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Buurtkrant Hugo de Groot

OMTRENT SLOOPWONING
Handel en wandel van hel

M et de in onze buurt ge
houden 20 gulden actie  gaat 
het redelijk goed. De actie
voerders, die in september 
1982 begonnen m et het beta
len van de sym bolische som  
van 20 gulden huur voor 
sloopwoningen, hebben tot nu 
toe van de kant van het G e
m eentelijk Grondbedrijf maar 
een serieuze reaktie  gehad, 
nam elijk een dagvaarding 
voor een van de deelnemende 
bewoners. H e t proces zal nog 
wei enige maanden op zich  
laten wachten, juridische mo
lens m alen langzaam . Naar 
verw achting zullen rneer 
mensen m et de: a ctie  gaan 
meedoen naarm ate e r rneer 
woningen door het Grondbe
d rijf  worden aangekocht.
Ook de woningen van make
laar Verhagen aan het Fred. 
H endrikplantsoen en de Lode- 
wijk Tripstraat zijn binnen
ko rt, naar a lle  w aarschijnlijk
heid in decem ber, eigendom  
van de gemeente.

Geen huur
H e t G rondbedrijf is eindelijk 
m et een huurregeling op de 
proppen gekomen voor de 
door haar aangekochte sloop

woningen, na h ier toe aange
zet te zijn door verschillende  
acties van huurco n ité 's  en 
onze eigen 20 gulden actie . 
Een Jaar voor de sloop hoe
ven mensen in een blok wo
ningen dat geheel door het 
Grondbedrijf is aangekocht 
geen huur m eer te betalen. 
L e t  wel: geheel Is aange
kocht, dus als uw buurman 
nog huur betaa lt aan de p arti
culiere huiseigenaar en uzelf 
al jaren in een woning z it  die 
eigendom is van het Grondbe
d rijf  gaat de vrijstelling  van 
huur pas in als het hele blok 
Is aangekocht, ook al is dat 
ko it voor de sloop.

Verlaging
Een ander deel van de rege
ling is dat per 1 januari 1985 
woningen die door het Grond
bedrijf zijn aangekocht in 
aanmerking komen voor een 
verlaging van de huur, 
volgens het "m inim aal redelij
ke puntenstelse l". De huur 
wordt bepaald volgens punten 
die worden toegekend aan za
ken als een mooi u itz ich t, 
een douche en de oppervlakte  
van de woning.
Voor sloopwoningen slaat dat

natuurlijk nergens op. Je  
kunt nog zo ’n mooi u itz ich t  
en nog zo ’n mooie douche heb
ben, als het overal zo lek is 
als een mandje, je deuren 
niet m eer sluiten en }e 
gedwongen bent om te verhui
zen ais de wening wordt ge
sloopt is een huur volgens 
het m inim aal redelijke  
puntenstelse! m eten m et 
twee maten.

Folder
Een folder m et a lle  in form a
tie  is te verkrijgen bij het 
Grondbedrijf en bij de Voor
post, Van H allstraat 611. Het 
is de bedoeling dat het 
G rondbedrijf ze lf het in it ia 
t ie f  neemt tot het verlagen  
van de huur, m et terugw er
kende kracht tot 1 januari 
1984 als de woningen op dat 
tijdstip  tenm inste a! aange
kocht waren.
A ls dit b ij u noq niet gebeurt 
is doe er dan ze lf wat aan, 
want adm inistratie is n iet de 
sterkste kant van deze ge
m eentelijke instelling, d ie  o- 
verigens tegenwoordig haar 
best doet a lle  huurschulden 
te innen die zich in de loop 
der jaren hebben opgestapeld.

DE VOEDINGSW IJZER g r o e n t e n  m e lk , 
----------------------------------------------------------- b ro o d ,  k a a s ,

HUGO DE TOT ZIENS FRUIT EN EIEREN
GROOTPLEIN 20

dinsdags gesloten
< a lles van b io log isch-dynam ische kwalite it
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JEN EN 20  GULDEN AKTIE
 Gemeentelijk Grondbedrijf

Bewoners weigeren vaak al 
jaren huur te  betalen omdat 
hun woningen zo  slecht zijn.

60  miljoen
Om  precies te  zijn is er 60 
m iljoen gulden bij het Grond
bedrijf in rock opgegaan. G e
woon verdwenen, cm dat de 
inkcmsten en uitgaven ver
keerd of helem aal niet wer
den geregistreerd en huur
schulden van het ene naar 
het andere bureau gingen en 
vervolgens in de prullenbak 
belandden. A lle  overgebleven 
huurschulden worden nu m et 
grote spoed en soms heel 
slordig geind onder leiding 
van de nieuwe directeur de 
heer H . Bosma, aangenomen 
om de puinhocp die zijn voor
gangers hebben gemaakt op 
te ruimen.

Wanorde
Een aantal groeperingen 
(O BASA, SIKH, huurcom ité's, 
kraakspreekuren, buro's voor 
rechtshulp) hebben over de 
w erkw ijze van het Grondbe
d rijf  in  augustus 1984 een 
b rie f geschreven aan de 
G em eenteraad. H ierin  wordt 
onder andere kritiek geleverd  
op de vaak niet kloppende re
keningen die  wanbetalers 
krijgen en  het proberen te 
innen van huurschulden die 
ouder zijn dan v ijf  jaar, de 
w ettelijke verjaringsterm ijn. 
H et eerste geval is een teken 
dat de adm inistratieve wanor
de van het Grondbedrijf in de 
verste verte nog niet is opge- 
l ost en gunstig voor de huur
der: een verkeerd opgestelde 
rekening stelt hem in staat 
de betaling u it te stellen.
H et tweede geval ligt anders.

D e onwetende huurder die 
vijf jaar eerder was gestopt 
met het betalen van huur zal 
w aarschijnlijk over de brug 
komen als het Grondbedrijf 
gaat dreigen, ook al heeft hij 
vijf jaar lang niets van dat 
G rondbedrijf gehoord. Welnu, 
hij hoeft n iet te  betalen 
want de schuld is verjaard en  
het Grondbedrijf weet dat 
maar ai te  goed.

Kn ijp - en p iep aktie
De afzenders van die brief 
aan de Gem eenteraad hebben 
in aansluiting daarop op 25 
september 1984 een gesprek 
gehad m et d irecteur Bosma 
van het Grondbedrijf. Daarin  
werd het innen van verjaarde 
huurschulden bepaald niet 
ontkend, integendeel, u it de

mond van de heer Bosma 
kwam ze lfs  de term  : "Knijp
en piepactie". D at wil zeg 
gen, in  zijn  eigen woorden: 
"knijp de huurders tot ze pie
pen". H et G rondbedrijf gaat 
dus net zolang door m et dre i
gen to t er betaald  wordt.
U  bent gewaarschuwd.

P ie  N ieuwboer

E e r s te  paal
Vrijdag 9 november om 2 uur 
zal op feestelijke w ijze de 
eerst.e paal voor d e  nieuw
bouw Frederik  Hendrikplant- 
soen/Lodewljk T ripstraat de 
grond ingaan. Daarna is  er 
een borrel in  het noodcafé 
van A rie  K i l  op het plant
soen.
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Buurtkrant Hugo de Groot
i

BURGEMEESTER 
NU NIET WELKOM
D e wijkraad van de Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt stelt 
nu geen prijs op een bezoek van E d  van Thijn op 2L novem 
ber. D at is de uitkom st van een lange wijkraadsvergadering  
op maandag 8 oktober. Vee! buurtbewoners vrezen nam elijk 
dat een bezoek van Van Thijn meer de aandacht op de man 
ze lf richt dan op de problemen van de buurt.

nen komen. In de komendeBuurttribunaal
Een groep actieve  buurtbewo
ners stelt dan ook voor om in 
p laats van het bedoek een 
buurttribunaal te organiseren  
om daar de problem en stuk 
voor stuk uitgebreid aan de 
orde te stellen, in een eerste  
reactie  ze i Van Thijn voor 
R adio  Stad da t h ij eventueel 
ook wel een andere datum  
voor het bezoek w il, waar
voor in overleg m et de buurt 
een programma kan worden 
gem aakt dat hem de moge
lijkheid biedt z ich  'breed' in 
de buurt te  oriënteren. Op 
grond van beide verklaringen  
zou je denken dat beide par
tijen tot- elkaar moeten kun-

weken 2al blijken o f dat lukt 
of dat de kloof onoverbrug
baar is.

Conflic t
D irecte  aanleiding voor het 
co n flic t tussen buurt en bur
gem eester is het fe it dat 
vooral de krakers, georgani
seerd In de woongroep Staats
liedenbuurt, het voorgenomen 
bezoek ais een provocatie er
varen.
Eén  wijkraadslid ze i het zo: 
"Velen van hen hangt de drei
ging van m assale huisuitzet- 
tingen boven het hoofd. En  
dan w il de burgem eester, het 
hoofd van de poiitie , door de 
buurt komen wandelen alsof

er niets aan de hand is'. De 
afgelopen tijd is de Staatslie
denbuurt herhaaldelijk nega
tie f  in het nieuws gekomen. 
Een onjuist beeld dat wegge 
nomen moet worden.’ We ver* 
wachten niet dat het bezoek  
van Van Thijn zal bijdragen 
tot een positievere beeldvor
ming bij de burgerij, gezien  
de uitlatingen van hem zoals 
die onlangs door De 
Telegraaf gepubliceerd zijn."

Ook in do Staatslieden
buurt dreigen grote proble- 
men. vooral nu de woning-, 
bouwverenigingen zicb we
gens de ongekende krakers- 
tereur geheel uit de renova
tieprojecten in deze wijk wil- 
len terugtrekken.

„Ik laat me door geen 
enkele vorm van 
geweld intimideren"

Van Thijn fel- „De Staats- 
liedenhuurt* is a! jaren een 
zorgenkind.' Het ziet er naar  
uit dat het de volgende test- 
case word t  voo r mijn beleid.
Ik sta op het standpunt dat de 
overheid rechtsgelijkheid 
moet garanderen. Zo gaat ’t

WIJKVERPLEGING
We w illen het eens hebben o- 
ver 'verstopping'. N iet over 
het riool thuis w at niet door
loopt, maar over hoe we ver
stopping kunnen voorkomen 
In onze eigen darmen.
Onze darmen - de dunne en 
dikke darm  -  maken deel uit 
van het spijsverteringskanaal 
(wat loopt van mond tot 
anus). In de dunne darm  wor
den voedingsstoffen apgeno -  
men en de bloedbaan. In de 
dikke darm  hopen z ich  onver
teerbare voedselresten op, 
voordat we ze uitscheiden. 
Ais het onderste gedeelte  
van de dikke darm gevuld 
raakt m et voedselresten

(faeces) wordt de darmwand 
gerekt en dit m erken we op 
als 'aandrang'. N aarm ate on
ze voeding m eer onverteerba
re vezels bevat, zal de in- 
houd van de einddarm  groter 
worden. De darrrepieren hoe
ven geen grote kracht te ont
wikkelen om de boe] verder 
te sturen en wij hoeven niet 
zo te 'persen' (denk bijv. aan 
een voile tube tandpasta...). 
AJs we weinig vezelrijke  voe
ding gebruiken (zoals 
witbrood en patat) b lijven de 
afva lstoffen  langer in de dar
men opgeslagen en krijgen 
we last van abstipatie (ver
stopping).

A fgezien van het ongemak 
van hardlijvigheid, kan dit 
ook leiden tot verschillende  
nare kwalen.
Door het persen ontstaan 
aam beien en spataderen. E r  
is m eer kans op blindedarm 
ontsteking, doordat voedsel
resten in het 'worm vorm ig  
aanhangsel' worden geperst, 
wat gaat ontsteken. Ook kun
nen e r ontstekingen ontstaan 
in zawakke plekken van de 
dikke darm , die uitstulpen  
door het persen (diverticulo- 
se).
Wat kunnen we doen om ob
stipatie  te  voorkomen?
G r ip  niet te snel naar laxeer
middelen, die maken de dar
men lui! Neem  genoeg vocht! 
(begin 's ochtends m et een
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niet langer! Ik taat njij door 
geen enkele vorm  van geweld 
intimideren.”

..De wantoestanden in de 
Staatsliedenbuurt zullen on- 
vermijdelijk moeten worden 
terug e draaid, daar kan niet 
langer misverstand over be
staan?

In w erkelijkheid zijn  het de 
krakers, samen m et andere 
bewonersorganisaties, ge
weest die zich sinds jaar en 
dag hebben ingezet tegen 
spekulatie, leegstand, verkrot
ting, hoge woonlasten en 
voor het tre ffe n  van goede 
buurtvoorzieningen. Z ij  heb
ben veel tijd  en geld geïnves
teerd om slechte panden van 
particu lie re  huiseigenaren 
weer bewoonbaar te  maken.

’Zwarte Piet’
Nu de gemeente e indeiijk op 
aandrang van de buurt veel 
van die panden aangekocht 
heeft en In beheer heeft ge
geven bij woningbouwvereni
gingen, krijgen de krakers de 
'zw arte p iet' toegespeeld (zie 
ook het openingsartikel in de 
w ijkkrant van.oktober).
U  z ie t het: een gecom pliceer-

glas lauw water op de nuchte
re maag) Gebruik genoeg 
groente (niet te  lang doorko
ken) en eet ook eens een ap
pel m et schil). Volkoren
brood, zilvervliesrijst, peul
vruchten bevatten veel ve
zels. En natuurlijk kunt u ook 
los zem elen kopen, d ie u 
door soep, yoghurt of gehakt 
kunt doen. Zorg voor lichaam s
beweging. Neem  de tijd  op 
het to ilet.
M isschien hebt u ooit nog 
eens de ontstoppingsdienst no
dig, maar' hopelijk niet voor 
uzelf!
De w ijkverpleging is bereik
baar tussen 13.00 en 16.00 
uur. T e l.: 86.79.08 of 
86.98.22.

de kw estie, m et veel ’oud 
zeer', die n iet zom aar tijdens 
een bezoekje van een paar 
uur op een achternam iddag  
gladgestreken kan worden. 
Onde r  de huidige omstandig
heden dienst zo'n bezoek dan 
ook goed voorbereid te  wor-

"Reiger en Trefpunt moeten  
uite rlijk  1 juli 2985 een 
buurthuis vormen, met 
behoud van de huidige twee 
panden."
D at k linkt eenvoudig, m aar 
wat betekent dat allem aal?  
Tot 1 juli m oet van het huidi
ge personeel 93 uur verdw ij
nen, e r kom t een concierge- 
funktie van 40 uur en uitbrei
ding van de adm inistratieuren  
van 6 uur naar 16 uur. Z ij  
die weg moeten krijgen bin
nen het buurthuiswerk een an
dere baan aangeboden. A ls  
dat n iet lukt volgt na verloop  
van tijd  ontslag. In 1985 k r ij
gen we van de gemeente 
voor a ktiv ite iten  en organisa
tie in plaats van 61 nog m aar 
41 duizend gulden ondersteu
ning. Hoe dat gat gedicht 
m oet worden? A ls u het 
weet......
A is  gevolg van het minder 
aantal uren In het volwassen- 
env/erk zal de tijd  die aan 
groepen besteed kan worden 
drastisch verminderen. In ie-

den, w aarbij a lle  betrokkenen 
ruimsschoots gelegenheid k r ij
gen te  zeggen w at z ij vinden 
en verw achten van de 
gemeente.

Hans Hartm an

der geval zu ilen  voorlopig  
geen nauwe aktov ite iten  van 
start gaan. V/el wordt gepro
beerd een deel van de uren 
"vrij" te  houden voor het ba
sispakket zoals sport-, kaart
en soosaktivite iten. D aar
naast za l er aandacht blijven 
voor drie  groepen buurtbewo
ners, nam elijk middels aktiv i
teiten voor vrouwen, 
buitenlanders en ouderen. 
Aangezien de twee huizen  
worden samengevoegd zal 
een coördinator gaan verdw ij
nen en cm  de ellende com 
pleet te  maken zal eenderde 
van de uren van de schoon
maakploeg m oeten worden 
ingeleverd.
O p  d it ogenblik wordt er 
door de beroepskrachten, le 
den van de buurthuisraden en 
andere vrijw illigers hard aan 
getrokken om  voor a lle  pro
blemen een oplossing te v in 
den. w ij zu llen  u onder ande
re  m iddels de buurtkrant op 
de hoogte houden.

Ruud van Dijk

7



Buurtkrant Hugo de Groot

ER KOMT EEN PRAAT
Ouder worden en wonen in de

O rder het m otto "Ouder wor
den en wonen i n de buurt" 
start op 50 oktober e e r serie  
bijeenkom sten met, een groep 
oudere buurtbewoners. Daarin  
gaan a lle r le i punten van le 
ven en wonen de aandacht 
krijgen.
Door e r sam en over te pra
ten, ervaringen uit te  wisse
len en wensen kenbaar te  m a
ken, kunnen we in de laatste  
paar bijeenkomsten kijken 
wat we m et elkaar kunnen 
doen aan de dingen die  we 
missen In de buurt.
H et in it ia t ie f  h iertoe werd 
genomen door M arieke K ort-  
hof en Tineke Bosman die, 
om ze lf vertrouw d te  raken 
m et wat je op dit gebied te 
gen kunt komen, een aantal 
oriëntatiegesprekken hebben 
gevoerd. We stellen  u voor 
aan An de G ier (weduwe van 
in de zestig), C o  Feenstra  
(man alleen van dik zeventig)

en L ie s  Vervoorn {die ai 
gauw 91 wordt).

Zelfstandig
A !le  drie wonen nog ze lfsta n 
dig en w illen dat zo  lang m o
gelijk volhouden, a l wordt

A n ;  n o ?  strijdbaar tot on 
met . . .

BURENHULP
M et ingang van 1 oktober 
1984 is de Bureriiu lp  Hugo de 
G root/Fred. Hendrikbuurt 
opgeheven. D it beslu it is ge
nomen omdat e r enerzijds 
haast geen vrijw illigers zijn, 
anderzijds omdat het aantal 
vragen voor de Burenhulp 
zeer sterk  is teruggelopen. 
Zow el aanvragers van Buren
hulp als vrijw illigers d ie zich  
m et burenhulp w illen bezig
houden, kunnen z ich  wenden 
tot de Burenhulp Jordaan, 
Bolshuis, Rozengracht 105, 
te l.: 25.85.69; o f de Buren
hulp Staatsliedenbuurt, te l.: 
84.43.52.
W ij betreuren het dat w ij na

zoveel jaren dit besluit heb
ben moeten nemen. M aar het 
leek ons n iet juist om  de 
schijn van dienstverlening op 
te  houden waar d it  in de 
praktijk onmogelijk is gewor
den.
Voor eventuele vragen kunt u 
zich  wenden tot A d  van Hees- 
wijk, Buurthuis de Reiger, 
Van Reigersbergenstraat 65, 
te l.: 84.56.76.
Namens Burenhulp Hugo de 
G root,

Ju lia  Knabe 
A d van Heeswijk

dat m et de jaren en m et de 
gezondheid wel eens wat 
m oeilijker.
An vindt de renovatie van 
haar etagewoning knap waar
deloos. Schaaldun plafond, 
zeer gehorig, geen balcon en 
m oeilijke ram en als de was 
naar buiten moet.
L ie s  is heel tevreden m et het 
gerenoveerde benedenhuis en 
het zonnige tuintje en ook 
C o  heeft (in de nieuwbouw) 
niks te  mopperen.

De buren en de buurt
Ook hier nogal v/at ver
schillen wat ons drie tal be
tre ft.
L ie s  heeft een rustige trap 
en idem belendende buren. 
An heeft, gezien de gehorig- 
heid, nogal moeite m et de 
omwoners: over het algemeen 
nogal wat jongelui, m et hun 
eigen levenswijze - en uren - 
zodat slapeloze nachten haar 
niet vreemd zijn. Ook C o  ze t 
z ’n vraagtekens b ij het toe
w ijzingsbeleid, dat geen se
lectie  schijnt te kennen.
A n  en L ie s  wonen al vele ja
ren in deze buurt, hebben 
hun bindingen. C o  kom t na 
een leven Staatsliedenbuurt - 
dit is voor hem  een 
verademing -  hier op zijn  ge
m ak, maar moet z 'n  draai 
nog wat vinden.

Gezondheid
A n loopt m et een stok en 
zware boodschappentas naar 
de superm arkt, omdat ze  de 
winkels in de buurt gewoon 
te  duur vindt. L ie s  heeft 
daar geen mo e ite  mee: heer
lijk , al die winkets bij elkaar, 
rond Hugo de G rootp lein- en  
straat! B ij sneeuw en ijs
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HUIS
i buurt

springen haar kinderen in.
C o  rijdt nog z'n  eigen auto- 
tje (!), maar vindt de winkels 
erg ver voor hen die lopen 
moeten.
C o  heeft leren leven met as- 
m atische bronchitis en de da
mes hebben m oeilijcheden  
m et lopen eri soms m et buk
ken. An  m oet haar openbaar 
vervoer -  ook naar de 
therapeut - zó  uitkienen, dat 
ze steeds op haltes met 
vluchtheuvels kan opstappen. 
Anders haalt ze de treeplank 
n ie t...
L ie s  is  al in geen jaar met 
de tram  geweest, maar ze 
heeft daar ook n iet zo'n be
hoefte aan. Ze kan goed al
leen zijn, lezen, T V , de tuin 
en de poes. Bovendien laten  
de kinderen haar zeker niet 
in de steek!!

An  m ist de aanloop en het 
contact m et buren wel.
En als de gezondheid nog 
m eer te wensen over gaat la 
ten? A ls  m en de deur niet 
m eer uitkan* of bedlegerig  
w ordt?

Toekom st
D aar hee ft ons drietal geen 
oplossing voor. H et schom
melt tussen aanvragen van 
hulp via  de huisarts tot steun

L ie s :  tevred en  met wat ze  
nog h e e ft . . . .

van de kinderen to t "dan 
m oeten we m aar zien". Een  
wat op de achtergrond ge
schoven toekom stbeeld, dat 
zeker aandacht verdient.
Ze  w illen a llem aal eigenlijk  
nooit m eer weg uit de buurt. 
An zou we! een betaalbaar 
benedenhuis w illen hebben, 
gezien de problem en m et 
haar benen. Maar dan wel 
lie fst in de buurt, want ook 
De Reiger d ichtb ij g eeft toch  
wel binding, ook als je zo nu 
en dan m et uitstapjes mee 
wil doen...
U  z ie t, punten genoeg om  o- 
ver van gedachten te  wisse
len. Deelnam e aan deze ge
spreksgroep is gratis, de 
k o ffie  kost 50 cent. Wij zijn  
van p lan zo’ n 12 bijeenkom 
sten te  houden, te  beginnen 
dinsdagmorgen 30 oktober, 
van 10.00 tot 11.*5 uur in de 
R eiger, Van Reigersbergen - 
straat 65. M e e r inform atie  
en aanmelden bij M arieke in 
de R e iger, te l.: 84.56.76 en 
Tineke (wijkpost voor 
bejaarden), te l.: 84.43.52.

F rits  ten BouwhuijsContakt
C o  is niet zo 'n prater, maar

EENMALIGE UITKERING
Tot 15 november kunnen m en- 
sen met een m inim um inko
men een éénm alige uitkering  
aanvragen. Ouderen kunnen 
voor hulp bij het invullen en 
voor Informatie terecht bij 
de wijkpost voor bejaarden. 
Indien u slecht ter been bent 
kunnen v/e bij u langs komen. 
D eze éénm alige uitkering be
draagt voor gehuwde ouderen 
m et alleen AOW  ƒ 585,- en ƒ 
410,- voor alleenstaanden  
m et AOW .
indien u huursubsidie o f een 
woonkostentoeslag ontvangt 
dan kom t er nog ƒ 85,- bij. 
Mensen die al eerder een één
m alige uitkering ontvingen

krijgen er d it jaar een extra  
toeslag bij. Ook ouderen m et 
een ru im er pensioen die een 
.forse ziekenfondsprem ie moe- 
ten betalen kunnen ervoor in 
aanmerking komen, indien u 
tw ijfe lt o f u in aanmerking  
kcm t, vraagt u het dan toch  
aan o f neem kontakt op met 
de wijkpost voor Inform atie. 
Onze ervaring is dat veel ou
deren denken niet in aanm er
king te  komen voor deze u it
kering, terw ijl ze  er wel 
recht op hebben.
Indien u op het spreekuur 
komt neem t u dan wel een gi- 
roafschrijving m ee van uw 
AOW  en eventueel pensioen

en  een bewijs van zleken- 
fcndsbetaling. Indien u huur
subsidie ontvangt neem t u 
ook daarvan een bew ijs mee. 
U  kunt de form ulieren op het 
postkantoor halen o f te le fo 
nisch aanvragen via tel.nr.: 
0017. O ok op de wijkpost 
liggen exem plaren, 
w ijkpost Staatslieden/Hugo 
de G ro o tb u jrt, van Boetze- 
laerstraat 49, te l.: 84.43.52. 
SpreekiRjr dinsdag, donderdag  
en vrijdag van 0 9 .3011.00  
uur en op dinsdag van
12.00-13.30 uur in buurthuis 
de R e iger, Van Reigersber- 
genstraat 65, te l.: 84.56.76.
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DE NACHTWACHT DE MARKTMEESTERS

(1642) van Rem brandt, w aar
op het korporaal schap van ka
pitein Frans Banning C ocq  af- 
gebeeld staat. N ie t iedereen 
van deze burgerwacht was te 
vreden over d it schilderij; zij 
die in de schaduw werden ge
dompeld en vooral z ij d ie ge
woon weggelaten zijn. Maar 
de gestalten die wel zijn be
licht dringen zich  bij het be
wonderen van het schilderij 
nog steeds aan ons op. Ze 
kunnen ons alleen niet meer 
meedelen wat hun taak in
hie ld en wat ze precies mee
maakten. want vormden ze 
wel een nachtw acht. Kunst
kenners nu denken daar an
ders over: De lichtval is van 
de zon afkom stig. Ze staan  
dus. afgebeeld als dagwacht. 
M aar nu onze nachtwacht, 
v/eten we e ig e n lik  wie de 
nachtwakers zijn van ons te 
genwoordige Am sterdam ?
Die vraag heb ik m ezelf ge
steld  ten aanzien van de 
Hugo de  Grootbuurt, een 
klein  stukje Am sterdam . Ik 
wil door middel van dit ru 
briekje nu en in de komende

te geven van onze nacht
wacht.
Daarvoor heb ik verscheidene 
personen geïnterview d, dit; 
hoewel ze  verschillende be
roepen uitoefenen toch ge
meenschappelijk hebben dat 
ze  in nachtdiensten (onder 
meer) waken: waken over ons 
gemeenschappelijk goed, over 
onze p rive-e igendommen, o- 
ver ons en onze mensen.
H et wordt dus een samenge
steld portret, hoewel niet vol
ledig: er zijn nachtwakers uit 
deze buurt die net als in 
Rem brandts sch ilderij worden 
weggelaten. De reden daar
van kan zijn  dat ze niet wen
sen geportretteerd te v/or
den, zoals de K B .  bewakings
dienst, o f dat ik ze lf, op 
zoek naar het antwoord op 
mijn vraag, enige 'wachters' 
over het hoofd heb gezien.
Van de anderen zu llen  we 
een beeid krijgen doordat zij 
ons vertellen wat z ij in hun 
waak-uren, a!s w ij mogen sla
pen, precies doen en beleven. 
G een ‘zw ijgende’ gestalten  
dus.

Nu gaan de slagbomen alleen  
weer omhoog voor personen 
met pasjes. De grossiers die 
op dit gem eenteterrein een 
plaats hebben gehuurd, sta l
len hun levensmiddelen alleen  
weer uit voor de middenstan
der. De m arktm eesters verle
nen deze mensen de toegang. 
In het huisje naast de slagbo
men is a ltijd  wei een van hen 
te  vinden, inderdaad, ock 's 
nachts.

De m a rk tm e e s te rs
Vanwege het jubileum geef ik 
hun de eer als eersten in dit 
nachtwachtrubriekje gepor
tretteerd  te  worden. Hun be
langrijkste taak is het toe- 
zich houden op de naleving  
van de voor het m arktwezen  
geldende regels. In de eerste  
uren van de nacht, voordat in 
de hele vroege morgen de 
m arktaktiv ite iten  beginnen, 
Is het bewaken van het te r
rein hun hoofdbezigheid.
De m arktm eesters draaien ie 
dere week wisselende dien
sten; de  ene week bijv. 2 x 
overdag en 3 x 's nachts, de 
andere week 4 x 's nachts en 
2 vrije  dagen. De dagdienst

lopen ze liever; 'nachtdien
sten ontw richten sociaal 
leven en ondermijnen je  ge
zondheid'.
T ijdens de nachtelijke uren 
zijn  e r a ltijd  3 m arkt
meesters aanwezig.

S u rv e illa n ce
Z e  maken dan regelm atig  
surveillance-ritjes over het 
terrein . Deze controlerondes 
zijn broodnodig: De gebouwen 
staan e r in de eerste uren 
van de nacht nog wat verla
ten bij. De marktwaar van de 
verschillende groothandels 
staat er voor het overgrote  
deel nog rustig in opgeslagen,

maar e r staat ook veel frank 
en vrij voor de gebouwen. 
Daardoor wordt d it terrein  
extra aanlokkelijk voor die
ven en dievegges.
Wel geen goud en juwelen, 
wel etenswaar en drank in o- 
vervl oed. O ok schilderijen. 
H e t oude koelhuis is nu een 
opslagterrein voor moderne 
kunstwerken geworden.
Verder is het terre in  ze lf 
niet in een oogopslag te over- 
zien; het is wel 6 kilom eter 
als je er omheen w ilt r ijde n .  
H et strekt z ich  uit van de 
Jan van G alenstraat tot de 
Haarlem m erw eg.
Ook het water houdt men

5 0  ja a r  b e s t a a t  de  Q e n t ra le  
G ro o th a n d e ls m a r k t  aan de Jan  
van  G a le n s tra a t .  D it ju b ile um  is  
p a s  g ro o ts  g e v ie rd . Iede reen  d ie  
a lt ijd  n ie uw sg ie r ig  is  g e w e e s t 
naar he t re ile n  en ze ile n  op 
d it  v oo r he t 'g ew o n e  p u b lie k ’ 
a fg e s lo te n  te rre in , h e e ft in de 
fe e s tw e e k  naar h a rte lu s t 
k ijk e n  en p roeven .

goed in de gaten. Zonder de
ze contro leritjes zou je an
ders te  gem akkelijk ’s nachts 
ongezien via het water het 
terrein  op kunnen komen.

N a a k te  man
Soms maakt men rare dingen 
mee. Zoals een naakte man 
die 's nachts zw em m end het 
terrein  op w ilde komen. Een 
van de m arktm eesters 'hielp' 
hem op de kant m aar de 
naakte man maakte van deze 
gelegenheid gebruik om snel 
in de dienstauto van de 
marktmeester te  stappen en 
weg te  rijden. V ia de porto
foon, die de m arktm eester 
altijd bij z ich  heeft, werd de 
p olitie  in de W armo e ss tra a t  
cpgeroepen, d ie de man later 
In zijn  verh itte  handeling zou 
afkoelen.
Het gebeurde echter ook wei 
dat men m et lede ogen 
moest aanzien dat een speed
boot vol kratjes sinasappelen 
uit het z ich t verdween.
De m arktm eester is tevens 
onbezoldigd am btenaar van 
de politie . H ij is bevoegd 
proces-verbaal op te maken 
tegen hen die n iet op het 
terrein  thuishoren. Z ijn  wa
pen is  de gummiknuppel.

W is s e lin g  v d  w ach t
In de morgenstond, 4 uur, be
gint de grote drukte op het 
terrein . De groothandelaren 
beginnen dan m et het u itsta l
len van hun waar. D e  kle in
handelaren mogen vanaf 7 
uur het terrein  op. De markt 
begint. 2.000 Mensen zijn in 
elk geval b ij d it gebeuren da
gelijks betrokken. De dag be
gint voor hen m et 'vroeg op'. 
De m arktm eesters die de 
nachtwacht vorm den mogen 
echter om 6 uur naar huls. 
Slapen, z i j  w aren 'laat op' en 
gaan 'vroeg' naar bed. Ande
re m arktm eesters nemen hun 
taken over. A le id  Horjus

10 11



Buurtkrant Hugo de GrootBuurtagenda
COMPUTERCURSUS
Eind  oktober starten  v/e op 
dinsdagavond m et de cursus 
Basic voor beginners. D e les
sen worden gegeven in de 
Van Houweningenmavo, Fred. 
Hendrikplantsoen 7a, waar 
we gebruik maken van het 
com puterpracticum  m et C o m
modore 64 com puters en 
randapparatuur.
De bedoeling van de cursus 
is: het aanleren van de c om-

’N UURTJE
U  w ilt ie ts  weten over het 
wonen en leven in onze 
buurt? U  ergert zich  aan uw 
slecht onderh ouden woning? 
U  w eet niet goed hoe uw 
huisbaas o f de gem eente aan 
te  spreken? u m aakt zich  
zorgen over de verkeersveilig- 
heid? U  w ilt erover m eepra
ten hoe de nieuwbouw in de 
buurt eruit kom t te  zien? u  
w ilt v/at m eer groen o f kunst 
in de buurt? O f  U  hebt nog 
andere ideeën om samen 
m et anderen iets leuk o f nut
tigs te doen in uw eigen 
biRirt (en wat nuttig is kan 
ook leuk zijn).
Loop dan eens binnen tijdens 
ons uurtje opbouwwerk om te  
zien wat wij voor u , of sa
men m et u kunnen doen. 
U jr t je  opbouwwerk is op 
woensdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur. M aar als u dan 
nooit kunt, bel dan eens op 
voor een afspraak op een an
der moment. Vraag naar Ad  
van Heeswijk o f Anneke 
Paehiig .
Buurthuis de R e iger, Van R e i-  
gersbergenstraat 65.

putertaal B asic , het maken  
van eenvoudige program m a's, 
het hanteren van bestaande 
programma's, het verstrekken  
van achtergrondkennis over 
de werking van de com puter, 
het opslaan van program m a's 
op diskette en cassette, het 
kennismaken m et v id ite l, 
tekstverw erking en Basiccode 
2 van de N O S (zondagavond
19.00 uur). Het aantal lessen 
is m inim aal 16 avonden van 
1- 1/2 uur, m et de m o
gelijkheid van een uitloop

van een paar lessen.
De prijs van de cursus be
draagt ƒ  295,- all in. in ver
gelijking tot andere cursus
sen mag deze prijs niet hoog 
genoemd v/orden. Deelnam e  
vindt plaats op volgorde van 
inschrijving. De voorllch- 
tings- en inschrijfavond is op 
dinsdag 23 oktober a.s., aan
vang L9.00 uur. Indien u h ier
bij aanwezig wilt zijn kunt u 
een kort briefje in de bus 
gooien m et uw naam, adres 
en eventueel te l.n r., of opbel
len op 22  o f 23 oktober 
i.v .m . herfstvakantie: te l.: 
84.35.82 Of 82.98.48.

MEIDEN
H allo  melden van 16 jaar en 
ouder. Wat zouden jullie e r
van vinden om  een m eiden
groep op te  richten. In deze 
meidengroep kunnen jullie de 
ideeën die ju llie  al zolang  
hadden eens e in d e l i jk gaan 
uitvoeren. Heb je op d it m o
ment nog geen ideeën of 
plannen dan kun je eens na
gaan o f iemand anders jou op 
een ideetje kan brengen. A ls  
voorbeeld wil ik  noemen:

Zwemmen, bowlen, praten o- 
ver dingen die jou dw arszit
ten, enz. enz...
Ju llie  zien er is genoeg te  
doen, m aar vaak vind je het 
niet leuk om in je uppie er
gens heen te gaan. Nou, ... 
wat vind je ervan om  met 
een groep meiden van onge
veer deze lfde leeftijd  iets te 
ondernemen.
L ijk t  het je een goed idee, 
neem dan contact op m et 
Bernadette In het buurthuis 
"de W itte Brug*’, de w itten-  
straat 27, te l.: 86.86.72.

HOMO EETSOOS
W il je gezellig  'n avond in de 
maand samen eten  m et ande
re potten en flikkers u it de 
buurt kom dan aanstaande 
zondag 4 november naar 
buurthuis De R e iger. A ls  
iedereen die  mee w il eten  
van tevoren even belt, kun
nen we proberen een m aaltijd  
voor ƒ  5,- te  serveren. De 
soos begint om 17.00 uur met 
een m aaltijd en om 23.00 uur

w ordt het laatste drankje ge
schonken.
we hopen vooral op m eer 
vrouwen, omdat de mannen 
weer de overhand dreigen te 
krijgen. De pils is In vergelij
king m et de kroeg uiterm ate  
goedkoop, dus kom er in elk  
geval eentje drinken zondag 
de 4e november. Oh ja, de 
toegang is gratis.
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! MUZIEK
I
\ Na zo'n twee jaar m et wisse

lend succes en animo toch  
vaak fijn te  hebben gemusi
ceerd, leek er eind vorig  sei
zoen 'n impasse te  zijn ont
staan.
Een aantal zeer gewaardeer
de krachten kregen een te 
volle agenda, anderen zagen 
het op die manier niet zo erg 
m eer zitten. Da Capo 
en...crescendo! M et andere

woensdag instuif van 14.00 
tot 15.30 uur. Is gratis. 5-10 
jaar. B ij uitstapjes (bijv. naar 
theater, speeltuin, park) zijn  
we later terug en kost het ƒ 
1,50. Daarover krijgen ouders 
en kinderen van te  voren be
richt. Dans en beweging van 
13.30-14.30 uur voor 4-7 
jaar. van 14.30-15.50 voor 
8-12 jaar. Kosten ƒ 10,- per 
maand.

K in d e rko o kk lu p
Dinsdag . kinderkookklup van 
16.00 tot 17.45 uur. K o st ƒ 
1,- voor kinderen van 6-10 
jaar. E r  kunnen nog enkele 
kinderen bij. Opgeven bij L ia  
84.24.73.

C ircu s  E lle b o o g
K indercircus Elleboog organi
seert 1 maal per maand op 
zondag een circusdag voor 
kinderen vanaf 6 jaar (van 
11-4 uur). De eerste keer is 
11 november. Buurthuis 't 
Trefpunt gaat erheen, wil je 
m ee? G eef je dan op b ij L ia .

woorden, we gaan toch door. 
Het lie fst m et een aantal 
nieuwe leden, maar desnoods 
m et wat m inder mensen. 
M aar wél m et het gevoel dat 
er door goed samenspel (let
terlijk  en figuurlijk) veel te 
bereiken is. Een  zanger, bas- 
g itarist, percussionist, hout
en koperblazers en  strijkers 
worden h ierb ij uitgenodigd 
contact op te  nemen met 
Anneke Paehlig  o f F r its  ten 
Bouw huis van buurthuis de 
R eiger. Tel. 84.56.76.

Op vrijdagmiddag is er van 
16.00 tot 17.00 uur aerobic  
dance voor meisjes van 14-20 
jaar. Start: 12 oktober. Kost 
f  7,50 per maand. Plaats: 
b uurthuis 't Trefpun t. voor 
meer inform atie  kun je bel
len naar L u cy  221171 o f Lia  
842473.

N a -S ch o o lk lu p
Donderdag naschoolklup van 
16.00-17.30 uur. Kost ƒ1,-. 
6-10 jaar. we zijn vaak bezig  
met toneel, d.w .z. kostuuns  
maken, stuk verzinnen, spe
len voor ouders. We vragen 
leuke verkleedkleren, hoed
jes, tassen, oude jurken enz.

OPEN HUIS
Op zondag 28 oktober is er 
i n de R e ig er weer Open Huis. 
Zoals beloofd hebben we ge
probeerd om een programma 
te  maken voor de  k om ende  
open huizen w aarbij er wat 
m eer optredens komen.

GEZELLIG
M ijn co llega's en ik werken 
In het buurthuis a ls vrijw il
ligers in de buurtsoos in  't 
Trefpunt, 3e Hugo de G roo t
straat 5, te l.: 84.24.73. Wij 
zouden graag w illen zien dat 
meer buurtbewoners(sters) ko
men, dan kunnen w ij het ge
ze lliger maken. U  kunt dam 
men, schaken, kaarten, pra
ten, kranten lezen en t.v. kij
ken en er is ook te drinken. 
Maandag-, dinsdag-, woens- 
dag- en dcnderdagavond van
af h a lf acht bent u van harte  
welkom. Bernie en

barmedewerkers

KIENEN
In de Koperen Knoop, Van 
L im burg  Stirum straat 119, 
wordt zondag 18 november 
een kienm id d a g  gehouden ten  
bate van Vara's Speelgoedak- 
tfe. D e  opbrengst Is bestemd  
om  kinderen in tehuizen die 
vaak geestelijk en/of licham e
lijk gehandicapt zijn een leu
ke Sinterklaasavond te  bezor
gen. Aanvang 13.30 uur, 
toegangsprijs ƒ 1,-. Elke be
zoeker ontvangt een leuke at
tentie.

Op zondag 28 oktober komt 
Henk Kroes. H ij is toonkun
stenaar en brengt een p ro 
gramma m et dia's en liedjes 
over ons eigen land. Toegang: 
ƒ 4,- (koffie  en  hapjes inbe
grepen). Aanvang: h a lf 2 
(zaal open 1 uur). Bovendien 
Is er een fotoprijsvraag,onder 
de goede oplossingen zal een 
prijs verloot worden.T e l.: 84.24.73.

m TM ? m
,;T.
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Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTMAATSCHAPPELIJK
De betrokkene moet wel eens door elkaar w
Ook al h ee ft u er nooit recht
streeks mee te maken gehad, 
u zu lt z ich  toch wel eens 
hebben afgevraagd hoe dat in 
elkaar steekt en  wat e r bin
nen d it kader gebeurt. M is
schien heerst e r ook bij u eni
ge onduidelijkheid door de 
veelheid van instanties, wets- 
en andere winke ls, gemeente
lijke en andere voorzieningen. 
We kunnen ons dat levendig  
voorstellen en w e hebben daar 
om -dicht b ij huis- een ge

sprek gehad m et Erik  
Beem ster van het buurtge
richte  m aatschappelijke werk 
in onze eigen Reiger.
E rik  doet d it werk samen 
met D id i van Ierse! en Sia 
H orst, voor Turkse M edelan
ders terzijde gestaan door 
Le y la  K irm ani. Z ij hebben 
hun spreekuren verdeeld over 
de R e iger, de Koperen Knoop  
en Ons Huis op het van Beu- 
ningenplein.

Problemen
ln grote lijnen onderscheiden 
we drie terreinen, die elkaar 
echter danig kunnen beïnvloe
den en overtappen.
M ateriee l, u itkering en , ande

re financiën, bestedin
gen, huisvesting. 

Im m aterieel. Socia le  proble
men die een uitvloeisel 

, zijn van het voorafgaan
de, spanningen naar aan
leiding van overlijden, 
gevoelens van eenzaam
heid, het n iet m eer op 
menen te  kunnen tegen 
de zonder tw ijfe l steeds 
harder en onpersoon
lijker v/ordende m aat
schappij.

Problem en m et betrekking 
tot een  partner, de

werkgever, het gezin of  
leden daarvan, 

wa t e r  zo  in de loop van de 
tijd op het spreekuur terecht 
kom t is nog m aar het topje 
van de ijsberg. M en is in eer
ste instantie niet geneigd om  
met z ’n  probleem d e straat 
op te gaan, er m et anderen o- 
vér te  praten, ook n iet rnet 
de professionele hulpverlener.

Wat doet M.W.?
Naast het w ijzen van de weg 
in zaken op m aterieel gebied, 
vaak een louter praktische  
kw estie, eisen de persoonlijke 
problemen een andere benade
ring, een grote f le x ib ilite it. 
En  ook een goed begrip bij 
de betrokkene want m aat
schappelijk werk is geen 
H aarlem m erolie.
A ls  iemand honger heeft is 
het niet afdoende hem zo nu 
en dan een vis te  geven. Je. 
kunt hem beter leren vissen, 

,een stekje aanwijzen en hem  
leren z ’n hengel vast te 
houden. In de praktijk komt 
dat e r op neer dat de betrok
kene ook wel eens door e l
kaar geschud m oet worden. 
Wel begrip voor z 'n  verdriet, 
z'n verbittering  desnoods, 
maar hem wel dwingen het 
ze lf  op te lossen. Want

alleen daar heeft hij blijvend  
wat aan.
D at vereist vaak een langdu
rige begeleiding, veel praten  
en bijsturen, naast de prakti
sche hulp die hem op derails 
zet.

Seizoenen
H e t lijk t w el, a lsof m e n ‘ in 
de zom er gem akkelijker leeft 
de wereld ook figuurlijk  
van de zonzijde z ie t. Dan is 
het niet zo druk, dat begint 
v/eer in de herfst. En  de de
cembermaand, die mensen 
m et extrem e problem atiek  
sneller tot een funeste stap 
doet besluiten, biedt voor 
een veel grotere groep kenne
lijk een goede 'gelegenheid  
om de emoties kw ijt te  
raken. M isschien juist door 
de wat sentim entele sfeer, 
het groen, de kaarsen, de 
liederen, waar iedereen wat 
zachter door w ordt, w ellicht 
een traan wegpinkt. Z o ’n 
om geving kan ook de geplaag
de geest beter opvangen.
H et is duidelijk, dat d it  a lle -

SPREEKUREN
D e Reiger
Sali günü saat: 14.00 ile
15.00 arasj.
Persem be günü saat: 10.30 i- 
le 12.00 arasi.
"Holandaca bilm eyenler ii?in 
Turk sosyal görevlisi hazir 
bulunmaktadir".
Koperen Knoop
Pazertesi günü saat: 14.00 ile
15.00 arasi. Carsam ba günü 
saat: 10.30 ile  12.00 arasi.
Ons Huis'
Persem be günü saat: 13.00 i-
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WERK
orden geschud

maal heel gevoelig lig t en 

dat de maatschappelijk wer
ker wel goed bedoeld kan pra
ten, maar dat elk individu  
weer op zijn  eigen m anier op 
ta l van deze invloeden rea
geert.
H e t grote geheel van het 
w elzijnswerk is noga! ver
ward, zoals we reeds eerder 
constateerden. In het buurtge
rich te  w erk zijn we v/at dich
te r b ij elkaar, kunnen we wat 
persoonlijker begeleiden. We 
kennen de sfeer In de buurt, 
de specifieke problemen, 
maar ook de mogelijkheden. 
We horen eerder van hetgeen 
er b ij m eer buurtgenoten 
le e ft , kunnen werken aan het 
wegnemen v a n  d e  o o rz a k e n  
en buurtgerichte aktivi t eiten  
stim uleren.
Land elijk o f stadsgericht 
werk  is  uitstekend, m aar het 
buurtm aatschappelijk w erk is 
gefocussed op 'ons eigen we
re ldje', binnen zijn  ervaring  
en bekendheid m et het grote
re geheel.

F r i ts ten Bouwhui js

1e 14.00 arasi "özei ciarak  
Türkiyeli sem t sakinleri 
i^indir”. •

Spreekuur voor buurtm aat- 
schappelijk werk in de R e iger 
dinsdag 16.00 -  15.00 uur 
donderdag 10.30 -  12.00 uur 
voor Nederlandse en buiten
landse buurtbewoners.
O p  het spreekuur van donder
dag kunnen nu ock Turkse 
buurtbewoners terecht die 
geen Nederlands spreken.

GEZONDHEIDSCENTRUM

Op de begane 
grond het ge
zondheidscen
trum

Vrijdagm iddag 2 november 
zal wethouder Tineke v/d 
Klinkenberg het gezondheids- 
centrum  aan de van H a ll
straat o ff ic ie e l openen, 
Op vrijdag 16 en woensdag 
28 novem ber zullen e r van 4 
tot 6 Open Dagen zjjn In het

gezondheidscentrum , iedereen  
is  hier natuurlijk van harte  
welkom. De gewone spreeku
ren zijn: op werkdagen van 
8-9 's ochtends en van
13.00-14-00 's middags.
Adres: van H a llstra a t 200. 
T e l.: 86.98.07.

NA TUURGENEES WIJZE
Als je ziek wordt en de arts 
zegt, dat je niets m ankeert 
en vervolgens b lijk t bij con
sultatie  van een natuurge
nezer dat je wel wat hebt, 
wordt je wel eens boos. A ls  
je dan m erk t dat die natuur
geneeswijze je er weer aar
dig bovenop heipt, wordt er 
iets b ij je los gem aakt. D it  is

m ij dus overkomen, w il je  o- 
ver soortgelijke ervaringen, 
praten of ben je geïnteres
seerd, bel dan eens naar 
H enk Wijnands, 3e Hugo de 
G rootstraat 2 2 " ', tel.: 
86.51.40. M isschien kunnen 
we er in de buurt iets mee 
doen.
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wegens groot succes van de 
k inderkledingm arkt, houden 
we op maarvdag 29 oktober 
van 09.30 tot 12.00 uur een 
m arkt m et kleding voor vol
wassenen. A ls  u kleding heeft 
om te verkcpen, kunt u dat 
inleveren op vrijdag 26 okto
ber van 09.15 tot 11.00 uur, 
m aar lees dan wel eerst even 
zorgvuldig de volgende spelre
gels.
A lle e n  schone, m ooie en hele 
w interkleding kan door ons 
verkocht worden. Op ieder 
kledingstuk bevestigd u een 
stevig papiertje m et duidelijk 
uw naam en een prijs (zo 
laag mogelijk). A lle s  wat op
gehangen kan worden aan een

hangertje Inleveren (dat 
krijgt u weer terug). D an de 
kleding netjes opvouwen in 
een doos en op de doos weer 
duidelijk uw naam , adres en 
tel.nr. Uw  n iet verkochte kle
ding + geld krijgt u in de 
doos weer terug op dinsdag
morgen tussen 09.30 en 11.00 
uur.
Voor eventueel zoekgeraakte  
spullen zijn wij n ie t verant
woordelijk. we hopen dat ook  
d it een succes wordt, dan 
doen we het in het voorjaar 
weer m et zom erkleding. Tot 
ziens op de verkocp 29 okto
ber.

Trudy Verw ey, te l.: 83.08.76 
H enny v/dBerg te l.: 83.66.84

VROUWENHUIS
Beste vrouwen, 
w e w illen jullie op de hoogte 
brengen van onze plannen en 
ideeën om  in de Staatslieden
buurt een vrouwenhuis op te 
richten. T ot nu toe zijn we 
alleen nog m et ideeën bezig  
geweest, vanaf septem ber 
willen we echt serieus begin 
maken en hopen w e m et ge
noeg vrouwen te zijn om aan 
de slag te  kunnen.

W at w ille n  w ij
w at w e voor ogen hebben is 
een ru im te waar vrouwen el
kaar- ontm oeten en sam en din
gen kunnen ondernemen. Wij 
dachten bijvoorbeeld aan en
kele avonden een kafee/res- 
taurant, daarnaast een verga
d erru im te om  onder andere 
akties voor te  bereiden, een 
ru im te voor bijeenkomsten 
van scholingsgroepen, praat
groepen, kursussen en infor- 
m atie-avonden en een ruim te  
om film s te  draaien en door

vrouwen gem aakte kunst te 
eksposeren. Daarnaast hopen 
we dat ook bestaande vrou
wengroepen van het vrou
wenhuis gebruik w illen gaan 
maken.

G e sch ik t pand
Waar we ons in eerste instan
tie  mee bezig  moeten gaan 
houden is het zoeken van een 

•geschikt pand, het uitpluizen  
hoe we aan geld kunnen ko
men en een groep vrouwen 
vormen die zich a ktie f met 
het vrouwenhuis w illen gaan 
bezighouden.
A ls je belangstelling hebt om 
mee te werken neem dan kon- 
takt op m et Debbie (860818) 
o f M arjel o f Berte ld  (841790). 
Voor financiele  steun: giro  
564196Q, t.n .v . Vrouwenhuis 
H . Kok Am sterdam .
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In het kader van de stede- 
band die Managua, de hoofd
stad van N icaragua, heeft 
m et Am sterdam  w illen wij 
als Hugo de Groot en  Staats
liedenbuurt ook Iets doen. 
Nicaragua heeft het econo
misch moeilijk:. Ze hebben te 
weinig buitenlands geld (de
viezen) om voldoende goede
ren op de w ereldm arkt te  
kunnen kopen. Naaim achines, 
oud gereedschap, typem a
chines en andere kantoorspul- 
len zijn daarom heel welkom. 
A ls  u daarom op zolder nog

Buurtkrant Hugo de Groot

KLEDING MARKT

De kinderspullenm&rkt van 1

NICAR
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uw spull en ook naar toe bren
gen. Zaterdagm iddag 27 okto
ber van 14.00 tot 17.00 uur 
is er in buurthuis de R e iger 
een open dag. we kunnen dan 
meer vertellen  over N icara
gua en Managua én de ophaal- 
aktie . E r  is dan ook een dia
serie en een v ideofilm  te 
zien over N icaragua en  het 
werk van G ered Gereedschap. 
Verder is er m uziek en kunt 
u in form atiem ateriaal k rij
gen. K unt u niet komen belt 
u dan g em ist om rreer in for
m atie, te l.: 84.56.76. Namens 
het buurtcom ité O p de Bres 
voor N icaragua, Anneke 
Paeh lig.
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w e r r f  c fru fc  bezocht.

AGUA
iets vindt waarvan u d erkt, 
dat v/ij het kunnen gebruiken, 
bel dan m et buurthuis de R e i
ger, Van R e igersbergenstraat 
65, te l.: 84.56.76. Vragen 
naar Anneke Paehlig.
In samenwerking m et de v r ij
w illigers organisatie Gered  
Gereedschap knappen w ij de 
opgehaalde spuilen op en ver
sturen ze naar N icaragua.
Op zaterdag 27 oktober en 3 
november staan we m et een 
standje cp het Hugo de 
Grootplein en het Van L im 
burg Stirum plein. H ie r k u nt  u



SPECIAALZAAK in FIJNE VLEESW AREN en KAAS

Wij zoeken op zeer korte term ijn:

-  een vlotte verko(o)p(st)er, leeftijd  + 17 jaar. 

Persoonlijke so llic ita tie  na t e le fo n is t e  afspraak. 

2e Hugo de G rootstraat 29, te l.: 86.24.20

2e H U G O  de G R O O T S T R A A T  29

AMERIKAANSE HOTDOGS ! ! !

snackbar 
DE 2 e HALTE

FRED . H E N D R IK S T R A A T  S1 T E L : 8 4 5 1 0 6

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

CARINE’S DANCE STUDIO
S T A R T  NIEUW E 8 E G 1N N E R SLE SSEN  IN:

J A Z Z /S H O W -D A N C E  T A P -D A N C E  K L A S S IE K  B A L L E T  

H ed en  In s c h r ijv in g  v o o r  z o w e l k in d e re n  a ls  v o lw a s s e n e n

FR ED . H E N D R IK S T R . 3 s o u t.  T E L . 1 6 2 1 2 5 / 8 6 3 6 4 6



zelfbediening DISSELDORP biedt u aan:
het hele assortiment levensm iddelen 

en melk en melkprodukten in fle s  ' 

ook bezorgen wij b ij u thuis

Van Oldenbarneveldtstraat 81. tel.: 84.58.63

Behang
voo r de m oo is te  wand 

van N ederland

Frederiksp le in 
'(hoek Weteringschans) 
tel. 24.41.55 Amsterdam

c

Bar-Restaurant-Dancing 

h w p n m m é *

dagschotel f. 12,50 

keuken open tot 01.00 uur
U  K U N T  O O K  D A R T E N  

Nassuikade 162- 163 Amsierdxm Tel.: 020- 16 80 99

SPECIALIST IN: HAARONDERZOEK 
& KNIPTECHNIEK

DAMESKAPSALON D. v/d HARE

Fred. Hendrikplantsoen 102 tel. 843089

hoek
Nassaukade 
2e Hugo de 
Grootstraat

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiödag:

L E V E N D E  M U Z IE K

IE D ER E  D A G  O P E N  V A N  20.00 - 2.00 uur. 
IN H E T  W E E K E N D  V A N  20.00 -  3.00 uur. 
Z O N D A G  V A N  16.00 -  1.00 uur.



CARINE’S  DANCE STUDIO
H e t nieuwe seizoen is weer 
begonnen en ik ga alw eer 
mijn v ijfd e  dans-seizoen In 
m et m ijn  studio.
Eerder heb ik verteld  dat ik 
mijn opleiding genoten heb 
aan de "Theaterschool" (Nel 
Roos Akadem ie), en danserva
ring heb opgedaan tijdens de 
Theater-w orkshop van de be
kende "Benjamin Felixdal". 
H et is m isschien leuk om  te  
weten dat in de v ijf  jaar dat 
mijn studio draalt er een vas
te kern van mensen is ont
staan, waarmee wij destijds 
een succesvol optreden 
hebben verzorgd In theater 
De Hoeksteen.
M e t de kinderen heb ik vorig  
seizoen een selektie-klasje  
opgericht waaronder zeer 
ta lentvolle  persoontjes.
A an  het eind van dat jaar 
konden ze  beslissen wel o f 
niet doorgaan naar een be
roepsopleiding. De andere kin
deren komen net als de vol
wassenen 's avonds 1 a 2 
keer per week trainen.
De lessen bestaan uit Ja zz-  
b a lle t en klassiek ballet en 
bij genoeg aanmeldingen uit 
taplessen.
G raag w il ik deze drie dans
stijlen in m ijn lesprogramma, 
onder andere m et het oog op 
cen zo all-rourid mogelijk  re- 
petoir om voorstellingen op 
te  bouwen.
M ijn lessen zijn  zo  opge
bouwd dat de mensen na een 
jaar door kunnen schuiven 
van de beginners naar Inter- 
m ediale (midden) les en ver
volgens naar een gevorderde 
Jes.

's M iddags zijn er kinderles- 
sen: Voor kinderen van zes 
t/m tw aalf jaar klassiek bal
le t en voor kinderen van acht 
t/m v ijftien  jaar jazzballet. 
Voor heel jonge kinderen

adviseer ik de ouders a ltijd  
om te beginnen m et klassiek  
ballet, zodat ze een goede 
basis krijgen. O ok voor vol
wassenen begin ik m et nieu
we beginners lessen in k las
siek en jazz.
Om dat de studio kle in  is kun
nen er m axim aal 15 personen 
per les staan; de sfeer is 
daarom ook geze llig  en na a f
loop van een les probeer ik

BRIEF
Beste buurtkrant, 
Ondergetekende zou graag, 
om  de laatste ontwikkelingen  
b ij te  kunnen houden, wat be
tre ft  m ijn oude buurthuis, de 
Buurtkrant regelm atig  ontvan
gen.
H e t abonnementsgeld is geen 
bezw aar, over de betaling  
hiervan hoor ik wel op welke  
manier. Het bevalt ons zeer 
goed In Le lystad , maar toch  
is het een leegte en een ge-

a ltijd  tijd te  vinden om  nog 
even m et iedereen wat te  
drinken aan de koffiebar.
Wie zijn  lichaam  fit wil tra i
nen en tegelijk van m uziek  
houdt, nodig ik uit orn de eer
ste danspas bij mij te  wagen. 
Voor inform atie kunt u bel
len:
020-16.21.25/86.36.46 o f te l.: 
02966-13.47.

Tot ziens, C arine

m is om niet op de hoogte te  
zijn en blijven over het wel 
en wee van een gemeenschap  
waar je zoveel 10-tallen ja-
ren zo erg nauw bij betrok
ken was.
Ik wens jullie  a lle  goeds en  
hoop vurig dat de bezuini- 
gingsbezem dit voor de buurt 
zo nuttige orgaan n iet op de 
grote vuilnisbelt za l vegen. 
Beste mensen, allen gegroet 
en gezondheid. U w e, uw 
werkzaamheden a ltijd  zeer 
bewonderd hebbende,

C .J . Teunisse


