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VOORWOORDREDAKTIE
Cor Bergveld, Ineke Berg

veld, Ivo Denisse, Hans Hart

man, Aleid Horjus, Pie 
Nieuwboer, Tiny Mayer, Fen- 

ny Schouwink, Wim Stevenha
gen, William Smith

Redaktieadres
Lod. Tripstraat 6 F 

redaktietelefoon: 82.46.60

Verspreiders
Richard, Ton, Anneke, René, 

Willem, Marianne, Judy, Hen
drik, Jan, de heer Lensen, re- 
daktie

Foto’s
MACRO, Cor, Jan.

Oplage
5.500 exemplaren

Advertenties
Tarief: ƒ  200,- per hele pagi
na. Inlichtingen bij de redak- 

tie

Druk
Dijkman

Kopij
Kopij voor het volgende num
mer moet vóór 9 februari 

binnen zijn op het redaktiea

dres of één van de buurthui
zen. De volgende krant ver
schijnt op 21 februari.

Beste lezers,
Over een maand komt er een 

nieuwe krant voor de hele 
Hugo de Groot- en Staatslie
denbuurt. ' De buurtkrant 
houdt dan op te bestaan. Het 
nieuwe blad is een fusie van 

de Buurtkrant Hugo de Groot 
en de Wijkkrant.
Redakties en medewerkers 
van beide bladen zijn het er 
in grote lijnen over eens dat 

zo'n nieuw blad kans van 

slagen heeft.
Veel moet in de komende 
weken nog nader uitgewerkt 

worden, maar vaststaat dat 
deze nieuwe groep van bewo

ners uit de Hugo de Groot- 
en Staatsliedenbuurt staat te 
popelen om voor u een krant 

te maken die minstens zo 
aantrekkelijk is als de afzon
derlijke bladen van weleer.
We hebben een experimen- 
teerfase van 4 maanden ge-

Sterrenwacht 4

Bilderdijkstraat 17 0

Buurtagenda 8
Nieuwbouw Lod. Trip 10 

Oppascentrale

Verhuist het APG? 12 
Sloop De Liefde

pland. Daarna moet het lopen 
als een trein. Beide redakties 
zeggen dit gezamenlijk te 
kunnen en te willen en heb

ben het financieel voorgere
kend. De wijkraad moet er 
nog in toestemmen, het re- 

daktiestatuut goedkeuren en 
beslissen of er advertenties 
in geplaatst mogen worden 

(de nieuwe redaktie is voor
stander van het opnemen van 

advertenties).
Met dit nieuwe blad is het 

voorstel uit de Staatslieden
buurt dat mensen van de 

buurtkrant zich bij de wijk
krant mochten aansluiten van 

de baan. Er komt iets nieuws 
op basis van gelijkwaardig

heid van beide partijen. Twee 

mensen konden zich niet 
verenigen met de gang van 

zaken en haakten af. Wij be
treuren dat.

De redaktie

Inhoud

Uitstel nieuwbouw 1 3
Sloop badhuis

Belasting 1 4

Zit er een kat in de 
glasbak? 1 6

Huurverlaging

Naam
Suggesties voor een naam voor de nieuwe 
krant zijn welkom en kunnen worden ingele- 

verd op het redaktieadres. Beloning voor de 
leukste vondst: een fles lekkere wijn.

Hugenootje
Wie wil mij bijles geven in algebra voor mijn 
electronicacursus (eventueel tegen kleine ver
goeding). Gaarne contact opnemen met Bar- 
ron H .R ., Herman, le Kostverlorenkade 18", 
tel.: 86.93.73.

BUURTCAFÉ

O
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Buurtkrant Hugo de Groot

KIJKERS MAKEN, STERRE
De Kop van Jut als observatie

meer terug voor de draai
bank, de beitels etc.'

Spierballen
Als je eens in de twee weken 

een avond hard aan 't werk 
gaat, dan ben je voor de 

bouw van je eigen spiegelkij- 
ker ongeveer een jaar bezig. 

Met het slijpen en polijsten 

van de optische spiegels kun 
je spierballen kweken. Veer
tig tot tachtig werkuren gaan 
in dit karwei zitten. Zo'n 
spiegel moet 400.000-ste van 
een m ilimeter nauwkeurig 

zijn. De koelkast ligt vol van 
in de maak zijnde spiegels.

Theorie
Naast het bouwen van kijkers 
wordt ook aan de theorie ge
werkt. Regelmatig worden le

zingen over de ruimte in het 
collegezaaltje gegeven. De 
muren daar laten ons het 

zonnestelsel in m iniatuurfor
maat zien. Kortgeleden was 

er een lezing over de midden 
in de belangstelling staande 

komeet Hailley. Niemand van 
de vereniging zat in het spe
ciale vliegtuig om deze ko
meet te bezichtigen 'Geldver
spilling, volgens de voorzitter 

'men wist van te voren dat 
beslist niet meer gezien kon 
worden dan vanaf de aarde 
met een gewone kijker.

Tunesië
De komeet, een soort ijs

klomp die eens in een 
mensenleven voorbij komt, 

zal ongeveer 25 april a.s. in 

omgeving Tunesie duidelijk 
waarneembaar zijn. Aanlei
ding voor de man achter de 
tikmachine van de vereniging 
om z'n biezen te pakken en

De naam M ACRO wordt vaak 
verward met de 'kruidenier' 
MAKRO. Zodoende weet Ad 
van Graas, voorzitter van de 
vereniging voor kijkerbouw, 
sterrenkunde dat de langlauf- 
ski's in de aanbieding zijn. Ik 

had een gesprek met hem. 

M ACRO staat voor Meervou
dig Amateur Centrum Ruim 

de rechten. Hun interesse 
voor het heelal is gemeen
schappelijk.' De kijkers wor
den door hen zelf gemaakt. 
In het gebouw zijn alle tech
nische facilite iten daarvoor 
aanwezig. 'Een nieuwe kijker 

kost al gauw meer dan ƒ

10.000,-. Wij gebruiken mate
riaal uit containers en ander

tewaarneming Onderzoek. De 
vereniging heeft zijn onderko

men in de oude Plansius- 
school, Nieuwe Teertuinen. 
Posters van onze aarde, ster
ren en planeten sieren de mu

ren. Hoe anders ziet onze he

mel eruit dan wij met het 
blote oog kunnen waarnemen!

Twee linkerhanden
De vereniging is 16 jaar gele
den opgericht en telt momen
teel ongeveer 150 leden. 'Van 

stratemakers tot meester in

tweede hans materiaal.' Ook 
weerkundige instrumenten 
worden er gebouwd. Mijn 

reaktie dat technische kennis 
voor het maken van dit soort 

'verfijnde apparatuur een ver

eiste is, wordt bestreden. 
'Ook mensen met twee linker

handen zijn welkom. Er is a l

tijd iemand die je helpt. 3e 
zou kunnen zeggen dat je dan 
na een jaar een soort 
L.T.S.-opleiding hebt doorlo

pen. De twintig vrouwen van 
de vereniging deinsen niet
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twaalfde jaargang nummer een

KIJKEN
nt

daar zijn kijker op te stellen. 
Binnen de vereniging is er 
geen interesse voor de astro
logie. 'Een waarheid als een 
koe', is hun geloof. 'Het feit 

dat je op het platteland bent 
geboren en opgetogen en 
waarschijnlijk koeien voor je

• raam ziet, zegt meer over 
wie je bent dan de astrologi
sche betekenissen. We bedrij

ven semi-wetenschap.

Heldere hemel
Voor het bewonderen van on
ze sterren is een heldere 
sterrehemel en een donkere 
omgeving nodig. Met wolken 
zie je niets. Een heldere ster
rehemel betekent in de win
ter helaas koude nachten. 
Wat dat betreft is sterrekij- 
ken een rotsport. Amsterdam 

had tot voor kort geen volks- 
sterrenwacht; een observatie
punt voor het publiek. 'De 
stad kent weinig donkere 
plekken die daar geschikt 
voor zijn.' Gelukkig zat Ad

van Graas in de commissie 
voor de bouw van het Mar- 
canti-complex. De landschaps

architect wilde op de 'Punt' 
een v kunstwerk met palen en 
de voorzitter zag zijn kans 
schoon. 'Kunnen we niets 
met die palen doen?' De 
droom werd werkelijkheid.

Donker
De palen die er nu staan die
nen kunst en -(sterre)weten-

schap. Op de kleinere pilaren 
kun je de spiegelkijker plaat
sen, op de grotere de lensen- 
kijker. 'De Kop van Ju t is 
daarom geschikt als observa
tiepunt, omdat het rondom 
het water ligt. Voor amster- 

damse begrippen is het er 
donker. Er staan slechts twee 

lantarenpalen op de hoeken.' 

Het unieke observatiepunt is 
bedoeld om leken bekend te 
maken met de materie. Ook 
de nieuwsgierige huisvrouw 
moet de kans hebben eens 
door de kijkers te gluren.

Kijkdagen
Op woensdagavond bij helde

re sterrehemel zijn vanaf
20.00 uur een paar leden met 
hun kijkers aanwezig. Ieder
een is dan in principe wel
kom om de twinkelende ster

ren van 'dichtbij' te aan
schouwen. Daarna wordt een 
toelichting in het centrum 
zelf gegeven. Ze hebben er 

helaas nog niet vaak kunnen 
staan. 'Vaak wolkjes op 
woensdag' Je kunt a ltijd even 
bellen of de sterrehemel hel
der genoeg is. Tel.: 23.87.17.

Aleid Horjus
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Het was het buurtopbouw
werk van buurthuis de Reiger 

ter ore gekomen dat de hu
ren van een aantal woningen 
in de Gillis van Ledenbergh- 
straat tamelijk hoog lagen. 

Met behulp van het boekje 
"Huurprijzen van woonruimte 

1984" van het ministerie van 
Volkshuisvesting werden de 

punten van de woningen 
geteld van twee bewoners.
En wat bleek: in beide geval
len berekenden we een huur

prijs die aanmerkelijk lager

HUREN
lag dan de huur die op dat 

moment werd betaald. Het 
huurverlagingsformulier werd 

ingevuld en opgestuurd naar 
de huisbaas, die niet accoord 

ging met de voorgestelde 
huurverlaging, waarop de 
huurcommissie werd ingescha
keld om de zaak te beoorde-, 
len.
D it was in maart 1984. In ok

tober 1985 (!) kwam de u it

spraak: de huren werden met 
resp. ƒ  80,— en ƒ  60,— ver
laagd. D it gebeurde met te
rugwerkende kracht vanaf 
maart 1984.

Mocht u de punten van uw 
woning eens willen tellen om

dat u vindt dat u toch wel 
veel huur betaalt, dan kunt u 

het boekje met de puntentel
ling verkrijgen bij ondergete
kende.

Alex van Goethem, 
tel. 84.56.76.

POES
"Geen glas in deze 
bak gooien (er zit 
een kat in)."

Een papiertje met 

deze tekst, ge

plakt op de glas
bak op het Hugo 
de Grootplein, was 

aanleiding voor de 
grootscheepse red

dingsactie, die op 
10 januari jl.

plaatsvond om dit 
armzalige dier uit 
de scherven te ver
lossen.
Politie, brandweer 
en dierenambulan
ce rukten uit naar 
de bewuste plek. 
Gegluur met zak
lantarens door de 

gooigaten van de 
bak en lokklanken 

om de poes tot m i
auwen te bewegen 
leverden echter 

niets op. Niets te 
zien, niets te ho
ren. Misschien had 

de kat de vlijm 
scherpe glasscher

ven niet overleefd 
of was hij zwaar
gewond.
Nieuwsgierige om

standers reageer

den zeer verschillend op het gebeuren. Een dieren

liefhebber aan het woord: "Ach, wat zielig! Die 

moet er ingegooid zijn, zo'n beest kruipt er nooit 
uit zichzelf in. Diegene die dat doet zou ik zo kun

nen wurgen". O f juist een reaktie als "Mensen la
ten ze soms creperen en voor zo'n beest is heel de 
stad in rep en roer". Of gewoon een nuchtere reak

tie als "Ach, d'r zit vast geen kat in: het is vast

een van de omwo

nenden geweest 
die dat briefje 

heeft geschreven, 
iemand die het la
waai van het gooi
en smijtwerk in de 

bak zat is". Een 
glasbak is immers 

een heerlijk mid

del waar je door 

met volle kracht 

flessen in te wer
pen wat van je in
gehouden agressie 
kwijt kunt raken. 
Intussen waren de 
brandweermannen 
een behoorlijke 
tijd bezig om de 

bak aan de zijkant 

open te zagen; de 
vonken vlogen er
af. De spanning 
steeg ten top. Wel 

of geen poes??... 
Eindelijk was de 
bak zover gemo
lesteerd dat naar 
binnen gekeken 
kon worden. En ... 

MISPOES!! ... geen 
kat te zien. Ai 
met al een dure 
grap voor de ge
meente!

Aleid Horjus



Buurtkrant Hugo de Groot

BILDERDIJKSTRAAT 17:
EEN SCHOOL VOORBEELD VA

Vijf jaar geleden, op de gedenkwaardige kroningsdag 30 april 
1980, werd het pand Bilderdijkstraat 17 stilletjes gekraakt. 
De hele buurt had toen al maandenlang moeten kijken naar 
het bord voor het raam "Te koop: 3 luxe 2-kamerflats, vanaf 
ƒ  165.000,-." Twee en een half jaar eerder, in 1978, was het 
hele pand voor ƒ  95.000,- gekocht door "Budget Rent a 
Flat", die het diezelfde dag weer voor een ton meer doorver
kocht aan de aannemer A. Kops, die voor Budget werkte. 

Waarschijnlijk zat de man in de schulden, maar in ieder ge
val begon hij in zijn vrije uurtjes het pand op te knappen. 
Oorspronkelijk stucadoor van beroep maakte hij alles prach
tig wit, zette er keukens en badkamers in en legde centrale 
verwarming aan. Het geheel getuigde niet van een overweldi
gend vakmanschap, zelfs het stucwerk niet, maar daarover 
later.

Ik praat met Wessel, Annet 
en Martin, de laatste een be

trokken buurman. We zitten 
in de vroegere winkel bene

den in het pand, een stukje 
huis waar Kops duidelijk nog 
niet aan toe was gekomen 
voordat de kraak plaatsvond, 
behalve, alweer, het stuc
werk, dat er helaas u itziet 
alsof het ieder moment naar 
beneden kan vallen. Een 
kleine ruimte, zo te zien. 

Van buiten lijkt het pand 
heel wat, maar omdat het 
schuin naar links loopt b lijft 
er een niet al te ruime twee
kamerwoning over (40 m2). 

Een schandaal dat er zoveel 
geld voor werd gevraagd.

Huilerig
"Een duidelijk speculatiepand. 
Volgens de normen van het 
GDH zouden de woningen op 
zijn ergst driehonderd gulden 

per maand op moeten bren
gen, en dat terwijl de eige
naar, toen wij aanboden huur 
te betalen, het lef had dui
zend gulden per etage te vra

gen!"
Wel even leuk om te vertel
len is dat na een eerder arti

kel in de Buurtkrant in 1982 

Kops daarop reageerde met 
een op nogal huilerige toon 
gestelde ingezonden brief vol 
spelfouten, waarin hij zich
zelf afschilderde als de ver
moorde onschuld. "Misschien 
is hij inderdaad domweg ge
bruikt door speculanten die 
geld van hem kregen maar 

zeker weten doen we het

niet, hij kan natuurlijk ook 
een spelletje hebben ge
speeld."

In 1981 wonnen de bewoners 
een kort geding dat Kops te
gen hen had aangespannen 

wegens huisvredebreuk (!). 
Ook in hoger beroep gaf de 

rechter hen gelijk. "Toen ‘ 
werd het vier jaar lang erg 

rustig tot vorig jaar. Kops 
verkocht het pand aan de 
heer Voorma, met in het 
koopcontract de clausule dat 
het pand binnen zes maanden 
leeg opgeleverd zou moeten 

worden... de Huidenstraattruc 
dus, want vervolgens daagde 
Voorma Kops voor de rechter 
om hem te dwingen het kon- 

trakt na te komen en lag er 
binnen de kortste keren een 
ontruimingsbevel op de 
stoep." Binnen veertien dagen
eruit. Weer een ontruiming in 
onze buurt?
Gelukkig liep het goed af.
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SPECULA TIE
Een van de bewoners spande 
op haar beurt een kort ge
ding aan tegen Kops, omdat 
er vermoedens bestonden dat 
de heer Voorma en de heer 
Kops elkaar zeer goed ken
den, en zelfs voor hetzelfde 
bedrijf werkten: Budget Rent 
a Flat, intussen herdoopt tot 
Centrum BV. Tijdens het kort 
geding was de advocaat van 
Voorma zelfs zo stom (of eer- 

lijk?)om toe te geven dat 
niet Voorma, maar Centrum 
BV de werkelijke belangheb

bende van het pand was en 
dat de man slechts* als 

stroman in het geheel was 
gebruikt.

Miskoop
De bewoners hadden zelfs 
een mooi schema opgesteld 
waarin de vermoede banden 

tussen verschillende BV's, 
Voorma en Kops werden u it

gebeeld. (Die BV's hielden 
zich waarschijnlijk ook nog 
bezig met andere onfrisse 

zaakjes, zoals zwart ge!d en 
belastingontduiking, maar het 

gaat te ver om daar nu op in 

te gaan).
De president van de recht

bank gaf de bewoners gelijk. 
En nu? "Het zou een oplos
sing zijn als de gemeente het 
pand van Centrum BV koopt. 
Er is al over onderhandeld en 
een bod gedaan van ƒ

40.000,- voor het hele pand 
(volgens de prijs van Kops: ƒ
165.000,- per etage! red.) 
maar daar werd niet op inge
gaan." Dat is toch ook wel 
heel erg weinig? "Het is op 
waarde getaxeerd. Er is 
namelijk van alles mis aan 
dit huis. Behalve dat de ver
bouwing zeer slecht is uitge

voerd: de cv-installatie deug
de niet zodat we zelf stook- 

kanalen voor gaskachels heb
ben moeten leggen en de ge- 

stucte plafonds vielen naar 
beneden, zijn de fundamenten 
slecht, vallen de erkers er. 

bijna af, lekte het dak (zelf 
gerepareerd) en tochten de 

ramen." Door het te kraken 
zijn potentiële kopers dus be
hoed voor de miskoop van 
het jaar.

Niet lekker
En als een particulier het 
koopt? "Een eventuele koper 
zou dan toch binnen de kort
ste keren met aanschrijvin
gen van Bouw- en Woningtoe

zicht zitten, dus die bedenkt

zich wel twee keer. Boven
dien zitten wij er dan nog 

steeds in.
Het enige wat er nu voor ons 

opzit is druk uit te oefenen 
op de gemeente. We moeten 
zo snel mogelijk van die Cen
trum BV af, dat zijn niet 
echt lekkere jongens. Mis-, 
schien biedt de onlangs in 
werking gestelde Leegstands- 
wet perspectieven om deze 
woningen weer aan het distri
butiesysteem toe te voegen. 
En dat is toch' de bedoeling 
geweest van de kraakbewe
ging, om ervoor te zorgen 

dat er over tw intig jaar in 
Amsterdam nog betaalbare 
huurwoningen zijn."

Pie Nieuwboer
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Buurtkrant Hugo de Groot

Zowel in buurthuis de Reiger, 

als in buurthuis 't Trefpunt 
zijn er nog steeds nieuwe 
vrijwilligers nodig. Hieronder 
volgt een overzichtje voor 
welke taken er zoal nog men
sen nodig zijn. Ook als u iets 
w ilt doen, maar nog n ie t'zo  

precies weet wat u w ilt 
doen, vraag dan bij een van 
de teamleden meer informa
tie.
- Kantoordienst Reiger, ont
vangst van mensen.

Bardienst Trefpunt, ont
vangst van mensen.

Publiciteitsgroep: maken 
van mededelingenbulletin, ma

ken van affisches.
- Gespreksgroep voor oude
ren, mee begeleiden.

- Koken of hulp bij het koken 

voor de eetclub voor ouderen.

- Naai- en breilessen voor 
buitenlandse buurtbewoners.

VARA
De door onze afdeling georga
niseerde kienmiddag t.b.v. de 
VARA speelgoedaktie, welke 
werd gehouden op 24 novem
ber 1985 in het ontmoetings
centrum 'De Koperen Knoop', 

Van Limburg Stirumstraat 
119 te Amsterdam is een suk- 
ses geworden. We hebben de 
bezoekers kunnen meedelen, 

dat de middag een nettobe
drag van ƒ  4.337,65 heeft op
gebracht. D it sukses is mede 
te danken aan uw medewer

king door deze middag aan te 
kondigen in uw blad. We ho

pen ook in de toekomst op 
uw medewerking te mogen re

kenen. Menende, dat u deze 

kennisgeving op prijs stelt, 
verblijven wij, hoogachtend, 
namens het bestuur van de 
afd Asd. Oud-West/centrum. 

de secr. C .A. Goldstein, v. 
Ostadestraat 18'" 1072 SX 
Amsterdam, tel.: 73.86.34.

1 GEVRAAGD
- Taallessen voor buitenland

se buurtbewoners.
Peuterspeelzaal: opvang 

van peuters, meespelen.

- Sport en andere aktivitei- 
ten voor tieners.

Kinderaktiviteiten vooral 
op maandagmiddag.
Ook worden er vrijwilligers 
gevraagd voor aktiviteiten 
die één keer of een paar 

keer per jaar plaats vinden. 

Voor informatie: tel.: 
84.56.76 of tel.: 84.24.73.

EETCLUB
Wie heeft er belangstelling 
voor de kookklub in buurthuis 

de Reiger? Wij willen een 
kookklub = eetklub samenstel
len om meer te leren koken 

dan de gewone hollandse pot. 
Het liefst leren van elkaar, 

of samen wat proberen uit 
een kookboek. Als er mensen 
mee willen doen die buiten
landse gerechten kunnen ko
ken, dan graag. Maar gezel
ligheid staat ook voorop. We 
willen het liefst beginnen in 
januari. Als u zich op w ilt ge
ven, bel dan even naar buurt
huis de Reiger (84.56.76) en 

laat uw adres en telefoon
nummer achter. Ik neem dan 

kontakt met u op.
Gerrit van der Velden

HOBBYCLUB
In buurthuis De Reiger is ie

dere woensdagavond van
19.30-22.30 uur een teken-, 

schilder- en hobbyclub. Er 
kunnen nog 3 a 4 mensen bij. 
Ook wordt er les gegeven in 
inlegwerk (fineer). Kosten 
kontributie per keer ƒ  1,50 
tel.: 84.56.76.

KINDERSPULLl
Voor de 15e keer alweer!!!

U kunt kinderkleren, speel
goed, babyartikelen, fiets- 
stoeltjes enz voor leuke lage 
prijzen komen kopen op 
maandag 3 maart van
09.30-11.30 uur in buurthuis 

't Trefpunt, 3e Hugo de 

Grootstraat 5. Als u ook iets 
w ilt verkopen, voer dan zorg
vuldig de onderstaande spelre

gels uit, dat bespaart ons erg 
veel tijd.
- Alleen schone, mooie en he
le spullen en geen echte win- 
terspullen. Gezien de enorme 
hoeveelheid spullen, zullen 
we heel kritisch zijn.

- Op ieder artikel stevig een 
papiertje bevestigen met uw 
naam, de prijs (zo laag moge
lijk) en eventueel de maat.

- Alles wat opgehangen kan 
worden aan een hangertje in-

VOS-KURSUS
In januari 1986 willen we 
weer van start gaan met een 

VOS-kursus. VOS betekent 

Vrouwen Oriënteren zich in 
de Samenleving. Wat doe je 
in de VOS? In de VOS bepaal 
je met elkaar de inhoud van 

de kursus; praat je met el
kaar; luister je naar elkaar; 
krijg je meer zelfvertrouwen; 
doe je nieuwe kennis op; 

maak je nieuwe kontakten. 
De VOS is er voor vrouwen 
van alle leeftijden. De kursus 
bestaat uit 12 bijeenkomsten 
en kost ƒ  30,-. De kursus 
wordt gegeven op de donder

dag van 9.30-12.00 uur. Ben 
je geïnteresseerd, bel dan 
naar Anja Hoogland, tel.: 
27.04.78 of naar het buurt

huis 't Trefpunt, tel.: 
84.24.73 of ga even langs. A- 
dres: 3e Hugo de Grootstraat
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ESMARKT
leveren (dat krijgt u later 

weer terug).
- Alles in een doos en daarop 
uw naam, tel.nr., bank- of gi
ronummer en of uw niet ver

kochte spullen wel of niet 
naar een goed doel mogen.
- Dit inleveren op vrijdag 28 
februari van 09.00-10.30 uur.
- Uw niet verkochte spullen 

kunt u alleen op dinsdagmor
gen 4 maart weer ophalen 
tussen 09.30-10.30 uur. Wat 
dan niet opgehaald is, wordt 

daarna meteen weggebracht.
- Voor eventueel zoekgeraak

te spullen zijn wij niet ver

antwoordelijk.
We hopen dat het weer een 

succes wordt, dan kunnen we 
het in het najaar weer doen. 

Tot ziens op maandag 3 

maart!!
Ineke Hupkes, tel.: 12.08.95

5. Kun je niet op deze dag, 

maar wil je wel een kursus 
volgen, bel dan voor informa
tie over kursussen elders in 
Amsterdam, Henny de Swaan, 
tel.: 23.91.90.

REUNIE
Op zaterdag 1 maart 1986 
houdt de Van Houweningen- 
mavo aan het Fred. Hendrik- 
plantsoen 7a een reunie naar 
aanleiding van het 60-jarig 
bestaan. Alle belangstellen
den kunnen inschrijven door 
overmaking van ƒ  15,- op gi
rorekening 4646161 t.n.v. 
Stichting "Elsje van Houwe- 
ningen" met vermelding van 
uw naam, adres, postcode, 
plaats en studieperiode. Voor 
verdere informatie is de 
school bereikbaêr onder tel.: 
84.35.82.

UITNODIGING
Leerlingen en leerkrachten 
uit de eerste en tweede klas
sen van Scholengemeenschap 

Centrum Oud-West nodigen u 
uit om donderdagavond 30 ja
nuari een kijkje in hun school 
te komen nemen.
Wat is er te doen?

Leerlingen uit de eerste klas
sen stellen het werk dat zij 
gemaakt hebben tijdens het 
project 'Voeding' tentoon. U 
kunt genieten van hapjes en 
drankjes verzorgd door leer
lingen uit het eerste jaar, 
luisteren naar levende mu
ziek, een waarzegster raad

plegen of uw geluk beproeven 

met het Bingo-spel. U kunt 
de door onze leerlingen ont

worpen schoolstickers bekij
ken. Op deze avond zal ook 
bekend worden gemaakt wie 
de winnaar is van deze stick- 
erwedstrijd. Bovendien kunt u 

een kansje wagen in een wed
strijd in allerlei spellen, geor

ganiseerd door leerlingen en 
leerkrachten uit het tweede 
jaar. De opbrengst van deze 
aktiv ite it zal gebruikt wor
den voor de bekostiging van 

het tweede jaars project 
'Sport'. De winnaar van de 

wedstrijd wacht een fraaie 
prijs, vergeet dus niet een 
wedstrijdformulier op deze a- 

vond te kopen!
Aanvang: 19.30 uur. Sluiting:

21.00 uur. Scholengemeen
schap Centrum Oud-West, 3. 

van Galenstraat 31, Amster

dam

BUURTHUISAKTIVITEITEN
Bij een aantal aktiviteiten 
van de buurthuizen Reiger en 
Trefpunt is er nog plaats 

voor nieuwe deelnemers. Het 
zijn:

- Gymnastiekgroep voor vrou
wen boven de 40 jaar; 
dinsdagochtend van
9.30-10.30 uur in buurthuis 
de Reiger. Kosten ƒ  56,- per 
4 maanden.

Gymnastiekgroep op 
woensdagochtend van 10.00 -
11.00 uur in buurthuis 't Tref
punt. Kosten ƒ  13,50 per 
maand.

- Aerobic dance in buurthuis 
't Trefpunt op dinsdagmiddag 
van 14.00 tot 15.00 uur. Kos
ten ƒ  13,50 per maand.
- Kook- en eetgroep op maan
dagavond van 16.30 tot 20.00 

uur in buurthuis de Reiger. 
Kosten ƒ  6,50 per keer.
- Naailes op woensdagavond 
in 't Trefpunt. Start 18 febru
ari. Opgeven voor 10 februa
ri. Kosten ƒ  60,- voor 10 les

sen.
De buurthuizen de Reiger en 
't Trefpunt organiseren een

groot aantal aktiviteiten voor 
mensen van allerlei lee ftij

den. Van peuterspeelzaal tot 
gespreksgroep voor ouderen. 

Als u hierover iets meer wilt 
weten vraag dan onze pro- 
grammafolder. Buurthuis de 

Reiger, Van Reigersber- 

Reiger, Van Reigersbergen- 

straat 65, tel.: 84.56.76. 
Buurthuis 't Trefpunt, 3e Hu- 
go de Grootstraat 5, tel.: 
84.24.73.

BUURTBUS
Alle buurtbewoners vanaf 55 
jaar kunnen van de buurtbus 
gebruik maken voor een rit 
binnen het gebied 't IJ, Dam

rak, Leidseplein en Markthal
len. Hiertoe kunt u de dag 
voordat u w ilt worden ver
voerd bellen met de meld- 
post: 22.08.97. De prijs van 
een enkele rit bedraagt ƒ 
1,50. Voor meer informatie: 
wijkpost voor ouderen, Van 
Boetzelaerstraat 49, tel.: 
84.43.52.



Buurtkrant Hugo de Groot

NIEUWBOUWPERIKELEN
ER IS ALTIJD WEL WAT TE MOPPEREN...

Wonen op een oude, tochtige 
woning is een voortdurende 
bron van eliende en ergernis. 
Maar als je bel stuk is, kan 
je visite tenminste gewoon e- 
ven roepen of een steentje 
tegen de ruit gooien.
Als je in zo'n dubbel-glas-gei- 

soleerde woning aan het 
plantsoen zonder bel zit, 

omdat die er nog niet op zit, 
dan breng je de feestdagen in 

grote eenzaamheid door. De 
visite gaat na een kwartier
tje roepen maar weer weg.
De PTT doet ook een duit in 
het zakje: geen telefoonaan
sluiting. "Maar mevrouw, ie-
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dereen heeft daar toch een 
briefje over gehad?" Mooi 
niet. En m'n buren ook niet. 

Toen de nieuwe bewoners de 
eerste stappen binnen deden, 

gold een balkonverbod: de 
hekken waren er nog niet. 
Dus buiten zitten kon je wel 
vergeten.En binnen zat de 
vloer vol kuilen en hobbels, 
dus vloerbedekking leggen 
was er ook niet bij. Voor het 
niet egaliseren van de vloer 
werd als reden opgegeven dat 
de uitvoerder een griepje had. 
Bij het slaan van de eerste 
paal was iedereen vol lof o- 
ver het ontwerpteam: zo ge
zellig, zo goed samenge

werkt! Maar niet alle afspra
ken bleken even hard. De 

bewoners zouden tegeltjes in 
de keuken en granietkleur in 
de badcel mogen uitkiezen. 
Daar is niets van gekomen. 

De heer Kuné van Zomers 
Buiten (de woningbouwvereni

ging): "Dat is inderdaad fout, 
maar het was wel voor mijn 

tijd. Normaal houden wij 
daar wel degelijk rekening 

mee."
Wilde u die boeken en kleren 
zolang in de berging opslaan? 

Dat zou ik maar niet doen, 
want dan staat er binnen de 
kortste keren de schimmel in 
van het vocht. Kuné: "3a dat 
is een zaak van de 

technische dienst. Tijdens de 
bouw moeten wel maatrege

len genomen worden dat ze

kunnen drogen. Wij gaan 
ervan uit dat het wel weg
trekt."

Er gaat natuurlijk a ltijd wel 
wat fout, maar bij dit pro
ject lijken wel heel veel om
standigheden samen te lopen. 
Toch zijn de bewoners die ik 

gesproken heb, dolgelukkig. 

Truus Clement: "Ik zag er 
wel een beetje tegenop: 31 
jaar woon je in een woning, 

die je op het laatst zelf hebt 
opgebouwd. Maar dit is een 
heerlijke woning. De ramen 
die over de hele breedte 

doorlopen geven een prachtig 
u itzicht op het plantsoen. 

Dat hebben we toch maar 
mooi overgehouden van de ak- 
tie Recht op Terugkeer. 3e

neemt kleine ongemakken 
van het begin wel voor lief." 
Ook haar buurman, Bernard 

Dorbeck, heeft een tijdlang 
gedacht dat hij liever een ou
de woning had. Maar hij 

drukt me nu op het hart niet 
te kankeren in de krant. 
Alleen de zusjes Nieuwboer 

kunnen de humor er niet 
meer van inzien. Loes: "Sta 
je met je piano voor de deur, 

blijkt de hijsbalk niet kom
pleet te zijn ..." En mismoe
dig laat Pie mij een doos 
met 14 sleutels zien: Van de 
voordeur. Het slot was eigen

lijk voor de woongroep be
stemd..... "

3an Kuijk

Waar vind je nog een echte speciaalzaak 
in behang?

FrederikspleinZo’n winkel 
is er nog, 
kom eens 
kijken bij:

BV BEHANG hoek Wete
ringschans 

tel. 244155

’n Zaak die je goed kan adviseren

11



Buurtkrant Hugo de Groot

OPPASCENTRALE
Zoals u misschien al wist is 

er in de buurt een oppascen- 
trale opgericht. De oppascen- 
trale is opgezet door twee 
cultureel werksters samen 
met een aantal meisjes uit 
de buurt. Voor de startkosten 
hebben we subsidie gekregen 
van het Internationaal jon- 
gerenjaar. Wie passen op? 
Meisjes uit de buurt tussen 
15 en 21 jaar. Alle meisjes 
hebben ervaring met oppas

sen en hebben een training 
gehad over kinderverzorging. 

Wat bieden we?
- Een oppas bij u thuis, over

dag, 's avonds, in het week
end of in de vakanties.
- Een oppas voor vast of 
voor één keer.

- Wilt u een kursus of iets 
anders doen in een buurthuis 
of wijkcentrum, informeer 
dan of ze van de oppascentra- 

le gebruik maken. Want ook 
voor buurthuizen e.d. verzor

gen wij een oppas.
Wat verwachten we?
- De oppas komt een half uur 
voordat u wegmoet. U hebt 
dan de gelegenheid belangrij
ke dingen uit te leggen.

- Voor u weggaat moet duide
lijk zijn hoe laat u terug
komt.
- De oppas doet geen huishou
delijk werk.
- U moet het telefoonnum
mer van uw huisarts achterla
ten, en zo mogelijk een tele
foonnummer waar u zelf be
reikbaar bent.

- Na 12 uur 's nachts moet u 

de oppas thuisbrengen of de 

taxi betalen (de oppasters wo
nen in de buurt zodat de taxi- 
kosten laag blijven).

Wat kost het?
- Tussen ƒ  4,- en ƒ  6,- per 
uur, afhankelijk van uw inko
men.

- Na 12 uur 's nachts ƒ  2,- 
per uur extra.

We hebben helaas nog steeds 

geen officieel telefoonnum
mer. Maar we zijn wel alvast 
begonnen. Voorlopig kunt u 

bellen naar Thea Dowit tus
sen 8 en 9 uur 's ochtends, 
tel.: 86.57.83. Voor informa
tie kunt u ook bellen naar 

het Reinildahuis: 22.11.71. 
Vragen naar Lucy Goslinga.

’DE LIEFDE’: 
SLOOP OF 
BEHOUD?
Hierover kunt u meepraten in 
een vergadering die op maan
dag 17 februari wordt gehou
den in de pastorie van de 
Liefde, Da Costakade 10 
De kerk aan de Bilderdijk-

PROJECTGROt
De Ambtelijke Projectgroep 

Staatsliedenbuurt zit sinds de 
ontmanteling van de Voorpost 
alleen nog maar op een afde

ling van het Stadhuis en 
Vivan Mei van het Buro Be- 
stuurskontakten houdt zijn 
spreekuur in de Koperen 

Knoop. Daar gaat verande
ring in komen, ai in maart 

betrekken beiden, als alles 
goed gaat, een lokaal van de 

Marnix van St. Aldegonde- 
school in de Amaliastraat, op 
de grens van de Hugo de 
Groot- en de Staatslieden
buurt.

12
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NIEUWBOUW UITGESTELD
Het is de bedoeling dat als 
de school leegkomt in juni 
het hele gebouw voor dit 

doel wordt gebruikt. Momen
teel huizen er de leerlingen 
van de Bentinckschool we
gens renovatie van hun 
schoolgebouw.

Ook is er een bijzondere amb
tenaar aangetrokken die ais 
doorgeefluik bij ontruimingen 

in de buurt moet fungeren. 
D it is Dick Kamlag, hij zit 
op het Stadhuis, teL: 
552.20.17.

Pie Nieuwboer

De huren in Amsterdam lig

gen gemiddeld honderd gul
den lager dan in de rest van 

het land. Een kwalijke zaak, 
zei het Rijk en vond daarop 
het. zg. Norm-kostensysteem 
uit, een systeem om de huren 

in het hele land gelijk te 
trekken.
Nu kun je de huren in Am

sterdam niet zo maar met 
honderd gulden per maand 
verhogen, dus is er een oplos
sing gevonden: de huren 

worden slechts met 0,25% 
verhoogd (toch nog 11 gulden 

per maand) en de 15 miljoen

schuld aan het Rijk die dan 

nog overblijft daar moet de 
gemeente maar voor zorgen. 
Wethouder Schaefer heeft dit 
laatste toegezegd, maar het 

besluit moet nog door de ge
meenteraad en Burgemeester 
en Wethouders goedgekeurd 
worden en tot zo lang wor
den de nieuwbouwprojecten 

De Vuurvogel en Garage Rob 
(de inham) uitgesteld. We 
houden u op de hoogte.

Pie Nieuwboer

straat is een ontwerp van de 

architect Cuijpers, die ook 
gebouwen als het Rijksmuse
um en het Centraal Station 
heeft ontworpen. Het aantal 

kerkbezoekers neemt echter 
af en het onderhoud is duur. 
De bijbehorende schoolgebou
wen worden niet meer als zo

danig gebruikt omdat wegens 

het teruglopende leerlingen

aantal scholen in de buurt 
zijn samengegaan. Momenteel 
worden een aantal lokalen t ij
delijk verhuurd.
De mogelijkheden voor het 

gebouwencomplex zijn:
- slopen en nieuwbouw plaat

sen, waarvan een gedeelte 

voor oudere buurtbewoners 
kan worden bestemd;

- laten staan en verbouwen 
tot wooneenheden;
- laten staan en gebruiken 
voor andere doeleinden.

De projektgroep Kinkerbuurt, 
waaronder het gebouwencom

plex valt, staat op het stand
punt van sloop. Als er een 

aantal herstelwerkzaamheden 
plaatsvinden kunnen de gebou
wen nog zo'n 25 jaar mee. 

Verdere inlichtingen kunt u 
krijgen bij de projectgroep 
Kinkerbuurt, tel.: 552.23.51.

Pie Nieuwboer

BADHUIS
Het Gemeentelijk Badhuis 
aan de Van Houweningen- 
straat wordt dit jaar niet ge

sloopt omdat het geld op is. 

De gemeente besteedt- haar 
begroting liever aan de bouw 

van een buurtwerkplaats in 
de Staatsliedenbuurt.

Nu wordt het waarschijnlijk 
1987 (zucht) tenzij er een re
geling met het Grondbedrijf 

wordt getroffen die er op

neerkomt dat het badhuis dit 
jaar wordt gesloopt en dat de 
rekening pas volgend jaar 

wordt ingediend. Slopen op 
de pof dus. Het Grondbedrijf 

staat echter niet bekend als 
de meest voortvarende instel
ling van Amsterdam dus we 

wachten rustig af...
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HULP BIJ INVULLEN 
BELASTINGFORMULIER

Misschien krijgt u dit jaar 

weer een formulier van de 
belastingdienst waar u geen 
raad mee weet! Zoals vorig 
jaar organiseren hulpverle

ners uit de buurt in de 
maand maart 4 middagen, 
waarop u hulp kunt krijgen 
bij het invullen, maar... u 

kunt zelf ook leren hoe het 

formulier ingevuld moet wor
den. Hieronder geven we vier 
mogelijkheden voor hulp.
1. Hulp door een belasting
ambtenaar, W ibautstraat 2-4 

van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur op alle 
werkdagen.

2. Hulp bij het invullen in de 
buurt. De hulpverleners zijn 
Sociaal Raadslieden die op 5 
en 19 maart van 14.00 tot
16.00 uur in de Koperen 
Knoop, van Limburg Stirum- 
straat 119 aanwezig zijn om 
te helpen bij het invullen van 
de formulieren. Deze midda
gen zijn bedoeld voor oude
ren boven de 65 en zij die 

slecht ter been zijn. U moet 
hier rekenen op lange wacht- 

ti-jden! Bovendien kunnen 

slechts een beperkt aantal 
mensen geholpen worden.
3. Zelf leren invullen van het 
formulier. Voor de mensen 

die het formulier zelf willen 
leren invullen, verzorgen de 

soc. raadslieden samen met 
iemand van 'Volwassenen op 
herhaling' een gemakkelijke 

kursus van één middag. Dat 
duurt waarschijnlijk uur. 

U kunt kiezen uit twee mid
dagen in maart, nl. maandag 

17 maart en dinsdag 25 
maart in de kleine zaal van 
de Koperen Knoop om 14.00 
uur. Omdat wij van te voren 
graag weten hoeveel mensen

•hieraan willen meedoen, vra
gen wij u om u van te voren 
telefonisch op te geveri bij 
de sociaal raadsman. Tele
foonnummer 84.60.61 op 
maandag, dinsdag en donder
dag. Iedereen die kan lezen 

en schrijven kan het leren!
4. Buurthuis de Reiger na 
half februari. Telefonisch af

spreken, 84.56.76.
Maakt u in elk geval een fo
tokopie van het ingevulde for
mulier. U heeft dat nodig bij 
uw aanvraag huursubsidie,- 
tegemoetkoming studiekosten. 

U kunt alleen geholpen wor

den als u meebrengt:
- Jaaropgave van 1985: een 

verklaring van genoten inkom
sten waarop loonbelasting 
en/of premieheffing AOW is 

ingehouden, zoals loon, pensi
oen, huursubsidie, bijstand en 

andere uitkeringen.
Andere inkomsten: zoals 

rente(n), alim entatie , onder

huur.
Aanslagen premieheffing 

volksverzekeringen die u in, 
1985 hebt ontvangen, onge

acht voor welk jaar ze gel

den.

Eind februari is er waar
schijnlijk weer de mogelijk
heid om uw belastingbiljet in 
te laten vullen in het buurt

huis. Voor dit belastingspreek- 
uur zoeken wij echter nog 
een paar vrijwilligers/sters. 

Het liefst mensen die wel 
eens eerder eèn belastingbil

j e t  (voor zichzelf of voor an
deren) ingevuld hebben. Alle 
vrijwilligsters/ers krijgen een 
scholing van een of meer 
(mid)dagen, bij de belasting-

- Bank/giro tegoeden van u 

en uw vrouw op 31/12-1985.
- Betaalde rente voor eventu
ele leningen, kopen op afbeta
ling (Wehkamp, O tto, Necker- 
mann), rente die u betaald 
heeft voor "rood" staan.
- G iften die u gedaan heeft 

in 1985 en waarvan u bewij

zen heeft.
- Buitengewone lasten: ge
maakte ziektekosten (zieken

fondspremie, tandartskosten, 
aanschaf brillen en kunstge

bitten, dieetkosten op dok
ters voorschrift en bewijs
baar), begrafeniskosten, eigen 
bijdrage "knaken" en eigen 

bijdrage bevalling in zieken
huis etc.

- Studiekosten van u of uw 
echtgeno(o)t(te) of van kinde
ren waarvoor u geen kinder
bijslag hebt ontvangen.

- Onderhoudskosten voor fa 
milie: als u geld heeft ge
stuurd in 1985 naar fam ilie le

den en u kunt dat bewijzen, 
dan kunt u die kosten gedeel
telijk aftrekken.

Met vriendelijke groeten, 
H. Komduur, M. v/d Zalm, 
W. Heinen

dienst of de belastingwinkel. 
Dit om het geheugen op te 

frissen en om bekend te ra
ken met de nieuwe regels. 
Mensen die hieraan mee wil
len werken (van half februa- 

ari tot half april; de voorbe
reiding begint ai eind janua- 
ari) kunnen zich aanmelden 

op onderstaand adres. 
Buurthuis De Reiger, Van 
Reigersbergenstraat 65, tel.: 
84.56.76.

Ad van Heeswijk

VRIJWILLIGERS/STERS
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DE VOEDINGSWIJZER ^°™TEN MÊ ’ 

TOT ZIENSHUGO DE 
GROOTPLEIN 20

dinsdags gesloten

BROOD, KAAS, 
FRUIT EN EIEREN

<éalles van biologisch-dynamische kwaliteit

HOUT SCHOON
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 of een 

ander. Ze zijn ervoor, ’t is hun werk, 

en ze doen het graag!

'TBJEEIGEN 
STRAADE

/T R D /R E in iG inO flm /T E R D flm  2e Hugo de Grootstraat, tel. 84 50 91.
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