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VOORWOORDI
Voor u lig t  het laatste nummer van de Buurtkrant voor de 
vakantie. B ij ons tien ja rig  bestaan in mei d it jaa r hebben we 
al verte ld  dat onze financië le s itua tie  n ie t bepaald rooskleu- 
rig  is. We zouden het misschien nog kunnen redden, maar 
n ie t in deze ٧٥٢٨٦ die onze nieuwe begroting, waarop m et 
het samengaan van de twee buurthuizen drastisch is ge- 
snoeid, ver te boven gaat. De toekomst is nog erg onzeker, 
maar we hopen in september toch nog u it te  kornen. De 
Buurtkrant zal er dan in ieder geval anders u itz ien , een 
ander form aat misschien en op goedkoper papier. Tot dan. 
E ^ p r e t t ig e  vakantie gewenst!

de redaktie

IN DIT NUMMER
4 1n de nachtwachtserie deze keer een in te rv iew  met 

een bewakingsdienst: BEUKER BEWAKING.
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Buurtkrant Hugo de Groot

DE NACHTWACHT-SERIE:
DE BEUKERBEWAKERS

k w ijt om welk pand het gaat. 
'D iscre tie  verzekerd'.
Beuker is ongeveer 20 jaar 
geleden opgericht door de 
heer Beuker, nog steeds A l- 
gemeen 'D irecteur. Ze doen 
ook ٣  assurantiën, groenvoor- 
zieningen, carrosserie en vee- 
voede.r. ٨^٢١  veelzijd igheid 
ontbreekt hét d it bed rijf dus 
niet. De bewakingen ؛٦٥٧^^٨  
concreet in portiersdiens.ten, 
surveillancediensten en waar- 
detransportdiensten ؛ □٢٢١  d it 
laatste te mogen doen moet ■ 

٢٦٦^٢٦  superbetrouwbaar geacht 
'worden e4 ٥ ٢١ ت ۴  jaar binnen 
het bedrijf werken. B ank flli- 
alen, supermarkten en cok 
particu lie ren maken gebruik 
van de yı'jf grote wagens die 
voor deze dienst te r beschik- 
king staan. K oge lvrij glas, 
mobilaf.ooh, ■ co ^ fo rta b e i 
' me.t a ircond itio -
ning, twee mannen op ee□- 
wagen enz. Alles □٨٦ de vei- 
lighe id te  waarborgen. Wat 
vervoerd wordt weten de be- 
stuurders ze lf niet. 'In de 
gesloten cassettes zou b ij w ij- 
ze van spreken een pakje 
brood kunnen z itten  dat van 
het ene filia a l naar het ande~ 
re vervoerd moet worden-'

Dagje Zandvoort
De surveillancegroep van Beu- 
ker bestaat u it 12 vaste men- 
sen. Ze draaien een rooster 
van 16.00 to t 24.00 □ ٧٢ ٥ ۴ 

٧^٢١  24.00 ٧٧٢. to t 00ة  uur. 
Z ij z ijn  de bewakers die e i- 
genlijk  in ons Nachtwachtpor- 
ة■'.' ؛ا  thuishoren. Tijdens deze 
uren zijn  er steeds drie man 
op pad. Ze draaien een week 
dag- en een week nacht' 
dienst.

K.^e'ft u ze ook wel eens ergens in onze buurt zien 
staan, die autootjes van BEUKERBEWAKING? D it bete- 
kent dat er binnen onze buurtgrenzen 'ob jec ten  z ijn  
die onder het waakzame oog van d it bedrijf vallen. 
A d junct-d irecteur dhr. H ooft, die ook de voorlich ting 
b lijk t te  verzorgen, stond m ij graag een in te rv iew  toe. 
Dom van HOOGEBOOM BEWAKING bm m ij d it destijds 
te  weigeren. Nu ben ik b ij ^ concurrent te ٢؛ rech t geko- 
men. Een stukje ؛٢  de buurtkrant kan e.e.n goede v.orm 
van Verkapte reclame zijn. Het ■is i^ 'm e ts  maar :net 
hoe je je verhaal brengt.':

form  buiten in het zonnetje 
z itten . A f en toe liep h ij z i^  
ronde. Volgens de heer Hooft 
is door deze vorm van bewa- 
king de die fsta l met 80% ver- 
minderd.Ondanks deze positie- 
ve uitspraak heb ik toch wel 
gezien dat er a f en toe het 
een en ander in een ach te r- 
bak van een auto verdween. 
Ook gehoord dat ze lf kinder- 
wagens gevuld werden “ et 

اآأ.ةا؛؛^ ", waarna men rustig  
• ١١ :٢ . de schat wegwandelde, 
Reaktie geihterviewde: ؛H et 
b l i j f t  een ptobleem, je kunt 
ergens lopen te rw ijl ٥٨١؛  de 
hoek wordt gestolen. De ■be- 
waker was ingehuurd to t  tien 
uur 's avonds en ■wat daarria 
gebeurt? Tja.'

Discretie Verzekerd
H ij lie t zich 'ontvallen dat 
ook een staatsbedrijf ١٢' onze 
buurt van de diensten Van 
Beuker gebruik maakt. Een 
bewaker gaat er in de- vroege 
morgen ق eerste naar b $ل in- 
nen om alles te controleren. 
Is ؛dé kust Veilig dan mag 
pas he t personeel n.aar binnen 
om de werkdag te  beginnen.

Omdat Beuker d it gebouw 
ook a fs lu it z ijn  eventuele 
braaksporen gauw opgemerkt. 
Geihterviewde wilde n iet

Noodzakelijk kwaad
M ijn !٢٦ eerste instantie enigs- 
zins negatieve gevoel ten op- 
z'i'chte van bewakingspraktij- 
ken, misschien te  verklaren 
door te weinig kennis van het 
functioneren van zo'n bedrijf, 
werd tijdens d it gesprek dan 
ook weggenomen.
'Een bewakingsdienst is eigen- 
li jk  een noodzakelijk kwaad. 
Docr de vele d ie fsta llen zijn 
er hoe langer hoe ™eer pa rti- 
culieren die ook op alarmaan- 
slu itingen overgaan-. D it per-■ 
centage gaat maandelijks om- 
hoog, vooral nu de vakantie- 
t ijd  rïadert', aldus de voor- 
lichtingsman. 'Er zijn  ook ver- 
zekeringen die .aansluitingen 
b ij een bewakingsbedrijf ver- 
p lichten : :indien het gaat om 
een zeer hoge verzekerings- 
waarde. D it  zelfde geldt b ij- 
voorbeeld ook voor bouw- 
ondernemers.'
Op het M arcantite rre in ؛٦   
aanbouw was, zodra de bouw- 
vakkers hun b ijlt je  erb ij neer- 
legden, in de weekeinden en 
door de week ook steeds een 
mannetje van Beuker aanwe- 
zig om d it te rre in  te bescher- 
men tegen die fsta l. Als het 
mooi weer was zag ik hem 
als bewoner van het M arcanti- 
complex lekker in zijn  □٨! '
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meldkamer■ h e t zenuw centrum  van een  be waking b e d rijf

breker zou het na tuu rlijk  reu- 
ze interessant zijn  als er 
steeds -vaste con tro le tijden 
zouden z ijn .

den keert h ij dan terug om te 
kijken a f alles nog In de haak 

 is. Gecontroleerd wordt op •؛١-
braak en brand. Voor een ؛٨-

De bewaker Is na een werk- 
t ijd  gemiddeld v ie r 'dagen 
achter elkaar v r ij. ' •؛٤؛[؛  grote 
m otiva tie  am ت1ا  werk te 
gaan doen Is ز ث؛ل  vanwege ا
d it rooster!' Zo meldt ge ihter- 
viewde m ij. 'V r ij z ijn  als an- 
deren werken, werke□ âls an- 
deren v r ij z ijn . (D it iaatste 
l i jk t  m ij n ie t zo p re ttig ) Zo 
kun je nog eens een dagje 
Zandvoort meepikken voordat 
je aan de slag gaat'. Dat l i jk t  
m ij ؛٦  déze zomerse dagen 
ook wei aantrekke lijk .
En de nadelen van d it roós- 
te r?  'Soms lijken de diensten 
erg lang te  duren. Je werkt 
op tijden dat je haast nle- 
mand z ie t. ■Acht uur kan dan 
wel 20 uur lijken. Maar d it 
geldt m et name voor de por- 
tiersdiensteh d ie ' alieën op 
een object z itte n '. Het ge- 
beurt Inderdaad wel èens dat 
een po rtie r in slaap va lt. 
Wordt h ij h ier op bet؟ apt, 
dsn wordt h ij .eenmaal ge- 
waarschuwd. tweede keer 
kan reden voor ontslag zijn. 
De. surveillancedienst Is v'nl- 
gehs H ooft veel minder slaap- 
verwekkend.
De vrouwen ■van de bewakers 
moeten me.t het avond/nacht- 
leven van hun eega goed kun- 
nen omgaan. ,Soms zeg je 
alleen even 'hoi' op de s.to.ep 
tegen je vrouw, als z ij de 
deur u itgaat en j i j  je bed op- 
7nekt- Met kinderen wordt 

'h e t allemaal een beetje pro- 
b lem atischer'. Een chagerijnï- 
ge pa als zijn  kroost zijn  rust 
verstoord.
Tijdens de surveillance r i jd t  

٢٦٦^٨  naar ce vaste objecten. 
In sommige panden vindt de 
eerste controleronde d irect 
plaats nadat de schoonmakers 
hun werk hebben verrich t. Op 
yaste tijden  in zo'n geval. 
Z ijn  a lle deuren en rame.n ge- 
sloten? Geen brandende peu- 
ken blijven liggen? Alles 0- 
kay, dan slu it de bewaker het 
pand af. Op onverwachte t i j -



Buurtkrant Hugo de Groot

tra le  Meldkamer ofw e l de
A larm centra le. Een bordje 
'Verboden Toegang' op de 
deur. Er wordt momenteel 
druk gewerkt om deze ru im te  
aan al de technische ver- 
nieuwingen op het gebied van 
b e ve ilig ^g  aan te  pa$sen. 
Volgens de regels van het 
M in isterie h.eeft deze ru im te 
koge lvrij glas. De beveilig ing 
van het 'zenuwcentrum ' gaat 
zelfs zo ver dat zodra een 
kwaadwillige een bedwelmend 
gas s p ^ t  er a ro m a tis c h  kiep- 
pen slu iten cm deze ru im te 
gasvrij te  houden. Als de 
kastdeur open wordt- gedaan 
liggen daar bovendien enige 
gasmaskers m ij aan te staren. 
'A l deze veiligheidsrriaatre- 
gels z ijn  nodig omdat op de 
Meldkamer zeer fa ta le  objec- 
ten zijn  aangesloten, s te l b ij 
een sabotagepoglng, dan zou 
het slim  z ijn  ٠٨٦ eerst de cen- 
tra le  meldkamer u it te scha- 
kelen. Men kan dan in de pan- 
den rustig  z ijn  gang gaan'. 
Volgens gei'nterviewde gaat 
het bewakersvak steeds meer 
de technische kant u it. Ken- 
nis ٨^٧  het alarmsysteem is 
nodig, alle codes moeten ge- 
kend worden etc. ’Het bewa- 
kersberoep is een vak gewor- 
den. Gelukkig is het n iet 
meer zo dat als je nergens 
meer' voor dient, je terecht 
kunt b ij de bewaking.’
Na de^e korte  b lik  !١٦ deze 
spannende ru im te , waar het 
op bepaalde tijden  gonzen 
kan van de binnenkomende 
signalen ('Straks m et on.ze 
nieuwe te rm ina l wordt het 
een stuk rustiger'), verlaa t ik  
d it onopvallende kantoor. Ner- 
gens een bordje Beuker aan 
de voorkant ervan. Gesitu- 
eerd in □iemen, een plek 
achteraf. 'Dat is rustiger, we 
opereren liever op de achter- 
grond', aldus gei'nterviewde 
die vroeger ook b ij de rec la- 
me heeft gewerkt.

A le id Horjus

een politiem an w illen  z ijn, 
vroeg ik. 'Ach, een po litiekeu- 
ring is zeer streng, w il men 
toch ie ts met bewaking doen 
dan zoekt men het al gauw in 
een bewakingsdienst. Het ٧٨ !- 
form  van de bewakers moet 
enkel als werkkleding worden 
gezien, n ie t als iets van 'ik  
ben nu p o lit ie '. Gebeurt dat 
dan wordt de desbetreffende 
persoon op het m atje geroe-

G een bodyguard
op  m ijn vraag ٥ ۴ b ij de so lli- 
c itatieprocedure. gevechts- 
sportkennis een pré ئ , dat 
leek m ij wel handig, kreeg ik 
een glimlachende, reaktie . 
Zou h ij denken'H ier heb je 
weer een van de vele domme 
™ 'verstanden rond een bewa- 
k ingsbedrijf'?  'Karatemensen 
hebben we niet nodig, we zijn  
geen body-guard . A lleen een 
stukje serviceverlening. De 
representatie van het b e d rijf 
naar buiten toe staat ce^- 
traa l. Een so llic ita n t moet 
een zeer goede indruk achter 
laten, w illen we er verder 
mee .١٨ zee gaan.’
Moegegeven wordt dat bewa- 
kingsdiensten ook wel mensen 
aantrekt m et een crim ine le  
inslag. Z ij die al ie ts op hun 
geweten hebben worden nooit 
aangenomen. Een schone lei 
i$ nodig, de so llic itan ten  wor- 
den gescreend b ij de Ge- 
m eentepolitie.
D it jaar is £euker voor het 
eerst, 'door positieve erva- 
ringen van andere bedrijven 
hier te lande', bezig m et het 
werven van vrouwelijke kandi- 
daten. Dus vrouwen, als ju llie  
je aangetrokken voelen to t de 
bewaking van andermans goe- 
deren en de dagjes Zand- 
voort, waag je kans!

Zenuwcentrum
lk had de eer even toegelaten 
te worden in het zenuwcen- 
trum  van d it be d rijf, de Cen

*Wat d it bewakersberoep me- 
de aantrekke lijk  m aakt is dat 
je zelfstandig kunt werken, 
volgens je eigen• inz ich t. Toch 
gebonden maar ook v r ij.  De 
surveillanceroute kun je ze lf 
bepalen, uitgezonderd dan bij. 
die objecten waar op vaste 
tijden  gecontroleerd moet 
worden.’

Broodmes
Angst om 's nachts alleen 
een pand in te  gaan? 'Ieder- 
een kent angst. Dat geldt ook 
voor de grootste mannen. Het 
ris ico dat je met een brood- 
mes tegenover je geconforn— 
teerd wordt is best groot. 
Z e g je  dan: 'lk  ben niet 
bang’, dan ben je een leuge- 
naar. De bewakersgroep selek- 
teerd z ichze lf. Iemand die 
n iet meer goed d u rft komt 
ze lf wel met 'ik  kan er n iet 
meer tegen'.
Zodra een surve illan t braak- 
sporen signaleert, wordt de 
p o litie  erb ij geroepen. Samen 
met een agent gaat de bewa- 
ker dan naar binnen. 'Er kan 
tens lo tte  nog iemand binnen 
z it te n ’ . De taak van de po li- 
t ie  wordt door de bewakings- 
diensten in fe ite  ie ts ver- 
lic h t. 'Is er in een gebouw b ij- 
voorbeeld een ru it  stuk, dan 
b l i j f t  de bewaker te r plekke 
to t alles afgedicht is, want 
het gevaar is na tuuriijk  dat 
er nog iemand naar binnen 
zal stappen. De po litie  kan 
daardoor d irek t na het opne- 
m^n van de zaak ve rtrek- 
ken'. Zowel van de po litie  als 
van bewakerszijde spreekt 
men van een goede samenwer-

Een bewakingsdienst heeft 
geen speciale bevoegdheden 
en dat is maar goed ook vol- 
gens deze ex-bewaker. 'H et 
enige wat men kan doen is ie- 
mand op heter daad betrap- 
pen. Hetze lfde recht als iede- 
re burger.
Had een bewaker n ie t liever
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VOLKSPETITIONNEMENT
Help mee met het xieeü!

zoveel m ogelijk mensen ^٧٨  
handtekening ze tten  en dat al 
deze handtekeningen op 26 
oktober warden aangeboden 
om l؛j$t m et een m anifestatie . 
Net VP ؛s dus meer dan een 
opiniepeiling. Het is een ge- 
toond verze t van de bevol- 
king tegen deze regering die 
niets doet ٥٨١ de wapenwed- 
loop te beperken.(Over s ta r 
Wars zullen we het nog maar 
n ie t hebben).

Oproep
Het vredesplatform  Am ster- 
dam Noord-West zal in nnze 
buurt in september en okto- 
ber het ophalen van de hand- 
tekeningenkaarten organise- 
ren. Daar zijn veel mensen 
voor nodig. ٧  begrijp t het al, 
d it stukje is ook een oproep. 
Doe mee! Het is geen zware 
taak die w ij van u vragen. 
Met gaat slechts om enkele a- 
vonden in september en ckto- 
ber. Iedereen ls welkom! ٥ ٧ - 
ren, vrienden, fam ilie , ieder 
die zucht naar vrede, want 
z ij hebben de langste adem!

Jaap Buning

W ilt ٧ meedoen met voorbe- 
reidingen in de buurt o f het 
ophalen van handtekeningen- 
kaarten, geeft u dan op bij: 
Douwe de Jong, derd^ Hugo 
de G rootstr. 14" te l: 827581 
Jaap Buning, M arcantilaan 115 
te l 841122
W ijkce n t^m , Van H a lls traa t 81 
te l: 821133

lk keer m ij tegen de kern 
bewapening, u  zu it rond ل 
november een be sp it ne- 
men over de plaatsing van 
kruisraketten op Neder- 
lands grondgebied. Ik ver- 
zoek u dan nee te  zeggen 
tegen p laa ts^g.

Verzet
In de week van 2-7 septem- 
ber zullen a lle inwoners van 
Nederland een kaart met de- 
ze tekst in de b r ie v e ^ s  k r ij-  
gen. Het is de bedoeling dat

Rond 1 november van d it 
jaar zal de Nederlandse rege- 
ring een d e fin itie f besluit ne- 
men over het al dan niet 
plaatsen van kru israketten op 
de luchtmachtbasis Woens- 
drecht. Steeds b lijk t  weer dat 
deze regering liever loyaal ls 
aan de NATO, dan loyaal aan 
haar eigen bevolking. De 
mening van de bevolking l i jk t  
voor deze regering geen rol 
te spelen. Toch is dat maar 
schijn. Zonder het massaal 
verzet van de afgelopen jaren 
zouden de kruisraketten al 
lang geplaatst z ijn . Ook deze 
nazomer zullen we weer mas- 
saai moeten tonen dat w ij er 
ook nog zijn  en dat w ij geen 
k ru is ra k e t t^  w illen.

Daarom heeft het Kom m itee 
K ru israketten Nee (KKN) een 
volkspetitionnem ènt (VP) ge- 
organlseerd. Het VP ls een 
massaal Verzoekschrift met 
de volgende tekst:

Aan regering, aan staten 
Generaal,

BUURT ZEGT NEE
ta tie  te  organiseren. Mis- 
schlen gaan we ook samen 
als buurt naar Den Haag toe, 
wie weet. w ij zoeken nu men- 
sen in de buurt die mee 
w illen  werken aan het organi- 
seren van iets. Voor belang- 
stellenden Is er een vergade- 
ring op woensdag 26 juni om 
2□ ٧٧٢ in buurthuis De Rei- 
ger, van Reigersbergenstraat 
65, te l. 845676. HELP MEE 
MET NET NEE!

W illiam  Smyth

De kruisraketten zijn  ook 
voor onze buurt een gevaar, 
vooral in de handen van de 
oorlogzuchtige, bejaarde 
'cowboy' in het W itte  Huis 
die nu ook de atoomdreiging 
de ru im te ' in w il sturen met 
z ijn  's ^ ™ a r .programma-'؛؛
In september moeten w ij dan 
ook een duidelijk NEE zeggen 
tegen de plaatsing van kruis- 
raketten in ons land. Enkele 
mensen u it de buurt hebben 
het idee om ongeveer ha lf 
september een buurtm anifes-
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MAATSCHAPPELIJK WERK
TURKS SPREEKUUR is er op 
maandag 12-13 uur op het 
Fred. Hendrikplantsoen 102, 
te l. 881978 o f 881980 en op 
donderdag in Buurthuis Ons 
Huis, van Beuningenplein 103, 
te l.  841262.
Elke dag van 12-13 uur is er 
een tele fonisch spreekuur, 
te l. 881978 of 881980.

HOMOSOOS
Ondanks het fe it  dat buurt- 
hu isde  Reiger tijdens de 
maanden ju li e n ^ g u s tu s  a f f i-  
cieel gesloten is, gaat de ho- 
mogroep gewoon door. Op de 
zondagen 7 ju li en 4 augustus 
organiseren w ij, zaals vorig 
jaar, de rustig^ vakantiesoos 
J؛n de benedenruimte. Daar 
kan men gezellig m et elkaar 
babbelen en kaarten, en er 
z ijn  ook andere spelletjes te 
doen. Er is na tuurlijk  ook wat 
te drinken, m et een hapje er- 
b ij. Oe toegang voor deze 
twee ؟oosavonden is gratis. 
Op zondag 1 september begin- 
nen w ij het nieowe seizoen 
met eei^ feeste lijke homasoos 
in onze bovenruim te met een 
optreden va□ de muziekgroep 
'^ io n o rk e s t '.  Toegang voor 
deze soos is ƒ3,50. W ij hopen 
dan alie oude bekenden terug 
te  zien kersvers van hun va- 
kantie, maar nieuwe mensen 
z ijn  na tuurlijk  ook a ltijd  van 
harte  weikom. Dus... als je 
nog nooit bent geweest, doe 
het nu een keer. Verder wens 
ik  namens de werkgroep ie- 
dereen een p re ttige  vakantie 
en to t ziens op de soos.
Op 'Roze Zaterdag', 29 juni 
gaan w ij na tuu rlijk  ook naar 
Groningen toe met ons span- 
doek. Mensen die mee w ilien 
moeten heei gauw beilen 
naar buurthuis de Reiger 
(Hendrik), teJ. 845 ة7ة .

Het maatschappelijk werk in 
onze buurt had al eerder haar 
spreekuurmogelijkheden ؛٨  de 
buurt, nu is het zover dat het 
team m et kantoor en al in de 
buurt z it. Oe afspraken kun- 
nen nu gemaakt worden in 
het nieuwe pand op het Fred. 
Hefidrikplantsoen 102. De 
kwast is door het huis heen 
gehaald en het z ie t er a lle- 
maal prima u it.
Als ٧ nog n ie t weet waarvoor 
u naar het m ^ s c h a p p e lijk  
werk toe kunt komen; u  kunt 
er te rech t als er ^o e ilijk h e - 
den z ijn ' thuis, op het werk, 
op school of met uze lf. Maar 
٧ kunt ook komen als ٧ ge- 
woon eens ergens over w ilt  
praten.M et iemand erover 
praten en kijken wat voor u it- 
wegen er zijn  helpt vaak, is 
een ervaring.
u  kunt terech t op de in- 
loopspreekuren:
Maandag 12-13 uur Fred. Hen- 
drikpiantsoen 102, te l. 881978 
of 881980,
dinsdag 14-15 uur Buurthuis 
de Reiger, van Reigersbergen- 
straat' 65, te l. 845676,

' 10.30-12 uur de Ko- 
peren Knoop, van ti.mburg 

' 119, te l. 865606,
donderdag 12-13 uur Fred. 
Hendrikplantsoen 102, te l. 
881978 of 881980.

KLAVERJAS
Vanaf ■september s ta rt er een 
' '  in het I r e f ^ n t .
Iedere maandagavond kan men 
vanaf 19.30 ٧٧؛  lekker kiaver- 
jassen in de gezellige nieuwe 
bar. Kosten ƒ 2,— per keer. 
Belangstellenden kunnen kon- 
ta k t opnemen met Ton v.d. 
Walle, Buurthuis 't  Trefpunt, 
te l. 842473.

VERGEETACHTIGE PARTNERS
-Hoe moet de partner om- 
gaan met het stee'ds weer 
vergeten en in de war zijn 
van de andere partner. 
Deskundigen die veei te 
maken hebben met deze pro- 
b lem atiek kunnen indien er 
behoefte aan is antwoorden 
geven op de vragen die er le- 
ven b ij de deelnemers.
Er wordt gedacht aan 4 of 5 
bijeenkomsten van ongeveer 
twee ٧٧٢ per bijeenkomst. 
Ais het m oe ilijk  is om een 
middag o f achtend van huis 
weg te ■gaan vanwege de ver- 
zorging van de partner dan 
kan er naar een opiossing 
worden gezocht om bijvoor- 
beeld een v r ijw illig e r in te 
schakelen die de verzorging 
voor een paar uur overneemt. 
Wanneer u geïnteresseerd 
bent of meer in fo rm atie  w ilt 
hebben dan w illen  w ij graag 
eerst een keer met ٧ komen 
praten.
Inlichtingen en aanmeldingen: 
Wijkpost voor ouderen, van 
Boetzeiaerstr. 49, te l: 844352. 
Vragen naar Saskia Stemmerik

Een aantal hulpverleners in 
de w ijk  die m et ouderen wer- 
ken w illen een aantal bijeen- 
komsten organiseren voor 
mensen die een vergeetachtig 
fam ilie lid  of partner verzor- 
gen. Doei van de bijeenkomst- 
en is in fo rm atie  te  geven 0- 
ver de verzorging en omgang 
met vergee^cht.ige mensen 
en voorai onderlinge ervariri- 
gen u it te wisselen en probie- 
men te bespreken.
Besproken kan worden:
-De licham elijke zorg die . de 
geestelijk achteruitgaande 
partner nodig heeft en wat 
d it betekent voor de partner 
of verzorger.

WIJKVERPLEGING
Obstipatie bijvoorbeeld, of 
nierstenen o f blaasontsteking. 
Ais de urine erg geconcen- 
treerd is-donker van kieur 
z ie t- is d it een teken dat ٧ 
te weinig vocht binnen k r ijg t. 
Ock voor mensen die diarree 
hebben of hebben gebraakt is 
drinken belangrijk om u itd ro- 
ging te voorkomen. Het beste 
is dan om thee met suiker te 
nemen ٥ ۴ appelsap of bouiilon. 
Kortom , we w illen  ٧ aanra- 
den ٥٢٨ eens op te  le tten  hoe 
het met uw drinken staat... 
W ijkverpieging, Rombout Ho- 
gerbeetsstraat 70 (867908) 
Gezondheidscentrum (869822/ 
869829) spreekuur 13-14 ٧٧٢

ZELFVERDEDIGING
hebben geef je nu alvast op. 
Voor meer in fo rm atie  kan je 
je richten to t Heiga of □ال را ء  -آ
huis 't  Trefpunt, te le foon 
842473. Tot ziens in septem- 
ber, Helga Baddee.

vastgesteld.
De kursus bestaat u it 12 b ij- 
eenkomsten op d;e donderdag- 
morgen. T ijd : 10-12 ٧ ٧ ٢ . Kos- 
ten ƒ30,-. Er 'is- kinderopvang 
aanwezig, s ta rt van de kur- 
sus: waarsch ijn lijk  19 septem-

Ben je ge^teresseerd? Bei 
dan naar buurthuis ' t  T re f- 
punt, te i 842473 of ga even 
langs. Adres: derde Hugo de 
G rootstraat 5.
Voor in fo rm atie  over a lle kur- 
sussen in Amsterdam, bel 
Henny de Swaan, te l 239190،

Anja Hoogland

VOS-KURSUS
!٢١ september gaat er weer 
een vos kursus van s ta rt in 
buurthuis 't  Trefpunt, vos 
staat voor Vrouwen O riënte- 
ren zich op de Samenleving. 
De kursus is bedoeld voor 
vrouwen van aile le£ ftijden  
die met elkaar w illen praten 
over a lle rle i onderwerpen zo- 
als opvoeding, po litiek , sexua- 
i i te it ,  racisme, w erk/w erk- 
loosheid, enz. Er kunnen 
spreeksters worden uitgeno- 
digd of we gaan gezamenlijk 
ergens naar toe.
De kursus wordt door twee 
vrouwen begeleid. De onder- 
werpen worden gezamenlijk

Het plan is er om in de le  
week van september opnieuw 
een kursus zelfverdediging 
voor vrouwen te  starten. De 
kursus zal u it 15 lessen van 1 
uur bestaan. H ierin leren we 
een aantal eenvoudige tech- 
nieken waardoor je wat ze lf-  
verzekerder en zonder angst 
lastig gevalien te worden 0- 
ver straat du rft of je in eike 
andere m oeiiijke s itua tie  (bin- 
nenshuis o f buitenshuis) kan 
verweren. Om je deze tech- 
nieken eigen te maken is wéi 
veel oefenen (ook buiten de 
iessen) nodig. Daarom is het 
erg belangrijk zo weinig mo- 
ge lijk  te verzuimen omdat je 
dan al snel een achterstand 
zu lt hebben op je mede-kur- 
sisten.
De groep zal u it 14 vrouwen 
bestaan en kan pas met d it 
aantal starten. Hierop is nl. 
de prijs van de kursus geba- 
seerd en ook het oefenen met 
elkaar is p re ttige r ais de 
groep niet groter o f kie iner 
is. Mocht je belangstelling

Drinken...
Nee, we zulien■ het deze keer 
n iet hebben over 'Giaasje op 
laat je rijden ', de bekende 
waarschuwing tegen te  veei 
drinken. Maar wel w iilen we 
het hebben over de 'vocht- 
huishouding' in ons lichaam 
en over het e ffe k t van te 
weinig drinken op ons gestei. 
Fn dan hebben we het dus e- 
ven n ie t over aicohoi!
Wist ٧ dat het menseiijk 
lichaam voor meer dan de 
he lft u it water bestaat? En 
dat we dat vocht regelmatig 
moeten aanvuilen? Iemand 
van 70 kg bijvoorbeeld bevat 
40 lite r  water. D it water is 
nodig als bouwstof van de oei- 
len en als transportm iddel. 
(Het bloed zorgt voor het ver- 
voer van opgeloste ■voedings- 
deeltjes).
Eike dag verliest het lichaam 
ca. 2,5 li.ter vocht: door de 
uitademing, door uitscheiding 
van urine en ontlasting en 
door transp ira tie . Deze hoe- 
veelheid moet dagelijks a a n  
gevuid worden. G edeelte lijk 
doen we dat via het voedsei 
(in groente, f ru it  aardappels 
z it vocht) maar voor het 
grootste deei moeten we d it 
binnenkrijgen door te  drinken; 
en wel 1,5-2 li te r  per dag!
٧  moet maar eens opschrij- 
ven wat u op een dag drin،؛t 
en kijken of ٧ d it haalt! (1 
kopje=100cc en 1 gias 150cc). 
u  zou dus bijvoorbeeld kun- 
nen nemen: 4 kopjes ko ffie , 4 
kopjes thee, 3 bekers karne- 
melk, 1 glas vruchtensap, 1 
bord soep...(tja, frisdrank kan 
na tuurlijk  ook, maar het is 
wei een dikmaker!)
De reden dat we er a ltijd  zo 
de nadruk op ieggen is dat er 
zovee! kwalen voorkómen kun- 
nen worden door genoeg te 
drinken.
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Buurtkrant Hugo de Groot

ZELFHUISVESTI]
Vanaf ت juni 1985 is ؛٨  Am  أ -
sterdam een r^euwe woon- إ 
ruim teverordening van t
kracht. D it betekent dat er 
dan nieuwe regeis gelden 
voor de verdeling van de be- 
schikbare woonruim te in de أ  
stad. Zowel voor de woning- أ 
zoekenden ais voor de eigena- إ 
ren en verhuurders van W O -  ١ 
ningen v e r^ d e r t  er nogal إ 
wat. Globaai bieden de re  أ -
gel$ meer mogelijkheden aa^■ 
woningzoekenden cm ze if een 
geschikte woning te  vinden.
Enkele punten u it de nieuwe 
woonruimteverordening:
- Voor een groot aantal WO- - 
ning gelden weinig o f geen 
regeis b ij de toew ijz ing . Her- 
huisvesting heeft nauwelijks 
bemoeienis met deze woning- 
en. Het gaat daarbij om:

- woningen met één kamer.
- woningen met een kale 
huur onder ƒ 150,— per 
maan'd.
-' woningen m et een kale 
huur boven ƒ 427ر— per 
maand.
- woningen in de B ijlm e r- 
meer en' Gaasperdam.
Een woonvergunning is 
meestal nog wèl vereist.

-  Woningruil is v r ij.  Het 
moet wel gaan om een echte

- Het verschii tussen bene- 
den- en bovenwoningen is op- 
geheven. Ouderen en mensen ز 
met eén medische ind ica tie  آ 
voor een benedenwoning zul- ا 
ien wel voorrang krijgen b ij ؛ 
toew ijz ing door Herhuisves- ؛ 
ting  van woningen op de be- أ  
gane grond en de eerste ver- ١ 
dieping. Er zijn  afspraken ge- إ 
maakt m et de woningbouw- 
vereniging en het Gemeente-
i i jk  Woningbedrijf om d it ook
te doen. إ
- Alleenstaanden kunnen voor- أ 
taan ook in aanmerking إ 
komen voor een woning m et أ

ALMA BV
Lekker- aiies op de lange 
baan schuiven en de huurders 
m et loze' beloften aan het 
li jn t je  houden! D it' spei pro- 
beert ALM A BV, de eigenaar 
van zo'n 80 woningen in de 
Zaagmoienstraat, Kostverio- 
renstraat en -kade, met 'naar 
huurders te spele'n.
ALM A BV, o f beter de heer 
Goozen, heeft n ie t zo'n goe- 
de naam in de stad. N ie t' al- 
leen heeft d'eze BV contacten 
met andere minder goede 
huisbazen, z ij is ze lf ook re- 
de lijk  dw 'ster؛ Zo is er ook 
een ALM A II BV in oprich- 
ting, een 'Goozen Beheer', 
een 'Van Norden Beheer' (van 
Yvonne van Norden, zijn  pa rt- 
ner/medewerkster). Er zijn 
plannen om eens een zw a rt- 
boek te gaan schrijven over 
d it bedrijf. Mensen met in fo r- 
m atie kunnen d it na tuu rlijk  
kw ijt b ij het huureomité.
Maar gelukkig zijn  een 
groot aantal huurders er n iet 
b ij blijven z itten , z i j  z ijn  de 
vaak lange en moeizame 

's tr ijd  m et bun huisbaas be- 
gonnen om klachten verhol- 
pen te krijgen. Op d it ٢٢١٥'  
ment ioopt er 1ة  een rechts- 
zaak (geding) tegen ALM A 
van drie huurders. Op 28 ]' ٧؛ ٨  
om 14 uur precies is er een 
z itt in g  in het gerechtsgebouw 
aan de Prinsengracht. Beiang- 
stelienden zijn  welkcm ؛
Maar omdat d it eerste ko rt 
geding er nog niet toe geleid 
heeft dat ALM A de boel ein- 
de lijk  eens goed gaat aanpak“ 
ken, zuilen er binnenkort 
maar lie fs t meer dan 20 huur- 
ders voigen. En z ij kunnen 
zich gesterkt voelen door het 
fe it  dat ALM A begin juni de 
s tr ijd  met huurders in Zuid 
voor de rechter heeft verio- 
ren. Georganiseerde huurders 
staan sterk, dat b lijk t wei 
weer.

Ad van Heeswijk

REINILDAHUIS
Sinds 5 mei ؛s het Reinilda- 
huis gelukkig weer open voor 
onze tieners en jongeren. In 
verband met d it goede 
nieuws voor de buurt, heb ik 
laatst een gesprek gehad m et 
Lucy, de nu langst in dienst 
zijnde medewerkster er؛ met 
twee nieuwe m'edewerkers, 
Henk en Theo. In de t ijd  dat 
het Reinildahuis gesioten 
was, gingen de w iidste ge- 
ruchten door de buurt □،a. 
over jeugdbendes u it andere 
buurten die de boel geterror-i- 
seerd zouden hebben Lucv: 
”Flauwekul. Er is ^0ه ل آ  
sprake geweest van jeugdben- 
aes. W ij hebben gewoon wat 
probiemen gehad en deze zijn 
nu gelukkig opgelost.Het 
grootste probleem wat w ij nu 
hebben is het vinden van v r ij-  
w iiligers, vooral mensen die 
bereid z ijn  in de avonduren te  
draaien."
De openingstijden z ijn  nu ook 
wat veranderd, want de jon- 
geren vonden de maandaga- 
vond ongezeilig. De dinsdaga- 
vond b iijk t veel beter te zijn . 
De nieuwe tijden  z ijn : dins- 
dag van 19 to t 21 uur (tie - 
ners van 12 to t 16 . jaar), 
woensdag van 19 to t 23 uur 
(jongeren vanaf 16 jaar) en 
vrijdag van 20 to t '24 uur 
(jongeren vanaf 16 jaar).
I^enk, de tie n e rw ^k e r, w il 
graag vanaf 'september een 
tienerinioop organiseren na 
schooltijd  to t 17 a 18 uur 
met ta fe ltenn is  en nog wat, 
maar h ij kan het na tuuriijk  
m oe ilijk  in z 'n uppie doen. 
Tevens w ii h ij tijdens de eers- 
te twee weken van augustus 
vanuit 't  Trefpunt uitstapjes 
٧٥٥٢ de tieners organiseren. 
Daarvoor vraagt h ij ook v r ij-  
w illigers.
u  kunt zich melden b ij het 
Reiniidahuis, te l. 221171 of 
b ij 't  T refpunt, te l. 84247ت.

W illiam  Smvth
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ERHCIISVEST1NG
Een an d ^ e  woning? 
Zelf zoeken 
loont de moeite؛ 
Amsterdam geert u 
nu de ruimte: 
Meer mogelijkheden 
minder regelt. 
Herhuisvesting kan 
u op weg helpen 
Vanaf3 juni 1985 
heeft Amsterdam een 
nieuwe woonruimte- 
verordering
Hoofdkantoor, Van Reigersbergens،raat2 Tel. 806806
Bijkantoor Noord, Buikslotermeerplein 124
(tegenover gebouw Stadsdeelraad) ٢٠١ 349933

Tel. 682151Bijkantoor Oost, Molukkenstraat 74
Openingstijden kantor«!'. werkdagen: 8.30-12.00 uur 

woensdagavond: 17.00-19.00 uur
Telelonisch van 12.30-30.ة en van 13.30-16.45 ٧٧٢
Spreekuur Osdorp, Osdorppieïn 400 Tef 340464
(gebouw stadsdeelraad) dinsdagmiddag: 14.00-16.00 uur
Spreekuur Gouden Reaei, ^orte Prinsengracht91
met ingang van2 ؛٧١؛  dinsdagochtend:â.30-11.30 uur
Postadres: Postbus6050 1 005 EB Amsterdam

Lees het stokje ؟٨  dit blad.

ص Op3juni
gaat ة  ffiSfflS ا9ة

de nieuwe woon- 
ruimteverordening in.

Voorko^e 
informatie over deze 

aan- ٨^٥٠€ ®،gels 
vragen van folders 
kuntu opbellen.

 Inde maand ؛٧٨؛
is er een speciaal 

.telefoonnummer

36م5م1
(elke werkdag van 
12.00-16.00 uur).

drie kamers, wanneer de eige- 
naar de woning ze lf mag toe- 
w ijzen.
- Oe mogelijkheden om een 
urgentiebewijs te krijgen zijn 
uitgebreid. Mensen m in- 
stens twee jaar in Am ster- 
dam werken o f studeren (aan 
een un ive rs ite lt a f inste lling 
voor ^e rbe roep son de rw ijs ) 
kunnen nu ook. een urgentie- 
bewijs aanvragen. 2e hoeven 
dus n ie t meer ee؟ s  ̂ twee 
jaar in Amsterdam te  hebben 
gewoond. Voor mensen van 
60 jaar en ouder geldt nu dat 
z ij een urgentiebewijs 
kunnen aanvragen, als hun 
woning op een tweede verdie- 
ping o f hoger lig t  en deze 
nie t per l i f t  bereikbaar is.
- Voor woningzoekende die al 
 ٠۴ langer een geidig jaar ي2
urgentiebewijs hebben is nog 
het volgende, van belang. Als 
een- pa rticu lie re  eigenaar o f 
verhuurder u als kandidaat 
voordraagt voor een woning 
met een huur tussen de ƒ 
15□,-- en ƒ 427,-- per maand 
die n ie t te groot !s voor uw 
huishouden, dan w ordt a ltijd  
een woonvergunning verleend. 
Wie meer w il weten over de 
nieuwe regels en de m ogelijk- 
heden die er z ijn  om een (an- 
dere) woning te vinden, kan 
b ij Herhuisvesting terecht. 
Meer in fo rm atie  is ook te 
vinden in de folders van Her- 
huisvesting.
Voor algemene in lich tingen 
en het aanvragen van folders 
is in de maand juni een spe- 
c ia le te le foon lijn  geopend: 

ت050ل ة , bereikbaar elke werk- 
dag van 12.00 to t 16.00 ٧٧٢ . 
Ook kunt u te rech t op ons 
hoofdkantoor aan de van Rei- 
gersbergenstraat 2, te lefoon 
806806.



Buurtkrant Hugo de Groot

VAN THUN VERDEDIGT GEMEENTELIJK

HET ANTWOORD
De alternatieven die op het 
Tribunaal zijn  geboden war- 
den n ie t genoemd, het ge- 
m eentelijk  beleid w ordt to t 
bet u ite rste  verdedigd. In- 
houdelijk reageren werd dan 
ook niet zinnig geacht, maar 
helemaal n ie t antwoorden 
vond niemand eigenlijk ver- 
standig. 'Een open b rie f aan 
de burgemeester werd opge- 
steld en met meerderheid 
van stemmen goedgekeurd. 
H ier voigt de tekst:
"Beste burgemeester.
H a rte lijk  dank voor uw re-

DE PROBLEMEN VAN DE STAATSLIEDENBUURT ZIJN VDL- 
GENS HET AMSTERDAMSE GEMEENTEBESTUUR, وأ آ د  MON- 
DE VAN BURGEMEESTER VAN THIJN, NIET GROTER DAN 
DIE VAN ANDERE BUURTEN. DIT BLIJKT UIT ZIJN A NT- 
WOORD OP DE KLACHTEN VAN DE STAATSLIEDENBUURT 
WAARTOE, OOK AL IS DAT NIET ALTIJD  EVEN DUIDE- 
LIJK , OOK ONZE BUURT BEKOORT. DIE KLACHTEN WER- 
DEN IN DECEMBER VORIG JAAR VERWOORD TIJDENS 
HET STAATSTRIBUNAAL WAAR HIJ SCHITTERDE DOOR 
AFWEZIGHEID EN HARDHANDIG GEUIT TIJDENS ZIJN BE- 
ZOEK AAN DE BUURT ENK<EIE DAGEN L A ÏE R .

sternmingsplannen, onteige- 
ningsprocedures en am bte lij^ 
ke projectgroepen aan waar- 
om het aliemaal ^٠٠٨ ve rtra -

^٥ decs m ber 1984: de burgemeester
aktie op het S ta a ts trh u a a l. 
De snelheid waarmee deze is 
gekomen' s trek t u to t eer, e- 
venals de •kw alite it ٨^٧  de ar- 
gumentatie die u gebruikt, 
omdat z ij goed aangeeft hoe 
het gem eentelijk apparaat 
functioneert en een schooi- 
voorbeeld is van incompeten- 
tie . Het geheel bew ijst dat 
het g e id e n  S ta a ts tr ib ^a a l 
en het geveide vonnis nog 
n ie t aan kracht hebben inge

ging heeft opgelopen. Zo'n 
antwoord had de buurt ze lf 
ook wel kunnen bedenken. 
"D it krijgen we al jaren te  
horen al$ we b ij de gemeefite 
aankloppen11. Een/ander voor- 
beeld: Ook het argument dat 
voor ouderen met stadsver- 
nieuwingsproblemen er de 
w ijkpost is houdt geen $tand 
wanneer je weet dat er op 
diezelfde w ijkpost bezuinigd 
wordt.

]٨ een perscoiïferefttie gehou- 
den ££٢١ uur na d it bezoek 
zei de burgemeester in febru- 
ari met een reaktie op de 
klachten te komen. Op 15 
mei was het dan e indelijk  zo- 
ver. R ijke lijk  Iaat, ^ e t  als 
e*cuus de ziekte van één 
ambtenaar en volgens sommi- 
gen zeer strategisch gepland 
vlak voor de zomervakantie 
zodat er van aktievoeren 
toch niets meer te rech t zou 
komen.

Verbitterd
In een voor het eerst sinds 
tijden  weer eens rumoerige 
en spannende vergadering van 
de w ijkraad waarbij ook Ie- 
den van de Woongroep staa ts- 
liedenbuurt (die zich sinds de 
decembergebeurtenissen u it 
de w ijkraad heeft terugge- 
trokken) aanwezig waren, 
was de stemming verb itte rd . 
De overheersende mening 
was: "D it antwoord is de 
m oeite ٨^٧  het reagerer، niet 
waard".
Puntsgewijs behandelt Van 
Thijn alle klachten die op het 
Staatstribunaal naar voren 
z ijn  gekomen. B ij de klacht 
van bijvoorbeeld de zo traag 
verlopende stadsvernieuwing 
voert h ij aan de hand van be-
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jaargang nummer

wel gaede ontw ikkelingen wa- 
ren. De Buurtwerkplaats 
k r ijg t  hoogstwaarschijnlijk 
subsidie en het Verzorgingste- 
huis ٧٥٥٢ ouderen kom t er. 
Van Thijn zal waarsch ijn lijk  
voorlopig geen tweede be- 
zoek aan de buurt brengen. 
In zijn begeleidend schrijven 
deelt h ij mse "apen te  
staan voor sug،^esties van uw 
kant". Dan zal h ij nag wel 
wat geduld moeten hebben, 
ten hebben.
£ ٨ to t  s lo t: In de b r ie f staat 
du؛delijk dat "hel:, gevelde 
vonnis nog n ie t aan kracht 
heeft ing؛:؛boet". [ )at bete^ 
kent dat h ij □og steeds de 
kans loopt de buurt, te  ١٧٥٢- 
den uitgegooid als h ij op be- 
zoek kom t. Het vonnis houdt 
i-mmer5 ander andere een 
straatverbod in...

Pie Nieuwboer

we gaan er meteen wat aan 
doen?' De mensen hebben 
hun verwachtingen te hoog 
gespannen". Iemand anders: 
"H et Tribunaal heeft op 
langere te rm ijn ‘ zeker succes, 
je kan nie t verwachten dat 
het gemeentebeleid op korts  
te rm ijn  wordt gew ijzigd".

De conclusie van de WGOfï- 
hebben van de ge- '١٨؟" :groep 

meente niets te verwachten 
 en gaan het dus maar ملت،ق

doen. We verwachten wel dat 
de gemeente m eewerkt".

Dat meewerken zou dan be- 
staan u it het n ie t m oe ilijk 
doen over subsidies en bet be- 

schikbaar stellen van ruim tes 
voor a k tiv ite ite n.
Een ambtenaar aanwezig b ij 
de vergadering bracht enigs- 

zins tim ide  in dat er toch

boet. Het is voor de buurt na- 
tu u rlijk  erg m oe ilijk  ؛1? • 
reaktie  te  geven op de héhan- 
deling van de klachten, één 
uitzondering w illen w ij ech- 
te r maken; de maximale ■af- 
stand to t het kantoor van de 
Sociale Dienst is géén 180□, 
maar 1925 m eter."

N؛et mee eens
Een buurtbewoner die het er 
n ie t mee eens is: "Wat ver- 
wachten ze hou? Dat het he- 
le gem eentelijke beleid in - 
eens wordt omgebogen en dat 
ze zeggeri 'na tu u rlijk  jongens,' 
ju llie  hebben helemaal ge lijk .

TISlEEieEN 
STPAAnE

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

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

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

en ze doen het graag!
: ئ1= ذ

/m O /R a n iG W G fim /T iftO A m  2e Hugo de Grootstraat, t e91 50 84 .؛



Buurtkrant Hugo

FRED.HENDRIKSCHOOL 1هه JAAR
Het was weer even 1885 □p de Frederik 
Hendrikschool. Iedereen was gekleed in de 
s t ij l var؛ honderd jaar terug, w itte  schortjes, 
kriickebockers, petjes en gekleurde ballonnen 
gingen in Dptocht door de buurt: de school 
vierde zijn  100-jarig jubileum.
Op het van Oldenbarneveldtplein klonk het 
schoollied, waarna de ballonnen de lucht 
ingingen■. Toen begon het ware feest !  de ٢؛
school. !١٦ alle lokale؛) was de sfeer van 
honderd jaar geleden te proeven. □  kinderen ج
konden hoepelen, to llen , knikkeren, hinkelen, 
kaatsenballen enz. Na deze gezellige dag 
ging iedereen vermoeid maar voldaan weer 
naar huis!

s. Behang
V  voor de mooist(٧٠٠٢ de mooiste wand 

van Nederland
Frederiksplein 
(hoek Weteringschans)

tel. 24.41.55 Amsterdam
ي؛ي ي س أ؛؛ي؛:؛ي؛:؛:؛ي س;؛إ شي م م:ب ء ي ح م س -ب”ب



A*G؛SV>©au lov roon٧٠٠٢ al ٧١« 
AUTOSCHADE’!

vw AUDI DEALER • VERKOOP ٠ SERV!CE 

۶ •ONDERDELEN ٠ SPUITERIJ ٠ PLAATWERKERIJ 

و ٠  VERZEKERINGEN ٠ ™ANOIERINGE^ ٠
Donker Curtïusstr. 6 

tel . 869611

ي ءم -ء -ء د  r

ا ء ت و ق
Lod. V. Deysseistr. 77 HAARLEMMERWEG 337 

tel. 116715 teL 825785

DIVERSE SALADES E^ PATE

snackbar 
DE 2® HALTE

FRED. HENDRIKSTRAAT 51 TEL:845106

GEOPEND :
ALLE DAGEN VAN 1 1 - 2 4  UUR
ZATERDAG VAN 1 1 - 2 0  UUR

 Haarverzorgln̂؟
 voor ؛ا€ااا

haar ٧٠٠٢
maandags

g e s lo t e n

SALON MODERN
P.G. Kruisiriga, De O lercqstr. 24, te l. :120522

؛ -ق،د- م' أ ا-ا،اهت؛آل ^د'ء،هق-ا0محمء'ر1اا-ءحمكءصعماا£سم'ا.'\ءايامهأمهتي.ا ؛ -

TRP(/KveM؟v s ج  SBRyice ال
K00P4VÖMP



Buurtkrant Hug© de Groot

ZOMERAKTIVITEITEN
6-12  JAAR BUURTHUIS HET TREFPUNT

PRDGRAMMA:

5 aug. - gratis: f ilm  in sportzaal (14.00 -■ 16.00 uur)
6 aug. — fl.2,~ : A rtis (10.00 ■- 16.00 uur)
7 aug. - f l.3 ,- : D o lfinarium (9.30 - 17.00 uur)

و. ال 8 ■و -  gratis: Circus Elleboog op het van Beuningenplein.
و  aug. - fl.1,50 M aa ltijd  maken ل.00 - (ه (uur ل 7.00

12 aug. - gratis: 'Gaasperplas (10.00 - 16.00 uur)
13 aug. - f l.2 ,-  : Spelletjes in Amsterdamse Bos ( 11.00-17.
14 aug. - f l.3 ,-  : Flevohof uitstapje (9.30 - 17.00 uur)
15 aug. - f l . 1 . - : Speurtocht in buurt ( 14.00-17.00 uur)
16 aug. - gratis: Slotfeest

Kinderen moeten zich vantevoren opgeven b ij uitstapjes F levohof/D o lfinarium 
het programma Veranderen; begin ju li worden de de fin itieve proqamma’s ؛ آت ؛٨ kan nog ٤٢ 

' - .op schooi uitgedeeld

S gevraagd voor vakan tieaktiv ite iten  van 5-16 augustus.؛;VRIJWÏLLIC،{ST)EF 
w ؛س illen helpen ٨^ hebben om mee te gaan met uitstapjes ؛■؛,٨ We zoeken mensen die 

de ak tiv ite iten . Voor in fo rm atie  buurthuis 't  Trefpunt bellen en ٧^٢٦ het voorbereiden
84.24.7.3. : .vragen naar I..İ i. Te l

enkele plaatsen ope؛■؛- 'Voor ■zich opgeven/bellen naar 
meer in fo rm atie  (kosten, ve r- de Reiger, 84.56.76. 
trek  ete. en opgaaf) kunt ٧

UITSTAPJES
Buurthuis de Fïeiger en 't  
T refpunt organiseren voor ■٥٧- 
dere buurtbewoners/sters 
weer de zomeruitstapjes. 
Woensdag ت داز1ل  Planetarium, 
programma Galley's komeet. 
Donderdag 11 ju li Zandvoort. 
Woensdag 17 ju li A rtis. 
Woensdag 24 ju li Marken. 
Woensdag 7 augustus ه ة0ا - 
toch t naar de Avifauna. ^ ٥٢١- 
dag 18 augustus naar het Am- 
sterdamse bos. Er zijn  nog

LICHT EN LUCHT nodige vermaak gezorgd.
Het dagkamp wordt gehouden 
d it jaar van 8 ju li t /m و 2  ال - 
gustus. De kinderen kunnen 
ر1,2 o ئ f 4 weken ' ٢١ ؛  . De 
kosten zijn  per kind per week
ƒ35,"
Voor verdere in fo rm atie  en 
kunt ٧ ■bellen met Mieke 
Simons, te l: 7 و2.آلاةق  (na 19.00 
uur) of Dineke van !.eeuwen, 
te l: 162112 (na 16.00 uur)

teruggebracht.
Het kamp wordt gehouden in 
de Kennemerduinen, v lakb ij 
de speelvijver het Wed. Daar 
staan op het- Koevlak -één 
van de mooiste speelterreinen 
van de Kennem erduinen zes 
grote tenten. . H ierin wordt 
ook b ij slecht weer voor het

v ؟،١٦ ^ ^ ie r e c r e a t ie  'L ich t 
Lucht' afdeling Chassé organi- 
seert ieder jaar in de zomer- 

vakantie een dagkamp voor 
12 jaa r. ٧ ٨٦ kinderen van 4 

Gedurende vier weken worden 
per .؟de kinderen 's morgen 

bus opgehaald en 's avonds 
weer naar hun opstapplaats


