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□e drie belangrijkste proble- 
men z^n:
— dat klassen groter worden; 

de kinderen krijgen minder 
aandacht;

— dat klassen samengevoegd 
worden; dan w ordt het voor 
de Nederlandse en buiten- 
landse kinderen bijvoor- 
beeld nog moeilijker;

— dat van allerlei vernieuwin- 
gen geen sprake meer kan 
zijn!

En deze zijn ju ist hard nodig. 
Het werken op de scholen 
wordt steeds zwaarder.
Maar de werkgroep zal toch 
steeds moeten blijven strijden 
voor goed onderwijs.

IWAT IS HETSCHOLENPROJEKT?'
Maar daar heeft niet iedereen tijd voor of zin in, vandaar deze Oude- 
raktiekrant om ٧ toch een beetje kijk te geven op wat de kinderen 
doen.

Wat doen we?
Regelmatig zien we in onze buurt schoolklassen lopen; ze zijn op 
weg naar buurthuis of bibliotheek.
Van 21 februari tot 1 april zijn alle schoolklassen bezig met het on- 
derwerp 'vrije tijd'. In de bibliotheek lezen ze daar boeken over en in 
het buurthuis kunnen ze o.a. ervaren w atje  allemaal met je vrije tijd 
kunt doen.
In onze buurt bestaat deze samenwerking (genoemd het scholen- 
projekt) nua l12  jaar. Dit is natuurlijk in de loop der jaren steeds ver- 
der ontwikkeld en uitgebouwd.
Eens per jaar werken alle scholen gedurende dezelfde periode aan 
één onderwerp, wat dus dit jaar 'vrije tijd ' is.

Wie werken mee?
Alle kleuter- en lagere scholen, ieder op zijn eigen wijze (Hebron-, 
Paulus-, Elisabeth-, Spaarndammerschool, Veulens en het Roer.), 
buurthuizen Verzet en de Piraat, bibliotheek Spaarndammerstraat, 
de ouderwerkgroep en het ABC (deze afkorting staat voor Advies 
en Begeleidingscentrum en zij helpt de scholen manieren te beden- 
ken om het onderwijs beter aan te pakken en helpt met kinderen die 
wat moeilijk leren).
In de ouderwerkgroep zitten ouders van verschillende scholen. Wij 
bestaan nu v ijfjaa r en hebben steeds naar aanleiding van het geza- 
menlijk projekt aktiviteiten georganiseerd zoals een tentoonstel- 
ling, film , poppenkast, speelstraat, bingo, □ it jaar hebben w ij deze 
ouderaktiekrant gemaakt. W ij vonden het leuk om allerlei verschil- 
lende mensen, die op wat voor manier dan ook met het scholen- 
projekt te maken hebben, aan het woord te laten.

Waarom scholenprojekt?
Voor deze vraag stapten we naar F e r^  Beetstra, voorzitter van de 
werkgroep onderwijsverbetering.

betrokken te zijn!

En de buitenlandse 
kinderen?
Naast het Scholenprojekt moe- 
ten er meer dingen voor ze zijn. 
Er zijn helaas nog geen buiten- 
landse leerkrachten op alle 
scholen. Als deze leerkrachten 
er komen, dan zouden ze goed 
met de andere leerkrachten 
moeten overleggen. Zo moet 
dat toch zijn effekt hebben op 
de kinderen. Ook deze kinderen 
moeten zich staande kunnen 
houden in deze maatschappij.

Er staan nogal wat 
bezuinigingen voor 
de deur. Wat gaat 
dat betekenen o.a. 
ook voor het s€ho- 
lenprojekt?

school, □aar zochten ze men- 
sen voor in de oudercommis- 
sie. Iemand die ik kende, wilde 
niet alleen gaan, dus gingen we 
samen. Na een half jaar was hij 
echter verhuisd en zat ik er nog 
in. Op een gegeven moment 
werd ik voorzitter. Om aktie te 
voeren was het belangrijk dat 
verschillende scholen bij elkaar 
kwamen. Zo ontstond de werk- 
groep onderwijsverbetering. 
Een groep van ongeveer 25 
mensen (ouders, leerkrachten, 
gemeenteambtenaren, ABC en 
VREK, enz.). Van deze groep 
werd ik voorzitter en ben dat nu 
nog.

De ouders: boe zijn 
die bij het onderwijs 
betrokken?
Ouders zijn te weinig betrokken 
bij het onderwijs. Belangrijk is 
of ouders de kansen krijgen om

Wat is het Scholenprojekt? Wat gebeurt er met de schoolkinderen 
in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt?
Het antwoord op deze vragen vindt ٧ hieronder. Wij vinden het be- 
langrijk dat iedereen weet wat er op de scholen gedaan wordt, □at 
is nogal wat anders dan vroeger bij ٧ op school.
De beste manier om er achter te komen is natuurlijk gewoon een 
keertje meedoen, zoals verschillende ouders al gedaan hebben.

Vraaggesprek met Fer^ Beetstra

■Henk S€heepers ABC-schoolbegeleider ■
Henk werkt vanaf het najaar 1974 met het scholenproject en daarbij 
w il hij 2 dingen duidelijk onderscheiden. Ten eerste het scholen- 
project, dat is een onderlinge samenwerking van een school met 
een instelling. Ten tweede het gezamenlijk project, dat zijn alle 
scholen en instellingen bij elkaar, die aan één project werken.
Het ABC (= begeleidingsdienst) heeft altijd de organisatie op zich 
genomen ٠٨١ te stimuleren, dat de samenwerking beter geregeld 
wordt en heeft nagedacht over de inhoud van de projecten. De taak 
van het ABC is het ervoor zorgen dat de school de leerstof richt op 
het project en het groepswerk te stimuleren. Het ABC heeft ook de 
didactische kant van het project bedacht en hoe een project ineen 
wordt gezet. Gestimuleerd is de samenwerking met de ouders, 
door klasse-avonden en koffieuurtjes.

WAAROM IS ER DESTIJDS MET HET 
SCH£)؛ ENPROJEKT GESTART?
Het onderwijs is niet aangepast aan hedendaagse dingen, bijvoor- 
beeld hulp bij het bepalen van de toekomstrichting van kinderen. 
Het werken in kleinere groepen in plaats van klassikaal vinden wij 
ook erg belangrijk.
□e samenwerking met buurthuis en bibliotheek geeft kinderen 
meer inzicht in wat er in de buurt te doen is. Het gaat er tenslotte 
om dat kinderen een plek vinden in deze maatschappij en deze Ie- 
ren kennen, □e Werkgroep Onderwijsverbetering heeft het ont- 
staan van het scholenprojekt erg gestimuleerd.

door het taalprobleem. Er zijn 
een heleboel gebruiken en ge- 
woonten, die voor een buiten- 
lands kind vreemd zijn en die 
door nederlandse kinderen nor- 
maal bevonden worden. 
Moeilijk is het ook voor de leer- 
krachten ٥٨١ extra aandacht te 
besteden aan de buitenlandse 
kinderen, omdat dit veel tijd en 
kennis kost. □e leerkracht is de 
hele dag dan bezig zich te reali- 
seren of het buitenlandse kind 
de dingen begrijpt en daarbij 
het kind voldoende te motive- 
ren. □aarom is de hulp ingeroe- 
pen van de buurtprojectgroep 
van n.n.t. □eze proberen erva- 
ringen van het 'vlakbijproject' 
uit te zaaien.
En dat het onderwijs beter toe- 
gankelijk is geworden door de 
projecten ligt aan de leerkrach-
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dende dienst merkte je hoe de 
scholen ervaringen uitwissel- 
den.
□e buitenlandse kinderen wa- 
ren duidelijk betrokken bij de 
projecten, hoewel dit nog dage- 
lijks een probleem vorm t om dit 
goed te doen. Het is moeilijk om 
een goede manier te vinden

Het leukste vond Henk de 'grote 
vergadering', waar alle mede- 
werkers bijeen waren. Iedereen 
vertelde hoe men aan het 
was en hoe men werkte aan de 
betrokkenheid van de buiten- 
landse kinderen en op welke 
manier zij de buitenlandse kin- 
deren begeleidden. Als begelei-

kinderen veel meer betrokken; 
de kinderen staan centraal en 
niet de leerkracht. De werk- 
^roep bestaat nu al ongeveer 12 
jaar.

Hoe ben jij hierbij be- 
trokken geraakt?
Dat is eigenlijk wel grappig. Ik 
had kinderen op de Hudson-

Wat is de werkgroep 
onderwijsverbete- 
ring precies?
Dat is een groep van ouders en 
leerkrachten, die zich in eerste 
instantie beijverden voor veran- 
dering van schoolgebouwen en 
ook voor verandering van het 
klassikaal onderwijs. In hetwer- 
ken met groepen zijn namenlijk
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Nel werkt او sinds 1971 ١٦٦̂  ̂het scholenproject mee, dus zo'n jaar of 
12. Ze vindt het prettig om te doen en ٧^٨  de vele projecten weet ze 
de volgende ٥٢  te noemen: verkeer — omgaan met elkaar — com- 
municatie — wonen.
□e leukste heeft ze 'omgaan met elkaar' gevonden, omdat ze hier- 
van het fijnste resultaat heeft. In die periode had ze een 1e of 2e 
klas. De nadrukwerd gelegd op het niet vechten en ruzie maken. Ze 
deden allerlei spelletjes en hiervan vindt ze nog het resultaat bij de 
kinderen, □e buitenlandse kinderen werden niet op een speciale 
manier bij het project betrokken, maar brachten wel spelletjes naar 
voren, die bijvoorbeeld in het thuisland werden gedaan.

Uit de vorige projecten heeft 
Nel altijd geleerd. Ze kan ٨٧ bij- 
voorbeeld uit het project 'om- 
gaan met elkaar' dingen gebrui- 
ken voor het project 'vrije tijd '. 
In het begin haalde ze veel te 
veel overhoop, waardoor er bij 
de kinderen verwarring ont- 
stond. Ze haalt nu facetten eruit 
en licht die dan toe. Het voor- 
deel hierbij is, dat er samenwer- 
king is met andere scholen. Er is 
geen sprake van een concurren- 
tiestrijd tussen de scholen. Ze 
vindt het ook fijn, dat buurtin- 
stanties bij de projecten mee- 
doen.
Op de vraag of kinderen meer 
gebruik zijn gaan maken van 
buurthuis en bibliotheek geeft 
ze het antwoord, dat ze dat 
eigenlijk niet weet, maar wel 
hoopt.
Het zou heel positief zijn, want 
je werkt altijd met dezelfde kin- 
deren. Maar of gebruik van 
buurthuis en bibliotheek verbe- 
terd is door de projecten zou ze 
niet weten. Ze denkt dat voor- 
heen de kinderen ook goed de 
weg wisten naar diverse activi- 
teiten in de buurt.

Nel denkt dat de projecten voor 
alle kinderen leuk zijn, omdat ze 
meer gemotiveerd worden om 
actief mee te doen. Als groep 
zijn de kinderen er meer bij be- 
trokken en het voordeel is dat je 
ook met het buurthuis en de bi- 
bliotheek samenwerkt. Alhoe- 
wel de samenwerking met de 
ouders wat problemen geeft, 
□oor de OWG is dit toch in de 
loop der jaren verbeterd. Ou- 
ders kan je bij een project be- 
trekken door tentoonstellingen 
te organiseren of dia's en film s 
te laten zien. Toch denkt Nel, 
dat de informatie naar de OU- 
ders toe verbeterd kan worden. 
Ze weet niet of het juist is om dit 
via de schoolkrant te doen. En 
voor een ouderavond vang je 
weinig ouders. Misschien kan 
de OWG de betrokkenheid van 
de ouders stimuleren, □e bui- 
tenlandse ouders krijg je moei- 
lijk in de school, omdat ze met 
taal- en cultuurmoeilijkheden 
zitten. Ze begrijpen de vreemde 
omgeving niet goed. Het is vol- 
gens Nel niet een kwestie van 
niet w illen maar niet durven, 
ook vanuit een religieus stand- 
punt.

gestimuleerd worden om zelf 
naar de bibliotheek te gaan. 
□oor de verbeterde contacten 
tussen buurthuis en bibliotheek 
zijn de kinderen een beter ge- 
bruik gaan maken van buurt- 
huis en bibliotheek. Roelof weet 
dit, omdat hij ook contacten 
heeft met mensen van deze in- 
stanties.
٧٠٥٢  de kinderen is de stap naar 
buurthuis en bibliotheek niet zo 
groot meer, omdat ze er ver- 
trouwd mee zijn gemaakt, zodat 
zij niet in een vreemd pakhuis 
komen, maar op een plaats die 
ze kennen, doordat ze er met 
school al zijn geweest.

de kinderen krijgen bepaalde 
dingen beter onder de knie. 
Door een kringgesprek gaan 
kinderen beter met elkaar pra- 
ten. Ook krijg je bepaalde regels 
zoals: als de een praat, houdt de 
ander zijn mond.
Op het ogenblik heeft hij een 
boek uit de bibliotheek gekozen, 
dat gericht is op het huidige 
project 'Vrije tijd '. Hij heeft het 
gelezen en er een uittreksel van 
gemaakt. Bij d it uittreksel maakt 
hij vragen en laat d it de kinde- 
ren als taak maken. Hetgeen 
voor Roelof veel voorbereidend 
werk betekent. Hierdoor hoopt 
hij, dat de kinderen nog meer

m m  GREET — LID OWG 
PAULU5L— ELIZABETHSCHOOL

met de scholen.
Op het ogenblik is de samen- 
werking in een neergaande lijn. 
Dit hangt af van de crisis in de 
maatschappij. Als je zorgen 
hebt over de toekomst, kan je in 
je schulp kruipen, maar ؛e kan 
ook steun zoeken bij elkaar. En 
met elkaar kan je aan proble- 
men werken.
Problemen op dit ogenblik zijn 
de bezuinigingsplannen voor 
het onderwijs. Door de proble- 
men is de aandacht afgeleid 
van de projecten. Leerkrachten 
moeten zich nu ook inzetten 
voor acties tegen de bezuinigin- 
gen en daarnaast ook werken 
aan het project. Ze moeten zor- 
gen, dat het op school lekker 
d ra a it en wat daarvoor allemaal
nodig is. De leerkachten moe- 
ten ervoor zorgen dat ze dat niet 
verliezen, want als je straks 35 
of 40 kinderen in de klas hebt, 
dan kan de leerkracht het scho- 
lenproject wel vergeten en het 
werken in groepen kan ook niet 
meer worden gedaan.
De samenwerking tussen leer- 
krachten en de actiegroep 
vorm t de 'noodkreetgroep', 
welke volgens Henk goed loopt. 
Zeker is het dat de kinderen 
meer gebruik zijn gaan maken 
van het buurthuis en de bibli- 
otheek. Henk vindt het jammer 
dat er geen geld is om dit nader 
te onderzoeken. Er is 4 jaar gele- 
den een onderzoek geweest 
naar het bibliotheekbezoek van 
kinderen in verband met het 
scholenproject. En het bleek 
duidelijk, dat de kinderen meer 
naar de bibliotheek gingen door 
het project. Waar geen onder- 
zoek naar is geweest, is de ver- 
betering van het gebruik van 
het buurthuis door de projec- 
><١٨
Dat de kinderen beter de weg 
zijn gaan vinden naar de ver- 
schillende activiteiten in de 
buurt is zeker. Door de projec- 
ten heb je in ieder geval duide- 
lijk gemaakt dat er een samen- 
werking is met buurthuis, bibli- 
otheek en de school. Kinderen 
pikken dit op, ze سمانح dat d it sa- 
mengaat en dat b lijft hangen bij 
de kinderen. Je bereikt ermee 
dat je kinderen verder helpt in 
hun vrije tijd, ze doen dan din- 
gen die aansluiten bij de school.

ROELOF HOFMAN — LEERKRACHT HET 
ROER — 6e KLAS

NEL ZOMER — KLAS 4 EN 6 
" SPAARNDAMMERSCHOOL

Ze vond alle projecten leuk, 
maar volgens haar slaat d it pro- 
ject niet aan, o.a. door het ge- 
hrek aan informatie van de 
scholen naar ons toe.
Het project 'Wonen en verhui- 
zen' vond ze een leuk project, 
omdat het betrekking had op- 
de buurt, vanwege de renovatie 
en ze ook enthousiasme bij de 
kinderen constateerde. De ten- 
toonstelling was ontzettend 
leuk.
Zij v indt dat alle kinderen erbij 
betrokken waren, dus er was 
geen sprake van onderscheid 
tussen nnt- en nederlandse kin-

Greet heeft 5 ja^r de OWG ge- 
daan, dus sinds de oprichting 
van de groep, waarvan 1 jaar 
voor de Elizabethschool, 2 jaar 
voor beide scholen en nu weer 
2 jaar voor de Elizabethschool.

delijk ervaringen uitgewisseld 
worden en uitleg worden gege- 
ven van het ondenwijs. Dit geldt 
ook voor de buitenlandse OU- 
ders. Het ABC heeft onlangs 
een inforamtie-avond voor bui- 
tenlandse ouders georgani-
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ten, hoe deze ermee omgaan. 
Bijvoorbeeld bij een project 
over voeding heb je als leraar 
extra kansen om het buiten- 
landse kind erbij te betrekken,

seerd van 6e-klassers over de 
schoolkeuze georganiseerd, 
waarbij een videoband in het 
Turks en Marokkaans werd ver- 
toond.
Op de vraag of er geleerd is uit 
de verschillende projecten, ant- 
woordt Henk, dat dat van 
school to t school verschilt. 
Scholen hebben wel vaardig- 
heid gekregen om projecten op 
te zetten, kringgesprekken te 
houden, boekjes te maken, te 
werken ؛٨  groepen en te wer- 
ken met woordvelden. Woord 
veld betekent één woord opsch- 
rijven, bijvoorbeeld water, wat 
in een kringgesprek onderwerp 
is. En daarbij te kijken wat er al- 
lemaal met het woord water te 
maken heeft, zoals kraan, 
zwemmen, energie.
Om het scholenproject nog 
meer te verbeteren, zou je twee 
punten kunnen noemen. Punt 
1: de betrokkenheid van de OU- 
ders. De informatie naar de OU- 
ders toe zou beter kunnen wor- 
den door gesprekken te voeren 
met de ouders over de projec- 
ten. □e onderwerpen van de 
projecten zouden meer tot 
stand moeten komen vanuit 
een wisselwerking met de OU- 
ders. Punt 2: de samenwerking

omdat eten praktisch is. Kinde- 
ren hebben iedere dag met eten 
te maken. En door een bezoek 
aan bijvoorbeeld de slager te 
brengen, hebben alle kinderen 
hun eigen inbreng bij de be- 
sprekingen in de klas. Terwijl de 
boeken op school niet altijd 
aansluiten aan alles wat leeft in 
de kinderen. De inhoud is vaak 
niet bestemd voor de buiten 
landse kinderen en soms ook 
niet voor de nederlandse kinde- 
ren. Neem bijvoorbeeld de 
boerderij. Bijna alle Amster- 
damse kinderen weten niet wat 
er op een boerderij allemaal ge- 
beurd. □oor zelf andere onder- 
werpen te kiezen, kan je op 
school wel weer aan wereldo- 
riëntatie doen, vooral in de ho- 
gere klassen.
Op de scholen heeft het ABC 
geadviseerd hoe met de ouders 
samen te werken. Met een klei- 
ne groep ouders bereik je ge- 
makkelijker andere ouders en 
door onderwerpen te nemen 
die makkelijk aanspreken. Ou- 
ders kunnen geïnformeerd wor- 
den hoe en wat de kinderen Ie- 
ren en waar de kinderen in de 
school zitten, □oor het organi- 
seren van een koffieuurtje (wat 
geen kletsuurtje is) kunnen dui-

goed kunnen volgen hebben 
hier profijt van.
Het project 'Omgaan en spelen 
met elkaar' is prima voor bui- 
tenlandse kinderen, omdat er 
toch wel enigszins sprake is van 
discriminatie. Door dit project is 
er duidelijk verbetering geko- 
men in de omgang met buiten- 
landse kinderen. Door de pro- 
jecten leren de kinderen om in 
kleine groepjes samen te wer- 
ken, waardoor de steer veran- 
derd en het contact verbeterd 
wordt.
De informatie naar de ouders 
toe over de verschillende pro- 
jecten is in het algemeen goed, 
volgens Roelof. De ouders zijn 
redelijk ingelicht over wat er 
binnen een project gebeurd. De 
informatie ging via de school- 
krant en door het organiseren 
van ouderavonden. De ouder- 
commissie is ook goed op de 
hoogte van wat er gebeurd in 
verband met de projecten. Maar 
door de zorgen van ouders, 
leerkrachten, buurthuismede- 
werkers en bibliotheekmede- 
werkers is de sfeer rondom de 
projecten slechter geworden. 
De aandacht voor projecten is 
aan het verslappen, omdat de 
omstandigheid maakt, dat de 
positie van verschillende ٨^٨١ - 
sen in het gevaar komt. Doordat 
Roelof al vele jaren meedoet 
aan verschillende projecten, 
vindt hij dat hij er veel van heeft 
geleerd. Het gaat volgens hem 
om bepaalde technieken die hij 
gebruikt, bijvoorbeeld bij een 
kringgesprek. De leerkracht en

Roelof werkt al 6 jaar mee aan het gezamenlijjk scholenproject, dus 
vanaf 1977.
In die tijd bestond er al een 3-jarige schoolcorrespondentie met een 
school in Zeeland. Zij wisselden in de brieven gegevens uit over de 
verschillende projecten. Deze schoolcorrespondentie is gebruikt in 
een gezamenlijk project en is door andere scholen overgenomen. 
Het leukste project vindt Roelof het 'Wonen en verhuizen-project'. 
Er ging toentertijd een jongen verhuizen naar een LOM-school. De 
klas had met deze jongen een interview, waarbij de ervaringen van 
de jongen op zijn nieuwe school werden uitgewisseld. En er bleek 
later dat de kinderen voor deze verhuizing van de jongen naar de 
LOM-school een beter begrip was.

Ook zijn ze met de klas naar de nut niet van een project en dit is 
Bijlmermeer gegaan en hebben moeilijk duidelijk te maken. Zij 
de flats van binnen en van bui- kunnen bijvoorbeeld geen film  
ten bekeken. volgen. De grens ligt bij de be-
Buitenlandse kinderen komen heersing van de nederlandse 
heel goed to t hun recht in de di- taal. In het kader van het 'Vrije- 
verse projecten, behalve diege- tijd-project' hebben de kinderen 
nen die weinig nederlar^ds v^n ئ ؛  K e r  de film 'Speelm e- 
spreken. Deze kinderen zijn ex- ter' bekeken. De buitenlandse 
tra ge'isoleerd. Zij begrijpen het kinderen die het een en ander



door de acties in het onderwijs. 
Ze hoopt dat wanneer iedereen 
met het project bezig is, dat al- 
les beter gaat lopen. Op de 
vraag of er meer g e b ^ ik  wordt 
gemaakt van het buurthuis 
door de projecten, antwoordt 
Malva dat het niet de bedoeling 
is om door de projecten het 
buurthuis vol te krijgen. Het kin- 
derbezoek is op het ogenblik 
goed, daarover valt niet te kla- 
gen. Wel wordt het voor de kin- 
deren makkelijker gemaakt om 
naar het buurthuis toe te gaan, 
doordat ze al eerder kennis heb- 
ben gemaakt met de medewe- 
kers van het buurthuis.
Tijdens een project kan men 
kinderen goed wijzen op het ge- 
bruik van buurthuis, bibliotheek 
en kinderboerderij, maar uit- 
eindelijk beslissen de kinderen 
zelf of ze er naar toe w illen of 
niet. Tenslotte merkt Malva nog 
op, dat het aanbeveling ver- 
dient om de kinderen wat meer 
te betrekken bij de keuze van 
een project.

werd ook gekeken hoe het is, 
wanneer kinderen de taal niet 
spreken van het land waarin ze

Met het project 'communicatie' 
zaten er ook buitenlandse kin- 
deren in de redacatie van de ac- 
tiekrant. In de krant werden on- 
derwerpen gezet, welke de kin 
deren leuk vonden en deze س أ - 
kelen werden ook vertaald, zo- 
dat de ouders van de buiten- 
landse kinderen, die geen ne- 
derlands konden lezen, ook de 
krant lezen.
 de verschillende projecten أ؛ال
heeft Malva veel geleerd, Ook 
om bijvoorbeeld snellerte orga- 
niseren. ^ ٨١ een project niet al 
te saai te maken heeft Malva ge- 
probeerd het niet al te massaal 
te maken. Wel belangrijk is een 
goede samenwerking tussen 
scholen, buurthuis, bibliotheek 
en ouders, omdat dat een goed 
vuurtje is onder een project. Fijn 
om samen te doen is een ten- 
toonstelling, aktiekrant of film . 
Op het ogenblik lijkt de aan- 
dacht voor het project verslapt

len waar ze met televisie wer- 
ken. De samenwerking met de 
klassen in het project vindt ze 
erg goed.
De buitenlandse kinderen doen 
uiteraard mee aan de projecten. 
Bij het eerste project was er- 
sprake van om een turks- of ma- 
rokkaans project te doen. Maar 
uit ervaring van andere scholen 
in het land bleek dat zo'n project 
niet aansloeg. Door het project 
'spelen en speelgoed' is men 
beter met elkaar gaan spelen en 
hebben de kinderen een beter 
begrip voor elkaar en voor de si- 
tuatie. De buitenlandse kinde- 
ren moeten namelijk niet op het 
feit gedrukt worden dat zij turk 
of marokkaan zijn. Wel hebben 
ze diverse spelletjes gespeeld, 
waarbij ze met waardeloos ma- 
teriaal werkten. Om een indruk 
te geven hoe het is om toch fijn 
te kunnen spelen, zonder speel- 
goed.
In het project 'wonen en verhui- 
zen' maakten ze vergelijking 
tussen het wonen h ierin  Neder- 
land en in Turkije of Marokko. £ ٢

de ataiekrant gewerkt in het ka- 
der van het project 'communi- 
catie'. In het project 'vrije tijd ' 
ziet ze nog niet duidelijk haar 
taak, maar dat komt wel, als het 
project eenmaal op gang geko- 
men is. Op het ogenblik doet ze 
mee aan een keuzeuur op de 
Spaarndammerschool en ver- 
der werkt ze met video op scho

Ze werkt al vanaf het begin met 
de gezamenlijke projecten en 
heeft hierin allerlei taken gehad. 
Zo heeft ze 3 jaar de OWG ge- 
leid, hetgeen ze erg fijn vond 
om te doen. Daarna is de lei- 
ding van de OWG overgeno- 
men door £ ١١٧ Driessen (geen 
fam ilie van Malva). Malva heeft 
ook met de kinderredactie van

dat hij indertijd met een andere 
jongen uit zijn klas een actie- 
krant heeft gemaakt. Hij zat dat 
jaar in de 4 klas bij juffr. Marjo- 
lein. Om de krant te maken ging 
hij vragen stellen aan de leer- 
krachten van de scholen, ook 
van de kleuterscholen. Daarbij 
werd gefilmd door een ouder 
van een kind uit zijn klas. Zij 
maakten de krant niet alleen, ze 
werden geholpen door iemand

Brahim zit al vanaf zijn kleuter- 
leeftijd op deze school. En van 
de verschillende projecten die 
er geweest zijn, kan hij zich al- 
leen het 'communicatieproject' 
herinneren. Op school heeft hij 
nog een beroepenproject ge-
daan, maar dat was niet in het 
kader van het gezamenlijke 
scholenproject.
Het communicatieproject is 
hem het beste bij gebleven, om-

aan de projecten deden. Door 
de projecten zijn de kinderen 
meer gebruik gaan maken van 
de bibliotheek. Het duidelijkste 
is dit te merken wanneer een 
klas op bezoek is geweest. De- 
volgende dag komen er toch 
weer kinderen in de bibliotheek 
terug en blijven ook terug ko- 
men.
Dit jaar heeft Hanny een ander 
bezoeken-schema samenge- 
steld, zodat iedere klas van elke 
school 3 X per jaar op bezoek 
komt. Voorheen kwamen de 
klassen van de onderbouw ge- 
middeld 5 6 ف  maal per jaar op 
bezoek, zodat de klassen van de 
bovenbouw niet aan bod kwa- 
men. Door de spreiding van de 
bezoeken komen nu alle klas- 
sen geregeld aan de beurt voor 
een bezoek. Hetgeen voor de 
kinderen betekent, dat ze vrijer 
worden om zelf naar de bibli- 
otheek te gaan en zodoende va- 
ker in aanraking komen met 
boeken.
De kinderen moeten zelf kun- 
nen bepalen wat ze leuk vinden 
om te lezen, zo zou het ook 
moeten zijn bij de keuze bij een 
onderwerp voor een project.

met de leerkrachten afspraken 
gemaakt over de benadering 
van de buitenlandse kinderen, 
omdat ze niet allemaal de ne- 
derlandse taal beheersen. Deze 
kinderen werden dan apart ge- 
nomen, door een ouder, die 
met de klas was meegekomen 
naar de bibliotheek, om met de- 
ze kinderen wat nederlandse 
woorden te leren. Maar om de 
buitenlandse kinderen het ge- 
voel te geven van erbij te horen, 
bleven de kinderen ook in de 
kring, wanneer Hanny een ver- 
haal voorlas.
In de bibliotheek zijn ook boe- 
ken in de turkse en arabische 
taal, welke door de buitenland- 
se kinderen gelezen en geleend 
kunnen worden.
De informatie over de projecten 
ging meestal gepaard met een 
soort tentoonstelling, waarvoor 
kinderboeken en informatieve 
boeken werden uitgezocht, wel- 
ke betrekking hadden op het 
project. Hiervan werd een boe- 
kenlijst gemaakt, zodat men 
w ist wat er zoal in de bibli- 
otheek over d it onderwerp aan- 
wezig was. De ouders werden 
ook meegevraagd voor een be- 
zoek aan de bibliotheek, zodat 
de ouders informatie kregen, 
wat de kinderen op de scholen

De projecten vanaf het begin 
waren: spelen en speelgoed — 
omgaan met elkaar —  wonen 
en verhuizen — communicatie
—  vrije tijd. Van deze proejcten 
vond Hanny het eerste project 
het leukste, omdat iedereen 
enthousiast was en er veel goe- 
de ideeën waren. Voor dit pro- 
ject werd veel werk verzet. Uit 
dit project is o.a. de speel-o- 
theek ontstaan, doordat de 
OWG hievoor erg actief is ge- 
weest. Hanny had in verband 
met dit project met de mede- 
werkers van de scholen een cur- 
sus 'toneelspelen' gevolgd, ge- 
leid door José van het 'VREK'. 
Deze cursus was een soort 
scholing gericht op het toneel- 
spelen. In een paar avonden 
werd gewerkt aan het toneel- 
spelen, schminken en kleding- 
maken. Dit toneelspelen heeft 
ze daarna gedaan met de kinde- 
ren, die voor een bezoek aan de 
bibliotheek kwamen. Ze vond 
dit erg leuk om in de bibliotheek 
met een groep kinderen toneel 
te spelen.
De buitenlandse kinderen zijn 
vanzelfsprekend ook b؛i de 
projecten betrokken, omdat ze 
nu eenmaal in de klassen zitten, 
die op bezoek komen in de bibli- 
otheek. Van tevoren werden er

MALVA DRIESSEN —  KINDERWERKSTER ١ 
BUURTHUIS VERZET

BRAHIM BOUZAIZA 
HEBRONSCHOOL 
5e KLAS ٦٦ JAAR

van de 'Actiekrant'. In de klas 
werden werkjes en tekeningen 
gemaakt en in de krant ge- 
plaatst. Iedereen heeft zo'n 
krant gekregen. Op school wer- 
den spelletjes gedaan fn de 
gang. Op de gan^ staat nuViog 
het bord, waarop dingen van dit 
project zitten.
Met project 'Vrije tijd ' zijn ze pas 
begonnen, dus daarover kan 
Brahim nog niet veel zeggen. 
Wel hebben de kinderen van 
zijn klas een dagboek gemaakt 
en daarin geschreven wat zij in 
hun vrije tijd doen. De oiJders 
van Brahim wisten vorig jaar 
dat hij meewerkte aan de actie- 
krant en vonden dat goed. Al- 
hoewel thuis Brahim diverse 
dingen aan zijn ouders voor- 
leest, omdat zijn vader een 
beetje en zijn moeder helemaal 
geen nederlands kunnen lezen, 
is er toch begrip voor de projec- 
{^٢١ op school.
En Brahim speelt liever buiten 
met knikkers tijdens de school- 
pauze, dan dat hij met een wild- 
vreemde zit te praten over het 
gezamenlijke scholenproject.

kinderen, vanwege de Spaarn- 
dammerstraat. Of de kinderen 
beter de weg zijn gaan vinden 
naar de activiteiten in de buurt 
door het scholenproject, vindt 
Greet afhangen van de kinde- 
ren zelf, of ze wel of niet gebruik 
m aken van de activiteiten in de 
buurt.
Voor Greet telt: Op naar de vol- 
gende vijfjaar.

deren. De scholen moeten meer 
informatie toespelen naar de 
ouders van de OWG, want dan 
kunnen zij ook beter fungeren. 
De toeloop naar het buurthuis is 
verbeterd, maar dit komt vol- 
gens haar ?>iet door het scho- 
lenproject, maar door de lig- 
ging. Kinderen kunnen des- 
noods alleen naar het buurt- 
huis. De bibliotheek is voor kin- 
deren goed, behalve voor haar

LOUKE
SCHALKWUK — 
©٧ □-□□  OWG

■  HANNY VEENENDAAL■ 
JEUGDBIBLIOTHECARESSE

Hanny werkt al sinds het begin mee aan het gezamenlijk scholen- 
project. Het is nu het vijfde jaar. Om versnippering tegen te gaan, 
hebben de scholen een project bedacht waaraan ook de buurt mee- 
werkte. Bij het eerste project 'spelen en speelgoed' zag iedereen 
het 'gezamenlijke' wel zitten, terw ijl dit met het huidige project zoe- 
kende is. Er moet namelijk veel vergaderd worden voor een project, 
hetgeen veel tijd  vergt van iedereen. De gezamenlijkheid komt mis- 
schien wel wanneer iedereen eenmaal aan de slag gaat met het 
project.

over dit project. Tijdens dit pro- 
ject heeft zij veel met de kinde- 
ren gewerkt. Ook de buiten- 
landse kinderen waren erbij be- 
trokken, maar volgens Louke 
niet voldoende.
Met het project 'wonen en ver- 
huizen' hebben de buitenlandse 
kinderen tekeningen gemaakt 
van het thuisland en de woonsi- 
tuatie daar.
Door meer onderling overleg 
en samenwerking tussen de di- 
verse scholen en de OWG zou 
de informatie over de gezamen- 
lijke projecten verbeterd kun- 
nen worden. De ervaring leert 
namelijk dat geen of weinig in- 
formatie vanuit de scholen naar 
de OWG gaat.
Door de gezamenlijke projecten 
hebben volgens Louke de oude- 
re kinderen wel beter de weg 
kunnen vinden naar bibli- 
otheek, buurthuis en buurtacti- 
viteiten, maar de jongere kinde- 
ren niet.

Louke werkt vier jaar in de OWG 
en vertegenwoordigde de Pau- 
lusschool. Op dit ogenblik is zij 
niet meer actief ؛٨  de OWG.
In de afgelopen jaren heeft zij 
meegedaan aan de volgende 
projecten: spelen en speelgoed
—  omgaan met elkaar —  W O - 
nen en verhuizen —  communi- 
catie. Van deze projeten vond zij 
'omgaan met elkaar' het leukste 
om te doen, omdat er erg veel 
dingen met de kinderen werden 
gedaan. Zoals bijvoorbeeld het 
maken van verschillende hoe- 
ken tijdens de tentoonstelling
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BREDIUS REKREATIEPROGRAMMA
1 9 8 2 / 1 9 8 3

Dag Tijd Aktiviteit Voor wie
maandag 14.00-15.30 

16.30-18.00
19.00-20.00 
I9.nn-?n.nn 
?n.nn-71-nn
21.00-23.00

22.00-23.00

Hathayoga
Basket-Voetbal, tafeltennis 
Zelfverdediging voor dames (en heren) 
S ^ r t in s tu if  voor ex-hartpatiënten 
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 930-12-00

71-00-73-00
Tennis met instruktie (racket in bruikleen) 
Idem

dames
dames/heren

woensdag 10.00-12.00

14.00-16.00
16-00-18-00
iB.nn-ig.nn

Zaalsporten, tennis enz. voor sporters met wisse-
lende diensten
Jeugdsportinstuif
Basketball-instruktie٧٠٠٢ : 8-12ja a r /12-17jaar 
Korfbalinstruktie

dames/heren

8-16jaar
jeugd
jeugd

donderdag 10.00-12.00
m.nn-i7.nn

Koers/Kegelbalspelpleziervoor bejaarden
Konditiegymnastiek

bejaarden
dames

vrijdag 19-00-70.30
ig.00-7n.30

Basketball-voetbal, Tafeltennis 
Badminton 2 banen

iedereen
iedereen

zaterdag m nn-i7 .nn Jeugdsportinstuif 8-16jaar
zondag 10.00-17.00 Konditietrainen en sport/spel Gezin

TRIMMEN IS GOED VOOR ٧

Bredius - Zaanstraat 353, Amsterdam. Tel/ 84-71-72

Speeltuinvereniging St. Theresiai؛
ASV zomeravond voetbal com- 
petitie, ؛ uilak activiteiten, eind 
april Bingo 4, september onze 
1e grote openmodel autorace 
met radiografische besturing 
dit alles in sporthal Bredius. 
Dan als attractie mee doen aan 
de 4-daagse van Nijmegen. Ie- 
dereen die mee w il lopen kan 
zich opgeven زأط Peter Himpers 
en Jan Zwemstra. Voor die 
geen die het vaste programma 
van theresa nog niet weten mei- 
den w ij deze ook nog even.

Om zendtijd te verkrijgen moet 
je leden hebben.
Zendtijd zal Theresia waar- 
schijnlijk nooit krijgen.
Leden werven dat doen w ij wel, 
en waarom ook niet. Buiten het 
clubgebouw is er voor de kinde- 
ren ook nog de speltuin zelf 
waar je onder leiding van ome 
Piep de speeltuinwachter heer- 
lijk kan spelen, □d zijn van The- 
resia kost ٧ voor het hele gezin 
/  24,—  per jaar das toch voor 
niks. Je krijgt dan het program- 
maboekje het hele jaar gratis.

Het Bestuur

Ja beste buurtgenoten, hier is weer wat nieuws van het theresia- 
front. De achter ons liggende maanden zijn er een paar geweest die 
erg druk waren. Januari de fietsen cross. Februari carnaval, stra- 
tenloop, klaverjas, drive-in overleg met klvj De Schroef (HR Te- 
kamp), WO Polanentheater (mevr. V. Tilburg) bij deze nog bedankt. 
Jeugdzaalvoetbal in de krokus vakantie, 4 X wedstrijd om het Ne- 
derlandse kampioenschap met de model auto's / modelclub. Wat 
gaan we de komende maanden doen. Maart zondagavond elke 14 
dagen jeugdinstuif in de sporthal, w o o  zaalvoetbaltoernooien ook 
voor dames. 30 april 2e buurtwerkerstoernooi zaalvoetbal. Veld- 
voetbal tegen Cafe z u s . 4 mei dodenherdenking.

in de avond in de sporthal, org. 
het WOO. April t/m september 
met 12 teams mee doen aan het

Na krans legging op het Zaan- 
hof, aangepaste film  in ons ge- 
houw 5 mei diverse toernooien

Maandag, 12.00 t/m 17.00 uur, Biljartcomp, leiding Gerrit Timman 
Maandag, 19.00 t/m  20.30 uur, sport en spel, t/m 14 jaar 
Maandag, 20.30 t/m  23.00 uur, sport en spel, vanaf 15 jaar 
Dinsdag, 20.00 uur klaverjascompetitie, onder leiding van mevr. V. 
Buuren, hr. Remak, hr. Bliek en mevr. V. Leeuwen 
Woensdag, 19.00 t/m 24.00 uur, modelbouwclub, onder leiding van 
Henk Look
Donderdag, 12.00t/m 17.00 u u r,ouderclub, onder leiding van defa- 
m iliev . Leeuwen.
Donderdag, 19.00 t/m 20.30 uur, sport en spel, leiding is in handen 
vanSjaakVerwey.
Vrijdag, 20.00 t/m 24.00 uur. Disco, leiding Peter Himpers en Jan 
Zwemstra.
Zaterdag, 13.00 t/m 17.00 uur. Instuif, onder leiding van Jan Zwem- 
stra
Zonderdag, 13.00 t/m 17.00 uur. Instuif, onder leiding van Jolanda 
Bommezijn.

en dier verbeterd worden.
Dit projekt duurt maximaal 6 
maanden, maar als er een leuke 
groep ontstaat kan ook gewerta 
worden aan uitbreiding van en 
eventuele verplaatsing van de 
kinderboerderij naar de Over- 
brakerpolder. De werkloos- 
heidsuitkering van de jongeren 
komt niet in gevaar, maar er is 
ook geen loon aan verbonden. 
Iedereen die meer informatie 
w il, of zich w il opgeven kan 
hiervoor terecht bij Cor The- 
sing, Polanenstraat 174, tel. 
829773 of bij Nico Blesing, 
Spaarndammerdijk 288'", tel. 
849457.

Kinderboerderij
De kinderboerderij 'Spaarndam' is een boerderij die doo rv rijw illi- 
gers w ordt gerund. Dat w il zeggen dat de dieren door hen worden 
verzorgd, dat de stallen worden onderhouden, dat door hen voor 
het vee w ordt gezorgd. Ondanks de geweldige inzet van deze vrij- 
w illigers kunnen een aantal verbeteringen niet worden aange- 
bracht omdat er te weinig mensen zijn en er te weinig geld is.

hiervan is dat jongeren (ouder 
dan 16jaar) die werkloos zijn de 
mogelijkheid krijgen hun posi- 
tie op de arbeidsmarkt te verbe- 
teren, door ervaring op te doen 
in bouwen, timmeren en schil- 
deren. Bovendien kan op deze 
manier het kontatatussen mens

Nu heeft de kinderboerderij 
geld gekregen om een hooi- 
schuur, schapenstal te bouwen, 
en de paardenstallen te verbe- 
teren. Een voorwaarde van de 
gemeente is echter dat deze 
bouw door werkloze jongeren 
wordt gedaan. De bedoeling

□E BESTE MEDICIJNEN  KOSTEN 
HAAST  NIETS

Ex-hartpatiënten؛n- 
stuif
Elke maandag draait de groep 
van 30 ex-hartpatiënten, onder 
medische begeleiding ( / 2,50 
per keer). Ook overdag start er 
spoedig een groep.
Het is heus geen gein,
؛٨  Bredius is sport medicijn. 

Verdere inlichtingen bij sport- 
buurtwerkers T. Raap en P. La- 
geman, Zaanstraat 353. Tel. 
847172.

Zwemvereniging 
Bredius
Mogen w ij ons aan u voorstel- 
len?
Sinds 1 oktober 1958 houden 
w ij ons, in verenigingsverband, 
bezig met recreatief-elementair 
zwemmen.
Dit w il zeggen, het geven van 
zwemnnderri^ht vanaf het di- 
ploma-B, en wel in een aan het 
betreffende kind aangepast 
tempo.
Tevens hebben w ij sinds enige 
jaren een aparte ploeg '40-plus- 
sers'.
W ij beschikkken over 3 KNZB- 
trainers en 4 hulp-trainers.
Bent ٧ ge'i'nteresseerd, kom dan 
eens langs in het Marnixbad op 
de maandagavonden tussen
19.00 en 21.00 ٧٧٢.
Wij bieden ٧ hierbij een gratis 
kennismakings-les aan.
W ilt ٧ daarna lid worden, dan 
zijn de tarieven alsvolgt:
Groep 'jeugd': inschrijfgeld 
/  15,— (eenmalige) kontributie 
م 35 ,— per kwartaal.
Groep '40-plus': jaarvergoe- 
ding /  15,—  (ieder jaar) per be- 
zoek ƒ 3,50.

Vele buurtgenoten kunnen dit 
beamen. Zij betalen g rif f 2,50; 
voor hun medicijn ؛٢٦  Bredius. 
De zogenaamde peppil die 're- 
kreatiesport' heet moet dan ook 
wekelijks, dan wel 2x per week 
door hen ingenomen worden 
onder supervisie van adviseurs 
die weten wat hun 'patienten' 
nodig hebben.
Uit de waslijst vol medicijnen 
vallen de laatste tijd  vooral op:
— Fitness-aktiviteiten met toe- 

stellen (f ٧ ٥ ,—  jaarkaart = f 
0,31 per dag per 3 uur trai- 
ning)

— Dezelfde aktiviteiten met in- 
struktie en konditietraining
(blijft f  0,31 per keer)

— Ex-hartpatiënten-instuif.

Ik voel me niet goed
Ja, als je Dynasty of Dallas of 4 
uur tv-'kijkgenot' avond na 
avond hangend in een ouwe 
stoel als een goede medicijn be- 
schouwt, dan word je d 'r toch 
niet goed van.
Men zegt dat een goede nacht- 
rust vaak wordt bewerkstelligd 
door vóóraf flink wat (frisse) 
lucht in je body te hebben ge- 
pompt. Een sportmedicijn ver 
strekt door Bredius, uw eigen 
sport-gezondheidscentrum. 
Voorjaars-zeilkursussen. Start

Voorjaarskursussen Roeien: 11 
april
Gehandicapten-zeilen: 2 mei 
Plankzeilen-Surfen: 1 mei 
Voor jeugd- en volwassenen, 
speciaal bestemd voor de 
Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt. De prijzen zijn weer laag 
gebleven.

laatste deelnemertje komt ؛We 
binnen

10 km valt niet mee!

19 februari was er weer de jaarlijkse stratenloop georganiseerd 
door sportcentrum 'Bredius' en speeltuinvereniging 'St. Theresia'. 
150 deelneemsters(ers) variërend van 6 to t 60 jaar liepen de ver- 
schillende afstanden door onze straten in de buurt.
Na afloop was er een Roller Skate disco op het speelplein. 
Kortom, een geslaagde stratenloop.

Evert

GESLAAGDE STRATEN- 
LOOP



ADRESSEN/
SPREEKUREN

Het maatschappelijk werkteam  
٧^^٢  de Spaarndammer- en 

Zeeheldenbuurt:
dinsdag, d o d e rd a g  en vrijdag  
van 10.00 to t 11.30 uur, 
Polanenstraat 1, tel.: 842530; 
op maandag en woensdag van
10.00 to t 11.30 ٧٧٢ in Bokking- 
hangen, Barentszplein 65. ؛ ،،

S ^h u is m a a ts c h a p p e lijk ا   
werk
buurthuis Verzet:
maandag van 10.00 to t 11.30 
٧٧٢,
w oensdag van 13.30 to t 15.00

d insdagavond van 18.30' to t

H em brugstraat 156 a,
te l.: 829770. ٠
Huisartsen:
Barend V. □uin + Joop Pool
Tasm anstraat 9, te l: 828552;
B. Goslinga
Sociaal-m edisch centrum  
Bokkinghangen,
Barentszplein 65, te l: 237417;
F. Garnier
Z aanhof123, te l: 828996;
D. de Vries
Nassaukade 2, te l: 840133. 
Spreekuren: afspraak maken 
tussen 8.00 en 11.00 ٧٧٢. Avond 
en weekend: Centrale Dokters- 
d ienst, te l: 642111, u its lu itend 
voor spoedgevallen.

Spreekuur buurthuismaat- 
schappelijk werkster
Loes van Hilten 
Buurthuis De Piraat 
M aandagavond van 20.00 to t
22.00 uur. W oensdagochtend 
te lefonisch, te l: 247589, Rogge- 
veenstraa t12
Wijkverpleging
maandag t/m  vrijdag  tussen
13.00 en 14.00 uur. 
Zaandijkstraat 13, te l: 840031. 
Wijkpost voor bejaarden 
m aandag, d insdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.30 to t 11.00 uur 
Spaarndam m erstraat 141,
te l: 829694.

Burenhulp
Maandag 14.00-16.00 
W oensdag 
Vrijdag 
H aarlem m erd ijk 58 
Tel. 261208

Opbouwwerk
m aandag en dinsdag van 10.00 
to t 12.00 uur, verder te lefo- 
nisch, Polanenstraat 174, 
te l: 860578.
Comité Wijkverbetering 
Spaarndammerstraat (CWS)
iedere ochtend van 9.30 to t

Spaarndam m erstraat 143, tel: 
825853.
Wijkopbouworgaan 
Spaarndam WOO
m aandag t/m  vrijdag  9.00
17.00 uur.
Polanenstr. 174, te l: 829773.
Advocatencollectief
Spaarndammerbuurt
Knollendam straat ٦٦ ٦ ^, post- 
bus 14732,1001 ا £ Am sterdam , 
te l: 868687.
spreekuren: maandag van
16.00 to t 18.30 uur in de Knol- 
lendam straat.

Sociaal Raadsman
maandag, d insdag, donderdag 
en vrijdag  van 9.00 to t 12.00 uur 
en d insdagavond van 18.30 to t
20.00 uur.
Knollendam straat 87, tel: 
829302 tussen 14.00 en 16.00■

Voorpost bureau 
bestuurskontakten
m aandag en woensdag van
10.00 to t 12.30 uur. 
Tasm anstraat 11و , te l: 5523471.

Fysiotherapie Bokkinghangen
dagelijks van 8 to t ca. 15.00 uur, 
woensdag alleen 's m orgens 
van 10-11 uur. Barentszplein 65.

Schoolmaatschappelijk werk, 
het ABC
1e Nassaustraat 5, te l: 860324 
o f 860346.

3.30-11 3n

dat accepteer ik n ie t van mezelf. 
Ik w il wel weten w aarom  ik dat 
dan denk, en vaak heeft dat te 
maken m et dat ik het heel druk 
heb.
Buitenlandse bewoners helpen 
neem t m eer tijd , kwestie van 
taal, com plexe problem en. Ik 
m oet leren te weten en begrij- 
pen w a t ze bedoelen, dat hoort 
ook bij m ijn  werk. M aar daar 
m oet ik dan m oeite voor doen. 
M ijn  opvoeding h ier maakt nu 
eenmaal dat ik m eer en sneller 
begrijp  w at Nederlands opge- 
groeide bewoners doen en be- 
doelen.'
Een andere d ienstverlener ver- 
te lt dat hij wel vooroordelen 
heeft, m aar dat die niet speciaal 
over buitenlanders gaan. Dat hij 
ae ervaring heeft dat noorder- 
lingen stugger zijn dan b.v. lim - 
burgers, dat er mensen zijn m et 
de gew oonte  te laat te komen, 
en mensen die op tijd  op een af- 
spraak komen. Kortom , bij de 
ene mens herkent hij m eer van 
zijn eigen m anier van leven dan 
bij de ander.

Kan je  stellen dat na deze reac- 
ties van ju llie? ه  و ؛  het wel mee- 
valt m et de racistische opmer- 
kingen in je  werk? Betekent dit 
dat racistische tendenzen waar- 
over we lezen en praten, dat ٠٨ - 
ze angst voor racisme, overdre- 
ven zou zijn?
'Nee', zegt één van de ge'i'nter- 
v iew de d ienstverleners, 'ik v in d  
n iet dat w e aan de hand van d it 
in te rv iew  kunnen stellen dat het 
a llemaal wel meevalt. In ons 
w erk hebben w e m et name m et 
ind iv iduen te maken, n iet zozeer 
m et een groep. Toch kunnen 
meerdere racistische opm erkin- 
gen van steeds m eer buurtbe- 
w oners er toe leiden dat er een 
sfeer ontstaat, w aar bepaalde 
politieke groeperingen gebru ik 
van maken'.

٠؛'/  is zo ه ه و و/و / een begin van 
een moeilijke discussie, en we 
menen dat hier nog lang /'©٨؛  
het laatste woord over is ge-
zegd...

Als iem and op het spreekuur 
kom t en vragen heeft (b.v. huis- 
vesting, fo rm u lie ren  invuHen, 
ziekte, problem en thuis), dan 
w il ik dus déér op ingaan. Ik laat 
daarmee een racistische op- 
m erking zitten. Ik vraag ٨١^ wel 
af, o f dat ju is t is dat ik die op- 
m erkingen laat v o o rw a t ze zijn.' 
Een andere d ienstverlener zegt 
er het vo lgende over: 'Ik ga wel 
op dat soort opm erkingen in, ik 
zeg er m ijn  m ening over, alhoe- 
w el ik niet w il zedepreken. A ls ik 
nam elijk n iet inga op de verha- 
len van b e w one rs  over buiten- 
landers, wek ik daarm ee de in- 
druk dat ik het er mee eens zou 
zijn. En dat is n iet zo. M aar ik w il 
w él !٨ de gaten houden dat ik 
desondanks gew oon de bezoe- 
ker help m et w aar hij o f zij voor 
kom t.' 'A ls ik die persoon w at 
langer ken, vraag ik m eestal wel 
verder. M aar som s w eet ik ook 
niet w at ik er mee aan m oet, o f 
heb ik geen tijd . '
'Het gekke is dat als ik huisbe- 
zoek doe, m éér zie dat de Ne- 
derlandse buurtbew oners en 
de buitenlandse buurtbew o- 
ners het goed m et elkaar kun- 
nen vinden, dus die gezinnen 
die op dezelfde trap w onen. Ik 
zie dus niet dat er m ot is. Ik be- 
g rijp  dat dan niet zo goed'.

Komen ju llie  mensen in je  werk 
tegen die lid  zijn van Viking- 
jeugd o f Centrumpartij?
'N ie t o f nauwelijks, w an t bij de 
d ienstverlen ing vraag je niet 
naar de politieke opvattingen 
van de mensen. Maar $٠٨١$ ga 
je dus in op racistische opm er- 
kingen en dan kom t w el een en- 
kele keer naar voren dat diege- 
ne b.v. op de C entrum partij 
stemt.

In hoeverre merk je  ;٨ je  werk 
زاه ' jezelf dat je  racistisch re- 
ageert?
'Ik betrap m ezelf er w el eens op 
dat ik liever Nederlandse dan 
buitenlandse buurtbew oners 
op m ijn  spreekuur heb. Maar

nieuws 
van de
hulpverlening

Verslag van het interview met 
enkele dienstverleners uit de 
S ^ a r ^ m m e r b u u r t
De w erkgroep 'vo o rlich tin g ' van de D ienstverleners Spaarndam - 
m erbuurt heeft een in terv iew  gehouden m et enkele d ienstverle- 
ners.
Het onderw erp in het in te rv iew  was: Racisme en dienstverleners. 
Hier vo lg t een verslag van de vragen en antw oorden / reakties:

Waarom maken mensen dit 
soort opmerkingen?
'Ik krijg de indruk dat die per- 
soon dan ja loers is'. Een andere 
d ienstverlener zegt h ierover: 
"A ls  een bezoeker op m ijn  
spreekuur afgeeft op buiten- 
landers, dan maak ik daaru it op 
dat die persoon in fe ite  niet dat 
vo o r mekaar krijgt, waarvan hij/ 
zij v ind t dat hij/zij recht op heeft. 
Begrijpe lijk is dat mensen, die 
ziek zijn, o f werkeloos, dat die 
te leurgesteld o f boos zijn. M aar 
we m oeten oppassen m et het 
w ijten  van deze problem en aan 
'bu iten landers ' o f 'zwarten '. In 
dat rijtje  zitten al gauw  ook de 
'u itkeringstrekkers ' o f 'vrou- 
w en ' als zondebok."

Wat doeje als dienstverlener b ij 
racistische uitlatingen? Hoe re- 
ageer je?
'Ik ga er meestal n iet op in. Ik 
ben een voorzien ing vo o r ieder- 
een, en ik w il hulp bieden, w an t 
d ^ r  komen de mensen voor.

Kom in je ور   werk racistiese op- 
merkingen tegen?
Ja, patiënten / bezoekers maken 
opm erkingen in de tran t van: 
'Die Turk krijg t wel een goede 
w on ing , w aarom  ik niet?' 
Meestal w orden deze opm er- 
kingen gem aakt nadat de be- 
zoeker van m ij te horen krijg t 
dat hij o f zij nog niet aan de 
beurt is vo lgens de regels van 
Herhuisvesting. Buurtbewo- 
ners maken op m ijn  spreekuur 
ook wel d it soort opm erkingen 
als het om  geldzaken gaat, of 
om  burenoverlast.

Beschouwen ju llie  deze opmer- 
kingen ais racistisch? 
D ie n s tv e r le n e rs  die hier w or- 
den geïn terviewd, vinden dat 
d it wél racistische opm erkingen 
zijn, maar, zegt één van hen: 'd it 
hoeft n iet te betekenen dat die 
persoon ook een racist is. Het 
b lijft m eer bij de opm erking dan 
dat ik begrijp  dat die bezoeker 
slaande ruzies heeft m et buiten- 
landse buurtbew oners '.

«V rijw illigers  g e z ^ h t■
V rijw illige rs  die mee w illen  werken aan het opzetten van een open 
huiskam er voor kinderen u it de buurt. In de aktiekrant van decem- 
ber 1982 heeft ٧ over d it idee kunnen lezen.
Een huiskam er, w aar buurtbew oners (w aaronder ook de ouders) 
proberen de kinderen m et hun kleine en gro te  problem en te hel- 
pen. Een huis, w aar m en ook kan blijven eten en als het nodig is ook 
kan b lijven slapen. W ij vinden dat zo'n huiskam er in onze buurt een 
noodzaak is. Om d it te kunnen opzetten hebben w ij hulp nodig om 
d it pro ject van de grond te krijgen.
W ij zoeken danook actieve buurtbewoners, die niet alleen achter d it 
idee staan, m aar ook hieraan w illen  meewerken.
W ilt ٧ verdere in lich tingen o f w ilt  ٧ meewerken dan kunt ٧ kontakt 
m et ons opnem en.

Rosa Porcelijn, ABC, tel. 860324
Leontiene Pauka, opbouw w erk, tel. 860578
Katharine Kluyskens, m aatschappelijk w erkteam , tel. 842530.
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MBEten in je eentje, vindt ٧ dat ook zo H  
ongezellig?

In onze buurten  w onen  veel oudere  alleenstaande  mensen. Als  je 
man  o f v rou w  na jaren  van sam enleven, door  scheiding  o f overlij- 
den is w eggevallen, va lt het niet mee het allemaal alleen  te  doen. 
'Koken  voor  tw ee ' vraagt nogal w at zorg en aandacht; je  w ilt  graag  
iets op  tafe l zetten dat lekker is én voedzaam.
Hoe doe  je  dat nu als je  alleen  bent? M isschien  m inder zorg, mis- 
schien  m inder aandacht vo o r  w at je  kookt en hoe je  eet?
Eigenlijk  is dat jam m er, het is veel m inder gezellig  en bovendien  
veel m inder gezond.

mezelf toch  een beetje  gezellig? 
Over al deze vragen  w illen  we  
een m iddag  organiseren  w aar 
o.a. een diëtiste  iets zal verte l- 
len over gezonde  voeding. 
W aar w e  m et elkaar kunnen  
praten  en ervaringen  uitw isse- 
len over eten in je  eentje. (Koffie  
en thee  staan klaar.)
W aar ٧ natuurlijk  ook  zelf vra- 
gen kunt stellen.

Wij nodigen ٧ uit te komen 
naar de Nassauzaal. Datum : 77 
maart. Tijd: half 2 tot 4 uur.

—  Hoe kan ik vo o r  m ezelf een 
m aaltijd  sam enstellen, die  
voedzaam  en gezond  is?
—  Is boodschappen  doen voor 
één persoon  duurder  en m oei- 
lijker dan  vo o r  tw ee  personen?
—  Welke  voedingsstoffen  heb 
ik als ik niet zo jong  meer ben 
beslist nodig  en welke  zijn over- 
bodig?
—  Als  ik eens samen  m et ande- 
re alleenstaanden  w il eten, 
w a a r  kan ؛k dan  naartoe  in onze 
buurt?  Lekke r en toch  goed- 
koop!)
—  Eb , w at toch  belangrijk  is, 
hoe  maak ik de m aaltijd  voor



De centen worden geteld

Herhaling, dienstverleners e؛\  
vrijwilligsters(ers) en stafkrach- 
ten van Verzet zullen deelne- 
men, zal gesproken zijn over de 
historische waarde van de 
voorzieningen in onze buurt. 
Tevens zal de wethouder wor- 
den uitgenodigd om  samen met 
alle betrokkenen goede toe- 
komstplannen te maken. Toe- 
komstplannen voor het behoud 
van al onze buurtvoorzieningen 
dus ook het buurthuis.
Hierover bericht de Aktiekrant ٧ 
de volgende keer.

Evert v.d. Wissel

v.d. Vlis was aanwezig ،٥؛ ٠

Staf buurthuis

' der. Voor de tieners begint er 
een extra disco en hetTAVENU  
laat de eerste vrolijke  boerenka- 
pelnoten klinken. Langzaam 
maar gestaag loop het buurt- 
huis weer ٧٠١. Ook het Opera- 
koor laat zich deze avond niet 
onbetuigd en zingt 3 liederen 
die met verzet en aktie hebben 
te maken.
22.00 ٧ . Wethouder Walraven 
brengt met enkele fractiegeno- 
ten een bezoek aan de aktiedag. 
Hij bezoektalle aktiviteiten en op 
de disco van de tieners waagt 
hij zich zelfs even op de dans- 
vloer. Het bezoek verloopt in 
ontspannen steer en de wet- 
houder krijgt een goede indruk 
van de waarde van ons buurt- 
huis.

Buurthuis ٧ ٠ ٨ ٠ ٠  is in verzetr
11.45 ٧ . Twee groepjes van 5 
personen sluipen het stadhuis 
binnen op weg naar de ambts- 
ruimte van de beide wethou- 
ders. Wethouder Etty w ordt in 
een vergadering gestoord en 
hoort de grieven van de bezoe- 
kers aan. Hij blijft op de vlakte 
en doet een paar tegenstrijdige 
uitspraken. Wethouder Walra- 
ven komt om  kwart voor een 
naar beneden en met hem heb- 
ben de bezoekers een goed ge- 
sprek waar uiteindelijk de wet- 
houder de afspraak maakt om  8 
maart in het buurthuiste  komen 
om  met de diverse betrokkenen 
te gaan praten over de gevol- 
gen van de vakaturestop.

01.00 ٧ . □e aktiedag wordt afge- 
sloten en een ieder die er aan 
heeft meegewerkt wordt be- 
dankt voor de grandioze inzet. 
De aktiedag was geslaagd en 
het resultaat is dat de Wethou- 
der om  de tafel wil om  te praten 
over de gevolgen van de vaca- 
turestop en over mogelijke op- 
lossingen.
Dit gesprek was op 8 maart in 
buurthuis Verzet maar helaas 
was deze krant toen al op weg 
naar de drukker. In het gesprek 
met de wethouder, waaraan 
mensen van het breed buurtbe- 
raad, de werkgroep onderwijs- 
verbetering. Volwassenen op

Buurthuis Verzet voert i.s.m. de buurt strijd tegen de vakaturestop 
die de gemeente over haar heeft afgekondigd.
In het kader hiervan was er op 24 februari een aktiedag in het buurt- 
huis waarvan nu, in telegramstijl, een verslag volgt.

Tweede Kamerlid Evelien Eshuis was aanwezig op de aktiedag

Bezoek aan wethouder Etty

14.00 ٧ . De aktiedag in het 
buurthuis is op volle gang. De 
pottenbakclub heeft een ta- 
bleau gemaakt waarin uitge- 
drukt wordt dat een vakature- 
stop funest is voor het buurt- 
huiswerk. Het hele buurthuis 
bruist van de aktiviteiten en de 
inloop is afgeladen met men- 
sen die hun sympathie voor de 
aktie komen betuigen.
18.00 ٧ . Alle medewerkers van 
deze dag storten zich op een 
voortreffelijke maaltijd en stil- 
len hun honger. Velen hebben 
door de drukte de h.ele dag niets 
gegeten.
19.00 ٧ . De aktiedag gaat ver-

zet! De e؛s om  een gesprek te 
hebben met de wethouders 
Walraven en Etty om het wan- 
beleid van de gemeente aan de 
kaakte stellen wordt na lang on- 
derhandelen ingewilligd. Toch 
is men met een gesprek alleen 
niet helemaal tevreden en be- 
sloten wordt om  de aktie meer 
kracht bij te zetten door een 
demonstratief bezoek te bren- 
gen aan de wethouders nog 
voor het gesprek plaatsvind. 
Tot die tijd  blijft de Voorpost be- 
zet.

09. ٥٥ ٧ . In een rechtstreekse uit- 
zending van Radio Stad wordt 
de aktiedag aangekondigd en 
een gedicht van een open 
school-leerlinge voorgelezen. 
09.15u. Ouders en kinderen van 
de peuterspeelzaal vertrekken 
samen met andere bezoekers 
en een paar stafkrachten ؛٨  een 
bonte optocht, met een huifkar 
van de kinderboerderij voorop, 
door de buurt opweg naar de 
Voorpost van de gemeente in 
de Tasm anstraa t.
09.35 ٧ . De Voorpost wordt be-

mz£T

.de voorpost bezet is د و Spandoek en plakaat geven aan ؛

—^het onderwijs ؛٨ Akties' m Bezetting van een aantal scholen■“
Zoals ٧  allemaal de afgelopen weken heeft gehoord, heeft Minister 
Deetman plannen voor vergaande bezuinigingen in het onderwijs. 
Als deze plannen doorgaan, houdt dat ondermeer in, dat er klassen 
komen van pl.m. 35 kinderen, er leerkrachten ontslagen zullen wor- 
den enz. enz.
Wij als ouders vinden dat dit niet kan en mag gebeuren en daarom  
hebben wij een drietal scholen bezet, om hiermee te protesteren te- 
gen voorgenoemde maatregelen.
□e bezettingen zijn redelijk verlopen. Enige leerkrachten en ouders 
hebben hierbij een bezoekje gebracht aan de Rijksinspectie om  te 
praten over het hoe en waarom  van de bezettingen, □e bezetting 
duurde van 08.00 tot 16.00 uur. Wij hopen, dat deze actie zal helpen, 
omdat we anders aan verdere acties zullen denken.

^uderrom m . de ٧٠٧١٠٨$ en SpaarndammerschoO'

Verslag van: De bezetting van Hebronschool, Spaarndammer- 
school en Veulens. Na een vergadering tussen ouders van boven- 
staande scholen op 17-2-1983, vonden wij dat het nu genoeg was, 
Deetman bezuinigt op onverantwoorde  wijze in het onderwijs, dit 
raakt alle scholen in het hele land, er zijn buurten in Amsterdam  
waaronder ook de Spaarndammerbuurt, die als probleemgebie- 
den in het onderwii.s beschouwd kunnen worden. Als de Hr. Deet- 
man zijn zin krijgt komen er klassen van 32 of meer kinderen, ver- 
dwijnen  er leerkrachten, verminderen de leermiddelen en gebeu- 
ren er nog vele andere onsympathieke zaken in het onderwijs.

Berichten uit buurthuis Verzet:
soort vakantie te organiseren. 
Van zaterdag 30 ju li to t en met 
zaterdag 6 augustus. .
Voor alleenstaande vrouwen 
met of zonder kinderen 
Aanvang: 2 uur, kinderen mo- 
gen mee.
Voor meer informatie: 829770. 
Kan jij niet, bel dan even op. 
Dan komen wij bij jou.

het VIDO-huisje in de Pijp.
Voor meer informatie: 829770 
(Els) of loop even binnen. 
Uitnodiging voor alle alleen- 
staande vrouwen !٨ onze buurt 
Maandagmiddag 21 maart no- 
digen wij, Els, Rita, Francis en 
Pia ٧ uit om  te komen kijken 
naar onze dia's over het moe- 
der- en kinderkamp uit Gronin- 
gen. W ij zijn van plan een zelfde

en gebak.
's Middags werd ons gevraagd 
mee te gaan naar de rijksin- 
spekteur voor het onderwijs om 
daar onze zaak uiteen te zetten. 
Met een gedeelte ouders en te- 
amleden zijn wij daar naartoe 
vertrokken.
Dit gesprek duurde pl.m. 1 uur, 
maar had niet veel succes, men 
deelde daar duidelijk het stand- 
punt van Deetman. Tot 4 uur 's 
middags duurde de bezetting. 
Reacties waren over het alge- 
meen zeer positief, maar bij een 
enkeling schiet elke actie in het 
verkeerde keelgat.
Laten w ij dus goed stellen: Wij 
doen dit niet voor ons plezier 
maar voor goed onderwijs voor 
onze kinderen. Voor ons is dit 
het laatste middel om  duidelijk 
te maken dat bezuinigen op een 
aantal zaken best noodzakelijk 
is maar dat de inhoud van het 
onderwijs hierdoor niet getrof- 
fen mag worden.
Onderwijs het kind van de reke- 
ning? 'Vergeet het maar'.

©udercommissies Hebron-, 
Spaarndammerschool en Veu- 
lens

Programma Vrouwenclub 40-

Woensdagmiddag van half 2 to t
4 kosten /  1,— , 9 maart: schil- 
deren op glas
23 maart: informatie en praat- 
middag O.I.V. de NVSH 
20 april: bloemen maken van 
nylon.
Ook gaan we nog op excursie 
naar de Heineken brouwerij en

school, Spaarndammerschool 
en Veulens.
Verder werd ingelicht pers, ra- 
dio stad, gem. amsterdam  afd• 
scholen, pcoa en abop. De leer- 
krachten werd de toegang tot 
de scholen ontzegt, de teams 
van Spaarndam- en Hebron- 
school trokken zich na enige tijd  
terug in buurthuis Verzet om  te 
bespreken wat hun te doen 
stond.
Zij stonden sympathiek tegen- 
over de akties en besloten die 
dag pamfletten rond te delen. 
Ook besloten zij een telegram  
naar Den Haag te zenden. Wij 
werden getrakteert op bloemen

Dit treft deze buurten dubbel. 
Wij vonden het meer dan ge- 
noeg daarom  werd besloten 
om  op dinsdag 22-2-83 over te 
gaan to t bezetting van de scho- 
len. Om pl.m. 7.30 's morgens 
gingen de ouders de scholen in, 
van hieruit werden er telegram- 
men verzonden naar de tweede 
kamer en de Hr. Deetman, met 
de volgende inhoud: Hebron- 
school voor l.o. en k.0 . Spaarn- 
dammerschool voor l.o. en 
Veulens voor k.0 . in Amster- 
dam  zijn bezet. Bezuinig niet 
verder —  Onderwijs kind van de 
rekening.
Oudercommissies van Hebron-



SANBASZ
De buurtwerkgroep SANBASZ (Surinamers, Antillianen, Nederlan- 
ders. Buitenlandse Arbeiders in de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt) heeft op 15 december j.l. een discussie-avond georgani- 
seerd voor buurtorganisaties en dienstverleners. De bedoeling van 
deze avond was ٠٨١ wederzijds kennis te maken en verder om tot 
uitwisseling te komen over eikaars aktiviteiten. SANBASZ !s pl.m. 
1 jaar geleden opgericht.

Voor de pauze was er een in tro d u ce  van de SAN en KMAN.
□e SAN (Surinamers en Antillianen) werd pl.m. 5 jaar geleden op- 
gericht en de KMAN is een organisatie die zich tot doe heeft gesteld 
de belangen van de Marokkaanse Arbeiders in Nederland te be- 
hartigen en is in de buurt werkzaam sedert de zomer van 1981.

ه ء د  de stellingen: wel of geen 
intergratie van buitenlandse 
groepen in de Nederlandse sa- 
menleving wordt nogal ver- 
schillend gereageerd. Een deel 
der aanwezigen vinden dat bui- 
tenlandse buurtbewoners zich 
zoveel mogelijk moeten aan- 
passen aan 'Nederlandse ge- 
bruiken en gewoonten', lm- 
mers zij wonen en werken in dit 
land.
Een andere mening is dat aan- 
passing moeilijk  of niet nodig is 
en vinden dat buitenlanders 
recht hebben op handhaving 
van eigen cultuur. Verder is de 
rechtspositie van buitenlandse 
arbeiders voor wat betreft het 
wel of niet in Nederland mogen 
blijven onduidelijk.
Als een dreigende uitzetting uit 
Nederland bewaarheid wordt, 
werkt aanpassing aan de Ne- 
derlandse samenleving alleen 
maar verwarrend. Dit geldt in 
hoge mate voor de buitenland- 
se kinderen die nu al tussen het 
wal en het schip vallen. Ze gaan 
naar Nederlandse scholen, ver- 
vreemden daardoor van hun ei- 
gen cultuur (ze spreken vaak 
hun eigen landstaal niet meer) 
en zullen bij eventuele terug- 
keer naar het land van herkomst 
ook daar aanpassingsmoeilijk- 
heden ondervinden.
Waar iedereen het over eens is, 
is dat we gezamenlijk het opko- 
mende racisme moeten bestrij- 
den en dat het belangrijk is om  
regelmatig bij elk.aar te komen 
om  over bestaande problemen 
te praten en naar oplossingen 
te zoeken.
Op een volgende bijeenkomst 
willen  we zoveel mogelijk Ne- 
derlandse en buitenlandse 
buurtbewoners betrekken.

De vertegenwoordigers van de 
KMAN en SAN vertellen over 
hun aktiviteiten. De KMAN ver- 
telt op deze avond dat de komst 
van de Centrumpartij nu een 
voldongen feit is en dat de ge- 
volgen hiervan nu al te merken 
zijn. Zij benadrukken dat het 
ju ist nu erg belangrijk is dat bui- 
tenlandse en Nederlandse ar- 
beiders samen moeten opko- 
men voor hun belangen tegen 
de economische verslechterin- 
gen, die niet veroorzaakt wor- 
den door buitenlandse arbei- 
ders deze opkomende racist؛- 
sche tendensen bestrijden. In 
deze krisis is het van belang niet 
elkaar te bestrijden, doch sa- 
men de oorzaken van de ver- 
slechterde economie aan te 
pakken.
Na de pauze w ordt er gediscus- 
sieerd over de volgende stellin- 
gen:
1. Als buurtorganisaties willen  
wij het recht van buitenlanders 
op eigen cultuur en identiteit er- 
kennen. Wij vinden dat buiten- 
landse buurtbewoners recht 
hebben op eigen- activiteiten 
speciaal voor hen, net zoals an- 
dere groepen dat hebben.
2. Als buurtorganisaties kiezen 
w ij voor aansluiting bij de sa- 
menwerking met progressieve 
buitenlandse organisaties, uit- 
gangspunt hierbij is hun zelf- 
werkzaamheid
Van hieruit proberen wij op 
voet van gelijkheid samen te 
werken.
3. Door voortdurende  aanvallen 
te plegen op het levenspeil van 
de laagstbetaalden (hele buurt) 
en de verschillende groepen te- 
gen elkaar uit te spelen gecom- 
bineerd met een speciale wet- 
en regelgeving t.a.v. buitenlan- 
der wordt racisme in de hand 
gewerkt.

Weg met het fascisme
Het fascisme steekt weer de kop op. Het is daarom  een taak van de 
bewoners van de S p a a rn d a m m e r-  en Zeeheldenbuurt om  de tradi- 
tie van het verzet voor en in de tweede wereldoorlog  weer op te 
pakken. Het resultaat van hun strijd mag niet verloren gaan. Het 1 ح ي' ء ام  ،ra; 
fascisme krijgt geen kans, ook niet in onze buurten! f

de laatste plaats de arbeiders- kaar staken om  een werkgroep
• Ook nu zien we dat te vorme^ t ؟ gen fascisme. Met
behalve kuitenlanders ook an- deze brief wil de werkgroepzich
dere groepen mikpunt worden. aan u voorstellen. Ook wij wil-

len ٧ vragen adhesie te betui- 
gen met de zaak waar de werk- 
groep voor staat. Dit kunt ٧ 
doen door bijgaande verklla- 
ring mede te ondertekenen. De 
verklaring zal in de komende ak- 
tiekrant, met vermelding  van de 
ondertekenaars, gepubliceerd 
worden. De buurtbewoners die 
aktief bij de werkgroep betrok- 
ken willen worden, kunnen zich 
opgeven via onderstaand ant- 
woordstrookje.
Hartelijk dank voor uw  mede- 
werking,

Werkgroep tegen fascisme.

P.S. heeft ٧ uw  buren, vrienden, 
familieleden in de buurt al ge- 
vraagd om  ook een handteke- 
ning te zetten? Er zijn nog meer 
exemplaren van de verklaring 
op het secretariaat te verkrij- 
gen.

Op basis b.v. van een andere 
leefwijze, van sekse of seksuele 
voorkeur.
Straks is weer de arbeidersbe- 
weging als geheel aan de beurt. 
We moeten ons dus niet tegen 
elkaar op laten zetten. Er is 
maar één arbeidersklasse; dat 
zijn de mensen, waar ze ook ge- 
boren zijn, die 's morgens met 
hun pakkie brood de deur uit- 
gaan en de mensen die buiten 
hun schuld werkloos zijn ge- 
worden. Eén arbeidersklasse: 
één vuist tegen crisispolitiek, ra- 
cisme en ?
Buurtbewoners van Spaarn- 
dam- en Zeeheldenbuurt, win- 
keliers.
Het is al weer een tijd je  geleden 
dat een aantal buurtorganisatie 
op in itiatief van jongerencen- 
trum  Domela de koppen bij el-

Antwoordstrookje

Naam: .....................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................
T e l. : ...........................................................................................................

Wil op de hoogte blijven van de aktiviteiten van de werkgroep te- 
gen fascisme / wil incidenteel meedoen aan aktiviteiten en akties / 
wil aktief lid worden /
S.V.P. doorstrepen wat niet van toepassing is.

Ruimte voor eigen opmerkingen

Opnieuw  leven we in een tijd 
van economische crisis. Elke ar- 
beider voelt dit aan den lijve en 
in zijn portemonnaie: stijgende 
woonlasten, werkloosheid, kor- 
tingen op lonen en uitkeringen, 
een knaak voor medicijnen; en 
zo gaat het maar door. De crisis 
van de rijken wordt op de gewo- 
ne man en vrouw  afgewenteld. 
Veel mensen voelen zich hier- 
door in de knel.
Net als tijdens de crisis van de 
dertiger jaren spelen fascisti- 
sche krachten op dit gevoel in 
om  vat op de mensen te krij- 
gen; om  steun te winnen voor 
de Centrumpartij en aanver- 
wanten. Zij schuiven de schuld 
van de crisis bij bepaalde groe- 
pen in de schoenen. Het komt 
hen zeker goed uit als de echte 
oorzaken van de crisis buiten 
schot blijven! Zij hebben het 
met name gemunt op buiten- 
landse arbeiders, Surinamers 
en andere minderheidsgroe- 
pen. Zij proberen ons tegen hen 
op te zetten.
Hiervoor willen wij waarschu- 
wen!
Noch de oorzaak noch de oplos- 
sing van de crisis ligt bij de bui- 
tenlanders. Met hen zijn w ij alle- 
maal slachtoffer van deze 
crisispolitiek.
De gevaarlijke leugens die fas- 
cistische krachten over de crisis 
proberen te slijten, klinken te 
bekend in de oren. W ij hebben 
ze ook voor de tweede wereld- 
oorlog gehoord. We hebben 
toeng ezien hoe uiteindelijk het 
hele volk werd gepakt; niet in

fouten zijn gemaakt en er is fcen 
afspraak gemaakt voor een 
overleg. Er is toegezegd dat er 
nu hard aan de maatregelen ge- 
werkt zal worden. Jammer dat 
we altijd op een dergelijke ma- 
nier in aktie moeten komen om  
te weten te komen hoe het er 
mee staat en om  te zorgen dat 
er serieus met ons moet wor- 
den omgegaan.
Ik wil niet al te optim istisch zijn, 
want ik vrees dat we wel weer 
eens terug moeten gaan en 
misschien dan weer te horen 
krijgen dat de ambtenaren te- 
kort geschoten zijn.
Intussen zingen we door... Wie 
zal dat betalen???

Huurdersvereniging
Spaarndam

^ ^ B E Z O E K  AAN H E T ^ ^ —  
GEMEENTELIJK WONINGBEDRIJF

meer en lopen we dus achter. 
Op onze vraag hoe het met de 
schulden stond, kregen we als 
antwoord dat deze maatregelen 
urgenter waren en dat de schul- 
den wel even konden wachten. 
Intussen hebben alle mensen 
met schulden bericht gehad en 
een aantal een gele acceptgiro 
met het verschuldigde bedrag 
daarop ingevuld.
Beide zaken deden ons beslui- 
ten het Gemeentelijk Woning- 
bedrijf weer binnen te stappen 
en in de kantine alle personeel 
bij elkaar te roepen om  onze 
grieven over te brengen.
De staf heeft toegegeven dat er

Dinsdag 1 maart j.l. was het weer zo ver en gingen we na een jaar 
weer met bewoners van het Zaandammerplein en omstreken en 
mensen van het CWS naar de Jan van Galenstraat.

Na ruim  3 jaar (nadat de gemeente met de neus op de feiten is ge- 
drukt via ons en een eigen rapport) is er steeds niets gebeurd aan 
het verbeteren van de blokverwarming en aan de tocht.
Zoals een ieder weet heeft de gemeente verschillende keren voor 
stellen gedaan en hebben de bewoners ook diverse malen de amb- 
tenaren teruggestuurd.

lichten over verschillende vor- 
men van isolatie. In december 
werd er in overleg een tijdsche- 
ma opgezet. Begin februari 
werd er een vergadering door 
de gemeente afgezegd en 
sindsdien h o rd e n  we niets

Sinds november was er weer 
overleg tussen de diverse amb- 
tenaren en het bestuur van de 
huurdersvereniging en leek er 
nu schot in te zitten. In januari 
gingen we  zelfs naar Rotterdam 
om  ons daar ook voor te laten
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I'Voórgrond Achtergrond1
de mensen u itz ijn  ©mgeving te 
aebruiken als personages voor 

مء3آ  toneelstuk. Dan rnerkt hij 
dat zijn gedachten verder gaan 
dan hij zelf ٧٧؛ (. Zijn toneelstuk 
neemt dan ook een hele vreem- 
de wending.
Vroman heeft in zijn theaterstuk 
alle ruimte gelaten aan dege- 
nen die het uitvoeren. Een de،?l 
ervan speelt zich af op het to 1‘  
neel en een deel op het film - 
doek daarachter. Theater en 
film  vloeien in dit stuk in elkaar 
over.
Toneelgroep ALEID bestaat uit 
mensen die Nederlands stude- 
ren, maar tegelijkertijd  veel m®t 
theater bezig zijn. De groep be\ 
staat nu ongeveer acht jaar en 
heeft als doel zoveel mogelijk
oorspronkelijke  Nederlandstali-
ge toneelstukken te spelen. 
'Voorgrond  Achtergrond' is de 
tiende produktie van ALEID. De 
groep speelt voor het eerst in 
het Polanentheater, na jaren- 
lang het IJniversiteitstheater als 
vaste plek te hebben gehad. Ze 
is erg gelukkig met deze nieuwe 
situatie.
Kaarten voor de voorstelling 
zijn te krijgen bij het Polanen- 
theater, Polanenstraat 174. Te- 
lefonisch bereikbaar onder 
nummer 821311.

Dagdromen doet iedereen wel eens. In je fantasie verdraai je de 
werkelijkheid, vaak om  die werkelijkheid aanvaardbaarder te ma- 
ken. Als je verliefd bent op iemand die onbereikbaar voor je is, kun 
je dat wanhopige gevoel verzachten door te fantaseren dat je die 
persoon tegenkomt en uitgebreid met hem of haar gaat vrijen. 
Maar je kunt ook door je dagdromen ontdekken dèt je verliefd bent 
of bijvoorbeeld dat je iemand wel kunt vermoorden. Als je de per- 
s o o ^ t j ^ n t g ^ n lS e r w e e r in w e r t e l i j k h ^ ^ t m o e t ,  kijk jean- 
ders tegen hem aan dan daarvoor. Je vraagt je af waarom  je zo 
over diegene gedacht hebt. Je gaat je schuldig voelen, hoewel di§ 
ander niets weet van je fantasieën.

In het stuk voert de schrijver 
Leo Vroman zich zelf ten tonele 
op het moment dat hij de op- 
dracht heeft gekregen een to- 
neelstuk te schrijven. Hij heeft 
daar moeite mee en probeert

'

Over dit ondew erp  gaat het 
theaterstuk 'Voorgrond  Achter- 
grond' van Leo Vroman dat to- 
neelgoep ALEID in het Polanen- 
theater op 21, 22 en 23 april 
speelt.

■  B U R E N H U L P ■
Burenhulp is hulp die buren elkaar bieden als dat nodig is, bijvoor- 
beeld tijdens ziekte of in andere bijzondere omstandigheden.
Aan de spontane burenhulp van vroeger komen veel mensen niet 
zo gauw  meer toe tegenwoordig. Wij wonen en leven nu eenmaal 
heel anders. Burenhulp is tegenwoordig minder vaak spontaan, 
daarom  hebben w ij in onze buurten vorig  jaar een Burenhulp- 
dienst opgericht.
Deze hulpdienst is er voor mensen, die plotseling hulp nodig heb- 
ben, die niet door andere instellingen en ook niet door fam ilie  of 
vrienden gegeven kan worden.

wordt niet gekeken naar leeftijd, 
levensbeschouwing of politieke 
overtuiging.
De vrijw illigers  komen regelma- 
tig bij elkaar om  van gedachten 
te wisselen en om  mee te den- 
ken. Want als je als vrijw illiger 
ergens gaat helpen, betekent 
dat niet dat je vrijblijvend  bezig 
bent. Daarom zijn de önderlin- 
ge kontakten erg belangrijk.
Wij zouden graag zien dat we 
elkaar de helpende hand zou- 
den bieden en we zoeken men- 
sen, die aktief deel willen  ne- 

٨^٨١  aan burenhulp organisatie 
of mensen die medewerking 
willen  verlenen aan of gebruik 
willen  maken van onze hulp 
kunnen kontakt opnemen met 
de burenhulp-organisatie voor 
de Spaarndammerbuurt en de 
Gouden Real buurt.
Ons te le fo o n n u m m e r
261208 en we zijn te bereiken 
op: Maandag 14.00-16.00 uur. 
Woensdag 9.30-11.30, Vrijdag 
9.30-11.30 uur.
Namens de burenhulp-organi- 
sat'e' Annie Jansen

Het is onregelmatig werk; je 
kunt je als vrijw illiger opgeven 
en als het nodig is zal er een be- 
roep op je worden gedaan.
Het gaat in dit werk om  bood- 
schappen doen, kinderopvang, 
kleine klusjes in en om  het huis, 
een praatje maken en dergelijke 
karweitjes.
Ook het bezoeken van mensen 
die daar door omstandigheden 
veel behoefte aan hebben is 
'hulp', omdat ook dit vaak niet 
meer spontaan gebeurt. Het is 
wel belangrijk dat er in deze be- 
zoeken een bepaalde regelmaat 
is; mensen zitten echt te wach- 
ten to t je eindelijk weer eens 
komt. Het is van belang dat je 
kunt luisteren, dat je openstaat 
voor een ander, geduld hebt, 
een ander stimuleert 
De hulp die geboden wordt is 
gratis. Het is vrijw illigerswerk, 
hulp van mensen die belange- 
loos voor andere mensen iets 
willen  doen. Iedereen kan een 
beroep op ons doen.
Iedereen kan zich ook als vrijw il- 
liger bij ons aansluiten; er

٧٢ . 18 maart: Theater Scena 6 
(Poolse theatergroep), aanvang
21.00 uur 'Deportedto  paradise'

Za. 19 maart: theatergroep 'De 
Jordaan', aanvang 20.00 uur 
'De Meid'

Zo. 20 maart: Martine Bijl, 15.00 
uur.

Vr. 25 maart: Jack Brokar, aan- 
vang 21.00 uur, 'Verliefd zijn op 
het leven'

Za. 26 maart: 'Afoesensi', geor- 
ganiseerd door SAN, aanvang
20.00 uur Boskopoe Foe, Adji- 
dakondre (boodschap van Adji- 
kakondre)

Wo. 6 april, Stix (kindervoor- 
stelling) aanvang 14.00 uur.

٥ ٠ . 7 april, Stix (première) aan 
vang 14.00 uur.

Za. 9, Spectakel (voorpremière) 
kindervoorstelling, aanvang 
14.00 uur.

■ 91.00 uur
Vr. 15Japonika 

Za. 16Japonika

Dinsdagmorgen
9.30 Tapdansen —  beginners 

Voetenwerk waar de vonken 
vanaf spatten!
10.30 Gymnastiek / aerobic / 
jazzballet —  Moderne expressie 
op ritme en muziek. Goed voor 
de totale lichaamskonditie.
11.30 Yoga (hatha en laya) de 
eeuwenoude kunst waarin li- 
chaam en bewustzijn naar el- 
kaar leren luisteren.

Dinsdagmiddag
2 uur Turkish buikdansen, een 
oude dansvorm  uit Oosterse 
landen, die ook bij ons steeds 
meer in de belangstelling komt.

Woensdag
15.00 uur akrobatiek / gymnas- 
tics
16.00 uur klassiek ballet begin- 
ners
17.00 uur klassiek ballet gevor- 
derden
18.00 uur tapdans - gevorder- 
den
19.00 uur gym anstics/ aerobic/ 
jazzballet
20.00 uurturkish  buikdansen

Donderdagavond
19.00 uur yoga (Hatha en Laya)

Vrijdagavond
19.00 uur tapdansen beginners
20.00 uur stijldansen (voor ge- 
vorderden)
21.30 uur stijldansen (voor be- 
ginners)

Polanen Theatre
Polanenstraat 174 Telefoon: 821311 / 864663

Speciale aanbieding —  kosten f 32,—  per 8 lessen of f  5, per les.

DANS EN YOGA LESSEN 
onder leiding van 

gediplomeerde ballet pedagogue 
Avis Gamble 

(International ervaring)

ء دا •ا

ى إ ا ل ن ك ا ١ ف ن م ن ل ا آ رب ق عتأ ل أ طني  ٠ م مستردا ب

ل م ك و ا ١ ب ع ب ر ن ء محشدا أ ء ز ا ة م ر ب ر ف  ي

ق م أ9محة م ال أ ز ى ا ?٠٦ 5 م م ل ي ا وا 7ي م  ع ت

ا ن ر ع ب ا ص_وتمأ س ع ع ا ا ر ل ن ع ن ل ب _اإلذاعق—ي ر

ة ر ح ل م أ أ د ر ت م ا ي ب د ف ح و م if* 95 ’م • م ف

د ١ م ١ م ا ز ن ر ب ج ل  ٠ ع

طا ا ا ء ع م و ل ع ل م و ح ، ا أ ن ق ي م نون ل د ن ل و م , ل

س م ل ♦ أ

ا ا غ ا ر خ ذ ع م

ب و ب ر ٠ ء

م
ا ن ر ج ب ت س و عا ا م م ا \ ا ل ن ع ا ربق ل ن مء'ذا ب ع

ة م ر ح ا ل د ر ن م أ خ م ب ي ع ج ب ب ح ر ي

ا ا ر ا ه ا آ و ت ح ش ن ل ك ن ر ل م ج  أ

صلحن ا ا م ع ع ا ا ر ل ن ع ن ل ب أ ر ش ب دام

ا ا م ل م ب ح ط ش ا أ د م ا أ ر ل م ٠ ربث ل

ا و ن - ا ١ ن ع ر ع ة ل ل ا ٠ س ن د ر د ف ل ن و ا ب ر 39 ت ت

م ق ف ب ا ر ?•69ةو0 ت ت

■31  M A A R T *  
WAO-MIDDAG

Op 31 maart a.s. w ordt er een 
middag georganiseerd voor 
mensen in de WAO. Deze mid- 
dag w ordt gehouden in het Po- 
lanentheater en begint om
14.00 uur.
Op deze middag zal de film  " ,t 
Zere been" worden  vertoond. 
Deze film  gaat over de proble- 
men waar een WAO-er mee te 
maken krijgt.
Na deze film  is er gelegenheid 
om  met elkaar te praten. Ook 
zullen er mensen aanwezig zijn 
die informatie  kunnen verschaf- 
fen over de WAO en de rechten 
en plichten van een WAO-er en 
ook over de mogelijkheden die 
men heeft om  zijn rechten te 
krijgen.
Verder kunnen er plannen ont- 
wikkeld worden om  de WAO- 
groep in onze buurt verder te la- 
ten groeien.
W ij hopen op uw  komst.
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UITLUI VAN TWEE WERKENDEN EN EEN VERHUIZING

Brede maatchappelijke discussie
ven: zij kunnen dit form ulier 
mee naar huis ٨^٨٦^٨  en op de 
tweede bijeenkomst definitief 
invullen en inleveren.
Hun mening wordt verwerkt ؛٨  
bet eindrapport dat eind 1983 
aan regering en parlement zal 
worden aangeboden.
Deze bijeenkomsten worden 
georganiseerd door de Stuur- 
groep- Maatschappelijke Dis- 
kussie Energiebeleid.
Informatie te verkrijgen telefo- 
nisch 070-624562.

In d'©ude Stad 
maandag 28 maart 
maandag 1 april ؛٨  buurteen- 
trum de Boomspijker, Recht- 
boomsloot 52.
De bijeenkomsten beginnen 
om  20.00 uur. Tijdens de eerste 
bijeenkomst wordt vnl. infor- 
matie verstrekt over energie en 
energiebeleid; tijdens de 
tweede bijeenkomst vindt de 
onderlinge diskussie plaats. De 
deelnemers krijgen de eerste 
bijeenkomst allemaal een vra- 
genformulier uitgereikt waarop 
zij hun mening kunnen aange

In het kader van de brede maat- 
schappelijke diskussie over het 
energiebeleid worden in Am- 
sterdam-Centrum  de volgende 
bijeenkomsten georganiseerd: 
Spaarndammerbuurt en Godu- 
en Reael
dinsdag 29 maart 
dinsdag 12 april in het buurt- 
buis Verzet, Hembrugstraat 
156
Staatsliedenbuurt 
donderdag 24 maart 
donderdag 31 maart in de Ko- 
peren Knoop, Van Limburg Sti- 
rumstraat119

Zo gaat het, zo is het
Tenslotte weer bekwame 
werkers hebben afscheid geno- 
men van de buurt. Zij zijn niet 
de eerste, reeds vele mensen 
die in de Spaarndammerbuurt 
zijn begonnen, zitten nu op ho- 
ge posten. Wij zijn er echter van 
overtuigd, dat wanneer je het 
langer dan vijf jaar vol hou؟lt —  
arbeiden in de Spaarndam ^er- 
buurt —  dan heb je capacitei- 
ten, dan ben je een 'goeie'. In 
zijn algemeenheid: ondanks dat 
carrière-maken voor velen een 
vies woord  is, is het blijkbaar 
toch wel lekker. Maar ook van je 
idealen alleen kan je niet leven 
en vreten, zo is het in de maat- 
schappij waarin we leven.

de buurt doen, niks aan de 
hand.' Wij hopen het.

Nog een probleem
In elk geval is dit ook zo'n pro- 
bleem voor een stadsvernieu- 
wingsbuurt. De woning  die Jan 
met vrouw  en twee kinderen in 
Purmerend nu heeft betrokken, 
kan hij nooit en te nimmer in 
Amsterdam  krijgen voor die 
huur. En zo trekt je aktief vrijw il- 
ligerskader weg uit de buurt, uit 
Amsterdam. En dat is dan weer 
een algemeen probleem. Wij 
gaan over tot de orde van de 
dag en zullen doorgaan met 
vrijw illigers  en betaalde krach- 
ten voor de belangen van de be- 
woners van de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt.

de en werd aangenomen. Het 
zij hem gegund, wij wensen 
hem het allerbeste, successen 
en hopelijk tot ziens.

Een vrijwilliger ver- 
huist
Op een ander vlak nog een af- 
scheid(je?>. Jan Zwemstra, ac- 
tief vrijw illiger van de speeltuin- 
vereniging 'St. Theresia' is ver- 
huisd naar Purmerend. Wij van 
het wijkopbouworgaan  zijn 
daarvan geschrokken.
Jan is co^d ina to r  jeugdwerk 
van de speeltuin en in die funk- 
tie verzet hij enorm  veel werk 
(natuurlijk met de vele andere 
medewerkers) voor de jongens 
en ا ح ا ق ا € ة  —  van wie en waar 
ook —  uit de Spaarndammer- 
buurt. Zelf zegt hij: 'Ik blijf ge- 
woon  m i؛n vrijw illigerswerk  in

levensweg een goed leven en 
nog vele successen. Hopelijktot 
ziens.

Nog een weg
De tweede verlater is Drs. Harry 
Nuy, secretaris van de projekt- 
groep, gemeente-ambtenaar. 
Het wijkopbouworgaan en het 
comité eisen van de gemeente 
altijd 'buurtvriendelijke' ambte- 
naren, d.w.z. die zich betrokken 
voelen bij het werk voor de 
mensen in de buurt en voor het 
gehele buurtgebeuren in het ka- 
der van de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Harry was een 
man die zich snel in de probie- 
men van de buurt intwerkte en 
tot tevredenheid van beide or- 
ganisaties funktioneerde.
Op het stadhuis bij de afo. 
Volkshuisvesting was een beter 
betaalde baan, H a r^  solliciteer

In de Spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt zijn vele mensen 
die in dienst van de buurt of 
voor de buurt hun brood verdie- 
nen via de gemeente of via 
maatschappelijke of sociale in- 
stellingen. Twee van deze wer- 
kers hebben afgelopen tijd  af- 
scheid van de buurt genomen. 
Eén van hen werkte via de Raad 
v/h Maatschappelijk Welzijn in 
de buurt, de ander via de Amb- 
telijke Projektgroep Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt. 
De eerste timmerde  meer langs 
de weg dan de tweede. Deze 
eerste is de bij velen bekende 
letje de Wilde, opbouwwerkster 
voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt, letje heeft vijf 
jaar in de buurt gewerkt en 
vond hetzelf nu de tijd  om  op te 
stappen en een baan te nemen 
die dichter in de buurt van haar 
woonadres ligt. letje heeft in die
5 jaar een goede naam opge- 
bouwd, vooral bij de bewoners- 
commissies en huurdervereni- 
gingen en met hart en ziel vol 
idealen vele problemen helpen 
oplossen of de mensen op het 
juiste spoor gezet, letje is een 
vrouw  vol strijdlust. 
Opbouwwerker, het is een 
moeilijke baan —  waar begin je, 
waar eindig je. In elk geval is 
letje één van de vrouwen die in 
de analen van de geschiedenis 
betreffende de strijd van de be- 
woners van de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt voor goede 
en betaalbare woningen en 
welzijnsvoorzieningen met ere 
vermeld zal worden. Wij wen- 
sen haar, haar man Peter en 
zoontje Daan op haar verdere

o p e n b a re  bibliotheek™
'Jan-Willem  Hoffmann staarde met vew onderde  blik naar de hand 
voor hem, waarin een pistool zat geklemd, de loop dreigend op 
hem gericht.
Het beeld werd in zijn geest plotseling duizend maal vergroot. Een 
enorme vuurmond  met duidelijke contouren van trekken en vel- 
den. Hij zag hoe daarachter de knokkels w it werden toen de hand 
zich vaster om  het wapen sloot.
In een trage reaktie bracht hij zijn eigen handen iets omhoog, de 
handpalmen naar voren, de vingers wijd  gespreid. Toen blafte het 
pistool, spuwde vuur... eenmaal, tweemaal... driemaal.
Hij voelde hoe zijn lichaam  schokte toen de kogels zijn borst bin- 
nendrongen. In een groteske beweging zakte hij ineen, plofte op 
het fijne grind van het pad. Op zijn glanzend vet gezicht lag een trek 
van ongeloof en verbazing. Het verstarde in de dood.'

Tot ziens in de bibliotheek. Me- 
dewerkers filiaal Nova Zembla, 
Spaarndammerstraat 490, 1013 
sz Amsterdam, tel: 827026.

Werken van de schrijver: 
Baantjer, A. c. De moord op An- 
na Bentveld, Uitg. Fontein, 1977 
Baantjer, A. c. De Cock en de 
ontgoochelde dode, Fontein, 
1977
Baantjer, A. c. De Cock en de 
zorgvuldige moordenaar, Fon- 
tein, 1979
Baantjer, A. c. De Cock en de 
dode harlekijn. Fontein, 1980 
Baantjer, A. c. De Cock en het 
sombere naakt. Fontein, 1980 
en nog vele anderen.

Deze tekst komt uit het boek: 
'De Cock en het dodelijk ak- 
koord' van A. C. Baantjer.
De schrijver Baantjer, voorheen 
ook nog werkzaam op het poli- 
tiebureau in de Spaarndam- 
merstraat, is zeer populair on- 
der de lezers van filiaal Nova 
Zembla.
Wij meenden, dat het leuk zou 
zijn om  in kontaktte  komen met 
een schrijver en hebben daar- 
om  dhr. Baantjer uitgenodigd 
om  een verhaal te komen hou- 
den over zijn eigen werk.
Op donderdag 14 april bent ٧ 
alten welkom om 20.ه ه  uur in 
de bibliotheek, Spaarndam- 
merstraat 490.
٧  krijgt iets te horen over het 
werk van deze schrijver en kunt 
daarna uwop-enaanmerkingen  
kwijt.

■De Waarheidi
Eindelijk is het zover, het dag- 
blad De Waarheid heeft weer 
een eigen onderkomen. Dit was 
een bittere noodzaak, want hoe 
kan nu een zo belanoriik blad 
als De Waarheid goed functio- 
neren zonder eigen huis. 
Waarom  is De Waarheid dan 
wel zo onmisbaar, omdat zij het 
enige blad is dat van haar oor- 
sprong tot nu toe, steeds op 
komt voor de belangen van de 
werkende bevolking, tegen oor- 
log en dus voor de vrede is, te- 
gen discriminatie enz. Een krant 
welke in geen enkel democra- 
tisch gezin gemist kan en mag 
worden.
En gelukkig zijn in de Spaarn- 
dammerbuurt de meesten 
mensen democratisch.
De Waarheid is niet zo maareen 
dagblad, wat heeft ٧ er nog 
nooit van gehoord, zijn er nu 
echt wel van die bewoners niet 
te geloven.
Dit is gauw  recht te zetten want 
we  nodigen gewoon iedereen 
uit, ook ٧ , om  op zatedag 26 
maart van 11 tot 2 ٧٧٢ even te 
komen kijken in de Knolledam- 
straat 2h koffie en de krant wor- 
den gratis verstrekt. Dus dat is 
alvast meegenomen, tot kijk.

De Waarheid
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□e duivensport in de polder
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aantal buitenlanders bedraagt 
zo'n 30 pet, vaak nog eenzame 
vreemdelingen, of, als ze wel in 
gezinsverband leven, met kin- 
deren die de problemen van de 
'tweede generatie' aankondi- 
gen. Het aantal bejaarden —  
vergrijsde rest van de oorspron- 
kelijke bevolking —  ligt duidelijk 
boven het landelijk gemiddel- 
de. £ ٢ zijn veel verslaafden, □e 
ekonomische krisis slaat in een 
arbeidersbuurt extra hard toe: 
veel (jeugd) werkloosheid —  
vaak (al) verkapt in WAO  —  veel 
kleine zelfstandigen die vechten 
voor hun bestaan. Ernstige psy- 
chiatrische ziektebeelden, die 
zich tegen deze achtergrond af- 
tekenen, drukken onevenredig 
zwaar op de eerste lijn, omdat 
de patiënten uit onze wijk  vaak 
niet over de drempels van de 
tweedelijns instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg 
heenkomen. De verkrotting in 
de buurt kan ook een recht- 
streeks effect hebben op de ge- 
zondheidstoestand, bijv. bij 
aandoeningen van luchtwegen 
en gewrichten; de krappe 
woonruim ten  en de geringe 
speelmogelijkheden hebben 
een weerslag op de ontplooiing  
van man, vrouw  en kind. Ten- 
slotte: nog in 1980 heeft een 
vergelijkend onderzoek een la- 
gere gemiddelde levensduur in 
buurten als de onze aange- 
toond.

Geschiedenis
Na een ha lfjaar gedachtenwis- 
seling ondertekenen twee huis- 
artsen voorjaar 1975 een dis- 
kussiestuk. 'Naar een gezond- 
heidscentrum  in de Staatslie- 
den / Hugo de Grootbuurt'. 
Over dit stuk wordt eerst ge- 
sproken met de overige leden 
van de home-teams waarvan 
deze artsen deel uitmaken. La- 
ter treden meer artsen toe. Zo-

Mededeling
Op 11-2-1983 w ordt aan de Van Hallstraat, in de Amsterdamse
Staatsliedenbuurt, de eerste paal gesagen voor een gebouw, dat 
op de begane grond een gezondheidscentrum  zal huisvesten en 
dat daarboven v ijf lagen sociale woningbouw  zal bevatten.

trokken. Maar tegelijk is de taak 
van dit aldus verzwakte eerste 
échelon verzwaard door maat- 
schappelijke veranderingen als 
ontkerkelijking, emancipatie, 
migratie, ekonomische crisis —  
fataoren die, al of niet via ziekte- 
wet en arbeidsongeschiktheids- 
wetten, de toevloed van psy- 
chosociale problematiek naar 
het spreekuur van de huisarts 
enorm  hebben vergroot. Dit 
geldt vooral voor de grote stad, 
waar deze ontwikkelingen —  
die zich trouwens ook op licha- 
melijk vlak uiteen, bijv. in toena- 
me van geslachts- en import- 
ziekten, van drugs- en alkohol- 
misbruik —  zich het markantst 
voltrekken. Dit terw ijl de stede- 
lijke gezondheidszorg, die hier 
op in zou moeten spelen, zowel 
in de eerste als de tweede lijn 
op een onoverzichtelijke wijze is 
'versnipperd'.
De verwaarloosde wijk  doet 
hier nog een schep bovenop. 
De snelle doorstroming  van de 
bewoners —  zo'n 25 pet. per 
jaar —  maakt de verlening van 
integrale en kontinuezorg extra 
moeilijk. De medische geschie- 
denis van de patiënt tekent zich 
onvoldoende af, men krijgt niet 
genoeg zicht op (gezins) rela- 
ties, screening-programma's 
zijn moeilijk uit te voeren. Ook 
de bijzondere bevolkingsop- 
bouw  draagt bij to t een be- 
werkelijke praktijkvoering. 
Hechte gezinnen komen weinig  
voor. £ ٢ zijn zeer veel jonge  al- 
leenstaanden, die van de oude 
zekerheden niet meer willen 
weten, maar die vaak houvast 
zoeken bij 'de hulpverlening'. 
Hetzelfde geldt voor de even- 
eens oververtegenwoordigde 
jonge ouders (alleen of in pa- 
ren) met hun eerste baby's. Het

Het gezondheidscentrum  zal als 
kern minstens drie huisartsen- 
praktijken hebben, die al vele ja- 
ren aan de rand van de Staats- 
lieden/Hugo  de Grootbuurt (op 
de Nassaukade) gevestigd zijn 
en waarvan de meeste ingesch- 
revenen in deze wijk  wonen. In 
iedere praktijk is 'een home-te- 
^ ٨٦' werkzaam, bestaande uit 
één of twee artsen, een maat- 
schappelijk werkster, een prak- 
tijk-assistente en een wijkver- 
pleegster. Ookdezeteamsfunk- 
tioneren al jaren, in het kader 
van het'Samenwerkingsproject 
A m s te rd a m '
De 'meeverhuizende' patiënten 
houden hun eigen dokter; de 
praktijken worden, met hun te- 
ams, bouwkundig herkenbaar. 
Ook enkele fysiotherapeuten en 
een vroedvrouw  krijgen een 
plaats in het centrum  (mogelijk 
ook nog andere dienstverle- 
ning, zoals diëtist en pedicure). 
Er is ruimte gereserveerd voor 
vertegenwoordigers van een
op te richten patiëntenvereni- 
ging (die waarschijnlijk voort 
zal komen uit een al jaren parti- 
ciperende inspraak-groep uit de 
buurt).

Waarom?
Het gezondheidscentrum  be- 
sloot bij te dragen tot een repa- 
ratie van de eerstelijns-gezond- 
heidszorg, naar de eisen van 
tijd  en plaats.
In onze tijd  heeft de stormachti- 
ge ontwikkeling van de medi- 
sche wetenschap geleid to t een 
wijdse ontplooiing  van de spe- 
cialistische geneeskunde, die 
ten koste is gegaan van de alge- 
mene praktijk, waaraan, met 
name op somatisch gebied, 
veel vertrouwd  terrein is ont

020 -72  66 44 
n?n - 79 96 23 
020 - 79 75 34 
020 79 93 68

m.a.i.c,
soc. in fo rm atie  
rekreatie  
huisvesting  
vrijw illigers

postg iro  214985  
gem . giro  4841440

■ In fo rm a tie  over o n d erw ijs■
Het MAIC is een stedelijk Informatie- en Adviescentrum, d.w.z. dat 
iedere Amsterdammer gratis en desgewenst anoniem  terecht kan 
met de meest uiteenlopende vragen (o.a. over uitkeringen, arbeid, 
huisvesting, echtscheiding, vrije  tijd, enz.)
Eén van de onderwerpen waar het MAIC informatie  over heeft is 
onderwijs. ٧  kunt er informatie krijgen over allerlei beroepsoplei- 
dingen. Jongeren, die nog (gedeeltelijk) leerplichtig zijn, kunnen er 
terecht voor informatie  over streekscholen en vormingscentra. 
Voor volwassenen, die (weer) iets willen  leren, is er onder andere 
informatie over alfabetisering, d.w.z. het leren lezen en schrijven 
van de Nederlandse taal.

beidsbureau ook een aantal 
mogelijkheden heeft voor her-, 
om- en bijscholing.
Ook heeft het MAIC informatie 
over studiekostenvergoeding 
en kunt ٧ er adressen krijgen 
van beroepskeuzebureau's. 
Kortom, er zijn misschien meer 
mogelijkheden dan ٧ denkt. 
W ilt ٧ meer informatie, neem 
dan gerust kontakt met ons op. 
Het MAIC is gevestigd op het 
Jan Willem  Brouwerplein 9 (t/o 
de zij-ingang van het Concert 
gebouw) en geopend op maan 
dag, woensdag en vrijdag van 
11.00-17.00 uur; op dinsdag en 
donderdag van 11.00-19.30 uur. 
٧  kunt ook opbellen, tel. 
726644/797534.
Het MAIC is bereikbaar met 
tram/bus 3,12,16, 26, 65, 66, 67 
(uitstappen halte Concertge- 
bouw).

Er zijn mogelijkheden uw  lagere 
schoolkennis op te frissen, de 
zg.n. ouders op herhaling / bij- 
spijkerkursussen.
Er zijn dag- en avondscholen 
voor MAVO, HAVO, vwo. Hier 
kunt ٧ kiezen of ٧ één of meer- 
dere vakken tegelijkertijd  w ilt 
doen. ٧  krijgt voor elk vak een 
certificaat, een bewijs dat ٧ dat 
vak hebt afgerond. Zes certifica- 
ten geven recht op een diplo- 
ma.
Voor vrouwen zijn er zgn. VOS- 
kursussen, waar vrouwen met 
elkaar kunnen praten over on- 
derwerpen die ze zelf belangrijk 
vinden.
Er zijn Open Schoolgroepen, 
waar vrouwen  naast allerlei the- 
ma's bezig kunnen zijn met vak- 
ken als Nederlands, Engels, B İO -  

logie, enz.
Wist ٧ trouwens, dat het ar-

Accordeon Vereniging EUTERPE, 
zoekt Accordeonisten '

Tevens hebben wij plaats voor 
slagwerkers en begeleidings in- 
strumenten. Repetitie elke 
woensdag avond van 19.00 tot
23.00 uur, in gebouw  De Arend, 
Eerste Breeuwerstraat 13, tel. 
020-246055. (te bereiken met 
lijn 3, bus 18 en 22).
Voor inlichtingen kunt ٧ bellen 
met de volgende nummers: 
020-847550 / 864344 en 02990- 
41406, of langs komen op onze 
verenigingsavond.
Maar ook donateurs zijn van 
harte welkom  bij Euterpe voor 
de steun van de vereniging. 
Kom op wordt Euterpiaan en 
meld je aan.

L.W.J. van Loon

De dit jaar 28 jaar bestaande ac- 
cordeon vereniging Euterpe 
zoekt voor haar twee orkesten  
spelende leden. Er wordt gere- 
peteerd onder de getalenteer- 
de leiding van onze dirigent 
W im  Wakker. Ook als men niet 
kan spelen dan is ٨^٨٦  bij Acc. 
Ver. Euterpe van harte welkom, 
want we leren ٧ accordeon spe-

De eerst volgende uitvoering 
van Acc. Ver. Éuterpe zal plaats 
vinden in begin juni a.s. zodat ٧ 
^ ٧٧'> ٨  kunnen al zou kunnen 
laten horen.
Ook zijn er voor beginners een 
aantal huur accordeons aanwe- 
zig.
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R. S. Hagens 
Secretaris PDV 'De Postiljon'

Het bestuur en de leden van de 
Postduiven vereniging de 'Pos- 
tiljon ' zijn zeer dankbaar voor 
het stuk grond dat hun beschik- 
baar is gesteld in de polder om 
daar hun eigen clublokaal op te 
bouwen. Na vele malen te zijn 
verhuist van het ؟ ne onderko- 
men naar hetandere washetge- 
bouw  de Schroef in de West- 
zaanstraat het laatste honk. 
Toen dat gesloopt werd was het 
voor de DSV 'De Postiljon' niet
zo eenvoudig ٠٨٦ een onderko 
men te krijgen.
Maar door de inzet van het be- 
stuur het samenwerking met 
het WOO Spaarndam  begon de 
zon toch weer te schijnen en 
konden de leden gaan bouwen 
iets voor ons zelf in de polder. 
Natuurlijk ging het niet zo ge- 
makkelijk als het allemaal wel 
lijkt maar wat er nu staat is ge- 
bouwd door de leden zelf en 
daar zijn ze dan ook terecht trots

thuis  krijgen met duiven hou- 
den, bijvoorbeeld door verhui- 
zing of renovatie of huiseige- 
naar, kunnen dan met een be- 
perkt aantal duiven houden in 
de polder naast het clubge- 
bouw  en daar wordt dankbaar 
gebruik van gemaakt.
Het geheel is gevestigd tegen- 
over de kinderboerderij op de 
Spaarndammerdijk.
Na het vliegseizoen wordt jaar- 
lijks een tentoonstelling  geor- 
ganiseerd waar iedereen van 
harte welkom  is, dus ook niet Ie- 
den.
De oprichting is geschied op 15 
april 1965 en we hopen nog 
heel lang door te kunnen gaan, 
nogmaals onze dank aan het 
WOO Spaarndam  en de Ge- 
meente A m ste ria m

op want wat daar staat is uniek 
in Amsterdam
Het is niet alleen bij een clublo- 
kaal gebleven want leden van 
de vereniging die problemen
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OPENBARE BIBLIOTHEEK

SPEEL-O-THEEK... ■ ■  
NU 3x IN □E WEEK GEOPEND!!!

Zoals veel kinderen die al lid zijn weten is de Speel-o-theek '□e 
Zoutpot' op het ogenblik 2x in de week open. Op vrijdagmiddag  
voor de kleintjes en op maandagavond voor de kinderen die over- 
dag op school zitten.
Nu hebben we gehoord dat sommige kinderen en ouders het leuk 
zouden vinden als we  eens na 4 uur open zouden gaan. Dat gaan 
we  nu proberen. Je kunt dan meteen na school speelgoed uitzoe- 
ken.

m a x im a a l 2.
We hebben van alles, vraag 
maar eens aan een vriendje of 
vriendinnetje in je klas die al lid

Tot ziens in Speel-o-theek '□e 
Zoutpot', Zoutkeetsplein 4-6, 
tel- ?70685
Openingstijden: vrijdagmiddag  
van half drie to t 4 uur voor kin- 
deren van ٥  tot 4 jaar. 
maandagavond van kwart voor 
7 to t kwart over 8 voor kinderen 
vanaf 4 jaar.
donderdagmiddag van 4 uurto t 
kwart voor 5.

Speel-o-theek 
'□e  Zoutpot'

Met ingang van 3 maart zijn we 
voorlopig  op donderdagmid- 
dag open van 4 ٧ ٧ ٢  tot kwart 
voor 5.
We hopen dat er veel kinderen 
zullen komen.
Nog even voor de kinderen die 
ook lid willen  worden: Het lid- 
maatschap kost f  5,—  voor een 
half ja a re n f  10,— vooreen  heel 
٣ ٢ .
Je mag het speelgoed 3 weken 
mee naar huis nemen, daarna 
moet je het weer inleveren en 
mag je weer wat anders meene- 
men. Een gezin met 1 kind mag 
٦ stuk speelgoed lenen, gezin- 
nen met meerdere kinderen

In de gang, waar het licht al 
brandde,wrong ا0ا  ongeduldig 
de overschoenen van haar voe- 
ten. Uit de voorsuite, het kan- 
toor van de firma  Terlaet &  Zn., 
klonk stemgeroes door de ge- 
sinten deur. Dien stond te 
wachten, om  Lots overschoe- 
nen mee te nemen. 'Die van ٧ 
ook, mevrouw?'
Staat er bij ٧ ook niemand te 
wachten om  uw  ■natte schoe- 
nen, jas en paraplu onm iddellijk 
van ٧ aan te pakken als ٧ drijf- 
nat thuis komt? De tijden zijn 
veranderd. Hoe het met de wel- 
gestelde bugers ging rond 1900 
kunt ٧ lezen in 'Armoede' van 
Ina Boudier-Bakker. Haar ar- 
moede slaat op de geestelijke 
armoede waaraan de rijke men- 
sen lijden.
Voor de oudere buurtbewoners 
en voor de jongeren die door li- 
chamelijke gebreken niet naar 
ons filiaal in de Spaarndam- 
morstraat gaan beschikt de Zee- 
heldenbuurt over een Openba- 
re Bibliotheek op het Zoutkeets- 
plein no. 4.
٧  kunt de boeken mee naar huis 
nemen. ٧  kunt ook hier lezen of 
fotoboeken bekijken. ٧  kunt 
bladeren in de 60 tijdschriften of 
een kopje koffie drinken en een 
praatje maken met... Ja met 
wie, dat kan ik niet zeggen, dat 
moet ٧ zelf doen.
Tot ziens op dinsdagmorgen 
van 9 tot 12 uur of op vrijdag- 
middag van 2 to t 5 uur, dan is 
de bibliotheek geopend.

Gemma Buys-Voorendt 
Bibliotheekwerkster

Even snel-onderzoekend keek ا0ا  naar Am m y  op. De ge'i'rriteerde 
uitdrukking van haar eigen klein, mager, bewegelijk gezicht ont- 
spande zich in zachte zorgtrek. Na een poosje zwijgen vroeg ze: 'Is 
Jopie goed?'
'Ja best.'
'Ze was verkouden, is dat weer over?'
'Ja —  dat's weer over.'
Ze sloegen de hoek om, kwamen nu op de stille Keizersgracht. Hier 
strekten druipend de hoge oude bomen hun naakte nat-glimmende 
takken over het troebele water, dat in belletjes opbobbelde onder 
d B  hards regen. Van de Westertoren sloeg het vier. 'Goddank!'

Met een zucht snelde Lot voor- ren. Binnen slofte een stap
uit de dubbele stoep op van het langzaam aan —  de deur werd
herenhuis, belde. Am m y  volg- omzichtig geopend. 'Zo Dien.’
de langzaam, en terw ijl zij De oude meid sloeg haar han-
wachtten, tro f het Lot opnieuw, den samen,
hoe in de laatste tijd  Am m y's  'Guns! is ٧ daar noü nog! en ٧
^w e g in g e n  en gezicht van een ook mevrouw, met dat weer!
zo onverschillige matheid wa- Wacht ik zal uws perreplu ne-

men.'

Bibliotheek aan het Zoutkeetsplein

NIEUWE 
FYSIOTHERAPEUT 
OP DE BOKKING- 
HANGEN
Karei Muns heeft per 1 februari
1983 Ed Joustra vervangen als 
fysiotherapeut op de Bokking- 
hangen.
Karei Muns werkt van 's mor- 
gens 8 uur tot 's middagsonge- 
veer 3 uur. Op woensdag alleen 
's morgens van 10-11 uur.
٧  kunt, na verwijzing van uw  
huisarts, een afspraak met hem 
maken via te le fo o n n u m m e r  
770577
Karel is in september 1981 offi- 
cieel in de praktijk van Reinier 
van Dantzig begonnen. In de 
volgende Aktiekrant zullen wij 
een interview  met Karei heb-

SPREEKUUR NVSH
Elke dinsdagavond van 7 to t 8 
uur heeft de NVSH (Nederland- 
se Vereniging Seksuele H ervor- 
ming) spreekuur op de Bokking- 
hangen.
Heeft ٧ vragen —  jong  en oud
—  over geboorteregeling of an- 
dere zaken met betrekking tot 
seksualiteit, komt u dan eens 
langs, misschien kunnen wij ٧ 
verder helpen/adviseren. Een 
van de medewerkers is Bertie 
de Bok.
De NVSH is ook bereidt voor- 
lichting te geven op scholen en 
buurthuizen.
Mocht ٧ dit willen, neem dan 
kontakt op met Bértie over de 
mogelijkheden (tijd, kosten 
enz.).

Namens het Sociaal-Medisch 
Centrum  Bokkinghangen 

M. Goslinga

BELONING

De kinderboerderij loont 
/  200,— beloning uit voor de tip  
die leidt to t de opsporing van 
het agregaat dat kort geleden 
voor de tweede maal gestolen 
is. De kinderboerderij is hier- 
door erg onthand. 
Geheimhouding wordt verze- 
kerd.
٧  kunt bellen naar Cor Thesing, 
te l 871311.

■  ,WIJKPOST'■
Met ingang van 1 januari '83 
houdt de W ijkpost voor Oude- 
ren spreekuur op maandag en 
donderdag op de Haarlemmer- 
dijk 58, van 9.3ه  to t 11.ه ه  uur. 
Dit betekent dat wij met het 
spreekuur in het Sociaal-Me- 
disch Centrum  'Bokkinghan- 
gen' stoppen na het afgelopen 
jaar uitgeprobeerd te hebben 
op de dinsdagmorgen.
Door de geringe aanloop op de- 
ze spreekuren (19 bezoeken 
door 8 verschillende mensen) 
hebben we dus besloten per 1 
januari '83 te stoppen met het 
spreekuur op de dinsdagmor- 
gen op het Barentszplein 65.
De wijkpost kan ٧ bij allerlei vra- 
gen helpen, bemiddelen naar 
de ؛nstelling(en) waar u moet

Vragen over huisvesting, finan- 
ciën, huishoudelijke h^lp, ont- 
spanning, klussen, persoonlijke 
problemen.
Kunt u niet op de wijkpost ko- 
men dan kunt ٧ bellen, zodat 
w ij ٧ eventueel thuis bezoeken.

Annemarie Bremer
Robert T im m e rm a n s  

Stichting Wijkvoorziening 
voor bejaarden 

Wijkpost Gouden Reael 
Haarlemmerdijk 58

tel. 228921

een ontmoetingsplaats wordt 
met verwante initiatieven van 
andere hulpverleners die in on- 
ze omgeving soortgelijke doe- 
len nastreven

Stichting ter oprichting 
van een gezondheidscentrum  

in de Staatslieden / 
Hugo de Grootbuurt.

■  REKENCURSUS ■

Volwassenen op herhaling or- 
ganiseert weer een rekencur- 
sus. De cursus wordt gegeven 
op woensdagavond in buurt- 
huis de Piraat. Er wordt om  acht 
uur begonnen en we stoppen 
om  10 uur.
Wat kunt u er leren. In de reken- 
cursus wordt aandacht gege- 
ven aan allerlei aspecten van 
het rekenen: optellen, verme- 
nigvuldigen, procenten, aftrek- 
ken. Ga zo maar door.
٧  kunt bijvoorbeeld leren iets 
snel uit te rekenen, maten en 
gewichten berekenen, procen- 
ten en overzichten leren lezen. 
We willen daarbij rekening hou- 
den met uw  leervragen, zodat u 
ook echt iets aan de cursus 
heeft.
Hoe we werken in de cursus, u 
werkt in een groep van onge- 
veer zes a acht mensen met 
twee begeleiders. Zo kunt u in 
uw  eigen tempo  leren. Wel an- 
ders dan op de lagere school. 
Niet steeds die nare breuken en 
opdreunrijtjes. En rekenen voor 
het dagelijks gebruik kunnen 
we  allemaal leren.
Wilt ٧ eerst informatie? u kunt 
opbellen naar buurthuis Verzet 
tel 829770 en dan kunt ٧ vra- 
gen naar Geeske Verbree. ٧  
kunt zich daar ook opgeven.

Toekomst
We hopen dat het gezondheids- 
centrum  zal helpen de in 3. ge- 
schetste problematiek het 
hoofd te bieden, dat het een 
werktuig  zal zijn van herstel van 
de eerstelijns-gezondheids- 
zorg, als onderdeel van buurt- 
vernieuwing  in ruimere zin.
De bescheiden schaalvergro- 
ting  ten opzichte van de solo- 
praktijk zou het mogelijk moe- 
ten maken enkele behande- 
lingswijzen (bijv. kleine chirur- 
gie, verbinden van het 'open 
been', groepswerk) en wat di- 
agnostiek (bijv. op het gebied 
van geslachts- en importziek- 
ten) terug te winnen op het 
tweede echolon (zinvolle be- 
sparing).
Intensivering van de samen- 
werking in home-teams en 
drempelverlaging van maat- 
schappelijk werk dat nu onder 
hetzelfde dak komt) kan de op- 
vang van psychosociale nood 
verbeteren. Samenwerking bin- 
nen dezelfde werksoort moet 
kwaliteit bevorderen en bewa- 
ken. Verloskunde en konsultatie 
ten behoeve van zuigelingen en 
peuters kunnen in de eerste lijn 
geïntegreerd worden en een 
leemte in de kontinu'i'teit van de 
hulpverlening dichten. Ook an- 
dere preventieve taken, zoals 
gezondeidsvoorlichting en -op- 
voeding, en, daarmee verwe- 
ven, aktiviteiten van een patiën- 
tenvereniging, behoren to t de 
mogelijkheden. Veel wordt ook 
verwacht van een geregeld 
overleg met de fysiotherapie, 
m.n. bij blessures en psychos- 
omatiek. Er ontstaat een gunsti- 
ge 'setting' voor onderwijs en 
onderzoek in de eerste lijn, als is 
hierbij medewerking van de op- 
le id ing^nstituten  onontbeerlijk. 
We zouden graag zien dat het 
gezondheidscentrum  tevens

Vervolg van pag. 10

mer 1976 wordt bekend dat de 
Prinsessekerk op de slooplijst 
staat en dat de vrijkomende op 
pervlakte een ' 
of sociaal-medische bestem- 
ming heeft. Bij een door Stads- 
ontwikkeling  gehouden enguê- 
te valt het plan voor een ge- 
zondheidscentrum  in goede 
aarde. Konkrete uitwerking be- 
gint vanaf medio 1977 met be- 
geleiding via de 'SOSEL' (st. 
ontwikkeling samenwerkings- 
verbanden in de eerstelijns ge- 
zondheidszorg); eind dat jaar 
wordt al geprobeerd inspraak 
vanuit de buurt op gang te 
brengen.
In 1978 lukt het, met medewer- 
king van de Amsterdamse 
Kruisverenigingen en het Sa- 
menwerkingsprojekt, ook rond 
later toegetreden artsen home- 
teams te formeren. Een oprich- 
tingsstichting komt to t stand. 
De buurtgroep organiseert 
voorlichtingsbijeenkomsten. In 
1979 w ordt een eerste exploita- 
tie-opzet voorgelegd aan de 
A m ste rd a m se  Z ieken fondsen  
en aan de Gemeente, die eind 
dat jaar, overeenkomstig het 
principebesluit van B&w, voor- 
bereidingskosten subsidieert, 
zodat m.n. sekretariële onder- 
steuning mogelijk wordt. De 
woningbouwvereniging  Roch- 
dale wil als bouwheer optre- 
den, de architekt begint zijn 
werk. Na twee jaar touwtrek- 
ken, m.n. over extra eisen die 
samenhangen met de bijzonde- 
re problemen van de vervallen 
stadsbuurt, geeft de zieken- 
fondsraad eind 1981 zijn fiat. In
1982 zegt de gemeente huurga- 
rantie toe en wordt, na uitput- 
tende procedures, de sloop van 
de kerk een feit. Kontakten met 
fysiotherapie en vroedvrouw  
krijgen vorm.

11



zK
UITGAVE VAN HET AKTIEK©MITEE ZEEHELDENBUURT

Maart/1983
3/1983

Vergaderadres: 't Turfschip, Roggeveenstraat 12, tel: 247589

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt' Secretariaat: H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat ٦ 2
j .  Eerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914 Tel: 254664

AANSCHRIJVINGEN BARENTSZSTRAAT- .
ZOUTKEETSGRACHT EN ZOUTKEETSPLEIN

Begin februari was er een aanschrijvingenavond met de bewoners 
van Zoutkeetsplein 5, Zoutkeetsgracht 342-348, 350-356, 358-364 
en 366-370. De gem ente-voorpostfunktionaris  Roelof den Drijver 
en dhr. Both van Bouw- en Woningtoezicht gaven uitleg van wat 
gebeurd is tot nu toe.
Aanschrijvingen zijn brieven van b. en w. aan huiseigenaren om 
gebreken aan de woning  te verhelpen. De eigenaar moet dat bin- 
nen een halfjaar doen; doet hij het niet, dan kan de gemeente het 
doen op kosten van de eigenaar. De eigenaar kan weer in beroep 
gaan bij de commissie Bouwverordening; die geeft advies aan de 
gemeenteraad. Dan moet dat raadsbesluit weer naar Bouw- en 
Woningtoezicht. Zo'n beroep kan een vertraging geven van 2 X een 
halfjaar; eigenaars proberen vaak tijd  te rekken door zo'n beroep.

Staatsliedenbuurt, tel. 5523581, 
dhr. Both. Vragen kunnen naar 
de voorpostfunktionaris Roelof 
den Drijver, Tasmanstraat 11A, 
spreekuur maandag en woens- 
dag 10-13 uur, tel. 5523471. Bij 
moeilijkheden kan ook het AKZ 
bemiddelen: Jan Eerdhuysen, 
Barentszstraat 256.

Als er een aanschrijving is op 
uw  woning, dan heeft ٧ het 
recht om huurverhoging te 
weigeren!
Vraag een form ulier daarvoor 
bij de gemeentevoorpost (Tas- 
manstraat 11A) of bij het cws 
(Spaarndammerstraat 143, 
825853).

Konklusie: Er is gelukkig wel 
enig succes geboekt in onze 
buurt in de strijd tegen achter- 
stallig onderhoud in de partiku- 
 ere sektor. Helaas blijft het in؛؛
een aantal gevallen een zaak 
van lange adem en van voort- 
durende waakzaamheid. Als 
bepaalde eigenaren de zaak blij- 
ven vertragen, zal een kort ge- 
ding overwogen moeten wor- 
den. Wij (bewoners en AKZ) la- 
ten ons niet ontmoedigen en 
we houden de aangeschreven 
panden goed in de gaten!

AKZ

de gemeente heeft aange- 
kocht).
Barentszstraat 224: eigenaar is 
in beroep gegaan. 
Barentszstraat 234: eigenaar is 
begonnen.
Als een aanschrijving is uitge- 
voerd, moet er weer controle 
zijn door Bouw- en Woningtoe- 
zicht.
Na de zomervakantie zullen de- 
bewoners weer op de hoogte 
worden gesteld van de laatste 
ontwikkelingen. Oók de bewo- 
ners van de andere panden in 
onze buurt die in een aanschrij- 
vingsprocedure zitten, nl. Ba- 
rentszstraat 91-105,155-209, 
Van □nschotenstraat 33-51 en 
Houtmankade 18.
Tussentijdse informatie over de 
aanschrijving op uw  woning  is 
voor onze buurt te krijgen bij 
Bouwtoezicht op de voorpost

Zoutkeetsplein 5: aanschrijving 
pas verstuurd dec. '82. 
Zoutkeetsgracht 342-364: 
aanschrijving mei '82. Eigenaar 
ging in beroep; beroep behan- 
deld aug. '82; procedure duurt 
tot april '83 —  dan kunnen pas 
nieuwe stappen volgen. 
Zoutkeetsgracht 366-370: 
aanschrijving uitgegaan dec. 
'82; eigenaar heeft nu een half

Barentszstraat 303-307: eige- 
naar is begonnen. 
Barentszstraat 309-315: eige- 
naar is begonnen. 
Barentszstraat 123: uit te voe- 
ren voorzieningen bijna vol- 
tooid
Barentszstraat 139-147: eige- 
naar is begonnen. 
Barentszstraat 216 en 293: geen 
a ^^h rijv in g sp ro ce d u re  meer 
(óf de klachten zijn verholpen óf

VRIJE TIJD IN EIGEN STRAAT

straat 256 ligt voor ٧ een gratis 
folder 'Gevelkrant' over gevel- 
tuintjes, met tips van afd. 
Groenvoorzieningen.
Gver het groen in de □irk Hart- 
oghstraat is er overleg gaande 
met de bewoners en de scho- 
len, om samen te komen tot 
fleurigere en leukere straattuin-

Vrije tijd  in de Zeeheldenbuurt: 
GROENER EN SCHGNER —  als
dat zou kunnen?

AKZ

Vrije tijd in je eigen straat kan
óók betekenen: het bijhouden 
van een plantenbakje buiten 
aan de gevel, of het maken en 
verzorgen van een eigen gevel- 
tuintje voor je deur. Dat hoeft 
niet duur te zijn; het vraagt wèl 
regelmatig aandacht. In de Zee- 
heldenbuurt zijn veel mensen 
met mooie, goed verzorgde ka- 
merplanten, met een mooie 
volkstuin of een caravantuintje. 
Het zou leuk zijn als we ook op 
straat méér van hun 'groene 
vingers' kunnen meegenieten. 
Bij ل . Eerdhuysen, Barentsz-

In onze Zeeheldenbuurt zitten 
bij mooi weer veel mensen lek- 
ker buiten op de stoep; dat is 
heel gezellig.
Zo hier en daar wordt de stoep 
geregeld geveegd en wordt af 
en toe met bezem en sop het 
hondenvuil weggeboend. Daar- 
door wordt het op straat zitten 
en lopen en ook het spelen van 
de kinderen, een stuk aangena- 
mer. De gemeente spuit af en 
toe de straten schoon.
Het was ooit een goede Am- 
sterdamse traditie dat de be- 
woners van de benedenhuizen 
geregeld hun stukje stoep 
schoon hielden. Helaas doen de 
jongeren dat niet vaak meer. 
Waaróm  toch niet?
Beste buurtbewoners, het is ón- 
ze buurt, ónze straat. Laten we 
de straten met elkaar schoner 
proberen te houden.
Laten we beter op de poepende 
honden letten: aanlijnen, en 
niet in portieken, op stoepen, in 
de speelstraat of in plantenbak- 
ken laten schijten. Laten we ook 
goed nadenken vóór we zo'n 
grote hond nemen, of dat wel 
plezierig is voor het dier én voor 
de buurtbewoners. Hoe fijn  is 
een hondenleven in onze dicht- 
bevolkte buurt, met te weinig 
geschikte plaatsen om  te wor- 
den uitgelaten?

■ ■  VRIJE TIJD ٠

Elke dag als de school uit is ben je vrij. Je hebt dan vrije tijd. Je kunt 
dan gaan spelen, of $٠٨١$ moet je je moeder helpen of op visite of 
naar de tandarts. Maar je kunt ook op een klup. In buurthuis de Pi- 
raat zijn ook klups voor kinderen.
Gp maandag is er een boksklup, van 6 uur tot half 8, voor kinderen 
vanaf lOjaar. Gnder leiding van twee boksers leer je aan je konditie 
werken en wat boksoefeningen. Het kost 1 gulden per keer.

Op woensdagmiddag !s er in- 
stuif voor alle kinderen van 4 
tot 12 jaar. Het is van 2 uur tot 
half vier, het kost ١ gulden. We 
doen elke week !ets anders: 
spelletjes, knutselen, toneel- 
spelen of iets anders. Wat we 
precies doen die week, kun je 
lezen op de affiesjes die overal 
hangen.
Op donderdag is er arabische 
les voor Marokkaanse kinde- 
ren.Dat is van 4 uur tot half 6 en 
het kost 50 cent. Voor de les 
drinken we thee en we doen 
een spelletje of knutselen wat. 
En elke dag, behalve op woens- 
dag, tussen 12 en 2 uur kun je in 
de Piraat komen eten. Je krijgt 
van ons een kopje thee en na 
het eten gaan we spelen of 
knutselen of naar de speeltuin. 
Het kost f 1,50 per keer of 5 gul- 
den per week. Je kunt zomaar 
komen, maar je kunt je ook van 
te voren opgeven, zodat we op 
je kunnen rekenen.
En tenslotte, als je vakantie 
hebt zijn er ook altijd leuke din- 
gen te doen in de Piraat. Als je 
nog wat wilt weten of mee wilt 
doen, kun je dat vragen of op- 
geven bij Hannie en Nita, in 
buurthuis De Piraat, Rogge- 
veenstraat 12, tel. 247589.

Op dinsdag is er voor kinderen 
van 6, 7 en 8 jaar een jazzballet- 
groep. Het is van 4 uur tot half 6 
en kost f 13,50 per maand.
Ook op dinsdag is er een kook- 
groep voor kinderen van 10-12 
jaar. Het is van 4 uur tot onge- 
veer half 7, en het kost twee 
gulden per keer. We kiezen zelf 
wat we eten en we eten het 
ook samen op.
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