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Wat doen kinderen het liefst, als ze 
niet op school zitten?
Hét TOVERWOORD: Grote Vakantie

DE GROTE VAKANTIE: het zijn nog steeds woorden, 
die haast een betoverende klank hebben voor elk 
kind dat naar de Lagere School gaat.

Je grootste heerlijkheid van de grote vakantie 
lijkt te bestaan uit whet niet meer naar sohool 
hoeven” . Het zou natuurlijk een zinnige vraag 
zijn geweest of kinderen het inderdaad zo verve
lend vinden om naar school te gaan en waarom.

Maar omdat deze Wijkkrant een speciaal vakantie 
nummer is , besloten we nu een aantal kinderen 
te vragen wat ze doen in die zes weken dat ze 
niet naar school hoeven.

De hele klas steekt 
zijn vinger op

Het is donderdagmiddag 
kwart voor twee, als de 
vijfde kl as van meester de 
Vries vol leven het klaslo
kaal binnenstroomt . Het 
duurt even, voordat al dat 
leven gericht kan worden op 
het onderwerp van die mid
dag: praten over de grote 
vakantie. Alleen het horen 
van die woorden doet de 
Vrijheidsdrang van de klas 
weer volop boven komen.

Maar goed, even later mag 
Sylvia als eerste antwoord 
geven op de vraag /an de 
meester, wat ze  in  haar va
kantie gaat doen. Sylvia 
gaat in de zomervakantie 
naar een camping en de groot
ste attractie schijnt voor 
haar de nachtfeesten te zijn 
"s Nachts mag ik dan het 
bed uit" vertelt ze enthou
siast.

Paula gaat naar Griekenland, 
"Nou en dan gaan we ook

Vakantie! Heerlijk 
gevoel...als een 
ballonnetje, zwe
vend op de wind!

naar een restaurant, van al
les eten en dat is leuk."

Een ander meisje gaat naar 
Ommen. Ze is daar al eens 
een keer geweest, want ze 
weet te vertellen dat ze de 
vorige keer brandnetels in 
het bed van haar tante had 
gestopt.

WEG=VANicHUIS

Opvallend bij al de antwoor
den is dat vakantie voor 
alle kinderen betekent: op 
vakantie gaan, weg van huis, 
uit de buurt, een tijd in 
een hele andere omgeving 
zijn. Wilma durft als enige 
haar vinger op te steken,  
als de meester vraagt wie  
er in de vakantie thuis j

blijft. Zij gaat "dagjes 
weg" zegt ze, "naar Zandvoort

" , waarop een jongen 
meteen het aloude "We gaan 
naar Zandvoort" inzet.

0P STRAAT SPELEN:=BAHL

Toch blijkt dat de meeste 
kinderen niet de hele vakan
tie van huis weg zijn. Het 
zwembad schijnt de meest 

geliefde plaats te zijn om 
de vakantiedagen door te 

brengen, als men thuis is.

Als de meester vraagt wie 
wie er in de vakantie veel 
op straat speelt, roept 
Tineke luidt: bah! 
Anita weet te vertellen 
waarom ze op straat spelen 
niet leukt vindt. "Er zijn 

hier geen leuke dingen,
meester'", zegt ze.

NIKS TE DOEN

Je Kunt hier niks doen. In 
een andere buurt heb je een 
speelplaats met een hut, 
waar je in kunt zitten, als 
het regent en je hebt er

Zie verder pagina 2
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DE GROTE VAKANTIE
(Vervolg van pag. 1)

ook een schip van grote bo
men met een dek en daar kun 
je in klimmen.
Chris zwaait al een tijdje 
ongeduldig met zijn vinger 

in de lucht. Eindelijk mag 
hij 't dan zeggen-en dan 
stroomt het er uit: 
"Tegenwoordig zijn er te 

veel auto's meester. En dan
kun je niet meer op straat 

spelen, meester. En ze bre
ken alles  af, meester en 

dan bouwen ze parkeergara- 
ges. "
Er komt nog meer kritiek 
los. Sonja: "Je mag hele
maal niks. Als je aan het 

ballen bent, zeggen ze:
-ga ergens anders- en er

gens anders mag het ook niet
omdat ze bang zijn voor een 

bal tegen het raam".
Ook Sonja zegt dat je niet 

meer kunt speltn door de 
auto' s.

'VEEL MEER DINGEN'
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Gerda komt uit de Pijp.
Je had daar alleen het Sar- 
phatipark en oude straten 
en huizen, waar je kon spe-
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len. "Hier heb je veel meer 
dingen. Hier heb je een 

speelplaats op het van 
Beuningenplein en hier kun 
je spelen op een school- 

plein dan is' het een koning- 

innebuurt, vergeleken met 
daar, zegt ze. Veel kinderen 
weten iets af van de speel
straat in de Pijp. Paula 
vindt dat heel belangrijk, 
'omdat, zo zegt ze, er dan 
niet zoveel kinderen worden 
overreden'.

En ERGENS ANDERS?
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De meester vraagt dan of er 1 

in A'dam ook kinderen zullen 
zijn, die meer mogelijkheden 
hebben om te spelen dan de 
kinderen in deze buurt.
Sonja reageert direkt: _In 
A'dan Noord meester daar
hebben ze klimrekken en

zandbakken en als het regent
hebben ze een grote kamer er

ook een jeugdgebouw» Die ver
maken zich al tjjd 
Gerda, die zich al eerder 
bezorgd heeft getoond voor 
de kleintjes zegt: "Hier 
staan alle huizen op elkaar 
en daar niet meester. Daar 
heb je alle ruimte voor de 
kleintjes. Op straat kun je 
ze hier niet sturen en dat 
kan daar wel, omdat de stra
ten daar niet druk zijn ."

HET WESTERPARK
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Als de meester zegt dat kin
deren hier toch het Wester- 
park hebben om te spelen, 
zegt Paula: In het Wester- 
park kun je naast niet spe
len want daar zitten altijd 
vreemde mannen. Patricia 
heeft zelfs eens een keer 
met een vriendinnetje hard 

moeten rennen omdat "een

enge man ons achterna zat".
Ze zijn niet de enigen. Nog 
vier andere meisjes hebben 
er wel eens vreemde mannen 
gezien. Als oplossing wordt 
gezien: bij andere mensen, 
die in het park zijn, blij
ven spelen of een parkwach
ter of politieagent in het 

park.

'BOERENKINDEREN'
aasaaaaaaaaaaaas

Als de meester vraagt of ie
mand ook weet welke kinderen 
nu in Nederland wel veel 
ruimte hebben om te spelen, 
roept iemand: "Boerenkinde
ren" .
Anita heeft op een boerderij 
gewoond en begint te vertel

len over de koeien die ze 
onder de kin streek, over 
het paard, waar ze vanaf 
was gevallen.
Marjan heeft een jaar op 

een boerderij gewoond. Ze 

speelde vaakx in het hooi en 
ze heeft er ook wel eens ge
slapen. En er was een diepe 
put vertelt ze en dan speel

den we Vrouw Holle.
’’Want als je riep in die put 
dan klong dat heel erg eng. 

En ik heb ook de geboorte
van een kalf gezien."

Een laatste vraag aan de 
kinderen is, wie er wel op 
een boerderij zou willen 

nen. De hele klas steekt j i j -  

na zijn vinger op.

WIM SAALTINK.
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Wim Stoffers
Van Hallstraat 126 

tel. 16 03 00
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DRIE WEKEN LANG PLEZIER
Elke zomer organiseert het GILO van de gemeente Amster
dam aktiviteiten voor kinderen in de hele stad. Uw ver
slaggeefster heeft hierover een gesprekje gehad met 
één van de leiders van de Amsterdamse sporthallen, de 
heer B e n  S m i t .
Ben is judoleraar, kondi- 
tie- en voetbaltrainer en 
geeft damesgymnastiek.Deze 
zomer wordt hij leider van 
de Oude RAI, waar 3 weken 
lang vakantieprogramma's 
worden gegeven.' Honderden 
kinderen' , zegt Ben,'maken 
elke dag van deze mogelijk
heden gehruik.Je kunt het 
zo gek niet bedenken of er
gens in de stad wordt in 
de vakantie wel iets ge

daan. Kinder en met speciale 
wensen kunnen altijd met de 
leiding gaan praten. Er 
valt meestal dan wel iets 

te versieren!'Tientallen 
vakmensen zijn door deze 
programma's ingeschakeld; 
laat uw kinderen met een 
gerust hart gaan. Toegang 
gratis. Brood mennemen.
Melk is er goedkoop.

fWat is er te doen?!^
Juni: elke donderdagavond 

7 - 9u.Westerpark - sport & 
(kreatief)spel v.iedereen 

24 juli t/m 11 aug . : drie 
weken lang v. maandag t/m 
vrijdag - watersport centrum 

Sloterplas(zeilen,roeien, 
kanovaren enz. )Kosten f.10.- 
p.week. Snel opgeven hij 

GILO ,tel.734444 (hr .Hom
berg)

24 juli t/m 11 aug.: drie 
weken lang van maandag t/m 
vrijdag 9* 30 - 5u« alle sport
hallen open voor kinderen 

v,a* 3 j.(ouders kunnen mee) 
30 juli en 6 aug. zondags 
programma 12 tot 5u-Wester- 

park -sportaktiviteiten.

13 aug. zondagprogramma

Bosbaan, Amstelveen,9 tot 
4 uur - grote Bosdag, 
grandioze slotdag!

Adressen sporthallen voor 
kinderen tot 15 jaar: Van 

Hogendorpstr. 2555 Jan v*

(Advertent  i e)

Uw adres voor

#■ Speelgoed

*  Boeken

*  Tyds chr i ft enPKrougman
Van Hallstraat 134

tel. 12 27 72

(Advertentie)

VAN NOORD
ELEKTROTECHNIEK

Electr. Huish.Apparaten 

Verlichting 

2e Nassaustraat 23 

Telefoont 121161

Galenhal(by St .Lucas Zie
kenhuis) jOokmeerhal , Dr. 

Mörerlaan 4»Geuzenveld; 
Gelderlandplein, Buitenvel- 
dert; Noord, Meeuwenlaan 
2 65» Elzenhagenhal, Jan 
Hisgenpad 1 ; Zuid, Oude 

RAI, Perd. Bolstraat 155- 
Voor kinderen v .a .13  jaan
Nieuwe RAI, Europaplein 4« 
Programma's sporthallen» 
overal sport en (kreatief) 
spel; dit jaar ook pré- 
olympiades - daverend f5jne 
dagen, je kunt het zo gek 
niet bedenken of je kunt 
het komen doen. TINEKE ROOS

(Advertent ie)

Verbouwings- uitverkoop
diverse coupons behangVAN WIJK
2e Nassaustraat 36 
Telefoon 18 16 75

BEJAARDEN: VERPIEREN of PIEREWAAIEN?
Vakantie vieren is niet aan 
leeftijd gebonden. Jong en 
'oud hébben er recht op. 

Overal waar vakantiegangers 
zijn, tref je dan ook be
jaarden aan. Velen van hen 
vinden hun weg wel. In bin
nen- en buitenland.
Tech blijft de grote vraag: 
komen alle bejaarden aan hun 
trekken? We weten wel zeker 
van niet. Net zoals er op 
^erstmis bv. heel wat mensen 
dreigen te verpieren, komen 
er ook in de zomer velen aan 
het echte pierewaaien niet 

t o e .H0E_TE_HELPEN?

Hoe kunnen we juist deze 

buurtgenoten wat helpen met 
het vinden van geschikte 
ontspanningsmogelijkheden? 
Dat is geen eenvoudige zaak. 

Binnen onze wijk is er een 
zevental sozen, die deze 
maanden de nodige uitjes 
voor hun leden organiseren. 

De besturen van deze sozen 
hebben zich onlangs beraden

over de vraag, of zij ook 
iets voor niet-leden kunnen 
doen. N at uurlijk zijn zij 
hier niet op ingesteld, om 
in alle behoeften te voor
zien. Hopenlijk kan er in de 
toekomst voor meer mensen 
iets geboden worderu 

KONTAKTADRESSEH

Bejaarden, die voor hun va
kantie iets zoeken, raden 

wij in ieder geval aan 
kontakt op te nemen met het 
bestugr van de Algemene Bond 
voor ejaarden (maandag en 
woensdag 13.30-15.50 u. in 
de van -Beuningenstraat 141 
en donderdag en vrijdag 
13.30-15.30 u. in de Witter 
straat 27) of met het be
stuur van de Magdalenasoos 
(maandag 13.00-15.30 u. in 
de Wittenstraat 27).

Naar vermogen zullen deze 
sozen deze niet-leden van 
dienst willen zijn.

BRAM DENKERS.
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TOT f.500,-VOOR UW OUDE T.V
Bij_AANKOOP_KLEURMTELEVISIE 

Wasautomaten met f.100,-  inruil vanaf f.629,-GEHEEL GRATIS AANGESLOTEN
Kom eens praten met Frans Stukart! Van Limburg Stirumplein 7 Tel 123538

voorVakantie - Programma»^,
Maandag 10 .juli Witte Brug 
Instuif van 10 tot 3.30 u.
Kosten hele dag f .1 ,—

Dinsdag 11 .juli Witte Brug 
Buitendag in 't  Gooi.Ver
trek 9 uur. Kosten f. 2,- 
Woensdag 12 .juli Witte Brug 
Instuif van 10 tot 3*30 u.
Kosten hele dag f.1 ,-  
Donderdag 13 .juli Witte Brug 
Dagje naar Artis.Vertrek 
om 9 uur• Kosten f.1 ,-  
Vr^jdag 14 .juli Witte Brug 
Instuif van 10 tot 3.30 u.
Kosten hele dag f.1 ,-  
Maandag 17 .juli Witte Brug 
Instuif van 10 tot 3-30 u.

Kosten hele dag f.1 ,-  
Dinsdag l8 .juli Witte Brug 

Buitendag. Vertrek om 9 u*
Brood meenemen.Kost f.2 ,-  
Woensdag 19 juli Witte Brug 

Instuif van 10 tot 3*30 u.
Kosten hele dag f.1 ,-  
Donderdag 20 .juli Ifitte Brug 
Buitendag. Vertrek om 9 u.
Brood meenemen. Kost f.2 ,-  
Vrjdag 21 .iuli Witte Brug 
Instuif van 10 tot 3 .30  u.
Kosten hele dag f .1 ,—
Maandag 24 juli Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug:
'sMorgens: Openingsfeest 
'sMiddags: Straattheater 
Kosten f . 2

Dinsdag 25 .iuli Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug

Kennemerduinen. Vertrek om 
9 uur. Kosten f.2,-  
Woensdag 26 juli Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug: 
naar Artis, Tropenmuseum, 
Amsterdamse Bos of Sloter- 
plas. Kosten f.2,-  
Donderdag 27 .juli Trefpiait, 
de Reiger en Witte Brug: 
Speurtocht Baamse Bos. 
Vertrek 9 u. Kosten f.2 ,-  

Vrjjdag 28 .juli Trefpunt, 

de Reiger en Witte Brug: 
Sportspelen m. Vliegende 
Brigade.lOu. Kosten f.2.-

Maandag 31 .Iuli Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug: 
'sMorgens Vossenjacht, 
'sMiddags Film.Kost f. 2#-

Dinsdag 1 aug. Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug: 

Kermis en circus. Aan— 
vang 10 u. Kosten f.2 ,-

(Advertent ie)

Piet Modder
Van Hallstraat 124

tel. 38 84 91 

Sigarenmagazijn 

Voorverkoop Ajax 

Verkoop: Balmoral 
Cadena

UIT-WIJKERTJES
Kleine annonces, prijs per getikte re
gel 60 et. Op te geven aan Buurthuis 

't  Trefpunt, 3e Hugo de Grootstr.5» 
o f  telefonisch: 12 56 95

Aangeb.voor han

dige knutselaar: 
Kleine radio.Gra
tis afhaalbaar by 
Pam.Pits, Joh. 

Melchior Kemper- 
straat 2 1 ' ' ' *

T.k.aangeb. vogel
kooi. Kompleet.Ma
ten _+ 100x100x50co 
Tegen elk aanneme
lijk bod.Pam.Kuik, 
Fannius Scholten- 

straat 79^

AJVERTEER IN I)E 
WUKKRAKT!

Ben krantje dat 
in duizenden ge
zinnen goed ge
lezen wordt.
Elke Lezer Kan 

Een Klant Worden 
Inl. en opgeven 

by tel. 12 56 95

Gevr.goedkope 2e 
hands fiets. Van 
Hogendorpstr.25'

Tel. 12 45 79

Woensdag 2 aug. Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug: 
Toren beklimmen, Tropenmu
seum,Artis enz. Kost f.2,-  

Donderdag 3 aug. Trefpunt, 
de Reiger en Witte Brug: 

Kennemerduinen. Vertrek om 
9 uur.Kosten f.2,-  
Vrijdag 4 aug. Trefpunt, 

de Reiger en Witte Brug: 
Slotfeest met Vliegende 
Brigade. Aanvang 10 uur. 
Kosten f.2,-

’t Zomerstraattheater komt weer!
Evenals vorig jaar komt ook 
dit jaar het Zomerstraat
theater midden op het van 
Oldebarneveldplein. Op 
24 juli trekt er een kara
vaan van wagens onze buurt 
in om zich voor één dag te 
installeren op dat plein. 
Vorig jaar betekende dat 
tot laat in de avond een 
gezellige drukte.
Middag.Vanaf half twee woxdt 
er 's middags door de theater- 
schoo1 toneelgespeeld voor de 
kinderen vanaf een groot 
platform.De bedoeling is, dat 
ze ook zelf gaan meedoen. 
Avond. V. a .7 uur treedt voor 
volwassenen de toneelgroep 
Sater op,gevolgd door de 
Tokyo Kid Brothers.Er is 
ook een poppenkast en het 
geheel wordt besloten door 
de Steelband,die verleden 
jaar uit eindelijk iedereen 
op straat liet meedansen. 
Karavaan. Anders dan vorig 
jaar zyn er ook nog 'n eet- 
tent met gezond voedsel en 
aktiegroepen met kraampjes. 
Oproep. Het Zomerstraatthea

ter doet een oproep aan alle 
moge lijke muzikanten (van ac
cordeon tot beat)om op die 
avond op te treden (gratis) 
Opgeven bij: Zomerstraatthea

ter, Jan Luyckenstraat 17* 

tel.717699* IK ) SCHARFF.


