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EVEN BIJPRATEN
De laatste Aktiekrant ٧٠٠٢  deze, die u nu leest, verseheen in ) ٧؛ ٨ . In 
die paar maanden is er weer allerlei gebeurd in de Spaarndammer- 
buurt. Voor we verder gaan, w ij hopen dat de buurtbewoners, die 
daarvoor in de gelegenheid waren een fijne vakantie hebben ge- 
had, ondanks dat de redactie heeft vergeten u een prettige vakantie 
te wensen.
Boven schreven w ij reeds er gebeurde van alles. Eind juni ontvin- 
gen w ij het onvoorstelbare bericht, dat Henk Curière is overleden. 
Op 23 juni is Henk gecremeerd op Westgaarde onder grote belang- 
stelling van vele mensen uit de buurt en daarbuiten. Henk Curière 
oud-voorzitter van het cws. Een oprecht communist, een strijdba- 
re zoon van de arbeidersklasse. Een mens die veel van zijn idealen 
o.a. goede betaalbare woningen en goede wijkvoorzieningen, in de 
Spaarndammerbuurt verwezenlijkt zag. Vele ook niet, aan ons de 
taak die strijd voort te zetten. Wij wensen zijn vrouw  Rie en hun kin- 
deren veel sterfte om dit verlies te dragen. Vader heeft niet voor 
zich alleen geleefd. Chris de Vries herdenkt Henk Curière in deze 
krant.

Wij gaan over tot de orde van 
de dag. De verkiezingen voor 
de Eerste Kamer vielen ook in 
die periode. Even het schanda- 
lige 25,5% van de kiesgerech- 
tigden in de buurt brachten 
hun stem niet uit. Hebben jullie 
nu je zin? Een tiental stemmen 
werd uitgebracht op een fascis- 
tisch partijtje. W ij waarschu- 
wen deze mensen, weet wat je 
gedaan hebt! Voor de actieve 
bewuste mensen een extra te- 
ken om waakzaam te blijven. 
Het positieve. Zouden de stem- 
men uitgebracht in de Spaan- 
dam m erbuurt landelijk gelden, 
dan was er een linkse meerder- 
heid uit de bus gekomen van 
74.4% en wel als volgt ver- 
deeld: PvdA 42,6°/م , CPN 
21,2%, PSP 5% en PPR 2,2°/م  . 
Nog enkele overige partijen 
CDA 7,7%, VVD 7,9% en D'66

Nog een bericht over een actief 
persoon. Chris de Vries is afge- 
treden als voorzitter van het 
wijkopbouworgaan. Na 111/2 
jaar onafgebroken en intensief 
een bijdrage te hebben gele- 
verd aan de strijd voor betere 
leefomstandigheden — van 
'm oord- en brandbuurt' to t een 
goede gerenoveerde buurt — 
heeft hij gemeend er mee te 
moeten stoppen (het staat er 
simpel, het is ingewikkelder). 
Chris b lijft in de wijkraad en 
werpt zich — als Chris iets op 
zich neemt, kan je het zo wel 
noemen —  op de verbouw van 
het gebouw in de Polanen- 
straat. W ij moeten en komen 
erop terug. Wel kunnen w ij nu 
reeds stellen: Een zware slag 
voor de buurt en haar bewo- 
ners.

wordt hard gewerkt. In het 
voorjaar kunnen de Spaarn- 
dammerbuurters hadsjee zo 
onder de spoordijk door het
Westerpark in.
Dit jaar komt er geen braderie. 
De winkeliers kunnen het blijk-
baar niet met elkaar eens wor- 
den. Het aardige is, velen bel- 
len het w ijkopbouworgaan met 
de vraag 'Komt er nog een bra- 
derie?'. Nu was het zo, de 
Stichting Belangengemeen- 
schap Winkeliers 'Spaarndam- 
merbuurt' organiseerde de 
braderie. De vrijw illigers van 
het w ijkopbouworgaan zijn 
zeer vereerd dat men denkt dat 
zij het deden. Nou, ja ze deden 
dan ook veel. Wederom schan- 
de voor de winkeliers in de 
buurt voor tijdens de vakantie- 
periode. Zij sluiten hun zaken 
maar, zonder enig onderling 
overleg. Als het zo uitkomt b.v. 
en de 5 slagers zouden ieder 
voor zich denken 'Ik ga de eer- 
ste weken van juni met vakan- 
tie', dan is er geen slager open. 
In deze periode zijn er weer de- 
len van de buurt verstoken ge- 
weest van winkels. Cude men- 
sen moeten dan naar de 
Spaarndammerstraat, want de 
2 zelfbedieningszaken zijn wel 
open. Voor de gemeentegiro 
een week lang naar de Haar- 
lemmerdijk. De klant is koning, 
echter blijkbaar niet in de 
Spaarndammerbuurt. Het wijk- 
opbouworgaan/de wijkraad 
kan hier slechts protest aante- 
kenen. Een greep hebben zij 
niet op de 'kleine' zelfstandi- 
gen.
Weer een prettig bericht. De 
hal van het sportcomplex 'Bre- 
dius' gaat op 21 september 
weer open. Voor de jeugd op
19 september. Elders in de 
krant meer hierover. Vijftig pro- 
cent van het gebruik van de hal 
is bestemd voor de buurt. Men- 
sen komt op! 'De sporthal is ter 
vervanging van de polder en 
verlenging van de straat'. De 
ideaalstelling van de buurt. 
Profiteer er dan ook van!
Van de gemeente hebben w ij 
weer eens een raamnota ont- 
vangen, getiteld: 'Sociaal Cul
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Even te hooi en te gras enkele 
berichten. De oude school in de 
Westzaanstraat, voormalig 
Schroef/Anker ligt tegen de 
vlakte. Binnenkort w ordt be- 
gonnen met woningbouw. De 
oude school in de Nova Zem 
blastraat, voormalig Ons Huis 
gaat ook tegen de vlakte, daar 
komen eveneens woningen. 
Aan het tunneltje in de Zaan- 
straat naar het Westerpark

tureel Werk en Coördinatie 
،Jeugdwelzijnsbeleid in Am- 
sterdam'. W ij mogen weer 
meedenken. In de loop der tij- 
den hebben w ij op het wijk- 
opbouworgaan tientallen 
mooie en dure nota's ontvan- 
gen over wat voor beleid de ge- 
meente wel gaat maken. Wij 
herinneren ons nog de discus- 
sienota ل e٧ gdzaken en Volks- 
ontwikkeling. W ij meedenken. 
Voorzitter Chris de Vries heeft 
toen een gloedvol betoog bij 
de gemeente afgestoken en 
(natuurlijk) heel zinnige dingen 
gezegd. Later kregen we weer 
een boekje van wat iedereen 
had gezegd. En nu kunnen we 
dan weer over bovengenoem- 
de nota praten. Wat verder met 
die vorige nota en de plannen 
is gebeurd weten we niet. 
Overigens staan er wel enkele 
zinnige dingen in de laatste no- 
ta. Meer 'macht' voor de wijk- 
opbouworganen, meer aan- 
dacht voor de vrijw illigers. 
M a a r ص'   moeten herverdelen. 
Dit zou voor de Spaarndam- 
merbuurt betekenen, plaatsen 
inleveren van beroepskrachten 
op maatschappelijk, sociaal en 
cultureel gebied. De deskundi- 
ge mensen waarvoor de buurt 
gevochten heeft, daar het Co- 
m ité en W ijkopbouworgaan al- 
tijd  al een beleid voor ogen 
hadden. Over inhoudelijke za- 
ken zegt de nota niet veel. Het 
speeltuinwerk wordt zo'n 
beetje de nek omgedraaid. 
Kortom een nota die w ij voor- 
lopig afwijzen. Het is niet on- 
derbouwd, de uitgangspunten 
deugen niet. Eerst onderzoek, 
historische achtergronden, de 
ene buurt is de andere niet. Wij 
w illen als wijkopbouworgaan 
graag regelingen, structuren 
tussen beroepskrachten en 
vrijw illigers. We zeggen 'dat is 
zelfs hard nodig'. Echter niet 
met de natte vinger. Enfin mis- 
schien moet de buurt weer in 
actie. ٧ hoort en merkt het wel.

De glasbakken. W ij heben 
mede helpen te bepalen waar 
ze zouden worden neergezet. 
Onze vrije tijd  ingestoken. Plot- 
seling is de bak in de Assen- 
delftstraat weg. Wij bellen 'Ja, 
een winkelier had klachten, we 
hebben hem verplaatst naar de 
Zaandijkstraat'. Nou ons best. 
Maar waarom dan ook geen 
overleg of even een belletje. 
Het kinderdagverblijf. Met de 
leiding van het dagverblijf 
heeft het wijkopbouworgaan 
en de wijkraad initiatieven ge- 
nomen om te komen to t de 
bouw van een nieuw gebouw. 
Zeer succesvol, alles in kannen 
en kruiken. De directie en de 
leiding lieten het w ijkopbouw- 
orgaan voor de rest stikken. We 
hebben nog geprobeerd er een 
greep op te krijgen. Maar net 
als bij de zelfstandige, het lukte 
niet. De omwonenden in de 
W « s t7 a a n s tra a t hebben het 
ook een beetje laten afweten. 
We kunnen wel vast vertellen, 
dat waarschijnlijk enkele grote 
bomen eraan gaan en het ge- 
bouw wordt iets anders. Voor- 
uit maar. Het buurtgebruik van 
de sporthal, we houden ons 
hart vast. De stookkostenactie 
van het Zaandmamerplein. 
Een jarenlange slepende kwes-

PINKSTEREN 1957-1981
Gedurende 24 jaar heb ik m ij to t de bewoners van de Spaarndam- 
mer-. Staatslieden- en Zeeheldenbuurt aangetrokken gevoeld en 
lief en leed met ٧ gedeeld. In het begin werkte ik alleen, later werd 
Zr. Geertruid mijn rechterhand, met vele vrijw illigsters en vrijw illi- 
gers.
Onder de naam van 'Kommissie Bejaarden Kontakt' hebben w ij ge- 
werkt op vele terreinen. Vooral de laatste jaren heb ik het leed van 
de eenzaamheid van velen aangevoeld. Dit kan zeer zeer zwaar we- 
zen en w ordt helaas door zeer velen niet begrepen of opgevangen. 
Buitengewone hartelijkheid heb ik zelf in de buurt ondervonden en 
kom ik ٧ daarvoor bij m ijn vertrek hartelijk danken.ل د , de tijd is nu 
gekomen om te vertrekken. Hoewel m ij dit zwaar valt is er na lang 
zoeken een zonnestraal doorgebroken, nu ik een opvolgster gevon- 
den heb, die met blijdschap en vol vertrouwen mijn taak gaat over- 
nemen.
Het is Mevrouw c. Boschker-Elferink die met de onmisbare hulp 
van Zr. Geertruid en Zr. Teresa het werk van de kommissie gaat 
voortzetten. W ilt u aan hen uw vertrouwen geven wanneer ٧ er be- 
hoefte aan heeft? Vergeef m ij mijn tekortkomingen, jk blijf met lief- 
de aan u denken!
Met bijzondere dank aan al m ijn medewerkers en medewerkster!

٧٧٧ scheidende Kommissie Bejaarden Kontakt
Jelle Pijnacker Kirch ؟ p ^ m d a m m e ^ a a t  44 hs
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tie. Welke direct de inknmsten 
van de bewoners zal treffen. 
Hierover is in juni een strijdba- 
re vergadering geweest. De 
voorstellen van de gemeente 
zijn afgewezen, als niet vol- 
doende. Hoe verder gemeente. 
Het Polanentheater. In novem- 
ber wordt het opgeleverd. Voor 
de exploitatie en beheer zijn we 
afhankelijk van de gemeente. 
Wij weten nog niets. Renovatie 
speeltuin 'Spaarndammer- 
kwartier'. Waar, wanneer en 
hoe? Jarenlang vrijw illigers 
mee bezig. Kwam de gemeen- 
te over die lijnen maar met een 
discussienota. Stadsdeelra- 
den? De besissingen lopen 
toch weer via het stadhuis. Ons 
best. Maar buurtvriendelijk, 
vertrouwen in de mensen, een 
mentaliteitsverandering. Echt 
de mensen in de buurten we- 
ten het! W ij stoppen ermee. 
Wij hebben even fijn bijge- 
praat. Al deze zaken en vele an- 
dere belangrijke aangelegen- 
heden worden verder in de 
wijkraad van het w ijkopbouw- 
orgaan en in de vergaderingen 
van het Comité wijkverbetering 
Spaarndammerbuurt behan- 
deld.
Zij kunnen nog volop mensen 
gebruiken op allerlei gebieden. 
Inlichtingen bij het wijk- 
opbouworgaan en het Comité. 
T O T  ZIENS!!!

EEN KADEMUUR

Vanaf 1978 heeft de buurt en 
de bewonerscommissie Het 
Behouden Huys actie gevoerd 
om een kademuur te krijgen bij 
de nieuwbouw Nova Zembla- 
s traa t-
In de gemeenteraad werd to t 
drie keer toe beslist dat die 
muur er moest komen.
Echter die m uur kwam er als- 
maar niet. Maar... in juni, ja 
hoor, vlak vöördat de school- 
vakantie zou gaan beginnen 
werd er to t onze grote verba- 
zing begonnen met de voorbe- 
reidingen van de kademuur. 
Het enige plekje in de straat, 
waar peuters en kleuters onge- 
stoord (in een zandbakje) kun- 
nen spelen, werd in beslag ge- 
nomen door een keet en allerlei 
groot materiaal, nodig voor het 
vervaardigen van de kade- 
muur. Als alles naar plan ver- 
loopt, zullen de werkzaamhe- 
den in de herfst ten einde zijn. 
We zijn blij met de kademuur, 
maar de bouw ervan kon op 
geen ongelukkiger ogenblik 
gekozen worden.



beziggehoden, maarveel heeft 
dat nog niet geholpen. Hij heeft 
een$ gezegd: "als het systeem 
niet deugt, dan moet het veran- 
derd worden, lekker eten is voor 
bejaarden het hoogtepunt van 
de dagl". □at zit dus kennelijk 
wel goed. Naar mijn idee draait 
de zaak om Bindels. Om de een 
of andere reden is hij een warm 
voorstander van het syteem. Hij 
adviseert de wethouder over 
deze zaak. Nu heeft hij dus op- 
dracht ٥٨٦ die bestaande si- 
tuatie te verbeteren, m ^ r  dat 
gebeurt niet. ا

Is de gemeenteraad er mee be-

Zoals ik al zei heeft mevrouw 
Hoogkamp van de CPN de bal 
aan het rollen gebracht. Haar 
partij is een voorstander van 
eigen keukens.
De heer Riga van de vv t^hee ft 
een keer meegegeten. بر ij was 
geschokt door de slechte kwali- 
teit en begreep niet dat er niet 
veel meer geklaagd werd.
Annet de Waard van de PvdA 
heeft er twee keer gegeten. Zij 
vond het eten matig tot zeer 
matig. De eerste keer dat kwam 
zij onaangekondigd en werd zij 
in de kantine van het personeel 
neergezet, een tweede keer had 
zij haar bezoek wel aangemeld 
en mocht met de bejaarden 
meeëten. Het eten was die dag 
erg lekker, waarop de bejaarden 
reageerden in de trant van: "laat 
elke dag een raadslid komen, 
dan eten wij ook goed."
Maar ondanks deze bezoekjes 
heb ik toch niet de indruk dat het 
probleem erg leeft bij de raads- 
leden.

Kortom, op korte termijn de 
centrale keuken afschaffen? 
Levervandaag dan morgen. Op 
21 september wordt er in de 
raadscommisie van Sociale Za- 
ken over dit probleem gespro- 
ken. Hierin is de uiteindelijke 
beslissing van Kuypers te 
verwachten. Financiële overwe- 
gingen, die dan te voorschijn 
zullen komen, mogen geen 
enkele rol spelen. De bejaarden 
moeten goed en vers eten heb- 
ben. Een opgewarmde prak is 
op geen enkele manier goed te 
praten.

Ik woon sinds ٠١/: jaar in bejaardenoord 
Slotermeer.
He؛ eerste jaar was het eten goed: er 
was een eigen keuken en een goede kok, 
maar sinds 3'/2 ؛aar hebben wij een 
nieuw systeem van koken en dat is meer 
dan slecht.
Het eten is minstens 3 dagen oud. Alles 
smaakt hetzelfde, 0< het nu andijvie, 
spinazie 0؛ postelein !s. Het vlees is 
zwart en keihard. Een enkele keer is het 
eetbaar, maar lekker is het nooit. ٧؛ $ is 
aan één kant gebakken en de gal zit er 
nog in, dus dat smaakt bitter. Door het 
vervoer is soms alles door elkaar gelo- 
pen, waardoor het er bijna nog smeriger 
uitziet dan het smaakt.
Als je het eten teruggeeft heb je niets, 
want je krijgt niets anders. Zo kan het 
dan gebeuren dat je in een week vijf 
dagen geen eten hebt. En dan te be- 
denken dat ٠٢ ٦٠٠  gulden per dag voor 
wordt hgtaald
Daarom voeren wij nu aktie, want wij 
moeten een eigen keuken hebben. Zo 
kan het niet doorgaan, er heerst een 
sombere stemming in het huis en ieder- 
een loopt met een zuur gezicht rond.

Een bewoonster

de gevolgen van de atoomdrei- 
ging te vermelden. 'Op een 
nacbt werd ik wakker en ik 
dacbt, wat boor ik toch. Ik ga de 
deuren langs, om te horen 
waar het geluid vandaan komt. 
In één van de kamertjes zie ik 
dat er een meisje krampachtig 
ligt te schudden in haar bed. 
Met wat water en eau de colog- 
ne breng ik haar weer wat tot 
haar positieven en dan blijkt 
dat ze een nachtmerrie had 
over een atoomoorlog. Is het 
niet erg?'
Hans Rozestraten en M a r t i n  
Angevaaren, die beide op de 
Spaarndammerstraat wonen, 
waren niet alleen uit overtui- 
ging, maar ook enigermate be- 
roepsmatig, bij de boottocht te- 
gen de atoomraketten betrok-

Hans: 'We werden door de or- 
ganisatie gevraagd om met de 
muziekgroep Ouwe Bes uit 
Rotterdam deze tocht een ge- 
zicht te geven. Daarvoor heb- 
ben we een aantal muziek- en 
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Zondag: Heel slecht
Maandag: Niet gegeten
Dinsdag: Uiensoep, aardappelen, spits- 
kool en worst niet te eten, het toetje 
ging wel.
Woensdag: Redelijk.
Donderdag: Bloemkool goed, is anders 
altijd bruin. Was het soms diepvries? 
Rest ging wel.
Vrijdag: Rijst met ragout zeer slecht, 
veel weggegooid.
Zaterdag: Soep, aardappelen en snijbo- 
nen slecht. Toetje goed.

£٠٨ week eten, beoordeeld door een 
bewoner van d e ء ه و ا

meenfe wakker geschud na ge- 
meenteraadsvra^en over het^e- 
huis in Slotermeer door 
mevrouw Hoogkamp.
In januari kreeg een zekere me- 
neer Van Noordt, die werkzaam 
is bij een keukenfabriek, op- 
dracht om een onderzoek in te 
stellen. Zijn rapport ligt inmid- 
dels op tafel maar mag niet 
worden gepubliceerd. We heb- 
ben het alleen een keer op het 
stadhuis mogen inkijken en wat 
aantekeningen mogen maken. 
De strekking is: meer en beter 
geschoold personeel, meer 
roulering van het personeel, 
overleg op alle niveaus en het 
verbeteren van de organisatie- 
structuur. Met andere woorden: 
als we de personeelssituatie 
verbeteren, dan verbetert de 
prak ook wel. Dat is misschien 
waar voor de gerechten die de 
huizen zelf bereiden, maar aan 
het grootste probleem, de on- 
deugdelijkheid van een opge- 
warmde hap, doet het niets af. 
In maart van dit jaar kreeg de 
heer Bindels, directeur van de 
Dienst Bejaarden Verzorging, 
van wethouder Kuypers de vrije 
hand om alles te doen om het 
bestaande systeem te verbete- 
ren.
Heb je  de indruk dat Kuypers de 
٢ ٨ ٨ ١  afhoudt?
Kuypers heeft zich er wel mee

SPRUITJES ALS STEENKOOL
Toch is ook die vaak niet te eten. 
Datzelfde geldt voor de soep. 
We hebben de indruk dat dat 
komt door de gebrekkige scha 
ling van een deel van het perso- 
neel en het ontbreken van 
motivatie en betrokkenheid. De 
kok zit met handen en voeten 
vast aan de merçulijst en kan niet 
creatief zijn. Als daar geen ver- 
andering in komt b lijft het een 
opgewarmde hap, of die nu cen- 
traal of in de tehuizen wordt 
klaargemaakt.

Wat doen de bejaarden er zelf 
aan? Wat is de ٢٠/ van de be- 
wonerscommissie?
Veel bejaarden zijn verbitterd 
door de situatie. Op grote schaal 
wordt het eten geweigerd, met 
als gevolg dat veel kinderen 
eten brengen. Je krijgt de indruk 
dat sommige bewoners bang 
zijn hun mening te zeggen. Een 
aantal zet zijn klachten op pa- 
pier, maar verdere aktie voeren 
ze niet.
Wat de bewonerscommissie be- 
treft, ook die speelt niet zo'n 
grote rol, maar dat komt ook 
door hun moeilijke positie. Aan 
de ene kant de Dienst Bejaarden 
Verzorging die steeds maar ver- 
betering toezegt en aan de an- 
dere kant de klagende bewoners 
en het actiecomité.

Is er ٨ ٧ , na anderhalf jaar, ver- 
betering te zien?
Er is wel veel gepraat in die tijd, 
maar gebeurd is er niets. Van 
mei tot september 1980 alleen 
maar klachten en pogingen om 
de zaak onder de aandacht te 
brengen. Een op zich succes- 
volle handtekeningenaktie is in 
een stadhuisla verdwenen.
Pas in september werd de ge-

Het is hopeloos met het eten in De Bogt. En niet alleen in De Bogt, 
maar in alle vier bejaardencentra waarvoor het voedsel in de 
centrale keuken wordt bereid.
Om eens te weten te komen hoe de vork precies in de steel zit is een 
van onze redacteuren gaan praten met een kleinzoon van een 
bewoonster, die lid is van het Comité ter verbetering De Bogt/ 
Westerbeer.
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Waar lig t de oorzaak ^ ٨  het 
probleem?
Het systeem heeft een aantal 
duidelijke beperkingen. Het 
opwarmen geeft bijvoorbeeld 
problemen, als het ene gerecht 
van binnen nog koud is, staat 
het andere al te verschroeien. 
Groenten als spinazie mógen 
helemaal niet worden opge- 
warmd, dat gebeurt nu wel. Een 
echte maaltijd zoals thuis zal op 
deze manier nooit kunnen, 
daarom is het voor een bejaar- 
^enhuis volstrekt ongeschikt. 
Daarom moeten de tehuizen 
weer keukens krijgen waar ver- 
se maaltijden worden klaar- 
gemaakt.

MIDDAGETEN
De afgelopen dagen was het weer raak. 
De ballen gehakt, de blinde vinken en 
het stukje ossevlees waren stuk voor 
stuk oneetbaar. Het is ook je reinste 
kolder om eten te koken en het dan na 3 
dagen de mensen voo.r te zetten. De 
rfiensen die daar verantwoordelijk voor 
zijn zijn volgens mij gek of ontoereken- 
baar. Maar ondertussen zijn wij wel aan 
die "beschaafde" mensen overgeleverd 
en daardoor diep ongelukkig. Geef ons 
in het vervolg maar vers eten, dan gaan 
de mensen misschien weer helder 
denken, door die opgewarmde hap zijn 
ze allemaal versuft.

Een bewoner

^ ٠ ٧  het probleem dan / ٧؛'  de 
wereld zijn ?
Niet als de keukens zo blijven 
functioneren. Vis bijvoorbeeld 
wordt wel ter plekke gebakken.

Hoe lang is het eten eigenlijk al 
zo slecht.?
Sinds mei 1980. Voor die tijd 
was het wel goed, maar we 
kunnen er niet achter komen 
hoe dat komt. Dat is met meer 
dingen zo: er wordt geen enkele 
medewerking gegeven als je 
iets w ilt weten.

Wat zijn de klachten?
Eigenlijk van alles: rauwe aard- 
appelen, taai vlees, ondefinieer- 
bare groente, vaak is het niet te 
zien of je andijvie of spinazie zit 
te eten, waterige jus die over 
heel het bord verspreid is en zo 
kun je wel doorgaan. Er is ook 
geen keuzemogelijkheid. Er is 
elke dag één menu en ٢١^٨١  moet 
dan maa^eten wat de pot schaft. 
Bovendien wordt het met de 
diëten niet zo nauw genomen.

Hoe wordt het eten bereid?
Met het régé-thermiek systeem. 
Het wordt gekookt en in porties 
verdeeld in de centrale keuken 
in het Sarphatihuis. Daar wordt 
het gekoeld tot ongeveer 4 gra- 
den en een dag opgeslagen. 
Dan wordt het met koelwagens 
naar de tehuizen gebracht. Daar 
b lijft het nog eens een paar 
dagen staan. Op de dag van 
consumptie wordt het in 
magnetronovens opgewarmd 
tot ongeveer 80 graden. Op dat 
moment is het dus minstens 3 
dagen oud.

den afgemeerd bij Carré, waar 
een daverende ontvangst werd 
bereid. Namens de Aktiekrant 
wilden we een kort interview 
maken met de buurtgenoten 
die aan de tocht hadden deel- 
genomen. Maar in de rusteloze 
emoties van de thuiskomst, de 
afspraken met nieuwverwor- 
ven kennissen en de op het 
programma staande wervings- 
tocht voor de demonstratie van 
die avond, ؛s het onmogelijk 
om iedereen in een tamelijk 
rustige omgeving te spreken te 
krijgen.
Desalniettemin is het gelukt 
een aantal van hen enige woor- 
den te ontwringen. Bijvoor- 
beeld over de hartveroverende 
momenten tijdens zo'n tocht. 
Henk v.d. Meijden: ' ٧^٢١٢̂  we 
daar op de Ussel, midden tus- 
sen de weilanden. Voor je wa- 
ter, achter je water en aan bei- 
de kanten uitgestrekte grasvel- 
den. Dan staan daar plotseling, 
gewoon tussen de koeien en 
zo, v ijf mensen met een span- 
doek.' En Mien weet te vertel- 
len dat ze 's ocbtends een sluis- 
je passeerden, waarop een 
aantal bejaarden stonden met 
een bord, waar ze 'Dank ٧ voor 
deze actie' hadden opgeschre- 
ven. 'Dat geef je weer nieuwe 
kracht om door te gaan', zegt

Ook weet ze een ervaring van

Onder de deelnemers waren 
ook veel buurtgenoten waar te 
nemen, waarbij een 88-jarige 
bewoner van de Bogt.
De zaterdag erop vertrokken 
een vijftal buurtgenoten voor 
een nieuwe manifestatie tegen 
de dreigende wapenwedloop. 
Op die dag begonnen Bea 
Beetstra, Mien en Henk v.d. 
Meijden, Hans Rozestraten en 
Martin Angevaaren aan een 
tiendaagse kruistocbt over de 
Nederlandse wateren. Met een 
aantal boten voer men van Rot- 
terdam, via de grote rivieren en 
bet Frieze merengebied, naar 
Amsterdam. Onderweg ging 
men in stad en dorp van deur 
tot deur om met de mensen te 
praten over het gevaar van een 
verder voortscbreidende 
atoombewapening.
En waar men ook aanlegde, er 
was altijd wel weer door een 
plaatselijke groep een manifes- 
tatie of ontvangst georgani- 
seerd. 's Avonds werd er nog 
lang nagepraat, zodat de nach- 
ten kort en de dagen intenfsief 
gevuld waren. Of zoals Mien
v.d. Meijden bij haar terug- 
komst opmerkte 'Voor de vre- 
de knokken is veel vermoeien- 
der dan oorlog voeren'. 
Dinsdag 25 augustus werden 
de deelnemers aan de boot- 
tocht feestelijk binnengehaald 
op de Amstel. De boten wer-

VOOR VREDE KNOKKEN 
VERMOEIENDER DAN 
QQRLQG VOEREN'

nu echt afgelopen moet zijn 
met die onmenselijke atoom- 
wapenwaanzin.

Donderdag veertien augustus 
lieten een dikke tienduizend 
Amsterdamers weten, dat het

Als een rusteloze heidebrand verspreidde zich het nieuws door 
Amsterdam en wijde omgeving. Donderdagavond om half acht bii 
de beurs! En op de golven van de spontane ve ro n tw ^rd ig in g  ver- 
schenen ze, duizenden en duizenden, aangroeiend to t een onaf- 
zienbare stoet. Allemaal bezeten van één gedachte: WIJ W I؛ LEN 
EEN TOEKOMST. Maandag tien augustus maakte de Amerikaanse 
president bekend dat de neutronenbom in produktie genomen zou 
worden.
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IN MEMORIAM HENK CURIÈRE ا START: 21 sept. 1981
Daq Tiid A ctiv ite it V oorw ie
m a a n d a g 16.30-18.00

19.00-20.00
20.00-21.30

21.30-23.00

Basketball,voetbal,tafeltennis. 
Conditietraining
De buurtgenoten sporten samen met 
hun invalide mede-buurtbewoners. 
volleybal, basketbal, badminton,tafeltennis 
Devolhoudersen laatkomers sporten 
indesportinstuif.

oudere jeugd 
heren/dames 
dames/heren

dames/heren

d i n s d a g 9.30-12.00 
21.00-23.00

ه 19.3ه-21.ه

Tennis
Tennisvoor: beginners, sporters met 
enigeervaring,gevorderde.
¥oga(trimzaal).

dames/here؟
dames/hererK

dames/heren

woensdag in.no-i7.no

I4nn -Ifi.nn
ifi.no-i7.oo
17.00-18.00
iH.nn-i9.no

Trampolinespringen met
instructievoorbeginners.
Badminton optwee banen.
Jeugdsportinstuif-Sazabo.
Basketball-instructie.
Voetbalvoorpupillen.
Korfbal-instructie.

dames/heren

8-16jaar 
jeugd 8-1 2 
pupillen 
jeugd

donderdag 10.00-12.00

innn -i7 .nn
19.3n-73.no
iq.3n-73.nn

Koers/kegelbal en volksdansen, 
(spelpleziervoor bejaarden) 
Konditiegymnastiek 
Badminton op 2 banen 
T a f e l t e n n i s  (trimzaal)

bejaarden

dames
dames/heren
dames/heren

Vrijdag iq.nn-90.3n Basketball,voetbal,badminton,tafeltennis ouderejeugd

zaterdag I9.nn-I9.no
I7nn-I9 .no

Jeugdsportinstuif
Intevullen doorde buurt.

8-16jaar
jeugd

zondag 10.00-1 2.00 Intevullen doorde buurt. dames/heren

En nog een crèche voor de kin- 
deren op dinsdag- en donder- 
dagochtend.

/  2,50 per keer ٧٠٠٢  volwasse 
nen.

1,00 voor de jeugd.

start het volksdansen en het 
koers-kegelballen.
Op de donderdagmorgen van
10.00-11.30/12.00 uur.
Kijken mag ook, koffiedrinken 
staat ook op het programma! 
De bejaarden die و  gedanst of ا
gekegeld hebben waren erg 
enthousiast. Neem wel pantof- 
fels o f sportschoenen mee.

Nog vragen?? bel overdag en 's 
avonds naar uw eigen buur- 
sportcentrum Bredius, tel. 
84 71 72.

kortste keren springt:
— de huisvrouw 

— de knaap die teveel vrije tijd 
heeft

— dem andieechtnietéanders 
w ildoen 

s؛ de lucht. Want het ؛٨ een gat 
,heerlijk ontspannend

BEJAARDEN
□oor een 20 goed mogelijke 
co^d ina tie  (samen met de 
Bogt-bejaardensoos en de Am- 
sterdamse Kruisverenigingen)

SPORT EN SPEU N STU IF  
woensdags van 14.00-16.00 
uur, en zaterdags van 10.00- 
12.00 ٧ ٧ ٢ .
KOMEN!!!

BREDIUS SPORTCENTRUM, HET 
DOMEINVANONZE KINDEREN

Veel van onze Turkse en Marok- 
kaanse kinderen waren soms 6 
weken lang niet weg te slaan 
van leiders en leidsters van het 
Vakantie Comité Amsterdam in 
ons sportcentrum. 
OokdeVliegendeBrigadeinhet 
Westerpark (organisatie we- 
derom het VCA) heeft mede 
doorde samenwerking vande3 
buurthuizen: Vftr7ftt — Piraat — 
Haarlemmerbuurthuisveel ple- 
zier geboden aan onze kinde- 
ren, die soms niet op vakantie 
gingen of voor w ie 6 weken va- 
kantie een opgave bleek te zijn.

Wat nu nog rest te beginnen 
met 19 september VOOR DE 
JEUGD: 8-16jaar.

Voor de eerste maal hebben on- 
ze buurtkinderen 6 weken lanq 
gratis kunnen genieten van o.a.
— sportenspel
—  kleien
—  pannekoekbakken
—  waterbaletten
—  vliegers maken
—  namaataaarten fabriceren 

en niet te vergeten het grie- 
zelige spookhuis kunnen 
bezoeken in ons nieuwe 
sportcentrum.

De sport en spelactiviteiten in 
de hal zijn voor een groot deel 
naar buiten verplaatst. Neem 
maar de kermissen en de cir- 
cusshows die de kinderen zelf 
opzetten, met 'tzonnetjeophun 
bolletje.

Trouwens, op de dag zelf mag 
je ook gewoon binnenwippen, 
dan wordt je er wel bijgeplakt. 
Laat je gezicht eens zien op de 
tennisdinsdagen vanaf 21 sep- 
tember. Ook beginners zijn 
welkom. Het plezier staat voor- 
opü! Niet de punten.

Programmaboekje zeilen op de 
Sloterplas
Het Bredius uitgebreide pro- 
grammaboekje verschijnt in 
september. Daar staat alles in 
over de activiteiten die hieron- 
derzijn geschetst. Ookovereen 
zeilcursus op de Sloterplas die 
in het najaar weer van start 
gaat-

Denksportruimte 
ABO Cursus
Voor vrijw illig  kader in de sport 
start op woensdagavond 26 au- 
gustus de cursusAlgemeen Ba- 
sis Opleiding in de denkspor- 
tru im te in ons sportcentrum. 
Deze cursus vorm t de hasis 
v o o r v e r s e  o ^ id in g  zowel in 
de wedstrijd- als de recreatie- 
sport.

D enksportruim te
Nog ideeën vanuit de buurtw at 
betreft invulling van deze ruim- 
te??
Een pracht ruimte voor sociaal 
culturele sportieve activiteiten 
(bijv. dammen etc.)
Vlug erbij wezen, wie het eerst 
komt, het eerst maalt.

OOK N IE U W
Trampolinespringen met des- 
kundige instructie, op de 
woensdagmorgen. Al ben je nu 
nog zo stijf o f bang binnen de

RECREATIE SPORTPLEZIER
ER KAN NOG MEER BIJ, ER KAN 
NOG MEER BU-WAAR???
In ons eigen buurtsportcentrum Bredius

Na even wat luchtgehaaldte hebben in Spanje, opdecamping of ge- 
woon lekkerthuis,naaldusdeaccutehebben opgeladen moeten we 
weer 12 maanden wachten totdat het weer vakantie is. Maar lucht 
halen kunnen we gelukkig blijven doen. Met die opgeladen accu vol 
goede moed gaan nu alle buurtbewoners.die niet eens weten dat 
BREDIUS SPORTCENTRUM, Zaanstraat 535, VLAKNAAST HET 
BREDWS ZWEMBAD lig^hun body volpompen met verse lucht 
door bijvoorbeeld: 
conditietrainen 
tennis 
yoga
enzovoorts.
Hieronder volgt het nieuwe 
sportmenu, opgesteld door uw 
sportbuurtwerker in samen- 
werking met ٧ , buurtgenoten.
(Start 21 september.)
Het eerste tijdperk van experi- 
menteren is voorbij. Het is ge- 
bleken dat Bredius in een grote 
behoefte voorziet. Doen jullie 
ook dit? Of Dat? Soms, héél af 
en toe $٠٨١$, moeten we ie- 
mand wel eens teleurstellen, 
want er worden wel eens spor- 
ten gevraagd die onverant- 
woord zijn om op recreatieve 
basis te gaan beoefenen.
Maar er zijn ook mensen die 
heerlijk, ontspannen, hun 
ademhalingsspieren w illen la- 
ten weken zonder daadwerke- 
lijk te  hollen o fte  vliegen.
Nou dat kan ook. Neem bijvoor- 
'

In het recreatiesportgebeuren 
moet je alles doen waar je zelf 
zin in hebt. Maar van onze lei- 
dinggevenden mag je alles 
doen. Je komt toch voor de ge- 
zelligheid, samen met je buurt- 
genoten onder het sporten en 
spelen een kop koffie drinken!

raM P E T IT IE S P O R T
Wil je absoluut in clubverband 
trainen, wedstrijden spelen 
enz. dan zijn alle buurtclubs 
uiteraard bereid inlichtingen te 
verschaffen. Wip even langs en 
kijk in Bredius wat voor moge- 
lijkheden er zijn op het gebied 
van BASKETBALL, KORFBAL, 
VOETBAL en HANDBAL.

TOERNOOI
Ook in recreatief verband heeft 
Bredius mogelijkheden om te 
strijden met je buurman, buur- 
vrouw  bijvoorbeeld in:
T E N N I S
BADMINTON
JUDO
Daarom op velerlei verzoek 
vast een voorproefje.

Zondag 4 oktober een gezellig 
huiselijk tennistournooi van 
1 1 . 0 0 0 . 0ه -ه13-ه1/  uur■
Het hangt van de deelnemers af 
hoelang dit festijn gaat duren. 
Daarom... als je mee w ilt 
doen zeg het even tegen Tony 
dan kan hij vast gaan indelen.

٧ ٥ ^ *
Er was vraag naar. Er hebben 
zich 25 mensen opgegeven. 
Onze yogaleider vraagt ٧ om 
gewoon dinsdagavond langste 
komen, ook al heeft u zich niet 
opgegeven. Aan alles valt een 
m ouw aan te passen. 
Trouwens, je hoeft je nooit voor 
iets optegeven,a llesw ordtvrij- 
blijvend aangeboden. Alleen 
komen als je zin hebt.

in het teken gestaan van strijd 
en actie voor de verdrukte, ge- 
discrimineerde mens; opko- 
men voor een nieuwe maat- 
schappij. Tot aan zijn dood 
hield Henk zich actief bezich 
met het vraagstuk van 'oorlog 
en vrede', deed mee met acties 
en demonstraties tegen neo- 
fascisme, atoombewapening, 
neutronenbom etc.
In zijn werk voor verbetering 
van de levensomstandigheden 
van de mens werd hij bijge- 
staan door zijn bewonderens- 
waardige vrouw  Rie Curière. 
Moge zij de kracht vinden met 
steun van haar kinderen en 
kleinkinderen alleen verder te 
leven en te genieten van een 
welverdiende rust.
Moge de Spaarndammerbuurt 
de nagedachtenis aan Henk 
Curière levend houden mid- 
dels strijdbaarheid en actie. 
Henk Curière, we zullen zijn 
aanwezigheid in ons midden 
missen.

Chr. de Vries.

Op 18 juni j.l. overleed na een 
korte en heftige ziekte op 69 ja- 
rige leeftijd de oud-voorzitter 
van het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt 
Henk Curière.
Voor vele uit onze buurt werd 
dit onverwachte overlijden als 
een enorme schok ervaren. 
Henk Curière de strijdbare 
communist, drager van de 
gouden speld van de Stad Am- 
sterdam was niet meer.
Onder grote belangstelling, 
W .O . locoburgem eester Louis 
Kuypers, fractievoorzitter van 
de CPN Roel Walraven, Stad- 
huis ambtenaren, vrienden, ka- 
meraden en buurtgenoten 
vond de crematie plaats.
Henk Curière was vooral door 
zijn positieve en actieve be- 
moeienissen met de stadsver- 
nieuwing in de Spaarndam- 
merbuurt een legendarische 
persoonlijkheid geworden. 
Vele buurtgenoten zullen hem 
missen als adviseur, raadgever 
en activist.
Het hele leven van Henk heeft



ADRESSEN/SPREEK- 
UREN

Het M ^s c h a p p e lijk  Werkteam 
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt.
□insdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 to t 11.30 ٧٧٢ . ?olan- 
tenstraat 1, tel. 842530.

Buurthuis Maatschappelijk 
Werk. Buurthuis Verzet.'؛ 
Maandag van 10.00 tot\11.30 
uur, woensdag van 13.30 tot
15.00 ٧٧٢ en dinsdagavond van
18.30 to t 20.00 uur. Hembrug- 
straat 156A, tel.: 829770.

Huisartsen:

I. Bruin, Tasmanstraat 9, tel.: 
828552

B. Goslinga, Soc. Medisch Cen- 
trum  Bokkinghangen, Ba- 
rentszplein 65, tel: 237417

F. Gamier, Zaanhof 123, tel.: 
828996

٥ . de Vries, Nassaukade 2, tel.: 
840133

spreekuren: afspraak maken 
van 8.00 to t 11.00 uur.
Avond en weekend: Centrale 
Doktersdienst, tel.: 642111, uit- 
sluitend voor spoedgevallen.

W ijkverpleging
iedere dag tussen 13.00 en
14.00 uur. Zaandijkstraat 13/ 
tel.: 840031

Wijkpost voor Bejaarden. 
Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30 to t 11.00 
uur. Spaarndammerstraat 141, 
tel.: 829694.

©pbouwwerk
maandag en dinsdag van 10.00 
to t 12.00 uur, verder telefo- 
nisch. Spaarndammerstraat 
143, tel.:825853-

School Maatschappelijk Werk 
ABC. 1e Nassaustraat 5, tel.: 
860324/860346

Sociaal Raadsman 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 to t 12.00 
uur en dinsdagavond van 18.30 
to t 20.00 uur. knollendamstraat 
87, tel.: 829302 (tussen 14.00 
en 16.00 uur)

Voorpost Bureau Bestuurscon- 
tacten maandag en woensdag 
van 10.00 to t 12.30 uur. Tas- 
manstraat 11A, tel.: 5573471

Gezinsverzorging:

Humanitas, Vossiusstraat 6, 
tel.: 768181

Protestants Sociaal Centrum, 
Keizersgracht 647, tel.: 229822

Katholieke Gezinszorg, ©ranje 
Nassaulaan 39, tel.: 731373/ 
730111

Zuigel؛ngen-/kleuterzorg 
GG en GD, Westerpark 2, tel.: 
829344

WIJKPOST VOOR

B E JA A R D E N  N U  O O K

(N BOKKINGHANGEN!

Met ingang van 1 september 
houdt de wijkpost Gouden Re- 
ael spreekuur in het Sociaal 
Medisch Centrum 'Bokking- 
hangen', Barentszplein 65, tel. 
234422.
Spreekuur: elke dinsdagmor- 
gen van 9.30 tot 11.00 uur.

SAMEN IN HET NIEUW(S)
Nieuw in de Aktiekrant, deze pagina van de hulp- en dienstverle- 
ners in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Zo nu en dan was 
er van de individuele dienstverleners wel eens iets te lezen, maar 
nog nooit was er sprake van een gezamenlijke aanpak met betrek- 
king tot de publiciteit en de voorlichting.
De dienstverleners in de buurt zijn meer en meer gaan samenwer- 
ken, zowel in de uitvoering van het werk als bij de aanpak van pro- 
blemen in de buurt. Deze speciale dienstverlenerspagina is daar 
een uitvloeisel van. Voortaan zult ٧ in elke Aktiekrant deze pagina 
kunnen aantreffen.

starten, waarin we zullen trach- 
ten op schriftelijke vragen een 
antwoord te vinden. Redactie- 
adres: Redactie Dienstverle- 
nerspagina, p/a W ijkpost voor 
Bejaarden, Spaarndammer- 
straat 141, 1013 TG Amster- 
dam.
Overigens is het voor buurtbe- 
woners mogelijk mee te den- 
ken over hoe de hulp-verlening 
verbeterd zou kunnen worden. 
Het is de bedoeling een SOCİ- 
aal-medische werkgroep te 
starten waaraan mensen uit de 
buurt, die mee willen praten 
over de hulpverlening, kunnen 
deelnemen. Voor inlichtingen: 
het Maatschappelijk Werk Te- 
am, telefoon: 842530.

De redactie

Aan de Minister van Financiën 
Plein 2B 
DEN HAAG

Het is de bedoeling om via de- 
ze pagina buurtbewoners op 
de hoogte te houden van ont- 
wikkelingen in de hulpverle- 
ning in de buurt. Tevens zult ٧ 
op de dienstverlenerspagina 
veel informatie aantreffen over 
bijv. (on-)gezpndheid, sociale 
verzekeringen en uitkeringen 
enandere financiële zaken. 
Kortom, van alles wat voor ٧ 
van belang zou kunnen zijn. 
Het artikel hieronder is daar 
een voorbeeld van.
Op elke dienstverlenerspagina 
kunt u bovendien een overzicht 
van de adressen en spreekuren 
aantreffen, deze keer ook ver- 
taald in het Turks en Arabisch. 
Brandende vragen over boven- 
genoemde zaken, het is de be- 
doeling een vragenrubriek te

voor de minima die dit najaar 
moet komen, geldt niet voor al- 
leenstaanden. Achteruitgang 
in plaats van handhaving van 
de koopkracht. We moeten er 
iets aan doen.
We stellen alle alleenstaande 
AOW-ers die door deze maat- 
regelen getroffen zijn voor, een 
brief aan de Minister te schrij- 
ven met de tekst, die ٧ hierbij 
vindt afgedrukt. Wellicht komt 
de M inister dan alsnog zijn be- 
lofte waar.
Een voorgedrukt exemplaar is 
verkrijgbaar bij de W ijkpost 
voor Bejaarden, Spaarndam- 
merstraat 141, tel.: 829694. 
Schiemanstraat 2, tel. 228921.

Wat te doen?
Een extra aanslag op de koop- 
kracht van de m inima is onaan- 
vaardbaar. Bovendien wordt 
weer een bevolkingsgroep ge- 
troffen die al in de hoekzit waar 
de klappen vallen. Prijsstijgin- 
gen voor de dagelijkse levens- 
behoeften, een explosieve stij- 
ging van de energiekosten, die 
voor alleenstaanden vrijwel 
even hoog zijn als voor niet al- 
leenstaanden. Daar staat dan 
een schamele verhoging van 
de AOW tegenover. Bovendien 
de beruchte fooi van Albeda

ADRESLER/DANIŞMA SAATLERİ

Excellentie,

Vorig jaar heeft u een verschil in inhouding van loonbelasting bij 
alleenstaanden met alleen AOW en alleenstaanden met AOW én 
rentezegels, bij het uitbetalen van het vakantiegeld onrechtvaardig 
genoemd. Dit na talloze brieven van AOW-ers en na het stellen van 
kamervragen hierover.
٧ heeft toen besloten deze onrechtvaardigheid op te heffen en in 
voorkomende gevalen ƒ111,—  aan teveel ingehouden loonbelas- 
ting terug te betalen. Dit is ook gebeurd.
Tot mijn verbazing echter, moet ik dit jaar en samen met mij talloze 
AOW-ers over m ijn vakantieuitkering /  141,—  loonbelasting beta- 
len. Vorig jaar heb ik óf m inder betaald aan loonbelasting óf ik heb 
achteraf teruggekregen ( / 111,— ).
Blijkens informatie van de Sociale Verzekeringsbank komt d it door- 
dat de belastingvrije som van /  12.500,—  niet is verhoogd, waar- 
door alle AOW-uitkeringen dit jaar daarboven komen en dus onder 
het tarief bijzondere belastingen vallen.
Ik verzoek ٧ maatregelen te treffen om tot terugbetaling van het te- 
veel ingehoudenen over te gaan.
Ik kan mij immers niet voorstellen dat ٧ vorig jaar met 'onrecht- 
vaardigheid opheffen' bedoelde, dat iedere alleenstaande AOW-er 
nu meer loonbelasting over zijn vakantiegeld moet gaan betalen. 
Daarbij w ijs ik u erop, dat de aangekondigde extra uitkering voor 
m inima, zoals door uw collega Albeda is aangekondigd, niet voor 
alleenstaanden geldt.

.w antwoord zie ik met belangstelling tegemoet> ا

Hoogachtend,

naam:

adres:

nieuws 
van de 
hulpverlening

BEJAARDEN KRIJGEN MINDER 
VAKANTIEGELD
B؛,'jaarden dreigen de dupe te worden van een falend overheidsbe- 
leid. Vorig jaar al waren er problemen over het verschil in inhou- 
ding van loonbelasting bij AOW-uitkeringen voor alleenstaanden. 
Mensen met een paar tientjes rentezegels per jaar moesten toen 
méér loonbelasting op hun vakantiegeld betalen ( / 111,—  meer) 
d a n  alleenstaanden met alleen AOW.
In de Bijlmer is toen actiegevoerd tegen deze onrechtvaardige ver- 
schillen. Er werd een ontwerpbrief aan de Minister van Financiën 
opgesteld en in de Bijlmer Courant gepubliceerd. Veel mensen 
hebben die opgestuurd, en met succes.
Er zijn kamervragen over gesteld en de Minister heeft destijds toe- 
gezegd de loonbelasting terug te betalen. Dat is begin dit jaar ook 
gebeurd. Alleenstaanden met alleen AOW én een paartientjes ren- 
tezegels kregen ƒ111,— terug. Dat was 1980. De minister heeft toe- 
gezegd dat zoiets niet meer zou gebeuren.

Minister komt belofte niet na
Bij de afrekening van het vakantiegeld dit jaar werden veel bejaar- 
den onaangenaam verrast, een korting van ong. ƒ 117,— op het va- 
kantiegeld in vergelijking met vorig jaar. Dem inisterwas, zoals wel 
vaker gebeurt, zijn belofte niet nagekomen. Hij w ordt bedankt. 
Waarom die ƒ 117,—  extra belasting. De Sociaal Raadslieden in de 
Bijlmer informeerden — na veel klachten hierover — bij de Sociale 
Verzekeringsbank, de instelling die de AOW-uitkeringen uitbetaalt. 
Ze kregen het volgende te horen:
'Ja, het is heel triest, ook w ij kregen enorm veel telefoontjes, de 
mensen vragen zich af o f er soms een fout gemaakt is, maar dat is 
niet zo. Dit jaar zijn namelijk de AOW-uitkeringen boven de som ge- 
komen, waarvoor geen belasting betaald hoeft te worden.
Deze zogenaamde belastingvrije som bedraagt ƒ 12.500,—  en is 
over dit jaar, vergeleken met vorig jaar, niet verhoogd. Iedere — al- 
leenstaande — A©W-er moet daarom extra loonbelasting over het 
vakantiegeld betalen, want de uitkering op zich is wel verhoogd en 
daarom net boven de 'magische grens' van ƒ 12.500,—  gekomen. 
Boven die grens moet extra loonbelasting ingehouden worden vol- 
gens het zogenaamde bijzondere tarief.'

leri saat 10 - 12.30 ara-

Tasmanstraat 11 A,
Tel: 55 23 71

Aile bakımı:
Humanitas,
Vossiusstraat 6,
Tel: 76 81 81
?rotestan Sosyal Merkezi, 
Keizersgracht 647,
Tel: 22 98 22
Katolik Aile Bakımı, 
Oranje Nassaulaan 39,
Tel: 73 13 73 / 73 11 1ه

Bebek ve Miniklerin Bakı- 
mı:
GG en GD,
Westerpark 2,
Tel: 82 93 44

Semt kalkınma çalışması: 
?azartesi ve salı günleri 
saat 10 - 12 arası■
Diğer zamanlarda ise te- 
lefonla.
Spaarndammerstraat 143, 
Tel: 82 58 53

ABC, Okul Toplumsal Çalış 
maları:
le Nassaustraat 5,
Tel: 86 03 24 / 86 03 46

Sosyal Danışman: 
Pazartesi, salı, perşem- 
be ve cuma günleri saat 
9 - 1 2  arası.
Salı akşamı saat 18.30 -
20 arası.
Knollendamstraat 87,
Tel: (saat 14 - 16 arası) 

82 93 02

İdaresel Temaslar Bürosu 
Dairesi:
Pazartesi ve çarşamba gün

F. Garnier, Zaanhof 123, 
Tel: 82 89 96
D. de Vries, Nassaukade 2 
Tel: 84 01 33
Danışma saati: Saat 8 ile 
١١ arası randevu ^ ١٦١٦١١١١̂  

gereklidir.
Akşamları ve hafta sonla- 
rı: Yalnız acil durumlar 
için Merkez Doktor Daire- 
si, Tel: 64 21 11

Semt hasta bakıcılığı: 
Hergün saat 13 - 14 arası 
Zaand^kstraat 13,
Tel: 84 00 31

Yaşlılar için semt büro-

Pazartesi, salı, perşembe 
ve cuma günleri, saat
9.30 - 11 arası. 
Spaarndammerstraat 141, 
Tel: 82 96 94

Spaarndammer ve Zeehelden 
semtleri için Toplumsal 
Çalışma Heyeti:
Salı, perşembe ve cuma 
günleri, saat 10 - 11.30 
arası.
Polanenstraat 1 
Tel: 84 25 30.

Toplumsal Çalışma Semte-
vi. Direnişme Semtevi: 
Pazartesi saat 10 - 11.30 
arası, çarşamba saat
13.30 - 15.00 arası, salı 
akşamı saat 18.30 - 20.00 
arası.
Hembrugstraat 156 A 
Tel: 82 97 70.

Ev doktorları:
I. Bruin, Tasmanstraat 9, 
Tel: 82 85 52
B. Goslinga, Soc. Medisch 
Centrum Bokkinghangen, 
Barentszplein 65 
Tel: 23 74 17
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theaterstukjes ontwikkeld en 
ingestudeerd. Elke keer als we 
ergens aanlegden, dan ٧٥٢̂ - 
den we die acts op.' Hans en 
Martin zitten beide op de tbe- 
aterscbool, en zo'n twee jaar 
geleden besloten ze, dat ze met 
hun artistieke mogelijkheden 
ook politiek bezig w ilden zijn. 
Dat resulteerde in een samen- 
werking met de Bestek moet 
van de Baan-beweging en het 
Anti-Bestektheater. Late(■، heb- 
ben ze hun groep omgedoopt 
to t Politiek Circus en als zoda- 
nig hebben ze aan de boottocht 
deelgenomen.
'Maar het was niet alleen onze 
taak om in de verschillende 
aanlegplaatsen onze acts op te 
voeren. Ook moesten we pro- 
beren ٠٢١١ de andere de'elne- 
mers to t een artistieke prestatie 
te bewegen. Wat to t resultaat 
had dat een aantal toneelstuk- 
jes door de mensen zelf wer- 
den uitgedacht en opgevoerd, 
naar aanleiding van hun col- 
portage-ervaringen.'
Tenslotte w il Hans nog wel 
kwijt, 'dat vooral het sterke ka- 
der, de gedrevenheid van de 
mensen, die onverzettelijk 
door blijven gaan, dat heeft op 
mij de meeste indruk gemaakt. 
En verder ben ik blij dat ik ge- 
zien heb dat de weg die we zijn 
ingeslagen met ons theater- 
werk, een goede is. Want het 
bleek telkens weer, zoals ook 
nu bij de afsluiting van de 
manifestatie in Carré, dat wat 
we doen verbonden is met de 
gevoelens en doelen van de 
mensen voor wie we het doen.'

Rİ€hard Bergman

ر

Voor alle bewoners uit de 
Spaarndammer/Zeehelden- 

buurt is tot nader order 
beschikbaar: Vergaderzaal, in- 
gang van Noordtstraat hoek
Spaarndammerstraat. Plaats
voor ong. 25 personen. Keuken 
aanwezig, telefoon beschik-
haar-

Contact hierover opnemen met 
het personeel van de bibli- 
otheek, Spaarndammerstraat 
490, tel: 82 ?0 26.

waren er maar weinig raamaf- 
fiches te bewonderen, □eze af- 
fiches zijn trouwens nog ver- 
krijgbaar op het cws. Maar be- 
langrijker zijn de positieve ge- 
beurtenissen. Zo ging de huur- 
dersvereniging 't Westen een 
hele week elke avond op pad. 
Met zo'n twaalf mensen wer- 
den alle bewoners bezocht met 
als resultaat dat ongeveer de 
helft een klachtenformulier in- 
vulde; in totaal ongeveer 160 
stuks. Daarnaast is het van 
groot belang dat d it jaar voor 
het eerst onze buitenlandse 
buurtbewoners zijn benaderd. 
Daarvoor waren tolken mee- 
gegaan, die in staat waren de 
mensen in hun eigen taal uit te 
leggen dat ze het recht hebben 
om de huurverhoging te wei- 
geren op grond van achterstal- 
lig onderhoud. Het resultaat 
was van dien aard dat we hier 
het volgend jaar mee door zul- 
len gaan.
Als conclusie mogen we stel- 
len dat de actie een groot SUC- 
ces is geworden. We moeten 
echter niet vergeten, dat de 
huiseigenaren volgend jaar 
weer klaar zullen staan met 
hun huurverhoging. Het is be- 
langrijk dat dan weer vroeg 
met een actie w ordt gestart en 
dat zoveel mogelijk mensen er 
aan mee werken. Want ook dan 
zal er in onze buurt weer mas- 
saai moeten worden gewei- 
gerd.

Henk
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WEIGERING 
^□□RVER^^^ING  GROOT 
SUCCES!
De acties tegen de huurverhoging, die deze zomer gevoerd wer- 
den, zijn een groot succes geworden. Op het CWS zijn ruim  300 
huurweigeringsformulieren binnengekomen. Daarnaast zullen er 
ongetwijfeld  nog buurtbewoners zijn, die zelf een form ulier hebben 
ingevuld en opgestuurd aan hun huiseigenaar. Zoals reeds in de 
speciale huurkrant stond aangekondigd, zijn met name in de 
Spaarndammerstraat buurtbewoners bezig geweest de klachten- 
formulieren  over achterstallig onderhoud op te halen.

Het is jam m er dat het niet ge- ا tie te vestigen. Zo zijn er geen 
lukt is meer aandacht op de ac- ا spandoeken opgehangen en
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BURENHULP IN ONZE 
BUURT?

van vrijw illigers. Eerst moeten 
er echter nog vee؛ voorwaarden 
voor de buenh^porgan isa tie  
ontwikkeld worden, zoals de 
werving van vrijw illigers, het 
zoeken en kiezen van een ge- 
bouwtje waarin de telefoon- 
diensten gedraaid kunnen wor- 
den, het ^pzetten van een ken- 
voudige administratie en an^e- 
re dingen, kortom  het meehel- 
pen met het van de grond krij- 
gen van voorwaarden waarin je 
dan Uteindelijk zélf samen met 
andere vrijw illigers  komt te 
werken.

Voor wat kan je aankloppen bij 
zo'n buenhUporganisatie?
Aangezien de k^ssendienst 
(St. Wijkdienstverlening) nu het 
werk in de klussen/kapweisfeer 
gaat verrichten zal de burenhul- 
porganisatie zich meer op men- 
sen richten die vragen hebben 
in de VERZORGENDE- en RE- 
GELEIDENDE-hoek;
—  Boodschappen doen/mee- 

gaan naar winkels/recepten 
halen.

—  Begeleiding naarziekenhui- 
zen e.a. instanties.

—  Kontaktbezoekjes.
—  Eenmalige schoonmaak.
—  Oppas voor kinderen.
—  Vervoer.

Hulp bieden aan vrijw illige  cul- 
turele activiteiten;
—  Aansluitend/aanvullend op 

'Open Hof' (uitstapjes en 
kerstfeest voor bejaarden).

—  Aansluitend/samenwer- 
kend met Rietvinck initiatie- 
ven.

—  Aansluitend/aanvullend op 
'Open Huis' activiteiten.

—  Aansluitend/samenwer- 
kend met Bogt/Westerbeer 
initiatieven.

Heeft u interesse of w ilt ٧ wat 
meer horen over zo'n contact- 
persoon, dan kunt ٧ altijd bellen 
naarde;
Wijkpost Gouden Reael, in ie- 
der geval ٨١̂  en do, van 9.30- 
11.no uur, tel. 22 89 21. 
Wijkpost Spaarndam, in ieder 
geval ma, di, do, vrij, van 9.80- 
11.00uur,tel.82  96 94. 
Wijkverpleging, iedere dag van 
13.00-14.0nuur,tel.84 00 31.

(Gouden Reael, Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt)

Als je nu net in deze buurt komt 
wonen...,
óf je buren op vakantie gaan..., 
óf je buren gewoon geen tijd  
hebben...,
en je toch iemand nodig hebt, 
dan kan het best zijn dat een 
paar straten verder iemand 
woont, die:
die boodschap zou willen 
doen...,
mee wil gaan naar het zieken-

beleid' is op je kind te passen..., 
zonder dat je dat van elkaar 
weet.

Een aantal mensen uit de Gou- 
den Realenbuurt en de Spaarn- 
dammerbuurt krijgen vaak vra- 
gen binnen van buurtbewoners 
waar vrijw illige  onderlinge 
hulp een prima uitkomst zou 
zijn. Wij, een groepje dienstver- 
leners en vrijw illigers, hebben 
ons wat georiënteerd en heb- 
ben plannen gemaakt om  tot 
een opzet te komen van een 
zelfstandig draaiende buren- 
hulporganisatie op vrijw illige  
basis voor zowel de Gouden 
Realenbuurt als de Spaarn- 
dammerbuurt. Deze burenhulp 
organisatie is dan bedoeld 
voor iemand de zelf nipmanrl 
kent om  te helpen.
We stellen ons voor dat de bu- 
renhulporganisatie in de buurt 
een kleine ruimte heeft met te- 
lefoon, bevrouwd/bemand 
door enkele vaste mensen die 
we contactpersoon zullen noe- 
men, die een paar morgens per 
week bereikbaar zijn aldaar. De- 
ze contactpersonen koppelen 
de binnenkomende vragen aan 
(nog te werven) vrijw illigers  
voor de Gouden Realenbuurt 
en voor de Spaarndammer- 
buurt.

Mensen gevraagd die interesse 
hebben,energie hebben en het 
leuk vinden om één van die 
contactpersonen te worden.

Het is dus uiteindelijk de bedoe- 
ling dat ٧ als contactpersoon te- 
lefoondiensten gaat draaien 
om  de koppeling te maken tus- 
sen hulpvragen en het inzetten

waarmee hij (net als de andere 
winnaars) een prachtige luilak- 
bekker in de wacht sleepte.
De winnaars van harte gefelici- 
teerd en de anderen moeten 
nog maar eens flink  oefenen. 
Om plm. 08.30 uurwaren  de ac- 
tiviteiten  voorbij en keerden de 
kinderen huiswaarts, waar wij 
dachten tevreden en vermoeid. 
We dachten dat deze nacht ge- 
slaagd genoemd mag worden 
en danken bij deze onze mede- 
werkers van Het Spaarndam- 
merkwartier en de bestuursle- 
den die hun nachtrust hebben 
opgeofferd voor de jeugd uit de 
buurt.

A. Grootkerk, voorz.

dan ook makkelijk de beker.
Bij de meisjestot 11 jaarwas  het 
wat spannender, daar beleven 
3 meisjesin de fina leoveren to t 
winnares (door2  U؛t3) werd  De- 
nise Rumets uitgeroepen, het- 
geen voor een niet-korfbalster 
een prachtig resultaat is.
De 3e poule werd gewonnen 
door ¥vonne  Timmermans. Zij 
is een oud-korfbalster, dus ei- 
genlijk werd er niet anders van 
haar vew acht, maar toch een 
goede prestatie.
De vierde en laatste poule werd 
gewonnen door een totaal on- 
bekende jongen en wel M. Eil- 
ka؛d. Hij versloeg in zijn poule 
van 19jongens ettelijke korfbal- 
Iers en werd derhalve winnaar.

In apotheek Giltay, Nassauka- 
de 8, wordt twee  maal per 
week een medicijnenspreek- 
uur gehouden.
Patiënten kunnen daar terecht 
met vragen over gebruik, wer- 
king, bijwerkingen en bewaren 
van medicijnen.
De spreekuren zijn: dinsdag 
11.00— 12.00 uur 
donderdag 16.00 —  17.00 uur.

WORDT
HESPALIDM!
Zij,d ie  het korfschieten in delui- 
laknar.ht leuk vonden en door 
willen  gaan in deze leuke sport, 
kunnen z؛ch opgeven bij w. Ko- 
ning, tel. 844266. Doe het nu, 
want met september begint het 
korfballen weer.

Bestuur Hespa

Hüiswerkgroep
Veel mensen hebben moeit© 
met het maken van het huis- 
werk voor een cursus die ze 
volgen.
Soms wordt het huiswerk nie؛t 
goed uitgelegd en zit ٧ thui® 
met de handen in het h a a r  
Als ٧ een cursus volgt: avond- 
school, middenstandcursus, 
MAVO of bijvoorbeeld een 
schriftelijke cursus, dan kunt ٧ 
bij de hüiswerkgroep terecht. 
Eén avond in de week krijgt ٧ 
hier de gelegenheid om  rustig 
te werken en er zijn begeleiders 
die nog iets voor u kunnen uit- 
leggen.

Lezen en schrijven
Heel wat mensen hebben op 
school nooit de kans gehad om  
te leren lezen en schrijven. Om 
wat voor reden dan ook.
In deze cursus leren we  wel al- 
lemaal lezen en schrijven, 
maar ieder op zijn eigen ma- 
nier.
Dus niet door de saaie lagere- 
school boekjes te herhalen, 
leder werkt in het tempo  dat 
hem het beste ligt en aan die 
dingen die hij zelf w il leren. In 
kleine groepen kunnen we met 
elkaar stukjes lezen en schrij- 
ven. Want gezellig moet het 
ook zijn.
En het maakt niet uit hoe oud u
h p n t
We werken één avond of och- 
tend in de week op het buurt- 
huis.

OPGAVE VOOR DE 
CURSUSSEN
De cursussen starten in sep- 
tember.
٧  kunt zich nu al opgeven bij: 
Ruurthuis VERZET, Hembrug- 
straat 156 a, tel.: 829770 
Buurthuis PIRAAT, Rogge- 
veenstraat 12, tel.: 2^7584.
W ilt ٧ eerst meer informatie? 
Dan kunt u opbellen of langs- 
komen bij buurthuis VERZET 
en vragen naar Geeske Verbree 
of Cora Trip.

CURSUSSEN VAN OPEN SCHOOL/ 
VOLWASSENEN OP HERHALING
Wij van Open Sc^o؟ l/Volwassenen op Herhaling organiseren in 
het komende jaar in het buurthuis een aantal cursussen voor vol- 
wassenen. Dit jaar zijn dat: de taalcursus, de cursus algemene vor- 
ming voor vrouwen, de voorbereidende cursus-open schoolgroep, 
de hüiswerkgroep en de cursus lezen en schrijven.
Wij werken in kleine groepen, u leert in ٧ eigen tempo, beslist niet 
zoals het vroeger op school ging.
De kosten zijn laag, namelijk /  1,25 per ochtend of avond. Dit is in- 
clusief koffie en lesmateriaal.
Voorop staat dat we van elkaar kunnen leren en dat het ook gezellig 
IS.

clame, werkloosheid to t ge- 
weld in de samenleving en der- 
gelijke.
We kunnen deze uitdiepen 
door er over te lezen, te discus- 
siëren, te schrijven, een spre- 
ker/spreekster uit te nodigen 
en/of een excursie te maken. 
Aan het begin van de cursus 
stellen we in gezamenlijk over- 
leg vast waar we het dit jaar 
over gaan hebben.

Voorbereidende
cursus-open
schoolgroep
Voor wie  is deze cursus be- 
doeld?
—  voor mensen die misschien 

in de toekomst MAVO wil- 
len of een andere cursus 
willen  gaan volgen en zich 
daarop willen  voorberei- 
den;

—  voor mensen die naast een 
ochtend of avond taal en 
vorm ing  nog een extra 
schoolvak willen  leren.

De cursus is twee ochtenden of 
één ochtend en één avond in 
de week.
Op één ochtend volgt ٧ de taal 
en vorm ings  cursus en op de 
andere ochtend of avond kunt 
٧ kiezen uit bijvoorbeeld vak- 
ken als: Engels, geschiedenis 
of handelsrekenen.
Deze vakken zullen worden  ge- 
geven door een leerkracht van 
de MAVO. Er w ordt ook ge- 
sproken hoe het toegaat op 
een MAVO, als ٧ daar naartoe- 
gaat.

Taalcursus
In deze cursus gaat het om  taal 
zoals je het gebruikt en nodig 
hebt in je dagelijks leven.
Het gaat dus niet alleen om 
foutloos  te leren schrijven.
Wel bijvoorbeeld om  makkelij- 
ker de krant te kunnen lezen, 
met elkaar te discussiëren, 
handig een woordenboek te 
kunnen gebruiken en om  zelf te 
schrijven over bepaalde onder- 
werpen.
Terwijl ٧ natuurlijk ook de spel- 
ling wat kunt ophalen.
Kortom  het gaat om  het op- 
doen en uitwisselen van kennis 
en informatie, zowel schriftelijk 
als mondeling.
Dit doen we vaak aan de hand 
van onderwerpen die we geza- 
menlijk vaststellen.
Aan het begin van de cursus 
bespreken we met elkaar wat 
een ieder wil leren of te weten 
wil komen.
Deze cursus is één ochtend of 
avond in de week.

Algemene vorming 
voor vrouwen
Deze cursus is bedoeld voor 
vrouwen die zich graag eens 
wat meer met allerlei ontwikke- 
lingen en zaken binnen de 
maatschappij willen  bezighou- 
den en die het leuk vinden om  
daar in een groep samen aan te 
werken. Deze groep is één och- 
tend in de week.
De onderwerpen kunnen va- 
riëren van gezondheidszorg, 
alternatieven geneeswijzen, re-

Marianne Sanders en Bart Goslinga gaan trouwen!
Wij recipiëren op 5 september 1981 vanaf 5.00 's middags in de Vil-
la Madeira no. 37. ... -  -  -^osııngaw. B. Goslinga

M. Sanders 
Barendszplein 65 

Amsterdam

Albu Fiera, Portugal.

ren aanwezig, dus ٧ begrijpt, 
dat scheelde heel wat rottig- 
heid in de huurt 
In de pauze van de film  (er wa- 
ren er 2) kregen de kinderen lui- 
lakbollen en chocolademelk 
aangeboden en dat werd gretig 
aangepakt.
Na de film  gingen we de tuin  in 
om  te kijken wie  Kampioen van 
de Spaarndammerbuurt werd 
in het strafworpschieten op de 
korf. We gingen uit van 4 pou- 
les en wel voor 
jongens van 0 to t 11 jaar, 
meisjes van 0 to t 11 jaar, 
jongens van 12 to t 17 jaaren  
meisjes van 12 tot 17 jaar.
Elke deelnemer/ster moest 3 
strafworpen nemen en zij, die 
de meesten daarvan in de korf 
hadden gedeponeerd en gelijk 
eindigden, kwamen uit in de 
volgende ronde en gingen zo 
verder.
Het aantal kinderen dat nog aan 
deze activiteit deelnam  was om 
dietijdgeslonken  to t 50. Kenne- 
lijkwas  de inzet op de beat en de 
spanning van de film  hen te 
veel geworden om  mee te 
doen.
De deelnemers gaven zich ech- 
ter voor 100م ه/  om  de beker in de 
w achtte  slepen. In de 1e poule, 
die van jongens to t 11 jaar, was 
er voor Michael Heynemans 
weinig  tegenstand en hij won

LUILAKNACHT
Van vrijdagnacht op zaterdagmorgen 5/6 juni had Het Spaarndam- 
merkwartier het op zich genomen een poging te doen om  onze lie- 
ve jeugd van de straat af te houden. Dit om  zoveel mogelijk bescha- 
digingen en baldadigheid te voorkomen en ik dacht dat deze po- 
ging geslaagd genoemd mag worden.
Voor de publikatie hadden we zo'n 1300 pamfletten door de buurt 
verspreid en aan scholen en ramen onze bedoelingen uiteengezet. 
Het was de bedoeling om  om  03.00 uur te beginnen met een luilak- 
beat, om  05.00 uur een film  te draaien en ter afsluiting om  07.00 uur 
een wedstrijd  te houden met ettelijke prachtige bokalen als inzet 
met de inscriptie '1e prijs strafworpbokaal Spaarndammerkwar- 
tier'. En nu maar afwachten wat de reactie van de jeugd zou zijn. 
Nou, dat was boven verwachting.

van de politie) werden uitgeno- 
digd voor een bakkie koffie of 
ftis, aangevuld met een luilak- 
bol en daar maakten ze dank- 
baar gebruik van. Na hun colle- 
gae verw ittigd  te hebben, kwa- 
men ze met z'n zessen even het 
clubgebouw  binnenwippen
om wat te nuttigen en ook zij 
constateerde dat alles op rolle-

Om 5.00رإ uur moesten de kin-
deren even v ijf minuten de zaal 
verlaten, opdat wij de boel in 
orde konden maken voor de 
film .
Ook voor de film  was er een 
overweldigende belangstel- 
ling. Alle  stoelen waren bezet 
en voorin  moesten er ettelijke 
rijen op de grond gaan zitten. 
Er waren toen zo'n 150 kinde-

Om 02.30 uurw aren  er plm. 14 
medewerkers/sters van Het 
Spaarndammerkwartier aan- 
wezig en het lag in de bedoe- 
ling om  de deuren om  03.00 
uur te openen, maar de drukte 
was van dien aard, dat we ge- 
noodzaakt waren om  hen om  
02.45 uur binnen te laten.
Om precies drie uur begonnen 
we met de Beat en constateer- 
de om  3-30 uur dat er zo'n 130 
kinderen waren. Onze vrienden 
van de politie, welke wij van 
onze activiteiten op de hoogte 
hadden gesteld, kwamen ٠٢١١ 
het kwartier kijken of alles in 
goede banen werd  geleid; nou 
ja, alles liep op rolletjes.
Om plm. 4.45 uur werden er 
zo'n 300 luilakbollen gebracht 
en onze beste kameraden (die



Dergelijke contacten v؟ rgen 
veel tijd, doorverwijzen no- 
dig, maar deze contacten ma- 
ken wel duidelijk dat ze vaak in 
een heel groot isolement Ie- 
ven.
Koraerc de buitenlandse ٠ ٧ - 
ders vaak op school om  ٥^٢ ٧  
de vorderingen te p rften /'

De buiierïianüse ouders 
zijn nog minder dan de Neder- 
landse ouders gewend om  een 
school binnen te lopen om  
eens te praten —  in Nederland 
groeit het besef dat ouders ook 
iets te vertellen hebben binnen 
de school en een aantal ouders 
neemt deel aan allerlei activi- 
teiten; dat is bij buitenlandse 
ouders veel minder.

doet mee aan projecten over 
verschillende thema's zoals 
'wonen', 'eten', 'arm -rijk' en 
'omgaan met elkaar'.
De Nederlandse kinderen kun- 
nen dan iets van de buitenland- 
se kinderen leren — dat heet in- 
tercultureel onderwijs —  on- 
derwijs waarbij de kinderen 
iets van eikaars wereld leren en 
van de andere cultuur waar de 
buitenlandse kinderen opge- 
groeid zijn.
Ik denk er weleens over hoe de 
vorm  van de extra lessen zou 
kunnen worden veranderd, bij- 
voorbeeld door meer aange- 
sloten bij of in de klas extra les 
te geven. De meeste buiten- 
landse kinderen vinden die in- 
dividuele aandacht heel leuk 
en ze genieten er ook erg van. 
Ze weten dat ik veel van hun 
land weet en praten over hun 
land, over hun familie, ze nodi- 
gen me uit bij hun thuis  te ko- 
men en als ik bij hun thuis kom 
word  ik vaak ingeschakeld bij 
de problemen die ouders met 
bureaucratisch Nederland heb- 
ben, al die ingewikkelde papie- 
ren.

nodigd. Let op affiches!!!
De werkgroep İ.O. roept hierbij 
belangstellende op om  mee te 
werken met de verschillende 
activiteiten. ٧ kunt zich aan- 
melden bij:
de buurtopbouwwerkster: Ine-
ke van der Valk,
p/a Spaarndammerstraat 143,
Telefoon: 860578.
of bij: Nixo van Pinxteren, zelf-
de adres.

VRIJWILLIGERS GE- 
VRAAGD

Op 12 augstus hebben buurt- 
organisaties, buurtinstelling- 
en en organisaties van bui- 
tenlandse arbeiders, verga- 
derd over de oprichting van 
een werkgroep die zich bezig 
zal houden met het steunen 
van activiteiten van en voor 
buitenlandse buurtbewoners. 
Ook zal deze werkgroep de sa- 
menwerking tussen Neder- 
landse en buitenlandse buurt- 
bewoners proberen te bevor- 
deren.
Op de vergadering zijn al heel 
wat voorstellen voor activitei- 
ten gedaan, zoals een buiten- 
lands feest op zaterdag 10 okt. 
a.s. waarbij de Nederlandse 
buurtbewoners worden  uitge-

Stichting
SLACHTOFFERHULP
amsterdam
Sinds 1 april is in een deel van Amsterdam  een project van start ge- 
aan voorhulpverlening  aan slachtoffersvan (gewelds)misdrijven. In 
verband met de bescheiden middelen van het project gaat h^t voor- 
lopig om  een beperta gebied. Dit gebied beslaat het gehelecentrum, 
plus de Kinkerb^uct, Oud-Zuid en binnenkort ook Nieuw-Zuid, Bui^ 
tenveldert. Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt.
Vrijw illige  medewerk(st)ers die in deze buurten wonen, geven hulp 
aan gedupeerden van (gewelds)misdrijven die in deze zelfde buur- 
ten wonen. Een vorm  van georganiseerde buurthulp  dus.

kan ook samen met haar bekij- 
ken of ze de schade ergens ver- 
goed kan krijgen en haardaarbij 
helpen.
Het werk van zo'n vrijw illige  
medewerk(st)er is dus veelzij- 
dig en boeiend. De opvang van 
slachtoffers is echter niet altijd 
even gemakkelijk. Daarom zijn 
medewerk(st)ers eerst op de 
hoogte gebracht van de be- 
staande hulpverleningssitu- 
aties en hebben ze een korte 
training  in gesprekstechniek 
gehad en een aantal prataische 
tips voor hulpverlening.
Sinds 1 april heboen tien vrij- 
willig(st)ers hulp gegeven aan 
tientallen slachtoffers van mis- 
drijven in een deel van Amster- 
dam.
O okw illenw ijm elden  dat begin 
september van dit jaar ons eer- 
ste werkverslag zal uitkomen. 
Diegenen die daarin geïntere- 
seerd zijn kunnen er een bestel- 
len door op te bellen naar ons 
kantoor: 228441.
Terwille  van mogelijke slach- 
toffers willen  wij hieronder on- 
ze openingstijden, adres en te- 
lefoonnum mervermelden: 

Kantoor geopend: werkdagen ٦ ١ .00-15.00 uur, weekeinde 19.00-

Telefoon werkdagen 17.00-00.ه و  (direct), (overige tijden via ant-
woordapparaat).
Kleine Gartmanplantsoen 10-1 
1017 RR Amsterdam  
Telefoon: 228441.

een voorbeeld
Een bejaarde vrouw  w ordt bij 
de tramhalte  van haar tas be- 
roofd, waar onder andere haar 
portemonnee met twee hon- 
derd gulden in zit. Totaal over- 
stuur doet zij aangifte bij de po- 
litie. Nadat proces-verbaal is 
opgemaakt wordt ze naar huis 
gebracht. Zedurftnad itvoorva l 
echter de straatniet meer op. Ze 
woont helemaal alleen en is 
nog volkomen over haar toe- 
ren...

de vrijwillige 
medewerk(st)er
De taak van een vrijw illige  me- 
dewerk(st)er bestaat uit het 
daadwerkelijk opvangen en 
helpen van het slachtoffer. De 
bejaarde weduwe  uit het voor- 
beeld durft niet meer alleen de 
straat op.
Een medewerk(st)er zal haar 
komen opzoeken om over de 
nare gebeurtenis te praten en 
bijvoorbeeld een paar keer sa- 
men boodschappen doen om 
haar over de eerste schrik heen 
te helpen. De medewerk(st)er

met andere materialen te wer- 
ken; in de klas zijn ze vaak $e- 
bonden aan veel schriftelijk 
werk en het maken van werk- 
bladen, daarom  w ordt tijdens 
de extra lessen van de niet- 
Nederlands talige vaak nadruk 
gelegd op het praten, het tem- 
po waarin ze dat leren is heel 
verschillend, meestal kunnen 
ze binnen een paar maanden al 
veel zeggen. Er zijn ook kinde- 
ren die daar duidelijk meer pro- 
blemen bij hebben —  die geen 
contacten durven te maken en 
verlegen zijn. Als ze angstig zijn 
komen ze vaak niet to t praten. 
Als je met de bandrecorder 
gaat werken om  hun spraak 
verder te ontwikkelen dan 
helpt hun dat soms over een 
drempel heen.

س م « ي طن ف ت ١ ا

Vaak hoor je  van Nederlandse 
ouders dat ze bang zijn dat hun 
kinderen niet goed het ٥ ٢^٨ ■ 
wijs kunnen volgen om dat er 
zoveel buitenlandse kinderen 
op school zitten —  denk je  dat 
de Nederlandse kinderen er 
veel nadeel van ondervinden 
als je  dat bekijk( ١٨ de praktijk?

Soms is het wel moeilijk
—  vooral als de kinderen er pas 
zijn —  dan moet zo'n kind zich 
op zijn gemak gaan voelen en 
dat is een spannend proces. De 
eerste dagen doen ze meestal 
wel aardig. Een kind dat bijna 
niets verstaat kan soms agres- 
sief zijn omdat het zich alleen 
voelt en de Nederlandse kinde- 
ren vinden het meestal m a a r  
raar dat het kind de regels van 
het groepsgebeuren niet be- 
grijpt, het duurt meestal een 
tijd  voordat het kind binnen de 
groep wordt opgenomen. Over 
het algemeen gesproken krij- 
gen de niet-Nederlandstalige 
kinderen niet zoveel aandacht 
dat de Nederlandse kinderen 
daaronder lijden. Als de Neder- 
landse kinderen na een les be- 
zig zijn met opdrachten dan 
krijgen de buitenlandse kinde- 
ren vaak van de klasseleer- 
kracht even wat extra aandacht
—  als kinderen esht aanspreek- 
baar zijn dan kunnen ze ook 
vaak meedoen met de lessen 
die de Nederlandse kinderen 
krijgen; er zijn ook veel buiten- 
landse kinderen die hier gebo- 
ren zijn of hier op de kleuter- 
school hebben gezeten, die 
kinderen doen meestal ge- 
woon  mee.
Wel hoor je vaak van ouders 
dat ze zouden willen  dat hun 
kinderen ook extra lessen zou- 
den krijgen en hulp bij de din- 
gen die ze moeilijk vinden, dat 
is heel terecht maar daarvoor 
zijn politieke beslissingen no- 
dig en het is ook geen reden 
om  te zeggen dat die extra hulp 
aan buitenlandse kinderen, die 
het heel moeilijk  hebben bin- 
nen ons Nederlandse onder- 
wijs, dan maar niet te geven.

Hebben ju llie  in het team ge- 
praat over de manier waarop 
de niet-Nederlandstalige kin- 
deren geholpen zouden moe- 
ten worden?

We zijn eigenlijk niet zo 
gelukkig met het geven van ex- 
tra les buiten de groep, de kin- 
deren worden daarmee toch 
een soort van bijzondere geval- 
len waar iets mee aan de hand 
is, ze krijgen daardoor te veel 
een stempeltje. Die lessen die 
de buitenlandse kinderen bin- 
nen de klassesituatie kunnen 
volgen daaraan nemen ze ook 
deel, in die tijd  ontvangen ze 
geen extra les, dat zijn bijv. de 
lessen als g ^ n a s t ie k ,  hande- 
narbeid, handwerken, tekenen 
en soms rekenen. De school

ONZE BUITENLANDSE 
BUURTBEWONERS
Op 5 mei j.l. werd in onze buurt een bevrijdingsmanifestatie gehou- 
den onder het ٨٦٠١١٥: 'Weg methet fascsime, weg met het racisme'. 
In de info. folder die over deze bevrijdingsdag werd uitgegeven 
stond een oproep aan alle buurtbewoners om  waakzaam te blijven: 
'Gezamenlijk, jong  en oud, buitenlanders en Nederlanders dienen 
w ij inde buurt, op de bedrijven en de kantoren op te treden vóór be- 
taalbare woningen, vóór werk, tegen aantasting van de koopkracht 
en vóór vrede, veiligheid en democratie; en niet te trappen in de 
valkuil van het racisme.

hierin een belangrijke rol. Maar 
informatie ook.
Vandaar dat wij in de toekomst 
in deze aktriekrant meer aan- 
dacht zullen besteden aan in- 
formatie over de achtergron- 
den, het leven, de problemen 
en de strijd van onze buiten- 
landse buurtgenoten, mannen, 
vrouwen, jongeren en kinde- 
ren. In dit ٨٧٢١١٢٢١٢̂  interviews 
mpt leerkrachten uit de buurt 
over de opvang van de buiten- 
landse kleuters en kinderen op 
scholen

Natuurlijk zijn er onderling ver- 
schillen, maar verschillen in 
taal, cultuur en levenswijze 
hoeven ons niet tegenover el- 
kaar te plaatsen. We kunnen el- 
kaar levenservaring integen- 
deel ook verrijken, ieder vanuit 
zijn of haar achtergrond en cul

Concreet verzet is geboden te- 
gen de tendens om  tweedracht 
te zaaien tussen verschillende 
groepen arbeiders. Een geza- 
menlijke strijd voor gemeen- 
schappelijke belangen speelt

INTERVIEW
Op de verschillende scholen in de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt werken naast de leerkrachten, die werken met een klas ook 
leerkrachten die extra hulp en begeleiding geven aan de niet-Ne- 
derlandstalige kinderen die op school zitten.
Als deze extra onderwijskrachten er niet zouden zijn dan zouden 
veel buitenlandse kinderen niet goed opgevangen kunnen worden 
en dan zou ook voor de Nederlandse kinderen betekenen dat zij on- 
voldoende in hun ontwikkeling kunnen voortgaan —  het begelei- 
den van kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken vraagt 
veel extra hulp en aandacht van de leerkracht.
Hieronder volgt een interview  met Joke Distel —  niet-Nederland- 
stalige leerkracht op de Hudsonschool en Careline [asterie  van de 
Hebronschool.

kind van het groepje waar het 
kind bij zit, als dat nodig is. De 
kinderen die samen met het 
buitenlandse kindje in de 
groep zitten, helpen om  de 
beurt.
De andere kinderen uit de klas 
zijn dan gewoon aan het werk. 
Er is dan alleen om  de beurt ie- 
mand die af en toe op het kind 
let. De kinderen die dat doen, 
zijn dan ook erg trots  als het 
kind iets geleerd heeft!'

Wat ٧٥٠٢  dingen leren ze alle- 
maal?
'Er wordt begonnen met kleu- 
terschool vaardigheden, zoals 
knippen, tekenen en woor- 
djes te leren, ook schrijfoefe- 
ningen. Maar ze leren het alle- 
maal س ا  sneller dan een kleu- 
ter, omdat ze ouder zijn natuur- 
lijk. Maar na zo'n maand of 
drie, vier kan het kind al som- 
men maken. Je ziet dat kinde- 
ren eerst moeten wennen aan 
de nieuwe omgeving en daar- 
na heel snel leren. Na een jaar 
kunnen kinderen met de klas 
meedoen. Ze begrijpen het dan 
echt. Dit echt leren begrijpen, 
duurt het langst. Ik laat de kin- 
deren zo snel mogelijk met de 
klas meedoen.
Bijvoorbeeld als de klas een 
diktee doet, dan schrijft het 
kind alleen de woorden op die 
het kent, zodat het wel met het- 
zelfde bezig is als al de ande- 
ren. En met rekenen bijvoor- 
beeld, met tafels schrijven, zijn 
de anderen bezig met de tafel 
van 6, dan is het kind met de ta- 
fel van 2 bezig.
Alle kinderen hebben een 
woordjesschrift, daar doen ze 
taaloefeningen in. Daar kan 
ook de hele klas aan werken, al- 
leen het buitenlandse kind doet 
makkelijkere opdrachten.
Zo horen ze er echt bij en heb- 
ben snel een eigen plek in de 
klas gevonden.'

Vertel eens iets over de manier 
waarop je  werkt tijdens ه و  ex- 
 -ra lessen aan de niet-Neder؛
landstalige kinderen?

De vorm  en de inhoud 
van de extra lessen is sterk af- 
hankelijk van de kinderen. Er 
zijn kinderen, die zich niet goed 
kunnen concentreren —  ande- 
re kinderen werken liever in 
groepjes —  de extra lessen zijn 
ook een mogelijkheid om  eens

Als een leerling op school komt 
voor het eerst hoe gaat dat dan 
allemaal in zijn werk?

Meestal hebben we een 
kort gesprekje waarbij een an- 
der kind die al wat langer op 
school zit vertaalt; we vertellen 
wat over onze school en we 
praten een beetje over de 
plaats en het land waar het 
kind vandaan komt; of en op 
wat voor school het kind heeft 
gezeten. Als er tijd  genoeg is 
dan leiden we hem of haar de 
school rond, dan zien ze de ver- 
schillende onderwijskrachten 
en leren ze de weg een beetje 
kennen.
Eerst laten we dan de kinderen 
een weekje wennen in de 
groep waar ze geplaatst zijn. In 
die week zoekt de klasseleer- 
kracht dan een beetje uit wat 
het kind kan.
Kinderen die van het platteland 
komen zijn vaak nooit naar 
school geweest en kennen de 
stad niet. Ze moeten eerst nog 
leren hun pen vast te houden, 
te tekenen en te plakken. Kin- 
deren uit de stad kunnen dit 
meest al. Bij aanmelding op de 
school wordt dit geïnventari- 
seerd.'

Dan maken de 
klassenleerkracht en de niet- 
Nederlandstalige leerkracht 
een plannetje voor het werken 
met de leerling.
Dat programma geldt zowel 
voor het werken in de klas als 
voor het werken tijdens de indi- 
viduele aanpak door de niet- 
Nederlandstalige leerkracht 
waar de leerling een paar maal 
per week werkt.

K  ; م م ت ؛؛ .ت

ء م،ق

Daarnaast is er een Turks en 
een Marokkaans sprekende 
leerkracht. Zij kunnen als tolk 
een belangrijke functie heb- 
ben. In een schriftje houdt de 
extra leerkracht bij wat het kind 
doet of kan. Daar staan ook op- 
drachten in, die gedaan wor- 
den als de extra leerkracht er 
niet is. Dan helpt de ju f of een
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Aktiekom itee  Zeeheldenbuurt.
ل . Eerdhuyzen, Barentsz$taat 256, 
telefoon: 265914. Secretariaat: 
G. H. Lasschuit, van Heemskerck- 
straat 12. T e le foon  254664.

BESTE 
BUURT 
BEWONERS,
Tijdens mijn werkzaamheden 
in de Zeeheldenbuurt ben ik de 
afgelopen veertien dagen to t 
twee maal toe geconfronteerd 
met een oplichtingsaffaire.
Een onbekende jongeman  van 
rond de 20 jaar komt aan de 
deur en geeft zich uit als ver- 
warm ingsm onteur van de aan- 
nemer die aan het renoveren

Na wat aan de radiatoren te 
hebben gerommeld  vraagt hij 
een fiks geldbedrag en vertrekt' 
zonder een kwitantie achter te 
laten.
Wie de man is weten we to t op 
heden nog niet, wel weten we 
dat het niet iemand van Pro- 
ductie Stroom  kan zijn.
Mensen die namelijk werken 
voor Productie Stroom, Wo- 
ningstichting Labor of Woning- 
vereniging Eigen Haard zullen 
٧ nooit geld vragen voor door 
hen verrichte werkzaamheden. 
Laat ٧ dus niet in de boot ne- 
men door deze gemene manier 
van geld verdienen.

Mevr. A. M. Burg, 
wbv. 'Eigen Haard'

Sociaal

S€h؛M e d

Centrum
Vanaf 1 oktober 1981 is de sa- 
menstelling van het sociaal- 
medisch-centrum, 'Bokking- 
hangen, Barentszplein 65', als 
volgt.

w . B. Goslinga, huisarts, tel. 
237417
's morgens vrij spreekuur van
8.00 — 9.30 uur
's middags alleen spreekuur na 
telefonische afspraak. 
SCHIPPERS, vrij spreekuur van
1.00 — 2.00 uur.

E ل. . ، lu s tra ,  fysiotherapeut. 
Op afspraak via tel.237417

Maatschappelijk werk team. 
Maandag 's ochtends van
10.00— 12.00 uur 
Woensdag na telefonische af- 
spraak, tpl 7 3 7 4 1 7

Wijkpost voor bejaarden, Ba 
rendszstraat 65
Dinsdag van 9.30 —  11.00 uur. 
Tel. 234422.

Wijkverpleging. Barenszstraat

Maandagmiddag van 1.00 —
2.00 uur. Tel. 234422.

WIJKPOST VOOR BEJAARDEN 
OOK SPREEKUUR IN 
BOKKINGHANGEN!!!
Tot nu toe moesten de ouderen uit de Zeeheldenbuurt altijd naar 
één van de spreekuren van de wijkpost Gouden Reael in de Schie- 
manstraat 2, tel. 228921, op maandag of donderdag van 9.30 tot 
11.00 uur.
Daar komt echter verandering in! voortaan hoeft ٧ niet zo ver uit de 
buurt te gaan, want de wijkpost Gouden Reael houdt met ingang 
van 1 september elke dinsdag van 9.30 to t 11 uur een spreekuur in 
het Sociaal Medisch Centrum  Bokkinghangen, Barentszplein 65, 
tel. 234422.

Wij zijn erg blij nu bij ٧ in de 
buurt een spreekuur te begin- 
nen en hopen ٧ , wanneer ٧ on- 
ze hulp kunt gebruiken, op één 
van de spreekuren te mogen 
begroeten.
to t ziens in de Bokkinghangen 
(dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur) 
of in de Schiemanstraat 
(ma. en do. van 9.30 to t 11.00 
uur),

medewerkers wijkpost Gou- 
den Reael:
Annemarie Bremer 
Robert Simmermans.

De wijkpost is er voor alle OU- 
deren uit de buurt en voor hun 
familie, buren, kennissen, etc. 
W ij willen  ٧ met raad en daad 
bijstaan, zodat ٧ zo lang en zo 
goed mogelijk zelfstandig kunt 
blijven wonen. ٧ kunt bij ons 
komen met vragen over:
—  huisvesting
—  financiële zaken
—  huishoudelijke hulp
—  verhuizing naar bejaarden- 

woning  of bejaardenhuis
—  maaltijden
—  tijdsbesteding
—  persoonlijke problemen
—  hulp bij allerlei klussen
—  pas 65

Klussengroep
W ij zijn een groep van 10 jonge mensen (5 jongens en 5 meisjes 
tussen de 18 en 27 jaar) en wij doen technische klussen voor men- 
sen met een minimuminkom en, die het zelf niet (meer) kunnen, in 
de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en de Gouden Reael.

de klus op te nemen en te be- 
groten en maken meteen een 
afspraak, wanneer we de klus 
komen doen. De klant weet dus 
van tevoren precies waar hij/zij 
aan toe •is. Doen we korter over 
de klus, dan betaalt de klant 
minder, doen we er langer 
over, dan betaalt de klant NIET 
meer. Wij zijn dus de enigen 
die er strop aan kunnen heb- 
ben. Als de klant ontevreden is, 
kan hij/zij dat zeggen en wordt 
de klus overgedaan, evt. door 
andere mensen, of we vergoe- 
den het.
De klanten kunnen een beroep 
op ons doen via de volgende 
instanties:
—  Wijkpost voor bejaarden
—  wijkcentrum
—  Sociaal Raadsman
—  Maatschappelijk Werkteam
—  W ijkverpleging en evt.
—  Buurthuizen.

Klussengroep Spaarndam 
Spaarndammerplantsoen 42 

1 0 1 3  PK Amsterdam  
(020)824044

Onze vaardigheden op dit mo- 
ment zijn:
—  schilderen en witten;
—  behangen;
—  lichte elektrawerkzaamhe- 

den;
—  lichte timmerwerkzaamhe- 

den;
—  lichte tuinwerkzaamheden. 
Deze vaardigheden zullen 
voortdurend  worden  uitge- 
breid d.m.v. /١؛؛  tot 1 dag techni- 
sche scholing per week. We 
hebben 3 vaktechnische bege- 
leiders (2 mannen en 1 vrouw). 
Voorts zullen wij ook eventuele 
hand- en spandiensten verrich- 
ten bij verhuizingen binnen de 
buurt, dus bijv. in- en uitpak- 
ken, lampjes en schilderijtjes 
ophangen, evt. wat schilder- en 
behangwerk, als dat nodig is. 
Wij werken op een tarief van 
/  5,—  p.p. per uur en rekenen 
de tijd, die een vakman onge- 
veer nodig zou hebben voor 
die klus.
Als we een klus binnenkrijgen, 
wordt die besproken in de 
groep, we bellen de klant, om

□E VAKANTIE VOORBIJ — 
AAN DE SLAG WEER
De vakanties lopen weer ten einde en het dagelijks leven neemt 
weer zijn beloop.
Het AKZ hoopt dat een ieder, uitgerust en gebruind, weer aan de 
slag kan gaan.
Vakantie is belangrijk ^ ٢١١ de accu weer eens op te laden zodat we er 
weer een jaar tegen kunnen, in je werk en voor de buurt. Samen 
moeten we weer aan de slag voor bijv. betere behuizing, herprofile- 
ring van de bestrating en een goede verkeerscirculatie in de buurt.

iedereen naar de zin kan ma-

Maar als ٧ het ergens niet mee 
eens bent of ٧ denkt er anders 
over dan moet ٧ niet blijven zit- 
ten maar dan moet ٧ langs ko- 
mpn
Wij kunnen nog veel mensen 
gebruiken, niet blijven zitten 
dus. Kom eens langs en geef ٧ 
op bij het AKZ, Roggeveen- 
straat 12 en bij ل . Eerdhuijzen, 
Barendszstraat 256, tel. 
265914.
Het gezegde luidt: vele handen 
maken licht werk.

AKZ

Als we om  ons heen kijken zien 
we dat de renovatie van de K 
en L blokken gesmeerd loopt, 
de meeste bewoners zijn al 
weer terug op hun gerenoveer- 
de woning.
Dat geldt ook voor de fam. 
Nooy, die een tijd  in een wissel- 
winkel hebben gezeten maar 
nu weer terug zijn op hun oude 
vertrouwde  plek Barendsz- 
straat-Barendszplein.
Veel werk ligt ons nog te wach- 
ten in de Zeeheldenbuurt. Veel 
is er reeds gedaan en niet altijd 
naar ieders genoegen, maar 
dat is natuurlijk niet zo vreemd, 
omdat je het nu eenmaal niet

P.S. W ilt ٧ meer weten, dan kunt ٧ ons in kantoortijd altijd bellen op 
bovenstaand nummer of ٧ kunt de staf bellen. Nieuwe Kerkstraat 
124, tel. 020-240579.
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