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woners uit de omgeving kun- 
nen trots zijn op deze arbei- 
dersstrijd die ^زآ mede gevoerd 
hebben. Het wijkopbouwor- 
gaan dankt hen allen. Wij gaan 
door met de strijd.

Komt op, dringend
u leest het: activiteiten. Activi- 
teiten nu, dat is alles gewoon 
mensenwerk, De Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt telt nu 
zo'n 9000 bewoners. Toch ko- 
men wij dik mensen tekort. ٧ 
heeft een prachtige kern van 
actieve buurtbewoners tot uw 
beschikking. Maar deze heeft 
aanvulling nodig, DRINGEN□!! 
Als nu eens 1% van de bewo- 
ners zouden denken 'Ik ga 
meedoen', dan hadden wij er 
90 mensen bij. Ideaal!! Wij zou- 
den al dankbaar zijn als zich 
zo'n 20 a 30 mensen zouden 
melden. Wij dromen daarvan. 
^ ٨١ op: voor de buurt actief 
zijn ؛s voor jezelf actief zijn, 
voor onszelf. Wij kunnen echt 
nog betere resultaten bereiken, 
□enk de komende feestdagen 
er eens over na.

□e feestdagen
Wij willen deze aktiekrant be- 
sluiten met alle bewoners van 
de Spaarndammerbuurt — 
vriend en vijand — prettige 
kerstdagen en vrolijk uiteinde 
met een goed begin toe te wen- 
sen namens het Comité Wijk- 
verbetering Spaarndammer- 
buurt en het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndam. En vooral 
buurtbewoners komt op, als ٧ 
nog niet zo ver bent, laat 1982 
een gelukkig en strijdbaar jaar 
worden, ook door ٧, voor ٧.

derden woningen gesloopt, 
avonden, nachten en dagen 
vergaderen. Enfin, wat weet'ie 
man.
Het personeel van de Bogt, zo 
er één is, leden van de mede- 
zeggenschapscommissie, ver- 
zoeken wij om contact op te ne- 
men met het wijkopbouwor- 
gaan, dat gaarne w!l bemidde- 
len in hun moeilijkheden. Want 
op democratische wijze komen 
wij niet in contact met jullie. 
Roddel en achterklap vieren 
hoogtij in deze droeve zaak. Wij 
voelen ons op ons hart getrapt.

Kerstfeest voor de be- 
jaarden
Zoals al enkele jaren het geval 
is, organiseert de bejaarden- 
club van de Spaarndammer- 
buurt 'Open Huis' weer het 
kerstfeest. Dit jaar in het geheel 
vernieuwde Polanentheater. 
Het is het eerste grote evene- 
ment in ons nieuwe gebouw. 
Goede wijn behoeft geen 
krans. Het bestuur en de mede- 
werkers van Open Huis staan 
weer, zoals reeds vele jaren, 
garant voor een vrolijk en stijl- 
vol kerstfeest voor de oudere 
buurtbewoners. Met een prima 
programma en kerstdiner en 
vooral geze!lighe؛d. Zie mede- 
deling elders in deze krant.

WEER EVEN BIJPRATEN
De Spaarndammerbuurt; ٧ heeft nu dan ook 'de kabel'. Op zijn 
minst kunnen wij nu 6 zenders ontvangen. Wat een rijkdom, wat 
een weelde. Maar daar hoeven wij ٧ niet overte berichten. Wij wil- 
len hier even aantippen wat er zoal in uw buurt — de Spaarndam- 
merbuurt — !s gebeurd of gaat gebeuren.

. . . .

Machtige demonstratie
Eerst een stedelijke, landelijke en misschien wel een wereldge- 
beurtenis. De machtige demonstratie van 21 november jl. tegen 
kernwapens. Honderden buurtbewoners hebben daar aan deel- 
genomen. Vanaf de winkel van het Comité vertrokken die zater- 
dagmorgen een honderd mensen naar het Haarlemmerplein; 
daar stonden reeds enige honderden buurtbewoners. Enfin, de af- 
loop heeft ٧ via radio en televisie — als ٧ naar de juiste omroep 
keek — en in de kranten — als ٧ de juiste krant las — vernomen. 
Het fijne hiervan is tevens dat enkele jaren geleden ook in de 
Spaarndammerbuurt de grondslagen hiervoorzijn gelegd. ٧  kent 
ze vast, de enkele tientallen buurtbewoners die op zaterdag op de 
hoek van de Knollendamstraat / Spaarndammerstraat of voor de 
winkels stonden om affiches, speldjes, krantjes te verkopen, 
manifesten uit te delen of handtekeningen op te halen. Op elke 
vergadering van het anti-neutronenbomcomité waren enkele of 
tientallen buurtbewoners aanwezig. Is dat niet een rijkdom, een 
weelde om met zulke mensen in één buurt te wonen?

samenwerking met Woning- 
bouwvereniging 'Het Westen' 
en de gemeente een architect 
uitgekozen. Het was een moei- 
lijke keuze. Het is h et architec- 
tenbureau Treffers en Polgar 
geworden. De bewoners van 
de Zeeheldenbuurt hebben 
daarmee vreselijk goede erva- 
ringen met de inspraak. Zij 
bouwen in de Heemskerck- 
straat. Bouw industriegebied: 
1e fase circa 250 woningen, 1e 
paal: voorjaar 1983.

Wii hebben meeqestre- 
de،؛
٧  heeft het gelezen; de Fordfa- 
briek is gesloten. Een actie tot 
behoud van deze werkgelegen- 
heid heeft het wijkopbouwor- 
gaan van harte ondersteund. 
Wij hebben toen bij de actie het 
voortouw genomen, met in 
ons achterhoofd de acties van 
'De Goi'rien Reae!' voor be- 
houd werk sigarettenfabriek. 
Het was echter vechten tegen 
een keihard wereldbedrijf, het 
is een vreselijk grote strijd ge- 
worden. Wij voelden ons gelijk 
de muis, bovendien ligt de fa- 
briek te ver uit de buurt. De ar- 
beiders hebben helaas verlo- 
ren, zij hebben zich echter niet 
zonder slag of stoot overgege- 
ven. Elke buurtbewoner en be-

bejaardenvereniging
OPEN HUIS

spaarndam

maandag, woensdag en vrij- 
dag in het Polanentheater, Po- 
lanenstraat 174 van 's morgens
10.00 tot 12.00 uur.
Ook onze vaste accordeonspe- 
Ier, de heer Bos, is natuurlijk 
weer van de partij, □e kosten 
voor de gehele dag zijn /  17,50 
per persoon. Dus haast ٧, er 
kunnen niet meer dan 80 per- 
sonen aan deelnemen. Wij we- 
ten zeker dan met de inzet van 
onze vrijwilligers het voor de 
zoveelste keer weer een gran- 
dioos succes zal worden.

Het bestuur

Op onze eerste kerstdag orga- 
niseren wij weer voor de be- 
jaarden in de Spaarndammer- 
buurt een geheel verzorgde 
dag. Wij kregen van de culture- 
Ie werkgroep ^et volgende ca- 
baretprogramma aangeboden. 
Het ،Jordaancabaret ر؛اهل'أ  met 
Truce Speyck, Gé en Fini Fran- 
kenhuisen, Ko Faile, De Ricar- 
dos en Eddy Hoorenman.
٧ wordt om 10.30 uur ver- 
wacht in ons geheel vernieuw- 
de Polanentheater en ontvan- 
gen met koffie en kerstbrood, 
lunch en diner plus ons borrel- 
uurtje. Inschrijving is vanaf 30 
nov. tot 18 dec., elke week op

Tunneltje naar het 
Westerpark
Van de Nederlandse Spoorwe- 
gen hebben wij bericht ontvan- 
gen dat begin december het 
tunneltje officieel geopend 
wordt. Het is een prachtig stuk 
werk geworden, dat wij de af- 
gelopen maanden met bewon- 
dering en interesse hebben ge- 
volgd. Ideaal: zo de spoordijk 
onderdoor het park in. De 
Staatsliedenbuurt ligt dichter 
bij, best leuk om daar eens te 
gaan winkelen en omgekeerd. 
Staatslieders, komt ook eens 
naar het sportcomplex 'Bredi- 
us'. Bij de opening waarschijn- 
lijk ook weer feest. Wij moeten 
hier ook blijven opletten en na- 
denken over het juiste gebruik
van het tunneltje.

Woningen bouwen
De suikerfabriek is afgebroken, 
op de grond — z.g. industriege- 
bied — moeten woningen ko- 
men. Vertegenwoordigers van 
het Aktiekomitee Zeehelden- 
buurt, het Comité Wijkverbete- 
ring Spaarndammerbuurt, het 
Wijkopbouworgaan en toe- 
komstige bewoners hebben in

het wijkopbouworgaan is 
reeds verhuisd naar de Pola- 
nenstraat 174. Het is mooi, het 
is geweldig.

Op ons hart getrapt
Zo ٧ weet is er een comité 'Ver- 
ontruste kinderen van ouders 
in de Bogt' actief, helaas actief 
om de maaltijdvoorziening in 
dit goede bejaardencomplex te 
verbeteren. Vriend en vijand 
hebben zo langzamerhand 
moeten toegeven dat het eten 
in de Bogt niet zo best is. Het 
comité ijvert voor een eigen 
keuken in het complex. Nu 
hebben deze actieve leden een 
trap na gekregen van de admi- 
nistrateur — een ambtenaar — 
via een vraaggesprek in het 
Nieuws van de Dag, waarin hij 
beschuldigingen uit die hij 
nooit en te nimmer kan waar- 
maken. Niemand en niemand 
van het comité heeft ooit op 
een alarmknop gedrukt. Het co- 
mité wil zich zeker niet met alle 
zaken in de Bogt bemoeien. 
Hier lusten de honden geen 
brood van.
Wij willen — en wij zijn actieve 
bewoners van de Spaarndam- 
merbuurt — democratisch 
meedenken en daarzijn wij o.a. 
mee bezig. Politiekelingen van 
de gemeenteraad, waar bent 
٧?
De heer Warmerdam moet 
eens de moeite nemen om de 
geschiedenis van het ontstaan 
van dit prachtig bejaardencom- 
plex na te gaan. Het ؛s echt niet 
uit de lucht komen vallen, hon-

Polanentheater van u, 
voor u
Het vertrouwde en verbouwde 
Polanentheater plus kantoor 
voor het wijkopbouworgaan is 
door de gemeente aan het 
wijkopbouworgaan overgedra- 
gen. Mensen, het is zo mooi 
geworden. Er wordt nog ge- 
werkt aan de inrichting en af- 
werking. ا و أ  de komende 
maanden op de berichten over 
de opening en de feestelijke 
gebeurtenissen daarom heen. 
Wij gaan dit theater en de zalen 
gebruiken om de buurtactivi- 
teiten weer nieuw leven in te 
blazen. Het moet het gebouw 
worden van alle bewoners van 
de Spaarndammerbuurt en 
omgeving. Van ٧, voor ٧. Laten 
wij er nou eens met zijn allen 
idealistisch over zijn en niet 
meteen beginnen met 'het 
wordt toch niks'. Dit laatstp wil- 
len de bezitters zo graag, de- 
zelfde bezitters van De Tele- 
graaf/Nieuws van de Dag en de 
Tros. Een negatieve stemming 
kweken, zodat de mensen niet 
actief worden. Laat ٧ niet door 
hen of de kabel vast op uw 
stoel biner. Het kantoor van



SPORTCENTRUM BREDIUS 
IS EEN SPORTIEVE 
SUPERMARKT

ƒ90 — voor 1982.
12 dec.: 17.0 ٧ ٧ ه-19.هه ٢ . Vol- 
leybaltoernooi. Meld je aan. 3 
ploegen z؛jn al ingeschreven. 
Plannen in de richting .^van 
sport en spel voor ex-hartpa- 
tiënten in onze buurt (revalida- 
tie door beweging).
Eind februari start cursus recre- 
atiesportleider A. Op woens- 
dagavond.
Sportinstuif validen eri invali- 
den samen draait optimaal. 
TOCH... er kan nog me ^؛ زآط - 
Vrij sporten nu ook op z3terdag 
van 17.00 - 19.00 ٧ ٧٠٠٢ ٧٠١ ٧ ٢ -  

wassenen ^lus woensdag van 
Ifi.n n -ia .n n m ir ii 
IMIEUW! ٧٢؛؛  tennis op de 
woensdagmorgen (tezamen 
met trampoline en badmin- 
ton).

Neem contact op met de sport- 
buurtwerker (tel. 847172) of hij 
komt bij ٧ langs!ا 
Maak gebruik van ons buurt- 
sportcentrum, we bebben er 
samen voor geknokt!

Sportbuurtwerker 
Tony Raap

Een afdeling competitie- 
sport (vraagt inlichtingen 
over basketball, korfbal, 
handbal etc.)
Een afdeling recreatie- 
sport. Vrijblijvend wip je er 
binnen, er bestaat geen en- 
kele binding. Dus geen 
klupverband.

□e sportbuurtwerker fungeert 
als de vraagbaak op recreatie- 
sportgebied, in de geb؛؛le 
Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt.
Hij zet, samen met de buurtge- 
noten, activiteiten op. Hij sti- 
muleert de buurtgenoten hun 
eigen sportarena te gebruiken! 
Goede voornemens voor het 
nieuwe jaar??? Schaf snelle 
kleding aan. Voor een knaak 
ben je de man of vrouw.

Enkele bijzonderheden
Speciale dames-fitness-kracht- 
training op de vrijdagochtend 
(kom gewoon eens kijken). 
Nieuwe krachtapparatuurvoor 
de armen/borst/rug. Schaf een 
krachtsportkaart aan voor

GEÏNTERESSEERD in  b a s - 
KETBALLEN?
Dan is er een goede gelegenheid in de buurt om (weer) kennis te 
maken met deze boeiende teamsport. Sinds maart van dit jaar 
speelt en traint een gedeelte van de basketballvereniging DE 
GERMAAN namelijk in het Bredius Sportcentrum. Koms een 
langs op de traningsavonden. Die zijn als volgt:

voor de juiste data en tijden. 
Wist ٧ trouwens ook dat er 
voor de jeugd een basketbal- 
linstuif wordt gehouden in het 
Sportcentrum van 16.00 tot 
ه.17 ه  uur? Twee leden van De 
Germaan Basketball zijn 
bereid gevonden deze instuif 
te verzorgen. Wilt ٧ meer in- 
lichtingen hierover, dan kunt ٧ 
bellen met Marja van Loon, te- 
lefoon 020-153545 
٧٠٠٢ inlichtingen kunt ٧ zich 
verder wenden tot: Hemmie 
van Oort, tel. 020-328345 of 
Rein v.d. Boom, tel. 020- 
310464. Zij zullen ٧ graag te 
woord staan

Dinsdagavond Bredius Sport- 
centrum van 19.30 tot 21 00 
voor de dames en heren selec- 
tieteams. Woensdagavond 
Spaarndammerschool van 
20 00 tot 21.30 voor dames 3. 
Donderdagavond Van Hogen- 
dorphal van 18.00 tot 21.00 
voor jeugd, dames en heren 
selectieteams en heren 2 en in 
de Spaarndammerschool van 
20.00 tot 21.30 voor dames 2 
en van 21.30 tot 23.00 uur voor 
heren 3.
Wist ٧ trouwens dat de selec- 
tieteams lx  in de 2 weken hun 
thuiswedstrijden in het Bredi- 
us Sportcentrum spelen. Affi- 
ches hangen in de sporthal

r a

RECREATIEMENU BREDIUS
ZAANSTR. 353 T E L  : 847172

Daq Tiiri Activiteit Voorwie
maandag 16.30-18.00

19.00-20.00 
?0.00-77 on

22.00-23.00

Basketball, voetbal, tafeltennis. 
Conditietraining
De buurtgenoten sporten samen met 
hun invalide mede-buurtbewoners. 
volleybal,basketbal,badminton,tafeltennis 
Om de week: handbal-hockey- 
korfbal

ouderejeugd 
heren dames 
dames heren

dames-heren

dinsdag 9.30-12.00
21.00-23.00

ا9م30?-ا.00

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

dames/heren
dames/heren

dames heren

woensdag 1000-1200 Vrij tennis - badminton 
en trampolinespringen

dames/heren

I4.nn-Ifi.00
16.00-17.00
Ifin n -18.00
iH.oo-i9.no

Jugdsportinstuif-Sazabo. 
Eketball-instructie. 
Volleyball en vrij sporten 
Korfbal instructie.

8-16jaar 
jeugd 8-12 
dames/heren 
jeugd

donderdag 10.00-12.00

10.00-12.00 
19 30-23.00 
19 30-23.00

Koers kegelbal, volksdansen en yoga.
(spelpleziervoorbejaarden)
Konditiegymnastiek
Badminton op2banen
Tafeltennis(trimzaal)

bejaarden

dames 
dames heren 
dames/heren

Vrijdag 19.00-20.30 Basketball,voetbal,badminton,tafeltennis ouderejeugd

zaterdag 19.00-12.00
17.00-19.00

Jeugdsportinstuif 
Vrij sporten

8-16jaar
volw.

zondag in.nn-i?oo Konditietrainen/slanke lijn en 
soel

dames heren

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

 -per keer voor volwasse م 2,50
nen

1,00voor de jeugd.

het Zuidhollandse polderland- 
schap, naar Meerkerk, waar in 
restaurant 'Brughuis' de borrel 
op ons stond te wachten.
Na het borreluurtje het hoogte- 
punt van deze dag: de SNERT. 
Echte ouderwetse snert met 
worst en roggebrood met spek, 
zoals moeder ze altijd kookte. 
Na het eten een gezellige bingo 
met prachtige prijzen; o.a. een 
pannenset. Tussendoor een 
gezellig muziekje voor de be- 
nen te strekken. Half v ijf werd 
de terugtocht weer aanvaard, 
half zeven waren wij weer in 
A m s t e r d a m -

Wij kunnen als bejaardenver- 
eniging dit jaar ook weer terug- 
kijken op 4 prachtige bustoch- 
ten die allen goed waren geor- 
ganiseerd.

T. Meijer, (secretaris)

□E LAATSTE 'SNERT- 
'BUSTOCHT VAN HET 
JAAR

10 november om half negen 
was het weer zo ver. □e leden 
van de bejaardenvereniging 
'Open Huis' gingen op stap 
met de bus. Deze laatste bus- 
tocht was voor de leden geheel 
gratis, inclusief consumpties. 
Zo snel mogelijk reden wij Am- 
sterdam uit, op naar de in 
prachtige herfstkleuren getooi- 
de bossen van het Gooi. Ook 
onze chauffeur van deze dag, 
Johan, wees op de schoonheid 
van de natuur, ook in ditjaarge- 
tijde.
Half elf was er koffie in het 
Koetshuis, natuurlijk met ge- 
bak. Kwart over elf ging de 
tocht verder langs de Rijn door

Ons vervolgverhaal

BOTHOF/ 
BOTWEG 
(deel 2)
Op 27 november 1981 vond er 
een overleg plaats tussen een 
redelijk aantal bewoners van 
het complex 'Behouden Huis', 
□it naar aanleiding van de afre- 
kening servicekosten 1980 en 
begroting sewicekosten 1982. 
□e bewoners bleken met een 
aantal vragen te zitten over de- 
ze kosten. Besloten werd om 
deze vragen ter plekke te inven- 
tariseren en naar het Westen te 
sturen, □at is gebeurd.
In het kort komt het erop neer 
dat de bewoners graag vooral 
de kosten gespecificeerd willen 
zien van het water-, gas- en 
elektraverbruik, de 'toezicht en 
begeleiding', de administratie- 
kosten en 'diversen'. Daarnaast 
vroeg men zich af of de stijging 
van de kosten voor 1982 wel re- 
ëel berekend zijn.
Aan Het Westen is verzocht om 
alle gestelde vragen binnen 
een maand schriftelijk te beant- 
woorden. Wij wachten in span- 
ning af en zeggen daarbij: 
'wordt vervolgd'.



krachten van de scholenge- 
meenschap nog niet met voor- 
beelden antw©©rden, want er 
zijn nog geen middensch©ol- 
leerlingen die daar eindexa- 
men hebben gedaan. Maar een 
leerkracht w is^nde  vertelt wel 
het volgende.
In de derde klas van de mid- 
densch©©l wordt langzamer- 
hand overgestapt naar de ge- 
wone wiskunde uit een boek. 
Vóór die tijd wordt voorname- 
lijk met eigen materiaal ge- 
werkt en ziet de wiskunde er 
heel anders uit dan 'normaal'. 
Het bleek dat de leerlingen heel 
goed en zelfstandig met de 
wiskunde-opgaven uit het 
boek konden werken. Ze had- 
den geleerd logisch na te den- 
ken en zelfstandig een wiskun- 
dig probleem (in de eerste leer- 
jaren vaak heel praktisch) te 
onderzoeken. Met die houding 
en manier van denken kunnen 
ze nu veel beter met de w is k u n -  
de-opgaven omgaan dan de 
leerkracht vroeger van leerlin- 
gen gewend was.

Als buurtoverleg vinden wij het 
belangrijk dat in de buurt — 
met ouders, leerkrachten en 
leerlingen — over dit onder- 
werp wordt gepraat. Als mid- 
denschoolleerkrachten en - 
leerlingen meer vertellen over 
de manier waarop zij met on- 
derwijs bezig zijn, wordt het 
makkelijker om de vraag 'leer 
je wel wat op de midden- 
school' te beantwoorden. In dit 
artikeltje konden natuurlijk 
maar een paar voorbeelden ge-
noemd worden, □at is niet ge- 
noeg. □e middenschoolvereni- 
ging in Amsterdam zal eind ja- 
nuari in Oud-West een thema- 
avond organiseren over het 
onderwerp 'wat leer je op de 
middenschool', Op die avond 
kunnen leerkrachten en leerlin- 
gen van middenscholen hier 
méér over vertellen en kan 
daarover gediscussieerd wor- 
den.
□e datum en tijd zullen nader 
bekend gemaakt worden. De 
bijeenkomst zal worden ge- 
houden in de scholengemeen- 
schap Oud-West, Jan van Ga- 
Ienstraat31.

Buurtoverleg
middenschool

Centrum/©ud-West

Schoolinformatie-
markt
De jaarlijkse schoolinformatie- 
markt is weer achter de rug. 
Deze werd voor de Spaarn- 
dammer-, Zeehelden- en 
Staatsliedenbuurt weer gehou- 
den in De Arend ؛٢١  de 1e Breeu- 
werstraat, en is vnl. bedoeld 
voor 6e klassers, hun ouders 
en leerkrachten.
Overdag kwamen de 6e klas- 
sen op bezoek en 's avonds 
konden ouders zich op de 
hoogte stellen van de onder- 
wijsmogelijkheden na de lage- 
re school. Hopelijk worden de 
verdere mogelijkheden op het 
gebied van het voortgezet on- 
derwijs in de verschillende 6e 
klassen bediscussieerd.

Spoorzicht

15 september was dan de 
avond om elkaar te ontmoeten 
en kennis te maken met de- 
nieuwe buurtbewoners. 
Misschien was de uitnodiging 
wat vroeg verstuurd, de op- 
komst was niet overweldigend. 
£٢ is afgesproken de huidige 
bewonerscommissie op te hef- 
fen. Nu treedt als contactper- 
soon op Henk Saelman, 
Spaarndammerstraat 10c. Als 
het nodig is, zal weer een be- 
wonerscommissie worden ge- 
vormd.

Tineke de Groot

nieuwe leden in. ٧  bent van 
harte welkom. De speel-o- 
theek is dinsdagochtend open 
van half elf tot half twaalf voor 
volwassenen met de kinderen 
tot 4 jaar. Dinsdagmiddag zijn 
we open van vier tot vijf uur 
voor de groteren.
Over een tijdje willen we weer 
speelmiddagen gaan houden 
op de woensdagmiddag. Dit 
zullen we dan tijdig aankondi- 
gen. Binnenkort zal ook de in 
de Zeeheldenbuurt een speel- 
o-theek geopend worden. Tot 
die tijd is iedereen uit de Zee- 
heldenbuurt natuurlijk bij ons 
van harte welkom.
Het adres van de speel-o-theek
is: Hembrugstraat 156/ tel■
829770.

Speel-o-theek Spaarn- 
dammerbuurt
Eindelijk was het dan zover. 
Woensdag 18 november is de 
Speel-o-theek 'Het Speelkwar- 
tier' geopend. £٢ waren onge- 
veer 70 kinderne die, nadat de 
kasten met speelgoed ge- 
opend waren, allemaal tegelijk 
op het speelgoed afvlogen. Na 
een tijdje gespeeld te hebben, 
volgde er een voorstelling van 
een clowns-echtpaar. Ook heb- 
ben we tijdens de opening on- 
ze eerste leden mogen begroe- 
ten.
Nu zijn we iedere dinsdag 
open. Er kan dan met het speel- 
goed kennis gemaakt worden, 
we geven informatie over de 
speel-o-theek en over het 
speelgoed en we schrijven

groep uit België en een Marok- 
kaanse dichter.
Chris de Vries vertelde voor de 
Nederlandse buurtbewoners 
wat over de achtergronden van 
het feest en over het belang 
van een goede samenwerking 
tussen alle buurtbewoners. 
Veel informatie werd er tijdens 
het feest gegeven; zo was er 
een standje van de bibliotheek 
met boeken over de landen van 
herkomst van onze buitenland- 
se buurtbewoners. Ook waren 
er boeken in eigen taal.
Erg leuk (en lekker) waren ook 
de typsich Marokkaanse koek- 
jes die door een paar Marok- 
kaanse vrouwen uit de buurt 
waren gemaakt. Al met al een 
initiatief dat navolging ver- 
dient.

Ineke v/d Valk

HET OFFERFEEST
Zaterdagavond 10 okt. j.l. is er 
een groot feest gehouden in 
Buurthuis Verzet, het door Ma- 
rokkaanse buurtbewoners in 
samenwerking met het w o o , 
het cw s , het buurthuis, de 
Magdalenaparochie en het 
KMAN (de Amsterdamse orga- 
nisatie van Marokkanen in Ne- 
derland) georganiseerde feest 
was een groot succes. 
Aanleiding van het feest was 
de Ramadan, voor islamieten 
net zo iets als ons kerstfeest. 
Alle buurtbewoners waren 
welkom. Ongeveer 250 men- 
sen waren getuige van leuke 
optredens van het San Kinder- 
dansgroepje, een marokkaan- 
se jongeren muziekgroep uit 
de buurt, een Portugese zan- 
ger, een Marokkaanse muziek

Leer je wel op de middenschool?
Het buurtoverleg is een groep mensen die al vanaf 1975 betrokken 

de ontwikkeling naar een middenschool in Oud-West als on- اه(' is 
derbouw van een brede scholengemeenschap. In het buurtover- 

lager onderwijs ،?٧؛'/ ٨؛ leg zitten o.a. enkele ouders, leerkrachten 
en van de scholengemeenschap Centrum/Oud-West en onder- 
wijsbegeleiders. Het buurtoverleg heeft veel actie gevoerd voor 

het nieuwe ge- ٧٠٠٢ stand komen van de middenschool en ؛٠؛ het
bouw aan de Jan van Galenstraat.

hool Centrum/Oud-)؛Wij — leden van het buurtoverleg middens 
West — werken of wonen in Oud-West en praten zodoende veel 
met ouders en leerkrachten van het lager onderwijs over de mid- 
denschool in de buurt. Eén van de vragen die in deze gesprekken 
vaak aan de orde komt is: 'leren die kinderen eigenlijk wel wat op 
die middenshool?' Ook hoor je wel uitspraken als: 'het schijnt
daar nogal een puinhoop te zijn'.

Op een vergadering van het buurtoverleg stelden wij deze vragen 
aan de orde. Hoe zit het daar nou eigenlijk mee? De leerkrachten 
van de scholengemeenschap /  de middenschool vertellen er het

.volgende over

een nieuwe manier van leren. 
Veel leerlingen zijn er nog niet 
aan gewend dat ze zélf actief— 
onderzoekend — moeten Ie- 
ren. Ze maken er dan ook wel- 
eens een lolletje van. De leer- 
kracht heeft niet meerzo'n dui- 
delijk houvast als vroeger, bij 
de vraag wélke eisen je moet 
stellen aan de leerlingen: wan- 
neer je het werk goed vindt en 
wanneer onvoldoende. Omdat 
het onderwijs vaak anders is, 
omdat de leerlingen heel ver- 
schillend zijn, omdat het niet al- 
tijd duidelijk is of de leerling het 
beter zou hebben gekund.

Het is duidelijk dat de leer- 
krachten op de middenschool 
Centrum/Oud-West zelf ook 
nog bezig zijn met het zoeken 
naar de beste manier om het 
onderwijs aan te pakken. In de- 
cember is er een conferentie- 
dag waar o.a. besproken wordt 
of er niet vaak nog te snel ge- 
noegen wordt genomen met 
werk van leerlingen. Maar er 
zijn ook al resultaten te zien! 
Een leerkracht kennis der na- 
tuur vertelde dat hij in de derde 
middenschoolklas een proef 
had gedaan met ammoniak- 
gas. De leerlingen moesten zelf 
verklaringen zoeken voor de 
verschijnselen die ze zagen. 
Dezelfde proef had hij vorig 
jaar met een derde mavo-klas 
gedaan. In die mavo-klas wa- 
ren de leerlingen nogal passief 
geweest; ze hadden geen zin 
om zelf verklaringen te zoeken. 
Ze lieten het allemaal maar 
zo'n beetje over zich heen 
gaan. De middenschoolklas re- 
ageerde heel anders. Ze waren 
erg nieuwsgierig, bedachten 
heel actief verschillende oplos- 
sing£n, wilden per se de verkla- 
ring voor die verschijnselen 
vinden en dat lukte ook. De
middenschool-leerlingen had-
den duidelijk veel sterker een 
'onderzoekshouding' ontwik- 
keld. Het projektonderwijs 
heeft hier waarschijnlijk veel 
aan bijgedragen.
Veel ouders vragen zich ook 
weleens af: het is wel goed als 
leerlingen zelfstandig leren 
werken en een onderzoekshou- 
ding ontwikkelen, maar heb je 
daar ook wat aan als je goede 
examenresultaten w ilt halen? 
Op' deze vraag kunnen de leer

hand van die vliegtuigjes be- 
grippen te verduidelijken en 
berekeningen en statistische 
verwerking interessant te ٨١^- 
ken, dan leren ze een heleboel. 
Nog een voorbeeld over pro- 
jectonderwijs.
Een klas is bezig met 'open pro- 
ject', dat wil zeggen dat groep- 
jes leerlingen bij bijv. het pro- 
ject 'criminaliteit' met verschil- 
lende — zelfgekozen — onder- 
werpen bezig zijn. Als je het lo- 
kaal inkijkt zie je maar enkele 
leerlingen, zij zijn nog bezig 
met het opstellen van een 
werkplan: het formuleren van 
hun vraagstelling, een metho- 
de om aan de gewenste ٦۴ ؛؛٠٢ - 
matie te komen, e'en taakverde- 
ling ,enz. De andere leerlingen 
zijn daar al mee klaar: één 
groepje is bij de administratie 
bezig met telefoneren om een 
afspraak te ٨^ ^٨١  met de Bijl- 
merbajes. Een ander groepje 
zit in het documentatiecentrum 
om materiaal te zoeken over 
hun onderwerp. Twee meisjes 
die erg veel ruzie hebben met 
elkaar zijn op weg naar de wijk- 
agent om met hem te praten 
over hoe hij ruzies oplost.
Wat kan je daarvan leren? Als 
de leerlingen naarde Bijlmerb- 
ajes of naar de wijkagent zou- 
den gaan zonder goed teweten 
wat ze eigenlijk willen, dan Ie- 
ren ze er niet zoveel van. Maar 
als ze — met hulp van de men- 
tor — een goed werkplan ge- 
maakt hebben en volgens dat 
plan te werk gaan, dan leren ze 
niet alleen iets over het door 
hen gekozen onderwerp, maar 
leren ze ook hóe ze vragen 
moeten stellen en wât ze moe- 
ten doen om antwoord op die 
vragen te krijgen.
Nog één voorbeeld, nu van een

Het kan voorkomen dat je een 
les 'kennis der natuur' mee- 
maakt waar de leerlingen bezig 
zijn zelf kaas, wijn of gember- 
bier te maken. Dat had je je 
toch niet voorgesteld bij zo'n 
vak? Toch leren de leerlingen 
op die manier — heel aan- 
schouwelijk — de werking van 
chemische en biologische pro- 
cessen.
Of ze wat leren en of het een 
puinhoop is, hangt af van de 
leerkracht én de leerlingen. 
Beiden moeten wennen aan

verrichten, hoe ze de resultaten 
van die metingen kunnen bere- 
kenen en dit statistisch kunnen 
weergeven. Eén klas is op een 
gegeven moment bezig vlieg- 
tuigjes te vouwen en door de 
klas te gooien. Het lijkt wel of 
het er een grote puinhoop is. 
Het blijkt echter een onderdeel 
van de les te zijn: het gaat over 
een begrip als 'weerstand' en 
over het verband tussen vorm 
en snelheid.
Wat leer je daar nou van? Is het 
eigenlijk niet een puinhoop? 
Dat ligt er maar aan. Als het al- 
leen om het vliegtuigjes gooi- 
en zou gaan dan zou er inder- 
daad niet zoveel nieuws ge- 
leerd worden. Dat kunnen de 
leerlingen al. Maar als die leer- 
kracht erin slaagt om aan de

Even wennen
Het is natuurlijk altijd zo dat ie- 
dereen tijd nodig heeft om te 
wennen aan een ander soort 
onderwijs. Dat geldt voor de 
leerlingen, voor de ouders, 
voor mensen in de buurt, maar 
ook voor de leerkrachten. 
Neem nou de volgende situ- 
atie:
Een tweede klas is bezig met 
projectonderwijs. In het project 
'sport' komt veel aan de orde 
over je eigen lichaam; over 
spieren, uithoudingsvermo- 
gen, kracht, over zweten, snel- 
heid, enzovoort. Door verschil- 
lende onderzoekjes zijn de leer- 
lingen bezig hierover veel te 
weten te komen. Door die on- 
derzoekjes leren ze tegelijk hoe 
ze bepaalde metingen kunnen
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INLEVEREN IN SPAARNDAMMER-EN ZEEHELDENBUURT???
6% eraf??

6% ERBIJ ZAL JE BEDOELEN!!!

Al die bewoners van de Spa- en 
Zeebuurt, die toch al vaak on- 
der slechte omstandigheden 
wonen of werken, die weinig 
mogelijkheden hebben en die 
de economische crisis dage- 
lijks aan den lijve ervaren. Die 
moeten dus weer inleveren —  
Hun voorzieningen worden af- 
gebroken of moeten er vee( 
voor betalen zodat het niet 
meer op te brengen is!!اا

Terwijl die mensen gevochten 
hebben voor diezelfde voorzie- 
ningen, en door de dagelijkse 
toeloop duidelijk laten blijken 
hoezeer die voorzieningen in 
een behoefte voorzien.
Moet het scholenproject afge- 
broken worden? Moeten tie- 
ners en jongeren weer de 
straat op? Mogen volwasse- 
nen geen clubs of cursussen 
meer doen? Is een beetje ge- 
zelligheid voor bejaarden te- 
veel gevraagd? Moeten de bui- 
tenlanders buiten blijven? Is 
kinderopvang overbodig? Is Ie- 
zen een luxe? Moeten kinderen 
op straat spelen?
Kom nou —  de noodzaak van 
onze voorzieningen is al lang 
bewezen!!!

WAT ZIJN DE GEVOLGEN 
VAN DIT ALLES?
Aantasting van het buurthuismaatschappelijk werk 
betekent:
—  nee verkopen aan klanten en /  of lange wachttijden
—  andere dienstverleners moeten werk overnemen
—  minder mogelijkheid voor samenwerking tussen buurthuis en 

overige dienstverleners in de buurt
—  afbraak van een deel van de buurthuisfunctie.

Inkrimping beheerderst^- 
ren speelt^nen bete- 
kent:
minder speelmogelijkheden 
voorkinderen;
een zwaardere belasting van 
vrijw illigers;
minder onderhoud van de tuin.

Bezuinigingen voor de bi- 
bliotheken betekent:
een grote groep mensen moet 
meer gaan betalen voor de 
diensten van de bibliotheek; 
de mogelijkheden van het werk 
worden verder beperkt: min- 
der boeken, langere wachttij- 
den voor boeken, m inder tijd 
voor samenwerkingsactivitei- 
ten met scholen en buurthuis.

En wie treft dit alles uit- 
eindelijk?

WIJ EISEN: GEEN 6% ERAF MAAR 6% ERBIJ!!!

Zet uw handtekening op de handtekeningenlijst. Lijsten liggen 
op 't WOO, cws in de buurthuizen, bibliothee،. Speeltuin, AKZ.

Inkrimping van de staf 
betekent voor buurthuis 
Verzet:
afbraak van werk; clubs of 
groepen die moeten stoppen, 
bevolkingsgroepen die niet be- 
reikt w orden;
overbelasting van de resteren- 
de werkers;
servicevermindering naar be- 
zoekers, verlies aan sfeer, weg- 
vallen van de ontmoetings- 
plaats;
overmatig beroep op vrijw illi- 
gers waar weinig begeleiding 
tegenover staat; 
m inder stageplaatsen, met ne- 
gatief gevolg voor de opleidin-

minder werk voor specialisten, 
vakkrachten;
aantasting van de algemene 
functie van het buurthuis.

Inkrimping staf KBGJ be- 
tekent:
wegvallen van professionele 
ondersteuning van het buurt- 
huis;
taakverzwaring voor het buurt- 
huis dat toch al dubbel gepakt 
wordt.

Onlangs is de gemeentebegroting bekend geworden. Wat al lang 
vermoed werd, ؛s nu als ofticieel beleid bekend: forse bezuinigin- 
gen op alle sectoren. En bij de afdeling لe٧gdzaken en Volksont- 
wikkeling is wel buitengewoon fors gesneden: kennelijk de kans 
waar al lang op gewacht werd.

voor niets natuurlijk), dat bete- 
kent dat Verzet, nadat er al een 
m w 'er is ingeleverd, zij ook 
nog eens minstens EEN andere 
beroepskracht in moet leveren. 
W ethouder Van der Wal w il be- 
zuinigen op beheerders van 
speeltuinen, dus dit zal gevol- 
gen hebben voor o.a. de Zui- 
derspeeltuin (m inder uren 
open??)
Wethouder Van der Wal w il 
niet langer bijzondere subsidie 
geven voor LUILAKviering. 
□us maar weer de straat op, of 
hoge entrees voor een nachtje 
in het buurthuis.
Wethouder Van der Wal w il dat 
de bibliotheken bezuinigen, 
terw ijl ze al te weinig middelen 
en mensen hebben. Voor de bi- 
bliotheken betekenen de bezui- 
nigingen: verhoging van de 
contributiegelden en m inder 
boeken voor de uitleen. 
W ethouder Van der Wal w il dat 
de K B G  (en andere koepels) 
werkbegeleiders inleveren 
(een of twee) en dat een aantal 
taken van die werkbegeleiders 
door de buurthuizen zelf ge- 
daan worden (financiën, perso- 
neelszaken, werkbegeleiding). 
En dat terw ijl we het werk nu al 
amper aankunnen, en daarbij 
steeds vragen krijgen uit de 
buurt naar meer (b.v. uitbrei- 
ding van de crèche, volwasse- 
nenactiviteiten in het weekend, 
uitbreiding van de samenwer- 
king met de scholen, etc...).

Hoe zit het nu in elkaar?
□e regering in Den Haag eist 
bezuinigingen van alle grote 
steden. Amsterdam moet 6% 
inleveren.
Dat is als volgt aangepakt: elke 
afdeling van het stadhuis heeft 
de opdracht gekregen om een 
lijst te maken van 'posteriori- 
teiten', ofwel 'm inder belangrij- 
ke' dingen die wel geschrapt 
kunnen worden. Sommige af- 
delingen hebben de schade 
weten te beperken. Maar wet- 
houder Van der Wal is driftig 
aan de slag gegaan. Ideetjes uit 
de Raamnota kunnen nu vast 
uitgevoerd en uitgeprobeerd 
worden. En dat de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt een 
van de eerste slachtoffers zijn, 
hebben ambtenaren allang la- 
ten doorschemeren.

Wat betekent het begro- 
tingsvoorstel voor onze 
buurt?

W ethouder Van der Wal w il in 
1982 de helft van de buurthuis 
maatschappelijk werkenden la- 
ten 'verdwijnen'. In de Spa-Zee 
werken 1 full-tim e en 2 half-ti- 
me buurthuismaatschappelijk- 
werksters. De helft daarvan is 
٦ hele of 2 halve of.........
W ethouder Van der Wal w il 12 
functies opheffen in buurthui- 
zen met grote staven. 'Verzet' 
heeft zo'n grote staf (en niet

Berichten uit buurthuis Verzet
Hembrugstraat 56, 829770

Wist ٧ dat ٧ op dinsdagavond Engelse les kunt volgen in het 
buurthuis? Er zijn nog plaatsen open!
Als ٧ al eens eerder Engelse les gevolgd hebt, bijvoorbeeld op tv 
of vroeger, op school, dan is de tweede groep op dinsdagavond 
van half negen to t half tien het meest geschild voor ٧ .
V indt ٧ het prettiger helemaal van af het begin met de Engelse taal 
te beginnen, dan bent ٧ in de eerste groep op de juiste plaats. De- 
ze begint om kwart over zeven en duurt to t kwart over acht. Komt 
٧ gerust een les meedoen, om te kijken of het ٧ bevalt.

m oeilijk is 'ergens tussen te ko- 
men'. Nieuwe vrienden en ken- 
nissen maken. We hebben ver- 
halen, grappen en andere 
nieuwtjes over de buurt en we 
hopen dat veel oude buurtbe- 
woonsters hun verhaal ook w il- 
len komen doen.

Kom op de koffie 
donderdag 17 december 

om half tien 
in buurthuis verzet

of problemen omdat je vroeger 
of later met dezelfde dingen te 
maken hebt.
Donderdag 17 december is de 
laatste koffie-ochtend van dit 
jaar gepland. In '82 gaan we 
wel door, maar waarschijnlijk 
op een andere ochtend. 
Maar.... voor de zeventiende 
nodigen we speciaal die vrou- 
wen uit die de laatste tijd  nieuw 
in de buurt zijn komen wonen. 
Iedereen weet dat het bestgen in de Spaarndammer- 

school, daarna koffie drinken in 
het buurthuis.

Koffie-ochtend voor 
vrouwen (tussen de 40 
en 60 jaar)

In de afgelopen tijd  zijn er twee 
koffie-ochtenden geweest. De 
ene ging over de overgang, de 
andere over medicijnen, want 
met de koffiepot voor ons vin- 
den w ij het zinvol met elkaar te 
praten over zaken die ons vrou- 
wen aangaan. En o f je nu 38 of 
62 bent maakt dan niet zoveel 
u it. ل و  herkent eikaars vragen

ren los te maken, oefeningen 
die je helpen om moeilijke din- 
gen toch te blijven doen als je 
wat ouder wordt (bv. traplo- 
pen) en veel spelen (tennis, 
volley). Het begint om half ne

Ook op de 'uitgekeken op dal- 
las' gymnastiekklup is er nog 
plaats voor enkele mensen. 
Wat ze doen op dinsdag- 
avond?
Nou, oefeningen om de spie

Wij zoeken:
VRIJWILLIGE BUURTBEWGNERS(STERS) VOOR NE- 
□ERLANDSE LES AAN MAROKKAANSE BUURTBE- 
WONERS

Sinds een aantal jaren w ordt er in het buurthuis Nederlandse les 
gegeven aan buitenlandse buurtbewoners.
Deze lessen werden verzorgd door een vrijw illigers’groep die voor 
het ؟ ro؟ tste gedeelte van buiten de buurt afkomstig was. In sep- 
tember is deze groep er mee opgehouden, en dat betekent... géen 
lessen meer in de Spaarndammerbuurt. Nu is er weer een en- 
tl^ousiaste n^aar klein ؟ roepje buurtbewoners(sters) met het orga- 
niseren van Nederlandse les aan Marokkaanse mannen. Om leste 
kunnen ؟ even hebben we echter meer vrijw illig(st)ers nodig. Hier- 
voor zoeken we buurtbewoners uit de Spaarndammerbuurt.
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Bibliotheken duurder
De stichting Openbare bibli- 
otheken Amsterdam ziet zich in 
het kader van noodgedwongen 
bezuinigingen genoodzaakftde 
tarieven voor het bibliotheek- 
gebruik met ingang van 1 janu- 
ari 1982 te verhogen.
De contributie voor volwasse- 
nen wordt dan verhoogd tot 
ƒ 12,50 perjaar.
De contributie voor lezers van 
65 jaar en ouder wordt ver- 
hoogd van /  5,50 tot /  7,— per
aز ه٢ .
Cultureel Jongeren Paspoort- 
houders van 18 ]aar en ouder 
gaan /  9,— per jaar betalen. 
٧٠٠٢ de jeugd tot en met 17 
jaar blijft het bibliotheekge- 
bruik gratis.
^ا زا  raden alle buurtbewoners 
van de Spaarndammerbuurt 
aan om zover mogeiijk nog in 
december lid van de bibli- 
otheek te worden. Het scheelt ٧ 
zeker een knaak.

Burenhulp
De Spaarndammer- en de Gou- 
denrealenbuurt, zoekt vrijwilli- 
gers die ingezet willen worden 
voor o.a. boodschappen, (zie- 
ken)-bezoek, ziekenhuisbege- 
leiding, vervoer minder valide, 
in uiterste noodzaak oppas en 
dergelijke.
Het streven is om eind januari 
werkelijk ten dienste te staan. 
Voor die tijd kunt u zich wen- 
den tot: De Wijkpost Gouden- 
real, maandag en donderdag, 
tel.: 228921.
De Wijkpost Spaarndammer- 
buurt, ma., di., do. en vr. Tel.: 
829694 (van 9.30 tot 11.00 uur).
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Speel-O-theek
De buurt heefterweereen goe- 
de voorziening bij en wel de 
speel-o-theek.
Na jarenlang hard werken is 
het toch gelukt. 18 november 
was de officiële opening die 
zeer geslaagd mag worden ge- 
noemd.
Vanaf 24 november is de uit- 
leen gestart. Deze vindt plaats 
iedere dinsdag van 10.30-11.30 
uur en van 16.00-17.00 uur, in 
het buurthuis Verzet — Hem- 
brugstraat 156.
Er is schitterend speelgoed te 
leen en wij bevelen ook ieder- 
een aan eens een kijkje te gaan 
nemen.

regeringen en politieke stro- 
mingen en niet ten dienste zal 
staan van fanatieke religieuze 
propaganda maar gericht zal 
zijn op communicatie met om- 
liggende buurten en andere ٥٢- 
ganisaties.
Helaas moeten wij constateren 
dat de verantwoordelijke 
Nederlanders, inplaats van ons 
initiatief toe te juichen, hebben 
geprobeerd ons verdacht te 
maken en buitenspel te zetten. 
Wij vragen uw steun voor onze

Het bestuur van de Moskee in 
handen van een democratisch 
gekozen bestuur van Marok- 
kaanse buurtbewoners.
Voor meer informatie: Initi- 
atiefgroep Moskee p/a Pola- 
nentheater — Polanenstraat 
174, tel. 829951.

O p r o e p

Wij Marokkaanse bewoners 
van de Spaarndammerbuurt 
en omgeving willen ٧ hierbij 
van het volgende op de hoogte

"

In oktober hoorden wij plots 
dat een stichting van Neder- 
landse notabelen voorons een 
Moskee op de Brouwersgracht 
in het leven heeft geroepen. 
Wij waren hierover verheugd 
maar de manier waarop dit in 
stilte en buiten ons om was ge- 
beurd maakt ons bezorgd.
Wij willen niet dat deze Mos- 
kee, die immers voor ons be- 
doeld is, zelf besturen. Wij heb- 
ben hiervoor een handtekenin- 
gen-actie gevoerd.
Wij hebben een bestuur geko- 
zen en statuten opgesteld.
In de statuten staat dat de Mos- 
kee onafhankelijk zal zijn van

٢ ٢ ٠ ٧ ٧ ٢

Voor bewoners uit de S^ndammer/Zeeheldenbuurt is te 
huur: 'Vergaderzaal'.
(ngang van Noordtstraat, hoek Spaarndammerstraat.
Plaats ٧٠٠٢ ong. 25 personen.
Keuken aanwezig.
Telefoon beschikbaar 
Kosten: /  25,—.
Contact hierover opnemen met het personeel van de bibliotheek, 
Spaarndammerstraat 490, tel. : 827026.

21 november een groot succes

'M ,
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enig andft-r la n d ’

len aangaat ongeacht geloof of 
politieke overtuiging willen wij 
het leven in de toekomst be- 
houden.
Als het de volgende keer weer 
nodig is verwachten wij nog 
meer mensen, omdat de vrede 
zo belangrijk is en wij van onze 
Nederlandse regering moeten 
eisen om geen kruisraketten in 
Nederland of enig ander land 
te plaatsen. Daarom hebben 
we eenheid nodig en is het no- 
dig dat de vredesbeweging 
over de hele wereld groeid. 
Met veel dank namens de orga- 
nisatoren 'Stop de N-bom — 
Stop de Kernwapenwedloop', 
Interkerkelijk Vredesberaad en 
Anti Kernenergiegroep
Spaarndammerbuurt.

Beste buurtbewoners die het 
besef hadden om op de 21 e no- 
vember aan onze oproep te 
voldoen en om massaal te 
demonstreren tegen die schan- 
dalige wapenwedloop in deze 
wereld, om in Europa waar wij 
leven en werken met onze kin- 
deren en kleinkinderen, om die 
wereld massaal uit te roeien. 
Ook de winkeliers die het be- 
grepen hebben om een affiche 
voor het winkelraam te han- 
gen, zij kochten ook allemaal 
een steunkaart. Ook de men- 
sen die een laken uit het raam 
hebben gehangen omdat zij 
niet mee konden lopen, die 
mensen willen wij bedanken. 
Blijf solidair en laten wij zo 
doorgaan.
Want dit is een zaak die ons al-

Het is helemaal geen punt als ٧ 
nog nooit heeft lesgegeven of 
er weinig van weet. Er zijn een 
aantal mensen die ٧ daarmee 
kunnen helpen.
Bent ٧ ge'i'nteresseerd, maar 
weet u het nog niet zeker, dan 
kan ik ٧ in een gesprekje er nog 
wat meer over vertellen. Inte- 
resse is belangrijker dan ken- 
nis. u kunt contact opnemen 
met Anneke Mess.

Het voorbereidingsgroepje 
Nederlandse les 

aan Marokkanen 
Buurthuis Verzet 

Hembrugstraat156 
tel: 829770

Hoe wordt er lesgege- 
ven?
Het lesgeven wordt gedaan in 
kleine groepjes van onoeveer 4 
lesnemers en 2 lesgevers. We 
werken aan de hand van een 
oefenboek. Daarin staat ook 
een duidelijke handleiding 
voor lesgevers, hoe je de les 
kunt aanpakken. De les wordt 
éénmaal per week gegeven en 
duurt anderhalf uur. Daarnaast 
nog de voorbereiding en nabe- 
spreking van de les. Ook ver- 
wachten we van een vrijwillig- 
(st)er enige interesse in de Ma- 
rokkaanse cultuur, de situatie 
hier in Nederland, enz.

VOS-CURSUS IN HET BUURTHUIS
In januari 1982 willen we in buurthuis Verzet beginnen met een 
VOS-cursus (Vrouwen oriënteren zich op de samenleving).

sprekleidster aanwezig en ai„ 
we willen kan er een inleidster 
gevraagd worden. De groep 
komt circa twaalf keer, eens in 
de week op een ochtend, bij el- 
kaar.

Voor wie is deze cursus 
bestemd?
De cursus is bedoeld voor alle 
vrouwen. Getrouwd en onge- 
trouwd, oud en jong. Voor deze 
cursus heeft ٧ geen opleiding 
nodig.
Het is jusit de bedoeling dat 
vrouwen meedoen die vroeger 
weinig kans hebben gehad om 
vervolgonderwijs te volgen of 
af te maken.
٧  zou de VOS-cursus kunnen 
beschouwen als een nieuwe 
vorm van leren, die beslist an- 
ders is dan in uw schooltijd. 
Dat wil zeggen dat we in een 
groep van 1538vrouw en  met 
elkaar ervaringen uitwisselen. 
Bij deze cursus is kinderop- 
vang aanwezig. De cursus be- 
staat uit 12 bijeenkomsten. De 
kosten van de cursus bedragen

Dezé cursus wordt georgani- 
seerd door 't buurthuis in sa- 
menwerking met de Stichting 
Culturele Raad Noord-Holland 
en de Federatieve Vrouwen- 
raad Noord-Holland.
Opgave en inlichtingen bij:

Anneke Mess 
Buurthuis Verzet 

Hembrugstraat156 
tel.: 829770

Waarom deze cursus?
Heeft ٧ ook wel eens het ge-
voel...
— dat kinderen opvoeden niet 

gemakkelijk is?
— dat politiek alleen voor 

mannen is en niet voor 
vrouwen?

— dat het moeilijk is om uit te 
drukken wat je precies be- 
doelt?

— dat je niets gedaan hebt, 
terwijl je de hele dag druk 
bezig bent geweest?

— dat je ja zegt als je nee be- 
doelt?

— dat je er graag eens met an- 
dere vrouwen over zou wil- 
len praten?

Er zijn meer vrouwen die er zo
over denken.

Wilt ٧ weten
— hoe dat komt?
— wat we eraan zouden kun- 

nen doen?

Kom dan naar de VOS-cursus!

©nderwerpen zoals
— huisvrouw zijn
— vrouw en opvoeding
— wat moet je weten als je er 

alleen voor staat
— wat gaat politiek je aan
— vrouw en gezondheid
— vrouw en seksualiteit
— voor jezelf leren opkomen
— emancipatie — feminisme

De onderwerpen worden met
elkaar gekozen. Er is een ge-

:٠
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ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het Maatschappelijk werk- 
team.
voor de Spaarndammer- 
Zeeheldenbuurt.
Dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 11.30 uur. Pola- 
nenstraat 1, tel. 842530. ا

Buurthuis Maatschappelijk 
Werk
Buurthuis Verzet.
Maandag van 10.00 tot 11.30 
uur, woensdag van 13.30 tot
15.00 uur en dinsdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur. Hembrug- 
s t r a a t  156A, tel.: 879770■

Huisartsen
I. Bruin, Tasmanstraat 9, tel.: 
828552.

B. Goslinga, Soc. Medisch Cen- 
trum Bokkingenhangen, Ba- 
rentszplein 55, tel.: 237417.

F. Garnier, Zaanhof 123, tel.: 
828996.

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

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

Wijkverpleging
Ma. t/m ٧٢؛ ]. tussen 13.00 en
14.00 ٧٧٢. Zaandijkstraat 13, 
tel. 840031.

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

Opbouwwerk
Maandag en dinsdag van 10.00 
tot 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 tot 12.00 
uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur. Knollendam- 
straat 87, tel.: 829302 (tussen
14.00 en 16.00 uur).

Voorpost Bureau 
Bestuurscontacten
Maandag en woensdag van
10.00 tot 12.30 uur. Tasman- 
straat 11A, tel.: 5523471.

Juridisch spreekuur 
Dinsdagavond van 19.00 tot
21.00 uur. Bokkinghangen 65.

Gezinsverzorging
Humanitas, Vossiusstraat 6, 
tel■: 768181■

Protestants Sociaal Centrum, 
Keizersgracht 647, tel.: 229822.

Thuishulp
Cranje Nassaulaan 39, tel.: 
731373/730111

Zuigelingen- en kleuterzorg
GG en GD, Westerpark 2, tel.: 
829344.

Jammer genoeg gaat Pim v/d Berg per 1 februari 1982 ons team 
als coördinator verlaten.
Mensen die interesse hebben in deze functie of iemand kennen 
die interesse heeft, kunnen verdere inlichtingen krijgen bij het 
team.

Maatschappelijk Werkteam 
Polanenstraat 1 
telefoon 842530

Brandwonden
De feestdagen komen er weer aan en dat is prettig.
In deze tijd is er echter ook meer kans op het oplopen van brand- 
wonden (kaarsen, vuurwerk). Brandwonden zijn pijnlijk en bij 
ernstigere verwondigen ook gevaarlijk. Ik zal daarom eerst wat 
tips geven die kunnen helpen om brandwonden te voorkomen:
— pas op met kleine kinderen, veel brandwonden bij peuters ont- 

staan doordat ze pannen, theepotten en dergelijke over zich 
heen trekken. Zorg dat ze er niet bij kunnen.

— geef kaarsen de ruimte en zorg dat de kleintjes er niet mee kun- 
nen gaan spelen.

— als ٧ per sé vuurwerk w ilt afsteken, steek het dan aan met een 
brandende sigaret of sigaar en houdt het, na het aansteken, 
niet langer vast dan noodzakelijk is.

heeft losgelaten, er zijn blarén 
of de huid ziet er verschroeid 
uit), bedek dan het verbrande 
huidgedeelte met een schone 
theedoek of laken. Neem ver- 
volgens contact op met de 
huisarts of degene die voor 
hem of haar dienst doet of ga 
naar de eerste hulp van een 
van de ziekenhuizen.
Tot slot nog één belangrijke 
opmerking:
smeer nooit olie, vet, zalf 
e.d. op een brandwond!!!

Barend van Duin, huisarts

Voor het geval dat ٧ of één van 
uw familieleden toch een 
brandwond oploopt kunt ٧ het 
beste het volgende doen:
Bij een kleine, oppervlakkige 
brandwond (de huid is alleen 
rood) kan ٨^٨٦  het beste het 
verbrande huidgedeelte lang- 
durig (20-30 minuten) önderde 
koude kraan houden. Niet al- 
leen beperkt dit de schade aan 
de huid, het werkt ook pijnstil- 
lend.
Is de verbranding meer uitge- 
breid of is er sprake van een 
diepere brandwond (de huid

na week, aanwijzingen geeft 
over de herinrichting van huls 
en bezigheden.
Bestellingen: ƒ 7,50 per ex.; 
overmaken op gironr. 531100 
t-n-v- de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid, Eisen- 
howerlaan 114, 2517 KM Den 
Haag, onder vermelding van 
'Seniorenreeks, nr. 13'. Op de 
Wijkpost voor Bejaarden ligt 
een exemplaar ter inzage. Gok 
de andere 12 boekjes van de 
Seniorenreeks hebben ze in 
huis.

Orde op zaken

Utgegeven door de Neder- 
landse Federatie voor Bejaar- 
denbeleid (NFB). Middels dit 
boekje, nr. 13 in de Senioren- 
reeks, wil de NFB behulpzaam 
zijn bij het orde brengen in een 
werkelijke 'vrije' tijdsbeste- 
ding. Dit op orde brengen kan 
variëren van het opruimen van 
overtollige spullen tot het her- 
inrichten van kamers, het in- 
richten van een doelmatige ad- 
ministratie, maar ook een ver- 
huizing. Bij dit boekje is een 
'jaarplan' gevoegd, een losse 
bijlage, die systematisch, week

ders tevredenheid werken, 
daar het aantal mensen die 
naar ons toekomen, ieder jaar 
toeneemt. Mochten er toch op- 
en/of aanmerkingen zijn, dan 
willen wij deze graag van ٧ ho- 
ren.

Beleidsgroep en 
medewerkers MWT

Het maatschappelijk 
werkteam bestaat 5 
jaar!
Of liever, bestond in septem- 
ber5jaar.
Het eerste lustrum zit er weer 
op. We hebben besloten, ge- 
zien de sobere tijden en gezien 
de drukte er geen feestelijk ge- 
beuren van te maken, maar het 
te laten bij een berichtje in de 
krant.
We nemen aan dat we tot ie-

Türkçe bilgileri, yazılı olarak yabancılara yardım 
Kurumlarından alabilirsiniz. (Stichting Welzijn Buitenlanders

Mas información escrita puede ser obtenida de la
Fundación de trabajadores extranjeros. (Stichting Welzijn Buitenlanders)
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ATTENTIE
ALLEENSTAANDEN MET EEN 

M INIM UM  IN ^ M E N
Nog tot eind december kunt ٧ een aanvraag doen voor een één- 
malige extra uitkering. De uitkering is maximaal /  150,— en is 
bestemd voor alleenstaanden met de laagste inkomens. Het be- 
treft een maatregel van de regering om de koopkrachtdaling wat 
op te vangen.

Na ٦ januari 1981 getrouwd 
bent of na 1 januari 1981 voor 
het eerst een bijstandsuitke- 
ring voor een echtpaart hebt 
ontvangen omdat ٧ samen- 
woont.

Ongehuwd bent en voor één 
of meer kinderen recht had op 
kinderbijslag over het tweede 
kwartaal 1981 (zgn. één-ouder- 
gezin).
Onder een ongehuwde wordt 
ook verstaan:
— weduwe of weduwnaar
— gehuwde die duurzaam ge- 

scheiden is
— gehuwde die niet met de 

echtgenoot of echtgenote 
een gezamenlijke huishou- 
ding voert (bijv. wegens 
langdurig verblijf in een 
verzorgingstehuis of in het 
huitenlandl

Alleen kinderen voor wie recht 
op kinderbijslag bestaat tellen 
mee. Ook zij moeten in Neder- 
land wonen. Kinderen die zich 
zelf onderhouden worden niet 
tot uw huishouding gerekend.

Wie kunnen er nu aanvra- 
gen?
Woont ٧ in Nederland en hebt 
u een eigen huishouding — 
dus bijvoorbeeld wanneer ٧ 
niet in een bejaarden- of ver- 
zorgingstehuis of bij de ouders 
woont — dan kunt ٧ de eenma- 
lige uitkering aanvragen als u:

Ongehuwd bent en geen kin- 
deren hebt voor wie recht op 
kinderbijslag bestond over het 
tweede kwartaal 1981 (uitbe- 
taald na 1 juli). Djt zijn bijvoor- 
beeld ook gehuwden van wie 
het gezin in het buitenland ver- 
blijft.

Samenwoont en de eenmali- 
ge uitkering w ilt aanvragen 
voor een huishouding van 
twee of meer personen.

Kon ٧ niet vóór 1 november 
aanvragen omdat ٧ op 1 janu- 
ari 1981 niet gehuwd was en 
geen kinderen had voor wie 
recht op kinderbijslag bestond 
over het eerste kwartaal 1981 
(uitbetaald na 1 april) dan kunt 
٧ nu alsnog aanvragen. ٧ be- 
hoort dan tot één van de vol- 
gende groepen als ٧ :

Aanvraagformulier en informatiefolder kunt ٧ verkrijgen op het 
postkantoor.
Hulp bij het invullen: Sociaal Raadsman en de Wijkpost voor Bej- 
aarden.
Vergeet niet een bewijsstuk van uw inkomen mee te zenden met 
het aanvraagformulier (b.v. loonstrook, dagafschrift, specificatie 
uitkering).
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huls voorgeschreven heb- 
ben?

— Waarom moet ik steeds 
voor controle terug en waar 
zijn al die onderzoeken voor 
nodig?

De meesten van ons hebben in 
het ziekenhuis gewerkt en ken- 
nen de gang van zaken daar. 
Als ٧ vragen heeft belt u ons of 
komt ٧ eens langs. Ons adres

Zaandijkstraat 13, tel. 840031. 
Spreekuur van 13.00-14.00 uur 
ma. t/m ٧٢.

Namens de wijkverpleegkundi- 
gen en de wijkziekenverzor- 
genden van de Spaarndam- 
merbuurt en de Gouden Reael.

Multiplesclerose en epi- 
lepsie
tJitgaande van de Alexander 
van der Leeuwkliniek zullen er 
weer gespreksgroepen starten 
voor multiple sclerose- en epi- 
lepsiepatiënten en hun part- 
ners. Inlichtingen voor de ge- 
spreksgroepen voor MS-pa- 
tiënten kunnen ingewonnen 
worden bij mevr. M. Dijkhui- 
zen, tel. 123590. Voor epilepsie- 
patiënten bij mevr. H. j .  c. van 
Driel, Alexander van der 
Leeuwkliniek, Overtoom 363, 
tel. 186011, tst. 26.

□e wijkverpleging
In de Aktlekrant van oktober 
hebben we ٧ al iets verteld 
over het werk van de wijkver- 
pleging. Als aanvulling hierop 
een stukje over de nazorg voor 
mensen die uit het ziekenhuis 
komen.
Als ٧ thuis komt uit het zieken- 
huis dan kunnen er allerlei vra- 
gen naar boven komen als:
— Waar zijn die medicijnen 

eigenlijk voor en moet Ik er- 
mee doorgaan?

— Hoe moet het met het di- 
eet? In het ziekenhuis werd 
het voor mij klaargemaakt 
en nu moet Ik het zelf k la a r -  
maken.

— Waar kan ik de benodigde 
spullen kopen?

— Doe ik de oefeningen wel 
goed, die ze in het zieken-

J r id is c h  $ p re e k □ ^
Iedere dinsdagavond van 7 tot 
9 is er in het medisch-sociaal 
centrum Bokkinghangen (Ba- 
rentzplein 65) een juridisch 
spreekuur, u kunt daar o.a. te- 
recht met vragen op het ge- 
bied van wonen, werk en uitke- 
tingen.



THERESIA IN OPMARS

m aart از. zijn  de  jo ngens  van  14-16  
ja a r  en  de  d a m e s  boven  de  16 jaar  
w in n a a r  g e w o rd e n  van  het W e n te lb - 
aan -vo etb a lto ern o o i. O ok  is er  va n a f 
augustus  een  jeu g d -sp o rtin s tu if in 
de  sporthal in sa m en w erk in g  m et 
bu urthu is  Verzet en  Jo ng erencen- 
tru m  D om ela .

□e vereniging St. Theresia
Na  de  op en ing  van  het B rediuscom - 
piex  kunnen  w ij er  tro ts  op  zijn  dat 
w e  m a a r  liefst 35  vrijw illig ers  heb- 
ben  ve rd ee ld  ov er  de  hele  w eek. 
Toch  ko m en  w e  no g  een  aanta l 
m ensen  tekort, m e t  na m e  zoeken  w ij 
m ensen  die  als le ider/s ter  m ee  w il-  
len  gaan  m et de  vo e tb a lle n d e  jeu gd . 
Als  ٧ dit nu a llem aal gelezen  heeft, 
dan  ho eft ٧ zich in ieder  geval niet 
m eer  a f te  vrag en  w a a ro m  w ij on der  
de  kop  van  TH E R E S IA  IN  O P M A R S  
dit verslag  bego nnen.

na m e n s  bestuur  Theresia  
Jan  Zw em s tra

ven  de  heer  en  m e v ro u w  van  Leeu- 
w e n  v o o r  onze  be jaarde  leden  een  
gezellig  m idd ag je . A an van g  is 12.00  
uur. D o n d erd a g av o n d  is geheei 
v o o r  de  jeu g d  en  geven  w e  dezelfde  
activ ite iten  als m aan d ag avo n d , vrij- 
dag  ٠ ^  14.00  uur  kunnen  onze  Ie- 
den  on der  le id ing  van  de  heer  Koe- 
nen  stijldansen. O m  20 .00  uu r  is er 
een  gro te  disco, die  g e m id d e ld  do or  
160  jo ngeren  bezocht w o rd t. Zater- 
dag  en  zondag  zijn  er  instu iven  vo o r  
leden  en  niet-leden. A an van g  13.00  
uur.
Er w o rd t  do or  de  jeu g d  van  Theresia  
erg  veel gesport. Er zijn  de  nodige  
zaa lvo e tb a lw ed strijd en  in de  sport- 
hal. A an  het jaarlijkse  A S V -speeltu in  
vo etb a lto ern o o i, dat van  april t/m  
se p te m b er  plaatsv indt, doen  w ij m et 
tw e e  d a m e stea m s  en  v ijf  jo n g en ste - 
am s  m ee. D e  jo n g s te  d ee ln em ers  
on d e r  de  12 jaar, gro ep  A  jo ngens, 
zijn  on lan gs  nog  tw e e d e  ge w o rd e n  
van  de  15 te a m s  in hun  poule. In

M a an d ag  starten  w e  de  w ee k  m et 
biljarten  vo o r  de  ou deren , aanvang
13.00  uur  o n d e r  le iding  van  de  hr. 
T im m a n . O m  19.00  uur  is de  jeu gd  
van  7 t/m  14  ja a r  aan  de  beurt om  
sport en  spel te  bedrijven . O m  20.35  
uu r  is de  jeu g d  van  bo ven  de  1 4 ja a r

de  beurt m e t  dezelfde  activ ite i- 
ten. D insdag avo nd  is de  enige  
avond  vo o r  de  ou deren , dan  w o rd t  
er  on der  le id ing  van  m evr. van  Leeu- 
w e n  en  m evr. van  Bwuren  geklaver- 
jas t in co m p etitieve rb an d . W o en s- 
dag  starten  w e  m et  een  disco  vo o r  
een  ieder  o n d e r  de  14  jaar, aanvang
19.00  ٧٧٢ . O m  21 .00  ٧٧٢ is er  m o d e l- 
bo uw . Er w o rd f  dan  het een  en  an- 
d e r  doorgesproken  en  er  kan gere - 
den  w o rd en  m et elektrisch  bestuur-■ 
d e  auto 's . O ok  w o rd e n  er  op  deze  
club  m o d e lb o ten  g e b o u w d  van  blik; 
lengte  145  cm  en  een  breedte  van  42  
cm . W ij zijn gestart m et een  aanta l 
havenslepers  van  S m it In ternatio - 
nale  uit R otterdam . D on derdag  g e 

LAATSTE NIEUWS!!
De prak wordt (binnenkort) niet meer 
opgewarmd؛
Het is voor elkaar: de lange periode van aktievoeren heeft tot re- 
sulfaat geleid. De gemeentelijke bejaardenh^zen krijgen eigen 
zelfstandige keukens, waar dagelijks een verse en smakelijke 
maaltijd kan worden bereid. Als eerste zal in ons buurtgerichte 
huis '□e Bogt' een dergelijke keuken worden ingericht.

 omstandigheden waren سمه<)□
wij niet in staat de krant voor 

de feestdagen te laten 
vers€hijnen.

Hierooor onze excuses.

De Bogt ؛s van mening datvol- 
gens bet nu aangenomen 
voorstel geen goede keuken 
kan worden gebouwd. Z!j»vin- 
den dat de indruk van een 'op- 
gewarmde prak' kan worden 
weggenomen. In dat laatste 
hebben de aktievoerders we؛- 
n؛g vertrouwen; al twee jaar 
lang wordt dit beloofd, maar 
geluk} is het nog nooit.

Het Is duidelijk, ©ndanks een 
aantal belangrijke adviezen en 
tegen de hu in ig ingspo litiek  
in tóch dit besluit. Het was ken- 
nelijk hard nodig, dat heeft de 
commissie zich gelukkig gere- 
aliseerd.

Al met al kan gezegd worden 
dat het werk van het aktiecomi- 
té bepaald niet voor niets is ge- 
weest. Hun inspanning om het 
aan bejaarden aangedane on- 
recht weg te nemen is succes- 
vol gebleken.

©p maandag 14decembertrot- 
seerden veel bejaarden de bar- 
re weersomstandigheden om 
in het stadhuis aanwezig te zijn 
bij de vergadering van de 
raadscommissie van Sociale 
Zaken, waar een besluit werd 
verwacht omtrent het voedsel- 
probleem. Dit besluit is inder- 
daad genomen: Tegen advie- 
zen van de wethouder van fi- 
nanciën en van de Gemeente- 
lijke Dienst Bejaardenverzoc- 
ging (GDB) hebben de aanwe- 
zige gemeenteraadsleden una- 
niem het voorstel van wethou- 
der Kuypers gesteund om over 
te gaan tot het inrichten van ei- 
gen keukens.

Jammer genoeg is niet ieder- 
een even blij met de beslissing: 
de medezeggenschapscom- 
missie van het personeel 
schaart zich achter de directie 
van de GDB, die het huidige 
opwarmsysteem had willen 
verbeteren. Het personeel van
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Nieuws van de 
Piraat
De Dpen Huisdag van zaterdag 
28 november in De Piraat en 't 
Turfschip is een nawoord 
waard.
Een paar honderd mensen 
hebben de dag meegemaakt, 
van jong tot oud, van de Neder- 
landse, de Marokkaanse, de 
Turkse en de Surinaamse nati- 
onaliteit.
E r  was informatie over de acti- 
viteiten in De ?؛raat, over de 
peuterspeelzaal; het AKZ en de 
bibliotheek hadden in f o r m a t ie -  

kraampjes, het KMAN (Marok- 
kaanse organisatie) en het 
HTIB (Turkse organisatie) wa- 
ren vertegenwoordigd.
Het buitenlandse en het Neder- 
landse eten was overheerlijk, 
de kinderen hebben poffertjes 
gebakken en gegeten en tij- 
dens de rommelmarkt werden

Vlak vóór de vredesdemonstratie van 21 november organiseerde 
buurthuis De Piraat in samenwerking met het AKZ en verschillen- 
de andere groeperingen een discussieavond over kernwapens. 
De werkgroep Stop de N-bom Haarlemmerbuurt verzorgde het 
programma met een uitstekende inleiding over de wapenwed- 
loop en de acties daartegen door Ton de Klerk. Verder was er een 
duidelijke film, een mooi poppenspel en infocmatiekraampjes van 
Vrouwen voor Vrede, Stop de N-bom en het IKV.
Jammer was het, dat (ondanks het gevarieerde programma) er 
niet een veel groter aantal buurtbewoners was gekomen. Er werd 
evengoed heel geanimeerd gediscussieerd in groepen.

er goede zaken gedaan.
't Turfschip was eigenlijk te 
klein om alle belangstellenden 
voor de Turkse Dansgroep van 
het HTIB te kunnen bevatten. 
Hun optreden was een groot 
succes, evenals het optreden 
van de Surinaamse/Nederland- 
se 'Full Moon Band' daarna.
De Open Huisdag werd geor- 
ganiseerd door deelnemers, 
vrijwillig(st)ers en staf van De 
Piraat en door het KMAN en 
HTIB. Afgaande op de reacties, 
zal het ook niet de laatste Open 
Huisdag geweest zijn!
Wilt u meer informatie over de 
activiteiten in De Piraat, komt ٧ 
dan een langs, of belt ٧ ons. 
Buurthuis De Piraat, Rogge- 
veenstraat 12, tel 247589.
Tot ziens in de Piraat!

heeft meegeholpen, zoals de 
kopers van steunkaarten en 
marsepeinen buttons; al diege- 
nen (zoals vrijwel alle winke- 
liers) die affiches op hun ramen 
hingen, degenen die cakes en 
taarten bakten om uit de on- 
kosten te komen en vele ande- 
ren.
Bent ٧ ook enthousiast gewor- 
den op de 21e? Vindt ٧ ook dat 
de strijd voor de vrede en te- 
gen de kernwapenwaanzin 
moet verder gaan? Sluit ٧ dan 
aan bij een werkgroep van de 
vredesbeweging!
Informatie en aanmeldingen: 
Ton de Klerk, Haarlemmer 
Houttuinen 5', tel. 242246, Stop 
de N-bom Haarlemmerbuurt. 
Mien van der Meyden, Spaarn- 
dammerstraat 794, Stop de N-
bom
Gera Elgersma, Roggeveen- 
straat 18 hs, tel. 248238.
(In de IKV-groep zitten vooral 
mensen die enige binding heb- 
ben met een buurtkerk.)

Ook in onze buurten is heel wat 
werk verzet door de vredes- 
groepen om de 21e november 
tot een succes te maken. ٧ 
heeft vast het prachtige span- 
doek op de Haarlemmerpoort 
en de Barentszstraat wel ge- 
zien. Of een informatiestencil 
in uw bus gekregen. Of de 
kleurrijke stoet met een har- 
monikaspeler op de bakfiets op 
14 november in onze buurt ge- 
hoord en gezien, die met lied- 
jes, vlaggen en pamfletten de 
buurtbewoners op riep om 
méé te demonstreren.
Er was een heel programma, 
die 21e november op het Haar- 
lemmerplein, met o.a. muziek 
en poppenkast. Groepen de- 
monstranten kwamen uit de 
Spaarndammerbuurt en uit de 
Nassaukerk en sloten zich aan. 
Meer dan 1500 buurtbewoners 
vertrokken om 12 uur om zich 
later aan te sluiten bij de 
hoofdstoet.
We willen iedereen van harte 
bedanken die in onze buurt
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21 november in de Zeehelden- 
buurt, ervoor en erna
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Vergaderadres: 't Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel: 247589.

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt' Secretariaat:G. H. Lasschuit, ٧. Heemskerkstraat 12
Eerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914 Tel: 254664 .ل

BRIEF AAN GEMEENTERAAD
Amsterdam, 1 december 1981

Aan de gemeenteraad van Amsterdam,
O. z. Voorburgwal 197-199 
Amsterdam.

Adres betreffende financiering peuterleidster voor het BRW com- 
binatieprojekt, Zeeheldenbuurt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals bekend zijn er door de bewonersorganisaties uit de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt een aantal projekten voorgedragen 
in het kader van het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid. $  -٠٢٢١٨٦؛
ge projekten bevinden zich in een vergevorderd stadium van uit- 
voering. Anderen zijn inmiddels gerealiseerd. Het Kombinatie 
Projekt Zeeheldenbuurt kan tot de eerste categorie gerekend wor- 
den. Het projekt bestaat uit een drietal voorzieningen n.l. een peu- 
teropvang, een speel-o-theek en een uitleenplaats bibliotheek. Dit 
wordt opgezet in samenwerking met de bewonersorganisaties, 
Aktie Komitee Zeeheldenbuurt en het Wljkopbouworgaan 
Spaarndam. Met de participanten en met de gemeente is het afge- 
lopen jaar overleg gevoerd betreffende de opzet en inhoud van 
deze kleinschalige voorziening.
Oorspronkelijk was voor dit projekt een bedrag van rond de
م 200.000 ,— uitgetrokken, doch bij de planontwikkeling kwam 
naar voren dat alleen dit bedrag al nodig was voor de noodzakelijk 
uit te voeren verbouwing van het pand, Zoutkeetsplein 4-6. Toen 
bleek dat er binnen het BRW-budget nog ruimte aanwezig was 
voor een aanvullende subsidie ter dekking van de inrichtingskos- 
ten, is hier door het AKZ een beroep opgedaan, uitwerkt in onze 
brief d.d. 9-9-1981 aan het College van Burgemeester en Wethou- 
ders. Dit resulteerde in de toekenning van een extra inrichtings- 
subsidie 45.000 / ة  ,—
Doch de7e situatie laat onverlet het probleem wat van de zijde van 
de participanten constant bij de wethouder ingebracht is, n.l. de 
noodzaak van het aantrekken van menskracht voor peuterop- 
vang.
Voor 1 april 1981 is door de participanten een subsidieaanvraag 
ingediend voor de exploitatie van het kombinatieprojekt. ٥ ٢  deze 
exploiatiesubsidie waren ook de kosten voor het aantrekken van 
een half time peuterleidster opgevoerd 25.000 /  -Dit zijn bru .—,ف 
to-kosten omdat door een verwachtte ouderbijdrage 9000 /  —,ف 
jaarlijks de feitelijk te subsidiëren kosten /  16.000,—  bedragen. 
Het is ons ter ore gekomen dat de kosten voor deze peuterleidster 
geschrapt zijn. Dit is voor ons de verdwazing ten top. In de Zeehel- 
denbuurt bestaat momenteel een ontstellend grote behoefte aan 
een peuteropvang, waarin maar voor een klein deel voorzien kan 
worden door een tijdelijke opvang in het buurthuis De Piraat. Deze 
peuteropvang draait op vrijwillige basis, met een grote wachtlijst 
en zonder de noodzakelijke professionele, deskundige begelei- 
ding. Dit is onverantwoord.
Voor de Zeeheldenbuurt is een kombinatieprojekt zonder een ge- 
garandeerde peuteropvang met professionele begeleiding geen 
bruikbare voorziening. Wij doen dan ook een beroep op uw ge- 
zond verstand en verzoeken ٧ om alsnog aan te dringen op de fi- 
nanciering ٧^٨  e s  peuterleidster. Wij roepen ٧ op om de noodza- 
kelljke bezuinigingen niet te laten ontaarden in maatschappelijk 
onaanvaardbare toestanden.
Namens de participanten, peuteropvang, speel-o-theek en uit- 
leenplaats bibliotheek

Aktie Komitee Zeeheldenbuurt 
p/a Jan Eerdhuysen 
Barendtzstraat 256
A m s t e r d a m

Het combinatieproject — ook 
toegankelijk ٧٠٠٢ rolstoelen

praten, praten en nog eens pra- 
ten want de ambtelijke molens 
draaien langzaam.
Maar het Is gelukt, er komt een 
aangepast tollet. Weliswaar 
niet helemaal volgens de re- 
gels, meer een compromis.
Wij zijn enkele invalide buurt- 
bewoners die in een rolstoel 
zitten gaan vragen of ze met dit 
toilet tevreden konden zijn. 
Iedereen vond het een prima 
oplossing, zodat dat probleem 
ook de wereld uit is.

Dien van Dijk 
Gerda Lasschuit

Wij als buurt wilden dat het 
project ook toegankelijk werd 
voor rolstoelen. Problemen al- 
om, de deuren moeten ver- 
breed, de pui moet uitgebro- 
ken worden en het toilet moet 
min of meer aangepast.
Geen geld voor, dus aan de bak 
voor meer geld.
Iedere week op de vergadering
Om de buurtvoorziening het op 
het Zoutkeetsplein (speel-o- 
theek, peuterspeelzaal, kleine 
uitleen) van de grond te krijgen 
is er heel wat afgepraat. 
Iedereen kan er terecht, jong en 
oud, van 0 tot 80 zogezegd.

er naar streven zoveel mogelijk 
de woonfunctie in de buurt op 
te voeren.
We vechten voor iedere meter 
grond in onze buurt om sociale 
woningbouw  voor onze buurt 
mogelijk te maken en tevens 
proberen we op alle mogelijke 
manieren om speculatie van 
wie dan ook uit te sluiten. 
Iedereen die geïnteresseerd is 
rond de problematiek van de 
pakhuizen is bij ons welkom.

Strijdbaarheid t.a.v. 
inkomens en huren
Door harde strijd te voeren 
voor handhaving van de inko- 
mens maken we duidelijk dat 
inkomen en huren niet van el- 
kaar los te zien zijn.
Het een kan niet zonder het an- 
der. We zullen de strijd tegen 
de huurverhogingen moeten 
opvoeren want anders zal de 
doelstelling 'sociale woning- 
bouw' verloren gaan. Het is be- 
kend dat de laagste inkomens 
procentueel gezien de hoogste 
woonlasten hebben.
Dit is het college van B en w  
van Amsterdam na veel ge- 
schrijf en actie vanuit de buur- 
ten ook eindelijk duidelijk ge- 
worden.
Dit heeft geresulteerd in een 
nota van wethouder Schaefer 
aan het ministerie van volks- 
huisvesting en ruimtelijke or- 
dening in Den Haag waarin 
staat dat wil men het karakter 
van de sociale woningbouw  
redden de gehele woonlasten 
moeten worden gesubsidi- 
eerd.

Zal de overheid dan een keer 
wakker worden?
Het zal aan ons liggen of er 
gauw resultaten geboekt kun- 
nen worden en dat zullen we 
door middel van acties moeten 
doen. ٧  wordt hierover nog la- 
ter ge'i'nformeerd.
Tot slot wensen wij ٧ een ge- 
zond, gelukkig, strijdbaar en 
een eensgezind 1982.

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenburt, 1981-1982
De renovatie
Beste buurtbewoners, bij het lezen van deze aktiekrant mogen we 
toch wel even stilstaan bij hetgeen er dit afgelopen jaar weer in 
onze buurt is gebeurd. Zoals iedereen zelf wel gezien zal hebben 
loopt de renovatie van de K en ا Blokken op zijn eind.
In de eerste helft van 1982 zal ook deze renovatie weer tot het ver- 
leden behoren en daarmee wordt het pakket van goede woningen 
uitgebreid.
Na de voltooiing zal een aanvang worden gemaakt met het uit- 
voeren van het verkeerscirculatieplan Zeeheldenbuurt zoals dat is 
aangenomen in de gemeenteraad (1979), op voordracht van de 
betreffende diensten, te weten: de verkeersdienst, ruimtelijke or- 
dening en groenvoorziening afd. P.W.
Cver deze uitvoering zal nog door de gemeente een voorlichtings- 
brief en tevens een uitnodiging tot het bijwonen van een informa- 
tieavond over wonen, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de 
Zeeheldenbuurt aan ٧ worden toegezonden.

de vierde woonlaag.
Als alles meezit en naar wens 
verloopt zullen de eerste W O - 
ningen in juli 1982 opgeleverd 
worden
Hierdoor zal het aanzien van de 
Zoutkeetsgracht belangrijk ver- 
anderen. Wonen op een gracht 
heeft altijd een zekere charme 
en we hopen dat de toekomst؛- 
ge buurtbewoners er plezierig 
zullen wonen.

Nieuwbouw
Hierover is te melden dat de 1e 
woningen in de van Heems- 
kerckstraat al opgeleverd zijn. 
Dit is een uitzonderlijk succes, 
als je bedenkt dat in augustus 
1980 pas de laatste bewoners 
zijn vertrokken.
In februari 1981 ging de 1e paal 
de grond in en nu in december 
zijn de 1e woningen reeds op- 
geleverd.
©nze complimenten gaan naar 
vooral de arbeiders die zulk 
goed werk leveren en verder 
naar iedereen die er zo hard 
aan hebben meegewerkt, zo- 
als: de architect Treffers en Pol- 
gar, de aannemer N.V. Produk- 
tiestroom, WBV 'Eigen Haard' 
en de directie van de bouw en 
de dienst volkshuisvesting van 
Amsterdam.
©ok de bewoners die in het 
ontwerpteam van Heems- 
kerckstraat-Zoutkeetsgracht 
zitting hadden moeten we even 
vermelden.
Het Aktiekomitee wenst de 
nieuwe bewoners veel plezier 
in hun woningen.

De pakhuizen
Over wat je moet doen met b.v. 
de pakhuizen op de Zoutkeets- 
gracht en de van Diemenstraat 
lopen de meningen veelal uit- 
een.
De een ziet ze als stedebouw- 
kundig bezit en wil er kleine be- 
drijfjes vestigen, ateliers van 
maken en noem maar op.
Wij, als Aktiekomitee kunnen 
ons niet altijd vinden in die ge- 
dachtengang. Simpel vanwege 
het feit dat we als Aktiekomitee

Zoutkeetsgracht
Ook die nieuwbouw aan de 
Zoutkeetsgracht vordert ge- 
staag. Duidelijk is al te zien hoe 
een en.ander er uit gaat zien. 
Op het ogenblik zit men al op


