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' ٢٢١^٢١ . Ze heet mevrouw ■ 
Herom a, met één أج Het 
stukje kan de indruk wekken 
dat mevrouw Heroma liever 
b ij 'liggende' bevallingen 
helpt dan bij bevallingen via 
de baarkruk. D it is niet het 
geval volgens haar.
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Buurtkrant Hugo de ٠٢٠٠؛

HANS WESTRA, DIRECTEUR ANNE FRANK
WE PROBEREN DE IDEALE 

ANNE FRANK LEVEND ^E  H
de Anne Frankstich ting . "In 
Japan is ze lfs  een kerk je , de 
٨٢١٨  ̂ F rank  Rose Church, 
waar mensen liggen te bidden 
voor haar foto. Dat gaat dus 
veel te ver. We proberen An- 
ne Frank ais voorbeeld te ne- 
men , voor tienduizenden 
meisjes van haar lee ftijd  die 
datzelfde is overkomen en 
proberen de emoties daarom- 
hee’؛i  in toom te houden. Het 
is wel ontzettend m oeilijk 
om dat op een zu ivere ma- 
nier te doen.
De stichting probeert de idea- 
Jen van Anne Frank in leven 
te houden. Dat g e b e ft  ■door 
het museum open te houden, 
de gebeurtenissen in de twee- 
de wereldoorlog te laten 
zien , de opkamst van het na~ 
tionaal-socialism e en de aan- 
trekkingskracht die dat had 
en de nieuwe gedaar>tefi waar- 
in dat terugkomt. We zijn  nu 
gedwongen ons heel erg bezig 
te houden met racism e 
omdat dat in Nederland erg 
speelt, maar misschien moe- 
ten we ons over een paar 
jaar op het ar؛t is m؟ itism e 
richten .

Schuldgevoelens
E r  doen zich nog steeds ge- 
vailen voor van antisem itls- 
٨٦̂ , u ltrarechtse ciubjes zo- 
ais Rost van Tonningen, de 
volksunie en vikingjeugd zijn 
er nog steeds evenals de ha- 
kenkruizen op muren, scheld- 
partijen op straat tegen jood- 
se kinderen en een deel van 
de k rit ie k  op Israë l ^٨ op het 
zionisme. Dingen worden ge- 
zegd in term en van k rit ie k  
op het zionisme die vroeger

de oorlog bekeken en de v ie r 
hokkerlge kam ertjes waar 
acht mensen meer dan twee 
jaar hebben geleefd in voort- 
durende angst voor ontdek- 
king. De flim sterrenp laatjes ■ 
gezien in Annes kam er, die 
z ij deeide met tand- 
arts-op ieeftijd  Dussei en de 
streepjes op de muur, waar- 
mee• Otto Frank de groei van 
z ijn  kinderen aanduidde. Op 
dertienjarige ieeftijd  begon 
Anne haar dagboek. Twee 
jaar la te r, op 4 augustus 
1944, werden de onderduikers 
ontdekt en weggevoerd. Vlak 
voor de bevrijding overleed 
Anne in het concentratie- 
kamp Bergen-Belsen. Van alle 
onderduikers heeft alleen 
Anne’s vader de kampen over- 
ieefd.
D iezelfde avond bracht Ik 
een bezoek aan mijn over- 
buurman Hans W estra, sinds 
anderhalf jaar d ir؛؛c t ^ r  ٧^٨

"We hebben een waanzinnig 
belangrijke erfen is gekregen. 
Het dagboek van Anne Frank 
b lijk t voor heel veei mensen 
die de bezetting en onder- 
drukking niet hebben meege- 
maakt op een heie kleine 
schaal uit te leggen wat het 
geweest is . £ ٨ dat ■i.n combi- 
natie met een aantal thema's 
die zo oud z ijn  als de wereld 
zoais conflicten  met je ٥٧- 
ders, beginnende verliefdheid , 
je ze if leren ontdekken, 
spreekt mensen heel erg aan. 
Het is de meest fantastische 
opstap die je hebt om men- 
sen duidelijk te maken wat 
er toen gebeurd is , om uit te 
ieggen dat dat in 1945 niet 
in een klap is afgesloten, dat 
dingen nog steeds werkzaam

In ' de Paasvakantie ben Ik 
weer eens naar het Anne 
Frankhuis geweest. De ten- 
toonsteiiingen over Anne en



acht n iet alleen maar rac is- 
ten, er z itten  genoeg mensen 

van de '١ ا;.،راإل• b ij die genoeg 
bezuinigingspolitiek of die

6.lees verder op pag

ieerd houden is prim a, maar 
de keerzijde is dat dat isole- 
ment niet aileen voor de par- 
tijtop  gegolden heeft maar 
voor iedereen die op de cen- 
trum partij stemde. Dat zijn

OVER HET DAGBOEK
enkeie reden om aan te ne- 

٢٦^٢٢١  dat ze een vervalsing 
zouden zijn . H et hele verhaal 
wordt begin volgend jaar ge- 
publiceerd en wel zo dat je 
eerst de oorspronkelijke tekst 
z ie t, daaronder de tweede 
versie en daaronder de tekst 
zoals die u ite indelijk  in het 
boek is  gekomen. E r  z itten  
hele stukken tussen die nooit 
z ijn  gepubliceerd omdat ze 
dubbel waren, ٥ ۴ omdat ze 0- 
ver de ontdekking ٨^٧  Anne's 
seksua lite it gingen, of omdat 
ze haar moeder met wie ze 
een niet al te  beste re latie  
had, nog eens een extra  kat 
geeft.

In m aart 1944 riep de Neder- 
landse regering via de Oranje- 
zender op dagboeken b ij te 
houden en te bewaren. Na de 
oorlog zouden ze gepubli- 
ceerd worden om de ervari'n- 
gen levend te houden. Anne, 
die toch al van plan was 
sch rijfste r te worden, ■ging 
vanaf die tijd  een 'nette ' ver- 
sie bijhouden. Die twee ver- 
sies z ijn  door Otto Frank in 
e lkaar geschoven.
In u ltra-rechtse kringen doet 
het verhaal de ronde dat het 
dagboek een vervalsing zou 
z ijn . Om die geruchten te  
weerieggen z ijn  de manuscrip- 
ten onderzocht en er is geen

STICHTING:
N VAN 
OUDEN”

; gewoon regelrecht tegen de 
joden gezegd zouden z ijn . 
Maar daar z it  geen stijgende 
lijn  in. Daarvoor is Nederland 
zich  nog veel te veel bewust 
van wat er in de ooriog is 
gebeurd en wat de joden is 
aangedaan. E r z ijn  nog veel 
schuldgevoelens over het fe it 
dat Nederland het heeft toe- 
gelaten dat de joden hier zon- 
der slag of stoot zijn  wegge- 
voerd.

Noodweer
De centrum partij heeft nooit 
vaste voet in po litiek Neder- 
land gekregenj is geboycot in 
de tweede kam er. Niemand 
wilde met Janm aat praten of 
؛٨  discussie gaan. Ze konden 

nergens rustig vergaderen. 
Toen ze n iet verder kwamen 
is de agressie zich  intern 
gaan richten en heeft de ciub 
el.kaar gewoon afgem aakt. 
Dat is dan een zorg minder. 
،Janmaat heeft in de kamer 
door zijn  parlem entaire ٥٢١- 
schendbaarheid ongestraft he- 
le 'v re se lijke  dingen kunnen 
z e g g e , zoals de noodweer- 
theorie, de theorie dat het- 
vreemdelingenbeleid van de 
Nederlandse overheid 'de au- 
tochtone Nederlandse bevol- 
king zo bedreigt dat bij ver~ 
zet daartegen verzachtende 
omstandigheden moeten geld- 
den'. Dus als je geweld ge- 
bruikt tegen buitenlanders

. moet je maar heei soepel be- 
handeld worden door de justi- 
tip . Dat is maar één voor- 
beeldje, hij heeft veel meer 
dingen gezegd die kwetsend 
en beledigend zijn  voor bui- 
tenlanders. Zo iemand gei^o-
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E r kwamen steeds meer ٢٢١^٨ '  
sen die vroegen ٠۴ ze het 
Achterhuis mochten bekijken. 
Toen 1957 ؛٨  sloop dreigde 
heeft een actiegroep ervoor 
gezorgd, door onder andere 
ze lfs  een paar nachten op de 
stoep te gaan slapen, dat de 
sloop niet doorging. Daarna 
werd de Anne Frankstichting  
opgericht.
Het was er vochtig en toch- 
tig , dat is ook wei te zien 
aa؛■] de film sterrenp laatjes 
van Anne, die enigszins vér- 
weerd z ijn . Eens in de zoveel 
jaar wordt er opnieuw behan- 
gen, met bijna een half m il- 
joen bezoekers per jaar i$ 
dat wel nodig. Dat wordt ge- 
daan met 0'هال behang waar- 
van het m otief zoveel moge- 
l i jk  overeenkomt met het 
echte behang. Schildersbedrij- 

٧^٢١  hebben nog vaak oude

mils die een pension kwamen 
bekijken op zo'n m anier te 
film en dat het leek alsof ze 
zo heei hooghartig maar even 
kwamen kijken hoe hun bedje 
hier was gespreid. T e rw ijl ze, 
net w.at iedere Nederlander 
zou doen, even keken of de 
kraan loopt enz. ٤٢١ n iets 0- 
ver de moordpartijen in Sri 
ta n k a , in de Te legraaf wordt 
gesproken over een golf van 
Tam ils waarmee het land zou 
worden ov^spoeld.

K a p o t j e s

De schaal van dingen is heel 
erg veranderd, ik  kom uit 
Twente en weet nog heel 
goed dat eind v ijft ig e r jaren 
de eerste italiaanse gastarbei- 
derç naar de textie lind ustrie  
werden gelokt. Dat beteken- 
de dat er op de m arkt van 
Hengelo gigantische knokpar- 
tijen  ontstonden tussen ita lia - 
nen en de bevolking. Maar er 
was geen sprake van racism e, 
want d a a rv ^ r vocht de be-

puur discrim inerend. Maar 
het k iesrecht voor buitenlan- 
ders voor gemeenteraden is 
weer een goede ontw ikkeiing. 
B ij zo'n groep als de Tam ils 
k rijg  je toch emotionele gol- 
ven onder de Nederlandse be- 
volking waar je niet goed van 
wordt. E r  wordt keihard ge- 
zegd dat die mensen hier ko- 
men pro fite ren , dat ze ge- 
bruik komen maken van de 
sociale voorzieningen h ier, 
met een agressie die ik heel 
bedreigend vind. Het journaai 
heeft het gepresteerd om Ta-

¥ervolg ٧^٨  pag. 5
denken dat ٨١^٨  in Den Haag 
er alleen maar z it om elkaar 
te verrijken .

T a m ils
Ook de overheid d iscrim i- 
neert, bijvoorbeeld door de 
eis dat bij een huwelijk tus- 
sen een buitenlander die zijn  
vriendin over w il laten ko- 
men of omgekeerd het inko- 
men m inim aal م ل4قب  gulden 
moet z ijn . Dat is een eis die 
niet aan Nederlanders gesteld 
wordt en naar mijn mening

6



U itz ic h t  op de W este rto ren  v a n u it  h e t  A ch te rh u is .

nelen over georganiseerd 
fascism e nu. D ie brengen we 
uit op 12 ]' ٧٢١؛ ؛٢٦  de W'est.er^ 
kerk en teg e lijke rtijd  in 
F ran k fu rt , de geboorteplaats 
van Anne F ran k  en ' ؛٨  New 
York . Daarna gaat de ter؛- 
taonsteiiifïg rondreizen, □  ok 
hebben we een docum entatie- 
centrum  van alles wat aan 
rac istische en fascistische 
pam fletten en incidenten is 
gebeurd. Dat centrum  is 0*- 
^enbaar, maar er mag niet 
mee naar huis morden gene- 
men of gereproduceerd. We 
hebben dus een wat ander be- 
ieid dan de d irecteur van de 
Openbare B ib iio theek, die 
a lle  rac istische en fa sc isti-  
sche werkjes gewoon in de 
kast heeft staan en u itleent 
□nder het mom van 'iedereen 
moet hiervan kennis nem en'... 
Het Anne Frankhuis is gele- 
gen aan de Prinsengracht 263 
en geopend van maandag tot 
en met zaterdag van 09.00 
tot 17.0□ uur en □p zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Op 5 
mei is de toegang gratis .

P ie Nieuwboer

ver racism e doen we nog 
veel meer. We geven de An- 
ne Frankkran t uit en bemid- 
delen tussen scholen en men- 
sen die in het verze t ٥۴ in de 
kampen hebben gezeten. Die 
mensen verte llen  daar dan 
hun eigen verhaal en dat 
w erkt echt prim a, daar kan 
geen voorlich ingsboekje ٥۴ 
film  tegenop. We hebben nu 
ook een afdeling Buurtwerk 
opgericht die drie jaar lang 
buurten gaat ondersteunen bij- 
het aanpakken van rac ism e, 
d iscrim inatie  en spanningen 
in de buurt, internationaal 
hebben we wel een beetje 
naam en we proberen de Rus- 
sen er zo nu en dan van te 
doordringen dat het beleid 
daar antisem itische kantjes 
heeft.
We ontvangen een kleine zes- 
honderd groepen per jaa r, 
m eestal schoolklassen die we 
dan begeleiden met een intro- 
ductiefilm  en een discussie. 
Op het ogenblik zijn  we een 
tentoonstelling aan het ma- 
ken over de periode 
1929-1945 plus een aantal pa

CHTERHUIS
rollen liggen, maar het wordt 
wel steeds m oeilijker.
Zo heeft de stichting bijvoor- 

٠ beeld twee jaar lang gezocht 
naar glaspapier, papier waar 
wel het lich t doorheenkomt 
maar waar je niet doorheen 

kunt k إ ijken . Het zat oorspron- 
ke lijk  op de achterste ramen 
van het voorhuis zodat je het 
Achterhuis niet kon zien. 
Met de boekekastdeur was 
het een bijna perfecte camou- 
flage. Na de oorlog heeft een 
onwetende’ schconmaker het 
er in zijn  enthousiasme afge- 
haald. Ook de v e rf wordt re- 
gelmatig bijgehouden in de 
kleuren van vroeger.
Otto Frank , in 1980 overle- 
den, kwam tot tien jaar gele- 
den twee keer per jaar op in- 
spectietocht en dan wees h ij 
met m ilita ire  precisie aan 
wat er allem aal niet klopte.

volking tegen e lkaar. A l die 
m ensen'werkten in de fabrie- 
ken en in het weekend moes- 
ten de spanningen worden af- 
gereageerd. E r gingen a lie r le i 
praatjes over de Italianen, 
dat ze zulke viespeuken wa- 
ren, dat ze kapotjes op zak 
hadden en a lle  meiden ver- 
sierden. De Italiaanse 
gemeenschap is inmiddels irt 
Nederland op een hele goeie 
manier gei'ntegreerd ١- nie- 
mand zal obit met het ver- 
haal komen dat ze hier de 
zaak komen ieegrdven of ka- 
men potverteren. Op de galf 
van eerst Spanjaarden en 
G rieken , en la te r Turken, en 
Marakkanen is de Nederland- 
se samenleving niet voorbe- 
re id . Ook al omdat de indruk 
werd gegeven dat ze er maar 
tijd e lijk  waren. En je z ie t 
dat heel vee l buitenlanders 
zich  de laatste  jaren in Ne- 
derland ontzettend gediscri- 
mineerd en onveilig voelen. 
Buiten onderwijsprojecten ٥-



Buurtkrant Hugo de Groot

AKTIEWEE
DODENHERDENKING

van ons strijd-symbool de ٢٠- 
ze driehoek vergeten. Voor 
degenen die dat niet weten: 
homo's waren verp licht de ro -  
ze driehoek te dragen in hit- 
le r's  vernietigingskampen, 

٨؛ ^ als de ster b ij de joden. 
Toen hoorden ook w ij b ij de 
untermensch. Daarom hebben 
w ij beslotert het organiseren 

٧^٨  onze buurtdodenherden- 
king op eigen schouders te 
nemen. Tevens, in het kader 
van 40 jaar bevrijd ing, organi- 
seren w ij een aktiew eek 4-5 
mei. Wij nodigen de gehele 
buurt uit om mee te doen 
aan deze aktiew eek en mee 
te lopen tijdens de dodenher- 
denking. Laten  w ij samen, 
door onze aanwezigheid, dui- 
delijk laten merken dat voor 
fascism e, racism e en d iscri- 
m inatie in welke vorm dan■ 
ook geen piaats is in onze 
buurt. Namens de voorberei- 
dingsgroep homosoos,

W illiam  Smyth

PROGRAMMA i
In verband met het fe it dat 
veertig  jaar geieden ons land 
bevrijd werd en er een einde 
kwam aan o.a. de homover- 
volging door de h itle rte rreu r 
organiseert buurthonnogroep 
de Reiger een Aktieweek 4-5 
mei met als thema 'de macht ٩ 
van de hetero's .is het geduld 
van de homo's'. Woensdag ل 
m ei: de Reiger van 00. ل ت  tot ‘١
17.00 ٧٧ .̂ Donderdag 2 m ei: ل 
de R eig er, van 10.00 tot
17.00 ٧٧٢. Vrijdag 3 mei: de 
R eiger, van 10.00 tot 17.00 
uur. Op deze dagen en tijden 
is er de tentoonstelling 'ho-

ze buurt aandacht blijft, be- 
steden aan de dodenhefden- 

king. In de gevaarlijke tijd 
waarin w ij leven, waarin de 
le lijke  kop va□ het fascism e 
overal weer opduikt, in de 

moeten ؛؛,tweede kamer z e lf 
w ij waakzaam  b lijven . Vooral 
als homo moeten w ij extra 
a lert z ijn , .nooit mogen w ij 

ijke  oorsprong؛j$e.'؛de afg r

pen en de koffie  k laar. Van
tot 2 ص□ 20.00 0 . 0 و  uur een 
optreden van . Henk Smits met 
z ijn  eigen 'hom oliedjes'. Van- 
af 2 2 . 0 tot 2 ت 4 . 0  *uur een op ت
treden van de groep 'Zeroop'. 
Verder zijn  er drankjes en 
hapjes en er wordt ook ge- 
danst. In verband met de ho- 
ge kosten van deze soos, vra- 
gen w ij een entreeprijs van ƒ 

,ت50م  Tot ziens op de soos en 
hopelijk ook bij de dodenher- 
denking. Namens de voorbe- 
reidingsgroep homosoos,

W illiam  Smyth

E؛uurthomogroep de Reige'r 
doet mee. Waarom zul je mis- 
schien vragen, in vroeger ja- 
ren heb'je a ltijd  aan de s tiïte  
meegedaan, mïs$chien op het 
balkon, samen met je buren. 
Dat vond je a ltijd  voldoende. 
Maar als er een keer tijdens 
de s tilte  een groepje kleine 
jongens in de straa t Heil 
h it le r  roepen, weet je ineens 
dat dat niet meer voldoende 
is . Voor de kleine ء jochies ؛s 
dat natuurlijk  maar een 
geintje , die weten niets over 
de af^chuwelijke dingen die 
z ich  toen afspeeiden. Daar 
z it  ju ist het gevaar in, als 
men het vergeet kan het op- 
nieuw beginnen. Toen de ho- 
mogroep kort geleden te ho- 
ren kreeg dat onze ' 
zen dit jaar niet van plan wa~ 
ren om mee te doen aan de 
dodenherdenking b ij de Noor- 
derkerk (door inkrimping van 
personeel) waren w ij het daar 
niet mee eens. w ij vinden 
het gewoon belangrijk dat on-

1 JAAR 
HOMOGROEP

Op zondag 5 mei, in verband 
met ons 1-jarig bestaan en 
het fe it  dat er op die dag 
veertig  jaar geleden een ein- 
de ktaam aan de homovervol- 
ging van de h itle rte rreu r, or- 
ganiseert de homogroep in 
buurthuis de Reiger Van Re i- 
gersbergenstraat 65 vanaf
19.00 uur tot 01.00 uur een 
feeste lijke  homosoos voor ho- 
moseksuele mannen en lesbi- 
sche vrouwen uit de Hugo de 
Groot/Staatsliedenbuurt e .0 . 
Vanaf 19.00 ٧٧٢ is de zaal ٥-
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٧٧٢ te  gekke diskoavond. 
Hapjes en drankjes in over- 
vloed aanwezig-

ONS HUIS 
VAN BEUNINGENPLEIN 

4 MEI
In de week van 29 april t/m 

zal ■ in Ons Huis van 
Beuningenplein 103 de indrin- 
gende tentoonstelling "Tekens 
aan de wand" te bezichtigen 
z ijn . Deze expositie geeft 
een beeld van zowel de jaren 
40-45 als van het gevaar dat 
schuilt in het opkomend fas- 
cisme van heden. Deze expo- 
sit'Ie is  dan ook erg belang- 
rijk  voor jongeren.

5 MEI
Vanaf 10.00 uur is er een 
voetbaltoernooi in het Wes- 
te rkw artle r . '£ ٢ zuilen ver- 
schillende teams tegen elkaar 
hun krachten beproeven.
's Avonds zullen de winnaars 
bekend g eh aak t worden op 
het grote bevrijd ingsfeest ؛٨  
de zaa l van het W esterkwar- 
t ie r . H ier zuilen tevens de 
prijzen worden u itgere ikt.
Ook za l er op het plein voor 
het buurthuis een vrijm ark t 
worden gehouden.
Iedere p artiku lle r die _een 
kraam pje w il huren kan z ich , 
lie fst persoonlijk , opgeven bi] 
Conny op m a n d ag  van 10 
tot 13 uur, dinsdag van 19 
tot 22 uur en vrijdag van 
13.30 to t 16.30 uur.
's Middags z ijn  er versch illen- 
de leuke a ttrak tie s  voor kin- 
deren. Hierm ee z ijn  leuke 
prijs jes te winnen.
Dus Staatsliedenbuurters 
komt alien naar het van Beu- 
ningenplein 0  ̂ zondag 5 mei.

K 4/5 MEI
PROGRAMMA
86.56.06 of 84.38.69. Wij ma- 
ken dan een -afspraak met u. 
Het spreekt vanze lf, dat u al- 
le$ weer keurig terugkrijg t. 
De tentoonstelling is geopend 
van 10 uur tot 6 uur. De oud 
Wethouder ١ . Kuypers heeft 
toegezegd, de tentoonstelling 
te openen. De toegang is gra-

In de grote zaal van '□ e  Ko- 
peren Knoop' is er vanaf 8 
سما  's avonds een b evrijd ings-. 
bal met gezellige dansmu- 
ziek. u bent daar ٧^٢١  harte 
welkom. De zaal gaat open 
om 18.30 uur. De toegang is 
geheel gratis.
De Com m issie Open Huis.

TREFPUNT

's Middags van 15.00 tot
18.00 ٧٧٢ in het Trefpunt 
live m uziek m .m .v . twee 

-bands jazz/rock/furck/disko.
'S Avonds van 20.00 ta t 0.00

nodigen w ij de gehele buurt 
uit .om m^e te doen, van 
welke geaardheid of leeftijds- 
groep dan ook. Aanvang
٧٧٢ ؛٨ 20.00  de Reiger.

Op zaterdag 4 mei om 00’.8ل  
uur in de Reiger is de koffie  
k laar en kan je onze krans 
bekijken. Om 18.30 ٧٧[  ver- 
trekken w ij in s tilte  naar het 
Marn!xbad.- Daarna gaan we 
samen met de groepen die 
meedoen in s tilte  naar ds 
Noorderkerk. W ij hopen dat 
veel van onze m ^ b u u rtb e -  
woners zullen meelopen. 
Namens de voorbereid^gs- 
groep Homosoos,

W illiam  Smyth

KOPEREN KNOOP 
4 MEI

Ter gelegenheid van de 40-ja- 
rige herdenking van onze be- 
vrijding wordt'op zaterdag 4 
mei een Verzetstentoonstel- 
ling georganiseerd in de gro- 
te zaa l van De Koperen 
Knoop, van Limburg stirum - 
straat 119, Ingang hoek van 
Beunlngenstraat. In 24 pane- 
len wordt elke fase van het 
verze t in beeld gebracht. 
Vooral Amsterdam neemt 
h ierb ij een voorname plaats 
In. Daarnaast leek het ju ist, 
speciaal m ateriaal ا م  de 
Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt bijeen te brengen, 
waarvoor we de hulp en me- 
dewerklng van a lle  buurtbe- 
woners inroepen. Plakboeken, 
fo to 's, krantjes of andere ar- 
t ike len , zoals b ijv . nood- 
kacheltjes , z ijn  van harte 
welkom. A ls u het voor deze 
tentoonstelling a f w ilt staan, 
■belt u dan. even telefoon

HOMOGROEP
[^ove'rvolgfrg- door de eeuwen 
heen te zien .V rijdag 3 m ei؛ 
l^ rm ^ i^ is c u s s ie a v o n d . Op 
de avond voor dodenherden- 
king organiseren w ij een in- 
form atlediscussieavond over 
homohaat, geweld en poten- 
ram m erij. Het geweld tegen 
homo's neemt toe. Qp deze a- 
vond hebben w ij gastsprekers 
van C .O .C . voorlichting en 
Stichting 'Op je f likke r ge- 
had' die iets over hun werk 
verte llen . Daarna gaan w ij 
tot discussie over en je kunt 
vragen ste llen en ook je 'm e- 
ning geven. Voor deze avond



Buurtkrant Hugo de Groot

DE NACHTWACHT
Een apotheker in pyama

ke Apotheken' van Am ster- 
dam. 'Een stukje se rv ice .'
!٢١ de nachtdienst wordt Wim 
Bredenoord gemiddeld twee 
tot zes maal van zijn  bed ge- 
haald. '$oms enkel voor een 
doosje tampons of hocfdpijn- 
tabletten . Ook deze meosen 
worden geholpen, al is het 
wel te  adviseren dit soort 
dingen gewoon in huis te heb- 
ben'. Dan kan de apotheker 
tenminste lekker biijven iig- 
gen. Laa ts t kwam er midden 
i n d e  nacht een meisje van 
de kunstacademie langs die 
op het a iie riaa tste  moment 
aan haar werkstuk wiide be- 
ginnen en daarvoor nog even 
wat gipsverband kwam halert. 
De apotheker b lijk t een.m an 
van goede w il te z ijn . 's 
Nachts worden er in vergelij-

king met overdag meer medi- 
cijnen verstrekt voor kleine 
kinderen; ^ ib ic t ic a  voor 
pijn , griep en koorts. Ook me- 
dicijnen op recept voor darm- 
klachten worden meer meege- 
geven. Vroeger verstrekte  
men 's nachts ook methadon.

potheek van alles in huis, zo- 
als bijvoorbeeld medicijnen 
u it de opiumwet. Voor be- 
paaide lui een aantrekke lijk  
overvalsobject.
Tw intig procent van de ver- 
strekte  geneesmiddelen wor- 
den nog steeds docr bet apo- 
thekerspersoneel ze lf gebrou- 
wen. Kom t ٧ met zo'n soort 
recept 's nachts langs en 
moet ٧ op het m aaksel wach- 
ten, dan is het maar net hoe 
betrouwbaar de apotheker u 
acht ٥۴ ٧ tcch in de apothe- 
kersruim te wordt toegeiaten.

Noodgevallen
Een waarnemend apotheek is 
e igenlijk alieen voor noodge- 
valien open; hen die na een 
artsenbezoek dringend medi- 
cijnen nodig hebben. Wist u

dat u 's nachts niet uw naaste 
of een andere re آل؛الذ la tie  
hoeft te sturen om het re- 
cept te halen, maar dat ٧ 
ook een taxichau ffeur deze 
opdracht kunt geven? ik n iet. 
De kosten daarvan worden 
vergoed door de 'G ezam eniij-

Boven apotheek 'Z ieseniss' 
aan de Nassaukade 54 is een 
kam ertje met daarin enkele 
stoeien, een ta fe l, een bed 
en wat' opbergkastjes voor de 
w itte  jassen van het perso- 
neei. Aan deze ta fe l gezeten 
had ik een gesprek met Wim 
Bredenoord, verantwoordelijk 
apotheker.

Misverstand
H ij bood z ich ze lf aan om als 
nachtwachter geportretteerd 
te worden om ondermeer het 
m isverstand uit de weg te 
ruimen dat tijdens waarne- 
mingen 's nachts de apotheek 
net zo draait als overdag he,t 
gevai is . Nee, h ij w ijst m ij 
op het bed, daar ligt h ij 's 
nachts 4 a 5  maal per jaar 
gedurende één week lang, na 
half twee tenm inste zoiang 
niemand een of ander medica- 
ment nodig heeft. N iet echt ■ 
iekker siapend, zoals hij 
zegt, daar is de kade te on- 
rustig voor؛ Tijdens deze 
nacht.waarnemingen kunt u 
met uw recept in uw hand de- 
ze apotheker uit z ijn  dromen 
halen door aan te bellen. De 
telefoon naast z ijn  waakzaam 
oor schudt hem meteen k la a r . 
wakker. Via de intercom 
wordt u dan te woord ge- 
staan. ٧  moet niet verbaasd 
zijn  als de apotheker dan in 
pyama, soms met zijn  w itte  
jas erover, u open doet en u 
n iet verder binneniaat dan 
het tussenhailetje tussen de 
buitendeur en de apothekers- 
ru im te ze if en v ia een iu ikje 
het een en ander met ٧ af- 
handelt. D it vanwege veilig - 
heidsoverwegingen, tensiotte 
is h ij tijdens die nachte iijke 
uren alleen en is er in een a
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assistenten en een hulp, a lle- 
maal van het vrouwelijk ge- 
s lach t, □e broeders in het 
verp ieeg^ndige beroep win- 
n en h e t in aanta l ruim van 
de mannelijke apothekersass؛- 
stenten.

Bloemetje
Op de un iversita ire  opleiding
■ Pharm acie liggen de verhou- 
dingen man/vrouw veel dich- 
ter bij e lkaar. Een vrouw als 
hoofd.van een apotheek tre ft  
men dus veei eerder aan  dan 
een man als apothekersassi- 
stent.
Onze buurt bevalt apotheker 
Bredenoord goed. In vergelij- 
king met zijn  vorig w erkter- 
rein in Noord heeft h ij h ier 
meer contact m et de buurtge- 
noten die zijn  apotheek bin- 
nenstappen. 'Een  trac ta tie  op 
lekkere dingen, of een 
bloemetje voor verleende 
diensten dat kwam in Noord 
veei minder voor.
Met d it im p lic iete  com pli“ 
mentje aan onze buurt w il ik 
dit beeld ٧^٨  de apotheker 
als nachtw achter voltooien.

Aleid Horjus

gelegeheden. 'Oe kunt er im- 
rners niets aan doer؛ als je 
ziek bent. Sommige oudere 
mensen hebben 6 geneesmid- 
delen op een recep tb rie fje . 
staan. Het is n iet helemaal 
ee rlijk . Het gevolg van de ƒ 
2,50 regeling is dat het in de 
apotheek wei iets rustiger is 
geworden, wel worden e r nu 
grotere hoeveelheden door de

uitgeschreven. ("Jak li jk t ؛؛؛a rt 
bewuster met ة.اةل de patiënt 

z ijn  eigen medicamenten om 
te gaan. Het kamt soms voor 
dat iemand ap het laatste 
mament toch maar iets niet 
w ii hebben'.

٧١^٢ w im  werkt samen met

Verslaafden kunnen dit mïri- 
del alleen nog overdag op re- 
cept in de apotheek of in de 
methadonbus halen.
In Amsterdam lig t, met name 
in de binnenstad, het gebruik 
van geneesmiddelen v r ij 
hoog. Het medicijnenpatroon 
kan per buurt ook ie ts ver- 
sch illen . In de Staatslieden- 
buurt worden re la t ie f gezien 
meer pijnstilier-s, kaim erings- 
middelen en slaapmiddelen 
gebruikt.

Riks
Ik vraag naar de uitwerking 
van de ƒ2,50 regeling voor 
z iek^ o n d sp atiën ten . Wim: 
'In het begin ging de betaling 
soms met fikse scheldpartijen 
gepaard. De kiant dacht dat 
dit bedrag per recept betaald 
moest worden, te rw ijl het 
per geneesmiddei neergeiegd 
dient te worden. De mensen 
z ijn  er nu wel zo'n beetje 
aan gewend.'
H ijz e lf  is met de regeling 
niet helem aai gelukkig, ook 
al he.eft de apotheek een ei- 
gen boekhouder in dienst 
voor de adm in istratieve aan-

LIEVER GEWOON WAT NERVEUS
bijeenkomst is .op ول septem- 
ber. De oriëntatiegesprekken 
zullen in juni plaatsvinden, 
□e kursus is g ratis , alleen 
voor het kursusboek en weke- 
lijk s  een kopje ko ffie  za l 
ƒ10,■- worden gevraagd. Aan- 
^ez؛en er m axim aal 12 men- 
sen kunnen deelnemen is 
spoedige opgave dringend ge- 
wenst. Voor verdere in lichtin- 
gen en/of aanmelding kunt ٧ 
terecht b ij: Marion v/d Ende 
a f  Ton Leem ans-v/d Mast, 
te l .: 84.04.79 op woensdag en 
donderdag tussen 13.00 en
14.00 uur.

cijnen de kursist(e ) gebruikt 
en met welke medicijnen ge- 
stopt kan worden (indien no- 
dig gebeurt dit ؛٨  averleg 
met de huisarts). Om voidoën- 
de baat te hebben bij de kur- 
sus moet men er rekening 
mee houden dat het' veel in- 
ze t vere ist om te ontwennen, 
□e kursus wordt gegeven in 
de kleine zaal van de Kope- 
ren Knoop door twee maat- 
schappelijk w erksters van het 
Sam enwerkingsprajekt !٢١ de 
Staatsliedenbuurt. De kursus 
bestaat uit 15 bijeenkomsten 
steeds op d d e rd ag o ch te n d  

٧^٨  9.30-11.30 uur. De eerste

In september w iilen  w ij in de 
Staatslieden- en Hugo de 
Groatbuurt beginnen met een 
kursus 'leren omgaan met 
spanningen zonder kaimerings- 
middelen te gebruiken'.
Deze kursus is bedaeld voor 
mensen die geregeld kalm e- 
rende middelen gebruiken (zo~ 
als valiurn of seresta) en 'd ie 
de wens hebben daarvan af 
te komen. Met iedere deelne- 
mer wordt een individueel 
aangepast "afkickprogram m a" 
gemaakt.
in het vooraf te houden 0- 
riëfitatiegesprek zal o .a. be- 
spraken worden welke medi
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gaan. Truus de M eijer zong 
voor op het was in een woord 
gezegd een prachtig slot van 
ه ل'ل يأ  van D ijk
Het is voorb ij. Ruud heeft 
ons veriaten . Met recht de 
tranen van verlangen die 0ل- 
pen langs onze wangen. En 
dan meneer M eervoort, die 
deed een prachti'ge speech. 
Ook Cor Bergveld als voorzit- 
ter deed een woordje voor de 
microfoon, to es  £ ٨ Truus de- 
den het bijzonder goed met 
؛٦٧٨  schema dit en schema 
dat, dat is in w erkelijkheid

E r  werd gelachen en gezon- 
gen. Het is te veei om op te  
noemen. De een liep nog har- 
der als de andere. Volle ma- 
gen naar huis en n iet meer 
koken die dag.
Wij hopen allem aal dat het 
voigende keer zo'n prachtige 
middag wordt als de afgelo- 
pen zondag 17 m aart was ge- 
weest. Ook Margot Kalden- 
bach deed ££٢١ toespraak tot 
Ruud. Nu Ruud gegroet en 
het gaat je goed in je verde- 
re leven. Namens buurthuis 
De Reiger,

G reet van Bezooijen

optim aal.
Hoe■ verioopt de bloedci-rç^a- 
t ie ?  U it de benen wordt het 
bloed door de aderen af.ge- 
voerd naar het hart, dat het 
v ia 'de  iongen weer in de slag- 
aders pompt, tiggend gaat 
dit vanze lf, maar zittend ٥۴ 
staand moet het bloed van 
beneden naar boven tegen de 
zw aartekrachtin . D it is moge- 
li jk  door de spieren: als ze ؛٨  
beweging zijn  wordt het 
bloed met kracht omhoog ge- 
perst door de aderen. En 
doordat er klepjes ia  de ade- 
ren z itten , stroomt het bloed 
niet m eer terug . Het gaat 
naar het hart, en komt via 
de longen in de slagaders en 
dus weer 'ververst' in de be-

VAN RUUD
noemen en dan als afslu iting  
het team die iets deden op 
het alphabet. K laaske en Ale- 
se van Goetim zingen daarbij 
een leuk liedje maar wel ko- 
misch en zo vals dat hoorde 
zeker zo. Maar de klap op de 
vuurpijl, was dat Ruud van 
D ijk  ze lf ook een liedje zong 
van Mens durf te leven, 0 ja 
niet te vergeten ٨؛؛ ٨  ■en Her- 
ma v/d Haar deden iets leuks 
van weet je nog wel oudje.

■ Ans met dat leuke kapothoed- 
je op en Herman met snor.

hoed en wandelstok en ook 
het zangkoor lieten hun ه؛؟٨٦

nogal eens ingeroepen. We 
w illen hier dan ook wat ver- 
tellen over de achtergrond 
van al die beenproblemen, in 
de hoop dat ٧ wat tips 
hebt en ٥١٦٦ als ٧ last heeft 
erger te voorkomen.
De meest voorkomende oor- 
س7  van deze klachten is de 
1aderverkalking' (waardoor 
bioedvatvernauwing ontstaat) 
en defecte 'klepjes' in de a- 
deren. De afvoer van het 
bioed uit het been is dan niet

AFSCHEID
17 .[ د  m aart nam Ruud van 
D ijk  afscheid van de Reiger. 
Het was in een woord gezegd 
een grandioze middag. E r  
waren ongeveer 200 wensen 
aanwezig, één uur 's middags 
kwamen ze b in e n  ro llen , al- 
lem aal het gastenboek teke- 
nen. En toen begon de pret. 
K iaaske Bettink  deed een in- 
leiding van wat er aliem aai 
zo ging gebeuren. Het begon 
met een optreden van twee 
m eisjes + Anneke Paehiig 
met g itaar en nog iemand 
aan de piano. Engelse liedjes 
te zingen, daarna even rust 
met drankjes en hapjes. Toen 
een groep van de Engelse les 
kwam ook fantastisch  uit de 
bus. Waarna de peuters met 
hun punthoedjes op en het 
volgende de volksdansgroep. 
Maar er was een mevrouw 
die zong dat lied van die 
mooie oude wester, dat sloeg 
er wel zo in dat iedereen 
meezong op het einde ging 
ze hoe langer hoe harder 
maar ook geweldig. En ja 
hoor de buurtkrant op de ach- 
tergrond en Radio stad als 
steunp ilaren  E r werden 
prachtige cadoos aangeboden. 
Het is n iet allem aal op te

Veel mensen hebben op een 
of andere m anier last van 
hun benen: het lopen of staan 
gaat؛ niet meer zoals voor- 
heen. Bekend zijn  deze klach- 
ten bijvoorbeeld bij mensen 
met spataderen, trombose, 
'd ikke benen' (ze houden 
vocht vast) de 'eta lageziekte ' 
of bij mensen met 'open be- 
nen' (dit z ijn  slecht genezen- 
de wonden aan het been). 
Voorai b ij de verzorging van 
'open benen' wordt onze hulp
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L ee r lin g e n  van C oncord ia  I n te r  Nos p la a t s e n  z e lfg e b o u w d e  
s p e e lto e s t e l le n  a an  -de M a rc a n t ila a n . W eth. S c h a e f e r  h e lp t .

BEWONERSCOMMISSIE MARCANTILAAN
fic ië le  oprichtingsvergade- 
ring, die door de woningbouw- 
vereniging Zomers Buiten za  ؛
worden uitgeschreven. E lke 
bewoner k rijg t daarvan be- 
rich t. Een bewcnerscommis- 
sig is erg belangrijk : Zomers 
Buiten kan ook beter praten 
met een paar mensen, waar ٧ 
٧١٠١ belangen kenbaar kunt 
maken.
Voorlopig ccntactad res: Se- 
c re ta riaa t bewonerscommis- 
sie M arcantilaan p/a Buurt- 
huis De R e ig er, van Reigers- 
bergenstraat 65, te l .: 
84.56.76, t .a .v . F r it s  ten 
^ouwhuijs. ٧  kunt dagelijks 
bellen en de kantoordienst 
vragen OW melding te □ote- 
ren, waarna F r it$  ZO spoedig 
m ogelijk contact met u zal 
opn؟men.

De buurtbewonerscommissie 
M arcantilaan begint duidelij- 
ker vormen aan te nemen. E r 
z ijn  intussen twee bijeenkom- 
sten geweest, die resuiteer- 
den in een voorlopige com- 
missie van 15 bewoners, die 
al contact hebben g'ehad met 
de woningbouwvereniging en 
met diverse geme'entelijke ؛٨ - 
stanties. A l voor het verschij- 
nen van dit nummer za l er 
een rondschrijven uitgaan 
met betrekking tot het p laat- 
$en van speeltoestellen voor 
de jeugd en de mogelijkheid 
om al$  bewoner van deze 
buurt een nutstuintje te ver- 
werven. Een eigen s^ k je  
grond, om ie ts te kweken en 
٥٢٢١ z e lf  !٢١ bezig te zijn . 
D e fin it ie f wordt deze bewo- 
nerscom missie eerst na de ٠۴-

nen.
□m ٢١٧ zoveel mogelijk klach- 
ten aan de benen te voorko- 
men, is het belangrijk ٠٢٢١ de 
b loedcirculatie te stim uleren 
en in ieder geval: niet te be- 

 hier ٧ lemmeren. Wat kunt ؛
ze ؛ lf aan doen?
Wissel z - إ itten  en staan a f.
 :En als u lang moet staan - إ
hip' a' إ f en toe van het ene 

been op het andere.
- Draag niet te hoge hakken
- L e t  op strakke kleding! 
(geen kousebanden, e iastiek- 
jes om de kousen, strakke 
broekriem of strakke sokken).
- L e t  op uw voeding en stop 
met roken (i.v .m . aderverkal- 
king).
- Ga ■als u 'dikke benen’ hebt 
met uw huisarts na waar dit 
aan iig t. In veel gevailen i$ 
een drukverband noodzakeiijk 
en prettig .
- A ls ٧ e lastieke kousen 
k rijg t voorgeschreven is het 
van groot belang dit b ij een 
erkend bandagist te doen (٧ 
hebt er anders niets aan؛). 
Hebt u hulp nodig bij het 
zw achtelen, aantrekken van 
elastieke kousen of verzorgen 
van een wond, dan kunt u ons 
natuurlijk  aJtijd even bellen. 
W ijkverpleging, Romb. Hoger- 
beetsstraat 7□, te l .:  867908 
of Gezondheidscentrum, Van 
H a llstraa t 200, te l .: 
869822/869829 tussen 13.00 
en 14.00 ٧٧ .̂
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ZWEMNACHT dit alles plaats za l ٢١^ ^ ^٧  in 
het M ar^xbad. Het bad waar 
D .O .K . o.a. iedere vrijdaga- 
٧٥٨٥ tra in t, want D .O .K . 
heeft vele afdelingen, n L : wa- 
terpolo (vanaf 8 jaar), kunst- 
zwemmen, schoonspririgen ^٨ 
leszwemmen (vanaf 4 ja a r) 
ook in 't Marnixbad op 
dinsdag en natuurlijk  wed- 
strjjdzwem m en. 
j .  de Jong, te l .: 82.54.37 
A . Grove, te l .: وت.ول.7ل 

uur 's morgens mag iedereen 
meedoen aan de lu ilakviering . 
Gezellige spelletjes ! ٢١^ ٨  
rond het w ater. Weet u ook, 
dat D r. Zipper zo vriendelijk  
is om zich die nacht telefo- 
nisch beschikbaar te ste llen 
voor als er ondanks alle voor- 
zorgsmaatregelen toch nog 
wat mocht gebeuren. Maar 
wat ٧ nog niet weet, is dat

Weet u dat zwemvereniging 
D .O .K . (door oefening koning) 
z ijn  35-jarig bestaan v ie rt en 
wel ’s nachts van 24 op 25 
mei van 22.0□ - 6.00 uur, 
door middel van een nachtma- 
rathon. H ier doen ة  zwem ver- 
enigingen aan mee. u kunt 
natuurlijk  de hele nacht door 
komen kijken (de entreeprijs 
is erg laag), maar vanaf 6

VRIJWILLIGERS schappen besschikken. !٨۴٥٢- 
m atie bij buurthuis 't T re f-  
punt 84.24.73 of tiener- ج□ 
jongerencentrum Rein iida- 
huis 2. Je  kunt vragen naar,. 
Lu cy , Henk, L ia .

HELSE HEX
stich ting  de Helse Hex zoekt 
v rijw illig ste rs , die zich bezig 
w illen  houden met een pro- 
jekt voor opvang van vrou- 
wen die z ijn  weggelopen uit 
psychiatrische inrichtirigen of 
het idee hebben gek (ge- 
m aakt) te worden. Wij ver- 
wachten dat vrouwen die sa- 
men met ons w illen  werken 
tegen een stootje kunnen, 
ze lf in itia tieven  kunnen ne- 
men en met andere vrouwen' 
samen w illen  werken. Heb je 
interesse sch rijf even een 
b rie f aan de Helse Hex, post- 
bus ل4أ ل00ل و هئ  NA Am ster- 
darrt.

dagen extra  verlo f aan te 
vragen voor het leiden van 
een groepje kinderen in de 
vakantie . Voor verdere infor- 
matie kun je bellen met 
A strid  Neuhuys, te l .: 12.36.55 
(na 19.00 uur) of Mieke Si- 
mons, te l .: 82.58.87 (na 19.00

REINIIDAHU1S

Het tiener- en jongerenpro- 
jekt Hugo de Grootbuurt en 
Midden-Jordaan zoekt v r ijw il-  
ligers voor verschillende akti- 
v ite iten . Het gaat om het 
draaien ٢١^٧  soosavonden voor 
tieners en/of jongeren, sport- 
a k tiv ite iten , ak tiv ite iten  voor 
meiden e.d. We zoeken en- 
thousiaste mensen die bet 
leuk' vinden ٥٢٣١ met tieners 
en jongeren te werken en 0- 
ver goede k o n ta k te le  eigen

Vakantiedagkamp L ich t en 
Lucht afd. Chassé zoekt jon- 
ge v rijw illig e rs  vanaf 16 jaar 
٥٢٢١ de groepjes kinderen 
(m axim aai 10 per groep) leuk 
bezig te houden. Het is moge- 
lijk  .٥٨٦ 1, 2, 3 of 4 weken 
mee te gaan. Het kamp 
wordt gehouden in de 
Kennemerduinen, v lakb ij de 
speelv ijver het Wed. Aange- 
zien dit werk wordt georgani- 
seerd door v rijw illig e rs  en 
voor een groot deel draait op 
gemeentesubsidie, kan er 
geen echt sa la ris  worden be- 
taald . E r wordt een onkosten- 
vergoeding van ƒ 35,- per 
week gegeven. Verder ont- 
vang je een hoop gezelligheid 
en veel voldoening. N .B .: 
Voor mensen die in dienst 
z ijn  van overheids- of ge- 
m een^-instellingen bestaat 
de mogelijkheid m axim aal 5

DE VOEDINGSWIJZER >  GROENTEN MELK,
■ BROOD, KAAS, 

HUGO DE TOT ZIENS fru it  en eieren 
GROOTPLEIN

sche kwaliteit؛ologïsch“dynam؟alles van b 
dinsdags gesloten
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U U R T A G E N D A
KLEDINGMARKT TAEKWON-DO

Heeft ٧ interesse om Taek- 
won-do lessen te volgen on- 
der gediplomeerde leiding, 
dan ls dat nu m agelijk in Am- 
sterdam en w el: t ijd : za ter- 
dags 11.00-12.00 uur, P iaa ts : 
Scholengemeenschap Cen- 
trum/Oud West, Jan van Ga- 
lenstraat 31, Zaal c, Inforrna- 
t ie : 020-82.50.61 .

zouden kunne□ voorzien. 
Nieuw is de "workshop", de 
werkplaats voor het v r ij teke- 
nen en schilderen. Géén 
schoolse cursus, rnaar gewoon 
bezig zijn. onder leiding van 
een am ateurschilder, d ie .be- 
ginn&rs 'en iets meer ge'vor- 
derden toch '!■■'٢؛  wel 'het eer؛ 
en ander bij ka□ brengen: ma- 
teriaa lkeuze , k leurenleer, per- 
spec’t ie f , lich t en schaduw. 
Met alle vrijheid ٧٥٥؛  uw ei- 
gen s t ijl en m ateriaal, s tille -  
ven, ’ iandscbap, volkskunst, 
alles ' mag. Aanmelden: z.o 

,spoedig mogelijk bij buurthuis 
de Reiger, van Reigersber- 
genstraat 65, te l .: 84.56.76 
ter attentie  van F r its  ten 
Bouwhuijs. G eef uw naam, a- 
dres en te l.n r . op en wanneer, 
٧ denkt v r i j  te  kunnen maken 
voor za'n w ekelijkse happe- 
ning. We beleggen eerst een 
■kenn'ismakingscontact en 
gaan. dan samen tot de 
zom ervakantie draaien, vóór 
het nieuwe seizoen maken we 
dan samen uit wat de beste 
vorm voor dat creatieve sa- 
menzijn straks zal kunnen 
z ijn . Het kan best leuk wor- 
den.

is weer ophaien. De kleding 
die in die tijd  niet opgehaald 
is sturen we naar mensen in 
nood. We hopen weer op veei 
belangstelling en voor ieder- 
een■ een goede verkoop.

Trudy, Annemiek, Henny

De buurthuizen R e ig er/T re f- 
punt gaan ondanks'de strakke- 
re broekriem gewoon probe- 
ren hetgeen de afgelopen ja- 
ren tot stand is gekomen 
vo o rd e  buurt te behouden.. 
E n .. . nieuwe dingen te ont- 
w ikkelen, die in een behoefte

voor een andere afspraak. H ij 
doet dan z ijn  best u alsnog 
-van dienst te z ijn .

KEEPFIT
Iedere donderdagavond 'wardt' 
er in de Technische School 
Concordia In ter Nos (van 01- 
denbarneveldtstraat 56) met 
veel p lezier gegymd op ver- 
schillende afdelingen voor 
k leuters, jongens, m eisjes, da- 
mes, heren en Keep F itte rs  
(gemengd). Vooral de kleuters 
en meisjes afdelingen kunnen 
nog ^el wat nieuwe leden ge- 
bruiken. Interesse? Bel Ineke 
Hupkes, te l .: 12.08 و5 ٥۴.  kom 
donderdagavond eens k ijken ; 
de eerste les is altijd  gratis .

Op 12 mei" houden we weer 
een kledingm arkt voor vol- 
wassenen. D itm aal iets an- 
ders georganiseerd. Iedereen 
die kleding inbrengt b iijft  e- 
ven wachten tot w ij het uit- 
gezocht hebben, u it  ervaring 
weten w ij wel zo'n beetje 
wat niet verkocht za l wor- 
den. Dat krijg t ٧ dus meteen 
weer mee naar huis. Wat m i؟- 
schien wel verkocht zal wor- 
den zult ٧ ze lf even op het 
desbetreffende rek moeten 
ophangen, ^-shirts e.d. wor- 
den opgevouwen dp ta fe ls . 
We doen dat op zaterdag 11 
mei van 17.00 tot 20.00 uur. 
Op zondag is de vel'koopda- 
turn van 11 tot 14 en dezelf- 
de middag van 2 tot 4 سما  
kunt u uw kleidng wat over

BIBLIOTHEEK
in de Reiger hebben'we een 
bibliotheek waar bosten nog 
moeite g.espaa؛ d z ijn . 
Maar..•de opkomst is slecht, 
zeg maar liever to taal geen 
belangstelling. Onbegrijpelijk, 
want de prijs van ée'n kwar- 
tje  per boek per 4 weken kan 
toch vaor niemand een be- 
zwaar z ijn . Maar misschien 
hadden we de openingstijden 
w a t ,, ongelukkig gekozen. 
Daar gaan we wat aan doen. 
Dinsdag en donderdag van
17.00 tot 18.30 uur •komt dus 
te verva ilen . Thans kunt u te- 
recht op dinsdag en woensdag 
van 00. و  tot 13.00 uur en 
vrijdag van 13.00 tot 17.00 
uur. Mocht oak dat nog be- 
zw aarlijk  z ijn , bel" dan gedu- 
rende die uren 84.56.76 en 
vraag naar Hendrik Oosting

SCHILDEREN & TEKENEN
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