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HUGO DE 

GROOTPLEIN 20 

dinsdags gesloten

TOT ZIENS

GROENTEN MELK, 

BROOD, KAAS, 

FRUIT EN EIEREN

van biolog lsch-dynam ische  kwalite it

VrijöagavorKJ, zaterdagavond en zondagmiddag:

LE V E N D E  M UZIEK

hoek
Nassaukade 
2e Hugo de 
Grootstraat

IED ERE D AG  O PEN  V A N  20.00 -  2.00 uur. 
IN H ET  W EEKEND  V A N  20.00 -  3.00 uur. 
ZO N D AG  VAN  16.00 -  1.00 uur.

HOU 't SCHOON
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 zijn! 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 o f  een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag!

'T IS JE EIGEN

Stadsreiniging Amsterdam 2e Hugo de  G rootstraat, tel. 84 50 91.
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K op ij voor het septembernum
m er moet vóór zondagavond 
7 oktober worden ingele
verd b ij het redaktieadres of 
b ij één van de buurthuizen.
De volgende krant komt uit 
op vrijdagavood 19 okto
ber.

Verspreiders
Ad, R ichard, G ert, Ton, An 
neke, René, W illem  M arian- 
ne, Judy,Hendrik, G e rrit, Ger- 
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De buurtkrant wordt gemaakt 
door buurtbewoners en ver
sch ijn t 11 keer per jaar, huis 
aan huis in de hele buurt. 
Doei is  in form atie te geven 
over zaken die onze buurt 
aangaan en aktieve groepen 
te  ondersteunen.
A lle  ingezonden mededelin
gen en artikelenworden in 
p rincipe geplaatst onder ver
antwoordelijkheid van de 
schrijver, waarvan de naam 
b ij de redaktie bekend dient 
te  z ijn . De redaktie behoudt 
echter het rech t om stukken

te  weigeren.
De buurtkrant wordt gedeel
te lijk  gesubsidieerd v ia  de 
buurthuizen (hoelang nog?) en 
ontvangt de overige in 
komsten via adverteerders en 
donateurs.
Voor u lig t het laatste num
mer van het seizoen 83/84. 
Ons volgend nummer ver
sch ijnt weer in  september. In 
augustus versch ijnt het pro
grammablad van de buurthui
zen.
De redaktie wenst Iedere le
zer een goede vakantie!

I

Waar vind je nog een echte speciaalzaak
in behang?

Frederiksp le inZo ’n w inkel 
is er nog, 
kom eens 
kijken bij:

BV BEHANG hoek We t e 
ringschans 

tel. 244155

’n Zaak die je goed kan adviseren
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Buurtkrant Hugo de Groot

55MAAR DE BRUG STOND OPE
Nachtelijke werkzaamheden aan de Beltbrug
Je  vriend woont over de brug 
en je kom t fietsend, om half 
twee 's nachts van die an
dere kant en w ilt de brug 
over. De slagbomen z ijn  naar 
beneden en de brug is ha lf 
omhoog.
N ie ts aan de hand, denk je 
dan waarsch ijn lijk, even 
wachten to t de boten voorbij 
getuft z ijn . Tot het bord 
waar je pal voor staat, to t je 
doordringt, waarop staat: 
H ED EN N A C H T  B R U G  G E
STREM D  VO O R A L L E  V ER 
K E E R , O O K  VOOR VOET
G AN G ER S , V A N  1.00 TOT
5.30 U U R
Dan herinner je je dat je 
zo ’n bord eerder hebt zien 
staan, toen je nog m et een 
frisse kop van de andere kant 
kwam. 3a, wat doe je dan?... 
Ik besloot op d it nachte lijke 
uur akkuut rechtsom keert te 
maken en toch maar de zijde 
van m ’n vriend te  kiezen..

Overlast
D ie  werkzaamheden 's nachts 
aan en onder de brug, bezor
gen de onwetende voetgang
ers de meeste iast. Een geïn
terviewde tweebener had er 
in  e lk  geval behoorlijk de 
pest in: h ij moest een k ilom e
ter omlopen, op zoek naar 
een andere overgang over de 
vaart en zou z ijn  drankje in 
het centrum  mislopen.

Nachtwerk
Ik  was nieuwsgierig geworden 
naar wat die werkzaamheden 
e igen lijk inhielden. Een k ijkje 
en een praatje met een van 
de uitvoerende nachtwerkers 
onder de brug gaf wat meer 
lic h t op d it soort nachte lijke 
zaken.
V ij f  mannen werken d rie  we
ken *s nachts en twee weken

overdag om deze brug van 
roest te  ontdoen en in  een 
nieuw verfjasje te  steken. Ze 
komen u it Brabant en zijn  
uitgezoncten door een particu 
lie r bedrijf, gespecialiseerd 
in verfwerkzaamhetien aan 
speciale constructies, zoals 
kranen en bruggen. Bruggen 
genieten hun voorkeur, vooral 
de lage zijn  favorie t: daar is 
het m inste klauterwerk voor 
nodig. Aan de brug voor het 
Leidsepiein heeft men zeer

p re ttig  kunnen werken. 
"A lleen  de duiven hè, als de 
ene kant van de brug is 
gedaan, is  de andere weer 
volgepoept en moet er eerst 
weer schoongemaakt worden.”

Onder de brug
Een afdaling naar de onderzi}- 
de van een brug geeft een 
heel andere k ijk  op bruggeza- 
ken dan erboven. Onder de 
Beltbrug (naar de Jan van Ga- 
lenstraat) bevinden z ich  een

machinekamer en een kelder, 
waar drie  kontra-gew ichten 
van elk ongeveer v ijf  meter 
breed en 42 ton zwaar in 
hangen. Ze dienen om het 
bruggevaarte in balans te  
houden en z ijn  van binnen ge
vuld met ijzeren blokjes. 
Daarmee is  het evenwicht 
tussen brug en kontragewich- 
ten te regelen.

Kontra-gewicht
Twee mannen z ijn  net be
zig  m et het afb ikken van die 
gewichten, die maar één 
m eter van de grond hangen. 
D at afb ikken gaat met een 
heidens kabaal gepaard. 
Wordt er veel roest afgebikt, 
dan zal er m isschien een 
beetje ijze r in  de gewichten 
b ij moeten om de brug per- 
fekt te  kunnen laten sluiten. 
Het lu iste rt a llem aal zeer 
nauw, begrijp ik  u it het ver
haal van een van de werkers. 
H ij houdt a lles wat e r onder 
de brug gebeurt nauwlettend 
in  de gaten. Via de telefoon 
heeft h ij kontakt met de 
brugwachter. D ie  geeft een 
be lle tje  a ls er een boot door
heen moet. Dat is bet sein 
voor de oplettende man bene
den dat h ij z ijn  mannen moet 
terugtrekken: onder de kon
tra-gew ichten vandaan, 
omdat ze anders geplet 
zouden worden.
Vervolgens kan de strocm  in
geschakeld worden om de 
brug te laten draaien to t de
ze geheel f ie r overeind staat. 
Om drie uur is het schafttijd  
voor de ververs. Dan kan 
men ook n ie t veel doen, 
want dan is het te  druk in de 
Kostverlorenvaart.

Groen
A ls  het afbikken van de brug
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eenmaal is gedaan, begint 
voor hen het leukere werk: 
het afwerken. De onderkant 
wordt v ier maal In zijn  ge
heel geverfd. N ie t zwart, zo
a ls  b ij de kontra-gewlchten, 
maar groen want verfscheur- 
tjes z ijn  dan makkell}<er te 
zien. Kontro le  aan de onder
zijde van de bnrug vindt om 
de drie maanden plaats.
Het verven heeft ook a lles 
met het weer te maken. B ij 
een dauwige nacht, zoals 
deze k ijknacht was, is het 
verfw erk a l moel i j k e r  te  ver
richten. 's Winters is het 
daarom m oeilijk  voor hen om 
werk te  krijgen.

Over zes jaar
A ls  het zes uur in de ochtend 
Is, mogen deze nachtwerkers 
hun a fb ikb i jltje  erb ij neerleg
gen en terugkeren naar de 
zuiderzon om op d iezelfde 
dag om 22.00 uur het werk 
weer te  hervatten. H eeft 
deze brug z ijn  nieuwe verfjas- 
je aan, dan lopen u en ik zes 
jaar na nu opnieuw het ris ico  
's  nachts voor de brug te 
moeten omkeren. De brug zal 
dan aan een nieuwe onder
houdsbeurt toe zijn.

A le ld  Horjus B ij  de foto: de werkers z ijn  I met een to taa l gew icht van 
bezig onder de gew ichten I 125 ton.

AUTOSCHADE’S autovroon
VW AUDI DEALER • VERKOOP • SERVICE 

• ONDERDELEN • SPUITERU • PLAATWERKERIJ 

• VERZEKERINGEN • FINANCIERINGEN. #

Lod. v. Deysselstr. 77 
te l 116715

HAARLEMMERWEG 337 
teL 825785

Donker Curtiusstr. 6 - 8  
tel. 869611
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GARAGE WIJKT VOOR WONI
”lk denk wel eens: was ik maar ambtenaar g
In de 'inham ' in  de Frederik  
Hendrikstraat gaat begin ok- 
tober e inde lijk  de sloop begin 
nen ten behoeve van de wo
ningbouw.
De visboer en de groenteman 
z ijn  al weg en a ls  deze krant 
in uw bus ro lt, is ook garage 
Benelux vertrokken.
We praten met H . Neuhuys, 
de eigenaar van de garage. 
H ij voe lt z ich  echt verbonden 
met de buurt: 20 jaar gele
den kwam h ij in  de Van O l
denbarneveldtstraat wonen en 
vanaf 1967 werkt h ij in de 
buurt. H ij  begon h ier als mon
teur en in  1969 nam h ij de 
zaak over.
"ik  begon met f linke  schul

den en het was hard aanpak
ken: to t 's avonds 11 uur 
door werken. Maar in die 
twee jaar dat ik er a l werk
te, had ik  gezien dat het 
kon. Je  moet een gok wagen. 
Nu werken v/e met z 'n  v ie 
ren: 2 monteurs, m ijn vrouw 
en ik.'1
Wij: verte l eens iets over het 
vak.
Hln al die t ijd  is het werk a l 
veranderd. Toen ik  in 1947 
begon te werken, was Neder
land arm; a lle  onderdelen 
werden zoveel mogelijk gere
pareerd. B ijvoorbeeld een 
raammechaniek: a ls de tand- 
w ie ltjes versleten waren, 
stond je met een v ijlt je  de

tandjes b ij te werken.
Nu moet je hele onderdelen 
vervangen. Ze lfs  a is je zou 
w illen , kun n iet repareren, 
omdat je het n ie t u it e lkaar 
kunt halen. Een bougie kon je 
vroeger u it elkaar schroeven. 
Maar die kermis gebruik je 
n a tu u r lij  nog steeds. Je  kent 
een auto van binnen. B ij  ons 
Is een stelregel: eerst weten 
wat er aan de hand is, dan 
pas gaan sleutelen. E r komt 
we! eens een auto b ij ons, 
waarbij de eigenaar van a lles 
geprobeerd heeft, to tdat die 
auto hel emaal n iets meer 
deed. Dat gebeurt als ge 
geen goede diagnose stelt., 
A ls  pijn in je buik hebt,

NIEUWBOUW PLANTSOEN IN ZICHT
Begin november za l als a iles 
gced gaat de eerste paal van 
project 17, de nieuwbouw op 
het F rede rik  Hendrikplant- 
soen, in  de Lodew ijk Trip- 
straat en in  de Fagelstraat, 
de grond Ingaan.
D it zou e igen lijk  al in ju li 
gebeuren, maar doordat de 
contingentering (= het aantal 
woningen) voor de Staats
liedenbuurt werd verminderd 
Jiep de sloop een vertraging 
op en waren e r, een hoop 
onderhandelingen voor nodig 
cm de bouw althans in 
november door te  la ten gaan. 
Ook d it had heel wat voeten 
in de aarde. Op het laatste 
nippertje bleek het bouwplan 
te  duur te  z ijn , onder andere 
omdat de woningen voor de 
buurtbewoners op maat wor
den gemaakt en d it hogere 
kosten met z ich  meebrengt. 
De aannemer Buitenhuis, die 
ook projecten in  de Jordaan

heeft uitgevoerd, en de 
opdrachtgever woningbouw
vereniging Zomers Bu iten 
kwamen overeen te  be
zuinigen op de bouwmuren, 
de wanden tussen de wo
ningen.
In net oorspronkelijke bouw
plan v/aren die van beton, nu 
worden ze van metselwerk. 
Volgens de aannemer Is dat 
goedkoper, het voordeel voor 
de bewoners is dat het zo
genaamde leefvocht, de 
anderhalve lite r  vocht die 
een gezin per dag verliest, 
door het metselwerk wegkan. 
Veel gezonder wonen dus.*
H e t enige dat de bouw nu 
nog in de weg staat is de 
zogenaamde verklaring van 
geen bezwaar, die nog for
meel moet worden afge- 
geven. D it kan pas als ieder
een de gelegenheid heeft ge
kregen het bouwplan in te  
z ien en er eventueel bezwaar

tegen te  maken.
D it  zou oe bouw nog kunnen 
u itste llen  maar waarsch ijn lijk 
n iet meer dan een paar v/e
ken. Naar verwachting zullen 
de eerste woningen in decem
ber 1985 worden opgeleverd 
en ongeveer v ie r maanden 
la te r de laatste.
De toekomst van de Am 
sterdamse woningbouw z ie t 
er overigens iets zonniger 
u it, in de komende drie  jaar 
mogen er maar lie fs t 500 
woningen meer worden ge
bouwd. M isschien zou dan 
project 19, het gedeelte van 
het Frederik  Hendrikp lant- 
soen dat de paalwoningen 
omvat, een jaar eerder kun
nen starten. De huizen, die 
in zeer slechte staat zijn, 
staan nu op de nom inatie om 
in 1987 te v/orden gesloopt.

P ie  Nieuwboer
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NGBOUW
eworden"

2et een goede dokter e r Ook 
n iet meteen het mes erin." 
Wij: hoe is het met de werk
gelegenheid?
E r is wel wat m inder werk 
gekomen. W ij hadden vroeger 
ook een man meer. De 
belangrijkste oorzaken zijn: 
Au to 's vergen m inder onder
houd. Vroeger bijvoorbeeld 
b ij 2.000 km olie  verversen; 
nu b ij 5.000 km. 
vee l mensen doen ook meer 
ze lf en daar z ijn  natuurlijk  
ook gediplomeerde monteurs 
bij, die geen werk hebben. 
W ij krijgen dan alleen de ro t
klusjes.
De auto is n ie t meer weg te 
denken u it de samenleving. 
Het is wel duur, maar er 
wordt hard aan gewerkt cm 
ze zuiniger te  maken. Ook

worden de auto's schoner. 
W ij werken a] vooruit op 
voorschriften  die nog n iet 
w e tte lijk  z ijn  vastgesteld. 
Tenslotte worden ze  ook k le i
ner, te rw ijl het binnen even 
ru im  b lijf t  door een kle inere 
motor. Maar ja, daar gaat

het eigen lijk n ie t over, 
onderbreekt N e iix iy s  z ich 
ze lf: het belangrijkste is dat 
ik  afscheid neem van . de 
buurt, maar dat de mensen 
weten waar ik  z it:  Jacob van 
Lermepkade 342-346.

Jan K u ijk

DANK
AAN ONZE C L iENTEN VOOR HET JARENLANGE VERTROUWEN 

IN ONS BEDRIJF FRED. HENDRIKSTRAAT 31

WELKOM
IN ONS NIEUWE BEDRIJF

GARAGE BENELUX 
JACOB VAN LENNEPKADE 342-346

TEL. 1 8 1 3 4 3 -1 822S2
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BUURTTHEATERAFK
Wij, het amateur fotografen 
ko lle k t ie f A .F .K . organiseren 
na het succes van verleden 
keer opnieuw een fotom ani- 
festa tie  voor amateurfotogra- 
fen. Op deze avond is e r ge
legenheid to t het fotografe
ren van modellen, In drie ver
schillende studio’s.
P rijs  voor de gehele avond 
van 20.00 uur to t 02.00 uur 
is 25 gulden. De bar is open 
om ha lf zeven. De datum is 
6 oktober in buurthuis 't  T re f
punt, 3e Hugo de Grootstr. 5. 
Kaarten  bestellen op giro 4599 
566 F . Bakker Descartesstr. 47 
Amsterdam. De echte ama
teur fo tograaf mag d it n ie t 
missen. Hopelijk  to t ziens, 
Groeten het A .F .K .

Nog nooit gespeeld? AJtijd  al 
eens een b ijro l o f ju ist een 
hoofdrol In een o f ander vro
lijk  toneelstuk w illen  spelen? 
Dan lig t  h ie r de kans. Vanaf 
dinsdag 9 oktober sta rt er in 
buurthuis 't Trefpunt een 
kursus van 15 lessen, waarin 
we gaan werken aan een b lij-

AEROBICEN
Op vrijdagmiddag van 16.00 -
17.00 uur kunnen meisjes van
a f 14 jaar aerobicen in  buurt
huis 't Trefpunt Het s ta rt 28 
september en kost ƒ7,50 per 
maand. He b  )e belangstelling, 
geef je dan vast op b ij Lucy, 
te i. 221171 o f L ia , te l 842473

spel dat van te  voren door 
ons is u itgezocht. D it onder 
le iding van Bob v.d. Lugt, die 
vorig jaar In de Reiger een 
speikursus heeft gedaan.
Naast het repeteren gaan we 
k ijken  welke kostuums b ij het 
stuk passen en welke manie
ren er zijn  om het toneelstuk 
er voor anderen zo aantrekke
lijk  mogelijk te  laten u itz ien. 
want,... het hoogtepunt is  de 
opvoering, waar fam ilie  en 
vrienden en andere buurtgeno
ten voor uitgenodigd worden. 
Om aan deze kursus deel te  
nemen hoef is nooit gespeeld 
te  hebben. Het met p lez ie r 
w illen  werken aan een toneel
stuk is de belangrijkste voor
waarde.

ERITREA
Enkele eritrese  en nederland- 
se mensen u it de Hugo de 
G root- en Staatsliedenbuurt 
vragen in de maand septem
ber specifieke aandacht voor 
de strijd  van het eritrese 
volk voor onafhankelijkheid 
en een rechtvaard iger samen
leving. Op de wijkbewoners 
za l een beroep v/orden ge
daan om geld te  geven voor 
landbouwwerktuigen en zaa i
goed in bevrijd  E ritrea .
Iedere zaterdag in  september 
z ijn  er stands met Informatie 
over Eritrea.
Verder z ijn  er contacten ge
zocht met kerke lijke  groe
pen, bejaardenhuizen, scho
len, etc. In de b ib liotheek 
aan de Van Lim burg Stirum - 
straat 133 Is een tentoonstel
ling te  bezichtigen.
A l meer dan 20 jaar vecht 
het e ritrese  vo lk  voor onaf
hankelijkheid. E ind vorige 
eeuw werd het land gekoloni
seerd door Italie. Onder in 

vloed van de Verenigde S ta
ten werd het begin 60er ja- 
ren door buurland Eth iopië 
geannexeerd. Het aan de 
macht komen van een z ich  
progressief noemend m ilita ir  
bewind in Eth iop ië  in  1974 
heeft n iets veranderd voor 
het eritrese volk. M et behulp 
van russiese adviseurs en rus- 
sies legerm ateriaal voert E - 
thiopie regelm atig affonsie- 
ven tegen het e ritrese  ver
zet, dat wordt geleid door 
het Volksfront voor de bevrij- 
ding van E ritrea  (E .P.L.F.).
De afgelopen jaren heeft d it 
bevrijd ingsfront een aantal 
m ilita ire  overwinningen be
haald van strateg ies belang. 
Het Volksbevrijd ingsfront 
werkt bovendien in tensie f 
aan socia le veranderingen in 
de eigen samenleving. Bezoe
kers aan bevrijd  gebied zijn  
onder de indruk van hoe in 
dat gebied gezondheidszorg, 
onderwijs, landbouwhervor

mingen zijn  opgezet en ver
der worden uitgebouwd. 
Vrouwenbevrljding neemt een 
belangrijke p laats In, zoals 
kan worden afgeleid u it parti
c ipa tie  van vrouwen In leger, 
onderwijs en bestuur in be
vrijd  gebied.
In overleg met het E .P .L .F . 
Departement van Landbouw 
Is besloten in onze w ijk 
geld te  verzamelen voor land
bouwwerktuigen en zaaigoed. 
Wij, a ls  sympathisanten van 
de eritrese strijd , w illen  dat 
veel meer mensen bekend ra
ken met wat er in dat deel 
van de. wereld gebeurt. 
In itiatiefgroep September
maand -  E ritrea  maand In 
Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt, p/a Fage lstraat 
74
Kontaktpersonen:
Jos 86.47.97 
Petrus 26.02.93
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De lessen z ijn  op dinsdaga
vond van 20.00-22.30 uur. 
Inlichtingen: buurthuis de 
Re iger te l. 865676, buurthuis 
’ t Trefpunt te l. 842473, Bob 
v.d. Lug t te l. 845611

ENGELS
H ee ft u het gevoel met uw 
mond vol tanden te  staan 
wanneer iemand u in het 
Engels de weg vraagt o f wan
neer u in het buitenland bent 
en u daar a lleen maar met 
Engels te rech t kunt? w ilt  u 
daar wat aan veranderen? O f

KINDERSPULLENMARKT
Wegens blijvend sukses: voor 
de 12de maal kinderspulletjes- 
markt. Op maandag 1 okto
ber van 9.30 - 11.30 uur in 
buurthuis 't  Trefpunt.
Enkele aktieve moeders ste l
len u in de gelegenheid om 
schone, hele, nette kindarkle- 
ren (0 -  12 jaar), speelgoed, 
babyartikelen, fie tsstoe ltjes 
enz. te  komen kopen voor 
leuke lage prijzen. A ls  u ze lf 
nog spulletjes hebt om te  ver
kopen kunt u die op vrijdag 
28 september tussen 9.00 
-10.30 uur inleveren b ij buurt
huis 't  Trefpunt, maar lees 
dan wel eerst even zorgvul
dig de volgende spelregels:
-  A lleen  schone, mooie en he

le  spullen en geen echte zo* 
merspullen. Spullen d ie  niet 
in orde z ijn  worden niet 
door ons verkocht.

- Op ieder a rtike l stevig een 
papiertje bevestigen m et 
uw naam, de prijs (zo laag 
mogelijk) en eventueel de 
maat.

-  A lle s  wat opgehangen kan 
worden aan een hangertje 
inleveren (dat k rijg t u later 
weer terug).

-  A lle s  in een doos en op de 
doos een papier met uw 
naam, adres en te l. nr., een 
bank- o f gironummer (u 
k rijg t uw geld na a f loop 
per giro/bank overgemaakt) 
en o f we de n iet verkochte 
spullen aan een goed doel

mogen geven.
-  Uw niet verkochte spullen 

kunt u alleen op dinsdag
morgen 2 oktober weer op
halen tussen 9.30 -  10.30 
uur. De rest wordt daama 
meteen weggebracht.

-  Voor ev t. zoekgeraakte 
spullen z ijn  w ij n ie t verant
woordelijk.

We hopen dat het weer een 
succes wordt, dan kunnen we 
het in  het voorjaar weer 
doen. Tot ziens op maandag 
1 oktober.

Ineke Hupkes te l. 845386 
of 120895

w ilt u 'zom aar' Engels leren. 
Geef u dan op voor de begin- 
nerskursus Engelse konversa- 
t ie  voor volwassenen in 't 
Trefpunt.
De aandacht za l in de eerste 
p laats gerich t z ijn  op het le
ren spreken van Engels en 
pas in de tweede plaats op 
het leren lezen en schrijven 
van de taa l. De lessen z ijn  
op maandagavond van 20.00-
21.30 uur. De kosten bedra
gen ƒ60,- per 10 lessen. De 
kursus heeft een uitloopmoge
lijkheid to t 2 jaar.
Behalve de leskosten zal er 
ook in overleg een kursus- 
bcek aangeschaft moeten v/or
den, dat ongeveer ƒ15,- kost. 
De kursus za l b ij voldoende 
aanmeldingen rond begin ok
tober starten. U  kunt z ich  
aanmelden b ij R ia  Koopman, 
buurthuis 't  Trefpunt, 3 Hugo 
de Grootstraat 5 te l. 842473. 
Voor deze kursus is geen 
voorkennis van Engels vereist.

LEES EN SCHRIJFGROEP
Veel mensen kunoen niet le
zen en schrijven. O f ze  kun
nen het n iet goed. Ze hebben 
vroeger op school n ie t de 
kans gehad het goed te  leren. 
Dat is lastig. Want lezen en 
schrijven kom je e lke dag te 
gen. Denk maar aan de onder
t ite ls  op de t.v . lezen, de g i
ro invullen, boodschappen
lijstjes maken, en noem maar 
op.
Daarom z ijn  er nu lees- en 
schrijfcursussen. Dan kunnen 
mensen het alsnog leren. 
Doordat je naar zo 'n  kursus 
gaat word je m inder afhan
ke lijk  van de hulp van ande
ren.
We werken in  k le ine groepjes

van ongeveer zes mensen. We 
maken onze lessen z e lf , over 
de dingen die we ze lf  belang- 
r i jk  vinden om te  leren.
De kursus is een keer per 
week en het is gratis..
Je  kunt je opgeven b ij buurt
huis De V ierhoek N icolaas 
Beetsstraat 84 te l te l. 
181811 (Marjole in)
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Buurtkrant Hugo de Groot

KUNST
Voor de derde maal w illen  
we d it najaar in  de Reiger 
een kunst en huisvlijttentoon- 
ste lling  organiseren. Een 
ieder d ie  z e lf  ie ts  m aakt wat 
h ij/z ij  wel eens aan een an
der w ii la ten  z ien  kan kon- 
tak t opnemen m et buurthuis 
de Re iger van Reigersbergen- 
straa t 65, te l 845676, vragen 
naar M arike  Ko rtho f.

KOOK EN EETGROEP
Op de kook en eetgroep van 
de maandag in buurthuis de 
Reiger is nog plaats voor en
kele mensen. Op d it moment 
wordt e r vegetarisch gekookt 
door M arc ia  Wyatt.
A ls  je het leuk vindt om m et 
meerdere mensen te  eten, te  
koken en wat van e lkaar te  
leren kom dan een keer mee
eten. wel om u ite r lijk  maan
dag voor 10 uur doorgeven

MEISJESAKTIVITEITEN
In het Re in ildahu is s ta rt een 
naaiklup voor meisjes vanaf 
14 jaar. Daar kun je op don
derdagavond van 19.30 -
21.30 uur leren eenvoudige 
k le ren  te  maken.

Het kost ƒ 7,50 per maand 
en start 6 september, 
in lichtingen bij:

Lucy, te l. 221171 
Of L ia, te l. 842473

TREFPUNTCURSUSSEN
B ij de volgende cursussen in
buurthuis 't  Trefpunt zijn  nog
enkele plaatsen vrij:
-  Cursus zelfverdedig ing, op 

donderdagavond van half 
acht to t h a lf negen. 15 les
sen voor ƒ48,-

-  Cursus engels voor begin
ners, op maandagavond van 
acht uur to t h a lf tien, 10 
lessen voor ƒ60,-

-  EHBO-cursus en ziekenver
pleging, op maandagavond 
van acht uur tot  tien  uur. 8 
lessen voor ƒ40,-

-  Naa iles op donderdagavond 
van ha lf acht to t half tien. 
10 lessen voor ƒ65,-

- Gymnastiek op woensdag
ochtend van tien  uur to t 
e lf  uur. ƒ13,50 per maand.

- Aerob ic dance op dinsdag
middag van twee uur to t 
d rie  uur. ƒ13,50 per maand. 
Peuteropvang aanwezig!

-  Vos cursus op dinsdag- o f 
donderdagochtend van ha lf

tien  tot kwart voor twaa lf. 
12 bijeenkomsten voor 
ƒ30,- Indien nodig wordt er 
voor kinderopvang gezorgd!

-  Cursus fotografie  voor vrou
wen op dinsdagavond van 
acht uur to t h a lf e lf. 10 
lessen voor ƒ65,- 

M eld t u z ich  snel aan a ls  u 
mee w ilt doen, des te  eerder 
kunnen we beginnen! 
Informatie en aanmeldingen b ij 
buurthuis *t Trefpunt 
3e Hugo de G rootstraat 5 
1052 L J  Amsterdam 
telefoon: 842473.

a ls  ja  mee w ilt eten. (Reiger 
teJ 845676)
De kosten 2 ijn ƒ6,50 per 
m aaltijd.

NICARAGUA
In de komende maanden zal 
e r weer een inzameling ge
houden worden van a llerhan
de spullen voor een w ijk in 
Managua, de hoofdstad van 
Nicaragua.
Spullen waar men nog steeds 
behoefte aan heeft z ijn  o.a. 
oud gereedschap, oude naai
machines, oude typemachines 
en kantoorspullen.
H eeft u niets van d it  a l, dan 
kunt u ook geld geven.
Mocht u iets kw ijt w illen  bel 
dan naar buurthuis de Reiger, 
van Reigersbergenstraat 65, 
te l 845676 en vraag naar An 
neke Paehl ig.
De spullen kunnen ook b ij u 
thuis afgehaald worden. 
Zaterdag 27 oktober en za te r
dag 3 november staat het ko- 
m itee  met een standje op het 
Hugo de G rootp le in  en het 
van Lim burg Stirumplein.
Op zaterdag 27 oktober Is er 
van 14.00 -  17.00 uur een o- 
pen dag in buurthuis de R e i- 
ger.H ier kunt u meer te we
ten komen over N icaragua, 
Gered Gereedschap o f de 
naaimachinegroep. In de okto- 
berkrant wordt het program
ma voor die dag bekend ge
maakt.

OUDEREN PRATEN
Eind oktober sta rt er in 
buurthuis de R e iger weer een 
praatgroep voor ouderen. D it  
keer zal het wonen en leven 
in de buurt centraa l staan. 
Meer in form atie  over deze

groep vindt u in  de volgende 
buurtkrant o f kunt u krijgen 
b ij het buurthuis, van R e i
gersbergenstraat 65, te l 
845676'
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TAALLESSEN
w ij zoeken vrijw illiger/sters 
d ie  nederlandse les w illen  ge
ven aan buitenlanders op de 
dinsdagavond o f donderdaga- 
vond van 19.30-22.00 uur o f 
betrokken w illen z ijn  b ij de 
organisatie van die avond. 
Dinsdagavond is e r les in 
buurthuis de Re iger, Van R e i- 
gersbergenstraat 65 tel.

VIDO
N et als in 1983 starten w ij 
ook d it najaar weer met een 
nieuwe vido-gespreksgroep in 
buurthuis de Reiger, Van R e i- 
gersbergenstraat '65.
D it  za l de derde praatgroep 
worden voor Vrouwen In De 
Overgangsleeftijd.
Wie meer in form atie  w il of 
denkt "dat is wel ie ts voor 
m ij", be lt even naar een van 
de begeleidsters:
W il van Raay, 169312 
Truus C lem ent 843672

84.56.76. Voor Inlichtingen 
vragen naar H ilde de Meris. 
Donderdagavond is  er les In 
buurthuis het Trefpunt, 3e 
Hugo de G rootstraat 5, tel. 
86.24.73. Voor in lichtingen 
vragen naar Ans Termeulen.

INBINDEN
Van uw gespaarde tijd sch rif
ten binden w ij vakkundig een 
prachtboek a ƒ  4,75 per 
boek. Adres: Fred. Hendrik
straat 110' in Amsterdam.

VRIJWILLIGERS
Reinildahuis

Wij zoeken nog enkele v r ijw il
ligers die mee w illen draaien 
in  het jongeren- en tienercen- 
trum Rein ildahuis.
H e t werk bestaat u it het 
meedoen aan de a k t iv ite i ten, 
barwerk e.d. De bezoekers 
van het Re in ildahu is varieren 
in lee ftijd  tussen de 14 tot 
en met 25 jaar.
Voor meer in form atie  kun je 
bellen te l. 221171 en vragen

naar A r ie  o f Sjon. O f kom 
eens op het Re in ildahuis, het 
adres is M arn ixstraa t 285 te 
Amsterdam.

Trefpunt
Gastheer/gastvrouw gevraagd 
voor enkele ochtenden, m id
dagen o f  avonden per week. 
Voor in lichtingen/aanm eld ing 
buurthuis 't Trefpunt, 3 
H ugo de G rootstraat 5, te le 
foon: 842473.

WIJKVERPLEGING
Wij werken in deze buurt 
met ongeveer tien  w ijkver
pleegkundigen en ziekenver- 
zorgenden. A llem aa l' z ij  we 
in dienst van de Amsterdam
se Kruisvereniging, maar
sinds kort werken we vanuit 
verschillende plekken in de 
buurt: het gezondheidscen
trum en het w ijkgebouw. Wel 
doen we hetze lfde werk.
U  kunt nbij ons terecht a ls u 
b ij voorbeeld:
-  vragen heeft over uw ge
zondheid o f z iek te  o f daar
over m et iemand w ilt  praten
-  u z ich  n iet meer ze lf kunt 
verzorgen (bij voorbeeld bij 
het verbinden van een wond)
-  u z ich  n ie t kunt wassen, 
om dat u z iek  of gehandicapt

bent
- vragen heeft over m edicijn
gebruik, voeding o f dieet
-  opgenomen moet worden in 
een ziekenhuis o f verpleeg
huis en daar vragen over 
heeft
-  u thuis komt u it een inste l
ling
-  u ondersteuning nodig heeft 
b ij sterven of verwerken van 
verlies.
We proberen u zoveel moge
lijk  ze lfstand ig  te  laten of 
weer te  maken.

Waar?
.Als uw huisarts onlangs naar 
het gezondheidscentrum ver
huisd is, kunt u terecht bij 
één van de w ijkzusters die sa

menwerken m et uw huisarts 
en andere hulpverleners. 
Adres: Van H a lls traa t 200 
telefoon: 86.98.07 
spreekuur: op werkdagen van
13.00 to t 14.00 uur
Z it  uw huisarts n ie t op het 
gezondheidscentrum, dan 
kunt u ons vinden in de:
Rcmb. Hogerbeetsstraat 70 
telefoon: 86.79.08 
spreekuur: van 13.00 to t
14.00 uur
U  heeft geen verw ijsbriefje 
nodig; u kunt zomaar binnen
stappen. Zowel in het gezond
heidscentrum, als in het w ijk- 
gebouw bent u tussen 13.00 
en 14.00 uur welkom.
Tot ziens!
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Buurtkrant Hugo de Groot

200 JAAR STATIE DE LIEFDE
99 "Een feit om dankbaar terug te blikken”

Op 24 juni j|. was het 200 
jaar geleden, dat de "R .K . 
Statie  de L ie fde  buiten de 
Raam poort" in Amsterdam 
west werd opgericht. De 
Raampoort was een der poor
ten in de stadswailen. Na 
slechting van deze wallen 
werd daar veel la ter de bui
tensingel (nu Nassaukade) 
aangelegd.
De katho lieken die in  het lan- 
de lijk e westen van de stad 
woonden waren to t dan aan
gewezen op kerken in  de bin
nenstad. In deze t ijd  kende 
men nog geen parochies.
Eerst b ij het herste l van de 
bisschoppelijke hierarch i e in 
1853 werd ons land ingedeeld 
in bisdommen en parochies 
met vastom lijnde grenzen. 
Pastoor J.G . Molenaar werd 
de eerste pastoor van de 
nieuwe sta tie . Met z ijn  
komst begon de Katholieke 
Z ie lzo rg  in  het westelijk 
stadsdeel. Op 15 mei 1786 
werd het eerste kerkgebouw 
geconsacreerd. Het gebouw 
stond ongeveer op de hoek 
van de B ilde rd ijk straa t en B il-  
derdijkpark.
De tijden waren in econo
m isch opzich t u ite rs t m oei
lijk , zodat de s ta tie  voortdu
rend f inanciële  problemen on
dervond. Toch slaagde pas
toor A .H . Telders erin  het 
eerste katho lieke kerkhof te 
doen aanleggen. Deze be
graafp laats werd op 25 augus
tus 1845 ingezegend en lag in 
het tegenwoordige B ilde rd ijk - 
park.
Vermeldenswaardig is voorts 
de verheffing van de S tatie

to t parochie in 1856 onder de 
t lte i van de "H. N ico laas bul
ten de veste".
Intussen was de stadsuitbre i
ding dermate voortgeschre- 
den dat de kerk te  klein 
werd. Een tweede kerk werd 
gebouwd in  de Vondelstraat 
en cp 16 juni 1880 geconsa

creerd, de H. Hart Kerk .
Toch b leef de s itua tie  In de 
L ie fde  onhoudbaar. De grote 
drukte belemmerde een goed 
verloop van de litu rg ie  v ie r in 
gen. Er kwam een nieuwe 
grote kerk, onder a rch ite c
tuur van D r. P.J.W . Cuypers. 
Deze kerk, die op 20 april 
1885 werd geconsacreerd en 
toegewijd aan de H .H . N ico
laas en Barbara, is tot op de 
dag van vandaag in  gebruik. 
De alsmaar oprukkende wo
ningbouw heeft in de loop

van de Jaren het grondgebied 
van de L ie fde  alsmaar doen 
verkleinen. In november 1889 
werd de parochie van de H. 
M aria  Magdaiena In de 
Spaarndammerbuurt afge
scheiden en op 7 oktober 
1900 de St. V incentiuskerk 
aan de J . van Lennepkade ge
consacreerd. Dat was nog 
n ie t het eincte, want Am ster
dam bouwde voort. In 1911 
verhuist de kerk van de H. 
Franciscus van de K a lve r- 
straa t naar de Adm. de Ruy- 
terweg. Niemand minder dan 
de la tere blsschop J.P . Hu i- 
bers stich tte  vervolgens in. 
1917 de parochie van O .L. 
Vrouw van Altijddurende B ij
stand aan de Chasséstraat.
Tot beslu it werd op 26 ju li 
1919 de Lourdes parochie aan 
de Jac. Catskade opgericht.
Zo was het grondgebied van 
de parochie De L ie fde  a ls
maar k le iner geworden, maar 
toch nog was z ij  een grote 
stadsparochle gebleven met 
een rijke trad itie  en ve le rle i 
instellingen.
Anno 1984 is de kerkel i jke s i
tuatie In Amsterdam 
Oud-West veranderd.
Twee dochter parochies, von
del en Vincentius, hebben sa
men met De L ie fde  een nieu
we parochie gevormd onder 
de naam V.V.L.
Daarb ij is het kerkgebouw 
aan de Vondelstraat afgesto
ten. Door de ontkerkeling en 
vergrijz ing van de buurt z ijn  
de kerkgebouwen aan de B il-  
derdijk straat en 3ac. van 
Lennepkade ook veel te  groot 
geworden.
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j Toch meent het parochiebe
stuur van de V .V .L. dat "200 
jaar De L ie fde" een m ijlpaal 
is. Een fe it  om dankbaar te
rug te  b likken en optim is
tisch  vooruit te kijken. Daar
toe is het volgende program
ma opgesteld:
Zaterdag 29 september a.s. 
om 16.00 uur opening van de 
Jubileum tentoonstelling.
Een grote verscheidenheid 
van documenten, fo to 's en l i 
turgische gebruiksvoorwerpen 
zal een goed in z ich t geven in 
de h isto rie  van "De Liefde". 
De tentoonstelling is geopend 
to t 19.00 uur, toegang v ia  de 
pastorie aan de Da Costaka- 
de.
Zondag 30 september a.s. om
10.00 uur Feeste lijke 
Eucharistiev iering in concele
bratie. Hoofdce lebrant is de-

A1 meer dan tien  jaar is het 
geleden dat de eerste VOS-- 
kursus van start ging. En nog 
steeds is de VOS-kursus een 
goede rnanier voor vrouwen 
cm hun b lik  te  verruimen.
Wat is dat e igen lijk precies, 
een voS-kursus?
VOS betekent: Vrouwen 
Oriënteren z ich  in de Samen
leving. In deze kursus wordt 
samen m et de deelneemsters 
en m et verschiliende in le id- 
sters gepraat over a lle r le i on
derwerpen d ie  voor vrouwen 
belangrijk z ijn  , zoals:
- Wat is er veranderd in de 

samenleving (maatschappij)?
- De ro l van de vrouw als op

voedster, wat heeft dat 
voor konsekwentie$?

-  Wat heeft de p o iit ie k  met 
ons te maken?

-vrouwen en gezondheid,enz. 
De kursus is bedeeld voor a l
le vrouwen die over deze en 
andere onderwerpen w illen  
nadenken. L e e ft ijd  en ople i
ding z ijn  n ie t belangrijk. De

ken 0. Suidgeest. Na de vie
ring is er gelegenheid e lkaar 
te  ontmoeten en ko ff ie  te 
drinken.
Ook de tentoonstelling is dan 
geopend to t 13.00 uur. Van
13.30 uur to t' 17.30 uur is er 
In de grote zaal van het 
Roothaanhuis aan de Rozen
gracht een feestm iddag met 
een gevarieerd programma.
B ij gelegenheid van d it jubile
um versch ijn t e r een herden- 
kingsboekje waarin veel fo 
to 's  worden opgenomen. De 
prijs h iervan bedraagt ƒ 7,50 
indien afgehaald tijdens de 
tentoonstelling. Het boekje 
kan ook per post toegezonden 
worden. Daartoe dient een 
bedrag van ƒ 10,- gesort te 
v/orden op girorekening 
2530580, t.n.v. Parochiebe
stuur V .V.L. Amsterdam.

ze kursus b iedt de mogelijk
heid een eigen mening te  vor
men over maatschappelijke 
onderwerpen, door kennis te 
nemen van de meningen van 
andere vrouwen, 
voor je eigen mening uiko- 
m e n , praten in een groep, Is 
voor veel vrouwen nogal 
m oeilijk . Deze kursus geeft 
iedere vrouw de gelegenheid 
d it te  leren. Door zo'n kursus 
ben je een ochtend eru it, 
met de mogelijkheid andere 
vrouwen te ontmoeten.
De VOS-kursus Is a lleen voor 
vrouwen, omdat in  gemengde 
groepen mannen toch eerder 
geneigd z ijn  het v/oord te 
voeren en veel vrouwen min
der goed Iets durven zeggen. 
E r hoort ook ’huiswerk’ b ij de
ze  kursus: een a rtike l of sten
c i l  lezen, en soms ook samen 
met een andere vrouw een 
verslagje van de ochtend ma
ken.
Een VQS-kursus bestaat u it 
12 bijeenkomsten. De prijs

van de VOS-kursus is ƒ30,- 
Het is mogelijk d it bedrag In 
gedeelten te  betalen. E r is 
kinderopvang aanwezig.
Voor meer in fo rm atie  en op
gave voor de VOS-kursu$ 
kunt u komen o f  be llen  naar 
het b iw rthuis.
A l heel wat vrouwen hebben 
met enthousiasme een VOS- 
kursus gevolgd. Eén van deze 
vrouw ea verte lde over de 
VOSkursus
VOS-kursus: Thuis vonden ze 
het eerst m aar gek dat ik 
een VOS-kursus ging doen, 
maar ik  heb toch doorgezet 
en nu vinden ze  hel: leuk om 
met m ij over van a lles te  
kunnen praten. En een andere 
vrouw: ik durf nu veel meer 
te  zeggen!
Voor vrouwen, die na het le 
zen van d it  verhaal interesse 
hebben gekregen voor het vo l
gen van een VOS-kursus, 
bestaat de m ogelijkheid om 
in oktober weer mee te 
doen. E r  s ta rt dan weer een 
VOS-kursus in  buurthuis 't 
Trefpunt, 3 Hugo de G root
straa t 5, te l: 842473
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zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:
het hele assortiment levensm iddelen 

en melk en melkprodukten in fles 

ook bezorgen wij bij u thuis

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel.: 84.58.63

SPECIAALZAAK 
Stegeman rauwe gelderse 
rookworst ca. 300 gram 
f. 3,95 per stuk
2e HUGO de G R O O TSTRAAT  29 /JA N  EVERTSEN STRAAT  62

OVERHEERLIJKE ZALMSALADES

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 : 
zeven dagen per week
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SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

Srip antikwaiaat Richard Haarverzorging 
voor hem 
voor haar

maandags
gesloten

SALON MODERN
P .G. Kru isioga, De C lercqstr. 24, te l.: 120522;

HUGO ae G

VOOR AL UW STKJPVBWAIZH 
O O K  1NJICOOP OU06 S rK '.P S -
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OPNIEUW BRAND IN SLOOPBLOK
A lt ijd  a ls in Amsterdam pan
den een sloopbestemming heb
ben, Is er wel één o f andere 
onverlaat te  vinden d ie  er ge
noegen In schept om de boel 
In brand te  steken. Zo ook in 
het sloopblok Fred. Hendrlk- 
plantsoen, Lod. Tripstraat, 
Fage lstraat afgelopen zomer. 
Oe brandweer moest met 
groot m aterieel u itrukken om 
de, naar men zegt op twee 
plaatsen aangestoken brand 
te blussen.
Inmiddels z ijn  we enkele 
weken verder en is er van 
het gehele b lok n iets meer o- 
ver. A lle s  is onder de slopers
hamer verdwenen. Over de 
toekomst van het nu braak 
liggende te rre in  kunt u lezen 
op pagina 6 in  deze krant.

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13 

Tel; 18.47.71

terstond hulpna overlijden 
gelegenheid to t opbaring
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Bar-Restaurant-Dancing

L a  

p o m m e  d ' d p i

keuken open tot 01.00 uur 

dagschotel f. 12,50

Nassaukadc 162 - 163 Aimterdara TcL : 020-16 80 99
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