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Door alle aktiviteiten ؛٨  en vanuit Domela tegen de opkomende 
fascistischetend^nzen nam de betrokkenheidvan dejongere؟  die 
als bezoeker in Domela komen steeds meer toe. Zij deden mee 
aan akties. In h e t jo n g e re n c e n tru m  werd gediscussieerd ٠٧٥٢ fas- 
cisme.
Echter, alleen jongeren die bezig zijn met de strijd tegen fascisme, 
dat kan niet, dat is niet voldoende. Want het fascisme gaat ieder- 
een aan, niemand kan er nog omheen.
Fascisme bestaat, ook anno 1982, overal schieten de fascistische 
groeperingen uit de grond, je ziet weer hakenkruizen op de muren 
(ook in onze buurt), mensen worden weer in elkaar geslagen door 
fascistische knokploegjes, de Centrumpartij heeft een zetel in de 
2e kamer veroverd (dankzij ruim 6 8 . 0 ه ه  stemmers).

Op deze avond werd stevig ge- 
discussieerd over de oorzaken 
van het opkomend fascisme en 
over hoe dit fenomeen zich ont- 
wikkelt.
□aarnaast stond de avond dui- 
delijk in het teken van; kunnen 
we en moeten we er iets aan 
doen? □aarover was iedereen 
het eens, fascisme diende be- 
streden te worden. Daarom 
werd op het eind van de avond 
een initiatief genomen om een 
werkgroep op te richten onder 
de aanwezige mensen. Deze 
werkgroep gaat bekijken hoe in 
de Spaarndammerbuurt het 
fascisme bestreden kan ٧٧٨٢- 
den. Zo wordt er b.v. behalve 
aan plakacties e.d. gedacht aan 
voorlichting op scholen en in de 
buurt. Daarnaast gaat de werk- 
groep alsnog informeren of de 
organisaties die op de eerste 
bijeenkomst niet aanwezig wa- 
ren wel of niet bij deze strijd be- 
trokken wensen te worden. 
Want het kan niet vaak genoeg 
gezegd worden:
$trijd tegen het fascisme gaat 
ons allemaal aan.
Daarom zal deze strijd ook een 
strijd van de hele buurt moeten 
zijn. Wij, jongeren, ouderen, 
buitenlandse mensen, buurtor- 
ganisaties, links en rechts moe- 
ten er met elkaar voor zorgen 
dat het Fascisme in onze buurt 
(en liefst ook daarbuiten) geen 
poot aan de grond krijgt.

Jongeren centrum 
Domela

Kortom, fascistische ideeS  en 
groepen ontwikkelen zich sterk 
en w ij zijn genoodzaakt daar 
een even sterk antwoord op te 
geven. Als de strijd tegen dit op- 
komend fascisme niet door zo- 
veel mogelijk mensen zo krach- 
tig mogelijk gevoerd wordt, dan 
bestaat er een zeer grote moge- 
lijkheid dat dit verschijnsel niet 
mgpr te stuiten is. Te veel men- 
sen zullen dan zijn vergiftigd 
mst de theorieën zoals die door 
Jan Rap en zijn Maat verkon- 
digd worden.
Dit was voor Domela de aanlei- 
ding om een poging te doen om 
niet alleen jongeren te m obili- 
seren, maar ook om de overige 
buurtbewoners meer te betrek- 
ken bij de (broodnodige) strijd 
tegen het fascisme. Daarom 
werd besloten een bijeenkomst 
te beleggen, waarbij allerlei 
buurtorganisaties en jongeren 
uitgenodigd werden om te pra- 
ten over de ideeën die onder 
deze groepen leven over het op- 
komend fascisme en om te kij- 
ken of hier als buurt gezamenlijk 
iets tegen ondernomen kon en 
moest worden. Op 27 novem- 
b e rü w a sh e t zover.
De avond was een succes, er 
waren veel mensen van diverse 
organisaties, maar ook de be- 
langstelling van jongeren was 
(gelukkig) erg groot. Een scha- 
duwkant van de avond was dat 
er ook veel uitgenodigde orga- 
nisaties niet waren opkomen 
dagen, of maar iets van een af- 
bericht hadden laten horen.

's Avonds zijn er Turkse en Ma- 
rokkaans sprekende tolken op 
de markt aanwezig. Ook zijn er 
Turkse en Marokkaanse folders 
over het Voortgezet Onderwijs 
beschikbaar. We hopen dat 
daardoor ook deze ouders zich 
kunnen informeren over de ٨٦٨- 
gelijkheden voor hun kinderen 
na de zesde klas.

Bezoek van schoolklas- 
sen overdag
Overdag kunnen de zesde klas- 
sen met hun leerkracht een be- 
zoek brengen aan de scholenin- 
formatiemarkt. De bedoeling is 
dat de kinderen dan al op 
school vragen hebben bedacht 
over het Voortgezet Onderwijs, 
waar zij op de markt antwoord 
op w illen krijgen.

Wilt ٧ nog meer weten?

Alle ouders van leerlingen uit 
de zesde klas krijgen in ieder ge- 
val nog via de school van hun 
kind een aparte uitnodiging. 
Verder kunt u, als ٧ nog vragen 
hebt, kontakt opnem e^ met de 
school van uw kind of met het 
ABC team Oud-West, 1e Nas- 
saustraat 5, Tel. 860346 en 
860324.

Op de scholen-informatiemarkt
kunnen ٧ en uw kind in fo rm a t ie  
krijgen over alle vormen van 
Voortgezet Onderwijs, waar 
kinderen na de lagere school 
naar toe kunnen gaan. Dit zijn 
de LTS, de Huishoudschool, de 
LEAO, de MAVO, de HAVO, het 
Atheneum en het Gymnasium, 
de middenschool, de IVKO, de 
Detailhandelschool, de Land- 
en Tuinbouwschool, de Grafi- 
sche school, de banketbakker- 
school, de school voor Mode en 
Kleding en de Meubelmakers- 
vakschool.
Op de markt heeft elke soort 
school een aparte kraam. Daar- 
in kunt u praten met leerkrach- 
ten van die soort school. Wat je 
op die soort school kunt leren, 
of je na die school verder kunt 
leren, welke beroepen je erna 
kunt doen, wat het ongeveer 
kost enz. Ook kunt u er terecht 
met vragen over b.v. studie- 
beurzen en opleidingen, die je 
voor een bepaald beroep nodig 
hebt. Verder heeft ook de hihli- 
otheek en Onderwijs voor Vol- 
wassenen een kraampje op de 
markt.

Hebben Turkse en Marok- 
kaanse ouders er ook w at 
aan?

Fascisme niet alleen een 
zaak van □omela, maar 
van de hele buurt
De zaken waar de huidige maatschappij mee te maken heeft zijn 
niet gering.
Grote werkloosheid en oorlogsdreiging nemen tastbare vormen 
aan. De huur en gasprijzen zijn steeds m inder te combineren met 
de inhoud van de geldbeurs.
De manier waarop mensen met elkaar omgaan: man en vrouw  — 
jong en oud veranderen.
In de wijken van grote steden treden deze moeilijkheden het 
scherpst naar buiten.
De samenhang en sfeer van de wijken verandert zelf, doordat bui- 
tenlandse mensen zich er een plaats hebben verworven. Dit alles 
grijpt diep in op het dagelijkse leven van de mensen.

van werk en vrede.
Daarbij weten we ons verbon- 
den met de meest waardevolle 
tradities van de mensen in de 
Spaarndammerbuurt.
Als jongerencentrum hebben 
we een actiemaand tegen het 
fascisme georganiseerd. On- 
derdelen hierbinnen w a re n : 
een tentoonstelling over opko- 
mend fascisme van de Anne 
Frank stichting, film s over racis- 
٨١٠ en nazi's, een picket-line tij- 
dens de verkiezingen tegen de 
NVU en de Centrumpartij en ge- 
sprekken met jongeren.

De richting waarin de maat- 
schappij zich ontwikkelt, vervult 
veel mensen met angst, onze- 
kerheid en agressie.
In het verleden liep deze onze- 
kerheid uit op een maatschap- 
pij, gegrondvest op het fascis- 
me.
Voordat het echter zover was, is 
er veel verzet en strijd geweest 
door organisaties en mensen, 
die de oplossingen van het fas- 
cisme afwezen.
Nu speelt dat weer.
Wij als jongerencentrum doen 
ook moeizame aanzetten ٠٢٢١ te 
vechten voor een maatschappij

lingen in achterstandssituaties 
(stimuleringsgebied). 
Bovendien worden de salaris- 
sen van de onderwijsgevenden 
behoorlijk gepakt, ten eerste 
vanwege hun ambtenaarzijn en 
ten tweede daar nogeens bo- 
venop, vanwege hun onder- 
wijsfunktie.
in bedragenkomt de onderwijs- 
bezuiniging op het volgende 
neer:
;■٨ 1982: 146,0 miljoen gulden 
in 400 .وءوآ  miljoen gulden 
in 1984: 800 miljoen gulden
Logisch dus, dat de 'Overleg- 
groep Noodkreet Onderwijs' uit 
de Spaarndammer-Zeehelden- 
buurt het de hoogste tijd  vindt 
om tot aktie over te gaan. Goed 
onderwijs aan kinderen is bou- 
wen aan de maatschappij van 
de toekomst. Drastische bezui- 
nigingen is afbraak van die 
maatschappij.
Vandaar dat de ONO iedereen 
oproept aktief mee te doen aan 
een uitgebreide voorlichtings- 
campagne voor en door OU- 
ders,leerkrachten en buurtbe- 
woners om zo te komen to t een 
grote aktiedag eind oktober/be- 
gin november 1982, door b.v. 
een onderwijsmanifestatie in 
de Spaarndammerstraat te 
houden.
Laat dit voor ieder van ons gel- 
den: samen sterkvoorgoed on- 
derwijs en w erk !!!l en Laat je 
kind niet in de kou staan!!!

'Noodkreet On-Overleggroep
d e w ijs

Manifest tegen de 
onderwijsbezuiniging!!!
De bezuinigingsmaatregelen over 1983 tegen het onderwijs zijn 
nu bekend. Maar helaas weten we nog niet precies, hoe deze 
maatregelen hun slag zullen gaan slaan.
De puur praktische invulling en uitwerking door het ministerie is 
nog niet bekend.
Maar dat is taktiek van hogerhand: schuif alles maar op de trage 
baan, dan hou je aktie tegen.
Maar dat is jam m er!I ! Wij, alle scholen in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, buurthuizen Verzet en de Piraat, Werkgroep on- 
derwijsverbetering, wijkopbouworgaan Spaarndammerbuurt, 
ABC-team Oud-West, AKZ en cws pikken het niet langer hoe het 
onderwijs in onze buurt steeds meer de nek w ordt omgedraaid. 
Hier komen ze dan, de onduidelijk gehouden maatregelen/

5. De schoolbegeleidings- 
diensten worden in hun subsi- 
diering behoorlijk aangetast. 
Het ABC moet dus hetzelfde 
werk doen met m inder mensen.
6. Er w ordt flink bezuinigd op 
het gemeentefonds, o.a. het 
schoolzwemmen en het ver- 
voer voor het buitengewoon 
ondetwijs krijgt alvast geen 
subsidie meer; er w ordt in de 
stimulering gesneden: 30 sti- 
muleringsplaatsen m inder in 
84/85. De gemeente krijgt veel 
m inder geld van het rijk en 
moet dus enorm gaan bezuini- 
gen; hoe is nog niet bekend, 
zeer waarschijnlijk ook op hand- 
werken en op gym.
Al met al zullen er dus zo'n 5000 
arbeidsplaatsen moeten ver- 
dwijnen, er vindt een achteruit- 
gang plaats van de mogelijkhe- 
den voor anderstaligen en leer-

Wat is een scholeninformatiemarkt

Ook dit schooljaar organiseert het ABC team Oud-West samen 
met scholen voor Voortgezet Onderwijs en buurtinstanties twee 
Scholeninformatiemarkten, één voor ouders en leerlingen uit de 
Spaarndammer/Zeeheldenbuurt en Staatsliedenbuurt en één 
voor ouders en leerlingen uit de Kinker- en Cremerbuurt.

1. Er w ordt beperkt op vervan- 
ging in kleuter, lager en buiten- 
gewoon onderwijs, d.w.z. bij 
ziekte van een leerkracht wor- 
den de kinderen verdeeld over 
andere klassen of naar huis ge- 
stuurd.
2. Na 1 juni to t aan het einde 
van het schooljaar worden 
geen vakatures meer vervuld. 
Dus die kinderen moet je dan 
maar voor die anderhalve 
maand naar huis sturen of over 
de andere klassen verdelen.
3. De toekenning van bovental- 
ligen wordt vertraagd bij kleu- 
ter, lager en buitengewoon on- 
derwijs, door ze pas 1 maand la- 
te rte  benoemen, d.w.z. als in de 
loop van hetjaar het leerlingen- 
aantal stijgt, je er geen extra 
leerkracht bij krijgt, dus nog 
grotere klassen.
4. De faciliteiten voor kültürele 
minderheden bij kleuter, lager 
en buitengewoon onderwijs 
worden beperta door o.a. de tel- 
datum 3 maanden te verschui- 
ven. Dit betekent, da tje  m inder 
hulp krijgt voor niet nederland- 
stalige kinderen en dat er hal- 
verwege het jaar zo maar leer- 
krachten weg moeten.

ص ء



BREDIUS REKREATIEPROGRAMMA
1982/1983

Dag Tijd Aktiviteit Voor wie
maandag 14.00-15.30 

16.30-18.00
19.00-20.00
iq .n 0-20.00
20.00-21.00 
?100-7300

22.00-23.00

Hathayoga 
Basket-Voetbal, tafeltennis 
Zelfverdediging voor dames (en heren) 

ënten؛Sportinstuif voor ex-hartpat 
Konditietrainen
Buurtgenoten sporten samen met mede-buurtge- 
noten die een handicap hebben 
Badminton op 2 banen

iedereen
grote jeugd
volwassenen
volwassenen
volwassenen
volwassenen

volwassenen
dinsdag 9.30-12.00 

71 ■00-73.00
Tennis met instruktie (racket in bruikleen) 
Idem

dames
dames/heren

woensdag ın.nn-17-nn

i4.on-ifi.no
Ifi.nn-ia.nn
18.00-19.00

Zaalsporten, tennis enz. voor sporters met wisse-
lende diensten
Jeugdsportinstuif
E ke tb a ll- in s tru k tie  voor: 8-12 jaa r/12-17 jaar 
Korfbalinstruktie

dames/heren

8-16jaar
jeugd
jeugd

donderdag 10.00-12.00
in.nn-i7.on

Koes/Kegelbalspelpleziervoor bejaarden 
Konditiegymnastiek

bejaarden
dames

vrijdag I9.nn-7n.3n
19.00-20.30

Basketball-voetbal, Tafeltennis
Radminten7hanen

iedereen
iedereen

zaterdag 10.00-12.00 Jeugdsportinstuif 8-16jaar
zondag 10.00-12.00 Konditietrainen en sport/spel Gezin

Bredius - Zaanstraat 353 Amsterdam Tel: 84.71.72

Rekreatie is meer dan alleen maar een 
bal gooien of een tennisracket hanteren

Jeugdinstuifen nu 
gratis
Woensdag en zaterdag kunnen 
alle buurtkinderen terecht. Zo- 
veel mogelijk w ordt er met the- 
ma's gewerkt. Flitsende pro- 
gramma's voor elke leeftijd. 
Om de vaste aktiviteiten nog 
even ئ  noemen:
—  Turnen W .O. tram poline
—  Voetbal
—  andere balsporten
— badminton —  tennis
—  spelletjes enz.
Als het régent dan I's het extra 
druk in brödius. Wees er dus 
snel bij om een plekje op de 
vloer te bemachtigen voor uw 
kinderen
Enne... ؛٨  de vakanties zijn wij 
ook open voor uw kinderen

Buurt rekreatie voet- 
bal
Op de zondagavonden is het 
kijkplezier geblazen in Bredius. 
Meedoen kan ook. Geef je op bij 
het W ijkopbouworgaan (B. 
Morriën) of trek de sportbuurt- 
werker aan zijn jas. Tony tel. 
847172.

EN ٠ ٠ « NOG

Een fitness-krachtsportruimte 
voor de individuele sporter. On- 
ze instrukteur geeft dinsdagsa- 
vonds en vrijdagsavonds in- 
struktie. W ip bij hem langs. 
Voor de vrijdagochtend kan hij 
nog enige dames gebruiken. 
Een jaarkaart kost /  100,—  dat 
is per dag een paar ■■■■-■ 
voor 4 uur trainen.

beheersing. En er is nog een 
creche voor de kinderen op 
dinsdag en donderdagavond.

Yoga
Inspanning op het matje, ont- 
spanning van lichaam en geest. 
Beter opgewassen zijn tegen 
dingen waar men dagelijks te- 
genaan loopt. Teveel mensen 
op een vierkante km (irritatie- 
verwekkend), □oor yoga allerlei 
kwaaltjes verdrijven, slapeloos- 
heid, ademhalingsproblemen, 
astma en rugklachten.

onze yoga deskundigen 
werkt daar terdege aan.

Sport/spelinstuif 
voor ex-hartpatiënten
Ook een werkshop waar de 
deelnemers terdege ervaren 
dat het menselijk bewegen in 
sport en spel vruchten afwerpt. 
Het plezier straalt er af.
Wie nog niet meedoet raden w ij 
aan eens te gaan kijken. Ook uw 
arts weet van deze aktiviteit af. 
Voor alle leeftijden.

Zelfverdediging
Niemand weet wat het is als hij 
het nooit ervaren heeft. Een 
deskundige van een bekende 
school in de buurt brengt u bij.
—  Een stukje zelfvertrouwen
—  Een stukje konditie
—  Een brok plezier.
Denk niet meteen aan Kong-Fu, 
maar dames kom gewoon eens 
kijken wat het is, de heren mo- 
gen er ook bij w ordt zojuist 
meegedeeld.

De sportleiders(sters) zijn geen 
trainers want ze schrijven geen 
schema's voor (wel bij de Fit- 
ness-krachtsport).
Wel adviseren ze de buurtgeno- 
،^٨ alles op BEWEEG GEBIED. 
In de gemeentelijke sportakko- 
modaties lopen VAKLUI rond 
die weten wat de Amsterdam- 
mers willen.

Sportwork$hops
Moeilijk te verteren maar 
makkelijk te begrijpen.

Konditietraining
Je leert in deze shop hoever je 
zelf met je body kan gaan spier-

TRIMMEN IS GOED VOOR ٧

Als entourage een muziekje op 
de achtergrond en een bak kof- 
fie in de kantine- 
En je werkt aan je body, de een 
w il wat afslanken de ander w  l؛
zijn longkapaciteit verhogen 
met meer m^ lucht.
En voor lui die het nog niet we- 
ten; je bent vrij om te komen, je 
betaalt per keer, er bestaat geen 
enkele binding, dus geen klup- 
verhand.
Wat de bezoekers(sters) verlan- 
gend w ordt op ingespeeld.

Bredius is jullie s p ^ h a l  
De spertleiders zijn jullie 
a d v is e e s

De buurtbewoners die al spor- 
ten in Bredius weten waarover 
we praten. De bal of het racket 
is HET middel om een oergezel- 
lige dag of avond door te bren- 
gen.
Samen een balletje gooien, of 
een shuttel door de lucht dirige- 
ren, je lekker inspannend ont- 
spannen.
Weg met die stresstoestanden 
van het dagelijks werk, weg ook 
met de verveling als je geen 
werk hebt, ONTSPAN JE.

Leer je verveling verdrij- 
ven in onze sportworks- 
hops

SLOGAN >/AN DE MAAND:
Je schiet toch ؛١٦  de lach, als je 
kijkt □aar zo'□ !□«el bedrag
No^ meer vragen? Kom langs bij Sporthal Bredius en overtuig je 
dat de prijs een lachertje is want al onze aktiviteiten (workshops) 
zijn 2,50 م  per keer.

Een Artoteek bij bet Westerpark — Kunst in 
de GEB-Gebouwen_ 
Sinds mei van dit jaar vindt er een overleg plaats tussen de Staats- 
liedenbuurt, Spaarndammerbuurt en in mindere mate Gouden 
Real, Bos 8، Lommer en de ambtelijke projektgroep Westerpark 
Overbrakerpolder over de uitbreiding van het Westerpark en de 
herbestemming van GEB-gebouwen.
Die gebouwen zijn bestemd voor sociaal-culturele doeleinden. 
Hoewel het nog wel enkele jaren duurt voor deze gebouwen leeg 
komen, zijn er momenteel initiatieven op de volgende onderwer- 
pen: kinderopvang, artoteek, vrouwenprojekt, een algemeen so- 
ciaal-culturele ruimte voor 5 600 ف personen, een sporthal, atelier- 
ruimte voor kunstenaars, en voor een klein gedeelte van die ge- 
bouwen, woongroepen.

WEEKREIS VALKENBURG

dammerbuurt —  deze werkte 
overigens vanuit een andere 
opzet en met weinig expositie- 
ruimte — betreurden. De erva- 
ring met een stand op het festvi- 
val leerde ook dat veel uitleg 
nodig was over wat een arto- 
teek is; veel mensen kunnen 
zich nog m oeilijk voorstellen 
dat zij iets met kunst kunnen 
doen. Wellicht verklaart dit 
waarom de score in de er^uête, 
hoewel op zich redelijk: 46 van 
de 200, lager is dan de respons 
in gesprekken (in de krant van 
de e n ^ ê te  was geen enkele uit- 
leg bij het moeilijke woord arto- 
teek gegeven).
De gemeente Amsterdam heeft 
5 artoteken gepland. Er zijn er 
nu 2, een in Osdorp en een in 
Noord. De derde artoteek komt 
in 1983 in de Oosterparkbuurt. 
Oud-West is dus een uitsteken- 
de plek voor de vierde artoteek. 
Uit overleg met de afeling 
kunstzaken van de gemeente is 
naar voren gekomen dat de 
vestiging van een artoteek pl.m. 
1985 in het Westerpark goed in 
het to t nu toe gevoerde beleid 
past. Ook de medewerkers van 
het BKB —  de dienst die de 
kunstwerken van de gemeente 
beheert — leek het een uitste- 
kende plaats. De gemeente- 
raadsleden in het forum tijdens 
het Westerparkfestival spraken 
zich positief uit t.a.v. een arto- 
teek en waren bereid om als de 
betrokken buurten een artoteek 
w illen het plan te steunen.

Kontaktpersonen artoteek: Fred 
van Dieten (tel. 841310) en Ag- 
nes van Genderen (820995). 
Overige initiatieven Jannie Ste- 
geman (844310).

Van groot belang is echter ook 
dat er nog andere aktiviteiten in 
het park en in de gebouwen 
gepland worden, die stimule- 
rend op elkaar kunnen werken. 
Bij de artoteek Osdorp (in De 
Meervaart) blijkt volgens recent 
onderzoek dat na een inwerkpe- 
riode waarin deze eerste arto- 
teek profiteerde van de bekend- 
heid van de Meervaart, nu de 
artoteek mensen naar De Meer- 
vaart haalt, die er anders niet 
kwamen. Een wederzijdse sa- 
menwerking met andere kultu- 
rele aktiviteiten ligt dan ook 
voor de hand.
In de betrokken buurten is een 
grote belangstelling voor een 
artoteek. Dit blijkt uit het grote 
aantal mensen (312) uit de 
buurten direkt rond het Wester- 
park, die nu lid zijn van de arto- 
teek Osdorp. Hierbij moet men 
er ook rekening mee houden 
dat de afstand een negatieve in- 
vloed heeft, zoals blijkt uit het 
fe it dat Bos en Lommer, dat 
dichter bij Osdorp ligt, relatief 
veel meer leden heeft.
De belangstelling voor een arto- 
teek bleek ook tijdens het Wes- 
terparkfestival m.n. waren er 
mensen die het verdwijnen van 
de proefartoteek in de Spaarn-

Zo is er dus ook een groep van 
mensen die hier een artoteek 
zouden w illen vestigen. Een ar- 
toteek is o.a. een centrum waar 
je tekeningen, schilderijen, gra- 
fiek, beeltjes, textielkunst etc. 
kunt bekijken en lenen. Maar in 
een artoteek kan nog veel meer 
gebeuren zoals thema en aktie- 
tentoonstellingen over kunst, 
edukatieve, kunstzinnige pro- 
jekten voor scholen en buurten, 
informatie/dokumentatie over 
kunst en kunstenaars 
De kollektie kunstwerken van 
een artoteek bestaat geheel uit 
gemeenschapsbezit (dwz. 
kunstwerken die aangekocht 
zijn door de gemeente) en werkt 
dus eigenlijk zoals een bibli- 
oteek met boeken doet. Artote- 
ken zijn er overigens in het hele 
land, waarbij b.v. vooral Drente 
een zeer aktief beleid voert.
Een dergelijk kunstcentrum zou 
een grote verrijking zijn voor 
onze buurten en in de GEB-ge- 
bouwen zou het prachtig cen- 
traal liggen voor de Staatslie- 
denbuurt, noordelijke Jordaan, 
Goudenreal, Spaarndammer- 
buurt en Bos en Lommer. Het 
kan een makkelijke inloop krij- 
gen via het park en theehuis/ter- 
ras.

als vereniging het treintje van 
Valkenburg afgehuurd.
Voor het hotel instappen en een 
rondrit door Valkenburg ge- 
maata. 's Avonds was er een 
dia-Bincoavond en vrijdag een 
feestavond.
Elke avond werden er door de 
vereniging konsumptiebonnen 
verstrekt. Kortom niemand had 
te mopperen, lekker eten en 
drinken en een goed bed, wat 
w il je nog meer.
W ij kunnen ondanks het vele 
werk wat er aan vooraf ging te- 
rug kijken op een geslaagde 
week.
We kwamen terug op zaterdag 
25 sept, in een goede stem- 
ming, maar uitgerust waren we 
niet.

Mia Beekman

Eindelijk was het zover. Zater- 
dag 18 september.
In opperbeste stemming ver- 
trokken w ij vanuit Spaarndam 
naar Valkenburg.
Onderweg een koffiestop, na- 
tuurlijk op kosten van de vereni- 
ging koffie met gebak.
In Valkenburg aangekomen, 
meteen aan tafel. Geen proble- 
men met de kamer indeling 
want dat hadden w ij in Amster- 
dam al geregeld.
De koffers werden netjes op de 
kamer gezet door het perso- 
neel. Zondags was er voor de 
liefhebbers een grottentocht. 
Maandag — dinsdag — woens- 
dag en vrijdag bustochten naar 
resp. België en erftal Aken, de 
oude m ijnroute en het Roerdal, 
schitterende tochten. 
Donderdagmiddag hadden wij
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ADRESSEN/
S P R E E K U R E N

Het matschappelijk werkteam  
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt:
dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 to t 11.30 ٧٧٢, 
Polanenstraat 1,tel.: 842530; 
op maandag en woensdag van
10.00 tot 11.30 uur
in Bokkinghangen, Barentsz- 
plein 65 \
N.B. alléén op de laatste ^ e n s -  
dag van de maand van 9 tot 
10.30.

Buurthuismaatschappelijk

buurthuis Verzet:
maandag van 10.00 tot, 11.30
٧٧٢, \
woensdag van 13.30 tot 15.00 
uur en
dinsdagavond van 18.30 tot
20.00 ٧٧٢,
Hemhrugstraat 156 A, te  :.؛
829770.

Huisartsen:
Bruin ا
Tasmanstraat 9, tel.: 828552;
B. Goslinga
Sociaal-medisch centrum Bok- 
kinghangen,
Barentszplein 65, tel.: 237417;
F. Garnier
Zaanhof 123, tel.: 828996;
□. de Vries
Nassaukade 2, tel.: 840133.

spreekuren: afspraak maken 
tussen 8.00 en 11 .٥٥ uur. Avond 
en Weekend: Centrale dokters- 
dienst, tel.: 642111, uitsluitend 
voorspoegevallen.

Wijkverpleging:
maandag t/m  vrijdag tussen
13.00 en 14.00 uur 
Zaandijkstraat 13, tel.: 840031.

Wijkpost ٧٠٠٢ 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- 
niseh, Polanenstraat 174, tel.: 
860578.

Comité Wijkverbetering
Spaarndammerbuurt (CWS):
maandag en donderdag van
9.30 tot 11.30
Spaarndammerstraat 143, tel.: 
825853.

Wijkopbouw ©rgaan Spaarn- 
dam WOO
maandag t/m  vrijdag 9.00 -
17.00 ٧٧٢.
Polanenstr. 174, tel.: 829773.

School maatschappelijk werk, 
het ABC:
1e Nassaustraat 5, tel.: 860324 
of 860346.

Advocatencollectief Spaarn- 
dammerbuurt:
Knollendamstraat 11-13, post- 
bus 14732,1001 LE Amsterdam, 
tel.: 868687.
spreekuren: maandag van
16.00 tot 18.30 uur in de Knol- 
lenmdamstraat, dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur Bokkinghan- 
gen, Barentszplein 65.
Sociaal Raadsman• 
maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 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 bestuurskon- 
takten:
maandag en woensdag van
10.00 tot 12.30 uur 
Tasmanstraat ' 11A, tel.: 
5523471.

F٧siه therapأe Bokkinghangen:
dagelijks van 8 tot 17.00 uur, be- 
halve:
woensdag van 9 tot 12.00 uur. 
Barentszplein 65.

W ordt men in beroep in het ge- 
lijk gesteld, dan ontvangt men 
alsnog een WA©-uitkering met 
terugwerkende kracht.
Indien de Raad van Beroep af- 
wijzend beslist op het klaagsch- 
rift kan men per aangetekend 
schrijven in Hoger Beroep ko- 
men bij de Centrale Raad van 
Beroep in Utrecht. Aan deze be- 
ي م س ، ا آ م ع  zijn geen kos- 
؛٥٨ ' verbonden.
Mocht ٧ vragen hebben om- 
trent het voorgaande, dan bent 
٧ welkom op het spreekuur van 
de Sociaal Raadsman dan het 
Advokatenkollektief..

AKS

den instaat dat men van de be- 
slissing binnen een maand in 
beroep kan gaan bij de daarin 
aangegeven Raad van Béroep. 
Zo'n beroep w ordt ingesteld 
door het indienen van een 
klaagschrift. Deze beroepspro- 
cedure duurt vele maanden, en 
al die tijd  krijgt ٧ geen WA©-uit- 
kering.
In de meeste gevallen hebben 
diegenen, waarvan de WAO- 
uitkering is ingetrokken, recht 
op een WW-uitkering. Oe be- 
drijfsvereni^ng weigert echter 
een W W -uitterin^ te  verstrek- 
ken als ٧ in beroep bengt ge- 
gaan van de beslissing betref- 
fende WAO-uitkering. Men zal 
dan naar de Sociale dienst moe- 
ten om een bijstandsuitkering 
aan te vragen.

Informatie-middag op 15 
november a.s. ٧٠٠٢ mensen 
met een WA^^tkering
Als hulpverleners in de Spaarndammerbuurt komen we vaak in 
kontakt met mensen die een WAO-uitkering hebben en daardoor 
worden geconfronteerd met talloze problemen. Deze problema- 
tiek kan nogal ingrijpend zijn en daarom vinden w ij het zinvol een 
middag te organiseren waarin mensen met een WAO-uitkering de 
gelegenheid krijgen vragen te stellen en hun mening te uiten. Ook 
is het belangrijk om eikaars ervaringen te horen.
Deze middag wordt gehouden op:
15 NOVEMBER A.s. VAN 14.00 TOT16.00 UUR IN HET POLANEN- 
THEATER, POLANENSTRAAT 174

Heye W indt —  Advokaat, Kat- 
herine Kluyskens —  maat- 
schappelijk werkster.
De discussie wordt geleid door 
Annemieke Swart, verbonden 
als maatschappelijk werkster 
aan het Maatschappelijk Werk 
Team.
I f i . n n i i i i r
Afsluiting
Tot ziens to t 15 november a.s. 
om 14.00uur in hetPolanenthe- 
ater.

Het programma van deze mid- 
dag zal er als volgt uitzien;
14.00 uur 
Opening
Inleiding door Mevr. Harden- 
berg, verbonden als arts aan de 
GMD (Gemeenschappelijke 
Medische Dienst)
Daarna is er gelegenheid to t het 
stellen van vragen aan een fo- 
rum bestaande uit: Mevr. Har- 
denberg —  GMD arts, Hans hof- 
man —  Sociaal Raadsman,

WAO en huisarts
Heeft uw huisarts iets met uw uitkering te maken? De vraag of ٧ 
voor een uitkering van de WAO in aanmerking komt, en hoe hoog 
die uitkering zal zijn w ordt volledig behandeld door de Gemeen- 
schappelijke Medische Dienst (GMD). Uw huisarts draagt dus 
geen verantwoordelijkheid ٧٠٥٢ de beslissingen van de GMD, die 
in principe haar besluiten neemt op grond van een eigen, onaf- 
hankelijk onderzoek. In bepaalde gevallen zal de arts van de GMD 
schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen met de huisarts om 
aanvullende gegevens in handen te krijgen, die van belang kun- 
nen zijn voor een juiste beslissing. Als de inlichtingen schriftelijk 
gevraagd worden zal de huisarts meestal eerst kontakt opnemen 
met de patiënt om die inlichtingen door te nemen. Als ٧ niet w il 
dat die inlichtingen schriftelijk worden gegeven, zal dat ook niet 
gebeuren.

woord op geven.
Als de gegevens er zijn zal de 
huisarts ٧ helpen in uw kontak- 
ten met de GMD, b.v. als het be- 
sluit nog niet definitief is.
Als ٧ al, wel over een definitief 
besluit beschikt een zoge- 
naamd 'voor beroep vatbare 
beslissing', kunt ٧ in beroep 
gaan, in de hoop dat de inlich- 
tingen van de huisarts alsmede 
de resultaten van het onderzoek 
van een of meer onafhankelijke 
specialisten een voor ٧ gunsti- 
ge beslissing to t gevolg heb-

Als de huisarts geen nieuwe ge- 
gevens heeft, ه  -als hij van me آ
ning is dat nader onderzoek 
geen nieuwe gezichtspunten 
oplevert, is nader kontakt met 
de GMD-arts meestal zinloos. 
De kans van slagen bij een be- 
roepsprocedure is in die geval- 
len ookzeertw ijfe lachtig: als de 
feiten onveranderd zijn geble- 
ven zal de rechterweinig aanlei- 
ding vinden om op de beslis- 
sing van de GMD terug te ko- 
men.
Kortom, overleg met uw huis- 
arts of een beroep kans van sla- 
gen heeft.

Frank Gamier

Verder is het goed om te weten 
dat de GMD-arts vrijwel uitslui- 
tend is ge'i'nteresseerd in medi- 
sche gegevens, zoals onder- 
zoeksresultaten, laboratorium- 
uitslagen e.d. Een oordeel van 
de huisarts over de arbeidson- 
geschitaheid zal in de regel ge- 
baseerd moeten zijn op dit 
soort gegevens, w il d it oordeel 
meespelen in de uiteindelijke 
besluitvorming van de GMD- 
arts.
De huisarts maakt ook vaakver- 
schillen van mening mee tus- 
sen de patiënt en de GMD-arts. 
De patiënt wendt zich dan tot 
zijn eigen huisarts in de ver- 
wachting dat die de zaak wel 
even recht zet, want 'die weet 
toch alles van hem of haar?'. 
Misschien hebt ٧ zelf al eens 
ondervonden dat de zaken niet 
zo eenvoudig liggen. Soms kan 
er wel iets rechtgezet worden, 
nl. als de huisarts met nieuwe 
medische gegevens kan ko- 
men, gegevens waarvan de 
GMD-arts niet op de hoogte 
was toen hij een beslissing 
nam.
٧  doet er goed aan om in geval 
van verschil van mening, met 
uw huisarts te overleggen of er 
misschien sprake is van nieuwe 
gegevens. In de regel zal uw 
huisarts ٧ hier een eerlijk ant-

nieuws
van de
hulpverlening

ARBEIDSONGESCHIKTHEID
De verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeids- 
ongeschiktheid wegens ziekte en gebreken is voor allen, die in Ne- 
derland wonen geregeld in de Algemene Arbeidsongeschikt- 
heidswet. De uitkeringen krachtens die wet zijn niet gebaseerd op 
het laatst verdiende loon, maar op de bijstandsnorm. Voor werk- 
nemers is in de Wet op de A rb d o n g e sh ik th e id sve rze ke rin g  
(WAO) een aanvullende verzekering opgenomen, die wel is geba- 
seerd op het laatste verdiende inkomen. Niet-werknemers kun- 
nen geen beroep op de WAO doen.
Recht op een AAW-uitkering ontstaat pas bij een arbeidsonge- 
schiktheid van 25 م/ه . Recht op een WAO-uitkering bestaat, zolang 
de 65 jarige leeftijd niet is bereikt, bij een arbeidsongeschiktheid 
van 15% of meer.

Indien iemand voor 80% of 
meer arbeidsongeschikt is ont- 
vangt hij een uitkering van 80% 
van zijn dagloon. Verkeert hij 
daarbij nodig in een toestand, 
waarin voortdurend oppassing 
en verzorging nodig is dan kan 
de uitkering worden verhoogd

Voor gedeeltelijk arbeidsonge- 
schikten geldt ى  volgende ط -

65-80% arbeidsongeschikt:
65% ٧^٨  dagloon
55-65% arbeidsongeschikt:
50% ٧^٨  dagloon
45-55% arbeidsongeschikt:
40% van dagloon
35-45% arbeidsongeschikt:
30% ٧^٨  dagloon
25-35% arbeidsongeschikt:
20% ٧^٨  dagloon
15 25% arbeidsongeschikt: ?٠%
van ، ه م وومح/س .
Van deze bedragen wordt een 
bedrag (7,5%) gereserveerd, 
dat eens per jaar, in mei, als va- 
kantiegeld wordt uitgekeerd.
De WAO wordt uitgevoerd door 
de bedrijfsverenigingen. De be-

De arbeidsongeschiktheid moet 
tijdens de verzekering ontstaan, 
d.w.z. dat als iemand bv. rug- 
klachten had, al voordat hij be- 
gon te werken en de klachten 
door dit werk zo ernstig worden 
dat hij arbeidsongeschikt 
wordt, er geen recht bestaat op 
een WAO-uitkering, omdat hij 
eigenlijk al niet geschikt was 
voor dit werk voor hij begon. 
Een WAO uitkering kan ook 
worden geweigerd als men niet 
medewerkt aan een geneeskun- 
dig onderzoek.
Het is in het algemeen zo, dat de 
WAO-uitkering aansluit op een 
uitkering krachtens de Ziekte- 
wet. Zij, die ziekengeld ontvan- 
gen (kan maximaal 1 jaar du- 
ren) behoeven geen aanvraag 
in te dienen om een WAO-uitke- 
ring te verkrijgen. Krijgt men 
geen ziekengeld, dan moet wel 
een WAO-uitkering worden 
aangevraagd. Bovendien moet 
dan binnen dertien weken na 
het begin van de arbeidsonge- 
schiktheid de bedrijfsvereni- 
ging worden ingelicht.

oordeling van de mate van ar- 
beidsongeschitaheid wordt ge- 
daan door de Gemeenschappe- 
lijke Medische Dienst. Deze 
dienst adviseert de bedrijfsver- 
enigingen over de mate van ar- 
beidsongeschiktheid van verze- 
kerden en over het eventueel 
treffen van voorzieningen. De- 
gene, die een WAO-uitkering 
geniet is verplicht de voorschrif- 
ten van de bedrijfsverenigin- 
gen en de GMD op te volgen. 
Als ٨^٨١  zich niet aan de 
voorschriften houdt, kan dit tot 
intrekking van de uitkering lei- 
den.
De bedrijfsvereniging neemt op 
grond van het advies van de 
GMD een beslissing, die aan de 
betrokkene wordt meegedeeld. 
Men kan van zo'n beslissing al- 
leen dan in beroep komen, als 
zij in een zgn. voor beroep vat- 
bare vorm  is gegeven. Dit is het 
geval als er met zoveel woor

Bij de Ziektewet gaat het er in 
het algemeen om of men onge- 
schikt is voor de laatst verrichte 
arbeid. Bij de WAO gaat het er- 
om of men ongeschikt is voor 
enige arbeid, welke de verzeker- 
de, gelet op opleiding e.d. in bil- 
lijkheid kan worden opgedra- 
gen. Het is dan ook heel goed 
mogelijk dat iemand die zieken- 
geld heeft genoten geen aan- 
spraak maakt op een WAO-uit- 
kering, omdat hij naar de maat- 
staf van de WAO voor minder 
dan 15% arbeidsongeschikt 
w ordt geacht.
Een WAO-uitkering is geba- 
seerd op het loon dat de verze- 
kerde gemiddeld per dag ver- 
diende. Voor iedere uitkerings- 
gerechtigde wordt dan ook een 
dagloon vastgesteld, dat zoveel 
mogelijk is afgestemd op het- 
geen de betrokkene in zijn of 
haar beroep had kunnen verdie- 
nen.
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م ^٧̂؛ ؛ م ح م buurt ا

Over de 'Houtman'
De buurtorganisties kiezen sociale woningbouw

4. de buurt moet inspraak heb- 
ben in de plannen, en
5. inspraak in, en c©ntr©le op de 
kwaliteit ٧٥٨  de woningen.
6. overleg moet plaatsvinden 
over een humane oplossing 
٧٥٠٢ de huidige bewoners, zo- 
als dat in eerdere projecten van 
tijdelijke bewoning in de buurt.

renovatiehuren (Spaarndam- 
merhuren).
2. Even nodig is duidelijkheid 
over en garantie van de data 
van start en oplevering.
3. de aankoop zal snel moeten 
plaatsvinden.

٦. Er zal duidelijkheid over, en 
garantie van de data van start 
(ver-)bouw, en oplevering moe- 
ten zijn;
2. de aankoop zal snel moeten 
plaatsvinden;
3. de buurt moet inspraak heb- 
ben in de plannen, en
4. inspraak in, en controle over 
de kwaliteit van de woningen;
5. overleg moet plaatsvinden 
over een humane oplossing 
voor de huidige bewoners, zo- 
als dat in eerdere projecten van 
tijdelijke huisvesting in deze 
buurten heeft p laatsge^nden. 
In vertrouwen ٧ hiermee vol- 
doende ge'i'nformeerd te heb- 
ben, en in a ^a ch tin g  van uw 
reactie, en to t spoedig nader 
overleg,

CWS
AKZ

w o o

Echter, het plan van de ge- 
meente, voorzover dat nu be- 
kend is, is niet zonder meer ge- 
accepteerd.
Eén bindende voorwaarde is 
gesteld, namelijk dat van te  VO- 
ren g e g a ra n d e d  dient te zijn 
dat deze woningen minimaal 
onder de regeling van budget- 
huren to t stand komen.
Verder dient serieus onderzocht 
te worden of het realiseren van 
vergelijkingshuren haalbaar is, 
en zal hier hard naar gestreefd 
moeten worden.
V ijf verdere voorwaarden zijn 
gesteld die iede^ als er niet aan 
voldaan zou worden, een nieu- 
we situatie zouden oproepen, 
waarover opnieuw overleg no- 
dig zou zijn.
□e voorwaarden met deze sta- 
tusz ijn :

Het meeste perspectief voor het realiseren hiervan wordt gezien 
in de plannen van de gemeente, zoals die er nu zijn.
Hierbij wordt gesteld, dat er vooraf overleg met de gemeente 
moet plaatsvinden, over de volgende punten:

1.De huren
Dat het budgethuren moeten 
zijn, is een dringende voow aar-

Verder zal serieus onderzocht 
moeten worden, en hard ge- 
streefd naar het realiseren van

PERSBERICHT
Aan: projectgroep 
bewoners 'Houtman'

Hier'bij delen w ij ٧ , zoals afgesproken, het besluit van de drie buur- 
torganisaties mede omtrent de toekomst van het voormalige pak- 
huis 'De Houtman'.
Het CWS, het AKZ en het woo Spaarndam, in vergadering bijeen 
d.d. 7 oktober j.l., hebben in principe besloten dat het realiseren 
van woningwetwoningen in 'De Houtman' doorgang moet vin- 
den.
Een aantal overwegingen hebben to t dit besluit geleid, waaron- 
der:

1. Het uitgangspunt dat, nu de 
gemeente, nadat het pand in 
kwestie jarenlang in handen 
van speculaten is geweest en 
leeg heeft gestaan, er in lijkt te 
slagen om onder relatief gunsti- 
ge voorwaarden het (loftelijk) 
streven van volkswoningbouw 
te realiseren, d it streven niet ge- 
dwarsboomd moet worden;
2. Datdew oningendiezogere-
aliseerd worden, in de eerste 
plaats voor urgenten in de 
buurt beschikbaar moeten, én 
kunnen komen;
3. de grotere garantie van een 
afdoende bouwkwaliteit onder 
het bestaande en reeds lang be- 
proefde stelsel van voorschrif- 
ten ten aanzien van sociale WO- 
ningbouw ten opzichte van mo- 
gelijke andere, meer experi- 
mentele regelingen.

N ie t  a llé é n  t h u ,$؛
m a a r  s a m e n ؛٨   h e t  
b u u r th u is
^ktiviteiten voor vrouwen tussen de 40 en 6ه 
jaar
Bent ٧ ook een van die vele vrouwen die alleen zijn of zich vaak al- 
leen voelen, nu b.v. de kinderen groot zijn?
Aarzel dan niet langer en kom naar de klup die w ij w illen gaan vor- 
men. Wij praten niet alleen over problemen maarzijn van plan om 
met uw medewerking leuke en gezellige dingen te gaan doen o.a. 
strandwandeling maken, een avondje naar de schouwburg, een 
bustocht, drie dagen Parijs.
Kortom, dingen waar ٧ alléén misschien niet naar toe zou gaan. 
Wij gaan er vanuit dat we wat we gaan doen onderling regelen. 
Misschien heeft ٧ er wel behoefte aan om qezellia met elkaar om 
tafel te zitten en al etende te praten over dingen die ons allemaal 
bezighouden of vindt ٧ het fijn te kaarten, te sjoelen...
B lijf de lange winterdagen niet in uw ééntje thuis zitten, dat hoeft 
echt niet.
Neem uw vriendin of buurvrouw mee, w ij ontvangen ٧ graag in 
ons buurthuis, elke woensdagmiddag van 2 tot 4 uur (om mee te 
beginnen).

We starten woensdag 13 oktober en we doen het voor de kennis- 
making met bloemschikken (bakje meenemen, voor de rest zor-

Woensdag 20 oktober, vrouwen en huidverzorging, voorlichting 
door een ^hoonheidsspecialiste
Woensdag 27 otaober koken, speciale maar toch eenvoudige en 
goedkope gerechten.

Met vriendelijke groet en to t ziens, jans, lien en els uit het buurt-
huis Verzet

Donderdag 7 oktober starten we in buurthuis verzet met een ٧٠ -  

ga-groep voor vrouwen tussen de 40 en 60 jaar.
Tijd: van 2 tot 3 uur en de kosten zijn 4 م,—  per keer.
De lessen zullen bestaan uit oefeningen in een rustig tempo. ٧ 
hoeft dus niet lenig te zijn. Juist door regelmatig de oefeningen te 
doen worden we soepeler. Dit gaat niet van de ene dag op de an- 
dere. ¥oga vraagt geduld. In het dagelijkse leven gebruiken we de 
ene helft van ons lichaam meer dan de andere ^e lft. Zo zijn de 
meeste mensen rechtshandig. ¥oga probeert het evenwicht te 
herstellen door alle oefeningen naar links en naar rechts te doen. 
Op die manier krijgen alle verwaarloosde lichaamsdelen weer 
aandacht. Het gevolg is een betere bloedtoevoer, soepele spieren 
en meestal ook een ontspanningsoefening. We leren het verschil 
tussen spannen en ontspannen. Een hulpmiddel is daarbij de 
adem.
Aan het eind van de les kunnen we onze ervaringen uitwisselen, 
als we dat willen. Het hoeft niet. Het belangrijkste van elke les is: 
probeer alle oefeningen, maar forceer ٧ niet. Ga zover als ٧ kunt 
en prettig vindt en wees daar tevreden mee. ٧  komt toch ook voor 
uw plezier?
W ij hopen ٧ te zien 7 otaober (kennismakingsles).
Brengt ٧ makkelijk zittende kleding mee, een extra vest of trui en 
als het kan een oude deken. Heeft ٧ die niet dan is een badlaken 
ook goed.

DorkaTihanji
Met vriendelijke groet, en

ElsW eijenborg

Het Nederlandse Rode Kruis organiseert in 
samenwerking met Buurthuis Verzet 
een kursus 'Ziekenverpleging en eerste hulp 
in het gezin'

ه را س ا ا / ء  VERZET, Hem- 
brugstr. 156
Tijd: Maandagavond van 20.00 
؛٥؛ 22.00 ٧٧٢ , de eerste keer is 
25 oktober.
Inschrijving: 15 ؛٠؛  oktober op- 
geven per telefoon tel.: 829770 
o fdoo r langs te ̂ ٥٨٦^٨  op Wem- 
brugstraat 156.
De lessen ziekenverpleging in 
huis worden gegeven door een 
verpleegkundige. De EHBO les- 
sen staan onder verantwoor- 
ding van ee٨  (kader)instructeur 
EHBO.
Voor verdere informatie kunt u 
bellen naar Buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156, tel.: 
829770, vragen naar Ellen.

Rii[[rthuis VERZET in de 
Spaarndammerbuurt heeft nog 
plaats voor buurtbewoners en 
bewoonsters op de kursus pop- 
pen maken op maandagoch- 
tend van 10.00 to t 11.30 uur. Er 
worden antieke poppen van 
darwinklei gemaakt en andere 
karataerpoppen.
Kosten: /  4,— per keer.
Verder is er nog plaats op de 
kursus pottenbakken op don- 
derdagavond van 9.45 to t 11.45 
uur.
Kosten zijn eveneens 4 م,— per 
keer.

١٨ elk gezin komt het voor dat ie- 
mand verpleegd moet worden. 
Dat kan een kind zijn maar ook 
een (veel) oudere. Het is derhal- 
ve van het grootste belang dat 
minstens één van de gezinsle- 
den op de hoogte is van een 
aantal handgrepen, nuttige 
wenken en veel gebruikte hulp- 
middelen.
Evenzeer is het noodzakelijk 
enige kennis te hebben van eer- 
ste hulp; wat men wel en wat 
men niet moet doen bij een on- 
gelukje.
Dit soort nuttige onderwerpen 
komt in deze kursus aan de ٥٢- 
de. Vier avonden worden bes- 
teed aan huiselijk verpleging en 
drie aan eerste hulp. Dedeelne- 
mers en deelneemsters worden 
praktisch getraind. E rwordteen 
samenvatting meegegeven 
over de behandelde stof. De 
achtste avond is een slotavond 
waarop gezellige wijze een test 
w ordt afgenomen (beslist géén 
examen!), waarna de kursus 
w ordt afgesloten.
Kosten: /  25,— per persoon. / ٥؛  
is inclusief syllabus, materiaal, 
een kopje koffie ٧̂٠٠٢ de hele 
kursus).
Aantal deelne(e)m(st)ers: m ini- 
maal 12, maximaal 25.
Plaats: de kursus vindt plaats ;■٨

dingen die maken dat ikop deze 
jaren terug kijk als heel goede 
jaren. Aan de Spaarndammer- 
buurt zal ikterugdenken als een 
fijne buurt, waar ik graag terug- 
kom.
Hartelijk dank ook aan al d^ge- 
nen die op het afscheidsfeest 
van hun waardering blijk gege- 
ven hebben. Ik hoop dat ik ook 
in de komende jaren, in mijn 
nieuwe werk, ju llie  vertrouwen 
zal weten te houden.

Evelien Eshuis

BESTE BUURTBEWONERS EN 
BEZOEKERS VAN BUURTHUIS 
VERZET
Na ruim vier jaar co،^rdinatrice te zijn geweest van wat tegen- 
woordig buurthuis Verzet heet, ga ik nu de buurt verlaten.
In de jaren dat ik hier gewerkt heb, is er veel gebeurd in de buurt 
en in het buurthuis. Het nieuwe gebouw is gereed gekomen, en 
'de Schroef' en 'Ons Huis' verhuisden naarde Hembrugstraat. Het 
buurthuiswerk bloeit, de oude vertrouwde klubs en vele nieuwe 
aktiviteiten bieden voor elk wat wils. Veel mensen en kinderen ko- 
men dagelijks in Verzet en bewijzen dat dit werk springlevend is, 
ook al vindt de gemeente dat het allemaal m inder moet.

Het jongerencentrum kreeg zijn 
eigen ruimte met Domela, en 
ook bibliotheek en Polanenthe- 
ater werden in een nieuw jasje 
gestoken, allemaal met zeer po^ 
sitieve gevolgen. Hopelijk volgt 
onze buur, 'het Spaarndam- 
merkwartier' nu ook spoedig.
Ik heb met plezier hier gewerkt. 
Ik heb met veel mensen te ma- 
ken gehad, in goede en in slech- 
te dagen, in eendrachte samen- 
werking en in konflikten. In de 
Spaarndammerbuurt is altijd 
iets aan de hand waarvoor je je 
inzet; en als je je inzet voor iets, 
zijn er ook botsingen — vaak 
met de overheid, maar helaas 
soms ook met anderen in de 
buurt.
Maar de inzet, de strijd is altijd 
de moeite waard geweest.
Met diezelfde inzet en strijdlust 
ga ik nu in de Tweede Kamer 
voor de CPN aan het werk.

Ik w il iedereen hartelijk bedan- 
ken voor het vertrouwen, de sa- 
menwerking, en al die andere



Wijkraadvergaderingencws

18 nov. 
16 dec.

OPROER
 Dringend verzoek aan mensenا

de ٧٠٠٢ geven ؛ء zich op ™٠ 
.redaktie van deAktiekrant

4 nov. 
2 dec.

Spaarndammerkwartier

eens poepü
Zoals ٧ via krant, buurtkrant of 
clubblad heeft kunnen lezen, 
zijn we al jaren bezig om voor 
de buurt en de jeugd uit die 
buurt wat woon-, speel- en kijk- 
genot te bewerkstelligen, 
□aaronder valt ook de speeltuin 
op het Zaandammerplein. Op 
dit m om ent is die tuin niet om 
aan te zien, maar waar gebakt 
w ordt vallen spaanders.
W ij trachten voor de spelende 
jeugd en voor de korfbalvereni- 
ging Hespa die op zondag haar 
wedstrijden speelt en op de 
woensdagavonden traint, het 
speelveld zo goed mogelijk te 
houden.
Wat ons nu zo verontrust, is dat 
steeds meer mensen hun huis- 
genoot de hond uitlaten in de 
speeltuin.
Ik weet het wel, de hond kan lek- 
ker rennen, want dat heeft hij/zij 
nodig, maar.... tevens w ordt de 
behoefte in de tuin gedepo- 
neerri en dat is niet zo ftis.
Als er gekorfbald moet worden, 
zit het schoeisel van de spelers 
onder de troep; erger, vorige 
week zondag moest een klein 
kind totaal worden gereinigd.
Ik doe dan ook een beleefd 
doch zeer dringend verzoek aan 
de hondenbezitters ^ ٨١ hun lie- 
veling niet meer in de tuin uit te 
laten in het belang van de 
jeugd, de club en vooral niet te 
vergeten de volksgezondheid. 
Vertrouwend dat ٧ aan ons ver- 
zoek w ilt voldoen, danken w ij ٧ 
bij voorbaat voor uw medewer-

و ' A. Grootkerk, voorz 
ASV Het Spaarndammer- 

kwartier en 
AKC Hespa

Voor het geld hoef je het niet te 
laten, onze contributie is erg

Aspiranten en pupillen /  5,—  
per maand
Junioren /  7,—  per maand 
Senioren /  10,—  per maand 
In het winterseizoen gaan we 
van het veld over naar de Bredi- 
ussporthal. □aarin spelen we 
m.i.v. oktober met 5 teams, dus 
kom eens kijken misschien krijg 
je dan interesse, o f neem eens 
kontakt op met eerder ge- 
noemd persoon.
W ij staan ook bekend om onze 
fantastische klupfeesten, dus 
schroom niet kom eens langs 
en ga ook lekker sporten.

Bestuur HESPA

Klaverjassen
©ok is er in het kluphuis van het 
Spaarndammerkwartier een 
kaartvereniging ondergebracht, 
genaamd 'Spaarndam 71'.
Deze vereniging speelt op vrij- 
dagavond vanaf 20.00 uur ge- 
zellig klaverjassen.
De kosten bedragen /  3,50 daar 
is bij inbegrepen een paas- en 
kerstpakket die er niet om liegt. 
De bar is open tegen redelijk be- 
taalbare prijzen, er zijn ook 
snacks te verkrijgen.
Mensen die met het mes op ta- 
fel spelen zijn niet welkom want 
we w illen het gezellig houden. 
Mocht ٧ interesse hebben k»m 
dan eens langs op het Zaan- 
dammerplein.

Poep, poep en nog

geeft film
Met ingang van zondag 3 okto- 
ber gaat spe e ltu ^e re n ig in g  
S paarndam m erkw ^ie r Zaan- 
dammerplein weer prachtige 
jeugdfilm s vertonen. Je bent 
welkom lid of geen lid elke zon- 
dag om 11.00 uur. De toegang 
bedraagt /  2,—
Je kunt wat extra geld meene- 
men voor snoep of een flesje 
drinken te kopen want er zijn 
twee pauzes.
Kom naar ons kluphuis op het 
Zaandammerplein.

JUDO
M.i.v. 21/9 zijn de judolessen 
weer begonnen en w ij kunnen 
nog jongens en meisjes plaat- 
sen vanaf 7 jaar.
Voor de jongens beginnen de 
lessen op d insdag a^nd  van
19.30 to t 20.45 uur; voor de 
meisjes is dat op donderdag- 
avond van 18.30 to t 19.45 uur. 
En dan is er ٧٥٥٢ de jeugd vanaf
16 jaar nog Jiu-Jitsu, een zelf- 
verdedigingssport. Dat is voor 
de heren op dinsdagavond van 
? ٦ ٨٨  to t 22.30 uur en voor de 
dames op de donderdag, zelfde 
tijden.
٧  kunt zich op de dinsdag- of 
donderdagavond in het clubge- 
bouw op het Zaandammerplein 
opgeven bij ome Leen Bot of 
Harry Scholtens.
De kosten bedragen:
judo, /  4,50 per maand voor Ie-
den to t 17 jaar,
jiu -ji؛su, /  15,— per maand voor 
sernioren.

De Juco
'Spaarndammerkwartier'

Het Spaarndam- 
merkwartier HE- 
SPA
De korfbalvereniging HESPA 
thuishonk Zaandammerplein 
kan voor zijn vereniging nog 
wat leden gebruiken.
Zij die graag w illen korfballen, 
jongens en meisjes, dames en 
heren, neem eens kontakt op 
met de wedstrijdsecretaris w. 
Koning, Zaandammerplein 134, 
tel. 844266.
We hebben erg behoefte aan 
dames senioren (18 jaar en OU- 
der) en aan jeugd, zowel jon- 
gens als meisjes, pupillen aspi- 
ranten.

س غ^ة أ ؛ ا

lidmaatschap en betalen /  0,50, 
niet leden betalen /  2,—  op de- 
ze kaart komt wel je pasfoto. 
Nieuw is onze modelbouwclub 
voor kinderen die met elke 
goedkope auto die op afstand 
bediening is in ons gebouw kan 
rijden (wedstrijden) ook het 
bouwen van je bouwplaat kan 
natuurlijk. Dit begint ٥٨١ 19.00 
uu rt/m  20.30 uur.

Elke vereniging kan niet zonder 
zijn leden, Theresia w il ٧ als lid 
er bij hebben. Voor het gehele 
gezin is er wel wat. En dan is er 
ook nog de speeltuin zelfwaar ٧ 
kind elke dag kan spelen. Als ٧ 
lid w il worden vul dan bijge- 
voegde form ulier in en gooit die 
in de Zaanstraat 353 in de bus 
(dit geld niet voor leden).

Hftt bestuur

woensdag
19.00-20.30 uur, modelbouw 
voor kinderen onder de 15 jaar
20.30-24.00 uur, modelbouw 
voor ouderen
donderdag
12.00-17.00 uur, samen zijn van 
ouders en bejaarden (kaarten, 
biljarten)
19.00-20.30 uur, sport en spel 
voor kinderen onder de 14 jaar
20.30-23.00 uur, sport en spel 
voor ouderen vanaf 14 jaar 
vrijdag
20.00-24.00 uur, DISC© vanaf 
15jaar
zaterdag
13.00-18.00 uur, instuif ookvoor 
niet leden. Toegankelijk voor el- 
ke leeftijd.
zondag
13.00-18.00 uur, als zaterdag.

Leden die op de disco avond ko- 
٨^٨٦  on^angen een bewijs van

SEIZOEN 82/83

NIEUW!!

(n’ oude formule 
in een nieuw jasje)

HAPJE 
THEATER

؛؛؛؛•

٠ ٣ .

*

reserveren noodzakelijk! 
ook kaartverkoop voor 

de voorstelling apart

iedere donderdagavond om 21.٠٠ uur 
een niet alledaagse voorstelling 
in de intim iteit van ons vernieuwd theater 
naar keuze vooraf vanaf 19.00 uur 

een eenvoudige maaltijd  
en een drankje

all-in voor:

22,50

Bericht voor de Operette- 
liefhebbers(sters)!!! I
Op vrijdag 26 november en zaterdag 27 november a.s. komt na ja- 
ren weer terug in Amsterdam de overbekende operette:
'De Koninging van Mont Martre'
Het wordt gespeeld door de operettevereniging:
'Die Jonghe Haghesangers'; een van de oudste(bewoners) van 
het Polanentheater. □eze operettevereniging vierde op zaterdag 
2 o kt. j.l. haar 60-jarig bestaan met een feestelijke receptie in dit 
theater.
Vele bekenden uit de buurt kwamen dan ook de 60-jarige compli- 
menteren. Om nu zoveel mogelijk mensen van deze operette te 
laten genieten, hebben wi؛ voor de vrijdagavond sterk geredu- 
ceerde prijzen.
De toegangsprijs is ٧٠٠٢ de vrijdag vastgesteld op /  8,—.
٧٠٠٢ 65 plussers is de prijs echter maar /  6,— en dit geldt ook 
voor houders van een CJP-kaart-
De prijs voor de zaterdagavond is /  10,— . Hiervoor krijgt ٧ geen 
korting maar wel een gezellig bal na.
'De Koningin van Mont Martre' wordt gebracht in gebouw De 
Hoeksteen in de Jan van Galenstraat (het voormalige Marcanti). 
De Kaarten zijn te verkrijgen op de volgende adressen.
A. Sars^dt, Nassaukade 4 hs, telefoon 840827
T. V. Brakel, Marathonweg 28, telefoon 735041
c. Altelaar, Crijnssenstraat 14, telefoon 128617
w . Burger, Lucellestraat 56, telefoon 861452 en iedere dinsdag-
avond in het Polanentheater.
Wilt ٧ weer eens een ouderwets gezellige avond beleven kom 
dan naar 'De koninging van Mont Martre.

Speeltuinvereniging St. Theresia
K lu b g eb ^ w  de Koperen Pomp, Zaanstraat 353

(competitie) voor ouders
19.00-20.30 uur, sport en spel 
voor kinderen onder de 14 jaar
20.30-23.00 uur, sport en spel 
voor ouderen vanaf 14 jaar. 
dinsdag
20.00-24.00 uur. Klaverjassen 
voor jong en oud

Beste mensen,
Eindelijk is het weer zo ver. ©p 
maandag middag 30 augustus 
gaan we weer starten met di- 
versen clubactiviteiten. Het pro- 
gramma ziet er als volgt uit; 
maandag
13.00-17.00 uur, biljartclub



TERDAG 20 NOVEMBER ؛٢٦  'He- 
bron'. Hierbij w ordt u allen uit- 
genodigd om in ieder geval te 
komen kijken.
Elke woensdagmiddag van
14.00-15.30 is er KINDERKWB 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
Er w ordt veel gezongen, een 
Bijbelverhaal verteld, geknut- 
seld enz. Het is altijd erg leuk. Er 
komen elke keer zo'n 20 kinde- 
ren. Kom ook eens kijken en 
breng je vriend of vriendirî'mee. 
Het is gratis.
Élke vrijdagavond vanaf 20.00 
٧٧٢ staat 'Hebron' open voor de 
jeugd vanaf ong. 17 jaar. Naast 
het gewoon wat met elkaar klet- 
sen doen we aan tafelfenissen 
en andere spelen. Halü^rwege 
de avond houdt een v a  ons 
een Bijbelstudie. We w illen ons 
door de Bijbel de weg laten w ij- 
zen, omdat w ij geloven dat de 
Bijbel van grote betekenis is 
voor ons leven. Juist ook in de- 
ze tijd. soms bezinnen we ons 
op een aktueel onderwerp, □e 
vriendschap staat op vrijdag- 
avond hoog aangeschrven en 
niet te vergeten: we zingen 
graag. Kom eens kijken en 
maak het eens mee. Je bent van 
harte welkom.
Naast deze aktiviteiten die elke 
week plaatsvinden in 'Hebron' 
zijn er regelmatig zang-, film - of 
dia-avonden.
Wanneer ٧ meer w ilt weten 
kunt ٧ contact opnemen met: 
A. van Laar p/a 'Hebron', Pola- 
nenstraat 197, tel. 828026.

AKTIVITEITEN 
'HEBRON؟ IN

NQVFMRFR om 20.00 uur is er 
een ZANGAVOND in 'Hebron' 
n.a.v. het 40-jarig bestaan van 
het koor. Naast veel samenzang 
zal dan het 'Noorderkerkkoor 
voor ons zingen en declameren. 
Elke dinsdagmiddag van 14.00- 
16.00 ٧٧٢ is er bejaardenclub. 
Men doet er allerlei gezellige 
dingen en eenmaal per maand 
wordt er iets bijzonders georga- 
niseerd. Een paar keer per jaar 
gaat men samen uit. 
Gedurende het gehele jaar 
wordt er handwerk gemaakt 
voor de jaarlijkse BAZAR. Deze 
wordt dit jaar gehouden op ZA-

Wijkgebouw 'Hebron' ligt wat 
onopvallend tussen de huizen 
in de Polanenstraat. Wie er ech- 
ter binnen stapt ziet dat het ge- 
bouw enkele leuke zaaltjes be- 
vat waar verschillende aktivitei- 
ten plaatsvinden.
Elke maandagavond van 20.00- 
22.00 uur repeteert het 'Noor- 
derkerkkoor'. Dit koor dat on- 
langs haar40-jarig bestaan vier- 
de staat onder leiding van 
mevr. Jurrianse. Zij kunnen be- 
st nog enkele nieuwe leden, 
vooral mannen, gebruiken, 
komt ٧ eens kijken op een 
maandagavond. MAANDAG 8

Daar het ons onmogelijk is alle 
hartelijke blijken van deelne- 
m ing en vriendschap, ontvan- 
gen na het overlijden van onze 
jongste zoon,

Marco Horst 
persoonlijk te beantwoorden, 
dank ik ٧ allen langs deze weg 
zeer voor uwe woorden van 
troost en bemoediging.

□ it aller naam: 
Defam. Horst 

Zaanhof 2 6 'A'dam

Familie Berichten

Klaverjasclub Spaarndam 
vraagt (eden voor de vrijdag- 
avond<;l[[h
Zaal open om 19.00, Polanen- 
straat 174 gebouw Polanenthe- 
ater.

Thomas Gase (1908)

Marie Gase-Sahl 
(1909)

Van harte gefeliciteerd met uw  
50 jarig  huwelijksfeest.

Namens kinderen و ١٦  
kleinkinderen

Verdeling werkzaamheden onder 
de leden van het college van 
Burgemeester en Wethouders

werkzaamheden onder de Ie- 
den van het college als volgt 
vast te stellen:

Burgemeester en Wethouders 
van Amsterdam hebben in hun 
vergadering van 7 september 
besloten de verdeling van de

Wethouder mer. M. Luimstra- 
Albeda is belast met de zorg 
voor Kunstzaken; Bejaarden- 
zorg; C o^d inatie  van het Wel- 
zijnsbeleid.

Wethouder mevr. T. van den 
Klinkenberg is belast met de 
zorg voor Brandweer; Volksge- 
zondheid; Keuringsdienst van 
Waren; C o^d inatie  Vrouwene- 
mancipatie.

Wethouders drs. P. Jonker is
belast met de zorg voor Ge- 
meentebedrijven (Gemeente 
energiebedrijf, Stadsreiniging,
Gemeentewaterleidingen,
Stadsdrukkerij, Algemene Be- 
graafplaatsen en Crematoria, 
Reclamebureau, Was- en 
Schoonmaakinrichtingen, 
Abattoir, Keuringsdienst van 
slachtdieren, vlees en vleeswa- 
ren; Sociale Zaken; Coördinatie 
Milieuhygiëne, alsmede uitvoe- 
ring Hinderwet; Coördinatie 
van het beleid met betrekking 
tot de minderheidsgroepen.

Amsterdam, 21 september
198?

visie; O ndew ijs ; Verblijfsin- 
richtingen.

Wethouder R j .  Walraven is be-
last met de zorg voor Jeugdza- 
ken en Volksontwikkeling; Pen- 
sioenzaken; Personeelszaken; 
Sport en Recreatie, Badinrich- 
tingen; Werkloosheidsbestrij- 
ding.

Wethouder drs. M.B. van der 
Vlis is belast met de zorg voor 
Ruimtelijke Ordening; Verkeer 
en Vervoer; Taxizaken; Ge- 
meentevervoerbedrijf; Wegen 
(Hoofdafdeling Wegen van de 
Dienst Openbare Werken); Par- 
keren

Wethouder w . Etty is belast 
met de zorg voor Financiën; Be- 
lastingen; Meerjarenplanning 
(meerjarige begroting en meer- 
jarige investeringen); Organisa- 
tie en Efficiëncy; Automatise- 
ring; Bestuurscontacten; Be- 
stuursinformatie, inbegrepen 
Statistiek en Bestuursorganisa- 
tie, voor zover niet betrekking 
hebbende op de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur; 
Stads-Kredietbank voor roeren- 
de zaken; Verzekeringszaken

De Burgemeester is belast met 
de zorg voor Politie; Bescher- 
ming Bevolking; Archiefdienst; 
Bevolkingsregister, Burgerlijke 
Stand, Verkiezingen, Militaire 
Zaken; Bestuursorganisatie, 
voor zover betreft de zaken sa- 
menhangende met de reorgani- 
satie van het binnenlands be- 
stuur; Agglomeratievraagstuk- 
ken; Voorlichting; Coördinatie 
van de internationale contacten 
en externe betrekkingen.

Wethouders drs. E. Heerma is
belast met de zorg voor Econo- 
mische Zaken inbegrepen win- 
kelsluiting, Gemeentelijk Ha- 
venbedrijf en Luchthavenaan- 
geleden en Marktwezen; Open- 
bare Werken (exclusief Hoofd- 
afdeling Wegen van de Dienst 
Openbare Werken) en Monu- 
mentenzorg.

Wethouder j .  L. N. Schaefer is
belast met de zorg voor de 
Coördinatie Stadsvernieuwing; 
Grondzaken; Volkshuisvesting 
en Bouw- en Woningtoezicht 
(zonder uitvoering Hinderwet).

Wethouder mr.drs. G. j .  Wolf- 
fensperger is belast met de zorg 
voor Herhuisvesting; Juridis- 
che Zaken; Lokale radio en tele-

Onderstaande tekst geeft de Marokkaanse buurtbewoners infor- 
matie over de aanwezigheid van Arabische boeken in de bibli- 
otheek.
Ook in andere talen zijn er boeken aanwezig: Spaans, Portugees, 
¥ougoslav؛sch, italiaans en Turks. Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen.
De bibliotheek is open op:
ma: 14.00—  17.30 ٧٧٢, 19.00 - 21.00 uur
woensd.: 10.00 —  12.30 uur, 14.00 — 17.30 uur
vrijdag: 11.00 —  15.30 uur, 19.00 — 21.00 uur
zaterdag: 11.00 — 15.30 ٧٧٢
kosten: voor kinderen to t en met 17 jaar gratis.
Voor 18-65 jaar: /  12,50 per jaar, /  78 —  per half jaar.
Voor 65 jaar en oude: /  7,— per jaar, 4,50 م  per half jaar.

ى ا ي ن سكا د ا ح ا سب د ت ن م هونا وا بمربور ا ا ل ن م ب وا ربق ل ر ع ل

ي م ل ا ن ط ن ا ئ ي م و م ي إ ل م ا ا ل ؛ م ن ئ ل ا خ ل ط ا ا ربق ل  

ا خ ي ن ي ن ل « ا ث ل ا ب ر م ل ا ي ا و ح ما ا ل د ن ف ت ظ ق ب س ت ك  

ق ب ل ل ن ا ل ي ب م حول ل ع مرا و ل ض خت ا فق م ب ك ل ا وا ر ل ن م ر ل  

س م ا و و ي ف عد فصا د م سو ن د ي ي د ج م ها ت ب ا ت ك ل  

ك الن ا ل ت م ه ا ت ب ت ك م ب ل ت ل ك و ع م-وا ح ل ض خت ا فن م م ا ا ت ن خ ل ري  

ب ١ ط ن قصص غ زا-ممين ؛ ا لمحق ا ء ل ربي ؤ وقمص ع جع ر ب”ير ش ن ك

م إ ي د ع ت ل ل ي ا مدبغد ا -وثمامم؛ل ا وا ت ث ي ل و ه ٤٢ عا ت اءوسومي ن  
ب م ا حون كت ش وا د م ا ومحتى ا ر دا عن ب وك د م في ل  

ث خا وا ب-يرو ا .ا صن ل ا وا ل ص ب د ى وا ب ل ت ي د و حن ن ا ت ذ ما ح  
ه ا جت ع ا ش ب ا ط ق ا ل ي ب ر ع ت ح ا الن ا د ل  

ا ف - ح لل ى ظ و م ها عل ب ا ن ت ك ب ل جل ب و ت د جد ك ن ة ي م ن ا ورى ر لص ا ف

. ا م ل ن س ا ك م ل ب ا ص ل ن ا ص ص ا و ا ك م ق ل ويل '

ت ا ا ت ال د ا ل د ب ع ع رس ا ل جي د ت ا ا ل فا لخل ا و ن م د ل ى رب مما ا عل ل مدف  

ق ا ب ت ك م ب ل جل ب ول ت ة ك د ي د ن ج ع مهدا م ى ا ب د ض م ق ن ث ي ي ع ت  

ي مشرف رب ر من م ل ى ل ل ا هذا عل م م ث و ح ا المكا ا وب ب موجودء ا ت ن ل  

ا ذ ه كا ا ص لمرجو فا ل م ذ ا ن ل ن ل ن ي و غب ر ق ا ل ست-عما ا ي ب ش ن ا و

ا د د ب ر ا ي ل ا ودروط س جي س ت مي ل :  

ش ء ، ا م ى ا ء ة ا ني ذ خودد قتا،و0 نن— 6و ل ن ر  
ل ?٠٧٧ ك دة خو ا ض ل

ال ل أد ء ز ى ل ل ت ن ح ا ظ ٦7 س م ع ت س ا ب ا ل ف ت ك م جا ،ل ى م ن  

د ج ن د ل د ي ع ب  I ن ك م ا ا ب غ ت خ ا ط ل ا ب ث ال ئ ب ت ك ع ا — ا ل ي ن ب ك ع ي و

ر ا ا ي ل د م ش <س ل و ط ن خر آ ت ك ع ا ن ا ي ق دى ي ة شريب ر ي غ م
وا ن ة ن د ب ت ك م ل هوت ا

l a H M É s r i
ج' 1 ٦١ 'و آء1 ت

AANMELDING
؟ .K. Speeltuinvereniging St. Theresia 

Sekr. Zaanstraat t/o  nr. 333 
(clubgebouw de Koperen Pomp)

ondergetekende  
adres  
aantal kinderen  
wenst

1e. donateur te worden (minimum bijdrage 15 م ,—  per jaar)
2e. met zijn kinderen lid te worden (lidmaatschap /  24,—  per jaar 
of /  12,—  per half jaar) van de speeltuinvereniging St. Theresia. 
De gelden dienen overgemaakt te worden op postigrorekening 
٨٢. 5010615.

geboortedatum
kinderen onder de 14 jaar 
Vnnrnaam

Amsterdam, datum

h a n d te k e ^n ^
(s.v.p. duidelijk met blokletters invullen).
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ذ و ١ ه ه ر ل ى ص ل ط ع ل ت م ك ن ١ ي ج ي خ  ل
ق ض ع ال ط أ ' ث ل ى ا ل ة ا م ا س ل ا

ف ١ ت ٠ ١٠ أ ص ن ر ول ؛ ى أ ح ل  أ
ن ن ف ا م د ن س  ا

ن ه م م ش ا س م ل ة ا ب ا ف ل  ابممممنءوال أ

إ أ ذ لءكر;كامه و أ ن و _ ا ؛ و د ت ل ة ا ف  ا

م ك م ل ع ت ذ و ك ك ل ش ن ١ ا د ت ل  روس ا
د ١ ح ا و و ل د ه ل و ي و ة خ س م ن خ

ا ت ش ذ ٠ م ه م ۵ و م و ر د ل ى ء ئ د ت س

grueperı ؛uuvöiıytJMOKmufc ٠٠١١ uenaıvö ١٨١١؛ I IJU هراا¥ (L^C(IIICIIIII
mensen die ٧٠٠٢ aandacht gaan besteden aan aktiviteiten ٧٠٠٢^١

e tijd hebben.؛noodgedw©ngen vee( v ri 
Voor werklozen en arbeidsongeschikten wordt daarom onder 

-meer gezocht naar goedkope aktiviteiten, die overdag plaatsvin

:liggen mappen met informatie over «□ R U S S E N ٢£

dans/muziek
toneeL/grime
akrobatiek

keramiek
beeldhouwen
houtsneden

modelbouw 
doe 't zelf 
sterrenkunde

tekenen/schilderen 
fotografie/film/video 
grafische technieken

nederiands voor 
buitenlanders 
buitenlandse talen

naaien
weven
ontwerpen

koken
vegetarisch
buiteniands

yoga/meditatie 
t'ai chi 
astrologie

de n  k o r te r  d u re n .
□e ambtelijke projektgroep en 
het AKZ zijn van mening dat 
hier gekozen kan worden voor 
verbouwing. £ ٢ is al zoveel 
nieuwbouw in onze buurt geko- 
men en er zijn veel mensen die 
veel waarde hechten aan oude 
pakhuizen. Vaak bepalen ze het 
gezicht van de buurt. W ij drin- 
gen er bij de gemeente op aan 
zo snel mogelijk met de verbou- 
w ing te beginnen en deze WO- 
ningen dan toe te wijzen aan 
jonge urgenten uit de Zeehel- 
den- en Spaarndammerbuurt. 
©ok de ambtelijke projektgroep 
g؟ eft de voorkeur aan verbou- 
wing.
Daar de gemeente nog steeds 
geen eigenaar is van het pand 
praten we dus over mogelijkhe- 
den die nog niet 100% zeker 
zijn, op dit moment zijn er on- 
derhandelingen gaande.
Er zal dan ook inspraak gegeven 
moeten worden aan e.v.t. toe- 
komstige bewoners en er zal 
ook van hun gevraagd worden 
om mee te gaan denken in een 
ontwerpteam. Als het pakhuis 
verbouwd is gaat het de volgen-

Plannen voor v e r b o u w !  
aan de Zoutkeetsgrach 
Voorgeschiedenis en hl 
zaken
In 1977 verzocht de toenmalige ( 
landsche beton Maatschappij b.v. 
gen vernemen wat de bebouwin 
betreffende percelen Zoutkeetsg^
Na overleg binnen de apg Spa-Z^ 
woordiging van de buurt is door 
wikkeling een globaal stedebou^ 
opgesteld, dat het maximaal te rd 
In verband met de slechte bezonningssituatie van de achter het 
gebouw aan de Barentszstraat gelegen woningen was dit bouw- 
volume aanzienlijk gereduceerd t.o.v. het bouwvolume van het 
bestaande pakhuis, □it stedebouwkundig p.v.e. is inmiddels ver- 
werkt in het konsept-bestemmingsplan Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt.
Van verdere bouwplannen is daarna niets meer vernomen. Het 
pand werd verkocht aan s ^ b o u w  b.v. Eindhoven. In 1981 werd er 
door het Gemeentelijk Grondbedrijf een globale grondexploitatie- 
opzet gemaakt om de mogelijkheden van sloop en vervangende 
nieuwbouw te onderzoeken, ©p basis van de door het Grond- 
bedrijf getaxeerde vewervings- en ontruimingskosten bleek een 
kostendekkende grondexploitatie voor sloop en nieuwbouw mo- 
gelijk (middels toepassing van de 80%- en lokatiesubsidie). Het 
pand bleek echter voor het geraamde bedrag niet te verwerven.

De hierin opgenomen exploita- 
tieopzet geeft aan, dat de groep 
voor realisering van hun plan- 
nen nog een door henzelf ge- 
raamd tekort van /  575.000,— 
zou moeten zien te dekken. Mo- 
menteel zoekt deze groep naar 
mogelijkheden om dit tekort te 
dekken d.m.v. subsidies, lagere 
aankoopprijs en kombinatie 
aankoop/verbouwing, ©mtrent 
het globale plan van de groep 
moet opgemerkt worden, dat 
het uitgaat van het bestaande

In de loop van 1981 bleek ook 
een groep jongeren in dit pand 
geïnteresseerd. Zij beoogden 
aankoop en verbouw van het 
pand t.b.v. koop(atelier)wonin- 
gen, en trachtten via kontakten 
met de apg Spa-Zee en de buur- 
torganisatie AKZ een beter zicht 
te krijgen op de haalbaarheid 
van hun plannen. Het op 10-3- 
81 in het Woonoverleg ver- 
spreide boekje gemaakt door 
deze groep biedt meer inzicht in 
hun plannen.

Nieuws van de ?؛raat, Roggeveenstraat 12, tel. 247589.
Het n ie u ^ ؟  seizoen in buurtcentrum De Piraat is weer begonnen. 
He؛ werd feestelike geopend, met een geslaagde dansavond op 
zaterdag 11 september, met medewerking van de band 'Count Se- 
^en'. ©verdag waren veel buurtbewoners, vrijw illig(st)ers en me- 
d e ^ ؟ rk(st)ers al in touw  geweest rond de openin^van 'De Zout- 
pot'. Veel mensen gingen 'even kijken', maar gingen pas in de late 
uurtjes weer naar huis...
We willen enkele activiteiten noemen voor volwassenen, waar u 
zich nog voor aan kunt melden:
—  De naaikursus, op dinsdagochtend van 10.00 uu rto t 11.30 uur. 
het kost /  20,— per maand.
— Bloemschikken, op woensdagochtend van 10.00 u u rto t 11.30 
uur. Het kost /  20,— per maand, exclusief materiaal.
— J z z -g ^ n a s t!e k , op maandagavond van 20.00 u u rto t 21.00 
uur. Het kost 40 م ,—  voor 10 lessen.

Verder w il een aantal buurtbe- 
woners starten met FRANSE 
LES voor beginners. Er is al een 
lerares, en het tijdstip is vastge- 
steld op op w oensdagaond 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Het 
gaat /  40,— voor 10 lessen kos- 
ten.
Er zijn nog enkele deelnemers 
of deelneemsters nodig, mis- 
schien iets voor ٧ ? Laat het ons 
weten!
De ENGELSE LES voor begin- 
٨؟ ^  is nog niet begonnen, om- 

dat er te weinig aanmeldingen 
zijn tot nu toe. Heeft ٧ belaag- 
stelling, geeft ٧ zich dan op!

Wist u verder dat....
— er iedere tweede donder- 
dagmiddag in de maand R©M- 
MELMARKT is in De Piraat? ٧ »" 
14.00 uur to t 16.00 uur. De 
eerstvolgende keer is op 11 no-

7
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UITGAVE VAN HET AKTIEIOMITEE ZEEHELDENBUURT
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Vergaderadres: 't Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel: 247589.

H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat 12Secretariaat:G. 
Tel: 254664

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt'
ل . Eerdhyzen, Barentszstraat 256

I Er was eens...
Nog nooit in zijn tienjarig leven- 
tje had Pieter Glaszulke prettige 
dagen beleefd als in de drie we- 
ken die hij tijdens de zomerva- 
kantie van het jaar 1898 bij zijn 
grootvader en diens tweede 
vrouw  mocht doorbrengen. 
Zijn vader had die uitnodiging 
eerst bijna afgezegd.
'Wat 'moet die jöón daar doen', 
gromde hij tegen zijn vrouw.
'Ik heb nog de hande vol werk 
en ken 'm hier dus best gebrui- 
ke en daar loopt ie al die tijd  
maar zo'n beetje te lanterfan-

'Je moet niet zo dwars weze', 
wees moeder Glas hem toen 
kortaf terecht. 'M ijn vader w il 
d it nou eenmaal graag. Onze 
Pieter is naar hem vernoemd en 
jij weet ook wel dat de oude 

٨^٨١  een beetje naamziek is. Rij 
zal het daar heel plezierig heb-

'Bij die schoolmatres?' sneerde 
vader Glas ongelovig. 'Krek. Bij 
die schoolmatres,' ging zijn 
vrouw  er tegenin, '□at mens 
heb voor ' ٢ trouwen jarelang 
voor de klas staan en ken dus 
vast best met kindere omgaan, 
al is Pieter dan wat ouwer as het 
soort dat zij onderwijze moest. 
En dat werk van jou komt even- 
goed wel aan kant.'
Toen had vader maar niets 
meer gezegd. Roe onverzette- 
lijk hij anders ook was, tegen 
moeder Dientje kon hij niet op...

Sport/spelinstuif 
voor ex-hartpatiënten
Ook een werkshop waar de 
deelnemers terdege ervaren 
dat het menselijk bewegen in 
sport en spel vruchten afwerpt. 
He، plezier straalt er af.
Wie nog niet meedoet raden w ij 
aan eens te gaan kijken. Ook uw 
arts weet van deze aktiviteit af. 
Voora lle  leeftijden.

Zelfverdediging
Niemand weet wat het is als hij 
het nooit ervaren heeft. Een 
deskundige van een bekende 
school in de buurt brengt ٧ bij.
—  Een stukje zelfvertrouwen
—  Een stukje konditie
—  Een brok plezier.
Denk niet meteen aan Kong-Fu, 
maar dames kom gewoon eens 
kijken wat het is, de heren mo- 
gen er ook bij w ordt zojuist 
meegedeeld.

ه• ٧٧٧! امامحرد ة ( ا ا

8-1.6jaar
jeugd
jeugd

3-12jaar/12-17jaar

Tel: 265914
ه؛ا ,ا ث، ه ، رذاا ر را تااا الا-نحا.رارا اا رارا.

lende diensten 
1 4 . 0 ه0-16.ه  Jeugdsportinstuif

16 . 1 8.00- ه ه  B a k tb a ll- in s tru k tie  voor:
18.00-19.00 Korfbalinstruktie

uay؛<vv،jcii

donderdag 1000-12.00
10.00-12.00

Koers/Kegelbalspelplezier voor bejaarden 
Konditiegymnastiek

bejaarden
dames

vrijdag 19.00 20.30 
19.00-20.30

Basketball-voetbal, Tafeltennis 
Badminton 2 banen

iedereen
iedereen

zaterdag 10.00-12.00 Jeugdsportinstuif 8-16jaar
zondag 10.00-12.00 Konditietrainen en sport/spel Gezin

TRIMMEN IS GOED VOOR ٧

 SLOGAN VAN DÉ؛
Je schiet toch in c 
kijkt naar zo'n luti
Nog meer vragen? Kom langs bij 
dat de prijs een lachertje is want 

.zijn /  2,50 per keer

Zo begint één van de 1500 boe- 
ken, die ٧ kunt vinden in de 
Openbare Bibliotheek De Zout- 
pot op het Zoutkeetsplein no. 4. 
٧  kunt de boeken mee naar 
huis nemen. ٧  kunt ook hier 
een uurtje komen lezen of foto's 
bekijken. W ij hebben bijna 60 
verschillende tijdschriften.
Tot ziens op dinsdagmorgen 
van 9-12 uur of op vrijdagm id- 
dag van 2-5 uur.

Gemma Buys-Voorendt 
Bibliotheekwerkster

der dat we het wisten, is het 
openslaande keukenraam ver- 
vangen door een gesloten 
raam. Er is wel een bovenlichtje 
en een balkondeur in de keu- 
ken, maar toch klopt het niet 
met de tekening.
De kamers, keuken, douche en 
't balkon zijn prachtig. Het enige 
kleine nadeel van deze woning 
is, dat er aan de achterkant geen 
vensterbanken zijn, zodat ra- 
men lappen erg lastig is. Nu 
heb ik een magneetspons ge- 
kocht.
De verhoudingen op de trap zijn 
goed. De huizen zijn ook niet ge- 
horig. We hebben ook Suri- 
naamse gezinnen hier, en het 
gaat uitstekend met elkaar. Ook 
de RAT-eenheden voor jonge- 
renhuisvesting geven gelukkig 
geen enkel probleem. ٧٢١٠٢ 
geen goud ter wereld willen we 
١١١٠٢ meer weg.'
We wensen alle nieuwbouwbe- 
woners nogmaals van harte ge- 
luk met hun nieuwe woning. 
Sociale woningbouw  aan een 
gracht; een verworvenheid 
voor de buurt, die niet vanzelf 
to t stand gekomen is.

De sportleiders(sters) zijn geen 
trainers want ze schrijven geen 
schema's voor (wel bij de Fit- 
ness-krachtsport).
Wel adviseren ze de buurtgeno- 
ten alles op BEWEEG GEBIED. 
In de gemeentelijke sportakko- 
modaties lopen ا / م م س ا  rond 
die weten wat de Amsterdam- 
mers willen.

Sportworkshops
Moeilijk te verteren maar 
makkelijk te begrijpen.

fonditietraining
Je leert in deze shop hoever je 
zelf met je body kan gaan spier-

Bredius - Zaanstraat 353 Amsterdam Tel: 84.71.72

Rekreatie is meer dan alleen maar een 
bal gooien of een tennisracket hanteren

Als entourage een muziekje op 
de achtergrond en een bak kof- 
fie in de kantine.
En je werkt aan je body, de een 
w il wat afslanken de ander w il 
zijn longkapaciteit verhogen 
met meer m 3 lucht.
En voor lui die het nog niet we- 
ten; je bent vrij om te komen, je 
betaalt per keer, er bestaat geen 
enkele binding, dus geen klup- 
verband.
Wat de bezoekers(sters) verlan- 
gend w ordt op ingespeeld.

Bredius is jullie sporthal 
De sportleiders zijn jullie 
adviseurs

De buurtbewoners die al spor- 
ten in Bredius weten waarover 
we praten. De bal of het racket 
is HET middel om een oergezel- 
lige dag of avond door te bren-

Samen een balletje gooien, of 
een shuttel door de lucht dirige- 
ren, je lekker inspannend ont- 
spannen.
Weg met die stresstoestanden 
van het dagelijks werk, weg ook 
met de verveling als je geen 
werk hebt, ONTSPAN JE.

Leer je verveling verdrij- 
ven in onze sportworks- 
hops

Een Artoteek bij het Westerpark — Kunst in 
de GEB-Gebouwen ٠٠
Sinds mei van dit jaar vindt er een overleg plaats tussen de Staats- 
liedenbuurt, Spaarndammerbuurt en in mindere mate Gouden 
Real, Bos &  ^ m m e r  en de ambtelijke projektgroep Westerpark 
Overbrakerpolder over de uitbreiding van het Westerpark en de 
herbestemming van GEB-gebouwen.
Die gebouwen zijn bestemd voor sociaal-culturele doeleinden. 
Roewel het nog wel enkele jaren duurt voor deze gebouwen leeg 
komen, zijn er momenteel initiatieven op de volgende onderwer- 
pen: kinderopvang, artoteek, vrouwenprojekt, een algemeen SO- 
ciaal-culturele ruimte voor 5 600 ف personen, een sporthal, atelier- 
ruimte voor kunstenaars, en voor een klein gedeelte van die ge- 
bouwen, woongroepen.

WEEKREIS VALKENBURG

Van groot belang is echter ook 
dat er nog andere aktiviteiten in 
hflt nark fin in He nehnuwen

Zo is er dus ook een groep van 
mensen die hier een artoteek
?rmrlnn wwillpn wggtinpn Fpn ar-

Het balkon aan de gracht is heel 
ruim — er staan mooie bloem- 
bakken op. In het trappenhuis 
hangen planten en een poster. 
Je kan zien, dat de bewoners er 
plezier in hebben. 'We kunnen 
hier zelfs hanen horen kraaien'. 
Zijn er geen minpunten, bij al 
deze lof? Na enig nadenken: 
'Het gangetje is wel erg donker, 
en op 't balkon blijft water 
staan. We hopen wel van harte, 
dat de huursubsidie onaange- 
tast blijft, bij alle bezuinigingen. 
Als die zou verdwijnen, dan 
w ordt 't wel moeilijk. Desnoods 
zouden we dan een slaapkamer 
verhuren aan een student. 
Want we willen hier nooit meer 
weg.'

M evr.ل . Busch-Schouten komt 
uit de particuliere sektor. Ba- 
rentszstraat.
'We hebben wel enigszins in- 
vloed kunnen hebben als toe- 
komstige bewoner. Alleen sta je 
dan tóch weer voor verrassin- 
gen. Het door ons uitgezóchte 
beige graniet van de douche- 
vloer werd gewoon grijs van- 
wege de lagere kosten. En zon-

De fam ilie R ل. . Dijk komt van 
een heel slechte, vochtige WO- 
ning van de particuliere sector 
Houtmankade / hoek van Die- 
menstraat. Ze zijn enorm blij 
met hun nieuwe ruime drieka- 
merwoning.
'We moesten eerst wennen aan 
die stilte —  in ons oude huis 
was altijd veel verkeerslawaai. 
Het uitzicht over de gracht is 
heel mooi, en we zien van het 
balkon zelfs het IJ. Onze indruk 
is, dat de woningen goed zijn 
gebouwd. Prima,, dat we dub- 
bele beglazing hebben. Het is 
bij ons veel mooier dan in Al- 
mere, daar hebben ze alles w it 
in de keukens. Wij kozen met el- 
kaar voor mooie beige tegels en 
kastjes. De binnentuin lijkt heel 
mooi te worden. De sierbestra- 
ting ligt er al, er zijn zonnebloe- 
men, struikjes, vaste planten en 
bloeiende rozen. Geen enkele 
overlast in de tuin van honden 
to t nu toe gelukkig. De schut- 
ting is nog wel kaal. We hebben 
nog niet veel mensen in de zon 
op de bankjes gezien; wel veel 
spelende kinderen. Het beloof- 
de prieel is er nog niet'.

Buurtbewoners blij met 
bouw aan gracht
Het AKZ ging eens praten met twee Zeeheldenbuurtbewoners, 
die sinds deze zomer in een nieuwbouwwoning aan de Zoutkeets- 
gracht wonen.
Allebei waren ze ook betrokken bij het bouwteam als toekomst be- 
woner. Ze hebben daardoor vanaf het allereerste begin meege- 
praat over grote en kleine zaken, zoals keuze tuinarchiteta, kleur 
tegels, enz.

٢


