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Daar is ie weer: de maandelijkse wijkkrant in het 
Wierings Weekblad. Een bladzijde met allerlei nieuws 
van 5 buurt- en klubhuizen en het wijkcentrum. Het 
zijn: buurthuizen

— de Reiger, v. Reigersbergenstraat 65, tel. 120920 
Stsatsli“denbuurt; v. Beunr-igenplein 25, tel. 388770

— De Witte Brug, de Wittenstraat 27, tel. 388417
— De Vuurtoren, le  Nassaustraat 34, tel. 126392
— ’t Trefpunt, 3e Hugo de Grootstraat 5, tel. 125695
— Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Groot- 

buurt,
p.a. A. Denkers, Spaarndammerstraat 9, tel. 242670

Dit keer een lang artikel van de Vuurtoren: en dat be
tekent een klein plekje voor de andere huizen.

We hebben tot deze uitgave besloten, omdat we graag

aan alle buurtbewoners willen laten weten wat er alle
maal gebeurt. Op deze manier kunnen we meer mensen 
in de buurt bereiken, dan alleen onze eigen bezoekers.

We hopen door onize samenwerking u op deze manier 
meer en duidelijker te kunnen berichten. Het gaat 
erom, dat u er nu gemakkelijk achter kunt komen, wat 
er in elk centrum gebeurt. Uit deze publikatie zal duide
lijk zijn, dat deze centra elkaar niet als concurrenten 
zien, maar als instellingen, die alle met hetzelfde soort 
werk bezig zijn, en graag samenwerken, om het werk zo 
goed mogelijk op elkaar en de bewoners af te kunnen 
stemmen.

Daarom vindt u in dit blad eens per maand allerlei 
nieuws over onze programma’s en over allerlei actuele 
zaken, die ons belangrijk lijken om door te geven.

BUURTHUIS DE WITTE BRUG
de Wittenstraat 27, tel. 388417

KIEN-AVOND
Woensdag 19 mei. Als vanouds weer mooie prijzen. 

Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Entree 
en eerste kopje koffie gratis. Hartelijk welkom.

TAVEERNE CO U G NY
Vrijdagavond 21 mei treden opnieuw op het trio Daan 

(bongo), Flip (gitaar en zang) en Arie (gitaar en zang). 
Entree ƒ 1,50. Over vijf jaar zijn ze voor ons niét meer 
te betalen, dus kom, nu het nog kan, naar het liefste 
jongeren„kroegje” van de Staatsliedenbuurt en omge
ving om dit trio met stip te aanschouwen. De taveerne 
is overigens elke vrijdag èn elke dinsdagavond geopend 
voor tuig boven de 16. Fijn dat je er bent.

GROTE VAKANTIE ? ?
In plaats van een kampweek in vorige jaren, organi

seert de Witte Brug nu een maand achter elkaar (elke 
dag) van 5 juli tot en met 30 juli een serie activiteiten 
zowel binnen (instuif, film e.d.) als buiten (bos, strand, 
Artis e.d.) voor alle kinderen van de buurt. U begrijpt 
dat dit een enorme organisatie vereist, maar vooral véél 
leiding. Zoudt u, vader, moeder, of anderen bóven de 18 
jaar, ons hierbij willen helpen? Het gaat dus om de 
maand juli. Als u in die maand één of meer daagjes wilt 
meewerken (als leiding) tijdens de kinderactiviteiten, 
bel of schrijf dan even (vraag naar Saskia de Graaff). 
U helpt ons dan enorm, maar méér nog uw eigen jonge 
buurtbewonert j es.

BUURTHUIS 'T TREFPUNT
3e Hugo de Grootstraat 5 
Amsterdam, tel. 125695.

ZOMER- EN KINDERVAKANTIE-AKTIVITEITEN
Evenals het vorig jaa r organiseert ’t  trefpunt 2 keer 5 dagen 

lang aktiviteiten voor kinderen in vakantiesfeer. E r wordt dan 
van alles gedaan. Als het lelijk weer is blijven we binnen :in- 
sluif, klei, verf, muziek en andere leuke dingen) en als het mooi 
weer is, dan gaan we m et de bus naar het bos, of naar een 
speeldorp of naar Artis.

Elk kind kan zich hiervoor opgeven.
Zijn er nog mensen, die ons daarbij willen helpen, dan graag! 

Inlichtingen bij Dineke Beertema.

SPEELZAAL
Wie wil ons één of meer morgens per week komen helpen op 

de speelzaal? Als u van kinderen houdt en graag uzelf en ons 
hiermee een genoegen wilt doen, neemt u dan even kontakt op 
m et Tineke Roos? — Wij kunnen u hiervoor niet betalen!

Het trefpunt is een buurthuis - een huis voor iedereen in 
deze buurt. We proberen zo te werken, dat u er graag binnen
wipt.

De vorige maand hebben we een overzicht gegeven van w at er 
allemaal in ’t trefpunt gebeurt. Dit keer hebben we niet zoveel 
ruimte. Daarom volgen hieronder alleen even w at korte bericht
jes.
— Op 26 mei is er een GROOTSE AVOND VOOR TIENERS. 
Mocht je  er meer van willen weten, kom dan eens langs tussen 
de middag of op woensdagavond!
— Op 29 mei LUILAKDAG. Samen met de kinderen van het 
HUFRE-kwartier gaan we voor dag en dauw naar IJmuiden 
(strandwandeling!) en naar een speeltuin. Je  kappies weten er 
wel meer van!

DE VOLGENDE 
PUBLIKATIE 
VERSCHIJNT OP 
16 JUNI 

Kopij daarvoor 
moet uiterlijk op 
woensdag 2 juni 
in het bezit zijn 
van de wijkkrant 
3e Hugo de Grootstraat 5, 
telefoon 125695.

Voor korrespondentie 

over deze pagina kunt u 

zich richten tot: 

Buurthuis 't Trefpunt, 

3e Hugo de Grootstraat 5, 

Amsterdam, tel. 125695.

SOCIALE RAADSMAN
— Frederik Hendrikplantsoen 
7 B. Tel. 122233 (maandag t/m  
vrijdag 9-12 uur).
STICHTING
WIJKV OORZIENIN GEN 
VOOR BEJAARDEN
— Wijkpostleidster: MeJ. H. v. 
Nierop.
Spreekuur: maandag 9-11 uur, 
v. Reigersbergenstraat 65; tel. 
120920. Dinsdag en donderdag 
9-11 uur. v. Boetzelaerstraat 
49; tel. 143414. 
SECRETARIAAT 
WIJKCENTRUM
— A. Denkers, Spaarndammer
straat 9; tel. 242670.

INFORMATIE
Mocht u bij het lezen van 
deze pagina nog iets niet 
d u idelijk  zijn , of heeft u 
vragen w ensen? Kom ge 
rust eens langs wanneer u 
maar w ilt (behalve in het 
w eekend). We zijn ook 
telefonisch bereikbaar, 
tel. 125695.

TIENERSOCIETEIT
Elk^ woensdagavond is er een tienersociëteit van 7.30—10 uur. 

BUj anten - Tefeltennisen - D am m en.. enz.
ij bijzondere t.v.-uitzendingen kunnen we als dat gewenst is

WIJKCENTRUM

NAMENS ALLE BUURTGENOTEN WENST HET WIJKCEN
TRUM ONZE "fOETBALVERENIGING „S.D.W.” (Sterk Door 
Wilskracht) VAN HARTE PROFICIAT MET HET BEHALEN 
VAN HET AFDELINiGSKAMPIOENSCHAP.

OOK IN DE VERDERE TOEKOMST BLIJVEN WIJ UW 
PRESTATIES MET BELANGSTELLING VOLGEN. GRAAG 
WENSEN WIJ S.D.W. HET LANDSKAMPIOENSCHAP TOE.

PLAATSELIJKE RAAD VAN  KERKEN
Op 20 april j.1. is ook in onze buurt de plaatselijke Raad van 

Kerken tot stand gekomen. De Raad stelt zich tot taak zich te 
beraden over en vorm te  geven aan de samenwerking en de een
heid van de Kerken in getuigenis en dienst door w at gezamen
lijk gedaan kan worden m etterdaad ook gezamenlijk aan te  pak
ken. Deelnemend zijn: De Nederlands Hervormde Kerk, de Ge
reform eerde Kerk, de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelisch 
Lutherse Kerk, het Leger des Heils. Secretaris van de raad is: G. 
J. Breukelaar, Nassaukade 17 III (tel. 186507).

HUURDERSVERENIGING  
STAATSLIEDEN- EN FREDERIK HENDRIKBUURT

Hoewel de Gemeentelijke Woningdienst een bewonersoommis- 
sie in het leven heeft geroepen en de bewoners inspraak heeft 
toegezegd, probeert zij toch haar plannen inzake verbouwing 
zonder de bewoners hierin te kennen door te

TUINSTAD „STAATSLIEDEN EN HUGO DE GROOT" ?
Amsterdam zet zijn beste beentje voor. Onlangs is door P u

blieke Werken de omgeving van het Museumplein helemaal op
geknapt. Prachtige verhoogde trottoirs m et looppaden van geel- 
gekleurde tegels en vrije basketbalvelden compleet met doel- 
netten zijn aangebracht. Voor de auto’s en autobussen zijn par- 
keerstroken aangelegd. De vele toeristen, die Amsterdam komen 
bezoeken, krijgen daar een goede indruk van onze stad.

Het is alleen jammer, dat die toeristen niet onze buurt komen 
bezoeken. Ze zouden dan echt wel een minder goede indruk 
krijgen van onze stad: nauwe straten, smalle trottoirs, slechte 
bestratingen, geen vrije basketbalvelden voor de jongeren, geen 
zitgelegenheden voor de ouderen, geen groenstroken, geen par
keerhavens enz.

U zult miisschien zeggen, dat daar in onze buurt geen ruimte
voor is.

Dacht u dat werkelijk?

AIS wij als buurtbewoners de koppen nu eens bij elkaar steken 
en samen gaan beraden welke mogelijkheden voorhanden zijn.

Heeft u geen ideeën? Geeft u dan uw  wensen en klachten door 
aan het w ijkcentrum.

Heeft u wel ideeën? Komt u ze eens bepraten met de w erk
groep Openbare Voorzieningen of kom meeheplen en meeden
ken.

Gezamenlijk kunnen we onze buurt een beter leefklimaat ge
ven, voor onszelf en voor onze kinderen.

Het is mogelijk!

M aar alleen door gezamenlijke aktie!

Schrijf eens of kom eens praten met de werkgroep OPENBA
RE VOORZIENINGEN, p /a  P. Enninga, Van der Hoopstraat 41

Blijf niet apart staan, het is ons gemeenschappelijk belang.

A l / T I C  m M f t  U E I D T  s - x u r t / /  ■



Van Beuningenplein 25 
telefoon 388770

Het buurthuis stelt zich ten doel met de bewoners van de 
buurt de mogelijkheden te bieden tot:
•  ontmoeting van buurtgenoten;
•  het bieden van een rekreatief en vormend programma;
•  het bieden van service;
•  het leefbaar maken van de buurt.

Het programma biedt ruim te voor jong en oud.
•  de jongsten zijn wel de peuters 2—4 jaa r van de ochtend- 

speelzaal;
•  de oudsten treft u aan in alle volwassenen groepen.

Nu noemen we drie aktiviteiten, waar we de aandacht graag op 
willen vestigen.

TONEEL EN EXPRESSIE
m.m.v. Lien Hey ting.
1.1. toneelschool, 
er wordt gewerkt op het the 
ma „vrijheid”.
Nieuwe deelnemers zijn wel 
kom!
Maandagavond 8— 10 u. ƒ 1,—

KINDERVAKANTIEAKTIVITEITEN
Van 3—17 juli — Kamp van Ons Huis Staatslieden

buurt van 5 t.m. 9 juli en van 12 t.m. 16 juli kinderva-

Verder staan we open voor nieuwe initiatieven.
Kosten ƒ1.— , 

Niet leden ƒ 1.50 
Lidmaatschap ƒ 2 ./-

KINDERKAMP
in ’t ZANDWATER 
te HARSKAMP.
3—17 juli
het kamp heeft nog 
tien vrije plaatsen, 
jammer ze ongebruikt 
te laten!
Wat doen de kinde
ren daar dan?

Ze slapen in slaaphuizen met 
kam peren in  een tent.

Er is een leuk dagverblijf in een voormalige stal. op 4 km  af
stand is er een natuurlijke zwemplas.

De eerste donderdag gaan we naar de m arkt in Barneveld. 
Speurtochten in het bos.
Je  hebt met zes een eigen leiding, met hem /haar ga je naar 

het dorp, naar de zandverstuiving, naar de Hoge Veluwe.
Spelen in de speeltuin van de kamping.
Eén keer overnachten op de hooizolder van een boer.
De varkentjes voeren van de buurman.
En niet te vergeten de spannende douanespelen in  het scheme

rige avondbos.
Leeftijd 8— 13 jaar.
Kosten ƒ 88 incl. reisgeld. Bij inschr. ƒ 10. Meisjes én jongens.

kantiespelen — ’t Trefpunt van 5 t.m. 30 juli elke dag 
kinderaktiviteiten — de Witte Brug — zie verder de 
berichten by elk van deze buurthuizen.

Het is deze m entaliteit w aar wij óns. gezamenlijk tegen moeten 
verzetten. Wij moeten er op staan, dat de gemeente alvoröns zij 
plannen wil vastleggen, met de bewoners in overleg treejat. De 
huidige plannen hebben niets m et woningverbetering te maken, 
m aar zijn een vorm van huuropdrijving. Wij zijn beslist niet te
gen verbetering van de huizen, m aar het moet zo economisch en 
doelmatig mogelijk uitgevoerd worden.

Wij stellen ons op het standpunt, wanneer de huurder zijn wo
ning moet verlaten de Gemeente de gemaakte kosten zoals gas
leidingen, gashaard etc. zal overnemen en tevens de verhuisver- 
goeding zal moeten verhogen.

Tevens zijn wij van mening dat de bewoners — indien zij 
wensen in het complex te blijven — de meeste voorrang hebben 
om terug te keren en de huurprijs voor een ieder geen bezwaar 
behoeft te zijn.

De Woningdienst zal individueel moeten bijpassen naar gelang 
de draagkracht van de huidige bewoner. Wij zullen er dan be
slist niet van uitgaan, dat dit eerst op 17°/o van het inkomen 
moet zijn.

Om nog kracht aan onze eisen bij te kunnen zetten stellen wij 
u voor:

1. lid te worden en de vergaderingen te bezoeken

2. zich op te geven voor bestuurm edewerker(ster) om het con
tact tussen bestuur en leden te onderhouden

3. zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie om het 
contact te onderhouden met andere verenigingen, w ijkcentra etc. 
en acties voor te bereiden.

Geeft u schriftelijk op bij P. C. Out, Van Beuningenplein 17 I 
of bij mevr. B. J. van Gaaien, 3e Hugo de Grootstraat 3 1 II.

WIST U, dat in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt 5220 
mensen wonen, die ouder zijn dan 65 jaar.

WIST U, dat van die 5220 mensen er 748 ouder zijn dan 80 
jaar.

WIST U, dat van die 5220 mensen er ongeveer 800 op één of 
andere m anier meer of m inder aanvullende hulp nodig hebben.

WIST U, dat sinds 1 oktober vorig jaa r een wijkpost voor be
jaarden is gevestigd in de Van Boetzelaerstraat 49, spreekuren 
dinsdag en donderdag van 9—11 uur, telefoon 143414.

WIST U, dat deze wijkpost gaarne aanmeldingen ontvangt van 
mensen die bereid zijn

— één of meer halve dagen per week bij oudere buurtgenoten 
een handje te gaan helpen bij huishoudelijk werk (tegen beta
ling),

— af en toe een bezoekje brengt en een praatje gaat maken,
— af en toe een klein karw eitje op wil knappen,
— af en toe eens w at boodschappen wil meenemen.
— af en toe eens w at booschappen wil meenemen.
WIST U, dat op uw medewerking een buurtgenoot zit te wach

ten.

WIJKPOST VOOR BEJAARDEN VAN BOETZELAER
STRAAT 49. SPREEKUREN: DINSDAG EN DONDERDAG 9— 
11 UUR, TELEFOON 143414. VOOR DE HUGO DE GROOT
BUURT MAANDAG 9—11 UUR IN „ONS HUIS”, VAN REI- 
GERSBERGERSTRAAT 65.

„De Vuurtoren, daar voel je je veiligj „VUURTOREN"
le  Nassaustraat naast 34
Amsterdam-West
Tel. 126392
Gemeente Giro V. 2121

(Van Soest): „We maken 
hier heel wat mee. Vooral

op het gebied van de drugs. 
We weten dat er jongelui 
zijn die nérgens meer terecht 
kunnen. Ze gaan kapot aan 
die spuit, ze zijn de deur uit
getrapt, of weet ik veel.”

Hij, zijn staf, Ria en Harm, 
ze willen helpen. De Ouwe: 
„Maar helpen is góéd helpen. 
Gericht. Dit hier, De Vuurto
ren, is een clubhuis. Een tref
punt. Wat we erbij moeten 
hebben is een crisiscentrum. 
Voor die jongelui die op 
straat staan. Liggen, zeg 
maar”.

De Vuurtoren staat in Am
sterdam bekend als een 
„moeilijk” tehuis. Dat wil 
zeggen: het heeft te maken 
met de zwaarste probleem
gevallen.

Erg?
De Ouwe: „Helemaal niet. 

Maar geef me dan w el dat 
crisiscentrum erbij”.

Ria is achttien. Harm is tweeëntwintig. Ria serveert 
overdag koffie in een directiekeet. Harm is tegelzetter. Ria 
komt uit een gezin dat al een boel achter de rug heeft. Haar 
ouders zijn gescheiden. „Het was ook slecht van hem om 
mijn moeder te slaan”, zegt ze. Harm komt uit een gezin dat 
als enige troost de televisie heeft. „En ik vertik het”, zegt hij, 
.,om de hele avond naar dat ding te moeten zitten loeren”. 
Ria maakt een gespannen indruk. Harm probeert hard te 
zijn. Het is moeilijk voor ze om het allemaal uit te leggen. 
Ria voelt zich meegesleept door een stuk leegte thuis waar 
zij niet om gevraagd heeft. Harm krijgt de pest in als zijn 
moeder nü nog zegt dat hij vooral moet uitkijken. Ze willen 
beiden wat anders, en in ieder geval méér. Ze zoeken, tasten.

Maar één ding weten ze al wel voor zichzelf: het zou alle
maal nog wel eens beroerder hebben kunnen lopen als niet 
die ene uitweg er was:
De Vuurtoren

De Vuurtoren is het jeugdclubhuis in de Eerste Nassau
straat. Ria en Harm komen er al van jongsafaan over de 
vloer. Voor hen is het de rots in de branding. Het is de plek, 
je hoogst eigen plek, waar je een pilsje pakt of je eens lek
ker uitleeft in een partijtje volleybal. Het is ook de plek 
waar je hèt er dan maar eens uitschreeuwt, of uithuilt. Tege
lijk is De Vuurtoren het punt van ontmoeting met andere 
jongelui die er ook rot voor zitten. De kern bestaat uit ze
ventig van die jongelui.

„Vergeten en verwaarloosd”, zo noemt Egbert van Soest (34) ze. 
Hij is de leider van De Vuurtoren. Achter hem staat een stevige staf. 
De taak die zij zich stellen: Ria en Harm erdoor heenslepen, op weg 
helpen. Zo voelen zij het zelf ook. Ria: „Ik heb dit nodig. De Vuurto
ren is mijn bescherming. Ik voel me er veilig”. Harm: „Ik ben mijn 
werk zat en ga een tijdje naar Spanje. Maar dit h ier zal ik missen”.

Hoe denken hun ouders over De Vuurtoren?
Ria: „Mijn moeder Is hier geweest, en ze begrijpt het nu wel”.
Harm: „Mijn ouders vonden het altijd maar een spuit- en rove|rs- 

hol, maar ze wisten er niets van. Ze zijn hier ook een middag ge
weest. Dat heeft ze goed gedaan. Goed, nu ze gezien hebben wat De
Vuurtoren doet om die jongens van de drugs af te helpen”.

zou z’n opvangmogelijkheden 
willen vergroten. De Ouwe

Harm is er trouwens zelf helemaal door veranderd.
Hij: „Toen ik hier vroeger kwam en ik zag ze liggen, door die 

drugs, door het spuiten, dacht ik: voor mij kunnen ze barsten. Maar 
als er nu iemand van ze onderuit gaat, en hü moet worden opge
haald, hoeven ze me maar te bellen”.

Ria: „Ik heb zelf twee jaar pep geslikt. Het was moeilijk om era# te 
komen, maar ik had De Ouwe” (De Ouwe is Van Soest).

Zij over de groep.
Ria: Ja, kijk, we kennen mekaar. We praten, we sporten, het is 

hier öns wereldje”.
Harm: „Het is moeilijk om er in te komen”.
Maar zouden er dan niet méér jongelui zo geholpen moeten wor

den?
Ria: „Ik vind van wel. Ik weet toch zèlf wat het is dit te hebben? 

Ik kom hier iedere avond. Leuk, gezellig. Maar zoals De Vuurtoren er 
nu voor staat kan de staf er gewoon niet meer bü hebben”.

Harm: „Natuurlijk zouden er meer van die jongelui geholpen moe
ten worden” (en hij denkt dan zelf even aan de drug-gebruikefs). 
„Alleen, waar haal je het geld vandaan?”

Ria: „De Ouwe heeft zelf nog jongens in huis. Dat kan eigenlijk 
helemaal niet.”.

En dat is het punt dan. De Vuurtoren w il een hele
boel, kan een heleboel. Het

I
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— Kreatie y, D lderotstraat 30—34. De 
hele week geopend van acht tot elf, 
in het weekend zelfs nog langer. Een 
relaxcentrum  met veel creatieve toe
standen en samenwerking met diverse 
werkgroepen.
— In, Korte Leidsedwarsstraat 38—37, 
elke vrijdag en zaterdag van acht tot 
pikkedonker kun je  terecht in In voor 
een guldentje.
— De Hoeksteen, Louis Coupe rus- 
s traat 138. De hele week behalve dins
dag van halï acht tot elf. Woensdag
en vrijdagmiddag van half vier tot 
half zes is er discotheek, tafeltennis
sen en relax-kam er.
— Studio 7. Onder de Vondelbrug. 
Opnamestudio voor groepen die een 
preservtatlebandje willen maken. In 
lichtingen Studio 7. Elke vrijdagavond 
dansoraprovisatie vanaf acht uur. Inl. 
bij Theo Gerritsma, tel. 236444.
— Anybody, Kruislaan naast nr. 222. 
Elke vrijdagavond is er instuif. Je 
leunt dan dansen, kletsen en luisteren 
naar goede muziek. Ook staan er an
dere zaken op stapel zoals weekends, 
cabaretavondje en het uitwerken van 
ideeën.
— Sjaloom, Pieter Zeemanlaan 42, 
W atergraafsmeer. Elke avond van 8 
tot 12 uur, vrijdags van 8 tot 1 uur, 
do-nderdags jazzavond, zaterdags ap
pel- en broodverkoop.
— De Kuil, Valkenweg 3 t.o. Hodlan- 
dia Kattenburg. Zaterdags om acht 
uur de vaste Kuil’s Drive in show met 
,«,j. Joop. i
• Rothaanhuis, Rozengracht 133. Ie
dere zaterdag en zondag is er dansen 
met een bekende d.j. En ateof het nog 
niet genoeg is: gratis entree.
— Zajednlca, Palm straat 34 in gebouw 
De Palm. Iedere donderdag volksdan
sen dansgroep Zajednica o.l.v. Rita 
van Tienen, 4 gulden per maand.
— Total Look, IJsselstraat 30. Elke 
vrijdag tussen half acht en elf uur 
tnatuurlijk  's avonds) kun je terecht 
voor een drankje, een gesprekje, een 
biljartje  of een dansie. Je bent altijd 
welkom.
— Bljl-In, Bijlmermeer. Te bereiken 
m et 55, 56, 20 of 25. Je moet dan v rij
dags gaan. Toegang is 1 peik. Gewoon 
te gek. man.
— Disco Twen, eerste verdieping Roo- 
thaar.ihuis, Rozengracht 133. Iedere za
terdag van acht to t elf. Wel alliemaal 
boven de achttien s.v.p.
— Bluesville in ’t  Karrewlel, Utrecht- 
sedwarsstraat 24. Elke zaterdagavond 
om acht uur worden de nieuwste p la
ten gedraaid. Voor ieder die ouder 
dan achttien is.
— Club Disco Dlx, Frederiksplein 10, 
voor mensen die van geweldige ste- 
reo-muziek houden. Je moet dan wel 
de leeftijd bezitten die tussen de 17 
en 23 ligt. Elke zaterdag: twee piek 
toegang en zondags om tien uur 50 
cents.
— Famos, Vondelstraat 29. Elke avond 
behalve maandagsavonds is het café 
open. Acht uur. Vrijdagavond zit vol 
m et verrassingen. Zaterdagavond un
derground m et film  en zaterdagavond 
platen draaien.
— t Roer, Kamperfoelie weg 207. Zon
dagavond om acht uur is er dansen 
m.m.v. de discobar. Deejees zijn Rob 
en Chiel. Toegang voor 17 en ouder. 
Voor nog geen ƒ 1,-.
— De Postkoets, Haarlemm erhouttui
nen 53. Iedere zaterdagavond instuif 
m.m.v. discotheek de Krakers. Met 
d.j.'s Appie Happie en Mister Soul.
— Stein Studio, Prinseneiland 255. Ie
dere dinsdag om half acht cursus 
elektro-instrum entale muziek. Leiding 
Misiha Mengelberg en Peter Schat.
— Maarten Lutherkerk, Uiterwaar- 
denstraat 283. Iedere woensdag van 
half vijf tot half zeven repetitie van 
net Amsterdams Jeugdorkest. (Niet in 
de vkanties).

Rijksmuseum, t.m. 23 mei: Holland
se schilderijen uit Franse musea; 
werken van o.a. Rembrandt en Hals. 
T.m. 8 aug.: Tekeningen van Comelis 
Troost (1097-11750) en zijn tijdgenoten.

Stedelijk Museum. Vincent van 
Gogh; schilderijen uit alle perioden 
t/m  23-5; manette van Hamel, siera
den. t/m  31 -5: Kho Liang le', indu
striële vormgeving, t/m  6 jun i: 
Lucht-Kunst, werken met het medium 
licht, t/m  23-5: Jan Sierhuis, schilde
rijen. t/m  6 Juni: Daniel Spoerri, ob- 
jekten. t.m. 9lê5: Kubisme, t.m. 16/5 
De Brug, kunstenaarsver.

Amsterdams Historisch Museum. 
t,m 31/5: Mokum en Mediene, gesch. 
van Joden in Ned.

Museum WiUlt Holthnysen. t/m  31- 
5: Variaties in 'W it. wit Delfts uit 17e 
en 18e eeuw.

Galerie Facet, to t 30 mei: Mieke 
Kemming-Stork, wandkleden en kera
misch plastiek; Marlska Kaspers, pa
nelen en beschilderde houten figuren.

Nederlands Instituut voor Nijver
heid en Techniek Ontwikkeling van 
de Kernenergie, De Elektronica, de 
Computer, de Kunststoffen en de 
Chemie. Zo. gesl.

A rti et Amicitiae, to t 16 mei: Wer
ken van Joop SJollema.

Rijksacademie, tot 29 mei: De sta
king van Straatsburg door A rthur 
Rennert.

Galerie Rolau, tot 16 mei: Machteld 
Hooijen — gouaches; Pope Damave — 
etsen; Dick Wentsel — etsen.

Galerie Biesj, to t 17 mei: Gouaches 
en grafieken van Bep Ikelaar.

Galerie de Tor, t/m  19 mei: Litho’s 
en etsen van Peter Sorge.

Heineken Galerij, to t 17 mei: Schi- 
lerijen van Rudolf Wymetal en Beel
den van Siep van den Berg.

Printshop, t/m  15 mei: Exp. van 
prenten en het , boek” van Eduard 
Floor.

Gallerie Traffic, Foto's van Aart 
Klein, Geert Kooiman en Frans Pans.

Galerie Magdalene Sothmann, tot 22 
mei: schilderijen en aquarellen van 
Caroline Weber.

Galerie Balans, t.m. 22 mei: schilde
rijen, tek. en etsen van Theo Daamen 
en objekten in zink van Niels Keus.

Design studio 397, t/m  nugustus: 19 
Delftse kunstenaars.

Galerie Asselijn. to t 26 mei: werken 
van Aat Verhoog.

Internationaal Centrum Tropenmu
seum. ingang bij Oosterpark, Van 
vrijdag 14 mei t/m  14 juni: Heden
daagse schilderkunst van Indonesië.

Lieve Hemel stoot je hoofd niet, 
Vijzelgracht 6-8, to t 17 juni: Johannes 
Koster, schilderijen, tekeningen en 
aquarellen.

Galerie Hamer, to t 27 mei: Willem 
Westbroek, schilderijen.

Galerie Korban. t/m  25 juni: Jan  
Sierhuis, schilderijen.

Galerie Petit, t/m  5 juni: Gerard 
van Rooy, etsen.

Dorien van Loggem en Ans Wesse- 
llng openden maandag j.1. in de P rin 
sengracht no. 456 een winkeltje w aar
in zij hun kunstwerken (Dorien 
m aakt allerlei sieraden en Ans siera
den en kleding van leer) tentoonstel
len en verkopen. Een kijkje waard 1

Galerie Rolau. t/m  12 juni: schilde
rijen, tekeningen en grafiek van Fer 
Hakkaart.

Galerie Mokum t/m  15 juni: exposi
tie Chris Van Geest.

De apotheken, ook de waarnemende 
apotheken, zijn op werkdagen nor
maal geopend van 8 uur 's morgens 
tot half zes 's avonds.

Onderstaande apotheken zijn ook op 
de za.-, zo.- en feestdagen geopend. 
W aarnemende apotheken in de week 
van 14 t/m  20 mei van half zes ’s 
avonds tot acht uur 's m orgens: 

Leeuwen-Apotjeek, Nieuwendijk 57, 
tel. 244332; Diemer Apotheek, Harte- 
veldseweg 36, tel. 353128 ;Apotheek 
,De Vijzel”, Ferd. Bolstraat 103, tel.

Stadsschouwburg. Do. 13-5: Ned. 
Operastichting m et „Der Fliegende 
Hollander”. Vrij. 14 en zat. 15 mei: 
Koninklijke Javaanse Dansers. Zo. 16 
av. en mi.: Ned. Comedie met „Warm 
en Koud". Ma. 17-5: Nw. Rotterdams 
Toneel met: „Tramlijn Begeerte”. Di. 
18-5: Haagse Comedie met „Schakels". 
Wo. 19 mei: Toneelgroep Theater met 
„Onder het Melkwoud’’. Aanv.: av.
8.15 uur en mi. 1.30 uur.

Theater Carré t/m  22 mei: 20.15 uur: 
Herman van Veen m et „Dit kan er 
gebeuren”, ma. gesl. Zat. 15 mei, 24.00 
uur: Grand Gala du Cardiolance, Zie 
ook elders in dit blaad. Ma. 17 mei,
20.15 uur: Boksgala.

Nieuwe de la Mar: t/m  6 juni: „In de 
holte van je  arm ”, met Ton van 
Duinhoven, Ina van Faassen, Guus 
Hermes en Bep Dekker. Aanv.: 20.15 
uur. geen voorst, op 17 en 24 mei.

Brakke Grond. Tot eind mei: To
neelgroep Studio met: „Elcker-Ik”. 
Aanv.: 20.30 uur, beh. ma.

Shaffy Theater, t/m  12 jun i: Thea- 
gergroep Funhouse m et: „Fumhouse 
Horror”. Aanv. 20.30 uur, ma. gesl. 
Kindervoorstelling: Met Guipa op 
avontuur, voor kinderen van 3—8 Jr. 
Iedere zo.mi. 14.00 uur.

Lurelel Theater. Kabaret Lurelel 
met „Vrouwen, vrouwen, vrouwen’’, 
muzikaal. satirisch programma. 
Aanv.: 20.30 uur, ma. gesl.

Amstelveens Poppentheater. Do. 13, 
zat. 15 en zo. 16 m ei: De Tovenpoeder 
met en door Kenneth Kemble. Wo. 19 
mei: Inspecteur Speurneus. Aanv.: 
14.30 uur.

M arionetten Theater Jeanette. Zat. 
15 en zo. 16 mei: Klein Duimpje. Aanv 
14.00 uur.

Concerten

GASHAARDEN
SHOW

Nieuwste modellen 1971 
nu brandend in onze zaken.

Alle éystemen kunt U rustig 
met elkaar vergelijken. Vak
kundige voorlichting. Gratis, 
advies bij U thuis. Aanleg en 
grafs vakhandelservice door

f f

(pardon honorair)

Concertgebouw. Do. 13 mei, gr.z. 
20.15 uur: Gala-concert t.g.v. 85e ver
jaardag A rthur Rubenstein, piano. 
Vrij. 14 mei, gr.z. 20.15 uur Nana 
Mouskouri en de Athenians. Zat. 15 
mei, gr.z. 19.00 en 23.00 uur: The 
Byrds.

Amsterdams Conservatorium. Bach- 
zaal: 20.00 uur: Concervatorium, ne
gende voordrachtsoefening met Tama
ra Pospiszyl, piano; Ineke Breden- 
horst, viool en Brigit Kleinen, hobo. 
Donderdag 13 mei a.s. 20.00 uur.

Amsterdams Philharmonisch Orkest 
o.l.v. Anton Kersjes. Dinsdag 18 mei, 
Concertgeb. gr.z. 20j15 uur: Beetho- 
vencyclus, symfonie nr. 6 en piano
concert nr. 5 m.m.v. Claudio Arrau, 
piano.

CINEAC DAMRAK 
In een dorpje op de Bahama-eilan- 

den rijd t een grotie Impala met achter 
het stuur Jeff -Heston (Charles Bron
son). Naast he*h zit zijn meisje, de 
beeldschone Vanessa. Opeens duikt er 
een zwarte Mercedes achter hen op 
en er ontstaat een wilde achtervol
ging, Midden in het dorp komt het tot 
een schietpartij. Jeff weet zijn ach
tervolgers neer te schieten, maar 
wordt zelf zwaar gewond. Jeff wordt 
gearresteerd en Vanessa verdwijnt.
Na twee jaa r gevangenisstraf gaat 
Jeff oip zoek naar zijn vijanden. Dit 
lukt hem tenslotte m aar hij moet er 
zelf ook wel het een en ander voor 
laten. Violent City.
PARIS IEN 

Juliette en Justine zijn, nadat hun “ 
pa failliet is gegaan, in een klooster 
opgenomen. Eenmaal uit het klooster 
gaat Ju liette  werken in een bordeel.
Justine die veel zediger is wordt 
dienstmeisje m aar komt via een schil
der toch ook wel op het slechte pad.
Zij wordt dan ook herhaalde malen 
verleid. Het is haar zuster, inmiddels 
getrouwd, die haar uit haar uitzicht
loze positie redt. De Sade en Justine.
(18 jr).

CALYPSO dag. 1.45, 4.00, 7.00, 9.45 
Five Easy Pieces, 14 jr. KRITERION 
dag. 2.15, 7.46, 10.00 Trtstana, 14 Jr.
FLORA Dustin Hoffman in Little Bi*
Man, 14 jr. Leldsepleintheater, dag.
2.15, 7.15, 9.30 Joe, 18 Jt. DE UITKIJK, 
dag. 3.00, 8.00, 10.15 De Melkweg (La 
voie lactee) 18 jr . DU MIDI 1.30 en 
7.30 Lawrence of Arabia, 14. BELLE
VUE CINERAMA Patton, 1.30, 14 jr.
STUDIO K 2.15, 7.15, 9.15 De dader staat 
boven verdenking. TUSCHINSKI dag.
2.15, 7.00, 9.30 Murphy’s War, 14 jr.
ROXY dag. 1.30, 4.00, 7.00, 9.30 The 
Molly Maguires, 14 jr . ROYAL dag.
1.30, 3.4Ö, 7.00, 9.30 Spartacus contra 
Nero, 14 jr; NÖGGERATH dag. 1.30,
4.00, 7.00, 9.30 Kamasutra, 18 jr. AL
HAMBRA dag. 2.15, 7.00, 9.30 L’Enfant 
Sauvage, a.1. CORSO dag. 1.30, 3.45,
7.00, 9.30 Love Story, 7e week. CEN
TRAAL dag. 1.00, 2.45. 4.30, 6.15, 8.C0,
9 45 De liefdesorgieën van Hendrik 
VIII, 18 jr. CINEAC REGULIERS- 
BREESTRAAT 's middags Uit Holly- 
woods lachfabriek, ’s avonds Mira. :

Bijeenkomsten etc.
— Christian -M iance: Richard Wag- 
nerstraat 32, zondag 16 mei: ned. 
dienst 10 uur, eng. dienst 11.15 uur.
Onderwerp: Stervelingen en onsterfe- 
lijken. Zondagschool 10 uur; Crèche
10 en 11.15 uur.
— Plnkerstergemeente: Stadionweg 
289, zondag 16 mei a.s. half elf avond
maal en zeven uur h r Van de Meulen.
— Rel. Spiritueel Verbond; half elf 
dienst, Vasco da Gam astraat 19.
— Soefi-beweging zondag 16 mei:
Universele eredienst. Onderwerp: _  . .
S ek-4ianvang elf uur Vondel' Studenten koor

f

t; B e -f  
in 12.40

— Pauze diensten, Alledagkerk; 
gijnhof. Woensdag 19 mei van 
to t 13.00 en van 15:10 to t 13.30 u u ri 
Voorganger ds J. W. van Kooien over: 
Nog andere schapen. Organist: Piet 
van Egmond.
— Interkerkelijke samenkomst: dins
dag 18 mei, Begijnhofkerk aanvang 
acht uur. Ds. G. v. *t Wout, Umuiden.-* 
m.m.v. heft Pinkersterkoor.
— De Vrije Gemeente: v.d. Boc- 
horststr. 28. Spreker: ds B. van Gin- 
kel over Positief verwerken van het 
verleden.
— Amsterdamse Gesprekskring: vrij
dag 14 mei onderwerp: „Kunt u iets 
veranderen aan de Milieuvervuiling?]? 
Spreker: h r P. van der Lek in geb. 't 
Karrewiel, Utr. dw. str. 147. Aanvan» 
8.15 uur vrije toegang.
— Pinkstergemeente oost; K raaien-\

Het Studentenkoor aan de Vrije 
Universiteit o.l.v. R. van Randwijk 
geeft op 19 mei a.s. om 20.15 uur een 
concert in de Kruiskerk te Amstel
veen (v.d. Veerelaan), m et m edewer
king van het Nederlands Kamermu- 
ziekensemble o.l.v. J. van Dalen en 
met medewerking van vokale solisten. 
Uitgevoerd zullen worden werken van 
o.a. Purcell (sing unto the lord), Mar
cello (hoboconcert), Delalande, Vival
di (Magnificat). Kaarten è ƒ3,- ver
krijgbaar bij: Broekmans en van Pop- 
pel, van Baerlestraat, Saul Groen, 
Ferd. Bolstraat, V.V.V. Plein I960. 
Amstelveen. S.R.V.U. bureau de Boe- 
lelaan 1115. Aan de kerk (19 mei).

Gratis feestmiddag 
invaliden en bejaarden

Zondag 16 mei a.s. organiseert

Dag. 1.30 en 7.30,3e succesweek
op70 mm grootbeeld «n in «tereofoniteh geluid
LAWRENCE OF ARABIA
•met:Alee G uinneu. P«t*r O'Toole. OrnnrShtriffen AnthonyQlifon tregie! Dtvid L u n ft i W«ur 
Cinemt-orgel: Harry Klompé .  .  -
(Col./Int.) Plaatsbespreking vtnifH.O O tlur 14]“

Ook maandag-, dinsdag- en woensdagavond gezellig uitgaan in City.
Op deze dagen staat u een gratis kopje koffie te wachten tussen 18.30 en 19.00 uur en 
tussen 20.30 en 21.30 uur.
0agelijks:2.15,7.00 en 9.30 
Zondag: 1.30,4.00,7,00 en 9,30 uur

EEN „HAAR” IN MIJN SOEP!
(„There's a Girl in my Soup”)
Wei: PETER SELLERS — GOLDIE HAWN
Cinama-orgel: Harry Klompé

3eweek
(Col/Int.)

14 jr
•—1 N K IEU R —

Regie: Roy Boulting 
Plaatsbespreking vanaf 11.00 uur

- Ex-chauffeur, 66 jaar, wil 
»aarne voor 3 dagen p.w. dienst 
ioen als particuliere chauffeur of 
icht ex,peditiewerk verrichten. 
W.W. nr R-9.

- Oud-verpleegster wil voor 3 
)f 4 dagen per week verpleeg- 
iverk doen. R-P.

- 72-Jarige oud-advocaat en 
procureur, ex-docent ad Ec. Ho
geschool sociale economie, en 
kantoorjurist — o.m. beh. van 
buitenl. kwesties — zou gaarne 
op free-lance basis thuiswerk 
verrichten. W.W. n r R-Q.

- Oud-hoofdopzichter Publieke 
Werken, 59 jaar oud, wil timmer 
en/of réparatiewerk verrichten. 
W.W. nr R-R.

- Ex-elektriciën, 68 jaar, i.b.v. 
auto en telefoon wil voor enige 
uren per dag lichte werkzaamhe
den verrichten, bijv. bestelwerk. 
W.W. nr. R-S.

-  Adm inistratief thuiswerk, wil 
een 72-jarige oud-boekhou-

; der/vertegenwoordiger in de uit
geversbranche, verrichten. W.W. 
nr R-M.

- Drie & vier ochtenden per 
week wil een ex-zakenvrouw van

! 67 jr. L icht adm. werk doen. 
W.W. nr. R-L.
Yijf-en-zestig-plussers die óók in 
ons bemiddelende rubriekje wil
len worden vermeld, kunnen ons 
schrijven en vertellen wat ze 
vroeger 'hebben gedaan, w at ze 
willen gaan doen, het aantal uren 
en/of dagen dat ze willen werken, 
én wat hun leeftijd is. De p laat
sing geschiedt gratis, onder code
nummer.

Werkgevers die contact willen 
opnemen met de betrokkenen 
kunnen ons de codenummers op
geven, hetzij schriftelijk, hetzij 
teilefonisch. Wilt u in het laatste 
geval even vragen n&ar toestel 6?

Kopij voor deze rubriek dient 
uiterlijk maandagmiddag 12 uur 
in het bezit van de redactie te 
zijn. Zet u in de llnker-bovenhoek 
van enveloppe of briefkaart 
even ”65-plus”?

Barbra Streisand in

DE UIL EN DE POES
(The owl and the pussycat) 
vrijdagmiddag geen voorstelling 
JEUGDBIOS
Za., zo. en woe.midd. 2 uur 
DE SCHAT VAN DE ABDIJ 
Ned. gesproken.

18 jr.

a.1.

Eens wordt dit kleine 
wezentje - mede dankzij 
u - een spring-in-t veld

Daar ligt het dan, een heel, heel pril mensje — veel te vroeg geboren. Gelukkig 
wordt het omringd door de goede zorgen van lieve verpleegsters met de hulp van een 
onmisbare couveuse. Vooral door die couveuse komt alles wel goed hoor.

Nu zijn er van die hele nieuwe couveuses: isolettes. De verpleegsters van de 
Kweekschool voor Vroedvrouwen zitten te springen om een paar van die gloednieuwe 
apparaten voor hun „zorgenbaby’s”. De aanwezige apparatuur is wat verouderd. Ook 
u wilt ongetwijfeld een handje helpen om twee van die nieuwe „perfectie-couveuses” 
aan te schaffen. Niets is goed genoeg voor zo’n jong leventje, dat geen al te beste 
start heeft. ¥

U kunt storten op de giro van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, gem. giro 
A-11090 of postgiro 15368 op het speciale rekeningnummer „isolette” : 830975470. 
U kunt ook terecht bij alle bijkantoren van de Spaarbank. Even naar binnen lopen 
en een bijdragen in de couveuse-bus aldaar.

I K O LE I Naar Zippy,



— SMSJelett Voór IVLlgrinteü, J W.
Brouwerspdein 9, Amsterdam, ti. 
7120644. Soosjeteit voor mensen van 18 
to t 30 jaar, die pas in Amsterdam 
zijn. Open: dinsdag- en woensdag- en 
vridagavond van 7 tot 12 uur, zater
dagavond van 8—12 uut. t lk e  dinsdag 
caie-chantant.
— Het Praathuis, Kadoelenweg 204: 22 
mei organiseert deze geweldige socië
teit *n beatfestijn in de Oude RAI met 
medewerking van de George Baker 
Selection en AVRO’s Toppop drive- 
in-sihow. Voor de rest is er iedere 
vrijdag en zaterdag sociëteit.
— The Bohemia Jazzclub, Joh. Ver- 
m eerstraat 28. Elke zondagmiddag 
vanaf 14.3>0: jazzconcert. Elke vrijaag 
vanaf negen uur: jazz met Herbert 
Noord.Arnold Dooyeweerd, Martin 
Bunjes en Herman de Wit.
— *t Cloppertjen, Lijnbaansgrach-t. 
Elke avond, behalve maandag: Folk
songs en dat van zeven uur af.
— De Duiventil, PoekLijkstraat 3 (in
gang de Schuil vink). Zaterdag dans
avond voor mensen van 21—29 jaar.
— Woody’s Pub, Forestershuis, Sarpa- 
hatistraat 8—10 (bij het Frederiks- 
plein). A. s. zaterdagavond wederom 
een grootse danse-in met schijven- 
draaier Papa Frank. Grandioze lich- 
teffekten en vele gratis verlotingen.
— Black and Yellow, Willinklaan, 
Sportpark Ookmeer, Rohdakantine. 
Zaterdag a.s. voor effuriebaddie een 
djust kroevie iefning m et de hulp van 
de meest volleerde disjokkies die er 
m aar te bedenken zijn. Volgde 
week 22 mei geen B & Y.
— Huize de Liefde, Da Costakade 102. 
Om acht uur is er zaterdag dansen 
m.m.v. Ricky’s Blue’s hittip  parade en 
de stereo sounds. En dat is goed!
— Paradiso, Weteringschans. Do. 13/5 
acht uur: jazz, Frank W right kw ar
tet. 14/5 acht u u r: Engelse pop, Bron- 
ko; Hindoestaanse pop, Ronald Ma
zier, 15/5 acht uur: Engelse pop. Ger
ry  Right; Hollandse pop, Modesty 
Blays.

Popnacht voor 
Vietnam

De volgende popgroepen treden 
op in  de door het Algemeen Ne
derlands Jeugd Verbond (ANJV) 
georganiseerde popmanifestatie 
ten bate van het Zuidvietnamees 
Bevrijdinigsfront: A fter Tea, Co
bra, Opus, Scapa Flow, Strange 
Power, Continental Uptight Band, 
Temple, Galttery, Marsh Mallow, 
Super Sister, Q 65, BZN, Oscar 
Benton Bluesband, Rib Hoeke’s 
R & B Group, Mailer Mc Kenzie 
Band, Group 1850 en Blow-Balll. 
De manifestatie vindt p laats van 
vrijldagavond 28 mei (9 uur) tot 
zaterdagmorgen 29 mei (10 uur) 
dus Luilak-naöht in de Oude Rai. 
De toegangsprijs bedraagt ƒ 5,-. 
Inmiddels zijn al vele honderden 
kaarten  verkochit. K aarten zijn 
verkrijgbaar bij: A.NJ.V., Nw. 
Keizersgracht 61, Paradiso, Wete- 
ringsohans 6-8. A.S.VA.-Kantoor, 
Stuldentenihuis Weesperstraat.

Muziek in 
Augustanakerk

ZATERDAG, 15 mei, 8.15 uur n.m. 
treedt in de Augustana-Kerk op 
Evang. Kantorie DUISBURG o.l.v. 
HORST WEBER. O.a. uitvoering van 
„MUSIKANISCHE EXEQUIEN” van 
H. Schütz voor koor, solisten en in
strumentalisten.
ZONDAG 16 mei 10.30 uur v.m. K erk
dienst m.m.v. Concentus Musicus, Mar
ker Koper-ensemble, Evang. Kantorei 
DUISBURG. Kerkkoor ,,CANTATE”. 
Voorganger: ds C. Pel. Musikale lei
ding: Horst Weber en Niek Hermani- 
des. TOEGANG VRIJ. Het laatste con
cert in dit seizoen vindt plaats op 
WOENSDAG 12 juni a.s. om 8 uur n.m. 
en wordt verzorgd door het THIEL 
COLLEGE CHOIR uit Greenville 
(Penns.) o.l.v. Dr Marlowe Johnson.

UJU.JU,—/ipuuiecik—ue ïviciue,—nuuiu-
weg 405, tel. 180033; Slotervaart-Apo- 
theek, Joh. Huizingalaan 150, tel. 
152969.

Van half zes to t tien uur ’s avonds: 
Apotheek Neujean-Schrijnen, Lin- 
naeusstraat 23, tel. 352209; Schelde-A 
potheek, Scheldestraat 37, tel. 725215; 
Apotheek Olij Willemsparkweg 2, tel. 
7206212; Zieseniss-Apotheek, Nassauka- 
de 52, tel. 183474; Apotheek Brouwer 
de Holl, Surinameplein 8, tel. 167566; 
Apotheek Kliphuis, Bos en Lommer
weg 250, tel. 385758.

Actie Moeder voor Moeders, urine- 
inzameling Organon, inl. zr. L. Rau- 
werdink-Zuyderland, Linnaeuspark- 
weg 122, tel. 920427.

DIERENHOSPITAAL en ambulan
cedienst Amsterdam. Deze dienst is 
dag en nacht bereikbaar onder num 
m er 242724.

Landelijk erkend installateur.
Donderdagavond

koopavond.

Brouwersgracht 155—157
(bij Haarl.plein Bus 12, 

lijn 3).
Van Woustraat 31 -33 
' '  Osdorperban 114

Voor tel. inl. 
020-249589

morgens half elf. ’s avonds zeven uur. 
Vrijdagavond in de Fahrenheltstr. 96 
aan vang achit uur. Voorganger: dhr. J. 
C. Pronk.
— Geünieerde Loge van Theosofen: 
Woensdag 19 van 8 to t 9.15 uur; open
bare studiebijeenkomst onderw erp: 
L.S.D. en bewustzijnsverruiming. Vrij 
toegang in het Forestershuis Sarpha- 
tistr. &—10.
— Amsterdams Gesprekscentnim Huize 
Socrates, Douwes Dekkerstr. 13. Spre
ker: prof. dr m r D. C. Mulder over: 
Is Godsdienst ook Romantiek? Aan
vang 8.15, tel. inl. 241429.
— United Pentecostal Church: (Ver. 
Pinkstergem eente), Huize Socrates, 
Douwes Dekkerstr.lJ, zondag a.s. 
dienst o.l.v. Rev. Robert Roh en a.s. 
woensdag bijbeluitleg. Aanvang 8 uur.

b lliM lt lg  Unïli— Z77TE— WBSI— eFTT- 
grote feestmiddag in de grote zaal 
van Krasnapolsky, w aaraan be
kende artiesten van radio en tv 
hun medewerking verlenen. P re
sentatie en algehele leiding G. 
Wippo. Aanvang 13.30 uur. Zaal 
open 12.30 uur. Toegangskaarten 
zijn GRATIS verkrijgibaar bij de 
volgende adressen: G. Wippo, 
Marco Polostraat 235 hs; C. de 
Knegt, J. Evertsenstr. 85; J. Ba- 
selier, Toirestraat 5 hs; J. Aarse, 
Sumatraplantsoen 32 hs. Stomer 
Perfect, le  Anjelierdarsstr. 1 en 
aan het seoretariaat H. Wippo, 
N achtegaalstraat 5 hs, en voor 
zover voorradig aan de zaal.

T
Brouwersgrach.t'155-157 - tel. 249589 * 
van Woustraat 31 - tel. 726150 
Osdorperban 114 tel.' 190174

Zomerbal
Op zaterdag 15 mei a.s. organiseert 

het Amsterdams Volksdans Centrum 
een ZOMERBAL in de speeltuin, ge
legen tussen de Robert Scottstraat en 
Erik de Roodestraat, bij hoek Hoofd- 
weg-Jan v. Galenstraat. Aanvang 8 
uur - kosten ƒ1.50. Ook bij regenweer 
niet thuisblijven. Er is dan een zaal 
vlakbij achtei de hand. Inlichtingen: 
sekretariaat A.V.C., Aalsmeerweg 
100IJI, A’dam-W. Tel. 020-157956.

Vondelparkfeesten 1971
Dinsdagaivonid 8 jiuni Het Na

tionale Ballet o.l.v. Bu-di van 
Dantzig en Benjamin Barkanvy. 
VrijdaigaiVond 11 juni Concert 
door het Amsterdams Opera Koor 
met solisten. Dirigent: Jocibem 
Slotihouiwier, Dinsdagavond 15 
juni Balletuitvoering door de 
Balletstudio Nel Roos o.l.v. Ria 
Koninig. Vrijdagajvond 18 juni 
Naitlonale Danswedstrijd oim de 
Grote Prijs van het Vondelpark, 
afigawiseeld meit dem onstraties en 
dansen voor het pulblieik. Algehele 
leiding: H. Ponnie. Dinsdagavond 
2l2 juni Herman He;jermans to
neelstuk „De Wijze Kater” door 
het Toneeltgezelsdhap „Toets
steen”. Regie Ben Aerd-en. Vrij
dagavond 2:5 juni Nederlandse 
Kleinkunst met optreden van be
kende artiesten in samenwerking 
met de Stichting „Conamus”. 
Prodiuctie: Henry Mildenjberg. 
Dinsdagavond 29 juni Internatio
naal Folkloristisch Dansitheater 
o.l.|v. Tonny van Breda en Ferdi
nand van Altena. Vrijdagavond 2 
jiujli Vol ksdansgro ep „Marina” uit 
Tsjechoslowakye. Slowaakse lie
deren —■ Dansen — Cimbaal Or
kest. 40 Medewerkenden. Dinsdag 
6 ju li Shakespeare’s blijspel „De

vroiyke vrouwtjes van Windsor”
door het Toneelgezelsdhap 
„Toetssiteen”. Regie: Ben Aerden. 
Vrijdagavond 9 juli Bulgaars En
semble uit Grabovo o.l.v. Radiko 
Zwjatkiav Zang — Dans en Mu
ziek. 50 M edawerkeiden. Dins- 
dagaivond 13 ju li Hongaars 
Volksdans Ensemble van de Karl 
Marx Universiteit u it Boedapest. 
Leidinig: iNafrédi en Gulyas 
L&szló. 40 M edewerkenden met 
Zigeuner orkest. Vrijdagavond 16 
juli Abrasevic Ensemble uit Val- 
jevo oJ.iv. Dragan Mijanovic 
Zan,g — Dans e-i Muziek van 
Volken van Joegoslaivie. 55 Mede
werkenden. Dinsdagavond 20 juli 
Roemeense Folklore. Zang — 
Dans en muiziak — 40 Medewer
kenden. Vrijdagavond 23 juli 
(W ordt nader bekend gemaakt). 
Di-isdagaivond 27 ju li Türk fol- 
klor „Kurumu 2” uit Istanbul. 
Zang, Dans en Muiziek. 40 Mede
werkenden. Vrijdagaivond 30 juli 
Sluitinssavond door de Hoofdstad 
Operette met de Operette „In ei- 
ner kleinen konditorei” .

Aanvang der voorstellingen 
8.30 uur precies. Organisatie en 
samenstelling: Carl Tobi.

O p  zoek naar: 
sympatieke pleeggezinnen 
kamers met huiselijk verkeer

Beste lezeressen en lezers! 
’n Maatschappelijk werkster 
vroeg om gastvrijheid voor de 
volgende regels. Als u deze 
hartekreet gelezen hebt, zult 
u begrijpen waarom wij spon
taan aan het verzoek hebben 
voldaan.

Langs deze weg hopen W(j in 
contact te komen met families, 
die een plaatsje voor een van 
onze jongens en meisjes vry 
hebben of kunnen inruimen, of 
die een kamer aan een wat grote
re jongen of meisje willen ver
huren en daarnaast eventueel een 
beetje aandiacht kunnen geven. 
Veel van onze kinderen kunnen 
namelijk de overgang van het 
drukke kinderhuis naar het op 
kamers wonen niet direct aan en

voelen zich de eerste ttjd erg een
zaam, ook al willen ze niets an
ders dan „op kamers wonen”. Ie
der, die eigen opgroeiende kin
deren heeft zal dit kunnen be- 
grUpen: het verlangen van het 
kind naar vrtfheid en zelfstandig
heid, dat luidkeels verkondigd 
wordt en daarnaast de hunkering 
naar nog wat genegenheid en 
steun, waarover maar liever niet 
gepraat moet worden, maar die 
meestal dankbaar aanvaard 
worden.

Het gaat om een aantal school
gaande en werkende jongens en 
meisjes van 15 tot 19 jaar. We 
denken voor hen aan pleegge
zinnen voor de jongsten en aan 
kamers voor de oudsten en de 
overgangen daartussen zoals 
kostgezin, kamer met huiselyk 
verkeer e.d. Er worden vastge
stelde vergoedingen gegeven en

de enigs
Fa. A. Schoonhoven,

Tussenmeer 217, Amsterdam 
Kat’s Rijwielhuls,
Albert Cuypstraat140, Amsterdam 

Fa. J. E. Schram,
Linnaeusstraat 3, Amsterdam 
Fa. Veba (J. Versteeg),

¥ Osdorperban 58, Amsterdam t Fa. Veba (J. Versteeg),
\  Kastelenstraat 104, Amsterdam 

Fa. A. Schoonhoven,
1  Gelderlandplein 27, Amsterdam

Ü

Fiets is engels
Engelse fietsen 

Fietsen van 
Raleigh Industries 

England

V ele  a n d ere  f ie tse n  fz ijn  im ita t ie s  van  de 
E n g else  f ie ts . G oede im ita t ie s  so m s. V aak  
s le c h te . A lle s  w a t aan de f ie ts  is u itg e 
vo n d en , to t  aan i de lu ch tb a n d en  to e  Is 
E ngels.

e moeite waard eens een proefrit te maken 
de Engelse fiets. Of een folder te halen.

Of een affiche.

afhankelijk van de behoefte 
daaraan kan een gezin met ad
viezen worden geholpen.

Ieder die meent te kunnen 
helpen of nadere inlichtingen 
wenst kan zich schrifteHjk of te
lefonisch in verbinding stellen 
met: le . de Stichting Centrale 
voor Pleeggezinnen Noord-Hol- 
land/TJtrecht, Keizersgracht 476, 
Amstesrdam-C, tel. 231819; 2e. de 
maatschappel ij k werksters van 
het Sociaal-Agogisch Centrum 
„Het Burgerweeshuis”, Ijsbaan
pad 3, Amsterdam-Z, tel. 735022.

De Mensa van 
Obrechthuys

De Stichting Obrechthuys heeft 
in de voormalige noodkerk in  de 
Jacob O brechtstraat 26 een Men
sa, waar men voor een redelijke 
prijs (abonnement per ja a r  ƒ5, 
prijs per m aaltijd ƒ3), op aange
name wijze de lege maag weer 
kan vullen. Gemiddeld worden er 
in  de mensa zo’n 1200 m aaltijden 
per dag geproduceerd (en gecon
sumeerd u iteraard). Ongeveer de 
helft van de bezoekers m aakt ge
bruik van een abonnement, te r
wijl tegen een geringe bijbetaling 
min of meer è la carte kan wor
den gegeten. Hoewel het woord 
„mensa” associaties w ekt met 
studenten, verzekerde directeur 
Den Drijver ons dait iedereen met 
honger in  het ObrecMhuys van 
harte welkom is.

Veiling
kunstwerken

17 mei a.s. van 19.30 u u r af, v indt in 
het StedeHjk Museum, nieuwe vleu
gel, de veiling plaats van werk dat 
ter beschikking werd gesteld door een 
250-tal kunstenaars, verzamelaars en 
galeries.

De opbrengst van deze veiling komt 
ten goede aan het Medisch Comité 
Nederland—Vietnam dat daarvan me
dicamenten koopt bestemd voor 
Noord Vietnam en het Zuid Vietna
mees Bevrijdingsfront.

De kunstwerken worden van heden 
a t gedurende de openingstijden van 
het Stedelijk Museum (dus ook des 
avonds) tentoongesteld in de nieuwe 
vleugel, ingang Van Baerlestraat.

Dat is uit het 
leven gegrepen . . .

De elpee die heden, woensdag
middag, ten doop wordt gehouden 
is u it het leven gegrepen! De u it
reiking van de eerste langspeler 
van de meest bekende satirieke 
tv-groep in ons land wordt daar 
in Den Haag een groots moment. 
U hebt er geen idee van wie 
daartbij aanwezig zal zijm en de 
eerste elpee van Farce M ajeure 
aangeboden krijgt. Niemand an
ders dan . Freule C. W. I. W tte- 
w aall van Stoetwegen, De Freule 
verleende namelijk — eens ge
heel onbewust doch later met 
haar duidelijke en op de hoes 
vermelde toestemming — haar 
medewerking aan deze plaat 
(waarin trouwens ook het Con
certgebouworkest optreedt). U 
ziet, ’t is ’m helemaal: Farce M a
jeure! Oja, Phonogram.

Als u nog zingen k unt . . .
Als u  nog zingen kunt, zing dan 

mee. Dat zegt de Nederlandsche Ope
rette  Vereeniginig to t u, heren met 
een welluidend stemgeluid. Wilt u de 
stembanden weer ’s laten vibreren, 
neem dan even contact op m et de se
cretaresse van de N.O.V., mevr. C. 
Lakeman, Rijnstr. 24, tel. 714821 of ga 
eens kijken op een repetitie, elke 
donderdagavond in Dansschool Ger- 
ver, Bellamystr. 31-33. U bent welkom 
van acht to t elf uur.

S .V II  i i v . /— i i u u m v

en. . .  Chopin!
Ook nu weer organiseert 

de N.B.M. der traditie ge
trouw voor de lezers en leze
ressen van Wiering’s Week
blad gezellige dagtochten 
naar de Paardenkamp in 
Soest, waar ons Amsterdam
se kwartet Zippy, Corrie, 
Robbie en Chopin verblijft.

De tochten worden ge
maakt op dinsdag 18 mei en 
dinsdag 25 mei.

Vertrek: ’s morgens half 
tien vanaf het Centraal Sta
tion, westzijde (bij de fietsen
stalling) en om tien uur van 
het Amstelstation, N.B.M.- 
bushalte. Om een uur of half 
vier bent u weer terug in 
Amsterdam.
Prijs per persoon ƒ 6,50.

Consumpties die eventueel tij
dens de pauze gebruikt worden, 
zijn u iteraard voor eigen reke
ning.
Kaarten van heden af aan 
het kantoor van de N.B.M., 
le  Oosterparkstr. 154 (t.o. 
OLVG), van negen uur 
tot half vijf. Telefonisch 
kan ook; 351554 of 355722.

W aterlooplein 17, tel. 243807 
Postjesw eg 527, tel. 174581 
Overtoom  36-40, tel. 181503 
Buitenveldertselaan 80-82, tel. 441227 
Spandersw oudstraat 102 (N.) tel. 271404

)


