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INHOUD
:10

De ^ c h tw a c h tse r ïe : A leid 
Horjus ging dit k^er op be- 
zoek b ij mevrouw Heeroma, 
verloskundige.

:12
Verontwaardigde ouderen bo- 
den wethouder een petitie  
aan tegen de b e^ n ig in g en .

:13
□e te le faoncirke l draait. 
M'e^se^ bellen e lkaar.

:13
Ko llek te  ٧٠٥٢ N icaragua.

Ruud (□e Reig er) ^٨ Hans 
(R e^ ld ah u is ) allebei weg.

؛14
Opening Helse H ex; psychia- 
trische h^pverle^ng voor 
vrouwen.

:16
En natuurlijk  weer de buurta- 
genda.

zondere soos in het kader 
van ons l- ja r ig  bestaan. 
Gedurende de week daarvoor 
(behalve op Koninginnedag) 
organiseren w ij een 'A ktie- 
week dodenherdenking'. Meer 
in form atie h ierover ln de 
buurtkrant van ap ril.

W illiam  Smyth

4:
Een a rtike l over de laatste 
molen in onze. buurt. Lees 0“ 
ver de 5e generatie van de 
F a . Van der □ ijl .

6 :
Cyclus in beweging: een cur- 
sus over de betekenis van de 
m enstruatiecyclus.

6:
G EB-afslu iting  met succes 
voorkomen.

6:
Houding en beweging: een 
cursus van twee afgestudeer- 
de fysiotherapeuten.

7:
w ijkverp leging: een verzoek 
om com m entaar.

7:
Tegen persoonsbewijs.

Ja ل0 a r  Buurtkrant Hugo de 
Groot.

HOMOSOOS
Omdat de eerste zondag van 
aprii op Paaszondag va it , 
heeft de werkgroep besloten 
٠٨١ de homosoos van april te 
laten verva llen . Op zondag 5 
mei organiseren w ij een bij-
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HET STEKEOTI EPE b £ E ' W رو r r AND IN  HET BUITENLAND I S  EEN LAND VAN KLOMPEN, 
TULPEN EN MOLENS د MV ء آ  ZELF WETEN MAAR AL TE GOED DAT DAT VERLEDEN 
T IJD  I S  EN KUNNEA 1 I V U a  NAUWELIJKS VOORSTELLEN HOE HET I S  GEWEEST. DAT ER 
IN AMSTERDAM MOLENS HEBBEN GESTAAN KUNNEN VELEN ZICH HELEMAAL NIET INDENKEN. 
ALTHANS, IN  HET HUIDIGE AMSTERDAM, WANT DE VELE HOUTZAAGMOLENS STONDEN BUITEN... 
DE TOENMALIGE GRENZEN, DE POORTEN. WAAR NU DE HUGO DE GROOTBUURT I S  ZWAAIDEN 
VROEGER, EN DAT I S  N IET EENS ZO LANG GELEDEN, ■DE WIEKEN DOOR DE LUCHT.

DE OTTER: ECHO UIT HET VERLEDEN
door de wieken werd 

aangedreven ؛ ٨٧  staat te ver- 
gaan.

pfaltzrock
De O tter werd omstreeks 
1638 gebouwd, vlak  nadat de 
Burgemeesters van Am ster- 
dam toestemming gaven bui- 
ten houtzaagmoiens te bou- 
wen. De ouderdom van de 
molen is duidelijk te zien aan 
de hele boomstammen die er 
in verw erkt z ijn . Het is een 
zogenaam d paltrakm olen.

nog steeds een heuse molen. 
De eigenaar, de heer G . van 
der B ijl, verteide ons dat we 
slechts op eigen ris ico  de 
molen inmochten.
Binnen was het donker en 
sto ffig . De vermolmde plan- 
ken kraakten onder onze voe- 
ten en de tandwielen, die 
vroeger de zagen in beweging 
brachten, waren verroest. Via 
twee niet erg veilig  uitziende 
laddertjes kwamen we boven- 
in de fio len terecht waar het 
reusacht؛ge mechaniek, dat

H e t  v e r w e e r d e  m e ch a n ie k d لف  e 'r o m p  van De O tte r

Ergens is dat verleden nog 
goed te zien. Op de hoek van 
de le  Hugo de G rootstraat 
en de G illis  van Led e^ e rch - 
straat is in de stoep een 
vreemde verhoging te  zie r؛, 
een ronde vorm, waaronder 
de fundamenten liggen van 
Het Luipaard, een van de ve- 
le houtzaagmolens die larigs 
de Kostverlo renvaart £ ٨ ٨٧  
gedempte siootjes stonden. 
Gem eentewerken hoogt nog 
steeds om de zoveel tijd  de 
grond om d'e fundamenten 
van Het Luipaard, die als eni- 
ge.n de tand des tijd s hebben 
doorstaan, op. Maar dat is 
niet het enige wat in onze 
buurt aan het verleden herin- 
n e rt ...

Vermolmd
Het' was een grote verrassing 
om op de w erf van houthan^ 
del G t. van der B }jl aan de 
G illis  van [edenberchstraat 
een echte molen te zien 
staan, op de bijna iandeiijk 
aandoende werf., tegen de 
Kostverlo renvaart aan, s ta ^  
De O tter. Driehonderdvijftig 
jaar oud, zonder wieken en 
een beetje gammel, maar
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plaats.
De huidige eigenaar vertegen- 
woordigt al de v ijfde genera- 

،tie  in de firm a Van der B ij l ,  
die ai jaren alleen aan hout^ 
handel doet.Zagen wordt gro- 
tendeels in de landen van her- 
xamst gedaan.
Zo ^ ']؛٨  dan ook a lle  molens 
verdwenen. De opkomst van 
de stoom zagerijen en de aan- 
voer van gezaagd hout maak- 
ten hen overbodig, en stads- 
uitbreiding zorgde uiteinde- 
lijk  voor afbraak.

Monument
De heer Van der □ ijl heeft 
geen zoon die hem kan 
opvolgen, en wat er in de 
toekomst met de molen 'zal 
gebeuren weet hij n iet. Eens 
in de zoveel tijd  laat hij de 
b^tenkant bi]werken met 
stockhoim erteer en de romp 
opverven. De o tte r  is nu nog 
een van de v ijf  bestaande 
[S tro k^ o le n s  in Nederland. 
Gelukkig ' staa t de molen 
sinds 1967 .op de lijs t  van 
Rijksmonum entenzorg, die er 
hopelijk voor za l zorgen dat 
dit unieke m a n g e n t  niet uit 
onze buurt verdw ijnt.

Pie Nieuwboer

!٢١ juni 1858 overleed hij' als 
een welgesteld man.

Bovenlicht
z ijn  beide zoons, halfbroers 
(G e rrit trad v ijf  ™ aal In het 
huwelijk), nam^n het bedrijf 
over en kochten er in ل8همح  
de molen De Kool bij. Zoon 
Jean Gérard woonde op de 
m olenwerf van De Vaik en 
zoon P ie rre  op de molenwerf 
van Het Luipaard.
Jean Chrétien nam na het 
overJijden van zijn  vader en 
oom in ل89ت  de leiding over. 
H ij b ieef ongehuwd en woon- 
de in het molenhuis □p de 
w erf van Het Luipaard.
Toen neef p ]eter in 1947 de 
leiding van de zaak overnam, 
was de molen al lang buiten 
werking. Het wiekenkruis was 
in 26ول verw ijderd en ook de 
vochtige en benauwde 
knechtswoningen werden 
w aarsch ijn lijk  niet meer ge- 
bruikt. In 1943 werd het bo- 
venlicht van een van de huis- 
jes, een fraa i uitgesneden 
otter, door P ie te r van der 
□ ijl verw ijderd . De hout- 
snede kreeg een piaats in het 
^antoor van de. w erf. In 1952 
werden de knechtswoningen 
verbouwd tot ho^opslag

De naam ontleende de molen 
aan z ijn  vorm, die ieek op de 
klederdracht van p.faitzbewo- 
ners (een streek in Duits- 
land), de P fa ltz ro ck . Pa lt-  
rokmolens waren geschikt 
voor het zagen van lich t ma- 
te riaa l. Voor het zwaardere 
hout werden bovenkruiers ge- 
bru ikt, molens waarvan het 
boverideei met de wieken kon 
draaien om de wind op te 
vangen.

Hel
De )^ trokm aiens konden in 
hunj geheel draaien. Zo staat 
gok De O tter op w ie ltjes op 
zijn  fundamenten, een ronde 
gemetselde muur die ook wel 
de hel werd genoemd. Door 
middel van een lange balk en 
kettingen werd de ' molen op 
de wind gezet. Van de baik is 
nu nog maar een klein stukje 
over en het is nauwelijks 
voor te ste iien dat het hele 
gevaarte vroeger in de rond- 
te kon worden gedraaid. De 
h o tza g e rs  werkten in de bui- 
tenlu.cht want het zaaggedeel- 
te onder in de molen ^as aan 
drie kanten open. Gelukkig 
voor hen stond de dichte 
kant, waar de wieken draai- 
den, a ltijd  in de wind.

Timmeringen
De fam ilie  Van der □ ijl had 
oorspronkelijk v ie r molens 
"buiten'de Raam barriere" (de 
poort) in bezit. De aankoop 
van De o tte r , 24 november 
1817, is. 'teve.ns de. oprich- 
tingsdatum van de firm a . Het 
koopbedrag voor De o tte r 
"met stenen huizinge, 
knechtswoning, loodsen en an- 
dere timm eringen" bedroeg 
ƒ2575,-. De oprichter van de 
firm a was G e rr it  van der- 
□ ijl , oorspronkelijk molenaars- 
knecht op molen Het Lu i- 
paard. Nadat h ij De o tte r 
had aangekocht volgde ' Het 
Luipaard in 1829 en De Valk
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CYCLUS IN BEWEGING HOUDING EN
Eerst w illen w ij ons voorstel- 
len: w ij z ijn  Vonne Poel en 
Annette Beeftink . Beiden zijn  
we afgelopen zomer als fysio- 
therapeute afgestudeerd. w ij 
w illen graag een kursus "Hou- 
ding en Beweging" opzetten, بم 
omdat door een betere hou- 
ding en betere manier van be- 
wegen vaak klaohten of onge- 
makken voorkomen k؛ innen 
worden. Wat betreft de in-

de win$ten vloeien gedeelte- 
lijk  in de staatskas en gaan 
gedeeltelijk naar Sh e ll/E ssa . 
De laatste heeft in de afge- 
lopen v ijf  jaar 15,4 m iljard 
winst gemaakt.
Het leuke is dat mensen ze lf 
kunnen bepalen in hoeverre 
ze als ze aan de gasmeter 
gaan knoeien. Je  kunt een 
klein gedeelte minder gaan 
betale.n en zo Shell/Esso 
boycotten maar je kunt ook 
rad icaal alleen de kostprijs 
gaan betalen."
is dat nu niet g evaarlijk , dat 
knoeien? Ron:"We volgen ؟٦٥ “

nemen. Geen zware m aaltijd 
of koffie  vooraf gebreken.)
De Gezondheidswinkel is ge- 
vestigd in De w ittenstraat 29 
en telefonisch bereikbaar op 
nummer 88İ140 . De openings- 
tijden z ijn  maaar-؛dag ٧^٨  

ل0ه .ئ  tot İ7 .0 0  uur en van
19.00 tot 21.00 uur en 
diüsdag van 09.30 tot 2.00ل 
uur en van 00.ل ت  tot 17.00 
uur.

TEGENGAS
Vrijdag 8 maart werd er door 
degroep Tegengas met succes 
een G EB-afslu iting  in de 
Staatsliedenbuurt voorkomen. 
De bewoner kon z ijn  gas- en 
elektrarekening niet meer be- 
talen . Per dag worden ér in 
Amsterdam 50 woningen van 
gas en e iektra afgesloten. In 
1984 waren dat zo'n 11.000. 
afs^ itingen . Door de strenge 
w inter en de kortingen op de 
uitkeringen zullen het er dit 
jaar wel meer worden.
Deze harde Amsterdamse po- 
lit ie k  wordt tegengewerkt 
door Tegengas, een co llectie- 
ve actie  van zo’n tw intig  

٨٦^٨ , die vorige week een in- 
form atiew inkel heeft ge- 
opend. Tegengas w il, buiten 
het a c tie f meewerken aan 
het vcorkomen ٧^٨  G EB -a f- 
sluitingen, inform atie verza- 
melen om politiek ste lling te 
nemen tegen de gasprijs en 
het beieid van de regering en 
mensen op vakkundige w ijze 
helpen de meterstand van 
hun gasmeter te beihvloeden, 
knoeien لف؟ -
Tegengas probeert politiek 
hard te maken dat de huidige 
gasprijs van 67 cent per ku- 
bieke m eter te veel is. 
Hans:" Het gas wordt voor 0ل 
cent de grond uitgehaald en

!٨ april begint er in de ge- 
zondheidswinkel een kursus, 
waarin vrouwen kunnen leren 
kontakt te maken met de be- 
tekenis van de m enstruatiecy- 
clus in haar leven.•
A ls vrouw in de Westerse cul- 
^□٧٢ z ijn  we meer vertrouwd 
met onze kracht te ontken- 
nen en te onderdrukken, dan 
dat we haar leren ontdekken 
en gebruiken. Een vrouwenle- 
ven kent een cyclisch  ver- 
loop, wat nauw verbonden is 
met de maancyclus en de ver- 
schillende kw alite iten  van e- 
nergie die verbonden zijn  
met de maanstonden. Het is 
een cyclus die we maande- 
lijk s  l i jfe lijk  voelen door de 
m enstruatiecyolus. Zolang we 
die cycius zien als la st, een 
beperk^g, besteden we meer 
energie aan het onderdrukken 
van de verborgen mogelijkhe- 
den, dan aan het k rea tie f ge- 
hn iik  ervan. In de korte kur- 
sus zullen we leren iichame- 
lijk  kontakt te maken met de 
vrouwelijke organen - baar- 
moeder en eierstokken -٠ 
We zullen onze m enstruatie- 
cyclus leren kennen en regu- 
leren door o.a. de baarmoe- 
derdans, temperatuurmethode 
en observatie van s lijm af- 
scheiding.
Daarnaast zullen we door nnt- 
spanning en geleide fantasie- 
en in kontakt leren komen 
met de verschillende maane- 
nergieën en de betekenis 
da^van in ons dagelijks le- 
ven. De kursus kost ƒ 8,50 
per keer en is op zes opeen- 
volgende donderdagavonden 
van 20.00-22.00 uur, vanaf 18 
ap ril. B ij voldoende aanmel- 
ding za l een parallelkursus 
gegeven worden vanaf v rij-  
dagmiddag 19 april van 
7.00 ل5.0ه-ل  uur.
(M aillot en warme tru i mee
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WIJKVERPLEGING
Ditm aal geen stukje over een 
onderwerp w at m et gezond- 
heid o f z iekte  te rrtaken 
heeft. Wel zouden we u als 
lezer wat w illen  vragen: hoe 
vond u de vorige stukjes? 
(over su ike rz iekte , hartin- 
fa rk t, verstopping, m edicijn- 
gebruik e tc .) le e s t  ٧ ze? 
is de in form atie bruikbaar? 
Graag uw kommentaar!
De wijkverpleging is bereik- 
baar tussen 13.00-14.00 uur, 
Romb. Hogerbeetsstr. 70, 
te l.: 86.79.08 ٥۴ Gezondheids- 
centrum , Van ^ a lls t r . 200, 
te l .86.98  -Tot de volgen .؛ 22.
de maand!

VERKLARING
Bezoekers van een m anifests- 
t ie  over sociale controle, ge- 
organiseerd door het com ité 
Buurtbewoners tegen rac is- 
me, fascism e en vreem delin* 
genhaat Staatslieden- en Hu- 
go de Grootbuurt, ter gele- 
genheid van de herdenking 
van de Februarl-Staking op 
vrijdagavond 22 februari in 
de Koperen ^ ٨٠٥٢١ Van L im - 
burg S tirüm straat 119 te Arm- 
sterdam ; Gehoord hebbend, 
dat een commissie ter vnor- 
bereiding van het verkiezing?- 
programma 'van  het C .D .A . 
serieus heeft voorgesteld om 
weer een persoonsbewijs voor 
elke Nederlander, in te voe- 
ren; Overwegende, ' dat het 

'her-lnvoeren van een derge- 
lijk  l^ ^ a t ie - m id d e l  d iscri- 
rninatie kan bevorderen en 
als een gevaarlijke stap in de 
.richting van een 'politie-- 
staat' kan worden beschouwd; 
Spreekt uit, dat het invoeren 
van een persoonsbewijs - me- 
de geiet op de geschiedenis - 
onaanvaardbaar is en roep 
het C .D .A . op haar tempel 
van dit soort hellioze ideeën 
te reinigen, 
einde verklaring

we ten uitvoer brengen in 
acht bijeenkomsten van 1؟ 
uur, w ekelijks op donderdag- 
ochtend van 10.00 - 11.30 
٧٧٢. Eventueel voorafgaand 
door een Introduktiebljeen- 
komst en een evaluatiebijeen- 
komst na afloop.
P laats : De W itte Brug, w it- 
tenstraat. De geldelijke bij- 
drage voor de hele kursus is 
ƒ 20 ,-. De kursus is voor ie- 
dereen die hier belangstelling 
voor heeft of denkt er baat 
bij te hebben. De streefda- 
tum voor de eerste les is don- 
drdagochtend 18 ap ril. ٧ 
kunt zich opgeven en/of 
meer inform atie vragen bij 
Vonne Poel, te l.: 84.61.52 er؛ 
Annette Beeftink , te l.: 
88.07.27.

toe te komen voor hulp."
De in form atïew inkel van Te- 
genga^ is gevestigd aan de 
Van Boetze laerstraat 33 huis 
en ئ  open op dinsdag van
14.00 tot 17.00 en van 20.00

س 22.00.
Pie  Nieuwboer

BEWEGING
houd van de kursus w illen we 
onder andere het volgşnde 
aan de orde laten komen.
- Wat houding en beweging 
kunnen betekenen en uitdruk- 
ken.
- Waarom sommige spieren 
vers-lapperi en andere ver- 
krampen.
- Hoe een evenwicht te vin- 
den tussen spanning en ont- 
spanning van spieren.
- Wat kunnen goede ademha- 
lingstechnïeken en tiltechn ie- 
ken z ijn .
Naast de theoretische achter- 
gronden over houding en be*- 
weging w ilien  we vooral het 
een en ander in p raktijk  bren- 
gen en zo een aanzet geven 
om er ze lf mee uit de. voeten 
te kunnen in het ieven van al- 
ledag. Bovenstaande w illen

menteel een cursus bij een 
HTS-er en dus weten we er 
binnenkort alles van a f. We 
raden mensen dan ook aan 
niet ze lf te gaan experimen• 
teren want dat kan heel ge- 
vaarlijk  z ijn , zoals breuken in 
de gasleiding, maar naar ons



TIEN JAAR

Buurtkrant

Hu g o d e Gro

Deze maand is 
het tien jaar ge- 
leden dat de 
eerste buur.t- 
krant Hugo de 
Groot uitkwam . 
Enkele buurtbe- 
w oners hebben 
de redaktle en■ 
verspreiders een 
feestje aangebo- 
den ên het is 
ook iets om bij 
s til te staan, 
vandaar dit arti- 
ke i. ■

DE K R A N T  ONTSTOND A LS  IN IT IA T IE F  VAN EN IG E  MEN- 
SEN D IE  WOONDEN EN 'W ERKTEN  IN D E B U U R T . MEN 
HAD  B E H O E F T E  AAN  M EER  O N D ER LIN G  K C N T A K T  EN 
SAM ENHAN G IN D E B U u R T . T IEN  JA A R  B U U R T K R A N T , 
EEN  U N IEK  G EG EV EN !

ص ,

t؛ta a هج0ء ث
ء ا ، م

"Was maar w aar." B e id e . 
buurthuizen worden per 1 ju li 
samengevoegd, buiten andere 
gevolgen betekent dit ook 
minder geld ٧٥٠٢' de krant. 
De ^ 0 قأ هييب مث حأب م  het er niet 
bij z itten  en voert besprekin- 
gen ■met de makers van de 
w ijkkrant ٥٢٨ te bezien of er 
1 nieuwe krant uitgegeven 
kan worde^ waar alle goede 
eigenschappen van de Buurt- 
krant in zullen z itten . Dat er 
'n kw ^ i^ i^ b u u rtk ran t b lijft  
bestaan is in het belang van 
de buurthuizen, van u, de 
buurt bewoners/sters en aile 
buurtorganisaties en wat 
dacht u van de w ifikeliers die 
middels de krant m aandelijks 
hun waren bij 5.5Q0 ■ad.ressen 
kunnen aanprijzen.
Buurtkrant Hugo de Groot, 
een krant om trots op te 
z ijn , een krant om pal voor 
te staan.

Ruud van D ijk

belangrijke facto r daarin is 
de kw alite it van de krant, 
met name de vormgeving en 
't a ltijd  stipt op tijd  bij ٧ in 
de b.us z ijn , ÜGK al moest er 
soms 's nachts doorgeploe- 
terd worden.
De redaktie is zelfstandig . 
Z ij bepaalt waarover wordt 
geschreven en waar artike len  
geplaatst worden. Soms 
wordt er over stukken ■stevig 
gediskussieerd maar meesten- 
tijds komt de redaktie onder- 
ling en/of met de schrij- 
ve r/sch rijfs te r wel tot over- 
eenstemming.
u  zult begrijpen welke inzet 
er nodig is, van sommige le- 
den der redaktie al tien jaar. 
Een compliment dubbel en 
dwars waard. Voor in de 
krant kunt ٧ lezen wie hu 
deel uitmaken van de redak- 
t ie , daar tre ft ٧ ook de na- 
men van hen die voor de ver- 
spreiding van de krant zor- 
gen. ل□ Ja a r  en zo verder?

~ïïillem K w ek k eb o o m  r e i k t  s t e  r e d a k t îe le â e n  F en n y  e n  
e e n  "b o k a a l" uit aan ك ء  o u d- Hans

middels de buurthuizen meer 
geld 'waardoor de opiage ver- 
noogd-kon worden.

Buurthuizen
[blaast* het 10 X per jaar uit- 
'brengen van de krant ver- 
zorgt de redaktie ook de op- 
maak van het programmablad 
van.' de buurthuizen De R e i“ 
ger en■ اا^  Trefpunt. De إ
beide huizen konden ook al- 
tijd  ٢١٧٨••nieuws in de krant 
kw ijt, de krant was en is een 
'steun in het werk en het 
voortbestaan van het buurt- 
huiswerk in de Hugo de 
Grootbuurt.
Andere verbindingen: de 
krant k rijg t van beide huizen 
'een bijdrage in' de kosten en 
de redaktie heeft haar werk- 
ruim te op de zolder van de 
Reiger.
Mede dank z ij de krant is het 
kontakt tussen buurt- en 
buurthuizen verstevigd. Een

Een krant gemaakt door een 
groep enthousiastelingen, z ij 
komt elke maand een إةةاما< 
bijeen. 'Wat . <أ0؛الآ  zoal kijken 
bij f  ?et maken van een kranc؛
Afspraken maken over de in- 
houd, het schrijven van a rti-  
kelen, het tikken van de tek- 
steh, maken van "de koppen" 
en van foto's. Verder, dient 
de opmaak v^zorgd te w'or- 
den; hoe plak je 't een en 
ander zo naast e ikaar dat er 
'n aantrekke lijke krant ont- 
s taa t? E^n voortdurend aan- 
dachsjtspunt: "Hoe krijgen we 
voldoende geld in de'knip?

Geld
Nadat de krant aJs gevolg 
van de beperkte financiële 
middelen de eerste jaren 
slechts in een ن ي س ء ئ م « ه ؤ ل  

٧^٨  de buurt verspreid kon 
worden werd die s ituatie  on- 
geveer v ijf  jaar geleden een 
stuk rooskleuriger; er kwam

ء:ي-مح: •؛'••■ ء أ - | ؛ ق ح محبججم
t t t d e p o o r *

H e t  o u d s te  e x e m p la a r  van de  
uit h e t  a r c h i e f  kon w orden o p g e d o k e nb u u r t k ra n t
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DE NACHTWACHTSERIE
IN GESPREK MET: DE VERLOSKli

in een daarvoor gehuurde ا 
ruim te op drie verschillende 
punten binnen hun w erkter- - أ 
re in . Na het spree^urroo$ter 
volgen vier v rije  dagen, waar- ٢ 
na weer in het rooster ٧^٢١ إ  
bevallingen en kraam v؛$ites 
wordt overgegaan.
"Die v ie r v rije  dagen zijn  
echt bedoeld om te rusten, 
maar je hebt inmiddels zo'n 
achterstand in a lle r le i andere 
dingen dat je in die dagen 
nog druk doende bent."
" Ja , je sociaal leven is heel 
frusterend in dit beroep, z it  
je gezellig te eten of z it je 
net midden in een belangrij- 
ke ؛/ergadering, werd je weg- 
gepiept." Het Volgen van cur- 
sussen ls er dan ook niet b ij. 
"$ ch rlfte lijke  cursussen, dat 
gaat nog net." Voor sociale 
contacten is dit beroep heel 
s lech t. De verjaardagen wor- 
den uitgesteld to t.de v rije  da- 
gen. "We kunnen op andere- 
dagen niet jarig z ijn ."

Feestje
In de tijd  dat het ’in ' was om أ 
poli-klin isch te hevallen 'don- ١ 
derde' de praktijk  tot 2/3 te- إ 
rug. Na een aantal gesprek- 
ken met Kloosterm an, toen ؛ 
de grote ٢٦٦^٨  in het S loter- 
vaart, werden de ziekenhuis- I ' 
deuren ook voor de verloskun- ا 
dige geopend. De praktijk  ■: 
was gered. أ
De verhoudingen tussen k li-  ؛1 
nisch, poli-klinisch en thuis 
bevallen liggen volgens me- 
vrouw Heeroma iedere maand 
anders, maar in het algemeen 
kan men wel ste llen dat ٢٢١٥- 
menteel 50% van de bevallin- 
gen thuis' plaatsvinden. Me- 
vrouw Heerom a: "Het is thuis 
veel léuker. Je  moet er een 
feestje van proberen te ma- *؛

ا

dat we elders in de stad be- 
vallingen doen. Mevrouw 
Heeroma is degene die v ia  de 
boodschapp^dienst a lle  tele- 
foontjes binnenkrijgt en die 
als de nood hoog ls haar col- 
lega die die week voor de be- 
vallingen en de kraam visites 
verantwoordelijk ls oproept 
met de pieper.

Geradbraakt
E r is niet te zeggen hoeveel 
bevallingen ze gemiddeld per 
week moeten doen. De ene 
week twee, de andere week 
tien. "Dan ben je aan het 
eind wel geradbraakt."
Na een bevalling komt de 
vroedvrouw de eerste 4 da- 
gen elke dag langs. Daarna 
komt ze om de dag, net zo-

lang als nodig is . HeeTt de e- 
ne collega de bevallingen en 
kraam visites in die week, dan 
heeft haar andere collega die 
week spreekuur.' D it spreek- 
uur wordt gehouden op dins- 
dag, woensdag en donderdag

Ze kan niet zeggen dat er 's 
nachts meer kinderen gebo- 
ren worden dan overdag. Wel 
is het zo dat we 's nachts va- 
ker opgeroepen worden om- 
dat men in de donkere s tille  
uren eerder bezorgd is . Ook 
omdat men denkt dat we 's 
nachts minder goed bereik- 
baar z ijn . Dat is echter niet 
het geval؛
Aan het woord is mevrouw 
Heeroma, die heel wat kinde- 
ren uit onze buurt u it hun 
moederschoot heeft helpen 
halen. Een jonge stem door 
de telefoon, w ie schets mijn 
verbazing toen ik het gezelli- 
ge huis aan de Nassaukade 
binnenstapte en geconfron- 
teerd werd met een 77-jarige 
vriendelijke dame, verloskun- 
dige van beroep.

40jaar vroedvrouw
ل٢٦ 1946  is ze begonnen als 
vroedvrouw, in Indonesië. 40 
Jaren  la te r is ze nog steeds 
a k tie f !٢٦ dit beroep, nu als 
stand-by. Op haar zeventig- 
ste had ze het besluit geno- 
men het voortaan wat rusti- 
ger aan te doen. Samen met 
mevrouw Kuyper, a l jaren 
lang de trouwe bondgenote 
van mevrouw Heeroma, en ٤ !- 
ly Krabbedam die de bevallin- 
gen van mevrouw Heeroma 0- 
vergenomen heeft, houden ze 
hun verioskundige praktijk  
draaiende.
N iet alleen de Hugo de 
^ n o th iiiir t  va it onder hun 
hoede, ook de Staatslieden-, 
de Spaarndammer- en de Zee- 
heldenbuurt behoren tot hun 
w erkterre in . Maar als een 
vrouw uit deze buurt haar 
zus in Oost zegt dat dé، 
vroedvrouw zo aardig was, 
w il het ook wel vnnrknmen
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geen auto. A ls  er ergens be- 
vallen ™ e t  worden dan pakt 
ze in de meeste gevallen de 
tram . 's Nachts d e .t a x i  Ook 
wordt ze wel gehaald. "Een 
praktisch voordeel van het 
werken 's nachts 15, dat 1ف$ 
je met de aüto bent ■Je die 
tenminste kunt parkeren. ه - 
verdag w il dat wel eens pro- 
blemen opleveren."
"Word ٧ ook wel eens ten ٥٨- 
rechte u it uw bed gehaald?" 
vroeg ik  haar.
" Ja , zoals die ene nacht taen 
er een man voor de deur 
stond die kwam melden dat 
z'n vrcuw zo'n pijn had. Om 
de hoeveel t ijd  heeft ze die 
pijnen dan, vroeg mevrouw 
Heeroma. 'Constante p ijn ', 
was het antwoord. B ij zijn 
huisadres aangekomen zat z'n 
vrouw met d 'r handen rond 
haar hoofd aan ta fe l. Geen 
kind dat z ich  aankondigde 
maar een ste l kiezen was de 
oorzaak van de pijn . Gok dat 
maak je mee."

Spreekuur thuis
Vroeger, toen mevrouw 
Heeroma alleen met 
mevrouw Kuyper samenwerk-

vervolg pag 12

Mevrouw Heeroma verkiest 
ze lf de horizontale houding. 
"Tenslotte heb ik « ٨٨٨ 
vrbuwen liggend geholpen."
"Je  hebt meer overzicht dan 
bij de baarkruk-methode."

Co mee
Als er ergens bevallen moet 
worden in Amsterdam dan 
wordt de verloskundige 
meestal vergezeld door een 
'co-assistent', een medisch 
student of een leerling verlos- 
kundige. In de Sarphatistraat 
z iften  in een huis steeds on- 
geveer 6 'man' veertien da- 
gen dag en nacht te wachten 
op een oproep. Wie aan de 
beurt is gaat mee. Toch is 
het zo dat de vrouwelijke stu- 
denten meer kansen h^hhen 
om bevallingen b ij te wonen 
dan de m annelijke studenten. 
Marokkaanse en Turkse ٧٢٥٧- 
wen bijvoorbeeld, w ilien  al- 
leen een vrouw b ij hun bed. 
Mevrouw Heeroma denkt dat 
er momenteel 2 mannelijke 
verloskundigen in Amsterdam 
werkzaam z ijn . Doordat het 
mannelijke geslacht in dit be- 
roep zijn  intrede deed, is het 
woord vroedvrouw op de ach- 
tergrond geraakt.
Mevrouw Heeroma heeft ze lf

ken, zo vaak worden er in ne- 
derlandse gezinnen geen kin- 
deren geboren. Bovendien 
z ijn  thuis a lle  fam ilieleden 
bij de vreugdevolle gebeurte- 
nis betrokken. Een feestje 
maken in het ziekenhuis is 
een beetje m oeilijk hè?"

3k؛nderen
De praktijk  groeit deze drie 
vrouwen momenteel haast bo- 
ven hun hoofd. D it onder- 
meer doordat er binnen het 
nederlandse gezin weer een 
tendens bestaat om in plaats 
van 2 weer ت kinderen te ne- 
men. Ook vanwege de vele 
groepen minderheden in de 
buurt die vaak graag een gro- 
te kinderschare om zich  heen 
w illen zien.
"Het probleem waar je met 
bepaalde groepen minderhe- 
den tijdens de bevalling mee 
te maken hebt is , dat de 
vrouwen vaak geen woord ne- 
demands spreken. Via hun 
man wordt de in form atie ■0- 
vergedragen. A ls za'n vrouw' 
een grote dochter heeft dan 
is z i j  hetj eerder dan haar 
man, die als 'to lk ' bij de be- 
vailïngen optreedt.

Hoe bevallen
"Hoe wordt er bevallen?" 
vraag ik  haar. "Welke metho- 
de is populair?"
Mevrouw Heerom a: "B ij de 
hollandse vrouwen is de baar- 
kruk 'in '. De bevallingen 
gaan dan in de regel sneller 
omdat h ierb ij een vertica le  
hurkende positie ingenomen 
wordt, met de baarkruk als 
steun, waardoor de zw aarte- 
kracht meehelpt. De buiten- 
ianders bevallen liever lig- 
gend of zonder steun (baar- 
kruk)gewoon op de hurken."



Buurtkrant Hugo de ٥٢٠٠؛

dit beroep slecht betaald, ٨٧ 
beter, maar nog $teeds $lecht 
aldus mevrouw Heeroma. 
Volgens mevrouw Heeroma is 
het verantwoordeiijker werk 
dan een verpleegstersbaan. 
"Vandaar dat verloskundigen 
vaak eigenwijze mensen z ijn ". 
D it leek m ij een karakteri- 
stieke uiting, gesehikt om 
het portret van een verlos- 
kundige in onze nachtwacht- 
rubriek mee af te slu iten. 
Deze bevallige dame die nog 
steeds in baar werk ieeft en 
haar 2 coilega^ mevrouw 
Kuyper en E iiy  Krabbed’am 
waken over onze aanstaande 
moeders en bevinden zich 
aan hun zij^e als er ergens in 
onze huizen bevailen moet 
worden.

A leid Horjus

van dit centrum zijn de daar 
werkende artsen verp licht 
a an staa d e  moeders door te 
verw ijzen naar bun p raktijk  
en niet naar andere verlos- 
kundigen. "Maar ze zijn  niet 
zo s tr ik t !٢٦ de ieer", aldus 
mevrouw Heeroma. Ze is ze lf 
niet zo geiukkig met het 
nieuwe centrum . "E r is daar- 
door iets van de vrije  keuze 
van de patiënt verloren ge- 
gaan".
'Verloskundige z ijn ', het 
b lijft  een idealistisch^ baan 
volgens mevrouw Heeroma. 
Bepaalde a ff in ite it  met dit 
werk b lijft  nodig, -anders zou- 
den de bezwaren die aan dit 
werk vast z itten  gauw te 
zwaar wegen. Vroeger werd

vervolg van pa g l l
te , werd het spreekuur nog in 
he؛ woonhuis van mevrouw 
Heeroma -gehouden. De weeg- 
schaal stond in haar huiska- 
mer. Vele patiënten vonden 
dit gezellig hoewel het be- 
?w aar soms was dat er zo- 
vee} trappen gelopen moest 
worden. "Maar thuis moet je 
toch ook trappen lopen" was 
het nuchtere commentaar 
van mevrouw Heeroma dan. 
Met de komst van de nieuwe 
assistente verhuisde het 
spreekuur naar beneden.

Reglementen
.Ook in het gezondheidscen- 
trum wordt spreekuur gehou- 
den. Volgens de reglementen

AKTIE 6 5 +  TEGEN BEZUINIGINGEN
a f . . . .
Meer inform atie over de ak- 
t ie : Wijkpost voor ouderen, 
Van Boetze laerstraat 49, te l .:
84.43.52.

^ te ra a rd  bent u a ltijd  van 
harte welkom op ons spreek- 
uur(iedere ochtend van 9.30-
12.00 uur, behalve maandag; 
en woensdag - spreekuur ih 
buurthuis de Reiger op dins- 
dag van 12.00-13.30 uur), 
waar ٧ terecht kunt met v-ra- 
gen op het gebied van subsi- 
dies, het invullen van formu- 
lieren , maar ook met vragen 
als hoe kom ik  in aanmerking 
voor een aanleunwoning, een 
verzorgingshuis etc .
Verder zijn  w ij a ltijd  bereid 
u te ondersteunen bij het op- 
zetten van nieuwe ^ it ia t ie -  
ven zoals insp؛ aakgroepen 
van ouderen rond renovatie 
en stadsvernieuwing ؛؛٨  het 
opzetten van sport- en gezel- 
lig h ^ '^ k t i^ te ite n .

mogelijk maken dat ouderen 
zolang mogelijk in hun ver- 
trouwde buurt kunnen blijven 
wonen: aldus een aangeslagen 
m eneer Petem an.
Bert Zondag, een medewer- 
ker van een wijkpost, vulde 
aan dat het a a n ta l. ouderen 
dat gebruik maakt van de 
spreekuren alleen maar- toe- 
neemt. En stelde h ij: begrij- 
pe lijk , want de financiële po- 
s itie  van ouderen wordt door 
po litic] herhaaldelijk aange- 
tast.
De wethouder zegde toe om. 
met de stichting SWB (stich - 
ting Wijkpostvoorzienïngen 
voor Bejaarden) ئ  gaan pra- 
ten om■ de bezuiniging zo in 
te vullen dat het werk van 
de wijkposten in de wijken 
niet wordt aangetast. Na- 
mens de aanwezige ouderen 
en d e  ouderen die de aktie 
van harte ondersteunen be- 
sloot meneer Peteman de 
aanbieding van de petitie  
met de woorden: wethouder, 
٧ bent nog lang niet van ons

Op vrijdagochtend 1 m aart 
bood een groep boze €٨ ver- 
ontwaardigde ouderen, waar- 
onder ook ouderen uit de 
Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt wethouder tu im - 
stra een petitie  aan.
De grief was en is de bezuini- 
ging op het w ijkpostwerk 
voor ouderen. Meneer Pete- 
man, a k tie f in de SWOA (sa- 
menwerkende ouderengroepen 
A'dam ), gaf de wethouder in 
niet mis te verstane woorden 
te kennen dat het ju ist de OU- 
deren z ijn  geweest die Neder- 
land er na de 2e wereldoor- 
log bovenop hebben geholpen. 
En in dat lich t past het een 
gerrieente niet om ت̂ا te be- 
zuinigen op het ouderenwerk, 
in dit geval het wijkpost-^ 
w erk. Door te bezuinigen op 
de wijkposten komen voorzie- 
ningen als te lefooncirkels, 
ee tta fe ls , buurtbussen en 
spreekuren, die door wijkpos- 
ten worden begeleid c.q . ge- 
houden in gevaar.
Ju ist voorzieningen die het



elfde jaargang nummer drie

eenkomst van dee^emers en 
begeleiders. Wel eens ieuk 
om te zien welke gezichten 
er bij de intussen vertrcuwd 
geworden stemmen horen.
Het enige zorgwekkende is 
het te geringe aantal begelei- 
ders. ال ل  gaat het nog net, 
dankzij het fe it  dat twee per- 

 sonen elk twee dagen voar؛
hun rekening nemen, en door- 
dat er nog n iet veel deelne- 
mers z ijn . -Maar er zullen ze- 
ker meer mensen w illen  gaan 
meedoen, zodat er een twee- 
de c irke l kan worden opgezet. 
Dat kan alleen als ook nieu- 
we begeleiders zich  melden, 
w ie een echtend per week 
een ثعث:اسما v r i j  kan maken 
voor dit dankbare karw eitje  
hoeft z ich  maar op te geven 
■bij de W ijkpost voor Ouderen, 
Van Boetze iaerstraat ه و , te i .:
84.43.52.

ook ambtenaren van de ge- 
meente Amsterdam werk- 
zaam, zodat w ij met vereen- 
de krachten deze w ijken een 
stukje vooruit kunnen helpen. 
Meer in form atie of aanmel- 
den al$ kollektant kunt u b ij: 
Anneke Paehlig , p/a Buurt- 
huis de R eig er, van Reigers- 
bergenstraat 65, te l .: 
84.56.76, elke dinsdag- en 
vrijdagmiddag tussen 2 en 5 
uur. N icaragua komitee Am- 
sterdam , Nieuwe Herengracht 
29, te l .: 22.99.55, elke dins- 
dag-, donderdag- en vrijdag- 
middag tussen 2 ^٨ 5 uur.

TELEFOONCIRKEL
misgaan, zoals op die dag dat 
de c irke l haiverwege onder- 
broken werd. B ij nader onder- 
zoek ble؟k hfet euvel b ij de 
vierde deelneem ster te z itten  
die aan de begeleidster uit- 
legde dat ze van plan was de 
volgende persoon in de loop 
van de middag te bellen!
En wat te doen als iemand 
niet opneemt? In theorie zijn  
daar de ailerbeste oplossin- 
gen voor uitgedokterd. Maar 
we aarzeien toch wel even 
voordat we de politie inscha- 
kelen. Soms heeft iemand ge- 
woon niet afgezegd. Wat klei- 
ne trubbels dus, maar verder 
is iedereen best tevreden. E r  
zijn' al plannen voor een bij-

De te lèfooncirkel is rond en 
ze draait!
Daar is heel wat overleg en 
organisatie aan vooraf ge- 
gaan, maar 14 januari was 
het dan zover. Een klein be- 
gin: zes deelnemers en v ijf  
begeleiders. A llem aal vrou- 
wen overigens, hoewel dat ze- 
ker niet de opzet is. 
Iedereen heeft een weekroos- 
ter van wie wie belt. De be- 
geieidster opent en s lu it de 
c irke l. En tussen haif tien en 
half e lf is de zaak rond met 
zeven korte, gezellige babbel- 
praatjes.
En is er gekontroleerd of ie- 
dereen nog gezond en wel is. 
Maar het kan gem akkelijk

NICABAGUA-AKTIE
In het najaar hebben w ij een 
inzam elaktie gehouden van 
gebruikte goederen. Deze ak- 
tie  heeft 3ل n'aaimachines, 5 
typem achines, gereedschap 
voor ongeveer 2 gereed- 
schapskisten en ƒ 200,- opge- 
leverd .
!.٨ de week van 8 t/m 13 a- 
p ril gaat de straatko llekte 
van s ta rt . D it jaar hopen w ij 
ƒ 70.00□,- op te halen voor 
een buurthuis, een grote 
moestuin en een gezondheids- 
centrum . Deze projekten zijn 
.bedoeld voor randwijken in 
Managua. !٨ deze w ijken zijn

■Amsterdam heeft een steden- 
band met Managua, de hoofd- 
stad van N icaragua. Veel or- 
ganisaties in Amsterdam zijn 
zusterschaps banden aange- 
gaan met vergelijkbare orga- 
nisaties in Managua.
In de Staatslieden- en Hugo 
de Grootbuurt hebben w ij het 
afgelopen jaar ook ons steen- 
tje  bijgedragen. De kollekte 
in 1984 bracht in de buurt 
maar lie fst ƒ 1.648,- op. Dit 
geld was bedoeld voor het 
aanleggen van een w aterle i- 
ding net in de w ijk  Laureano 
Mairena.

GROENTEN MELK, 

BROGD, KAAS, 
FRUIT EN EIEREN

VOEDINGSWIJZER

TOT ZIENS
alles van biologiscfo-dynamische kwaliteit
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de bezuinigingen (samenvoe- 
ging van buurthuizen 't T re f-  
punt en De Reiger). Op de fo- 
to achter Ruud z ie t ٧ Margot 
Kaldenbach. Z ij za i voortaan 
de belangen van beide buurt- 
huizen gaan behartigen.

2  X  AFSCHEID
Ruud
Ruud was jarenlang de cabrdi- 
nator in buurthuis De Reiger. 
H ij ^ cet vertrekken vanwege

ingezet voor deze groep en 
altijd  k laar stond voor z ijn . 
jongens. Ik wens je een goede 
toekom st. T in i Mayër

Hans
Ik was uitgenodigd op het-af- 
scheldsfeest ٧٢̂١  Hans . Lutge- 
rink in Buurthuis 't T re fp □ ^ . 
Door andere werkzaamheden 
gaat h ij ons verlaten op I  a- 
p ril 1985. Het was er gezel- 
lig , collega's -en vrienden, 
met een drankje, hapjes en 
muziek.
G illes boad een kado aan, 
een boormachine en bloemen 
namens allen . Hans heeft 3 
jaar gewerkt met jongeren, 
eerst in 't Trefpunt, la ter in 
het Reinildahuis. Ik heb hem 
leren kennen als een fijn  
mens, die zich volledig heeft

HELSE HEXOnder grote belangstelling 0- 
pende op 8 m aaart (vrouwen- 
dag) het inloophuis De ^else 
Hex haar deuren. Het is be- 
stemd voor vrouwen die in 
botsing komen met de psy- 
ch iatrische hulpverlening. 
Eén vrouw vertelde haar er- 
varingen in de vorm van ge- 
dichten (foto). Wethouder 
Van de Klinkenberg sprak 
'namens het gemeentebestuur. 
Het is gehuisvest in de voor- 
nnalige huishoudschool. Frede- 
rik  Hendrikstraat 111-113.

Haarverzorging 
voor hem 
٧٠٠٢ haar

maandags
gesloten

SALON MODERN
P .G . K ru isinga, De C le rcqstr. 24, t e l . :120522

ijtenburg
[b a n k e t b a k k e r i j ,

P red erik  

H en d r ik str a a t 9 0

te l. 82  4498
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TISJEEKENsnuuaK
Klagen over al die rotzooi op 

straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt. Met z ’n allen.
٠٤ Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
s ta d  v a n  N e d e r la n d .

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we het sehoon:

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, ’tishunw erk , 

en ze doen het graag!

nR D /R B M G N G fiftl/TC R O A fll 2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91



U U R T A G E N D A
FIETSEN TEGENRACISME

derlandse samenleving.
Vanuit verschillende hoeken 

٧^٨  het land zullen zowel ثالتا- 
tenlandse als nederlandse 
jongeren op weg gaan naar 
Am sterdam . Daar za l esn 
grote culturele slotm anifesta-. 
tie  plaatsvinden. P laatse lijke  
ontvangstoomitees van steden 
die langs de ك0ثءآال  liggcïn zul- 
len de fie tsers onderweg ver- 
welkomen en onderdak hrenq- 
en. !٢١ het Beursgebouw zal 
de slotm anifestatie worden 
gehouden.
De fietstocht vindt plaats on- 
der drie motto’ ؛ :
■- Samenleven met respect 
voor de verschillen 
A ls buitenlandse jongeren 
hebben w ij ruim te nodig voor 
het ontwikkelen van onze ei- 
gen id entite it, tussen twee 
ouituren. Dat is een voor- 
waarde vaor het vreedzaam 
samenleven met Nederlan- 
ders. De regeringspolitiek die 
eenzijdig op aanpassing ge- 
rich t is verwerpen w ij.
- G eiijke  rechten voor Neder- 
landse en buitenlandse jonge- 

-ren
Het wordt tijd  dat de rechts:, 
positie ٧^٨  buitenlandse 
jongeren■ ' goed geregeld 
wordt. Samen met Nederland- 
se jongeren .w illen w ij vech- 
ten voor onze kansen .؛٨  het 
onderwijs en ap-de arbeids- 
m arkt.
- So lidarite it met jongeren in 
de hele wereld
Jongeren zijn  in de hele we- 
re ld  het s lachto ffer van de 
economische en sociale ont- 
wikkelingen. Jongenen die 
zich die zich daar t،■■ ,}en ver- 
zetten moeten e l[- a r  steu- 
nen, over de hele wereld.

In de week van 28 april tot 5 
mei organiseren w ij, de -Ma- 
rokkaanse jongerenvereniging 
van het K.T-1.A.N., As -shabie- 
ba al Mohaadjira jongeren 
van de m igratie), een landelij- 
ke fie tstocht tegen racism e. 
Wij hebben gekozen voor de 
fie ts , als $ هت؛اآآمإ0ل  van de Ne-

huis 't Trefpunt. K inderkle- 
ren, speelgoed, babyartike- 
len, fie tsstoeltjes enz. voor 
leuke lage prijzen . A ls u ze lf 
iets w ilt verkopen lees dan 
de uitgebreide spelregels in 
de vorige buurtkrant of bel e- 
ven. Ineke Hupkes, te l. 
120895.

PASEN
Van و t/m 11 april z ijn  er ak~ 
tiv ite iten  voor kinderen in 
buurthuis 't Trefpunt. Nadere 
aankondigingen volgen ٨٥  ̂
via affiche$ en folders op 
scholen. Adres: 3e Hugo de 
Grootstraat 5, te l .: -84.24.73.

NASCHOOL
E r  is donderdagmiddag. van 4 
uur tot ha lf ة  uur nog piaats 
voor kinderen '0-p de naschool- 
club. Deze club is v o o r-kinde- 
ren ٧^٢١  6 t/m ل□ jaar 'en 
kost ƒ رل- .  We doen van al- 
les; spelletjes, handenarbeid, 
koken, sport. Kom 'n keertje 
langs in Buurthuis 't T re f-  
p ^ t , 3e Hugo de G rootstraat 
5, te l .: 8 7 3 ه2ه .

BELASTING
Tot eind m aart kunnen men- 
sen •-■;٢ afspraak maken om 
geholpen te worden bij het in- 
vullen van hun belastingbiljet 
(A - , E- en f-b il je t ) . Bel voor 
een afspraak naar buurthuis 
De Reiger, t e l .:  84.56.76 of 
kom even langs: Van Reigers- 
bergenstraat 65.

9.30 Maandag 25 m aart van 
-٨^  tot هث'...لل uur is er weer ؛
-derspulletjesm arkt in Buurt

VRIJWILLIG
gevraagd!!

Wie heeft er zin mee te hel- 
pen bij een meidenklup van 
İ0 jaa ل2 -  r. Het is een be- 
staande groep vacı ongeveer 
m □ل eisjes die bij elkaar ko- 
men op maandagmiddag van
16.00 - 17.00 UUI.
Voor meer in form atie bel 
naar L ia , buurthuis 't T re f-  
punt, te l. 842473.

’t GEVELTJE
rogramma m؛3 aart en a p ril:. 
28 m aart: Het K w in te t , 30 
m aart: Zangers-sessie. op 5, 
ل2مر 19  en 26 ap ril: Jam sessi- 
ons. Geopend op donderdag 
vanaf 21.00 uur, vrijdag van~ 
a f 21.00 uur, zater'dag vanaf
20.00 uur en zondag (vanaf 
m ل.7 aart) vanaf 14.00 uur. 
Op alle dagen is de toegang 
gratis.
Jongerencafé 't G eve ltje , 
Bloem gracht 170, 1015 TV 
Am sterdam , te l .: 23.99.83

KINDERSPULLENMARKT


