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B u ^ ra n t Hugo ه ٥٢٠٠٠©

VROUWEN VOOR VREDE
EEN EIGEN MANIER VAN

centrum ؛٢١  Am ersfoort, 
vanwaaru؛t contacten met 
vrouwenvredesgroepen !٢١ het 
buitenland worden anderhou- 
den. Maar verder gaat iedere 
groep, er zijn  er zo'n ^٥٥ in 
Nederland, haar eigen gang.

Eigen mening
٢٥٥$: "Iedereen ^e e ft haar ei- 
gen ideeën. Sommigen w illen 
vanoit een religieus stand- 
punt wat doen aan de wapen- 
wedloop en aan de honger in 
de wereid, anderen zijn  meer 
po litie k  bezig. W ij geven ook 
nooit verklaringen u it namens 
bouw en ٧٥٥? Vrede, ieder- 
een heeft haar eigen mening." 
Dat b lijk t  wel u it de discus- 
sies die er worden gevoerd. 
Toos is het n ie t zo m et het 
hele idee basisbeweging eefis. 
"Je z ie t toch dat er een 
soort in fo rm ele leiding ont- 
staat die oncontroleerbaar is 
en trouwens, je w ilt  toch 
macht als groep? Je w ilt  
toch wat te zeggen hebben?" 
Over deze en vele andere 
zaken lopen de meningen

"VROUWEN ا[ ئ ؛ ا آ أ د أ  ZICH EIGENLIJK NOOIT BEMOEID 
MET HET MILITARISME, MET □E BEWAPENING, MET ٥٥٢٩ - 
LOGVOER1NG. ZE HEBBEN ه ل ال د □  IN DE ACHTERHOEDE 
GESTAAN. VROUWEN, MAAR MISSCHIEN GELDT .DAT 

.VOOR JOUW G E ^ R A T IE  MINDER DAN VOOR DE MIJNIE, 
HEBBEN TOCH ALTIJD HET GEVOEL. DAT ZE EEN ACH- 
TERSTAND HEBBEN. VANUIT DAT IDEE IS VROUWEN 
VOOR VREDE BEGONNEN، VROUWEN B ÏJS C H a E N  ZODAT 
ZE LATER NAAR DE REGOLIERE VREDESBEWEGING ZOU- 
DEN KANNEN DOORSTROMEN. MAAR DAT IS NIET” GE- 
BEURD. VROUWEN VOOR VREDE HEEFT EEN GEHEEL EI- 
^E N  DYNAM IEK GEKREGEN, EEN EIGEN MANIER VAN 
ACTIEVOEREN."

sche achtergronden van de 
bewapening.
Daarrcaast worden er thema- 
-avonden gehouden ٥٧٢̂  a lle r- 
le i onderwerpen, variërend 
van het po litieke systee™ in 
Turkije en Nica>-agua to t 
vrouwenonderdrukking. Ook 
worden er stands verzorgd op 
m anifestaties en demonstra- 
ties, al' dan niet in samenwer- 
king met andere vredesbewe- 
gingen georganiseerd.
Vrouwen Voor Vrede is een 
zogenaamde basisbeweging, 
dat betekent dat er geen le i- 
ding is. Er is een landelijk

Ald^is Jos, een van de Vrou- 
wen Voor Vrede. Op een cha- 
otisch tijd s tip  vlak voor het
4-5 mei weekend spreek ik 
tussen de bedrijven door met 
verschillende vrouwen van de- 
ze vredesbeweging. Sinds 
k o rt is het Amsterdamse Cerv 
trum  gehuisvest in het souter- 
rain van het v luchte lingen- 
werkgebouw in de 3e Hugo 
de G rootstraa t 7. De vrou- 
wen zijn  druk bezig met het 
organiseren van een demon- 
s tra tie  en een stand voor de
5-m eiviering in het Vondel-

Jos: "We spelen in op de ak- 
tu a lite it.  Op de dag dat 
Reagan een bezoek brengt 
aan B itburg, een Westduitse 
begraafplaats waar SS-ers lig - 
gen begraven, houden w ij een 
demonstratie, w ij werken dus 
anders dan bijvoorbeeid het 
IKV, dat meer aan goed voor- 
bereide massademonstraties 
doet. Dat betekent dat je er 
we] een hoop energie in 
s teekt."

Bewust maken
Vrouwen Voor Vrede probeert 
mensen bewust te  maken van 
het fe it ,  dat er een kernoor- 
log kan uitbreken en in form a- 
t ie  over de po litiek-econom i-
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pen. Om tw a a lf uur, als de si- 
renes gaan, la ten een aantal 

٢٦٦^٢٦^^٢٦  zich ؛٢٦  de kring 
"dood" vallen. Bülten de 
kring worden pam fle tten  u it-  
gedeeld, waarin het doel van 
de actie  wordt uitgelegd.
Elke margen van ÏO to t 12.30 
uur zijn  er mensen aanwezig 
in de 3e Hugo de Grootstr.7. 
Iedere vrouw kan binnenlopen 
voor in fo rm a tie  €٨ een bak 
ko ffie . Op donderdagavond is 
het o ^ o e tin g s c e n tru m  geo- 
pend voor vrouwen die m et 
elkaar van gedachten w illen 
wisselen. Ook zijn er dan 
vaak thema-avonden. Je kont 
je ook abonneren op de 
nieuwsbrief, die ٠٢٢٦ de ^es 
weken versch ijn t. Het te le - 
۴٥٥٨٨٧٨٦ mer van Vrouwen 
٧٥٠٢ Vrede is 84.57.90.

Pie Nieuwboer

Voor Vrede en andere vredes- 
bewegingen. Elke eerste 
maandag van de maand wor- 
den de sirenes uitgeprobeerd, 
□ ie  sirenes zijn  bedoeld ^٨٦ 
b ij bombardementen en ande- 
re ca lam ite iten , zoals een 
chemisch ongeval, de bevoi- 
king te  waarschuwen.
Jos: "Stei dat zoiets zoo ge- 
beuren dan zou maar tien  
procent van de Amsterdamse 
bevolking een plaatsje in de 
schuiikelders kunnen krijgen. 
En trouwens, voor een kern- 
aanval kun je je niet ver- 
schuilen. Het is gewoon een 
zoethoudertje."

Sirene-aktie
Om kw art voor tw aa lf begin- 
nen demonstranten op de 
Dam in een kring rond te lo

ACTIEVOEREN
zeer uiteen. ا0مح  verlopen 
de discussies in een heel ge- 
zellige sfeer, iedereen kan 
haar zegje doen.
De oudst aanwezige vrouw is 
Ans, zeventig .jaar. "Op de 
vredesdemonstratie in '81 
kreeg ik toeva llig  een span- 
doek !٨ handen waar ik  al- 
leen mee over bleef. Aange- 
zien er op stond: terug te  be- 
zorgen b ij Vrouwen Voor Vre- 
de heb ik  dat maar gedaan 
en ben in gesprek geraakt, 
ik ben heel pessimistisch. 
Reagan heeft gezegd dat h ij 
een atoomoorlog in Eurcpa 
n ie t uitgesloten achtte en 
dan denk Ik, van je vrienden 
moet je het maar hebben. 
Wat ik  hier dce? Klusjes, te - 
lefoon aannemen, e igenlijk  
van alles.
Ik ben n ie t zo heei erg ac- 
t ie f .  ta .atst.heb ik  eert over- 
gooier genaaid waar je but- 
tons op kan prikken voor de 
verkoop.1'
Jolanda: "Ik ben b lij dat ik 
eindelijk  ie ts kan doen, niet 
alleen maar demonstreren. 
N ier heb ik geestverwanten 
ontm oet."
Een bekende actie in Am ster- 
dam, de $irene-actie, wordt 
georganiseerd door Vrouwen

DE VOEDINGSWIJZER >  GROENTEN MELK,
BROOD, KAAS, 

HUGO DE ٢٠٢ ZIENS FRUIT EN EIEREN 
GROOTPLE1N ^0

alles van btologisch-dynamlsche kwaliteit
dinsdags gesloten

5



Buurtkrant Hugo de Groot

4 EN
antisem itisme en homohaat 
bestaat ook nog. Daarvoor 
moeten w ij erg waakzaam 
blijven. In verschillende 
plaatsen in Europa z ijn  er 
vaak moeilijkheden ais een 
homogroep z ijn  doden w il 
herdenken. Kortgeleden in 
F rankrijk  z ijn  zelfs e^-con- 
centratiekampgevangenen 0^ 
de vuist m et de jongens ge- 
gaan, onbegrijpe lijk van men- 
sen met zo'n ervaring achter 
de rug. Maar ja, zelf? hier in 
Nederland worden er regelma- 
t ig , 's nachts ٢١̂  de Dadenher- 
denking, homokransen ve rw ij- 
derd o f vernield. Daarvoor 
waren w ij na tuu rlijk  ook 
bar؛g. Dus zondagmiddag ging 
ik  even b ij de Noorderkerk

Twee minutan stilte op de

DODENHERDENKING
andere groepen en onder be- 
geleiding van een drum-bandj 
liep£n w ij in s tille  stoet de 
W esterstraat a f naar de Noor- 
derkerk. Daar hebben w ij de 
s tilte  meegemaakt met een 
brok in de keel. Na de s t ilte  
legden w ij onze krans, een ro- 
ze driehoek (wat anders), om 
te herdenken dat een m iljoen 
mensen vergast z ijn , alleen 
omdat ze een seksuele voor- 
keur hadden die n ie t toege- 
staan werd door he t.'F  -erren؛
vo ik '. Na de kranslegging gin- 
gen w ij de Noorderkerk b in- 
nen voor ؛؛en korte  herden- 
kingsbijeenkomst en daarna, 
ha lf bevroren, naar het د a٨ 
t ig th a rth u is  om nog een bak 
k n ffie  te drinken en de ten- 
toonstelling te  bekijken. 
Daarna werd de f ilm  "Als 
een fascist a d e ^ t, dan lieg t 
ie " gedraaid. Jammer genoeg 
ademen z ij nog. Tegenwoor- 
dig heten ze racisten, maar

5 M E I I N H E T R E I N I L
tweede band viel b ij m ij per- 
soonlijk het meest in de 
smaak (Molukse muziek) en 
was zelfs ẑ > populair b ij de 
jeugd dat z ij het podium niet 
meer af mochten, ik ben 
voor de jongens van het R e i-

Op zondagmiddag 5 mei ben 
ik even een k ijk je  gaan ne- 
men in het Reinildahuis om 
te  zien hoe onze jeugd 5 mei 
aan het vieren was. 
H artstikke gezellig , mooie 
bands met goede muziek. De

Op zaterdag 4 mei deden w ij 
na tuu rlijk  ook mee met Do- 
denherdenking. Tussen 6 en 7 
٧٧٢ kwamen w ij b ij elkaar in 
de Reiger, 11 mannen .en 5 
vrouwen, een bak ko ffie  drin- 
ken. Daarna liepen w ij met 
onze krans langs het T re f- 
punt en het Reinildahuis naar 
het Marnixbad. Met de men- 
sen die zich langs de ؛(؛weg 
aansloten, kwamen w ij daar 
aan m et ongeveer 25 perso- 
nen. Daarna, samen met de

م ب ؛و

door 4 ف؟؛رء Kransleqginq op 
.drumband Noorderspeeltuin
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5 MEI
een k ijk je  nemen. Gelukkig, 
h ij hing er nog. Een cam pll- 
ment, n ie t alleen aan de 
jeugd u it onze buurt, maar 
ook aan de Jordaanbuurt, on- 
ze buren. Voor m ij persoon- 
l i jk  was het een troost dat er 
bij' de dodenherdenklngsstoet 
veel mensen meeliepen met 
hun kinderen. Een hoop voor 
de toekomst?

TENTOONSTELLING
krachten van scholen ا ه  de 
buurt, woensdag 8 mensen, 
donderdag 19 en vrijdag 75. 
Een geslaagde aktie dus.

'heer،' en 'Homo-onderdrukking 
nu' en een kleine tentoonstel- 
ling  van de Anne Erankstich- 
ting werden rede lijk  druk be- 
zocht daor buurtbewoners 
/s ters en leerlingen en leer

DISCUSSIEAVOND
het u it de zaal jagen van een 
lid  van de C entrum partij, 
want de ongewenste aandacht 
va□ deze onfrisse groep racis- 
ten krijgen w ij ook, maar die 
wisten w ij in snel tempo 
k w ijt  te  raken. Verder was 
het een zeer geslaagde avond 
waarop w ij tro ts  kunnen zijn .

HOMOSOOS
□p zondag 5 mei vierden w ij 
ons l- ja r lg  bestaan met ee^ 
feeste lijke  homosoos. w ij heb- 
ben de bloemetjes b u ite l ge- 
zet met o p tre d ^ s  van Henk 
Smits en de Punkband 
'Zerop'. De 35 aanwezigen 
hadden het du ide lijk  naar hun 
zin b ij deze s lo tm anifesta tie  
van onze aktieweek. Het is 
ook een beetje laat gewor- 
den. Dus, onze excuses aan 
de buren van de Reiger en 
onze dank voor hun geduld.

W illiam  Smytb

Óp vrijdagavond 3 mei in de 
Reiger vond de in fo rm atie  
/discussieavond plaats onder 
het thema 'De macht van de 
hetero Is het geduld van de 
homo'. Jammer genoeg k r ij-  
gen w ij weinig aandacht van 
onze hetero buurtbewoners 
/ste rs, toch was het in de 
zaal rede lijk  druk, 35 men- 
sen. Op die avond waren er 
als gastsprekers s tich ting  'Op 
je f lik k e r gehad' en een 
C.O.C. voorlichtingsteam , ver 
derwaren er vertegenwoordl- 
gers van verschillende homo- 
groepen u it het welzijnswerk, 
de po litie k , noem maar op. 
Er werd tussen de aanwezi- 
gen he ftig  over en weer ge- 
discussleerd over het thema 
en nog veel meer, o.a. d iscri- 
m lnatle  en je laten d lscrim i- 
neren en je plek opeisen. 
Men was het na tuurlijk  lang 
n ie t m et elkaar eens over de 
verschilllende onderwerpen, 
wel was Iedereen solida ir in

De aktieweek 4-5 mei die in 
buurthuis de Reiger door de 
homogroep is georganiseerd 
is een groot succes gewpr- 
den. De tentoonste lling 'Ho- 
movervolging door de eeuwen

Noordermarkt.

DAHUIS
nildahuis b li j dat het weer 0- 
pen gaat, want daar voelen 
z ij zich du ide lijk  thuis en ie- 
dereen heeft een eigen plek 
nodig, n ie t waar? Volgende 
maand meer van m ij over het 
Reinildahuis. Tot ziens.
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DE NACHTWACHT
es maal twee. ’Hallo, po litie  ..

bijvoorbeeld wie m et wie en 
op welke auto 's nachts gere- 
den moet worden. "H et is dus 
nie t 20 dat je net als op de 
t.v . steeds met een vaste 
partner bent'." D.e twee vrou- 
wen u it zijn  groep hebben 
nooit samen nachtdienst. 
"Persoonlijk zie ik ook liever 
een man/vrouw koppel, dat 
voldoet denk ik beter", a id s  
de mening van de woordvoer- 
der ٨٧. In een andere groep, 
kom het wel voor dat twee 
vrouwen samen op stap gaan. 
Er worden twee soorten 
diensten gedraaid; assistentie- 
dienst en preventiedienst, 's 
Nachts enkel assistentie- 
dienst. 1/3 Van het po litieper- 
soneel is dan op de been. As- 
si$t-ent^dïenst betekent

steeds twee uur surve؛ illeren 
aan oproepen gehoor geven 
en èèn uur kantoordienst. "Je 

ta a t 'te n  dienste van de cen: ؛ - 
-tra le  meldkamer. Daar ko

VAN DE DAG ا .١ ، ؛ ١١ ZEGGEN DAT HET ل.اا اظ.هال ن ,ل  JE zou ا '
NAAR DE NACHT GROTENDEELS DE AARD VAN DE MEL- 

DIT NUMMER BINNENKOMEN BEPAALT. ’•٢□ DINGEN DIE 
OVERDAG ZIJN R E I VOORAL KLACHTEN OVER PAR- 

,KEER OVER[ AST, MELDINGEN VAN AANRIJDINGEN 
ETC. IN DE LATE UURTJES EN [N ! • '٨  ال'إممم؛• ا (؛:••؛ '١

s DE DRANK MEESTAL DE.؛ HET HOI. ST VAN DE NACHT 
GROTE BOOSDOENER; ROEKELOOS RIJGEDRAG, STEEK- 

PARTIJEN EN ECHTELIJKE 'TWISTEN W OEIEN VAAK 
VOORT UIT HET OVERMATIG Df::*ANKGEBRUIK. VOOR DE- 
ZE NACHTWACHT AFLEVERING IN GESPREK MET EEN A- 

.GENT VAN BURO WARMOESSTRAAT

Dan ben je wel kapot." 
wisseldiensten als zodanig 
v indt onze gesprekspartner 
wel p re ttig . Getrouwd en 
twee kinderen. "B ij een drie 
to t e lfje  o f een v i j f  to t  een 
dienst zie je ze tenm inste 
ook eens. □ ij een gewone 
baan moet je op zaterdag 
met je vrouw winkelen en Ik 
heb een hekel aan stapvoets 
lopen. Ik ben ook geen club- 
jesmens die vaste vrije  avon- 
den nodig heeft. Je loopt wel 
feestjes mis na tuurlijk . Toch 
heb je meer contact met het 
dagelijkse leven als je wissel- 
diensten loopt, dan als je ge- 
woon b ij een baas w erkt. Het 
•nadeel van het werken 's 
nachts is dat in de aard van 
de zaak een mens er n iet 
voor is gebouwd, 's Nachts is 
voor het slapen; die tijden  te - 
rugschakelen naar cverdag, 
dat is lastig hoor!

Twee soorten dienst
De Warmoesgroep, waartoe 
geïnterviewde behoort, is ٥٨-  
geveer tw in tig  man/vrouw 
groot. De drie brigadiers 
staa^ aan het hoofd ervan. 
Ze zijn  chef de bureau en 
maken le tte r l ijk  en fig u u rlijk  
de dienst حا م . Beslissen

Onze buurt va lt onder de be- 
schermende hoede van het pc- 
litiecorps van d it kantoor. 
Hun w erkte rre in  omvat het 
centrum , Oud West, de Hout- 
havens en de C o^havens.

Tien tot zesje
Agent Roy legt z ijn  d i^ is t-  
rooster u i t : ’’Iedereen draait 
een acht-weken rooster, dat 
steeds wisselende diensten 
voo rsch rijft. De eerste dag 
begint m et een la te  middag- 
dienst, van v ij f  uur to t ha lf 
twee 's nachts. De tweede 
dag een drie to t  e lf dienst, 
de derde dag een tien  to t 
zesje, zo verspringen de dien- 
sten steeds. Na v ie r weken 
komen de nachtdiensten aan 
de beurt, v ie r maal achterel- 
kaar van e lf to t v ie r uur, ver- 
volgens daarna meteen een 
acht to t v ie rtje  op de dag en 
dan gelukkig weekeinde. 
Daarna wordt er weer 2 we- 
ken 'gewoon' gedraaid en dan 
komen de drie nachtdiensten 
na elkaar die het zwaarste 
van het hele rooster vallen, 
omdat na afloop ervan op 
zondag geslapen moet worden 
en je maandagmorgen meteen 
weer paraat moet staan. Don- 
derdag ben je pas weer v r ij.



Wat m oet je doen als je b ij- 
voorbeeld m et een steekpar- 
t i j  geconfronteerd wordt?

"De eerste taak van de po li- 
tie  is a ltijd  de zorg voor het 
s lachto ffe r. Meestal worden 
er dan collega's b ij geroepen 
die de nieuwsgierigen op een 
afstand moeten houden. Er 
moet een proces-verbaal van 
de bevindingen worden opge- 
maakt. Dat w il zeggen dat 
de s i t ^ t ie  van dat moment 
nauwkeurig beschreven moet 
worden, zoals hoe t re f t  men 
het s lach to ffe r aan. Getuigen 
moeten worden gehoord en 
s tille  getuigen moeten wor- 
den beschermd. Sporen moe- 
ten gelaten worden voor ا س  
ze zijn. Een voetafdruk b ij- 
voorbeeld is zo'n s tille  getui- 
ge. Het publiek o f de p o litie - 
man ze lf mag daar n ie t over- 
heen lopen, □e recherche 
neemt vervolgens de zaak 
van de gewone po litiem an ٥- 
ver. B ij een he ftige ech te lij- 
kp ruzie 's nachts, wardt ook 
vaak de hulp van de p o litie  
ingeroepen. De agent pro- 
beert de tw istende pa rtijen  
dan nader to t elkaar te hrpn- 
gen. Door te praten, soms an- 
derhalf uur lang.
” Het kom t ook wel voor dat 
men ze in u ite rs te  nood ze lf 
belt en als we dan te r  piekke 
z ijn , men n ie t w il zeggen 
wat er aan de hand is omdat 
het heer agent n ie t aangaat 
wat er zich persoonlijk tus- 
sen hen ■afspeelt. Dan w ordt 
het allem aal wat m oe ilijk . 
Waarom word je dan geroe- 
pen? Eerst zal gepraat moe- 
ten worden."

W ijkagent
Veel problemen in de buurt, 
waarb ij men po litiehu lp  heeft 
ingeroepen worden la te r door- 
gegeven aan de w ijkagent, 
die echter geen nachtdiens- 
ten draa it. H ij is degene die

b ilis t voorbij scheuren, dan 
snel je daar achteraan, o f je 
komt langs een café waar na 
s lu itingstijd  nog rumoer 
k link t en loopt even binnen. 
Er is a itijd  ^ë rk  aan de win- 
ke i." De slaap wordt dus wel 
verdreven, ook de bonger. De 
maag wordt a f en toe gevuld 
met een pa ta tje ,' met een 
broodje schowarma of brood 
u it het pakje van thuis.

A d m in is tra tie
"Na twee uur rijden worden 
op kantoor de adm in is tra tie - 
ve handelingen verrich t van 
wat je op s traa t hebt meege- 
maakt en worden de h'innpn- 
komende berichten opgevan- 
gen en zonodig doorgespeeld 
naar de collega's die dan 
weer onderweg zijn ."
Overdag worden ook preven- 
tiediensten gedraaid. Die hou- 
den voornam elijk het loop- 
werk 3 . ؛٨ e begeven op 
straat, m et name op de Zee- 

'd ijk  en in de binnenstad en 
aanpakken wat je denkt te 
moeten aanpakken. Zoals can- 
tro les in bars, verkeerscontro- 
les, een meneer helpen die 
z'n auto n ie t meer inkan, dat 
soort dingen.

Angst
Voel je je soms ook angstig 
als je geconfronteerd wordt 
met een ernstige zaak? Onze 
agent: "Een heleboel dingen 
worden gewoon, ook al is het 
ï iie t gewoon, je komt ا00آ ا  je 
werk. Dat w il n ie t zeggen 
dat je je hart b ij een eerste 
s teekpartij n ie t in een hoger 
tempo hoort kloppen; De 
schok die je k r ijg t b ij de eer- 
ste keer dat je met een over- 
leden iemand geconfronteerd 
wordt. Toch, je leert ٥٨٦ a f- 
stand te  nemen, een soort 
zelfbescherming, bewust een 
muur om je heen bouwen, het 
is je werk." Emoties worden 
het s terkst gevoeld als 'het 
eigen ik ' in het geding komt.

men aile berichten binnen op 
a l̂؛ m num m er o x 2 . "
"De Staatsliedenbuurt z ie t er 
in nachtelijke uren meestal 
als een uitgestorven boeltje 
u it. Als er hier in actie geko- 
men moet worden dan gaat 
het meestal om inbraken. 
Soms z ijn  er pieken, dan l i jk t  
het alsof de hele boel leegge- 
roofd wordt. Die pieken wis- 
selen per buurt." En het 
heroi'ne-probleem? vraag ik. 
"Wat er binnen besloten mu- 
ren gebeurt on ttre k t zich 
™eestal aan het oog van de 
po litie . Op de Zeedijk is d it 
probleem veel beter waar- 
neembaar, het gebeurt meer 
op s traa t."

Iemand van buro Voorlichting 
mengt zich in het gesprek. 
Volgens hem zou je kunnen 
zeggen dat d it probleem zicb 
weer to t de 'normale propor- 
t ie s ’ heeft gereduceerd. 
"Veel van de heroihe pandjes 
zijn  opgerold، In de P ijp is

d it probleem niet m inder 
erg." Hoe z it  het m et de 
slaap als •er geen actie is? 
Agent Roy: "Ach, je r i jd t  er- 
gens, en je z ie t een automo-



Buurtkrant Hugo de Groot

WEIGER DEEIND MEI ONTVANGEN □ ٤  MEESTE AMSTER- 
DAMMERS EEN BRIEF VAN HUN HUISBAAS.
IN DEZE BRIEE SCHRIJFT DE HUISBAAS 
DAT HIJ VAN PLAN IS OM DE HUUR PER ل 
JU LI TE VERHOGEN MET 3 OF MET 5 PRO- 
CENT. U HEEFT HET RECHT OM DIE H U U R ؛1/،)- . 
V E R H O ^IN ^ TE WEIGEREN ALS ER BIJVOOR- 
BEE^D ERNSTIGE KLACHTEN ZIJN OVER DE 
WONING, ZOALS LEKKAGE, VERZAKKIN- 
GEN, TOCHT EN ACHTERSTALLIG ONDER- 
HOUD VAN SCHILDERWERK, SANITAIR E.D.
OP HET HUURSPREEKUUR ZIJN HIERVOOR 
BEZWAARSCHRIFTFORMULIEREN VERKRIJG- 
BAAR EN KAN MEN u  VERDER HELPEN.
VAN 12 JUNI TOT 24 ل ا خ ل ا  IS ER IEDERE 
WOENSDAG VAN 16.30 TOT 18.00 UUR 
HUURSPREEKUUR IN BUURTHUIS DE REI- 
GER, VAN REIGERSBERGENSTRAAT وت , 
TEL.: 84.56.76.

KLACHTEN
De huisbaas Is w e tte lijk  v.er- 
p lich t zijn  bezit goed te □٢١“ 
derhouden. Daar betaalt ٧ . 
tenslo tte  huur voor. Toch 
z ijn  er nog steeds veel huis- 
bazeri die hun p lichten niet 
nakomen. Als ٧ v indt dat dat 
wel enoet gebeuren, kunt ٧ 
om te beginnen Bouw- en Wc- 
ningtoezicht bellen (te l.; 
11. و و6.ل و ). Dan kom t er een 
inspekteur b ij ٧ langs om de 
klacht op te  nemen. Meer 
hierover kunt u lezen in een 
bo'ekje van het OBASA m et 
als t ite l:  "K lachten? Je kur؛t 
je huisbaas dwingen؛". Het 
boekje kost drie kwartjes en 
kan b ij het OBASA besteld 
worden, te l.: 18.20.82.

Kira artışına
Hugo de Groot m ahalle^ k ira - 
kom itesi s iz le ri k ira  artışı ve 
k ira  artış larına it ira z  etme o- 
lanaği hakkındaki b ilg ile r iç in 
herkesi 6 haziran perşembe 
günü aşağıda yazılı semtevine 
davet eder.
Buurthuis de Reiger, Van Rei- 
gersbergertstraat 65, te l.:

Buro van Rechtshulp 'dan

oude kale huur plus het ver- 
laagde watergeld.

BEZWAARSCHRIFT
Het bezwaarschrift moet u 
opsturen naar uw huisbaas. 
Het beste is om dat aangete- 
kend te doen. Bewaart u in 
ieder geval voor uze lf een ko- 
pie van het bezwaarschrift, 
u  moet het bezwaarschrift 
u ite r lijk  11 augustus opstu- 
ren. Maar ٥٨$ advies is: doe 
h^t d irek t als u de huurverho- 
ging heeft ontvangen.

WATERGELD
De huurverhoging mag alleen 
berekend worden over de ka- 
le huur. Dat is dus de bruto 
huur min het watergeld. In 
de b rie f van de huisbaas 
staat, als het goed is, ook de 
w ijz ig ing  van het watergeld 
vermeld. D it jaar gaat het 
watergeld omlaag va□ ƒ lx,■1x9 
naar ƒ 4,17 per eenheid. De 
meeste woningen hebben drie 
o f v ie r eenheden. Als ٧ de 
huurverhoging we igert, moet 
٧ dus per 1 ju li betalen: de

ris t te zien. Op het bewuste 
adres aangekomen stopte te - 
g e lijke rtijd  een ambulance 
wagen. Een vreemde zaak. 
Wat bleek la te r. De ma□ die 
zijn  sleutel س ن إ  was, was 
langs de regenpijp omhoog ge- 
klomme□, maar bijna boven, 
met zijn  geslachtsdeel b lijven 
hangen achter een spijker. 
Bloedend als een rund w ist 
h ij toch bin□؛؛؛□ te komen en 
riep vervolgens om hulp b ij 
de G.G.D. De reaktie  van a- 
gent Roy op d it verhaal van 
z ijn  collega: "Z ie je, je moet 
dan wel lachen, maar het 
b l i j f t  toch ergens leedver- 
maak."

A le id Horjus

VERVOLG VAN PAG 9
een veel □auwer contact m et 
de buurtbewoners onderhoudt 
dan de gewone agent. B ij 
m oe iiijke gevailen houdt h ij 
een extra oogje in het zeil. 
Het werk van de politiem an 
houdt vaak in dat je met 
leed van de ander geconfron- 
teerd wordt. Over nare zaken 
zijn  n iet zoveel leuk-e anecdo- 
tes te  verte llen , aldus gein- 
terviewde. De man van Buro 
V o o rlich t^g , eens ook een ge- 
wone po litiem an, herinnert 
zich nog wel een grappig 
voorval. Ze werden midden in 
de nacht opgeroepen omdat 
buren dachten een geveltoe-
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gibi. 12 Hazirandan itibaren 
24 Temmuza kadar her 
çarşamba günü öğleden sonra 
saat 4.30-6 arası semtevi 
^e ig e r ’da (van Reigersbergen- 
s traat 65) k ira  tavsiye bürosu 
aç]lacaktır. Burada it ira z  
fo rm ia rı dağıtılıp , buniarin 
doldurulmasında yardımcı olu- 
nur.

r

HUURVERHOGING
maar stap ٨^^٢  het wij'kcen- 
trum  o f naar,'een spreekuur 
bij' u !٢١ de buurt.

SCHOLING
Het huurcomité Hugo de 
G rootbuurt organiseert £ ٢٦ ٨٠ - 
d igt u u it voor een: buurt- 
schoiilig over huurprijzen, de 
huurverhoging en het weige- 
'ren van de huurverhoging.
A ile buurtbewoners/sters die 
geinteresseerd 'z ijn  en meer 
w illen  weten over de huurver- 
hoging en hoe je die kunt 
weigeren z ijn  van harte wel- 
kom op: donderdag ة  juni om 
20.0□ uur, Buurthuis de Rei- 
ger, Van Reigersbergenstraat 
65, te l.: 84.56.76. □nder des- 
kundige begeleiding van een 
advokaat van het buro van 
rechtshulp, Aloys Verschuren, 
kunt ٧ veel over d it onder- 
werp te  weten komen, zodat 
u zelfstandig uw huurverho- 
ging kunt weigeren en uw bu- 
ren er mee kunt helpen. Als 
٧ uw eigen huurverhoging 
meeneemt kunnen we ge lijk  
oefenen met bijva©rbeeld het 
invullen van het bezwaar- 
sch rift. Tevens is er gelegen- 
heid cm u aan te melden, in- 
dien u d it w ilt ,  om mee te 
doen m et het huurspreekuur 
in het buurthuis.

A lex van Gcethem

HOE VERDER?
Als de huisbaas uw bezwaar- 
s ch rift heeft ontvangen, kun- 
nen er v e rsch iiie d e  dingen 
gebeuren:
ل . de huisbaas kan de weige- 
ring van de huurverhoging ac- 
cepteren. u hoort er dan 
niets meer van en b l i j f t  ge- 
woon de .oude kale huur (plus 
watergeld) betalen؛
2. de huisbaas kan aan de 
slag gaan om de klachten te 
verheipen. Vanaf het moment 
dat alle klachten zijn  verhol- 
pen, moet u dan alsnog de 
huurverhoging gaan betalen;
3. de huisbaas kan het m et ٧ 
oneens zijn  over de klachten 
a f over de ernst, van de 
klachten. !٨ dat geval stapt 
h ij naar de Huurkommissie 
om een uitspraak, □ ie  u it-  
spraak kan een hele. t ijd  (wel 
een jaar) op zich laten wach- 
ten. Tot die t ijd  b l i j f t  ٧ de 
oude huur betalen. K r ijg t de 
huisbaas u ite in de iijk  ge lijk , 
dan moet ٧ alsnog mët.-terug- 
werkende kracht de 'd u rv e r-  
hoging betalen. Ons advies is 
dan ook: leg het geld opzij.

ADVIES
Het is ailemaal nagal inge- 
w ikkeid. Als u er niet u it-  
kom t, aarzelt u dan niet,

itiraz edebilirsiniz
doldurulacağıne " 
niz. K ıra artışın ı reddetmek 
hepim izin hakkıdır. ل haziran- 
dan itibaren k ira la rın  çoğu 
yüzde 3 5 ؛1ق  arası artacak- 
tır . K ira  artış larına ancak şu 
durumlarda it ira z  
örnek: a) damın akması b) 
evin çbkmesi c) banyo ve 
tua le tin  tam ira ta  gerekli 
olması d) boyaların dbküimesi

gelen bir avukatın yardımı iie  
k ira  artışlarına nasıl it ira z  e- 
dilebileceği hakk^da ayrin tık  
b iig iie r ve rile ce k tir.
Egër k ir in iz  a r tt ı  ise k ira 
artışın ı b ild iren kağıdi 
beraberinizde ge tirin , buna 
göre it ira z  formunun nasıl 
doiduruiacağı gösterilecektir. 
Burada amaç sizde tanıdık- 
larınıza bu form la rın  nasıl
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HELSE HEX
OPVANG ٧٥٠« ’GEKKE" VROUWEN

PER JAAR LOFEN TIENDUIZEND MENSEN WEG UIT INRICHTINGEN. VAAK ONVRIJW IL- 
LIG  OPGENOMEN EN MET GROTE MOEITE. ONTSNAPT AAN DE BEHANDELINGEN, TRAN- 
QUILLIZERS EN SOMS ELECTROSHOCKS. DE EERSTE WEGLOOPHUIZEN ONTSTONDEN 
ZO’N ZES JAAR GELEDEN VANUIT ALTERNATIEVE HULPVERLENINGSINSTANTIES ALS 
RELEASE EN JAC. ZIJ BODEN WEGLOPERS ONDERDAK A A N 'E N  EEN PLEK WAAR ZE 
VOOR EEN TIJDJE ٢ ٥ ٢  RUST KONDEN KOMEN. EEN LO FFELIJK STREVEN, MAAR IN DE 
PRAKTIJK BRENGT H E I FEIT DAT VROUWEN EN MANNEN SAMEN IN EEN HUI؟  ZITTEN 
GROTE MOEILIJKHEDEN M E I ZICH MEE. JACQUELINE EN FRANKA, VRIJWILLIG WERK- 
ZAAM  BIJ DE HELSE HEX, VERIELLEN OVER WEGLOOPHUIZEN EN WAAROM EEN IN - 
LOOP- EN SLAAPHUIS ALLEEN VOOR VROUWEN ER WEL MOEST KOMEN.

Kinderen mogen mee, alleen 
jongetjes boven de tw aa lf 
jaar warden n ié t toegelaten. , 
Waarom?

Incest
"Op een gegeven moment 
k rijg  je wel degelijk te ma- 
ken met mannen in huis. Jon- 
getjes van dertien, veertien 
jaar zijn geen kinderen 
meer." Is dat nou zo'n pro- 
bleem? "Je gaat voorbij aan 
de opvoeding die mensen ge- 
nieten, dat is een opvoeding 
als man of als vrouw. Dan 
k rijg  je dus in huis te  maken 
met een man, en dat verkiest 
het merendeel van de vrou- 
wen die hier komen n ie t 
meer. Ze hebben te veel e l- 
lende meegemaakt. Als je u it-  
gaat van het fe it  dat van de 
vrouwen die w ij nu hebben ■f 
iedereen incestervaringen 
achter de rug heeft, iedereen إ 
verkracht i$, dan zou dat ie ts إ 
moeten zeggen over de re la ؛ -  
tie  die die vrouwen met 
mannen hebben gehad."
Ju llie  vinden dat vrouwen 
een andere positie hebben als 
het gaat om gek worden. 
"Vrouwen hebben te  maken 
met een dubbele onderdruk- 
king. N ie t alleen maar u itge- 
stoten worden als ze anders إ 
zijn  maar ook, nog steeds, 
tweederangsburgers. Maar ja,

aangerand en verkracht ging 
worden. In psychiatrische in - 
richtingen zijn  afdelingen 0-  
ver het algemeen absoluut ge* 
scheiden, ie ts als seksualite it 
wordt door medicijnen gods- 
onmogelijk en er lopen dan 
ook zeer veel gefrusteerde 
mensen rond. In een wegloop- 
huis komt dat to t  een uitbars-

Ook voor vrouwen die bang 
zijn  gek (gemaakt) te  worden 
en voor vrouwen die tegen 
haar w il te rech t dreigen te 
komen b ij de trad itione le  
huipverlening kan de He-lse 
Hex hulp bieden.

Het inloophuis de Helse Hex 
Is gevestigd in de vroegere 
huishoudschool aan de Frede- 
r ik  Hendrikstraat. Vrouwen 
kunnen binneniopen voor een 
praatje , er is in fo rm atiem ate- 
riaa l en wanneer nodig wordt 
er voor opvang gezorgd in 
het slaaphuis op een geheim 
adres in de buurt.
Jacgueline: "H et plan voor 
een vrouwenwegloophuis ont- 
stond drie jaar geleden van- 
u it v rijw illig s te rs  die b ij weg- 
loophuizen in Amsterdam en 
Haarlem werkten. Het seksis- 
me in die huizen nam derma- 
te  grote vormen aan dat er

De onzichtbare vrouw in de gang van de inrichting 
ziet de anderen duidelijk en scherp 
 de dokter die haar geduldig vertelt يت،ه
ط' ر  ze niet onzichtbaar is -

en beklaagt de dokter, die wel gek moet zijn 
om daar in de gang van de inrichting te staan, 
pratend en gebarend naar niemand en niets.

De onzichtbare vrouw heeft erg met hem te doen.
Daarom trekt na een ، ل’ءزحمز  haar lichaam aan
als een verkreukelde handschoen en zet haar stem aan
om de opgetogen arts met haar woorden te troosten.
Het is beter dat zij op die manier opvalt
dan dat die jonge arts zou merken
dat *زث zelf krankzinnig is:
Het zijn slechts de sterken die ،}ءك kunnen weten.

Uit: "De Woede en de Tranen" 
Janet en Paul Gotkin.
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."Het is in Nederland nog 
steeds mogelijk ٥٨٦ tegen je 
w il ؛٨  een inrichting te wor- 
den vastgehouden.
Ais je vrijw illig  bent opgeno- 
men en je dient je ontslag in 
komt het voor dat men het 
beter vindt dat je b lijft  om- 
dat je als een gevaar wordt 
beschouwd voor jeze lf en 
voor anderen. Dan wordt er 
in eerste instantie IBS aange- 
vraagd en dan een m achti- 
ging." -IBS_= een spaedproce- 
dure. Ze wordt toegepast in- 
dien gedwongen op.name van 
iemand zo noodzakelijk wordt 
geacht dat n iet op een RMj 
e'en R echterlijke  Machtiging  
kan worden gewacht. Een RM  
is een machtiging, die door 
de rechter van de Kanton- 
rechthank w ordt afgegeven 
om iemand tegen haar a f zijn  
wil in een psychiatrische in- 
richting op te  nemen ٠ ۴ opge- 
nomen te houden (nota Stich-
Vervolg op pag.14 ء

Van hieruit kunnen vrouwen 
in alle  rust proberen hun le- 
ven opnieuw richting te ge- 

٢١^٧ . Psychiaters en psycholo- 
gen komen er niet aan te 
pas. Tenzij vrouwen dat zelf 
willen. Daar zijn genoeg ٨١٠-  
gelijkheden voor in Am ster- 
dam."

Dwang
('De geestelijke gezondheids- 
zorg biedt zoals ze nu functi- 
oneert niet datgene wat m.en- 
sen nodig hebben. H et is 
geen manier van leven .٥٢٨ 
met v ijfen tw in tig  anderen, 
die het net zo m oeilijk heb- 
ben ais jijz e lf , op een afde- 
ling te z itten . M et een 
hiërarchie waar je nooit door- 
heen kom t, waar je ze lf a l- 
tijd  op de onderste ladder 
staat, met een absoluut strak- 
ke structuurj m et een nog 
steeds medische opvatting  
over doordraaien, met heel 
veel dwang."

dat zou ik niet meer uit hoe- 
ven te leggen. H et is de dub- 
belheid van wat vroowen 
wordt aangeleerdj dat wat 
men vindt wat typisch vrou- 
welijk is en ook bij vrouwen 
hoort aan de ene kant en 
niets meekrijgen van wat 
voor individuen als geestelijk  
gezond wordt beschouwd aan 
de andere kant." Zoals? "Een 
positief zelfbeeld, zelfstandig  
kunnen functioneren, een be- 
paalde vorm van concurrentie  
aan durven gaan, streberig  
kunnen zijn. Vrouwen moeten 
lie f en aardig zijn , ten diens- 
te staan van anderen." Maar 
wat jullie noemen als geeste- 
lijk  gezond, daar z itte n  ty -  
pisch mannelijke trekjes in.

In de bossen
Franka: "Ik weet niet of dat 
typisch mannelijk is. w ij heb- 
ben het nooit geleerd, je 
krijg t het in je opvoeding al 
niet mee. M aar op het m o- 
ment dat het ontwikkeld 
wordt denk ik dat het ook in 
vrouwen z it."
Wat mankeert er aan de gees- 
te lijke  gezondheidszorg?
"H et is heel m akkelijk voor 
een maatschappij om een in- 
richting, het lie fs t ver weg 
in de bossen, te  hebben waar 
je ménsen in weg kunt sto'p- 
pen als ze ook maar even ge- 
drag vertonen wat lastig af 
vervelend is voor de m aat- 
schappij. 1□ onze ogen z itten  
de inrichtingen vol m et men- 
sen die niet worden getole- 
reerd door de samenleving." 
Jacqueline: "We willen laten  
zien dat er een andere ma- 
nier bestaat om mensen die 
op w at voor ' manier dan ook 
zijn vastgelopen een kans te  
geven. We doen twee dingen. 
We bieden de mensen onder- 
dak aan in een redelijk  
veilige en stimulerende omge- 
ving, en buiten dat bieden we 
ondersteuning en begeleiding.
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Buurtkrant Hugo de Groot

BUURTBUS der begeleiding en steun van 
de wijkpost voor ouderen, op 
zich w illen  nemen.
Voor in fo rm atie , suggesties 
en aanvullingen kunt u te -  
recht b ij de w ijkpost voor □٧- 
deren. Van Boetzelaerstraat 
ه و , te l.: 84.43.52.

NICARAGUA
In de week van 9-13 april 
hebben we ook in de Hugo de 
Groot- en Staatsliedenbuurt 
gekQl.lekteerd voor Managua, 
de hoofdstad van Nicaragua. 
De opbrengst in de buurt was 
/  1.563,-. W ij’ bedanken alle 
kollektanten en gevers. Stede- 
l i jk  is in de kollektebussen . 
ruim  ƒ 20.000,- opgehaald. 
Op de giro is ƒ 26.000,- bin- 
nengekomen. De verwachting 
is, dat we de ƒ 50.000,- nog 
halen. In ieder geval kunnen 
de projekten gefinancierd 
worden. Over plusminus 1 
jaar zal Managua 5 moestui- 

٨^٨ , een buurthuis, een naai- 
' en een gerenoveerd
centrum voor moeder en kind 
r ijk e r z ijn . Namens het buurt- 
kom itee voor Managua,

Anneke Paehlig

huis betalen 150 gulden per 
maand voor huur, gas en 
lic h t en abonnementskosten 
van de te le foon." Jacqueline 
c ite e rt nog u it een boekje: 
"Sinds het èind va□ de jaren 
zestig is het aantal opnemin- 
gen met tach tig  procent toe- 
genomen. Het aantal heropna- 
mes is v i j f t ig  procent per 
jaar." En dat geeft te denken. 
Het inloophuis, Prederik Hen- 
d rikstraat 111-115 is geopend 
op maandag van 13.00 to t
17.00 uur, woensdag van
16.00 to t 20.00 uur, donder- 
dag van 10.00 .to t 14.00 uur 
en zaterdag van 14.00 to t
18.00 uur. Tel.: 86.73.84.

Pie Nieuwboer

oproep g e d a ^  aan oudere 
buurtbewoners ٠٨٦ mee te  
denken en te praten over de 
opzet van de buurtbus. Want 
pas door de inbreng van 
buurtbewoners z e lf,  die de 
bus zullen gaan benutten ka□ 
to t een goede buurtbusorgani- 
satie gekomen worden. Me- 
vrouw Dapper, mevrouw N ig- 
tevecht en mevrouw De Waal 
M a le fijt hebben zich dan ook 
v a ^ i t  gebruikersbelang b ij 
de werkgroep aangesloten. 
Op het mome□^ is de subsi- 
dieaanvraag voor de buurtbus 
de deur u it. Het wachten is 
op het groene lich t van de 
gemeente. De werkgroep 
gaat onderw ijl verder m et de 
voorbereiding, zodat wanneer 
de subsidie aan ons wordt 
verstrekt de buurtbus -  ver- 
moedelijk september 1 و8ة  - 
kan gaan rijden. De werk- 
groep vraagt v rijw iilig e rs  die 
nu w illen  meewerken aan de 
rea lisa tie  van de buurtbus e□ 
warneer we kunnen starten 
met de bus, de dagelijkse o r- 
ganisatie van d it pro jekt, on-

ook dingen tegen die je van 
te voren n ie t in had k ^ n e n  
schatten. Zo hebben we nu 
bijvoorbeeld een gehandicap- 
te vrouw in het slaaphuis, 
dat helemaal n ie t is afge- 
stemd op een ro lstoel. Om de 
v i j f  m eter een a f-  o f opstap- 
je en een trap. Het slaaphuis 
heeft zeven slaapplaatsen en 
drie noodbeddên, en die z ijn 
allem aal bezet." Jacqueline:

Heropnames
"In het inloophuis krijgen we 
heel veel tele foon, vrouwen 
die eerst opbeilen en vervo l- 
gens langskomen." Hoe z it 
het met het geld? "We k r ij-  
gen subsidie van de gemeente 
en de vrouwen i'n het slaap-

In de buurtkrant van februari 
hebt u kunnen lézen onder 
het kopje "buurtbus" dat er 
een aantal hulpverleners in 
de w ijk  bezig is om als expe- 
rim ent ook in de Staatslie- 
den- en Hugo de Grootbuurt 
ee□ buurtbus te  laten rijden. 
Ter herinnering: de buurtbus 
zal bestemd zijn  voor mensen 
vanaf 50 jaar die o f slecht 
te r  been zijn  en /o f geen ge- 
bru ik kunnen of w illen m aken  
va□ het openbaar vervoer 
(denk aan: lange afstand 
hui.s-halte, het lange wachten 
b ij een halte, het n ie t meer 
snel kunnen instappen, de ho- 
ge opstap b ij bussen en tram  
etc.). De buurtbus is er voor 
vervoer in de w ijk  naar ver- 
schillende a k tiv ite ite n  van 
buurthuizen, kerken et.c., 
naar een w inkelstraat of 
groot warenhuis en in sommi- 
ge gevallen voor bezoek aan 
fam ilie  o f vrienden in de 
w ijk . In principe mag de 
buurtbus de w ijkgrenzen niet 
overschrijden. In het feb ruari- 
a rtike l hebben w ij tevens een

vervolg van pag.1ق

ting de Helse Hex, juni 
1984). "w ij w ille□  dat de op- 
leidingen van psychiaters, 
psychologen, verpleegkundi- 
gen, maatschappelijk werk 
worden veranderd. Dat er 
meer aandacht wordt ge- 
schqnken aan de sociale psy- 
ch ia trie . En dat er als onder- 
deel van de geestelijke ge- 
zondheidszorg een aantal 
woonhuizen komen, in de 
stad, in w ijken, waar de men- 
sen een kans krijgen een 
beetje to t z ichze lf te komen." 
Ju llie  z ijn  nu vanaf 8 maart 
bezig, hoe loopt het?
Pranka: "H et loopt goed, 
maar best zwaar. Je komt
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Haarverzorging 
voor hem 
٧٠٠٢ haar

maandags 
gesloten

SALON MODERN
P.G. Kruisinga, De C iercqstr. 24, te l. :120522

Begrafenis- en Crematieverzorging

J.F. SPIERINGS
Hugo de Grootkade 13

'.71Tel:

terstond hulpna overlijden 
gelegenheid tot opbaring

TISJE EIGEN
STRAA

Klagen over al die rotzooi ©p 
straat en in de parken helpt niet.
Doen! Dat helpt. Met z ’n allen.
’t Is een kleine moeite en voor je 
het weet wonen we in de schoonste 
stad van Nederland.

Om trots op te zijn! En zo 
krijgen we schoon:

Haal eens een bezem over ٧١٧ 

eigen stoep» leer uw hond ” het” in 
de goot te doen, zet de zak dicht èn 
overdag buiten, gooi afval in de 
papierbakken (ze staan overal) en 
bel de Stadsreiniging voor 
afvalproblemen van uzelf o f een 
ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag!

/TAD/RBNGIflGnm/TEftDMn 2e Hugo de Grootstraat, te(. 84 50 91.



WATJE QGENUJK 
ALLANG HAD 

MOETEN WEIEN 
OVER SPUITEN. 

SUKKEN. SNUIVEN 
ROKEN EN 
ZUIPEN.

)20-269500
RUG-INFD-TELEFOON

ook met -genotmiddelen geex- 
periroenteerd wordt. De jon- 

-w illen  daaro 0'؛ geren kunnen
٧^٢  vaak nie t in hun omge- 

ving praten. Een anonieme te- 
ie föün iijn  kan de cnogelijk- 
herd b.ièdën antwoord te k r ij-  
gen op vragen waar z ij mee 
z itten . 'Het is in  de eerste 
plaats de bedoeling in form a- 
tie  en advies te geven. ■In ge- 
vallen waarb ij dat nodig is 
■kan verwezen worden ذ آ  
hulpverlenende instellingen.
De Drug Info Telefoon is 
driemaal per week bereikbaar 
^٢١ wel op dinsdag, woensdag 

؛؛٦  donderdag van 16.00 to t
18.00 uur. De in fo  Telefoon 
is. alléén bestemd voor jonge- 
reh in Amsterdam.

Met ingang van 16 april 
heeft het P reventieprojèkt 
Drugs ;e'e'n. te le foon lijn  Vrijge- 
maakt voor het verstrekken 
van in fo rm a tie  £ ٢١ advies aan 
jongeren ovèr drugs en drug- 
gebruik. D it nummer kan ge- 
beid worden' pm •antwoord te  
krijgen op vragen over h'et ei- 
gen gebruik ٥؛ ' over het ge- 
brü ik van anderen*
G e lijk tijd ig  m et het openen 
van deze te le foon lijn  voert 
het P reventieprojekt Drugs 
een campagne om de jonge- 
ren te wijzen op het bestaan 
van de Drug Info Telefoon. 
Het pro jekt r ic h t z ich  ju is t 
op deze groep omdat die in 
een le e ftijd  verkeert waarin 
met veel nieuwe dingen, vaak

REINILDA
Het Reinildahuis is een t i jd  
gesloten geweest. Gelukkig 
gaan we weer open. Voorlo- 
pig a'.lcnn maandag-, dinsdag- 
en woensdagavond. Als alle 
nieuwe medewerkers z ijn  in - 
gewerkt gaan we weer de he- 
le week open. Voorlopig z ijn  
de openingstijden dus: maan- 
dag van 19.00-23.00 uur voor 
jongeren vanaf 16 jaar, dins- 
dag van ة.0ه ول0ه-ل .  uur voor 
tieners van 12 to t 16 jaar. 
En woensdag van 19.00-23.00 
uur voor jongeren. Je kan ta - 
fe lvoetba llen, t.v .-k ijken , 
kaarten, trik trakken , wat 
drinken en gezellig kletsen. 
Wie zin heeft moet maar 
gauw es langskomen.

HOMOSOOS
Op zondag ة  juni a.s. organi- 
seert de werkgroep homdsoos 
van buurthuis de Reiger Weer 
de maandelijkse homósoosa- 
vond. De avond begint om
19.00 uur , en duurt to t  23.00 
٧٧٢. D it keer wordt de video- 
f i m 'Querelle؛ ' naar het boek 
van 'üean Genet' gedraaid. 
Aanvang 20.30 uur. Verder is 
er na tuu rlijk  wat te  drinken 
en ook ie ts  te  knabbelen. 
Toegangsprijs voor deze soos 
is ƒ 2 , 0  Tot ziens op de .ق
soosavond. Namens de werk- 
groep homosoos,

W illiam  Smyth

BAR
De geheel verbouwde T re f- 
puntbar is open op maandag, 
dinsdag, woe^sdag. en donder- 
dag van 19.00 to t 23.00 uur.


