE
Cor Bergveld, Ineke Berg- 
veld. Ivo Deniss'e, John Faas- 
se, Alma Jongerius, Jan 
Kuijk, Tiny Mayer, Eveline 
M'Hand ٧̂٨٦٨ ,̂ Fenny Sc hou- 
wink, wim stevenhagen, Anja 
Timmermans.

Foto’s
Cor Bergveld, Jan Kuijk, 
Gemeenteiijke Archiefdienst.

Redaktieadres
Jan Kuijk, tel 864936 
Fred. Hendrikstraat 130'

Advertenties
Tarief: ƒ 200,- per hele pagi- 
na. Inlichtingen bij de redak-

Kopij
Kopij voor het meinummer 
moet voor zondagavond 6 mei 
worden ingeleverd bij het re- 
daktieadres of of bij één van 
de buurthuizen.
□e volgende krant komt uit 
op vrijdagavond 18 mei.

D r u k
Heiermann en Co.

Oplage
3.000 exemplaren

V e r s p r e i d e r s
Richard, Gert, Ton, Anneke, 
René, Willem, Ad, Marianne, 
Judy, Hendrik, Gerrit, Gerrit, 
Hans en de redaktie.

STEUN DE b u u r t k r a n t
« ١^  4 9 6 4 0 1 4

T.N,V, P.SCHOUWINK AMALIASTRAAT 16'

SPECIAALZAAK 
Fijne vleeswaren en Kaas

N □  0 0 ^ :  

VERS GEBRANDE NOTEN !!
2e Hugo de Grootstraat 29/Jan Evertsenstraat 62



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTVERZET TE'
Informatie over ١

Het comité 'Buurtverzet 
tegen Kruisraket' was blij 
verrast met het aantal 
inzenders en wil al die ٨^٨٦ - 
sen bedanken voor hun 
moeite.
Een keuze maken uit de vele 
orttwerpen viei niet mee. 
Uiteindelijk viel de keus op 
twee o^werpen, eentje voor 
een spandoek £٨ de ander 
voor het grote bord.

De taart met 48 kaarsjes is 
voor Bernard Dorbeck. Zijn 
o^werp zai in de aktieweek 
vao 6-12 mei op het Fred. 
Gndrikplantsoen geplaatst 
worden. Een van de ont- 
werpen van ٧٥ Gunter zal op 
e n  spandoek op het Hugo de 
Gï؛ootpleir> te bewonderen 
Zijn.

PRIJSUITREIKING

Vrijdagavond 6 april waren er 
in het Trefpunt een aantal 
mensen verzameid ٨̂٦ even- 
tuele aktiemiddelen tegen 
de komst van de kruisra- 
ketten te 'bespreken. Akties 
die in de landelijke aktie- 
week van 6 tot 12 mei - 
plaats zouden moeten vin- 
den. Uitgenodigd waren Vrou- 
wen voor Vrede, Betaai niet 
Mee en Kunstenaars in Ver- 
zet. Hieronder volgt een be- 
knopte opsomming van wat 
er • gaat gebeuren voor zover 
het 't bekend was, er gebeurt 
natuurlijk nog veel meer, 
maar dat hoort ٥۴ ziet u van-

سس

VREDE
Deze rijden met een bus door 
de stad waarin ze willen la- 
ten zien wat de
bewapeningswedloop voor 
vrouwen betekent. De bus 
rijdt vanaf 7 mei. Verder is 
er elke eerste maand een bij- 
eenkomst op de Dam waar tij- 
dens het loeien van de si- 
rene een kring gevc'rmd 
wordt, □p 24/5 is een vrou- 
wer^'tak^g.
Inf. : tel. 71 96 29 of 23 25

KUNSTENAARS ■N 
V E R B E T

f ii le n  muurschilderingen jn 
de stad aanbrengen (ook in 
opdracht van platforms ) en 
er werd gedacht aan de ٢١١٥- 
gelijkheid om op 10 mei het 
Museurnplein in een 
' protest om te
toverer
]٨۴. : tel. 972167 Of 829764.
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GEN KRUISRAKET
stedelijke akties

het huidige defensiebeleid en 
daardoor medeverantwaorde- 
lijk voor de gevolgen ٧٨̂  dit 
beleid.
Ben je bereid mee te doen af 
wil je steun verlenen, schrijf 
dan naar:
Ron den Harink 
Borgerstraat 170"
1053 R C  Amsterdam, 
die je dan zal informeren 0- 
ver de te houden akties en/of 
bijeenkomsten. Namens "Mo- 
bilisatie", Frits Slicht.

RomboutHogerbeets5tr. was
zo aardig de verf gratis ter 
beschikking te stellen. Er 
worden nog plannen uit- 
gewerktom op 0ل mei iets te 
organiseren om kwart voor 
twaalf in het kader van de 
landelijke w ^onderbre-  
kingsdag. Daar hoort ٧ nog 
van.

MOBILISATIE 
OPROEP

Met deze oproep wil "Mobiii- 
satie", een groep van 
ex-dienst-piichtigen tegen 
kernwapens, een nieuw aktie- 
middel inzetten tegen de 
kernwapens. De akties zullen 
zich concentreren rond het 
^aatsingsbesluit in de zomer 
van dit jaar. "Mobilisatie" 
heeft al enkele malen van 
zich iaten horen: o.a. bij de 
grote demonstraties in 1981 
en 1983, toen enkele honder- 
den e-x-dien$t^lichtigen in uni- 
form meeliepen.
Als mobilisabele ex-dienst- 
piichtigen zijn wij de (moge- 
lijke) mede-uitvoerders van

BETAAL NIET MEE 
AKTIE

is een landelijke aktie waarin 
mensen opgeroepen worden 
om nu reeds te verklaren dat 
ze - als de regering tot plaat- 
sen besluit - 5,72 op hun be- 
lasting, GEB-rekening ٥۴ wat 
dan ook in te houden, of 
apart te betalen(5,72 staat 
voor de 572 kruisraketten en 
Pershings die geplaatst 
zouden worden). Het is na- 
tuurlijk beter om in een 
buurt met andere mensen sa- 
men te werken. Informatie 
over de verschillende rno- 
gelijkheden (in termijnen be- 
taien of zo) is te krijgen 
op tel. 73 ة8وة  of op de 
Oranje ̂؛assa^aan 51, 1075 
AK Amsterdam.

BUURTAKTES

in onze buurt zal op 5 mei 
met enige franje een reus- 
achtig bord neergezet worden 
op het Fred.
Hendrikplantsoen waarop het 
winnend ontwerp in de 
straatkunst aktie te zien zai 
zijn. □e heer van Dam van 
de verfwinkel س  de

١ zelfbediening □ISSEL DORP biedt u aan:
het hele assortiment levensmiddelen 

en melk en melkprodukten in fles 
ook bezorgen wij bij ٧ thuis

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel.: 84.58.63
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Buurtkrant Hugo de Groot

EN 5 MEI
Bands: Kiem, The Dutch, 
Rosa king+ Upside Down, 
Klein Orkest, Voiharding, 
Dutchies, Awara, Oema Sosa.

Voor kinderen: Theater. 
Akrobatiek,clowns.

Tentoonstelling: Vrede £٨ 
verzet.

Informatiemarkt ٨̂٧  vele 
aktiegroepen ^٨ bewegingen. 
Presentatie Hedda van 
Gennep en Jan ١١٨٥٨٦. 
Financiele bijdragen;
Stichting ter Ondersteuning 
van het Amsterdamse
2^ o ve m b e r Komitee, giro 
1İ59257 o.v.v. Vondelpark.

Donderdag ل□ mei is er een 
■nationale werkonderbreking 
en om 20.00 ٧٧٢ is er in de 
Nieuwe Kerk een diskussie 
over burgerlijke onge- 
hoorzaamheid met o.a. 
burgemeester van Thijn.

te drinken dat u aangeboden 
wordt.
Het programma begint ٠٢١٦
14.00 uur en de toegang is 
gratis.

Herdenking
's Avonds is er om 2 0 ه . ه  uur 
een dodenherdenking op de 
Noordermarkt. Daarna een 
herdenkingsbijeenkomst in de 
Noorderkerk. Verzamelen om 

.ول٥٥  uur bij het Marnixbad 
waarna we gezamenlijk in 
stilte lopen naar de Noorder- 
markt.
Organisatie Comité 4 mei 
herdenking Hugo de Groot- 
buurt

P r o te s t
De hele week zullen er in de 
stad aktiviteiten zijn rond 
het protest tegen nieuwe 
atoomraketten de start vindt 
plaats op 5 mei in het 
V o ^ lp ^ -V re d e sp a rk .

Op vrijdagmiddag 4 mei orga- 
niseren verschillende grpepen 
in de buurt o.a. de buurthui- 
zen de Reiger en ’t Trefpunt, 
het Vredesplatform en het 
anti-rascisme comité, een 
middag tegen de verdrukking 
in buurthuis De Reiger.
(van Reigersbergenstr. 65)
Er is een tentoonstelling te 
zien die heet: "Teken aan de 
wand".
Dit is een serie foto's die 
gaat over de oorlogsjaren 
'40-'45 en het groeiende 
neo-fascisme.
Er wordt opgetreden door het 
zangkoor "Onaangepast" en 
een zanger die
verzetsliederen ten gehore 
brengt. Ook wordt er een a- 
mateur ■film vertoond over de 
demonstratie tegen de kruis- 
raketten van 29 oktober 1983. 
De zaal gaat open om 1هت.ق 
uur om ٧ de gelegenheid te 
geven de tentoonstelling te 
bekijken en een kopje koffie
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K O M l T E E  k r u i s r a k e t t e n  n e e .

12.M E 1 ‘٠

GrEEN N ieuw  
Kernw apens in europa

ا,إم0بمومةومامءاء 372ث/4ة ج؛سءأ?,ا سا55م5هآ.ا1وهل،أام5سب ل4ه



Buurtkrant Hugo de Groot

SPELEN ]
^Jitleven door

EEN  TIEN TAL MENSEN 
VOLGDEN IN DE A FG ELO -  
PEN WEKEN EEN SPELKU R-  
SUS VOOR BEGINNERS IN 
BUURTHUIS DE R E IG ER . ZE  
MOESTEN DAARVOOR WEL 
EVEN OVER EEN  D REM PEL  
H£EN . MAAR NU ZIJN ZE  
ZO ENTHOUSIAST GEWOR- 
DEN DAT ZE ER M EE DOOR 
W ILLEN GAAN. MARIA, 
ASTRID, ROMEO, FRID I, 
TINIE, 05إن EN LILIA N  
VERTELD EN  DE BUURT- 
KRANT WAT ER  ^ ٥٧ ZO 
LEU K  IS AAN ?O'N  
KURSUS.

Géén van de deelnemers had 
ervaring met spel. Tinie: 
vroeger had ik wel eens wat 
taneel gespeeld, maar nu 
durfde ik eigenlijk niet meer 
zo". Astrid: "Het leek me 
eerst wel eng om iemand 
anders te moeten spelen Je 
denkt al gauw dat je het niet 
goed zult doen en dat je dan 
voor gek staat".
Tijdens de kursus bleek die 
angst onder de deskundige lei- 
ding van Bob van der Lugt 
al snel vergeten te zijn’. 
Bob:"Vaak denken mensen dat 
je al heel goed een bepaalde 
rol moet kunnen spelen, maar

OPENINGSFEEST
In verbouwd Reinildahuis 

28A ?RIL
Na een verbouwing van het 
tiener en jongerencentrum 
Reinildahuis aan de Marnix- 
straat is het dan eindelijk zo- 
ver dat het geopend kan gaan 
worden.
De benedenverdieping is gron- 
dig opgeknapt door een aan- 
nemer en de bovenverdieping 
hebben w.e zelf helemaal ge- 
daan. Reden genoeg om eerc 
groot openingsfeest te geven. 
Om helemaal opnieuw te be- 
ginnen is er ook een prijs- 
vraag uitgeschreven, om een 
nieuwe naam te bedenken 
voor het tiener en
jongerencentra. Iedereen 
kan daar aan meedoen en 
moet de naam voor 2ل april 
inleveren bij het Reinildahuis 
aan de Marnixstraat 285.
Wat de prijs is verklappen we 
nog niet.
Op 28 april zal er vanaf 2ل 
uur een doorlopend program- 
ma zijn tot 12 uur 's nachts. 
Er zullen een aantal bandjes 
optreden, er zullen hapjes en 
drankjes aanwezig zijn en er 
zal een elektrik boogie de- 
monstratie zijn, 's avpnds is 
er een disko. Tot de 28e april.

م'ا .ءديء آ أ هآ-ا،ااءت،ر ص ة ء-|Ua*iNlV-ViD&OWJ؛oW>êR£ 'اءغخأعم>ءا ه Hl;؛هعث

s e a y i c e  £N  V0?TRpovyetA  

ص ءة ءأ م وب ص س م0ا ? KOOPAVOMV
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NIET ENG

ook wij kunne□ ons lachen 
niet meer houden. Het wordt 
ons nu duidelijk hoe leuk zo'n 
Kursus moet zijn!

N؛euwe kursus
Deze groep gaat na de 
paasvakantie door £٨ wil 
proberen een stuk In elkaar 
te zetten. Maar Bob gaat ook 
weer een nieuwe k^sus voor 
beginners geven. لر1ز  past zijn 
lessen aa^, aan de wensen 
van de mensen die zich opge- 
ven.
Het kan bijvoorbeeld ook een 
luchtig blijspel worden.
Men kan zich opgeven bij 
buurthuis de Reiger. De 
eerste keer kan in een proet- 
les vrijblijvend kennis worden 
gemaakt.
Maria, Astrid, Romeo, Fridi, 
Tinle, Jos en Lilian kunnen 
het ٧ van harte aanbevelen؛ 
Tiny Mayer 
Alma Jongerius.

hebt losgelaten dan is dat 
heel bevrijdend. Het Is lekker 
٥٢٣١ vla spel je dagelijkse 
beslommerngen te v^g^ten 
en er helemaal uit te zijn. 
Het werkt heel ontspannen(؛؛". 
Maria beantwoord onze 
vraag als volgt: ze zet haar 
tanden op elkaar en zegt in 
haar beste -'Gronings'" We 
hebb'n keer 'ne boer uit ^rn- 
□Ing'n speelt, die was 'n 
dagje in Amsterdam".
Iedereen begint bij de herin- 
nering aan die scène weer te 
lachen. Maria:"Je kan je dan 
lekker uitleven in zo'n rol en 
je hebt een hoop lol". 
tilian:"Ik heb er, door andere 
mensen te spelen ook een 
hoop over mezelf van ge- 
leerd".
Tot slot van ons gesprek 
worden de maskers waarmee 
in de kursus Is gewerkt, nog 
eer؛s opgezet: het is werke- 
lijk géén gezicht, iedereen en

dat is bij deze kursus النist 
helemaal niet de bedoeling. 
Het gaat niet om wie het 't 
mooiste doet, maar om je in 
te leven in een- bepaalde rol".

Huilen
Jos geeft hiervan een voor- 
beeld: Ik moest een keer met 
Astrid oude mensen spelen. 
We hadden ons er zé In 
ingeleefd, dat we elkaar echt 
vreselijk zielig begonnen te 
vinden. Astrid begon bijna te 
."en Ik □ok <اجنأالآأ
Bob:"In deze kursus leren 
we de basisprincipes van 
spel. Allefeerst ٥٨٦ je in te 
leven in een rol en daarna 
om het zo ٢٨٥٠! mogelijk te 
maken. Het is bijvoorbeeld 
veel boeiender om naar iets 
te kijken waar weinig gezegd 
wordt, dan naar een stuk 
waar iedereen door elkaar 
praat. Met je houding of met 
je gezicht kun je veel meer 
laten zien van je ge-
voelens. K ijk maar om je 
heen 1□ het dagelijkse leven 
hoe belangrijk die non- 
verbale uitdrukkingen zijn!
Dat zijn dingen waarmee we 
in deze kursus gewerkt heb- 
ben".

Lachen
Waarom vinden jullie zo'-n 
kursus toneelspelen nou zo 
leuk?
TInie:"Je kunt door een ander 
persoon of een typetje te spe- 
len er onbewust dingen van 
jezelf in kwijt. We moesten 
bijvoorbeeld eens een keer 
kinderen spelen: ik vond het 
heerlijk om op alie stoelen te 
gaan staan en te schreeuwen 
en enthousiast te doen. Als 
je dan eenmaal je schaamte



Buurtkrant Hug© de Groot

de stad ئ al zo’n zeldzaam- 
heid. Volgend jaar hopen we 
ook echte bomen te kunnen 
planten. Als u daarvoor be- 
langstelling heeft, let dan in 
januari/februari op de oproe--

A s t m a k o l l i
Het Astma Fonds stimuleert 
onderzoek naar astma, aller- 
gie, bronchitus, longemfy- 
seem en naar betere behande- 
lingsmogelijkbeden. u  helpt 
door ٧ op te geven voor de

B u u r t f e e s t
Eind mei willen buurthuis de 
Reiger en buurthuis 't Tref- 
punt weer een buurtfeest or- 
ganiseren in samenwerking 
met buurtbewoners, buurt- 
groepen en andere organisa- 
ties.
idee£n zijn:
- vrijmarkt op straat;

Muurschildering
Omdat de kollekte voor het 
w ^^eidingproject in Nicara- 
gua zoveel sympathie kreeg 
in de buurt (zie elders in de- 
ze krant) willen we een muur- 
schildering maken over dat 
project in het kader var de 
stedenband Amsterdam-iviana- 
gua (hoofdstad van Nicara- 
 -We willen op 2 werka .(والو
vonden een ontwerp maken

H o m o so o s
De afgelopen maanden is een 
groepje homo’s uit de Hugo 
de Grootbuurt bijeen geweest 
om te praten over hun ver- 
wachtingen ٧^٢١  buurt en 
buurthuis als homoseksuele 
buurtbewoner.
Tijdens de laatste bijeen- 
komst is besloten een soos te 
organiseren voor homoseksue- 
le mannen £٨ vrouwen uit de

B u r e n h u l p
doen, tuintjes bij te houden, 
hen te begeleiden naar het 
ziekenhuis en veel kleine 
klusjes meer. Al dit werk 
werd gedaan door vrijwillig- 
(st)ers en was helemaal gra-

H^aas klampt de Burenhulp 
met een groot gebrek aan 
vrijwilligers en is daardoor 
niet in staat ٠٢٨ veel te 
doen. ٤٨ dat is vooral erg 
voor alle■ mensen die op ons 
rekenen. Daarom vraagt de 
Burenhulp heel dringend men- 
sen in de buurt die af en toe 
iets willen doen voor eeri 
mede-buurtbewoonster/er. 
Veel tijd kost het niet.
Rekent ٧ op een uurtje in de 
twee weken. Aanmelden 
graag bij buurthuis De Rei- 
ger, van Reigersbergenstraat 
65, tei.: 84.56.76. En alle 
mensen die iemand nódig 
hebben voor een bbodschap 
of iets anders, bel gerust 
voor 2 uur naar buurthuis de 
Reiger: tel.: 8 4 . 7 و6م <

De Burenhulp in deze buurt 
heeft zelf dringend 'hulp no- 
dig om te kuhnén blijven hel- 
pëh. Het afgelopen jaar heeft 
de Burenhulp .ZO■';٢١ 250 men- 
sen in de buurt geholpen door 
boodschappen voor hen te

G r o e n e  b u u r t

de overige planten tegen de 
gevels geplant. Vooral in de 
van Reïgersbergenstraat kunt 
٧ het resultaat van de plant- 
aktie bewonderen. En nu 
maar hopen dat ze willen 
groeien. Voorai aan hondebe- 
zitters en kinderen willen we 
vragen ٠^  onze planten met 
zorg te behandelen. Groen in

Op zaterdag 31 maart was er 
een gevelplantakti^ in de 
buurt.
De Gemeente stelde 50 
gratis klimplanten beschik- 
baar. Ruim 25 buurtbewoners 
kwamen op die zaterdag een 
plantje bij buurthuis ■de 
Reiger halen.
Met een aantal mensen zijn
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Reigersbergenstraat 65, op 
de dag voor koninginnedag. 
Voor meer Informatie kun je 
terecht bij Ruud van Dijk 
van De Reiger. TeL: 84.56.76.

om merisen die het leuk vin- 
den om mee te werke□ aan 
het verder opbouwen van d.e■ 
bibliotheek. Dus: vrijwiliiger$ 
gevraagd.
Iedereen die belangstelling 
heeft kan even bellen naar 
de Reiger, ٥۴ even langs ko- 
men, liefst □p de biblio- 
theekuren en dan even vra- 
gen naar Hendrik of Klaaske. 
De uitlening gaat intussen ge- 
woon door. Ook daarvoor zijn 
alle buurtbewoners hartelijk 
welkom.

Voor drankjes en hapjes (o.a. 
soep met brood) ^ordt ge- 
zorgd. Heb je zin om langs 
te komen, dan ben je welkom 
in Buurthuis De Reiger, Van

R e ig e r b ie b
Zoals iedereen - hopelijk - 
weet hebben we in de Reiger 
een bibliotheek waar buurt- 
bewoners 'b.؛؟eken kunnen ko- 
men lenen op dinsdagavond 
van 6 tot 8 uur en op woens- 
dagochtettd van 10 tot 12 uur. 
Deze bibliotheek is echter 
nog niet wat je noemt "af"; 
er staan nogal wat oude of 
kapotte of verouderde boeken 
tussen, het opzoek-systeem 
kan verbeterd worden, de col- 
lektie moet worden aange- 
vuld.
Aan al deze dingen wordt 
wel al gewerkt, maar aange- 
zien het een hele klus is zit- 
ten we eigenlijk te springen

pen in de buurtkrant.
Jenneke Huging en Anneke 
Paehlig, buurthuis de Reiger, 

٠٠ van Reigersbergenstraat 65,٦ tel.:84.-56.76.

KTE؛
Nationale Astma-kollekte in 
de week van 7-13 mei.
□el naar tel.: 7 مو8و.67ء  tus- 
sen و en 10 uur en tussen 21 
en 22 uur.

- ™ urschildering maken;
- vredesspel voor kinderen;
- optredens van dans- en 
muziekgroepen uit de buurt. 
We willen het feest zowel 
binnen als buiten houden. Ie- 
dereen is welkom ٥٢٨ mee te 
denken en mee te doen.

en het op de dag van het 
feest gaan sehilderen op een 
muur in de الاله!آ .
Als ٧ mee wilt werken aan 
de muurschildering of aan de 
organisatie van het feest, 
neem dan kontakt op met Gil- 
les in buurthuis 't Trefpunt, 
tel.: 84*24.73 of Anneke in 
buurthuis de Reiger tel.':
84.56.76.

Hugo de Grootbuurt en orrige- 
ving.
De soos zal worden gehouden 
op zondag 29 april van 16.00 
uur tot 20.00 uur. ه  zal 
waarschijnlijk een tentoon- 
stelling worden ingericht, je 
zult er kunnen schaken en 
dammen en natuurlijk kunnen 
praten met andere homosek- 
suelen uit de buurt.

B u u r t g e s c h ie d e n is

In februari '85 bestaat de ا leuk vinden om hieraan mee 
buurtkrant 10 jaar. Ter gele- te werken en die er wat tijd 
genheid daarvan willen we voor over hebben, 
een boekje uitgeven over de Neem kontakt op met Jan 
geschiedenis van onze buurt. Kuijk, Fred. Hendrikstra؟t 
We zoeken mensen die het 0 ل ا ت ', tel.: 86.49.36.
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gratis. إ
u  kunt u vanaf heden voor 
deze kursus opgeven bij 
buurthuis de Reiger, van Rei-

L ic h t  e n  LU
Vacantierecreatie "Licht en 
Lucht" afdeling chas$é zoekt 
jonge vrijwilligers vanaf 16 
jaar om de groepjes kinderen 
(maximaal 10 per groep) aan- 
genaann bezig te houden. Het 
is mogelijk ٠٢١٦ 1, 2, 3 of- 4 
weken mee te gaan.
Aangezien dit werk wordt ge- 
organiseerd door vrijwilligers 
en voor een groot deel draait 
op gemeentesubsidie, kan er 
geen echt saiaris worden be- 
taald. Er wordt een onkosten- 
vergoeding van ƒ 35,- per 
week gegeven. Verder ont-

M a n n e n  AA
Like maandag tussen 5 en 8 
is er een manneneetgroep in 
buurthuis de Reiger. We 
koken met eikaar en smikke- 
len het daarna op.
De eetgroep i$ een vervolg 
op de mannenkookkursus. 
Momenteel zijn we met 3 
mannen en er kunnen dus 
best nog 3 mannen bij. Ook 
als u niet kunt koken kunt u

N ic a r a g u a
Enkele weken geleden was er 
 en koilekte in Amsterdam؟.
voor een waterleidingsproject 
in de wijk Laureano Mainena 
in Managua.
In de Hugo de Grootbuurt is 
/  1.648,- opgehaald. We wil- 
len ٧ daarvoor heel hartelijk 
bedanken.
Totaal is er in Amsterdam ƒ
24.000,- bij elkaar gekoliek- 
teerd met 300 kollektebussen 
en 120 kolJektanten.
Op de giro is zo’n ƒ 6.000,-

geopend op zaterdag ول mei 
van ل ل-ل  uur. Er is soep ق
met een broodje verkrijgbaar. 
De toegang is gratis. 
Buurthuis de Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, tel.: 
84.56.76. Er is nog plaats 
voor enkele kunstenaars ٥٨٦ 
te exposeren. Belangstellen- 
den kunnen kontakt opnemen 
met Marieke Korthof 
(84.56.76).

Zaterdag 19 mei is er in 
buurthuis de Reiger weer een 
kunsttentoonsteiling. Er zal 
werk te zien zijn van be- 
roeps- en amateurkunstenaars 
uit de buurt. Tekeningen, 
schilderijen, foto's, handwerk

De handwerkklub ٧٨̂  de Rei- 
ger zal weer een verkoop 
houden van alles wat er de 
afgelopen tijd is geprodu- 
ceerd. De tentoonstelling is

M e d ic ijn e n k u r s u s

gelijkheden bijv. huis, tuin en 
kekenziektes (wat kun je er 
zelf aan doen, vervanging 
voor medicijnen), slapen en 
slaapproblemen, medicijnen 
tegen psychische problemen. 
Deelname aan de middagen is

Op dinsdag 1 mei start er in 
buurthuis de Reiger een kur- 
sus geneesmiddelenvooriich- 
ting. De kursus wordt gege- 
ven op 4 middagen van 2-4 
uur.' De eerste 2 keer zullen 
2 apothekers uitleg geven 0- 
ver welke soorten medicijnen 
er zijn, hoe ze we'rken, hoe 
je ze inneemt en hoe lang je 
ze kan bewaren.
Bij de deeliiemers zal geihfor- 
meerd worden over welke me- 
dicijnen men nog specifieke- 
re informatie wil. De laatste 
2 keer zullen artsen dan op 
deze medicijnen ingaan. Mo-

12
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schap opgeleverd.
Kijkt ٧ ook eens rond op zol- 
der of in □١٧ huis. Alle oude 
naaimachines worden gerevi- 
seerd en opg€knapt door het 
Naaimachine-koliektief. Het 
gereedschap door de vereni- 
ging Gered Gereedschap. Kan-

O p e n  h u is
Zondag 29 april is er weer Q- 
pen Huis in de Reiger. Op de- 
ze middag zuilen DE 
TROUBADOURS optreden.
Zij brengen een muzikaal pro- 
gramma zang en mandoline 
met veei liedjes van vroeger. 
De middag duurt van 13.30 -

toorspullen, typemachines 
e.d. zijn ook zeer welkom. 
Allemaal bedankt voor OW 
steun.
Anneke Paehlig, p/a Buurt- 
huis De Reiger, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel.:
84.56.76.

مجل0ه سما . u  kunt vanaf 
ل.00 ٧٧٢  terecht. De ت
toegang is ƒ 2,- (een ko  ̂ kof- 
fie £٨ wat lekkers inbegre-

Buurthuis de Reiger is te 
vinden aan de van Èeigersber- 
genstraat 65, tel.: 84.56.76.

kijken.
We zijn momenteel bezig om 
met een klein groepje vrijwil- 
ligsters uit te denken hoe 
zo’n vrijwiliigers-organisatie 
er uit moet zien. Wie ئ be- 
reid om met ons mee te den- 
ken? (iiefst 40+)
Kontakt opnemen met Tineke 
Bosman, wijkpost voor bejaar- 
den tel.: 84.43.52. Bij voor- 
baat mijn dank voor uw me- 
dewerking.

Tineke Bosman

Gezocht: een enthousiaste 
vrijwiilig(st)er die mee wil 
werken om in de Staatslie- 
den- Hugo de Grootbuurt te- 
lefooncirkels voor ouderen op 
te zetten, in samenwerking 
met de wijkpost voor Bejaar- 
den. آ٢٦  een telefooncirkel bel- 
len ouderen elkaar elke mor- 
gen even op om een kort 
praatje met elkaar te maken. 
Zo leren ze weer andere 
mensen kennen. Als de tele- 
foon bij iemand niet wordt 
opgenomen, gaat er iemand

gersbergenstraat 65, tel.:
84.56.76.
De kursus start op dinsdag ل 
mei om 2 UI ١٢

CHT
vang je een hoop gezelligheid 
en veel voldoening.
N.B. Voor mensen die in 
dienst zijn van ■ overheids- of 
gemeente-instellingen bestaat 
de mogelijkheid maximaal 5 
dagen extra verlof aan te 
vragen voor het leiden van 
een groepje kinderen in de 
vakantie.
Voor verdere informatie kun 
je bellen met Astrid Neu- 
huys, te}.: 5 ل2.أت6ئ  (na 19.00 
uur) of Mieke Simons, tel.: 
82.58.87 (na 0ه.ول uur)

N de £ 0 ه £
gerust een keer p̂ proef ko- 
men. Gewapend met een 
kookboek kunnen wة  heel wat 
aan.
Als u belangstelling heeft 
kunt ٧ zich aanmelden bij 
buurthuis de Reiger, Van 
Reïgersbergenstraat 65, tei.:
84.56.76.

deelnemer eetgroe^

binnengekomen. Het Ministe- 
rie van. Ontwikkelingssamen- 
werking verdubbelt wat wij 
hebben opgehaald. Voor het 
waterleidingproject was ƒ
50.000,- nodig. Dit halen we 
dus ruim. Het geld wat over 
is gaat naar de landelijke ak- 
tie EHBO-kisten voor Nica 
ragua.
We gaan door met de goede- 
renaktie. De vorige groep in 
de buurtkrant heeft al 3 naai- 
machines en 2 sets gereed-

T e l e f o o n c ir k e l s
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G e r e e d s c iu
Sinds een paar maanden is er 
een stichting Gereedschaps- 
uitieen in de Staatslieden- 
buurt, in de Van Hogendorp- ؛ 
straat 51 hs.
u  kunt hier allerlei gereed- 
schap ienen tegen betaalbare 
huurprijzen, onder de volgen- 
de voorwaardert:
- u moet iid worden (dit iid- 
maatschap kost ƒ 2,50);
- We vragen per gereedschap 
een borgsom en een bedrag 
aan huur per dag;
inschrijving moet u een ز!ط -

H u u r s p r e e s
De spreekuurgroep van het 
huurcomité organiseert
spreekuren ٥٢٢١ een ieder die 
de huurverhoging van 1 juli 
wil weigeren te adviseren 
hoe dit te doen.
Voor de spreekuren zoeken 
we nog buurtbewoners ٠۴ 
vrijwilligers die ons willen

T u r n v e r . w il s k r a c h t
afdelingen kunnen echter nog 
wel wat leden gebruiken. Dat 
geldt zeker ook voor onze 
nieuwste aanwinst ... Aerobic 
Dance, waar iedereen zich op 
muziek kan uitleven. 
Interesse? Bel Ineke Hupkes, 
84.53.86 -■- م-ا-ا  of kom donder- 
dagavond eens kijken; de eer- 
ste les is altijd gratis.

Iedere donderdagavond in de 
Teohnische School Concordia 
Inter Nos (van Oldenbarne- 
veldtstraat 54) wordt er naar 
hartelust gegynnd op de ver- 
schillende afdelingen voor 
jongens, meisjes, dames en 
heren en op een aparte Keep 
Fit afdeiing.
Vooral de jongens en heren

i h u a
ء< <ء

opgerichl ^ 1 9 0 6 ٥ ™آه 

acht tot half tien. Telefo- 
nisch zijn we bereikbaar op 
nummer 26.49.88.
Wij zijn gaarne bereid u in- 
formatie over de Visserijwet 
te geven.
Hengelsport Vereniging Am- 
sterdam,
Nic. Witsenkade 1□, 1017 ZH 
Amsterdam.

V is s e n
De hengelsport vereniging 
Amsterdam - bijna 30.000 le- 
den - geeft vergunningen uit 
voor 30.000 ha viswater in 
Amsterdam, uithoorn. Ouder- 
kerk en omgeving en Amstel- 
veen.
wiit u zich ook bij ons aan- 
sluiten, kom dan naar ons 
kantoor, w ij zijn elke werk- 
dag van 0 ل0.ه0-ةل.ه  uur 0- 
pen, in mei en juni zelfs ook 
op donderdagavond van half

D a g b o e k  v a n  e e n  w ij k z u s t e r
- je omgeving is bang voor 
een astma-aanval en weet 
niet hoe te reageren;
- je vraagt je af hoe voor- 
zichtig je moet omgaan met 
je kind wat astma heeft;
- je bent allergisch voor al- 
lerlei stoffen , maar hoe kun 
je hier 'het beste mee om- 
gaan.
٤٨ misschien dat er voor ٧ 
nog andere vragen meespe- 
len, u mag ze stellen. De 
wijkverpleging is te bereiken 
op het spreekuur van 13-14 
uur, Rombout Hogerbeetstr. 
70, tel.: 86.79.08.
Informatie van het Neder- 
lands Astmafonds kunt ٧ krij- 
gen bij de Afdeling Voorlich- 
ting, tel.: 033-94.18.14،

ver zouden willen praten. 
Misschien doet u dat al met 
uw huisarts of specialist. 
M aaru kunt ook de 
wijkverpleging vragen om 
met ٧ alle problemen rondom 
uw ziekte eens rustig op een 
rijtje te zetten. Dat lucht 
wel eens op.
Wat die avond op tafel kwam 
was bijvoorbeeld het volgen-

- als je astma hebt denkt je 
omaevincj soms dat ie ie 
aanstelt;
- soms düzelt het je van alle 
soorten adviezen die je krijgt;
- je hebt medicijnen nodig', 
maar wanneer kun je die het 
beste innemen en in welke 
volgorde;

Het Nederlands Astma Fonds 
organiseert een paar maal 
p erjaa r een avond met en 
voor astmapatienten. Vorige 
maand was er zo'n avond in 
onze buurt. Ook de wijkver- 
pleging en andere ' 
ners waren aanwezig. Maar 
het meest hadden astmapati- 
ente’n zelf te vertellen. 
Misschien kon u deze avond 
niet bijwonen en zit u toch 
met vragen rondom astma. 
Daarom willen we een aantal 
van de punten die op tafel 
kwamen aan ٧ doorgeven.
Het zijn problemen waar som- 
mige astmapatienten zeif uit 
zijn gekomen, maar waarvan 
we ons kunnen voorstellen 
dat anderen er juist eens 0-
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SPREEKUUR APG
De projektgroep Staatslieden- 
^٨ Frederik Hendrikbuurt 
houdt spreekuur in de Voor- 
post. Van Hallstraat 611. El- 
ke maandagmiddag ٧^٢١  14.00
- 17.□□ □٧٢ zulien de voorzit- 
ter, secretaris en enkele le- 
den van de projektgroep aan 
wezlg zijn.
Andere spreekuren:
Dienst Bouw- en Woningtae- 
zicht afdeiing Vernieuwbouw, 
dageiijks van 0 ت.ول□ - 17.ه  
uur 1□ de Voorpost. 
Gemeenteiljke Dienst Her- 
huisvesting. Stadsvernieuwings 
spreekuur: elke woensdagmid- 
dag van 16.00 - 17.45 uur !٨ 
deVoorpost.
Buro Bestuurskontakten.
Spreekuur op maartdag woens- 
dag en vrijdag van 10.□□ -
13.00 uur. In de Voorpost.

Spreekuur 
maatschappeijk werk
in buurthuis de Reiger: 
dinsdag 1 1 5 ه ه ه .□□ uur
dinsdag 14.00-15.□□ uur
donderdag 10.30-12.00 uur 
In de Koperen Knoop 
maandag 14.00-15.Q0 ٧٧؛ : 
woensdag 10.30-12.00 uur 

٧ kunt ook bellen. 
Dit kan op vrijdag van 12.00 
س 13.00  uur. Tel.:730751.
De werkers zijn:

Did! van Iersel 
Sla Horst 

Erik Beemster

den uit ons assortiment.
1. boorhamer' (voor beton) 
Kang, per dag ƒ 10,- en de 
borg is ƒ 100,-
2. bandschuurmachine, per 
dag 10,- en de borg ls ƒ 1□□,-
3. Verfafbrander, per dag /  
2,^0 en de borg is ƒ 30,-
4. touw en biok, per dag ƒ 
7,50 en de borg is ƒ 5□,- 
Gereedschapsuiïleen De Blau- 
we Duim, open: werkdagen 
van 18.00-19.00 uur.
Adres: Van Hogendorpstraat 
51 hs. Tot ziens

2e scholingsavond 3 mei:
- vragen naar aanleiding van 
de le  avond;
- oefenen met anonieme prak- 
tljkgevallen;
- inroosteren van diegenen 
die die definitief het spreek- 
uur willen doen.
3e soholingsavond 1□ mei:
- laatste vragen, daarna wat 
napraten.
De schoiingsavonden (telkens 
om 2 0 . 0 ه  uur) vinden plaats 
in: Buurthuis de Reiger, Van 
Reigersbergenstraat 65, tel.:
84.56.76, waar men zioh ook 
op kan geven.

Alex van Goethem 
(namens het huurcomlté)

[pSUITLEEN

geldig legitimatiebewijs to-
nen.
□m u een idee te geven wat 
er zoal te lenen valt £٨ hoe- 
veel dat gaat kosten geven 
we hieronder enkele voorbeel-

helpen. w ij hebben een 
scholingsprogramma gemaakt 
om gei'nteresseerden weg-wijs 
te maken. Ook handig natuur- 
lijk als je zelf de huurve'rh□- 
ging wiit weigeren. Het pro- 
gramma ziet er ais volgt uit: 
le  scholingsavond 26 april:
- voorstellen aan elkaar;
- inleiding en uitdelen van 
een informatiepakket;
- A. Verschuren, advokaat 
van het Buro voor Rechts- 
hulp, brengt ons op de hoogte 
van de problematiek rond de 
huurprijs, de huurverhoging, 
de rede waarom de huurver- 
hoging geweigerd kan worden 
■en hoe dat moet.

[UUR

Waar vind je nog een echte speciaalzaak 
in behang?

Ze’n winkel Frederiksplein 
nog, hoek ^ete-

kom eens B  I I  M  1 1  V ?  y  F »  1  V  L  »  ^  rlngschans
244155

’n Zaak die je goed kan adviseren
15
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Dankzij akties toch س و  dit
maar de bewoners hopen 
daarbij niet vergeten te wor- 
den.
Op het plant$oen heeft de be-

worden (1986). Echter voo  ̂
nieuwbouw op die plek 
geen geid toegezegd.
Dick ter Berg, voorzitter

is nog

van

NIEUWBOUWPROGRAMMl

WORDEN.

Nadat de berichten over de 
bezuinigingen bekend waren 
geworden organiseerden
buurtbewoners een avond 
waarop zij raadsleden duide- 
 k maakten wat de gevolgenزنل
zouden van nóg meer uit- 
stel van de stadsvernieuwing 
in onze buurt.
Dat heeft geholpen want 
niet lang daarna kwam wet- 
houder Schaefer met voorstel- 
len om een aantal projecten 
in onze buurt voorrang te ge- 
ven op andere projecten in 
de stad. Op Op 11 april jl. 
besloot de Gemeenteraad 
definitief voor de volgende 
planning:

Projekt 17
Project 17: Fred. Hendrik- 
piantsoen 40 t/m 54, Lod.
Tripstraat 2 t/m 16 en Fagel- 
straat 37 t/m 49. Nog dit 
jaar kan met de nieuwbouw 
worden begonnen, wat bete- 
kent dat de sloop vanaf 1 juli 
a.s. zal plaatsvinden. De 
nieuwe woningen zijn met 
name bedoeld vdor de hewn- 
ners ٧^٢١  project 19: Fred.
Hendrikplantsoen 56-70 (en 
misschien nr. 72) en Lodewljk 
Tripstraat ٨٢. 1. Deze wonin- 
gen waaronder de paalwonin- 
gen zijn zó slecht dat ze 
daarna direct gesloopt zullen

De eerste woningen op het ^ ٨ van Galenterrein zijn bewoond!
de Ambtelijke Projectgroep: 
"Hiervoor willen wij samen 
met buurtbewoners aktie 
gaan voeren, want anders is 
de kans groot, dat daar een 
gat ontstaat en daar Is nie- 
mand bij gebaat".

HUURS
Het grondbed:

Er-zijn volgens de admlnistra- 
tie ٧٨̂  het Grondbedrijf zo'n 
23.000 mensen die huurach- 
terstaftd hebben. Om het geld 
daarvan binnen te krijgen is 
de dienst Bouw en Woningtoe-, 
zicht ingeschakeld. Een incas- 
soteam van deze dienst is in- 
middels rigoreus aan de slag 
gegaan om de bewoners aan 
maningsbrieven te sturen. 
Laat men niets van zich ho- 
ren, of wil men niet betalen, 
dan volgt er een huisbezoek.

Huisuitzetting أ
Levert ook dat niets op-, dan 
wordt de zaak in handen ge- 
geven van de deurwaarder 
hetgeen huisuitzetting tot 
gevolg kan hebben.

Rommeltje
؛٢٦  de praktijk blijkt de admi- 

nistratie van het Grondbe-

V. Houweningenstraat
Hetzelfde geidt voor een aan- 
tal slechte panden en het gat 
in de Van Houweningenstraat: 
de projectgroep wil proberen 
ook daarvoor nog geld los te 
peuteren voor sloop en 
vervanging in 1987.

Fred. Hendrikstraat
De inham aan de Fred. Hen- 
drikstraat en de panden rond 
café de Vuurvogel zijn wel 
"in de prijzen gevallen”, in 
1986 is er nu definitief geld 
voor beschikbaar om daar te 
slopen en te bouwen.

Kritiek ©p 
de projektgroep

Het is goed dat de projekt- 
groep zich gaat inspannen om 
meer nieuwbouw in onze 
buurt gerealiseerd te krijgen.

16
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A 84/85 NU D EFIN ITIEF
kar sloop van projekt ل?

matiebijeenkomst georgani- 
seerd, maar toen was er voor 
de bewoners niets meer te 
veranderen. De ambtenaren 
hebben hiervoor hun excuses 
aangeboden, laten we hopen 
dat het voortaan beter gaatï

Boer:"Het blijkt dat allerlei 
diensten langs elkaar heen 
hebben gewerkt en dat men- 
sen die de informatie 
behoorden te kunnen geven, 
het zelf niet wisten". 
Achteraf is er wei een infor-

20  GULDEN AKTIE
De f.20,~ aktiegroep heeft 
over deze uitspraak geen 
gras laten groeien en de ge- 
meenteraad meteen een brief 
geschreven waarin zij voor- 
stelen de huur voor sloopwo- 
ningen cp f.75,- vast te stel-

Ondanks de utspraak van de 
 meenteraad probeerde het؟؛0
Grondbedrijf onlangs toch ٥٨٦ 
c؛e bewoners aan te manen ce 
volledige "huurschuld" te he- 
talen (zie elders ٥٢ deze pa- 
gina's). uiteraard betaalde 
men niet. Er werd een brief 
geschreven die tot op heden 
afdoende heeft gewerkt.

Rechtszaak
Tot $أهل de stand van zaken 
rond het praces dat een parti- 
kuliere huiseigenaar aanspan- 
de tegen een deelneemster 
van de f.20,- aktie (zuie ook 
de vorige buurtkrant). .
De rechter, die zelf te 
plaatse kwam kijken vindt 
het waarschijnlijk een moeilij- 
ke zaak, want in plaats van- 
op 14 maart het vonnis te 
spreken, gaf hij beide par- 
tijen nog eens de gelegenheid 
om opnieuw met argumenten 
te ko^en.
De hele f.20,- aktiegroep 
wacht in spanning af.

Alma Jongerius.

De deelnemers aan de f.20,- 
aktie roeren zich nog steeds 
op alle fronten. N.a.v. hun 
huurinhoudingsaktie's besloot 
de gemeenteraad dat de huur 
vân sloopwoningen na aan- 
koop door het Grondbedrijf, 
zou worden aangepast.

wonersgroep vooral klachten 
over de slechte informatie- 
voorziening.
Wil Gunderson:"Op een dag 
zie ik tot mijn verbazing 
dat er een aantal struiken uit 
het plantsoen gehaald wor- 
den. Het blijkt voor het nood- 
café van Arie K il te zijn. 
Het is natuurlijk logisch dat 
de man zijn brood moet kun- 
nen blijven verdienen, maar 
dat dat voor mijn deur moet 
gebeuren had eerst door de 
projektgroep met ons bespro- 
ken moeten worden".
Z ij en haar buren belden met 
de Projektgroep, maar men 
wist er niets van. Lieuwe de

CHULD ???
ljoen؛rijf zoekt 60  m

IN 1983 KWAM AAN HET LICH T DAT ER  □ H دل ET GROND- 
B ED R IJF 60 MILJOEN "ZOEK" WAS. DIT G ELD  HOOPT 
MEN NU TERU G  I E  VINDEN DOOR BIJ 23.000 MENSEN IN 
AMSTERDAM DE "A CH TER STA LLIG E HUUR" TE  INNEN.
IN D E PRAKTTTK B LIJK T  DAT DAARBIJ V EEL  EOUTEN  
WORDEN GEM AAKT.

Wat te doen wanneer u een 
brief van het Grondbedrijf 
/Bouw en Woningtoezicht 
ontvangt?
Betaal in ieder geval niet en 
tref ook geen afbetalingsre- 
geling؛ Neem kontakt op met 
het BURO VOOR RECH TS-  
HULP, SPUISTRAAT 10.
Want naast het feit dat 
Grondbedrijf in veel gevallen 
onjuiste rekeningen stuurt, 
hebben ook juridische proce- 
dures al res^taat opgeleverd, 
u kunt ook kontakt opnemen 
met Anneke Paehlig in buurt- 
huis de Reiger, tel: 845676.

ürijf een rommeltje te zijn. 
In veel gevallen klopt de zo- 
genaamde "huurschuld" niet.

اي.رههمع - schuld ?
Enkele maanden geleden 
schreven wij al al over mevr. 
Ranshuijsen die aangeslagen 
werd voor een bedrag van 
ruim 5000 gulden. Het betrof 
achterstallige huur over de 
laatste jaren voor haar W 0 -  

ning aan het Fred. Hendrik- 
plantsoen Die woning verliet 
ze echter ai enige jaren ge- 
leden zonder een dubbeltje 
h^rschuld!



T IS JE EIGEN 
SIRAAnE

Klagen over al die rotzooi op 
straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt. Met z’n allen،
,t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijnj En zo 
krijgen we het schoon:

Haal eens een bezem over uw 
eigen stoep, leer uw hond ’,het” 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 
afvalproblemen van uzelf of een 
ander. Ze zijn ervoor, ,t is hun werk,يي؛مأءإ en ze doen het graag!

/TflD/REiniGIflG nm/TERDflfn 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.

س م
»SPENN؟>

م0اصبمعصهمأا

snackbar 
DE 2® HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TE L:845106

GEOPEND :
dagen van half 12 ©ارو - 2 4  uur 
,s maandags hel® dag gesloten



٨٧٠٠٢١̂^٥٧١٠٧  uw

AUTOSCHADE’

م م س ء س م  v w  AUDI DEALER •VERKOOP ٠ SERVICE

» ONDERDELEN ٠ SPUITERE • PLAATWERKERIJ

V E R K O O PVW AUDI DEALER

.VERZEKERINGEN •FINANCIERINGENو
Donker Curtiusstr. 

tel. 869611
HAARLEMMERWEG 337 

teL 825785
Lod. V. Deyssetstr. 77

ظ1- 116715

Begrafenis  ̂en Crematieverzorging

J.F. SPIER1N6S
Hugo de Grootkade 13

terstond hulp na overlijden 
gelegenheid tot opbaring

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON □. ٧/̂  HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel، 843089

G R O E N T E N  M E L K ,  

RROOD, KAAS, 
FRUIT EN EIEREN

!DINGSWIJZER

TOTZIENS
vanbioioglsch-dynamische kwaliteit

HUGO DE 
GROOTPLEIN 20

dinsdags gesloten



PAASVAKANTIE 
KINDERAKTIVITEITEN

Buurthuis 't Trefpunt؛؛:;
5 •-•’:3e Hugo de Grootstraat 

.84.24.73 .:tel •

alt I d w a t .
zaterdag 28 april: 
Openingsfeest tiener- en 
jongerencentrum Reinilda- 
huis, v.a. 12 uur.

zondag 29 april:
Open Huis in de Reiger.

zondag 29 april:
Homosoos in de Reiger,
16.00 - 20.00 uur.

vrijdag 4 mei:
v.a. 2 uur tentoonstelling 
Tekens aan de wand, £٨ an- 
dere aktiviteiten in de Rei- 
ger.

vrijdag 4 mei: 
Dodenherdenking, v.a. 7 uur 
Stille tocht vanaf Marnix- 
bad, om 8 uur herdenkings- 
plechtigheid Noorder-
markt/Noorderkerk.

zaterdag 5 mei:
Vondelpark Vredespark.

^ É 6 t / m l 2  mei:
(A k t ie w e e k  GEEN  NIEUWE 
^ J < E R N W A P ^ S ^ ^ U R O P A

ب

DONDERDAG 26 APRIL؛
Houden we een play- 
back-show in 't buurthuis. Er ؛ 
us de mogelijkheid om iets in 

:̂ 'te studeren (bijv. dansen, zin- 
gen). Na het repeteren gaan 
we eten (eigen brood meene- 
men) en daarna geven we een 

•>; uitvoering voor elkaar en mis-■': 
schien voor je ouders. Het 
kost ƒ İJ- en het duurt van 
11 tot 3 uur (als je iets wilt 
gaan playbacken moet je wel 
zelf een kassettebafidje mee- 
nemen).

VRUDAG 27 APRIL
Gaan we naar Zandvoort met 
de bus. Op het strand gaan 
we allerlei leuke dingen 
doen. Geef je je wel van te 
voren even op. Het kost ƒ 3,- 
en je moet je eigen brood 
meenemen. We vertrekken 
om. 10 uur vanuit 't Trefpurit 
en zijn om 4 uur weer terug.

 إ Van dinsdag 24 april tot en ص
 I met vrijdag 27 april hebben ؛؛

we in buurthuis 't Trefpunt ؟ 
aktiviteiten georganiseerd s م: 

¥؛. voor kinderen va'n 6-10 jaar. ١؛

DINSDAG 24 APRIL

Gaan we van 2 tot 4 uur te- 
kenfiims draaien. Het kost /  
1,50.

WOENSDAG 25 APRIL

Gaan we naar het A'damse 
bos. We gaan daar picknick- 
en, een speutocht houden en 
nog allerlei andere leuke 
spelletjes. Om 11 uur vertrek- 
ken we vanaf 't Trefpunt en 
٥٨٦ half zes zijn we weer te- 
rug. Neem je wel je eigen 
brood en strjppenkaart mee. 
Het kost ƒ !,- .

SCHUILKELDERS 
IN ONZE BUURT

Voor het volgend nummer van de buurtkrant hebben wij een 
artikel in voorbereiding over de schuilkelders !٨ onze buurt. 
Jazeker, die zijn eri We bezochten ze en zulien ٧ er ver- 
slag van doen.


