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blz. 4 Speurtocht naar schuil
kelders in de buurt.

blz. 8 Hoe weiger ik de huur
verhoging.

blz. 9 Brand in de buurt! Goed 
dat er brandweer is.

blz. 10 Meimaand vredes ak- 
tiemaand. Ook in onze 
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lijk  een eigen ruimte. 
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de opening.
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Buurtkrant Hugo de Groot

SCHUILKELDERS 
IN ONZE BUURT
Vluchten kan niet meer.

In 1980 waren er ongeveer
50.000 kernbommen op de we
reld. Genoeg om de wereldbe
volking vele malen te vernie
tigen. Zowel in Oost als in 
West worden de wapenarsena
len nog steeds in hoog tempo 
aangevuld en verfijnd "Om 
het evenwicht te bewaren en 
20 een oorJog te voorkomen". 
Maar als er nu eens een 
oorlog uitbreekt... Is er dan 
een sprankje hoep op overle
ving?
We gingen op onderzoek uit 
en bezochten 2 schuilkelders 
in onze buurt.

Wie het fijne wil weten van 
de 'openbare schuilgeiegenhe- 
den’ In Amsterdam of van 
het beleid van de Overheid 
op het gebied van oorlogs
voorbereiding of veiligheid, 
moet een hoop tijd  uittrek
ken en b lijft met veel ondui
delijkheden zitten.
Wie gaat er eigenlik over de 
schuilkelders?
We belden allereerst de BB. 
Deze organisatie bleek er 
niets mee te  maken te heb
ben en wordt binnenkort 
zelfs opgeheven.
Via vele telefoontjes naar 
het stacflïuls komen we uitein- 
de lijk in kontakt met de afde
ling "Gemeentelijk e  C iviele 
Verdediging", waar de heer 
Van Rossum - In opdracht 
van de burgemeester natuur
lijk  - de scepter zwaait. 
Deze meneer Is waarschijn
lijk  een van de weinige 
Amsterdammers die er meer 
van weet.
Voor een bezoekje aan de kel
ders in onze buurt moeten 
we echter bij de Dienst Open
bare Werken, afdeling Gebou
wen zijn in de Van Reigers- 
bergenstraat. Gelukkig tre f
fen we daar 2 welwillende he
ren: Oordans en Kuypers, die 
bereid zijn met ons mee te
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gaan om enige toelichting te 
verschaffen: "Maar w ij doen 
alleen het onderhoud, verder 
weten we er niets van".
We maken een afspraak voor 
vrijdag de 13e.

445 staanplaatsen
In vergelijk in g  met de rest 
van de stad is onze buurt 
'rijkelijk  gezegend' met open- 
öare schuilgelegenheden. Eén 
onder de dienst Herhuisves
ting in de Van Reigersbergen- 
straat en één onder Verpleeg
huis de Poort op de Hugo de 
Grootkade. In deze kelders is 
respectievelijk plaats voor 
125 en 320 mensen. Hierbij is 
uitgegaan van een bezetting 
van 3 personen per vierkante 
meter. Probeert u dat thuis 
eens uit.
In heel Amsterdam is op de
ze manier 'plaats' voor zo'n
40.000 mensen. Een aantal 
buurten heeft helemaal geen 
kelder.
Van Rossum: "Er zal niet 
worden geselekteerd. Het is 
een kwestie van wie het 
eerst komt” .
Dat wordt dus knokken voor 
de overige 660.000 amster- 
dammers.... maar misschien 
bedenken die zich na het le
zen van dit verhaal.

Opslagruimte
De beide kelders In onze 
buurt zijn niet 'operationeel'. 
Jordans: "Onze taak is om ze 
met een heel klein budget in 
stand te houden. Het komt 
neer op het verhelpen van 
lekkages e.d. Als ik er 2 we
ken in een jaar aan besteed 
Is het veel. 2e zijn in ge
bruik van derden, bijv. als op
slagruimte. Die moet ik in 
tijden van oorlog aanzeggen 
dat ze ze binnen 6 uur ontnji- 
men en weer in goede staat 
brengen. E r is soms flink aan 
verspijkerd: doorvoeringen

en andere deuren b.v. 
Ik heb een schuilkelder in 
beheer daar moet ik eerst 
een wand metselen.
Onder de Vondelbrug is er 
ook een die in gebruik is als 
beatkelder. Die is zo uitge
woond, daar zou ik persoon
lijk liever niet inwillen1'.

Voorzieningen
De kelders onder de Poort 
zien er echter keurig uit. Via 
een sluisruimte met ijzeren 
deuren (er horen rubberen 
randen om, maar die ontbre
ken) zijn 3 kompartimenten 
voor ieder 120 personen, be
reikbaar. Het ziet eruit alsof 
alles voorbereid is: voedsel
voorraad, medicamenten, 
kussens, po's.
Dhr. Overdlek van de Poort 
moet ons teleurstellen:"w ij 
gebruiken dit als opslagruim
te".
Het enige wat aan inventaris 
bij de kelder hoort is een 
zwengelapparaat voor de 
luchttoevoer via zandfilters 
en een eenvoudige handpomp 
om grondwater op te  pompen. 
Een gebruiksaanwijzing voor 
de zwengel ontbreekt en de 
pomp funktloneert niet. wie

erin w il moeten w ij aanraden 
om zelf brood mee te  nemen 
en vantevoren nog naar de 
WC te gaan.
Kuypers: "in de jaren '40 wa
ren deze kelders misschien 
af doende, want dan kan je er 
na een paar uur weer uit.

Behalve de ingang via de 
Poort is er nog een 'openba
re ' via de straat. Naast 
buurthuis 't  Trefpunt liggen 
een aantal betonnen platen 
die dan weggehaald zouden 
moeten worden, maar hoe? 
(Z ie foto's ommezijde).
H et ziet er naar uit dat 
Openbare Werken daar atteen 
al 6 uur voor nodig heeft. 
Jordans:"Ik ben bang dat on
ze medewerkers dan op v/eg 
zijn naar hurs".
Overdlek: (schertsend): "Dan 
gaan w ij er natuurlijk zelf 
zitten. Het is alleen jammer 
dat de doorgangen wat te 
smal zijn voor de rolstoelen."

"Ik- ga er niet in"
De kelder onder het GDH is 
via een eenvoudige deur aan 
de Van Reigersbergenstraat 
te betreden en staat boorde
vol archieven. Achter de sta-
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Buurtkrant Hugo de Groot

pels kartonner dozen ontdek
ken we weer de luchtfilters 
en ergens ligt de zwengel 
van het apparaat. Deze voor
zieningen zijn in geen jaren 
nagekeken. De kelder is ver
der van hetzelfde type als 
die onder de Poort, alleen 
een stu k  kleiner. Het valt 
moeilijk voor te stellen hoe 
je daar met 120 mensen 
moet zitten, of beter gezegd: 
staan. Misschien krijg je nog 
het meeste lucht door hele
maal niet te zwengelen.
Van den Berg van het GDH: 
"er is eigenlijk niet veel bij
zonders te zien. Het Is voor 
ons een Ideale opslagruimte." 
Jordans: "Deze kelder is niet 
erg spectaculair. We hebben 
ze ook met van die fietsen. 
Dat Is nog wel leuk om te la
ten zien en te proberen. 
Maar ja het zijn natuurlijk 
kelders uit het jaar nul. Of 
laat ik het zo zeggen: Ik ga 
er niet In."

Geen atoomkelder
Al met al hebben w ij door 
het bezoek aan de kelders 
niet bepaald een vertrouwens- 
wekkende indruk gekregen. 
De heer Van Rossum van het 
stadhuis: "U  mag niet praten 
van een atoomschuilkelder. 
Dat zijn het pertinent niet. 
Ze zijn alleen geschikt voor 
rampen in vredestijd, of voor 
aanvallen met andere bom
men dan kernwapens."
Maar zelfs in die gevallen lij
ken de kelders ons weinig 
bruikbaar. Het verwijderen 
van de archieven van het 
GDH alleen kost één of meer-

FOTO BOVEN: de betonnen 
platen die toegang moeten 
verschaffen naar de kelder 
van de Poort, zie FOTO 
ONC€R: links de zwengel 
van de waterpomp die zich 
buiten de schuilruimte zelf 
bevindt.
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dere . dagen. E r zijn voor 
20ver wIj konden ontdekken 
geen voorschriften voor het 
gebruik, het Instandhouden 
gebeurt op minimale basis, 
geen amsterdammer is op de 
hoogte van hoe dat in de 
praktijk zou moeten gaan. 
Wie doet de deur dicht als de 
kelder vol z it? En  v/aar be
schermt de kelder je voor?

De luchtpom pinstallatie 
onder het GDH: ideale 
archiefruimte.

Dhr. Kuypers v/as een jaar of 
10 geleden betrokken bij de 
bouw van een kelder: "Eerst 
moesten de muren 40 cm dik 
zijn. Toen werd het 20 cm en 
toen de bouw klaar was 
moest het 90 cm worden. Er 
is ooit wel een kommissie In
gesteld om een soort rampen
plan te maken. Maar ik heb 
begrepen dat toen die een
maal bestond, ze zichzelf 
weer hebben opgeheven. Het 
Ss wel een beetje triest ver
haal, tiet is een aflopende 
zaak".

Met dank aan de heren: 
Kuypers, Jordans, Overdiek 
en Van den 8erg.

Het 21 novemberkomité 
heeft een zeer inform atief 
boekje uitgegeven, getiteld: 
C iviele Verdediging in Am
sterdam. Voor ƒ3,50 
verkrijgbaar op de van Bree- 
straat 171" en b ij enkele 
boekhandels.

Alleen geschikt voor rampen 
in vredestijd(?).

Of de schuilkelders en andere 
voorbereidingen op oorlogssi
tuaties en het geld dat daar
mee gemoeid is werkelijk een 
aflopende zaak Is weten wij 
niet. Het beleid op dit gebied 
lijkt niet erg toegankelijk, 
wat we wel weten is dat er 
nu gebouwd wordt aan een a- 
toomkelder onder de Stopera 
en dat er ook in verschillen
de metrostations grote opera
tionele ruimten zijn, met 
voorzieningen die radio-aktie- 
ve straling tegen zouden moe
ten houden.

Lieve schat weet je dat ik 
voor jou
als jij dat w il v/el een atoom- 
schuilkelder bouw 
maar moet je zien wie er 
een heeft
als dat schorem overleeft 
zeg jij tocfi geef dan het gas 
maar, of een touw"

Joop Visser

BZB kelder
In onze buurt is ook nog een 
BZB kelder onder de bestra- 
tingswerf in de Van Reigers- 
bergenstraat. 926 staat voor 
Bedrijfs Zelf Bescherming. 
Een medewerker van de 
werf: "Ze kwamen er een 
keer telefoon aanleggen, 
maar we hebben geen sleutel 
en verder weten v/e er niets 
vanaf."

Alma Jongerius 
Willem Kwekkeboom

Van Thijn wijst bouw 
nieuwe sctiuilkeldei? 
in Amsterdam af

A  y ■ : van onze verslaggever
AMSTERDAM -  Burgemeester Van 

Thijn van Amsterdam zal niet  meewerken 
aan de bouw van on i e u w e  

s c h u ilk e ld e r s  in  de stad. A l s  
zich situaties vorodoen, waarbij mogelijk 
van dit beleid wordt afgewken, zal de 
gemeenteraad worden graadpleegd. 
De raad heeft al in 1`981 uitgesproken 
dat geen nieuw e kelders m ogen 
worden gebouwd. Van Thijn maakte 

dit woensdagavond bekend tijdens 
een discussie voor Stad R ad io  
Amsterrdam met het 21-november  
comité. Dit comité heeft een brochure 
uitgegeven over  civiele verdediging 
in   A m sterd am . D e g em een te  
wordt daarin verweten nog steeds 
oorlogsvoorbereidingen  te treffen door 

de bouw van ''nieuwe schuilkelders en 
noodbestuursposten toe te staan (onder 

de Stopera). Van Thijn stelde dat  geen Amsterdammer  er in overleving na een kernoorlog gelooft. "Ik zal mijn voorlichtingsbeleid aan de burger hierop  afstemmen.," zei hij. Önder mijn verantwoordelijkheid zal geen enkele illusie worden gewekt."Van Thijn noemde de schuilvoorziening onder de Stopera uitvloeisel van oud beleid.



Buurtkrant Hugo de Groot

BRAND!
”En ik wist niet eens 

het nummer van de brandweer”
ZES TOT ZEVEN  DUIZEND 
K EER  P E R  JA A R  MOET DE 
AM STERDAM SE BRAN D 
W EER IN A K T IE KOMEN. 
VAAK EEN  KRA N TEN BE
R IC H T EN VOOR BU ITEN 
STAANDERS M ISSCHIEN  
EEN  SEN SATIE. M AAR ALS 
HET B IJ  J E  BU REN  IS, 
K R IJG  JE  DE SCH RIK  VAN 
JE  LEVEN .
IN  DE NACHT VAN 15 OP 
16 A P R IL  BR A K  ER  BRAND 
UIT OP FR ED . HENDRIK- 
PLANTSOEN 52. DE DERDE 
ETAGE BRAND DE U IT EN  
DE BRAND  SLO EG DOOR 
NAAR 2 HOOG EN  D E ZOL
D ER . ER  DEDEN ZICH 
GEEN  PER SO O N LIJK E  ON
G ELU K KEN  VOOR.

Ooggetuige
Een bewoonster van een paar 
hulzen verderop: "Ik was nog 
op en opeens zag ik dat het 
hele binnenterrein oranje ver
lich t was. Ik kon vanaf het 
balkon niet zien waar het 
precies was, maar het geknet
ter was vreselijk angstaanja
gend. Mijn eerste ingeving 
was: de mensen moeten wak
ker worden en !k schreeuwde 
heel hard Brand Brand. E r 
gaat dan een hoop door je 
heen. Je  ziet het hele blok al 
in as liggen. Het is zo brand
gevaarlijk. Toen heb ik aan 
de voorkant geroepen naar 
mensen op straat dat ze 
overal aan moesten bellen en 
wat het nummer van de 
brandweer was. want je 
denkt er wel eens aan maar 
Ik wist het nummer niet 
eens. De drie mensen die op 
straat waren wisten het ook

niet en van de zenuwen kon 
ik het ook niet in het te 
lefoonboek vinden. Het gekke 
was trouwens dat er op 
straat ook niets van die 
brand te zien was, terw ijl 
het aan de achterkant 
alsmaar harder ging, elke se
conde voel je het dichterbij 
komen. Ik zei tegen die 
brandweer: komt u alstblieft 
snel. Ze waren er ook wei

snel maar voor je gevoel 
duurt het nog veel te lang. 
Ze v/erken heel vlot en 
efficiënt, daar heb ik echt 
bewondering voor gekregen. 
Het is echt geruststellend als 
je die aan de slag ziet gaan. 
De brandweer Is dan zö 
belangrijk, daar mag nooit op

bezuinigd worden. Ze denken 
2elfs aan de huisdieren, want 
er werd ook een kat naar be
neden gedragen.

Bezuinigen op 
. de brandweer

Bezuinigen op de brandweer, 
kan dat eigenlijk wel?
Cor Ronner, voorzitter van 
de medezeggenschapsraad: 
"W ij komen altijd  op het laat

ste moment, daar waar het 
het hardste nodig is. Elke 
seconde slaat de brand ver
der om zich heen en elke 
seconde dat w ij eerder kun
nen komen kan van levensbe
lang zijn.
W ij hebben nogal harde ak- 
ties gevoerd rond de voorge-

ALARMNUMMER BRANDVi
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stelde sluiting van met name 
de kazerne aan het Haarlem
merplein. N iet alleen omdat 
het gaat om onze werkgele
genheid, maar vooral vanwe
ge de veiligheid van de men
sen.
Als de nieuwe kazerne op de 
hoek Marnixstraat/Rozen- 
gracht klaar is, zullen die op 
het Haarlemmerplein en de 
noodkazerne in de Marnix- 
straat verdwijnen, w ij hante
ren nu de norm dat we bin
nen a minuten aanwezig zijn. 
Maar we zijn bang dat we 
dat niet meer halen, vooral 
In de Spaarndammertxiurt. 
Naar aanleiding van de akties 
van de brandweerlieden Is er 
een ingenieursburo ingescha-

i ï E E R  2 1 2 1 2 1
I  keld om te* onderzoeken of 
* aan de 4 mlnutermorm nog 

wel voldaan kan werden. Cor 
Ronner verwecht dat dit over 
3 maanden bekend zal zijn. 
Op grond van die uitslag 
moet de gemeenteraad dan 
ulteindeiijk beslissen.

Alma Jongerius

WEIGER HUUR 
VERHOGING!

De huurverhoging van 1 juli 
komt er weer aan. Als u seri
euze klachten over uw wo
ning hebt, dan heeft u het 
recht om die huurverhoging 
te weigeren. O fficieel moet 
u de klachten dan wel van te 
voren gemeld hebben b ij de 
huisbaas, ander kan die zeg
gen: "Ik  w ist van niks, dan 
had u maar eerder moeten 
klagen".
Dus zo snel mogelljc klagen. 
Het beste is om de lijst met 
klachten aangetekend op te 
sturen en zelf een copie er 
van te  houden.

Klachten
U kunt voor uzelf het volgen
de lijstje  nalopen en ki|<en 
of er punten bij zitten waar 
u klachten over hebt.

dak; dakgoten; schoorstenen; 
gevels en buitenmuren; schil
derwerk bulten; hijsbalk; 
vochtigheid en lekkage; bal
kon, veranda en dakplatje; ra
men, kozijnen en deuren; 
hang- en sluitwerk; trappen 
en trapportaal; (elektrische) 
deuropener; plafonds; binnen
muren; binnendeuren; verzak
king van vloeren; loszittende 
vloerdelen; aanrecht en -bak; 
centrale verwarming; gaslei
dingen; elektrische bedrading; 
waterleiding en sanitair; rio
lering; erf afscheiding en 
schuttingen.
Als er een aanschrijving van 
Bouw- en Woningtoezicht op 
de woning rust, kunt u sowie
so de huurverhoging weigeren.

Hoeveel ?
De meeste mensen zullen

met drie procent huurverho
ging te maken krijgen. Maar 
het kan ook 4 1/2 of 6 procent 
zijn. Dat is de huurharmonlsa- 
t ie.
Nu kunt u zeggen: die paar 
procenten, dat valt wel mee. 
Maar vergeet niet dat die 
verhoging wel ieder jaar te
rugkomt en dat aan de ande
re kant de inkomens eerder 
omlaag dan omhoog gaan.

Onderhoud
De huisbaas is verplicht zijn. 
bezit goed te  onderhouden. 
Doet h ij dat niet, dan kunt u 
de huurverhoging dus weige
ren. Maar dat heeft meestal 
niet tot gevolg dat de klach
ten verholpen gaan worden.
De huisbaas mist vaak liever 
de huurverhoging dan dat hij 
duizenden guldens aan onder
houd moet uitgeven, 
w ilt u nou toch dat die klach
ten verholpen worden en lukt 
dat niet , dan kunt u verder 
gaan. Twee wegen staan daar 
b ij open. Ze sluiten elkaar 
niet uit.

B & W T
U kunt Bouw- en Woningtoe
zicht bellen (te l.: 596.91.11, 
van 15.30 tot 16.00 uur) met 
de boodschap dat u klachten 
hebt. U kunt ze ook een 
briefje sturen, adres: B WT, 
Wibautstraat 3, 1091 GH 
Amsterdam.
U vraagt dan of er een in- 
spekteur langs kan komen om 
de klachten op te  nemen. 
Het kan v/el enkele weken du
ren voor er Iemand komt. Als

vervolg pag. 13
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Buurtkrant Hugo de Groot

BETAAL NIET MEE
In de Krant van maart schre
ven we al over de Betaal- 
niet-mee-aktie.
Mocht onze voortvarende re
gering, ondanks een meerder
heid die niet w il, toch beslui
ten om raketten te bestellen 
dan zijn er nieuwe vormen 
van verzet. We gaan geld in- 
houden op de belasting.
De aktie begint aardig te lo
pen. E r zijn nu over het hele 
land ongeveer 3.500 deelne
mers, waar van 1.000 in Am
sterdam. De verwachting Is 
dat de aktie week van 6 tot

12 mei nieuwe deelnemers 
oplevert.
In Amsterdam is een stede- 
lijk coördlnatieteam en er 
zijn kontaktperscnen In de 
buurten. In onze buurt is dat 
Douwe de Jong, 3e Hugo de 
Grootstraat 14” , te l.: 
82.75.81.
Een goede methode Is het 
Snhouden van ƒ  5,72 aan BTW  
op de GEB-rekening. Iedereen 
kan meedoen en iedere 
maand is weer een nieuwe ge
legenheid. Om straks mee te 
kunnen doen dient u nu al

een eventuele machtiging 
voor automatische overschrij
ving op te zeggen.
Een opstapje naar weigeren 
kan zijn: het apart betalen 
van ƒ  5,72 (van die 572 raket
ten die in Europa zouden 
moeten kcmen).
Het Is verstandig om duide
lijk  bij het G EB  te melden 
waarom u dit doet. Ook het 
stedelijk team houdt kontakt 
met het GEB. Informatie- en 
propaganda-materiaal is bij 
het kontaktadres te  verkrij
gen.

Op 5 mei heeft de buurt-vredesgroep het re
sultaat van de prijsvraag ’Straatkunst tegen 
kernwapens uitgevoerd in het plantsoen. Het 
bekroonde ontwerp was van Bernard 
Dorbeck. Helaas heeft een anonieme klad

deraar al binnen twee dagen er een pot 
groene verf tegenaan gesmeten.
De tweede prijs is als spandoek op het Hugo 
de Grootplein opgehangen. D it was ontwor- 
pen door Vo Gunter.

DE BUURT TEGEN NI
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tiende jaargang nummer vijf

EUWE KERNWAPENS

Eén van de deelnemers aan 
de prijsvraag heeft zijn ont
werp als folder uitgevoerd, 
met de volgende tekst: 
Geachte vrlend(in),
De tijd dringt. Mee zeggen 
ailéen is niet voldoenoe. 
Laat zien waar jij^ staat! 
Dat kan (zal) van invloed 
zijn op het plaatsingsbesluit. 
Dus, kopieer belde zijden

van dit pam flet en ver
spreidt ze onder je kennis
sen èn vrienden èn familie. 
De wapenwedloop moet en 
zal gestopt worden door een 
lawine van protest!
Maak ons massale versprei
ding mogelijk: stuur 'in vre
desnaam' enkele kopieën 
naar het aktieadres. 
Meerdere exemplaren van

dit pam flet zijn te bestellen
b ij:
De Appelbloesem Pers 
Van Diemenstraat 10 
1013 NH Amsterdam 
(020-258859)

Aktïe 'Rouw maar niet' 
BilderdijkpatK 17 hs 
1052 SC Amsterdam

EEN KWARTIER STILTE
Op 10 mei werd tijdens de 
nationale werkonderbreking 
het Hugo de Grootplein door 
een keten van mensen afge- 
zet. Aan de 'gedupeerde' 
weggebruikers werden bloe
men met een kaartje aange
boden.
Van kwart voor tw aalf tot 
twaalf uur heerste er een on 
werkelijke stilte  op het plein.

11



Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTFEEST
Op woensdag 30 mei organise
ren de twee buurthuizen de 
Reiger en 't Trefpunt samen 
met het huurcomité, het vre- 
desplatform, de burerhulp, de 
steungroep buitenlandse 
buurtgenoten en de winke
liers een buurtfeest.
Op deze manier wi! men aan
dacht besteden aan de ver
schillende aktiviteiten die er
in deze buurt plaatsvinden, 
in de 3e Hugo de Grootstraat

wordt een vrijm arkt gehou
den. Iedereen kan daar weer 
z'n spullen verkopen. Maak je 
muziek of kun je mooie kun
sten vertonen kom dan ook 
op 30 mei naar de 3e Hugo 
de Grootstraat.
Wie mee w il helpen met de 
voorbereiding kan 2 ich mel
den bij Klaaske, Buurthuis de 
Reiger v. Reigersbergen- 
straat 65. tel:845676.

PROGAMMA
TUSSEN  14.00 EN  17.00 UUR
in het Trefpunt. .bar en lekkere hapjes
Voor het Trefpunt____terras
Voor de Poort-------podium met optreden van

muziekgroepen
Naast het Trefpunt___vredesspel voor de kinderen
In de Reiger__________demonstraties groepen uit de

beide buurthuizen met het 
optreden van het duo de Twee
verdieners

Voor de Reiger------ maken muurschildering over
Nicaragua

VRIJMARKT
In de 3e Hugo de Grootstraat tussen Frederik Hendrik
straat en van Reigersbergenstraat GROTE V R IJM A RK T . 
Elke buurtbewoner kan hier zijn spullen verkopen.

TUSSEN 17.00 EN  19.00 UUR
Eten verzorgd door de Vrouwen voor de vrede, de opbrengst 
is bestemd voor de vredesaktiviteiten van deze vrouwen.
TUSSEN 19.00 EN  22.00 U LR
In het Trefpunt een groot afsluitingsfeest met optredens 
van het Strijdliederenkoor Onaangepast, een buitenlandse 
muziekgroep, het duo Tweeverdieners, Henny Houfelaar 
en hopelijk muziekgroepen uit de buurt.

WO. 3 0  MEI
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tiende  jaargang nummer vijf

REINILDA OPEN
Zaterdag 28 april is het tie
ner- en jongerencentrum Rei- 
nildahuis (wie stuurt er nou 
eens een nieuwe naam?) aan 
de Marnixstraat officieel geo
pend. weinig poespas, geen 
speeches, maar wel daveren
de muziek in de achtertuin. 
De Lijnbaansgracht kon mee
swingen.
De buitenkant ziet er, vooral 
achter, nogal armoedig uit. 
Binnen heeft alies een verfje 
gekregen en vooral de bar 
verraste ons met zijn frisse 
kleuren.

Openingstijden
maandag 19-23 u Inloop
dinsdag 15-17.30 u Inloop 
dinsdag 19-21 u Tienersoos 
woensdag 19-23 u Inloop 
donderdag 19-21 u Tienersoos 
vrijdag 15-17.30 u Inloop

De tienersoos is voor de leef
tijdsgroep van ongeveer 
11-16 jaar. Het is de bedoe
ling dat de overgang van tie
ner naar jongere w3t soepe
ler verloopt dan tot nu toe. 
Zodra de bovenverdieping 
klaar is gaan ook andere akti- 
viteiten starten: koken, kle
ren maken, krachtsport.
Er start ook een muziek
groep, waar iedereen die een 
Instrument bespeelt aan kan 
meedoen.
De personele bezetting hangt 
nog wel op losse schroeven. 
Yvonne komt van buurthuis 
De Egelantier. A ls dat dicht 
gaat kon het wel eens zijn 
dat zij op straat komt te 
staan. Hans en Lucie hebben 
wel meer zekerheid, maar 
zooden het met z'n tweeën 
niet kunnen doen. Het Reinil- 
dahuis heeft ook telefoon: 
22.11.71.

Vervolg van pag. 9
De inspekteur bekij k t  de 
klachten en maakt een zoge
naamde aanschrijving voor de 
huisbaas. Daarin staan de 
klachten genoemd en de eis 
dat de huisbaas binnen één of 
twee maanden aan de slag 
moet gaan.
Soms helpt dat, soms niet.

Kort geding
In veel buurten zijn goede er
varingen opgedaan met een 
kort geding om het onder
houd af te dwingen.
Omdat in de wet staat dat 
de huiseigenaar zijn bezit 
goed moet onderhouden, kunt 
u hem ook met de wet in de 
hand dwingen de klachten te 
verhelpen. Het moet dan v/el 
om ernstige klachten gaan. 
Dus niet dat de deur klemt, 
maar bijvoorbeeld lekkages, 
rotte stukken in de vloer, ge- 
vaarli|<e balkons.
Soms schrikken huisbazen al 
zo van het fe it dat je met de 
rechter dreigt dat ze direkt

eieren voor hun geld kiezen. 
B ij zo’n kort geding heeft u 
wel een advokaat nodig. 
Daarvoor kunt u meestal v/ei 
terecht b ij het advokatenkol- 
lektief in de buurt of anders 
via een Buro voor Rechtshulp.

Meer informatie
In onze buurt kunt u op de 
volgende plaatsen en tijden 
terecht voor meer Informatie 
over het weigeren van de 
huurverhoginig en het afdwin
gen van onderhoud.
Maandag in 't  Trefpunt van
19.00 tot 20.00 uur.
Donderdag In de Reiger van
14.00 tot 15.00 uur.
B ij het O BASA Is een brochu
re verkrijgbaar over achter
stallig onderhoud, met als ti
te l: K lachten? Je  kunt je 
huisbaas dwingen. De prijs is 
twee kwartjes, plus eventueel 
ƒ  1,10 verzendkosten. 
Bestellen b ij het OBASA, 
Prins Hendriklaan 52, 1075 
B E , Amsterdam.



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

Haarverzorging 
voor hem 
voor haar

maandags
gesloten

SALON MODERN
P.G . Kruisinga, De Cïercqstr. 24, tel.: 120522

zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:
het hele assortiment levensmiddelen 

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

Van O ld e n b a rn e v e ld ts tra a t 8 1 . t e l . :  84 .58 .63



voor al uw 
AUTOSCHADE’S aufDVTOon ®>#V-A*G

VW AUDI DEALER ® VERKOOP • SERVICE 
• ONDERDELEN * SPUITERU • PLAATWERKERIJ 

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

teL 116715 teL 825785 tel. 869611

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

Telj 18.47.71

terstond hulp na overlijden 
gelegenheid tot opbaring

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE
Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

DÉ VOEDINGSWIJZER )>  GR0ENTEN MELK*
V..-.... i-i BROOD, KAAS,

HUGO DE TOT ZIENS FRUIT EN EIEREN
GROOTPLEIN 20 

dinsdags gesloten
alles van blofogisch-dynamlftctie kwaliteit



NAAR HET PINETUM
U it en thuis met de bus?
Dat doen we op donderdag 7 
jtinij We vertrekken 's mor
gens om 08.30 uur vanaf de 
Reiger en zijn tegen 18.00 
uur weer thuis.
Na een mooie tocht langs de 
Vecht bezoeken we het huis 
Doorn. Daar kunt u een rond
wandeling maken door het 
prachtige park of het muse
um bezoeken (keizerlijke 
pracht en praal). Dan gaan 
we over de Utrechtse heuvel
rug richting Lunteren. In Lun- 
teren gebruiken we de ]unch 
en kunnen een bezoek bren
gen aan het Pinetum>s 
’s Middags bezoeken we de 
landbouwhogeschool in wagé- 
ningen. Daar krijgen we èen 
rondleiding door de botani

sche tuinen. De kosten voor 
de hele dag zijn ongeveer 
ƒ  35,-. De lunch en de koffie 
in'Doorn zijn daarbij inbegre
pen. Kaarten zijn zolang de 
voorraad strekt verkrijgbaar 
In de Reiger, van Reigersber- 
genstraat 65, te l.: 84.56.76.

BURENHULP
U bent toch niet vergeten 
dat de burenhulp iemand 
zoekt die een keer per 
week wat boodschappen kan 
doen voor een andere buurt
bewoner? Of toch?
Be it u dan deze keer zeker.
Afgesproken?
te!.: 84.56.76.

EERSTE HOMOSOOS
Op 29 april ji. organiseerde 
buurthuis De Reiger een soos- 
middag voor homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen 
uit de Hugo de Grootbuurt 
e.o. E r waren 15 mensen, 
waaronder 2 vrouwen.
De hcmogroep van De Reiger 
vond de opkocnst groot ge-

KUNST EN HUISVLIJT
inlegwerk), Bernard Oorbeek 
(tekeningen, grafiek, lino's), 
TIny Mayer (tekeningen, schil
derijen), Annemarie Wegge- 
laar (tekeningen, schilderijen, 
foto’s), Frecl Bosschaart (te
keningen, schilderijen).
U kunt handwerk kopen, 
gemaakt door de handwerk- 
club. Toegang is gratis. E r is 
soep met stokbrood verkrijg
baar. Buurthuis de Reiger, 
Van Reigersbergenstraat 65.

noeg om te besluiten een 
tweede soos te  organiseren 
op 27 mei van 19.30 - 23.00 
uur.
B ij een aantal homoseksuele 
•buurtbewoners ontstond de 
gedachte dat het buurthuis 
erg hetero-gericht werkte. 
Z ij vonden dat daar best ver
andering In mocht komen en 
richtten een voorbereidings
groep op. Deze groep heeft 
na een aantal vergaderingen 
besloten een soosmiddag te 
organiseren zodat de behoef
te vanuit de buurt aan een 
soos voor homo’s en lesbien
nes wat duidelijker zou wor
den.
Naar aanlèiding van de 29e a- 
pril mag worden gezegd dat 
in een behoefte wordt voor
zien. Op 27 mei a.s. van 
'19.30 - 23.00 uur is het weer 
zover, dit keer met video
films. Toegang is gratis.

Zaterdag 19 mei van 11.00 -
15.00 uur kunt u in de Reiger 
weer een bezoek brengen aan 
de kunsttentoonstelling. E r is 
werk te zien van ina Cladder 
(knipsels), Jaap Schoens (hout-

ER IS ALTIJD...
19 mei Kunst en huisvlijt in 

de Reiger.
27 mei Homosoos In de Rei

ger.

30 mei Buurtfeest In de Rei
ger en 't  Trefpunt.

... WAT


