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WEER EVEN BIJPRATEN
denoord '□e Bogt', de eigen 
keuken geopendT Wij hopen 
dat onze bejaarde buurtbewo- 
ners daar, nu een goede maal- 
tijd  krijgen voorgeschoteld. Be- 
langrijk. Daar is ook weer wat 
recht gezet. £٢ moeten echter 
nog meer zaken op een rijtje 
worden gezet.

Bedankt heren van de 
stadsrein^ing
Wij w illen gewoon eens de 
mannen van de stadsreiniging 
in onze buurt bedanken. Vooral 
de jongens met de bezem, die 
elke dag weer de rotzooi —  die 
zij, hij o f toch wij? —  maken, 
maar die zij in elk geval weer 
moeten opvegen. Buurtbewo- 
ners laten w ij toch die vuilnis- 
zakken goed dicht maken en op 
tijd  buiten zetten.
Gooi de rotzooi toch niet zo- 
m aarop straat. K ijkw a tjee rze lf 
aan kunt doen. Voed jezelf en 
anderen op. We wonen er zelf in 
en tussen. Doen!!!

□e Strijd

□e politie komt weer 
in de buurt
De politiepost in de Spaarn- 
dammerstraat gaat weer nor- 
maal als politiebureau functi- 
oneren voor dag en nacht. De 
politie heeft hierover met het 
wijkopbouworgaan contact op- 
genomen.
Hopenlijk een nieuwe ontwikke- 
ling in het beleid van de politie. 
De veiligheid in de buurtzal hier 
mee toenemen. En... 'onze' 
wijkagenten weer terug in onze 
buurt!

bruik.ers, mocht dit idiote plan 
doorgaan w ij hopen en vertrou- 
wen dat we op ٧ kunnen reke- 
nen.

Jongeren Opvang 
Centrum

In de plolder —  wat er nog van 
over is — naast het SDZ-terrein 
w ordt binnenkort de eerste 
paal geslagen voor een Jonge- 
ren Opvang Centrum. Nu gesi- 
tueerd op het Zuivelplein in Be- 
tondorp. Bij velen in de buurt 
bekend. In de stad zijn groepe- 
ringen tegen deze bouw. Het 
JOC hanteert isoleercellen of af- 
zonderingskamertjes. Mensen 
!aat je niet opjutten. Vertegen- 
woordigers van de wijkraad zijn 
in gesprek met de leiding van 
het JOC.
We hopen ٧ in één van de vol- 
gende Aktiekranten over de 
doelstellingen en werkwijze van 
het JOC nader te informeren.

Tenslotte er gebeuren nog 
meer dingen in de buurt, goede 
en rotte. Dit zijn zo een beetje de 
berichten waar de vrijw illigers- 
organisaties Het W ijkopbouw- 
orgaan 'Spaarndam' en het Co- 
mité Wijkverbetering Spaarn- 
dammerbuurt zich mee be- 
moeien, mee bezig zijn.
W ij horen al zeggen 'laten ze 
zich daar maar eens mee be- 
moeien'. Kom op, w ij hebben 
meer buurtbewoners/vrijw illi- 
gers nodig. Het is —  misschien 
een groot woord —  een stuk 
strijd voor je eigen buurt, je ei- 
gen huis en wijkvoorzieningen. 
De bezuinigingen zijn ons aan- 
gepraat, de regering wentelt die 
af op de bevolking vooral de 
laagstbetaalden, de uitkerings- 
trekkers, waar onze buurt vo! 
mee zit. Wat de actieve, bewus- 
te mensen in de buurt doen, 
kunt u ook. Ales is mensenwerk, 
die bezuinigingen ook, die wor- 
den door mensen met andere 
belangen dan de onze opge- 
legd. Het zijn geen natuurram- 
pen.
Wordt wakker, ontwaakt, 
neemt deel.
En alles met elkaar weer even 
bijschreeuwen!

" ,

Polanentheater

ا ق س ا م|ا م | ا

Voetbalvereniging
SDZ
Trouwens de voetbal club Sa- 
menspel Doet Zegevieren heeft 
voor komend seizoen in zelf- 
werkzaamheid zijn accomoda- 
tie op grootse wijze uitgebreid. 
De voetbalclub kan weer volop 
nieuwe leden, donateurs, sup- 
porters en lotto/totospelers ge- 
bruiken.

Tavenu

Keuken geopend
Op 25 augustus is in het bejaar-

De zomer zit er weer bijna op en w ij staan aan het begin van een 
nieuw seizoen voor de diverse activiteiten in de Spaarndammer- 
buurt. Hier een kleine opsomming wat er afgelopen maanden in de 
buurt is gebeurd en wat ons te wachten staat, als je eraan w ilt deel- 
nemen.

Moeizam, heel moeizaam heb- 
ben het bestuur en zijn mede- 
werkers afgelopen seizoen het 
Polanentheater draaiende kun- 
nen houden (geen geld). Des- 
ondanks waren de voorstellin- 
gen, feesten en bijeenkomsten 
prima. De koffiekamer/foyer 
w ordt al een gezellig trefpunt 
voor de buurt. Komend seizoen 
zal het nog plezieriger, beter en 
fijner worden. Vele Amster- 
dammers weten de weg al naar 
d it theatertje te vinden. Als ٧ als 
buurtbewoner er nog niet ge- 
weest bent, let op de aankondi- 
gingen.

Surinaamse, Antili- 
aanse en Nederlandse 
werkgroep
Deze werkgroep bestaat in ok- 
tober officieel alweer v ijfjaar. In 
die 5 jaar heeft he، zijn grote 
waarde bewezen. Prima sa- 
menwerking. Begin oktober 
wordt er een week lang feest 
gevierd. Meer hierover in de 
volgende Aktiekrant.

■  Nieuwe woningen en □e Houtman

De eerste paal is inmiddels in de grond geslagen voor de eerste 250 
woningen in het Industriegebied. Voor de namen van de nieuwe 
straten en kades in dit gebied hebben w ij een prijsvraag uitgeschre- 
ven. Heel leuke en goede inzendingen zijn er binnengekomen. De 
ju ry heeft het moeilijk gehad. In de volgende krant komen w ij met 
de uitslag. De Houtman is volop in verbouwing. Hier kunnen eer 
daags arbeiders aan een gracht wonen.
Wij hebben ٧ verleden jaar volop geïnformeerd over de krakers, die 
er toen in zaten. De buurt heeft ze, na heel moeizame onderhande- 
lingen, eruit kunnen praten.
De buurtbewoners hadden meer begrip voor de krakers dan zij 
voor ons. Jammer! Ondertussen is de buurt smerig volgekalkt met 
hun leuzen. Eén op de brug bij de Houtmankade 'De Houtman is 
van ijzer'.
Nu blijkt weer, alsje kaders van staal zijn met idealen en heel demo- 
cratisch terugkoppelen op hun achterban, je onoverw innelijk bent. 
Eén mooie leus onder de tunnel 'Huurders en krakers solidair'. 
Zijn we het mee eens, maar de solidariteit moet niet van één kant 
komen.
Het worden goede woningen. Wij gaan verder.

den, fam ilie op de trap, in de 
straat of vanuit de c!ub of café, 
noem maar op, een elftal wil 
vormen en meedoen, meldt dit 
even bij het wijkopbouworgaan 
in de Polanenstraat 174. Dat zou 
leuk zijn. De toegangsprijs per 
deelnemer of toeschouwer is 
ƒ1,50.

Ook in oktober, dan bestaat TA- 
VENU (Tot Aangenaam Verpo- 
zen en Nuttige Uitspanning) 55 
jaar. De oudste nog bestaande 
echte Spaarndammerbuurtse 
vereniging . وا ا  alleen al op die 
naam. Natuurlijk w ordt dit op 
de oude reeds lang bekende 
Spaarndammerbuurtse wijze 
gevierd. Vooral gericht op het 
werven van jonge Spaarndam- 
merhuurtse leden —  van waar 
ook vooral musicerende, je kunt 
het daar leren. Dit w ord t een 
groots feest. Op zaterdag 8 en 
zondag 9 oktober 'open huis'.

Donkere wolken bo- 
ven zwembad Bredi-
us?
Deze zomer hebben de Spaarn- 
dammerbuurters en de mensen 
uit de omliggende arbeiders- 
buurten to t zelfs uit Oost, volop 
genofen in ons gezellige zwem- 
bad. Nu schijnen er voorstellen 
te zijn om dit zwembad in het 
kader van de bezuinigingen te 
sluiten. Het wijkopbouworgaan 
en het Comité wijzen deze 
plannen met klem af. Buurtbe- 
woners en Amsterdamse ge-

De Sporthal voor het 
wijkopbouworgaan
Verderop in deze krant kunt ٧ in 
het w intersportprogramma 
buurtgebruik sporthal lezen. 
Enige evenementen die het 
w ijkopbouworgaan gaat orga- 
niseren en die ٧ moet onthou- 
den. Op uw kalender of in uw 
agenda schrijven: zondag 4 
september modelautoraces ge- 
organiserd door St. Theresia. 
Kan iets worden voor het hele

Zondag 2 oktober een toernooi 
voor alle sportclubs en beoefe- 
naars van sporten uit de buurt. 
W ij zijn aan het organiseren. 
Dan heeft het w ijkopbouwor- 
gaan in 1983 op de volgende 
zondagavonden de beschikking 
over de sporthal 18 september; 
I f i oktober en 20 november. 
Meestal doen w ij zaalvoetbal, 
andere sporten mogen ook.
Als ٧ nu met uw buren of vrien-

١



REKREATIEPROGRAM-
MA BREDIUS 

sept. 1983 /  me! 1984
Dag Tijd Aktiviteit Voor wie
maandag 14.00-15.30 

16.30-18.00
19.00-20.00
20.00-21.00 
21.00-22.00 
22.00-23.00

Hathayoga
Voetbal-tafeltennis, Basketbal 
Ex-hartpatiënten sportinstuif 
Konditietrainen
Basketball - volley. Aerobic enz. 
Badminton op 3 banen, minivoetbal

iedereen
grotejeugd
volwassenen
volwassenen
volwassenen
volwassenen

dinsdag 9.30-17.00
21.00-23.00

Tennis (rackette leen) 
Tennis

volwassenen
volwassenen

woensdag in.nn-i7.no

14.00-16.00 
Ifi.nn-I7.nn
17.00-18.00 
If tn n - iq n n

Sport overdag voor buurtgenoten met deeltijd- 
banen enz. Tevens sport/spel voor minder validen 
Jeugdsportinstuif (gratis)
Handbal-instruktie
Basketball-instruktie
Korfbalinstruktie

8-16jaar
Jeugd
jeugd
jeugd

donderdag 10.00-12.00 Konditiegymnastiek Dames
vrijdag 19.00-20.00

19.00-20.30
Zelfverdediging voor dames en heren 
S k^ba ll-voetba l-badm inton-Tafe ltenn is

volwassenen
Volw .+ jeugd

zaterdag 10.00-12.00 Jeugdsportinstuif (gratis) 8-16jaar
zondag 10.00-12.00 Konditietrainen en 3 banen badminton Gezin

DE BEUK ERIN... □E PAS ERIN... 
ZOEMENDE RACKETS... ZWEVEN- 
DE BALLEN... JOELENDE KINDE- 
REN...
Een kleine schets van kreten en feiten die door sportbuurtwerkers 
reeds nu zijn opgetekend, vlak voor het begin van het nieuwe 'be- 
wegingsseizoen'.
Ze klampen je aan in de buurt. Wanneer starten we weer met het 
sport- en spelprogramma?

VANAF 26 SEPTEMBER

vindt 'the action' plaats in ons eigen sportcentrum Bredius, en zo u 
w ilt, in uw eigen buurtje door middel van de welbekende spekta- 
kels (crossen, stratenlopen, puzzleritten, enz.)
Er wordt nu reeds een schema opgesteld, een sport-wegwijzer van 
grote buurtevenementen.

iSportbuurtwerk

Tony Raap 
Peter Lageman 

(Sportbuurtwerkers) 
020-84.71.72

der voelen) door de vele moge- 
lijkheden die ondergetekenden 
٧ bieden in uw eigen leefomge- 
ving.
Tot ziens

BOUW LANGZAAM AAN EEN 
GOEDE LICHAMELIJKE CONDITIE

BREDIUS
ZAANSTR. 353 TEL: 847172

Let op de aankondigingen in de 
buurt. Het is de bedoeling dat 
we de cursusruimte van Bredi- 
us voor deze thema's gaan ge- 
bruiken, teneinde van gedach- 

١̂٢١  te wisselen, informatie te 
verkrijgen enz.
Sportbuurtwerk w il niet alleen 
zeggen sport en spelaanbod in 
een buurtaccomodatie of in de 
buurt zelf op uw bord getoverd 
door deskundige sportleiders, 
NEE.
Sportbuurtwerk is veel meer 
een handreiking aan uw beter 
fuctioneren (je gewoon lekker-

Bewoner van de Bogt: Leuk zeg 
al die hardlopers die langs m'n 
huis lopen tijdens de straten- 
loop.

Cursussen
Het organiseren van cursussen: 
Re-animatie - ABO (basisdiplo- 
ma voor het leidinggeven in de 
sport).
De kursus Recreatiesportleider 
A (leiding geven aan eigen 
buurtbewoners).

THEMA'S
□e komende maanden gaan we 
ons bezighouden met de vol- 
gende thema's:
Sport overdag (we krijgen
steeds meer vrije tijd  overdag)) 
Sport en voeding Verantwoord 
sporten met 'natuur'lijke mid- 
delen.
(s sporten wel gezond?
Minder gewicht door sportief 
bewegen

Sportbuurtwerk betekent bewe- 
gingsplezier bieden aan elke in- 
dividuele buurtbewoner, aan- 
gepast aan zijn/haar wensen: 
Huisvrouw: oh wat leuk ik kan 
tennis leren in mijn eigen om- 
geving, ik hoef geen lid te zijn. 
En m 'n kind in de crèche. 
Student: Tegen een kleine ver- 
goeding van /  2,50 per keer kan 
het je de kop niet kosten. 
Jeugdige: Onbewust: M'n be- 
wegingsdrang kan ik buiten de 
schooluren in Bredius kwijt. 
Bewust: Sportbuurtwerkers 
staan altijd klaar om me van ad- 
vies te dienen als ik problemen 
heb.
ex-Hartpatiënt: Waarom ik niet 
'aan de bak'? Ik sluit me aan bij 
die trim groep die maandagsa- 
vonds in Bredius draait. (Des- 
kundige medische leiding aan- 
wezig)
mindervalide: Woensdagoch- 
tend heb ik wel zin in wat bewe- 
ging. Bredius heeft nu toch 3 
sportrolstoelen waar we mee 
uit de 'voeten' kunnen.

—■Zaanstraat 'Speelstraat"
Ook al rijzen de bezuinigingen de pan uit. Het volgend project, dat 
weer to t verbetering van de Spaarndammerbuurt zal leiden, zal 
toch worden verwezenlijkt. Het plan is, volgens de ambtelijke pro- 
jectgroep, om voor de grote vakantie al te beginnen.
De 'Speelstraat' is geprojecteerd aan de noordzijde van de Zaan- 
straat, tussen Spaarndammerstraat en Zaandijkstraat, en zal een 
speciaal karakter krijgen hetgeen voor deze buurt uniek genoemd 
mag worden.

Verder w ordt dit stukje Zaan- 
straat dus afgesloten voor door- 
gaand verkeer behalve voor 
fietsers en voetgangers. Er blijft 
parkeerruimte bestaan aan de 
spoorzijde vanaf de Zaandijk- 
straat to t aan de Elisabeth- 
school.
De herprofilering van de Zaan- 
straat betekent een grote verbe- 
tering van de verkeersveilig- 
heid in het bijzonder voor de 
kinderen en de (brom)fietsers. 
Met deze aanpak en de uitbrei- 
ding van het Domela Nieuw- 
wenhuisplantsoen is er op- 
nieuw een stuk buurtverbete- 
ring gerealiseerd en tot stand- 
gekomen.

□e Werkgroep WoonOmgeving 
(WWO)
Trudi Wee)

ث: ر ■-مر'ا'ء

سح

dranghek zodat de kinderen 
niet de rijweg op kunnen ren- 
nen.

OPROEPi
In september gaat de WA©-groep in de Spaarndammer- 
buurt weer van start. We komen iedere eerste donderdag 
van de maand in het Polanentheater bij elkaar.
W ilt ٧ zich bij de WAO-groep aansluiten, let dan op het af- 
fiche waarop verdere informatie staat vermeld.

WAO-groep
Spaarndam

Het Domela Nieuwenhuisplant- 
soen zal worden uitgebreid tot 
aan de spoorbaan, waarlangs 
dan alleen nog fietsverkeer mo- 
gelijk zal zijn, zodat er onbelem- 
merd gespeeld kan worden. 
Verder vindt er uitbreiding 
plaats van de aanwezige speel- 
attributen en wel met een wa- 
terspeeltuig. Dit gedeelte wordt 
nu extra aantrekkelijk voor de 
kinderen van de St. Elisabeth 
kleuterschool, die vanuit de 
speelplaats een toegang naar 
de speelstraat zullen krijgen.
Er zal een afscheiding komen 
rondom de speelruimte, zodat 
hondenbezitters hun honden 
daarbinnen niet uit kunnen la- 
ten. Er zullen extra bomen en 
banken geplaatst worden. Voor 
de Elisabethschool komt een

OPROEPi
Stichting Kinderboerderij 'Spaarndam'

٧٠٠٢ de bouw van een hooischuur en dierenstal, zoekt de kinder- 
boerderij werkloze jongeren tussen de 16 en 23 ؛aar (m/v), die met 
behoud van hun werkloosheidsuitkering, hier aan mee willen 
werken.
□oor dit project wordt de mogelijkheid geboden, bekwaamheden 
en ervaringen op te doen die van pas kunnen komen, hetzij bij het 
vinden van een baan, hetzij in het privé leven.
Belangstellenden kunnen informatie vragen of zich opgeven bij de 
Kinderboerderij, per adres: Polanenstraat 174, tel. 829773, bij Cor 
Thesing of Joger de Jong
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WWV voor mensen beneden 
mammm23  jaar afgeschaft?MB

Op 29 juni 1983 is een wet aangenomen, waa^n  de WWV voor 
mensen beneden 23 jaar wordt afgeschaft. (WWV is een afkorting 
٧٠٠٢ Wet Werkeloosheidsvoorziening.) Als je 130 dagen hebt ge- 
werkt, heb je recht op 75% van je loon, gedurende twee jaren.
De wet is op een heel rommelige manier to t stand gekomen, □aar- 
om  is het mogeüjk onder de wet uit te komen, of in ieder geval een 
tegemoetkoming voor de teruggang in inkomsten te krijgen!
LET OP: Op het laatste nippertje ؛s geregeld dat raertsefi die op 1 ju- 
//' 1982 23 jaar zijn wel WWV krijgen.
De volgende tips zijn dus alleen belangrijk voor mensen, die nog 
geen 23 jaar zijn.

Als je 130 dagen hebt gewerkt 
en werkloos wordt, maar nog 
geen 23 jaar bent: je moet 
wachten met het aanvragen 
van een WWV-uitkering totdat 
je 23 jaar bent. Als je daarna 
aanvraagt, krijg je gewoon twee 
jaar W W V!Je  kunt in de tussen- 
tijd  RWW aanvragen!
Als je 130 weken gewerkt hebt 
en werkloos wordt en nog geen 
23 jaar bent. Je moet dan kijken 
wat het voordeligst is:
A. wachten tot je 23 bent, voor-

Waar moet je op let- 
ten?

kostentoeslag vragen bij de SO- 

ciale dienst in je buurt. (Je moet 
dan wel voldoen aan de vereis- 
ten voor de huursubsidie.)
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nieuws 
van de 
hulpverlening

Wat moet onmiriripl- آاز؛ا gebeuren?
Als je door de wijziging  van de 
WWV 25% of meer in je inko- 
men achteruit gaat moet je een 
overbruggingsuitkering vragen 
bij de sociale dienst in jouw  
buurt. (Volgens staatssecr. De 
Graaf mag de sociale dienst de- 
ze niet geven, maar als hij ge- 
weigerd w ordt kun je hier iets 
tegen doen. Kom in dat geval 
naar het Bura voor Rechtshulp.) 
Door de plotselinge inkomens- 
achteruitgang heb je eigenlijk 
recht op (meer) huursubsidie, 
als je zelf huur betaalt. (Extra) 
Huursubsidie krijg je niet, want 
bij de aanvrage wordt gekeken 
naar je inkomsten voor de aan- 
vraag. Je moet dan een woon-

«'Weten wat ٧ e e t , ,  
meer dan een dieet'!

Regelmatig komen wij, de wijkverpleging  en de diëetiste, buurtbe- 
woners tegen, met vragen over voeding en vermageren. Hoe kan ik 
gezond eten, wat afvallen, en me toch fit blijven voeien?
Over het algemeen ervaart elk mens het eigen gewicht op verschil- 
lende manieren.
Wat door de een als overgewicht ervaren wordt, is voor een ander 
een prettig gewicht.
Het eten neemt een belangrijke plaats in ons leven in.
Steeds meer informatie over wat gezond eten is, hoe snel en ge- 
makkelijk te vermageren, komt over ons heen via tijdschriften, re- 
clame op radio en tv.

■AMSTERDAMSE SENIOF

In de juli-vergadering van de Amsterdamse Seniorenraad, het ad- 
v i e s o r g a a n  ٧ ٥ ٥ ٢  het gemeentebestuur over ouderenbeleid, is een 
advies vastgesteld over wijkgerichte verzorgingshuizen.
De Seniorenraad vindt, dat de gemeente moet bevorderen, dat er 
in elke wijk  een samenwerkingsverband to t stand komt tussen de 
instellingen die ertoe kunnen bijdragen, dat ouderen zo lang moge- 
lijk zelfstandig blijven. Daar horen dus bij de gezinshulp, de wijkver- 
pleging, de GG&GD, de indicatiecommissie en het bejaardenoord, 
waarbij ervan wordt uitgegaan, dat de wijkpost van de SWB (Stich- 
ting Wijkvoorzieningen Bejaarden) daarin een belangrijke coördi- 
nerende rol dient te spelen.
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■AMSTERDAMSE SENIORENRAAD

dat je WWV aanvraagt (Je kunt 
dan niet in de tussentijd RWW 
aanvragen).
B. WWV aanvragen: Je kunt 
dan maximaal een jaar WWV 
krijgen.

Overgangsregeling
Voor mensen, die al WWV had- 
den geldt een overgangsrege- 
ling. Als je in die situatie zit, kun 
je het beste bij het buro voor 
Rechtshulp langskomen om  te 
bekijken of er nog iets kan ge- 
beuren.
Heb je hierover nog vragen, dan 
kun je het beste naar het Buro 
voor Rechtshulp in je buurt 
gaan of langs een andere hulp- 
verlenende instelling.
De adressen van het Buro voor 
rechtshulp zijn:

Centrum: Spuistraat 10 
(264477)
Oud-West: Borgerstraat 86 
(182444)
Oost: Sparrenweg 3-7 (930908)

In deze raad wordt de helft van 
de zetels bekleed door verte- 
genwoordigers van de oude- 
renbonden, en voorts zijn erin 
vertegenwoordigd de vakbewe- 
ging, de wijkopbouworganen, 
de samenwerkende kerkge- 
nootschappen en het Humanis- 
tisch Verbond.
Onlangs is het jaarverslag-1982 
verschenen, waarin uitvoerig 
aangetoond wordt op welke ter- 
reinen de Seniorenraad zich in 
1982 heeft bewogen, en welk 
adviezen er uitgebracht zijn. 
Wie van dit verslag kennis wil 
nemen, kan zich telefonisch in 
verbinding stellen met de Seni- 
orenraad, tel. 5523390.
Ook kan iedere belangstellende 
de vergaderingen van de raad 
bijwonen, want die zijn vrijwel 
steeds openbaar.
De volgende w ordt gehouden 
op 30 augsutu.s, 's morgens om 
10.00 uur in kamer 54 van het 
Stadhuis.
Aan de orde komen o.a. de W O - 

ningdistributie en maaltijdvoor- 
zieningen voor ouderen.

sterk te maken, dat het sociaal- 
culturele werk voor ouderen fi- 
nancieel niet aangetast zal wor- 
den.
Wie uitvoeriger inlichtingen wil 
hebben, kan zich telefonisch in 
verbinding stellen met de Seni- 
orenraad (tel. 5523390).

De ouderen in Amsterdam  be- 
schikken over een belangrijke 
belangenbehartiger in de vorm  
van de Seniorenraad, het offi- 
ciële adviescollege voor het ge- 
meentebestuur.

De gemeente moet ervoor zor- 
gen, dat het bejaardenoord de 
mogelijkheden krijgt ook diens- 

٠̂٨  te verlenen aan de ouderen, 
die in de wijk  (nog) zelfstandig 
wonen.
Een ander door de Senioren- 
raad behandeld punt betrof de 
situatie van de clubs en socië- 
teiten, die in alle delen van de 
stad werkzaam zijn.
Gepleit wordt in een advies aan 
het gemeentebestuur, voor een 
verbetering van de subsidiere- 
geling, en op de wethouder 
voor de bejaardenzorg wordt 
een ernstig beroep gedaan zich

٧٥٠٢ degene die controle op 
ذ  gewicht /٧؛  wil/en oefenen 
is een weegschaal aanwezig. 
Om ؛ء  kijken o f er voldoende 
mensen zijn واه  mee willen 
doen aan deze cursus, houden 
we een informatie middag. Op 
deze informatie middag zal 
meer over de inhoud van deze 
cursus verteld worden. 
Bovendien kunt ٧ zich tijdens 
deze middag opgeven voor de 
cursus. £© ٨؛ ٧  verhinderd, dan 
kunt ٧ zich ٠٥٨: telefonisch op- 
geven زاه■ de Wijkverpleging, 
Zaandijkstraat 13, Tel. 840031, 
tussen 13.00 uur en 74.00 ٧٧٢.

De informatie middag zal zijn 
op Dinsdag 2ه september 1983.
Tijd: Van 14.15 to t 15.15.
Plaats: Denksportruimte van de 
Bredius sporthal. ه ء  ruimte is 
open vanaf 14.00 ٧٧٢.

Start van de cursus is op Dins- 
dag 7 7 oktober 1983.
Tijd: Van 14.15 tot 7 7 5 ة.  .
Plaats: Denksportruimte ٨̂٧  de 
Bredius sporthal. De ٢٧١٨٦٢̂  is 
open vanaf 14.00 uur.
Kosten: /  2,50 per keer. Er zul- 
len و  bijeenkomsten zijn op de 
dinsdagmiddag. De cursus is 
٧٥٠٢ Kerstmis afgelopen.

Tot ziens op 20 september, 
Wijkverpleging en Diëtiste, 

Zaandijkstraat 13 
Tel. 840031 (13.00-14.00 uur)

+
lerlei uitstapjes van gehandi- 
capten en bejaarden en andere 
evenementen als de Marathon, 
de avondvierdaagse e.d.
De hoofdtaak van het RKK is en 
blijft echter: hulpverlenen bij 
rampen en daarop is de oplei- 
ding in de eerste plaats gericht. 
Aanmeldingen of inlichtingen 
bij het colonnebureau. Rapen- 
burgerstraat 105, 1011 VL Am- 
sterdam. Telefoonnummer: 
266211 toestel 22.

Voor sommige mensen is al de- 
ze informatie erg verwarrend. 
De een zegt dit, de ander dat! 
Vragen die vaak aan ons ge- 
steld w o؛den door de buurtbe- 
woners zijn o.a.:

—  Is er een vermagerings- 
groep in deze ه ا س ?

—  Hoe kan ik het beste en veilig 
afvallen?

— ?ontwateren afvallen ءا 
—  Welk dieet is het beste?
—  Hoe kan ik me fit blijven voe- 

len bijeen vermageringsdie- 
et?

We؛ eten, hoe, wanneer, en hoe- 
veel, is heel persoonlijk. Het be- 
langrijkste is, dat men een ee-؛ 
٣٢٢٥٥٨  uitzoekt dat b ij het ei- 
gen lichaam past.
Soms is d it gemakkelijker om  
m et meerdere mensen samen 
te doen. Het gaat ٠٢ niet alleen 
٥٢٨ hoeveel we eten, maar ٠٠^ 
wat we eten, waar we eten, 
waarom we eten, hoe we eten, 
wanneer we eten, met wie en ;'٨ 
welke stemming.
Wij, de wijkverpleging en de 
diëetiste, starte met een verma- 
geringsgroep/cursus.
Deze groep Is bedoeld voor 
mensen die bezig willen zijn 
met voeding, overgewicht en 
afvallen.
We kunnen samen met ٧ kijken 
welk voedingspatroon het bes- 
te b ij uw  lichaam past.

Wie daarvoor slaagt (of wie nu 
al beschikt over een geldig EH- 
BO-diploma) gaat in januari 
1984 verder met de basisoplei- 
ding voor help(st)er bij het Ro 
de Kruis Korps. ٧  leert dan o.a. 
ziekenverzorging, verpleging, 
(gewonden) vervoer, hulp bij 
rampen, etc. In juni 1984 volgt 
weer een examen en wie  daar- 
voor slaagt wordt geïnstalleerd 
in de colonne Amsterdam  RKK 
De kosten van deze twee cur- 
sussen tezamen bedragen 
/  135,—, welk bedrag terugbe- 
taald wordt na een vrijw illig  
dienstverband van twee jaar. 
Dienstdoen betekent: helpen 
aan boord van het m.s. ' j .  Hen- 
ry Dunant' of in de Rode Kruis- 
vakantiehuizen; eerste hulp
verlenen op sportvelden, bij al-

RODE KRUIS START _  
NIEUWE CURSUSSEN

Voelt ٧ iets voor sociaal-medisch werk? Meldt ٧ zich dan aan bij de 
colonne Amsterdam  van het Rode Kruis Korps. Daar beginnen bin- 
nenkort weer de cursussen in eerste hulp, verpleging, vervoer en 
gewondenzorg bij rampen, etc.
Begonnen w ordt met een EHBO-cursus; de eerste les is op 30 au- 
gustus en vervolgens op elke dinsdagavond in de Prinses Beatrix 
Mavo, j .  M. Coenenstraat 6, Amsterdam-Zuid. In december wordt 
het examen afgenomen.



،Geen kruisraketten in Nederland... Waarom?'

KOMITEE KRUISRAKETTEN NEE

Als iedereen z'n vriend, vrien- 
din, buurvrouw, buurman, ken- 
nissen, familieleden etc. ©ver- 
haalt om  mee te d©en, dan zit 
bet wel goed.

Lia Beetstra

En op 29 oktober zullen we la- 
ten zien dat het nu eens uit 
moet zijn.
Of het weer zo'n grote demon- 
stratie zal zijn als op 21 novem- 
ber, waar 400.000 mensen aan 
mededen? Ja dat ligt aan ul

ء  Een l ie d je s

melodie: toffe jongens

En dat we tegen raketten zijn 
dat zullen ze weten 
daarom  komen wij, daarom  ko- 
men WIJ

Dat we tegen raketten zijn 
dat zullen ze weten 
daarom  komen wij naar Den 
Haag

refrein:
Met z'n twee, met z'n twee 
met z'n honderden, met z'n dui- 
zenden
met z'n twee, met z'n tien 
met z'n duizenden naar Den 
Haag

29 oktober is het dan weer zo 
ver. Dan gaan we met z'n allen 
naar Den Haag. Om te demon- 
streren tegen die waanzinnige 
wapenwedloop.
Dat is heel belangrijk, want in- 
dien wij, gewone mensen géén 
halt toeroepen, zullen de hoge 
heren gewoon doorgaan met 
hun machtsspel, dat zal leiden 
to t massale vernietiging.
Per m inuut w ordt er ruim  2 mil- 
joen gulden aan bewapening 
uitgegeven. Wij moeten bezui- 
nigen, duizenden mensen ster- 
ven van honger, maar de bewa- 
penningsuitgaven gaan door, 
dag en nacht!
Dat is onaanvaardbaar.
Wij willen  leven in een wereld 
zonder kernwapens en zonder 
de dreiging van een atoomoor- 
log.

Demonstreer mee op وت oktober

wredesnaam STOP
KERNWAPEN!
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Voorts is een werkgroepje van 
het platform  momenteel druk 
bezig om  een heel programma 
van activiteiten samen te stel- 
len, vooral voor de maanden 
september en oktober.
Vast staat al dat in deze maan- 
den in onze buurten op vele 
plaatsen informatie  en materi- 
aal-stands zul/erc staan en da ؛ ؛٨  
de vredesweek van ?و  t/m 25 
september er per buurt allerlei
kleinere activiteiten zullen
plaatsvinden, d'ie op 24 septem- 
ber in een gezamenlijke grote 
manifestatie zullen uitmonden. 
Kortom: er is een hoop werk 
aan de winkel!
Een ieder die van mening is dat 
de krankzinnige kernwapen- 
wedloop  afgestopt moet wor- 
den kan, al naar gelang zijn of 
haar mogelijkheden, een actie- 
ve rol hierin spelen.

Neem contact op met iemand 
van het buurtplatform:
Lia Beetstra, tel. 8688954

Piet Vink, tel. 797603.
De volgende vergadering van 
buurtplatform  West vindt plaats 
op: 24 augustus om 20.00 uur, 
wijklokaal Nassaukerk, De Wit- 
tenstraat 114 (bij 2e Nassau- 
straat).

Waarom  mogen die nieuwe kruisraketten er eigenlijk niet komen? 
Waarom  moeten we straks weer gaan demonstreren en wat berei- 
ken we daarmee?
Het antwoord  op deze vragen ligt eigenlijk opgesloten in de aard 
van kernwapens en de kruis- en pershingraketten in het bijzonder. 
De nieuwe raketten zijn massavernietigings wapens, en betekenen 
een uitbreiding van een waar arsenaal aan kernwapens.
Alleen al aan Amerikaanse zijde staan meer dan 10.000 kernwa- 
pens opgesteld. Stuk voor stuk zijn deze wapens vele malen krach- 
tiger dan de bommen die op Nagasaki en Hiroshima gevallen zijn. 
Datzelfde geldt voor de Russische SS-20 en de Engelse en Franse 
wapens.
Moeten daar dan nog 572 nieuwe wapens bij komen. NEE, zegt de 
vredesbeweging, dat nooit.

een middel om  te komen tot 
tweezijdige ontwapening, om 
de spiraal van alsmaar meer te 
doorbreken.
Wanneer je succes w ilt boeken 
bij onderhandelingen dan moet 
het mes van tafel. Dan moet je 
vertrouwen wekken bij de te- 
genpartij. Dan moeten ook 
Franse en Engelse wapens be- 
sproken kunnen worden.
Alle kernwapens de wereld uit 
is immers het doel.
Wat hebben we nou bereikt? 
Wanneer er op 21 november 
geen 400.000 mensen hadden 
gedemonstreerd was er waar- 
schijnlijk a! een plaatsingsbe- 
sluit genomen, nu niet. 
Inmiddels hebben meer dan 80 
gemeenten in Nederland zich 
kernwapen-vrij verklaard.
Dat wil zeggen dat zij geen kern- 
wapens op hun grondgebied 
toe staan.
Daarbij zijn vele dorpen maar 
oo؛< Amsterdam  is kernwapen-

Deze resultaten zijn behaald 
door actie te voeren en door te 
demonstreren.
De aanwijzing van Woens- 
drecht als mogelijke plaats voor 
de plaatsing van 48 kruisraket- 
ten maakt ons duidelijk dat die 
acties door moeten gaan.

Daarom doe mee met buurtac- 
ties, steun de vredesbeweging 
en kom وت oktober a.s. naar 
Den Haag. ،١٠؛  moeten een 
krachtig ٨،?® laten horen.

Maar er zijn meer gevaren, er is 
meer aan de hand dan dat men 
elkaar vele malen kan vernieti- 
gen.
□oor de grote precisie en de 
mogelijkheid van 'onder de ra- 
dar door vliegen', passen deze 
wapens samen met, nieuw  te 
ontwikkelen laserwapens, heel 
goed in de nieuwe theorie van 
de beperkte kernoorlog.
Zo'n beperkte kernoorlog zou te 
winnen zijn, maar wel met mil- 
joenen doden.
Men spreekt in militaire  kringen 
al over megadoden (1 megado- 
de = 1.000.000 doden), dat lijkt 
wat minder erg.
Die oorlog zou hier in Europa 
uitgevochten worden. Dat 
nooit!
Ook de 'first strike' theorie doet 
steeds meer opgang, dat komt 
er simpel gezegt op neer dat de 
eerste klap een daalder waard

Maar dan moet je wel wanens 
hebben die onder de radar vlie- 
gen, en wapens om  de raketten 
van de tegenstander te vernieti- 
gen. Zie daar de gevaarlijke link 
tussen de kruisraket en het la- 
serwapen.

Daarom geen kruisra- 
؛١٦  Nederland

Maar is eenzijdige ontwapening 
dan het doel en zijn die Russen 
zulke lievertjes. Nee, eenzijdige 
ontwapening  is geen doel het is

In west p^etert een 
■  vredesplatform.■ 

Ploetert u mee!

wapenwedl^p, het
» ٧ €٢١ ٧  Vrouwen voor
Vrede aangesloten.
Maar ook Wijkcentra,
buurthuizen, bibli-
otheken, het ABC
(schoolbegeleidings-
dienst), buurtcomi- 
té's, mensen uit de
Anti-Kerne«erg؛ebe-
weging en de politie-
ke part'nen PvdA en 
CPN.
Natuurlijk staat de 
deur nog wijd open 
voor een ieder die 
woont, werkt of actief 
is in de Spaardam- 
merbuurt!
Activiteiten
Buurtplatform-West heeft nu al, 
om te beginnen, 5 bussen voor 
Den Haag besteld- De buskaar- 
ten, die /  10,— gaan kosten, zul- 
len zo snel mogelijk in de ver- 
schillende buurten verspreid en 
verkocht worden. Ook de affi- 
ches, stickers, prentbriefkaarten 
en buttons worden door ons 
platform  in de verschillende 
buurten verspreid.

Buurtplatform west
Net zoals bij de voorbereiding 
voor de gigantische grote vre- 
desdemonstratie van 21 no 
vember 1981 (400.000 deelne- 
mers) zijn er ook nu weer in tal 
van buurten in A'dam  huurt- 
platforms  die er alles aan doen 
om  de landelijke vredesdemon- 
stratie van 29 oktober a.s. in 
Den Haag to t slagen te brengen. 
In ons stadsdeel is het buurt-
p la tfo rm  'W est' gestart. Naast 
de Spaarndammerbuurt heb- 
ben zich hierbij ook de Haarlem-
merbuurt, de Zeeheldenbuurt
« آل ق ج أ ع ا آ ة س م ب ال ه و ٢١ ء & die؛
Grouîbuurc aangesloten.

Het is de bedoeling 
om in buurtplatform 
west zoveel mogelijk 
mensen en organisa- 
ties, van uiteenlopen- 
de maatschappelijke 
achtergrond en signa- 
tuur, samen te bren- 
aen om in onze buur- 
ten de dem onstratie  
van 29 oktober voor 
te bereiden. Bij 'ons' 
buurtplatform zijn in- 
middels de vredesbe- 
wegingen Stop de N- 
bom - Stop de Kern-



6 $^© ٨^٢  tussen CSM  
en station Sloterdiik

Door de NS w ordt reeds geruime tijd  aangedrongen op uitereiding 
van het aantal sporen tussen het Centraal Station en de Zaanstraat/ 
Westerpark van 4 naar 6 sporen.
Alhoewel er voor de komende jaren nog geen directe aanleiding 
bestaat, zal volgens NS evenwel de noodzaak ontstaan om  aanslui- 
tend op het tracé CS-Zaanstraat, eveneens het tracé Zaanstraat- 
Station Sloterdijk te voorzien van 6 sporen.
Mede gezien de niet geringe consegenties  die een dergelij^pro- 
ject op zijn directe omgeving zal hebben, heeft het gemeentebe- 
stuur van Amsterdam  zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat:
a. de noodzaak to t spooruitbreiding moet worden aangetoond;
b. gevolgen voor de omgeving tot een m inim um  beperkt moeten 
blijven.

Uitgangspunten en procedure 
٧٠٠٢ d it overleg zullen tezamen 
met de te ٨̂٧٥٢٨٦  overleggroe- 
pen ، ٧٠٢^٨  opgesteld.

Informatie-avond
Voor betrokkenen en belang- 
stellenden w ordt op dinsdag 13 
september '83, 20.00 ٧٧٢ in ge- 
bouw 'D e  Arend', 1e Breeuwer- 
straat 13 een eerste informatie- 
avond gehouden.
Op deze avond zult ٧ ^٠٠٢  Wet- 

v.d. Vlis, de projekt- 
groep 'Zessporigheid', alsmede 
de vertegenwoordigers ٨̂٧  de 
Nederlandse Spoorwegen wor- 
den geïnformeerd.
Deze voorlichting zal betrekking 
hebben op de noodzaak en ge- 
volgen van de spooruitbreiding  
van 4 naar 6 sporen, de betrok- 
kenheid van de gemeente زاه' 
deze problematiek €٨ de daar- 
mee verband houdende stand- 
punten van het gemeentebe- 
stuur.
Op deze avond zal een overleg- 
groep worden gevorm d waarin 
de plannen uitvoerig aan de ٠٢- 
de zullen komen.
Vanaf 1 september zal op de 
Voorposten en W ijkopbouwor- 
ganen een informatiepakket be- 
schikbaar zijn, inhoudende een 
nadere onderbouwing  ٨̂٧  de 
noodzaak ؛ءه  spooruitbreiding  
en de ruim telijke gevolgen.

Verdere informatie
Indien ٧٠٠٢ ٧ ۶̂ vragen heeft 
over inspraak en planvorm ing  
kunt ٧ bellen met: 
hr. K. de Boer, Dienst Ruimtelij- 
ke Ordening, tel. 596.4568.

Bij de beantwoording van de 
bezwaarschriften van NS op de 
diverse bestemmingsplannen 
waarin geen rekening is gehou- 
den met spooruitbreiding  heb- 
ben B & w  verwezen naar bo 
vengenoemd standpunt en 
meegedeeld dat zij zonodig 
d.m.v. een planaanpassing 
voor het gehele project, dus van 
CS naar Station Sloterdijk, de 
uitvoering daarvan mogelijk 
zouden maken.
In haar vergadering van 24 me!

1983 hebben B&w besloten: 
e stemmen met1 ؛. In principe in 

uitbreiding ؛٥؛ NS ٨̂٧ de wens 
6 sporen tussen CS en Slo- ٢٠٢

terdijk.
2. In te stemmen met instelling 

gemeentelijke projektgroep 
'Zessporigheid CS-Sloterdijk.' 

e dra-3 ؛. Deze projektgroep op 
gen op basis van principe-uit- 

belang ٨̂٧ spraak onder 1) alle 
te werken, /٧؛ zijnde aspecten 

-en daarover overleg m et be 
te voeren in het ١ ٧ ٧ ٠ خ ،٨  ؛م©س

٨̂٧ kader van de voorbereiding 
,een bestemmingsplan

Bestemmingsplan 
Inspraak
Aanpassing van de onlangs ge- 
maakte bestemmingsplannen 
zal dus geschieden door het 
maken van een apart n ieuw  
bestemmingsplan ٧٠٠٢ de 
strook CS-Sloterdijk.
M et als startpunt de studies ٧̂٨  
NS en de inventarisaties van 
mogelijke knelpunten gaat de 
ingestelde gemeentelijke pro- 
jektgroep 'Zessporigheid CS- 
Sloterdijk' overleg voeren met 
betrokken buurten en andere 
belanghebbenden.

buurt
^  h u i s

؛١٦  Buurthuis Verzet
Met ingang van ٦ septem ber 198^ zullen Malva Driessen, kinderwerkster, en 
Helma van Aalderen, tienerwerkster buurthuis  Verzet gaan verlaten.
٧ ٥ ٥ ٢  ons buurthuis  een gevoelig verlies, aangezien Malva en Helma al jaren 
zeer gewaardeerde werkers zijn in ons buurthuis.
Het vertrek weegt extra zwaar als gevolg van het gemeentelijke  bezuinigings- 
beleid.
De vacatures die ontstaan zijn in het kinder-tiener en volwassenenwerk mogen 
niet opgevuld  worden.
□us krijgen Malva en Helma nu geen opvolgers(sters) in buurthu is  Verzet.

weggevaagd.
Ondanks het fe it dat het, met veel 
pijn  en moeite, is gelukt een zo even- 
w ichtig  m ogelijk  program m a  te  ma- 
ken is volstrekt duidelijk  dat de on- 
dergrens is bereikt.
Verdere bezuinigingen  zou het voort- 
bestaan van buurthuis  Verzet ernstig 
in gevaar brengen.
□at mag niet gebeuren. Verzet moet 
een levensvatbaar buurthuis  blijven 
voor en door de buurtbewoners.

Getracht is om  met de mensen die 
blijven  werken in buurthuis  Verzet 
een zo goed, en voiledig, m ogelijk 
program m a  te handhaven. Zie het 
program m a  1983-1984, in deze akt؛e- 
krant.
Om  dit te doen is er ook een omzet-

Een maatregelen die is genomen om  
alle werksoorten  in buurthuis  Verzet 
nog enigszins in balans te laten 
voortbestaan.
Zonder die maatregelen was het al- 
gemeen o lw assenenw erk  praktisch

ME^EWERKERSRAAD '70 ا
^afhankelijke  organisaties voor geboortere^ 
g e lig  en seksualiteit

Turkse en Marokkaanse vrou- 
wen in de praktijk 'Bokkinghan- 
gen', Barentszplein 65hs.
Het spreekuur is ook voor vra- 
gen over onvruchtbaarheid, on- 
gewenste zwangerschap en 
over alles wat verder met sek- 
sualiteit te maken heeft, 
lie t spreekuur w ordt gehouden 
door een vrouwelijke arts en 
een vrouwelijke tolk. Het is gra- 
tis, iedere woensdag van 14.00 
uur tot 15.٥ ٥ ٧ ٧ ٢ .
Er moet een afspraak voor ge- 
maakt worden via telefoon- 
nummer: 73.83.84.

B. ٨ . van der Meulen-Hiddema 
arts bijM R '70

18 mayis çarşamba gününden 
itibaren, cinsel bilgiler doğum  
kontrolus, spiral hap hakında 
konuşma saatleri. yalnizTürkve  
Fasli hanimlara mahsustur. 
'Houtrak Bokkinghangen' hane- 
sinde Barentszplein 65hs adre- 
sinde yapılacaktır:
Konuşma saatleri cinsel sorun- 
lar hakkında olacaktır, isten- 
meyen hamilelik ve başka cin- 
sel konularda, konuşma saatle- 
rinde bir hanım doktor ve bir ha- 
nım terrcüman bulunacaktır, 
ücretsizdir her çarşamba saat 2 
den 3 kadar, randevu almak 
mecburidir randevularınızı 
73.83.84 namaralı telefondan 
yapabilirisiniz:

Op 21 mei j.l. hebben w  -j in Deur؛
ne afscheid genomen van Els 
Weyenborg.
Wij kennen haar in onze buurt en 
buurthuis als een strijdvaardige 
collega.
Zij leeft in onze herinnering voort 
als een fijn mens.
Wij bedanken een ieder voor de 
steun die wij voelden gedurende 
de achter ons liggende periode.

medewerkers en staf 
buurthuis Verzet

Dit seizoen start in buurthuis  Verzet 
een nieuw  democratiseringsoverleg. 
Dit overleg zal gaan bestaan naast 
andere overlegvorm en  waaraan vrij- 
w illigers  en buurtbewoners  nu reeds 
deelnemen bij de diverse activiteiten. 
Het eerste overleg w ord t gehouden 
op dinsdag 4 oktober a.s.
Indien ٧  meer in form atie  w ilt over dit 
overleg kom  dan gerust eens langs of 
bel met buurthuis  Verzet, telefoon  
830124.
Vragen naar: Louke Schalkwijk, Dick 
Strijland, Francis Westerheyde, Koos 
Berkelaar o f Cees Huisman
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v o o r^ o e d m id d e le n , pillen en 
spiralen speciaal en alleen voor

Vanaf woensdag 18 mei is er 
een spreekuurvoorvragen  over

Eind augustus verscheen het program maboekje  voor het aanstaande seizoen 
van buurthuis Verzet. Dit seizoen loopt van septem ber 1983 to t ju li ٦ 984.
Het program m a  van het buurthuis  ziet er als vo lg t uit:

15.15-16.45,

19.30-22.30,

Maandag
Peuters: 8:30-12.00, peuterspeelzaal.
Kinderen; 11.45-13.00, 12-2 opvang / 15.45-16.45, kleuterinst.

kookklubs /15.15-16.45, tim m erclubs.
Tieners: 15.00-17.30, sch. in loop  / 19.00-21.00, biljarten. 
Volwassenen: 12.00-16.30, anbo afd. 12 / 19.30-22.30, tavenu 

vph rekengroep / 19.30-22.30, voh  in loopgroep.

Dinsdag
Peuters: 8:30-12.00, peuterspeelzaal / 9.30-11.30, speel ه  theek.
Kinderen: 11.45-13.00, 12-2 opvang /15.15-16.30 speel 0 theek /16.15-18.15, 

gymclubs / 18.30-20.30, dansen Ponne.
Tieners: 15.00-17.30, sch. inloop / meidenavond
Volwassenen: 9.30-11.30, naailes / 10.00-11.30, poppen maken / 12.00-16.30, 

maria m a g ^ le n 3 a i^ 1 5 .1 ^ e d .le s tu rk s e v r ./1 9 .3 0 -2 0 .3 0 .
20.30-21.30, g y m / 19.00-engels / 19.30-21.30, kleding maken / 

22.30 de treffers.

Woensdag
Peuters: 8:30-12.00, peuterspeelzaal.
Kinderen: 14.00-15.30, kleuterinst. /17.30-18.30, discodansen 
Tieners: 15.30-17.00, tafeltennis/kookklub / 18.30-19.30, discodansen /19.30-

22.00, disco.
Volwassenen: 10.00-11.00, bloemschikken / 12.00-16.30, de Poedels / 12.00- 

16.30, anbo / 20.00-22.15, jazzballet / 19.30-22.30, voh  lezen- 
schr.

Donderdag
Peuters: 8:30-12.00, peuterspeelzaal.
Kinderen: 11.45-13.00, 12-2 opvang  /15.15-16.45 Na 3-en
Tieners: 18.30-19.30, voetbal
Volwassenen: 9.00-12.00, ned. les. mar. v r . /9.30-11.30, potten bakken /10.00-

12.00, 'tu ttenclub ' / 10.00-12.00, voh  lees-schr. / 12.00-16.30, 
maria magdalena / 13.30-14.30, engels /  19.00-21.00, ar. les. 
mar. m. / 19.30-20.30, vrouwengym  / 19.30-22.30, operakoor/ 
19.30-22.30, touché /19.30-22.30, de schroef /19.30-21.30, kle- 
ding  maken /20.00-21.30, ned. les turkse  m.

16.00-

Vrijdag
Peuters: 8:30-12.00, peuterspeelzaal.
Kinderen: 11.45-13.00, 12-2 opvang  /15.15-16.45, na 3-en. 
Volwassenen: 9.30-11.30, naailes mar. vr. / 10.00-12.00, spaar uit

23.00, sedrca / 19.30-22.30, vrijdagbiljart.

Zaterdag
Volwassenen: 19.00-23.00, sedrca

19.00-23.00, ned. les. ٢^١١١ . m. / sedrca
Zondag
Volwassenen:

Het is de wens van medewerkers en staf van buurthu is  Verzet om  er gezamen- 
lijk  w eer een geslaagd seizoen van te  gaan maken.
Opgeven voor de diverse aktiviteiten kan iedere werkdag van 10.00 to t 18.00 
uur in buurthuis  Verzet, Hembrugstraat 156, telefoon  840124. Het program ma- 
boekje w ord t huis aan huis verspreid  in de gehele Spaarndammerbuurt.

PROGRAMMA  BUURTHUIS  VERZET 
“ SEIZOEN 1983-1984"■



UITGAVE VAN HET AKTIEK©MITEE 7FFHFI □FN B ^JR T
Sept. 1983 

5/1983

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

Secretariaat: G. H. ؛ asschuit, V. Heemskerkstraat 12 
Tel: 254664

Aktiekomitee 'Zeeheldenbuurt'
Eerdhyzen, Barentszstraat 256 Tel: 265914 .ل

2 kaders  238,80
gemeenschappelijke eenheid (2 
kamers met gemeenschappelijk 
enkele voorzieningen) 
kleine maat (per eenh.) 167,60 
grote maat (per eenh.) 187,85 
N.B.: De huurbedragen zijn ex- 
clusief service- en energiekos- 
ten.
Toewijzing van de gemeen- 
schappelijke HAT-eenheden ge- 
schiedt door ^e t Westen. Toe- 
wijzing  van de overige woon- 
ruimte  geschiedt op grond van 
de Gpen Gaten Regeling. 
Bouwtijd: voor het gehele pro-

Architectenburo Lammertsma, 
Veerman en ؛ ammers uit Arn- 
hem.
Huidige eigenaar: Bouwbedrijf 
Van der Velden en Snoek, Rot- 
terdam  (VVS)
Aannemer: Aannemersbedrijf 
G.W. Geelen BV, Postbus 16, 
3450 AA  Vleuten of VVS te Rot- 
terdam  zelf.
Gpdrachtgever: W oningbouw- 
vereniging Het Westen, Bonte- 
koestraat, telefoon 845265.

HOERA voor de Houtman

Huren ^ ٨^٠٧١١١١  bij toekening 
budgethuren '82
3 kamerwoning 353,—
2 kamerwoning 314,80
HAT-eenheden: 
zelfstandige eenheid -

Het pakhuis 'De Houtm an'aan de Houtmankade, a ljaren een strijd- 
punt ٧٠٥٢ sociale woningbouw  bestemd voor de bewoners van de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, werd op 7 ju li 1982 gekraakt, 
het zag er niet naar /'٧؛  dat sociale woningbouw nog gerealiseerd 
£٥٨ worden. Maar na «٨٥٢™ veel gepraat ؛٧^^^٨  kraakgroeperin- 
gen en de buurtcom ité's Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en 
Wijkopbouworgaan Spaarndam, heeft uiteindelijk het gezond ver- 
stand gezegevierd, en is aan de buurtbewoners van beide ، ١٧٧^٨  
de ellende van gewelddadige ontruim ing bespaard gebleven!
De !)legale bewoners ٨̂٧  De Houtman hebben rondde Paasdagen 
1983 het pand vrijw illig  verlaten, zonder verder nog aanspraak te 
maken op de zolderverdieping, die ze aanvankelijk opeisten voor 
kaskobouw (zelfwerkzaamheid).

55 woningen: 16 drie- en 39 
tweekamerwoningen.
33 HAT-eenheden, waarvan 9 
zelfstandige HAT-eenheden en 
24 HAT-eenheden met gemeen- 
schappelijke voorzieningen.

heeft kan zich laten inschrijven. 
Wonen in een pakhuis aan de 
Houtmankade bij het ٧  heeft ve- 
Ie charmes; dat zal straks niet 
alleen voor welgestelden zijn 
weggelegd. AKZ

Basis-informatie
verbouwplan

Houtman

Direct daarna is aannemer 
Geelen begonnen aan de ver- 
bouw  van het pakhuis, in op- 
dracht van woningbouwvereni- 
ging Het Westen. Er komen 55 
twee- en d r ik ^ e rw o n in g e n  
en 33 HAT-eenheden (dat zijn 
eenheden voor huisvesting van 
alleenstaanden en tweeper- 
soonshuishoudens).
Elke woningzoekende uit de 
Spaarndammer- en Zeehelden-
buurt die een urgentiebewijs

Volgens de club hebben ze op 
piekuren 300 gasten —  de leden 
komen uit de hele stad. We kun- 
nen dus heel wat parkeerders 
verwachtën. Gp de strook vóbr 
de pakhuizen kunnen in theorie 
140 auto's staan, volgens de ge- 
meente. Echter, dan moet ie- 
dereen keurig parkeren; ook 
staan er altijd andere auto's, 
o.a. voor het Veem. Het is wel 
waarschijnlijk, dat óók de auto's 
in de woonstraten van onze 
buurt worden neergezet, met 's 
nachts overlast van autoportie- 
ren, pratende mensen, enz. 
Uiteraard willen  we de ontwik- 
keling met argusogen gade- 
slaan.
W ij werden als AKZ min of 
meer voor een voldongen  feit 
gesteld, omdat er op zéér korte 
term ijn  een huurcontract door 
de club moest worden  gete- 
kend. We willen  alléén onder 
voorbehoud akkoord gaan, nl. 
als de gemeente strenge voor- 
waarden stelt in de verbouw- 
vergunning aan de exploitant 
met betrekking tot het parkeren 
van zijn leden. Maar hoe houd 
je dat in de hand?
©p het Zeeheldenoverleg was 
deze kwestie al aan de orde; er 
was overleg met de Zuider- 
speeltuin, jazzclub, gemeente 
en AKZ.
We horen uiteraard graag de 
mening van nog meer buurtbe-

■ J a z z c lu b  — ■  
wil naar Van Diemenstraat
De Jazzclub van Joseph Lam wil graag per mei 1984 naar de Zee- 
heldenbuurt, pakhuizen Petani en Pertjoet, Van Diemenstraat ة • 
Daar zit nu nog Speel Goed in.
De club moet weg uit de Laagte Kadijk wegens stadsvernieuwing. 
Aan de ene kant denken we: wel leuk, wat bedrijvigheid in onze 
buurt. Volgens onze informatie heeft de club wel een goede reputa- 
tie en een rustige klantenkring. Ze hebben echter op vrijdag  to t 2 
uur, op zaterdag to t 3 uur, op zondagnacht to t 1 uur vergunning. 
□  nze aarzeling om  als buurtorganisatie met de komst in te stem- 
men betreft de parkeeroverlast.

AKZwonersü!

-BOULEVARD: Buurtadres naar raad'

©peens is er toch weer sprake van een zogenaamde ¥-Boulevard 
route docJr de Van Diemenstraat, omdat de oorspronkelijke plan- 
nen (op palen door de Houthaven) te duur zouden worden. Voor 
ons als Zeeheldenbuurt is de bestaande verkeersdruk (met o.a. ge- 
vaarlijk stoffenroute) op de Van Diemenstraat beslist niet accepta-

Zeker niet nu de drukte bij de grootse verkeersplannen van de ge- 
meente nog kan toenemen.
W ijkopbouworgaan Spaarndam, AKZ en de Bond van Volkstuiners 
hebben met elkaar een raadsadres over deze zaak geschreven, 
waarvan ٧ elders in dit nummer een samenvatting vindt.

AKZ

,GÉÉN  DISCRIMINATIE. 
IN DE ZEEHELDENBUURT

We vierden met elkaar 4 en 5 mei in onze buurt onder het motto: 
Géén discriminatie, ©ver het algemeen hebben wij het idee dat wij 
met onze gemengde buurtbevolking in redelijk goede harmonie 
kunnen samen leven, de buurtbewoners zich hier niet tegen elkaar 
laten uitspelen in deze crisistijd, waarin, behalve de rijke jongens, 
iederéén wordt gepakt.

agressie tegen anderen. We 
weten waar dat toe kan leiden. 
Vrij naar Niemóller het volgen- 
de: 'Eerst werden alle blonde 
mensen vervolgd, we zeiden 
niks, want we hadden geen 
blond haar. Toen werden de 
brildragers vermoord, ik zei 
niks, want ik had geen bril. Toen 
werden alle linksen opgehaald, 
ik zei niks, ik was niet links. Toen 
kwamen ze mij ophalen —  nie- 
mand protesteerde, want er 
was niemand meer'.
Misschien lijkt dit wat overdre- 
ven gesteld, na een voorval in 
onze straat; maar hoe is het al- 
lemaal begonnen met de joden- 
vervolging?
Wij zijn met elkaar het slachtof- 
fer van de recessie en van een 
rechtse regering, ©nze vijanden 
zijn niet de buitenlandse mede- 
buurtbewoners met lage inko- 
mens, die hier indertijd  kwa- 
men voor onze economie.
In de Nova Zemblastraat ver- 
dronk een Turks jongetje  op het 
bouwterrein. Buurtbewoners 
zamelden geld in, zodat de fa- 
milie het kind in Turkije kon be- 
graven. Zo kan het gelukkig 
ook. (De gemeente en de aan- 
nemer plaatsten een dag na zijn 
dood een afrastering...)
Nog een opmerking to t slot: 
Kent ٧ gezinnen met kinderen 
in de buurt, w ilt ٧ dan navragen 
of er een WA-verzekering is? En 
zonodig erbij helpen dat die er 
komt?

Enkele bewoners van de Rog- 
geveenstraat 

(namen bij de redaktie bekend)

Echter, in juni was er een klein 
verkeersongeluk in de Rogge- 
veenstraat, waarbij helaas no- 
gal wat racistische uitspraken 
werden gedaan. Buitenlandse 
bewoners bleken geschokt 
door wat hun buren toen zei- 
den. 'Er ging een dolk door mijn 
hart', zei één van hen later.
Een 3-jarig Marokkaans jonge- 
tje holde plotseling tussen 2 
auto's de straat op, een Spaarn- 
dammer automobilist kon on- 
danks hard remmen en een rus- 
tig  rijtempo  het joch niet meer 
ontwijken.
Het kind brak zijn knieschijf en 
had schaafwonden. De chauf- 
feur was erg geschrokken, en 
zei aanvankelijk geen schade te 
hebben aan zijn oude auto. 
('Het kind heeft schade, niet ik'). 
Hij werd echter door een buurt- 
bewoner (dit is gehoord door 
meerdere omstanders) herhaal- 
delijk geprest om  tóch een 
claim  in te dienen bij de ouders 
van het jongetje, want 'die bui- 
tenlanders zouden heus niet 
verzekerd zijn, en dat zou hen 
leren beter op hun kinderen te 
passen'.
De betreffende buurtbewoner 
bood zich aan om  te helpen bij 
de vordering.
Enkele dagen later ontving  de 
door het ongeluk erg geschrok- 
ken fam ilie  een eis van de be- 
stuurder om  geld in de brieven- 
bus, waarbij niet eens naar de 
toestand van het kind werd ge- 
vraagd. Dit laatste maakte het 
gezin nog het meest verdrietig. 
Buurtbewoners, laten we ons- 
zelf en elkaar niet opfokken tot


