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A nti-a-sociaal F estiva l 
Spaarndammer- Zeeheldenbuurt*.

De W esterbeer
De Westerbeer is een complex van 94 zoge- 
naamde aanleunwoningen. Het is een bij de 
Bogt behorend bejaardenhof. Deze woningen 
zijn geheel zelfstandig en hebben een bijbeho- 
rend ontmoetingscentrum. Hoewel het hier een 
zelfstandige woonruimte betreft,heeft de Wes- 
terbeer een aantal voorzieningen zoals een 
alarmsysteem en een lift. u zou het dus als een 
soort beschermd wonen kunnen zien.

De a a n m eld in g  voor 
de B ogt g a a t  a ls  v o lg t
De wijkpost heeft de CAOB-formulieren
(Commissie Advies Opneming Bejaarden) 
waarmee men de aanvraag indient. Daarna 
krijgt u een maatschappelijk werkster van deze 
commissie op bezoek die u indiceert. Deze 
indicatie hangt af van de omstandigheden waar- 
in u leeft en wat u nog kunt. Als u dringend 
opgenomen moet worden dan krijgt u de 
hoogste indicatie en bij mindere noodzakelijk- 
heid krijgt u een indicatie van 1 t/m 5. u kunt 
tevens een negatieve indicatie krijgen. Dit 
betekent dat u niet opgenomen wordt, u kunt: 
tegen deze negatieve indicatie in beroep gaan 
met behulp van de wijkpost.
Een hoge urgentie wil niet zeggen dat u 
onmiddellijk wordt opgenomen. Er zijn wacht- 
lijsten ئ  men moet wachten tot men aan de 
beurt is.

Lees verder op pagina و en 4

Op dinsdag 13 mei a.s. is het zover! Dat start er een Anti-a-sociaal Festival in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. Tijdens het festival gaat het om de onderwerpen die ons allen dagelijks raken: 
INKOMENS-UITKERINGEN, WONEN-WOONOMGEVING, VOORZIENINGEN, WERK- 
WERKGELEGENHEID.

mensen in beweging te brengen tegen de 
bezuinigingspolitiek van de regering-Lubbers;
★ Dalende uitkeringen en inkomens.
★ Stijgende woonlasten en prijzen van noodza- 

kelijke levensmiddelen.
★ Toenemende werkloosheid en vermindering 

van kansen op een betaalde baan.
★ Stagnatie in het proces van stadsvernieuwing 

in onze buurten.
★ Inkrimping van buurtvoorzieningen (maat، 

schappelijk werk, wijkverpleging, gezins- en 
bejaardenhulp, buurthuiswerk, opbouw- 
werk).

Dit alles gaat dan ook nog gepaard met 
voordeurdelersregelingen, tweeverdienerswet- 
ten, enz. Tussen twee haakjes: bent u al 
uitverkoren als overjarige, aller origineelste 
minima?
Wat voór termen er ook verzonnen worden, het 
dient allemaal als bezuinigingsmaatregel en zo 
worden we de één na de ander gepakt. Mag je 
zo’n regeringsbeleid niet a-sociaal noemen? De 
mensen van het breed buurtverzet gaan ervan 
uit dat we als buurtbewoners ons dit niet laten 
welgevallen. Vandaar nu het Anti-a-sociale

Van dinsdag ل و  mei tot en met vrijdag 16 mei 
vinden er op verschillende plaatsen in de 
buurten een groot aantal festival-aktiviteiten 
plaats.
Zo worden er (zoals het zich nu laat aanzien) 
aktiviteiten gehouden in buurthuis Straat en 
Dijk, verzorgingshuis De Bogt, het ?olanen- 
theater, jongerencentrum Domela, de openba- 
re Bibliotheek Spaarndammerstraat en in 
hıuırthuis Verzet.
Op zaterdag 17 mei a.s. volgt dan het hoogte- 
punt in en rondom de fesiïval-tent die aan het 
Suikerplein zal staan. Het Anti-a-sociaal Festi- 
val is er voor alle buurtbewoners, van jong tot 
oud. Er zijn programma onderdelen voor een* 
ieder. En' naast het gegeven dat serieuze 
onderwerpen voor een belangrijk deel de in- 
houd van het festival bepalen, is er ruimschoots 
aandacht voor ontspannende aktiviteiten.

H et o n tsta a n  v a n  h e t  
A n ti-a -sociaa l F e s t iv a l
Sinds begin 198؟ loopt er een aantal mensen in 
de buurt rond, met plannen onder de naam 
Breed Buurtrerzet, om ook in onze buurt de

Informatie
voor
ouderen
V erzo rg in g sh u is  de B ogt
De Bogt is een buurtgericht verzorgingshuis 
met 176 verzorgingsplaatsen (136 éénpersoons-
kamers en 20 echtparenkamers) en is gevestigd 
aan de ?olanenstraat nr. 6.
Wat is nu precies een wijkgericht verzorgings- 
huis? Een verzorgingshuis is voor mensen, die 
niet meer zelfstandig kunnen wonen. Men 
beschikt in het verzorgingshuis over een eigen 
woonruimte en men krijgt verzorging. De 
kamers worden schoongehouden en de maaltij- 
den worden verzorgd. Het wijkgerichte wil 
zeggen, dat oudere buurtbewoners gebruik 
kunnen maken van een aantal voorzieningen 
die de Bogt biedt. Dit zijn mensen die nog wel 
zelfstandig wonen. Ook voor de bewoners in 
het huis zijn er mogelijkheden om gebruik te 
maken van instellingen buiten het huis, zodat 
het huis geen gescheiden wereld meer is van de
huurt-
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Festival- Dit festival wi، alle buurtbewoners de 
gelegenheid bieden hun verontwaardiging, pro- 
test en verzet, te uiten en hiermee elkaar te 
inspireren, want kankeren tegen het kastje (de 
beeldbuis) thuis of moedeloos elkaar aankijken 
zal de toestand zeker niet verbeteren.
Het breed buurtverzet zocht en vond aanslui- 
ting bij buurtaktivisten die zich al jaren inzetten 
voor een in alle opzichten leefbare buurt. Zo 
werd het organisatie comité Ati-a-Sociaal Fes- 
tival Spaarndammer-Zeeheldenbuurt gevormd. 
Dit comité is het dat het Festival organiseert en 
zich met het Festival richt tot alle bewoners van 
de buurten. Dat moge blijken uit het organise- 
ren van festiviteiten op verschillende plaatsen 
in de buurten én uit een gevarieerd programma 
voor de slotdag van het festival: zaterdag 17 mei 
1986!
Het festival richt zich ook op de beleidmakers/ 
de politici. De festival-week wordt pal voor de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer (op 21 
mei a.s.) gehouden, de diskussies over de 
regeringspolitiek en mogelijke alternatieven 
zullen in de media volop door de ,,deskundi- 
gen” gevoerd worden. Een rechtstreekse kon- 
frontatie van buurtbewoners en landelijke ver- 
tegenwoordigers van regeringspartijen en op- 
positie-partijen is door ons gepland voor de 
zaterdag.

Lees verder op pagina 2

van 13 tot ول m ei 1986!



kolofon
De Buurtkrant is een uitgave van het 
Aktie Komité Zeeheldenbuurt, het Comi- 
té Wijkverbetering ^ a rn d am m erb u u rt 
en het Wijkopbouworgaan Spaarndam. 
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, 
tel. 829773.

De ©ndertekende stukken vallen onder 
verantwoordelijkheid van de auteur. Niet 
ondertekende stukken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de redaktie. 
u kunt ^ ik e l e ^ ^ ^ o p m e r k i n g e n /  
suggesties sturen naar het redaktieadres.

De redaktie behoudt zİ€h het recht voor 
stukken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Mor- 
riën. Nel Breedveld, Adrie Glasz, Joger 
de Jong, Gerda Lassehuit, Bert Helmers, 
Hugo Rompa, Peter Adolf, Paul van 
Battum. Marja Gevers

Drukkerij: Dijkman, oplage: 7000 expl.

U iterste  in lev er-  
d a ta k o p y

3 mei 
31 mei

Versch^i^ngsdatum
B uurtkrant

23 mei 
20 juni

★ Woensdag 14 mei 1986 
Polanentheater
Dagprogramma in het teken van ,,Wonen en 
Woonomgeving” . Met onder meer informa- 
tie, presentatie, diseussie en een reereatief 
programma.

★ Donderdag 15 mei 1986
,t Turfschip Roggeveenstraat 12 
Dagprogramma in het teken van ,,Inkomens 
en Uitkeringen” . Met onder m e r  informa- 
tie, presentatie, discussie en muziek van de 
,,Tweeverdieners” .

★ Vrijdag 16 mei 1986 
Jongerencentrum Domela en 
Verzorgingshuis De Bogt 
Dagprogramma in Domela in het teken van 
,,Werk en Werkgelegenheid” . Met onder 
meer informatie en presentatie van werkgele- 
genheidsprojekten voor jongeren. Vrije-tijds" 
markt met optredens van diverse bands. 
Dagprogramma in de Bogt in het teken van 
,,Inkomens en uitkeringen” en (wellicht) 
,,Werk in je leven” . Met onder meer infor- 
matie en presentatie, discussie en een recrea- 
tief programma.
Dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 mei 1986 
Bibliotheek ,,Spaarndammerstraat” : 
de Anti-a-sociale Tentoonstelling spaarn- 
dammer-Zeeheldenbuurt.

★ Dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 mei 
Anti-a-sociaal video-projekt: opnamen op 
alle festival-locaties als voorbereiding op de 
video film die non-stop op 17 mei zal 
;;draaien” .

P rogram m a za terd ag  
17 m ei 1986 ة

Aktiviteiten zullen ^aatsvinden op en rondom 
het Suikerplein, zodat ook letterlijk een brug 
wordt geslagen tussen bewoners van het ,,OU- 
de” en ,,nieuwe” gedeelte van de buurt.
Er zijn buitenaktiviteiten en ook binnenaktivi- 
teiten, in een grote festivaltent geprogram- 
meerd-

We z ien  e lk a a r
Mocht u meer willen weten of meedoen? Neem 

^gerust contact met ons op. Gontactpersonen: 
Cees Huisman - tel. 840124؛ Peter Lentelink - 
tel. 882134. Ongeveer 1 week voor de start van 
de festivalweek zal een folder huis-aan-huis 
worden verspreid in de buurt. Daarin in ieder 
geval opgenomen het volledige programma van 
het festival-
En als we elkaar niet eerder zien, maar dat is 
wel haast onmogelijk, dan tot in de week van 
het Anti-a-sociale Festival Spaarndammer- 
Zeeheldenbuurt van 13 tot en 17 mei a.s.

Het organisatie comité

Vervolg van pagina 1

Het motto is dat er een a-sociaal bezuinigings- 
beleid is gevoerd de afgelopen jaren. Met dat 
beleid moet het afgelopen zijn. Dat wil echter 
niet zeggen dat het een ,,somber” Festival 
wordt. Integendeel! Tijdens het Anti-a-sociale 
Festival nemen bewoners zelf het heft in han- 
den en zoeken naar mogelijkheden die passen 
bij onze buurten.

H et hoe en  w aarom  v an  
de 4  F estiv a l-o n d erw erp en
Reeds tijdens de voorbereidingsperiode van het 
Anti-a-sociale Festival vroegen sommigen zich 
af of er niet teveel hooi op de buurt-vork werd 
geladen. Maar liefst 4 festival onderwerpen en 
dan ook nog: Wonen, Inkomens, Werken en 
Voorzieningen?? Waarom zoveel?
Het antwoord op deze vraag ligt voor een ieder 
van ons heel dichtbij. Namelijk in het leven van 
alledag. De beleidmakers in de periode 1982- 
1986 zijn het erover eens: het gaat beter met 
Nederland. Nog even doorbezuinigen en dan 
zullen we allemaal profiteren. ,,De kost gaat 
voor de baat” . ,,Nog één strenge winter en dan 
zijn we er” . Het zijn slechts enkele uitspraken 
uit een reeks van politieke praat, die doen 
veronderstellen dat de huidige inkrimping zal 
leiden tot een betere wereld- 
Wat zien we in onze buurten? Voorlopig in 
ieder geval nog niet dat het beter gaat met 
Nederland. Voortdurende aanslagen op inko- 
mens en uitkeringen, voortdurend stijgende 
woonlasten en prijzen van levensmiddelen, 
nauwelijks kansen voor werklozen (waaronder 
schoolverlaters) om — weer -  aan de bak te 
komen; zijn dingen die we zien en meemaken.

V erdeel en  h ee r s
Maar ook: de dreiging van het stopzetten van 
de stadsvernieuwing in onze buurten, de vraag 
of we ooit aan goed beheer van de buurten 
zullen toekomen. De vraag dringt zich op of de 
kinderen van nu in de toekomst opnieuw 
kunnen beginnen met stadsvernieuwing en re- 
novatie, De door de buurtbewoners gereali- 
seerde voorzieningen staan op de tocht. Nog 
even en het enige dat rest zijn de gebouwen.
Uit deze (nog beknopte) opsomming blijkt dat 
bewoners van de spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt vanuit verschillende hoeken onder 
druk worden gezet. De beknibbeling, bezuini- 
ging, onderdrukking van de overheid vertoont 
samenhang. Een moeilijkheid is vaak om dat 
duidelijk te maken. Immers de druk komt van 
zoveel verschillende ,,afdelingen” van rijk en/ 
of gemeente. Er is een versnippering die politici 
in de kaart speelt. Boze buurtbewoners kunnen 
altijd nog afgewimpeld worden met de stelling 
dat anderen het nog moeilijker hebben. Of dat 
op andere terreinen het best goed gaat met de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
Wanneer echter alle gebieden waar op bezui- 
nigd wordt, op een rijtje worden gezet, dan is te 
zien wat de realiteit is:. Wat de werkelijke 
gevolgen zijn voor buurtbewoners van het 
gevoerde beleid. Tijdens de festivalweek zal dat 
gebeuren! De bezuini^ngen van de overheid op ★ 
inkomens, wonen, werk en voorzieningen zal 
over het voetlicht worden gebracht.
Maar er is méér dan dat alleen. Het zou de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt niet zijn, 
als we niet zouden denken over mogelijkheden 
die er wél liggen. Mogelijkheden die ten volle 
benut moeten gaan worden. Als dat niet ge- 
beurt worden enorme stappen terug gedaan. Én 
dat terwijl er de afgelopen jaren vooruitgang is 
geboekt. Door enorme krachtsinspanningen 
van veel bewoners is veel gerealiseerd.
Het kan niet zo zijn dat het bereikte weer teniet 
gedaan wordt. Zover kan en mag het niet 
komen! Daarom ook is het Anti-a-sociale Festi- 
val er. Het is de start van de toekomst waar het 
er wederom pittig aan toe zal gaan om op te 
komen voor inkomen/uitkeringen, werkgele- 
genheid, goede woningen en goede voorzienin- 
gen voor en door spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurters. Het spreekt vanzelf dat er na het 
Anti-a-sociale Festival v^volg-aktiviteiten zul- 
len worden şehouden.

Het programma van de 
Festivalweek ziet er 
in grote lijnen  
als volgt uit
★ Dinsdag 13 mei 1986 

Buurthuis Verzet.
Dagprogramma in het teken van ,,Voorzie- 
ningen pe؛l in de buurt” . Met onder meer 
informatie en presentatie, discussie en een 
recreatief programma.

Wij h erk en n en  in  e lk a a r  een  
enorm e k rach t
Verbonden met de ؛vele vrouwen die ons 
voorgingen, voelen we ons sterk en rechtop. 
Rechtop in een wereld van technocratisch 
denken, dat gevoel minacht en er geen raad
mee weet

Bij elkaar voeïen we weer vaste grönd onder 
onze voeten, ruimte en warmte om ons heen 

Samen kunnen we bouwen en grenzen verleg- 
gen. We kunnen talenten en gaven laten op- 
bloeien

In ROUW, WOEDE en KRACHT vinden wij 
elkaar

Wij v erze tten  o n s
Wij verzetten ons tegen vastgeroeste strukturen 
en stereotype begrippen die niet zijn door- 
dacht, niet zijn onderzocht 

Wij verzetten ons tegen het geloof dat wapens 
konflikten kunnen oplossen en tegen het ge- 
spleten danken van afschrikking en dreigen 
zonder gebruik

Wij verzetten ons tegen de heerschappij van 
olie en goud

Wij verzetten ons tegen misbruik van macht, 
tegen geweld en tegen het denken dat hiertoe 
leidt

In ROUW, WOEDE,“KRACHT en VERZET 
vinden wij elkaar

Wij w ille n  w eer  z ich t hebben  
op de to ek o m st
Wij ا ء ا ه1آ ' ا  werken aan een wereld met genoeg 
voedsel voor iedereen, met zuivere lu،.'h؛ en 
schoon water.

Wij willen een gezondheidszorg die respekt en
begrip toont voor ons lichaam en onze geest

Wij willen gelijke beloning en waardering voor
werk van gelijke waarde

Wij willen werken aan een wereld waarin ieder
mens een bijdrage kan leveren door zinnig
werk, ontspanning en creativiteit

Wij willen vrij zijn van geweld op straat en in
huis
Wij willen kunnen leven samen met mannen, 
met vrouwen of alleen

Wij willen dat iedereen de relaties gaat zien 
tussen het militairindustrieel complex en de 
wapenwedloop, tussen onderontwikkeling en 
bewapening, tussen vrouwenstrijd en vredes- 
strijd
Wij willen een rechtvaardige samenleving van
wakkere, zelfbewuste mensen

Wij zijn hier met vele vrouwen bijeen om te
treuren en onze woede te uiten

Met elkaar vinden we de kracht om ons te
blijven verzetten tegen onrecht, de kracht en
het vertrouwen om ons te blijven inzetten voor
een betere wereld.

Wilma Quaack

Manifest 
vrouwenaktie

Wij zijn vrouwen van alle leeftijden/richtingen
achtergronden en gdsdiensten

Wij zijn vrouwen uit de stad en van het
platteland

Wij vinden elkaar in een diepgevoelde nood- 
zaak onze stem te laten horen in een wereld die 
zwart is van rouw
Wij vrezen voor ons leven, voor het leven van 
deze planeet, onze aarde, en voor het leven van 
de kinderen die onze toekomst vormen

W ijï؛ to rën  •
Wij treuren om de rechteloosheid van de 
machtelozen

Wij treuren om de vrouwen die het slachtoffer 
^ jn  van geweld, verkrachting en onderdruk- 
king

Wij rouwen om het onnodig sterven van man-
nen, vrouwen en kinderen, van burgers en
militairen, door wapens en marteling, door
straling, honger en ziekte

Wij treuren om de kinderen, achtergelaten na
gevechten, in kapotgeschoten en verpauperde
steden

Wij treuren om de gevolgen van atoomproeven 

Wij treuren om het sterven van de bossen en 
van het leven in onze zeeën en rivieren 

Wij treuren om de vergiftiging van de lucht die 
we inademen en van het water dat we drinken 

Wij rouwen om het sterven van warmte en 
aandacht, van licht en uitzicht, van openheid en 
vertrouwen.

Wij z ijn  w oedend
Woedend over de machteloosheid van de enke- 
le mens

Woedend over de op macht en prestige gerichte 
houding van overheden, over de kille arrogan- 
tie en cynische berekening van hen die de 
macht hebben

Woedend over onderdrukking en uitbuiting,
over het manipuleren van de publieke opinie

Wij zijn woedend over het misbruik en de
verspilling van geld, goederen en energie, over
het I^ terialism e als norm

Wij zijn woedend over de macht van weinigen,
over de onmacht van velen

Wij zijn woedend over het sjoemelen met
gegevens over veiligheid, wapens, wapenhan-
del, economie en milieu
W oedend over het misbruiken van de derde 
wereld ten bate van onze economische belan- 

gen
Wij zijn woedend over de voortgang van 
atoomproeven

In ROUW en WOEDE vinden wij elkaar



Verslag vergadering Wijkraad 
dd 27 maart 1986
Deze vergadering was een week uitgesteld ©mdat het de bedoeling was deze vergadering van de 
wijkraad plaats te laten vinden in de Bogt vanwege het agendapunt „©uderen^oblematiek” . 20 
maart was ٧ ٠ ٠ ٢  de Bogt geen gesehikte datum. Helaas kon de nieuwe direktrice op 27 maart ook 
niet. Kortom alles voor niets.
Aangezien de wijkraad van mening was dat de ouderenproblematiek in aanwezigheid van 
bejaaiden uit de Bogt/Westerbeer alsook in aanwezigheid van de werkers uit het bejaardenhuis 
behandeld dient te worden, is dit punt alsnog verschoven naar de volgende vergadering en dan 
hopelijk in het bejaardenhuis.
Als tweede belangrijk punt werd de IJ-boulevard behandeld n.a.v. het voorstel van het ٨ ^ ^  om 
het e؟ rder ingenomen standpunt de IJ-boulevar؛l aan ؛e pas؟en.
Dit resulteerde e rin  dat de Wijkraad besloot met de gefaseerde aanleg van de H-boulevard akkoord 
te gaan: eerst het stuk van kunstwerk 16 tot aan het Westerkanaal en daarna het stuk van het 
Westerkanaal riehting CS. Het voornaamste argument was dat de belangen van de bewoners van 
de van Diemenstraat niet langer kunnen prevaleren boven de belangen van de bewoners van de 
Spaarndammerbuurt. Dit alles wel onder de voorwaarde dat gedurende de aanleg van het eerste 
trajekt wordt verder gepraat over een aanvaardbaar traeé door de Zeeheldenbuurt = achter de 
pakhuizen om.
Voor de rest werden enige formele en procedurele zaken behandeld, vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt. Dit alles gebeurde helaas niet altijd in een even opb؟ uwende sfeer؛ 
Laten we proberen om eikaars werk wei kritisch te volgen, en indien nodig bij te stellen, maar late^ 
we elkaar niet als vijanden tegemoet treden. Anderen zullen daar dan ongetwijfeld misbruik vari 
maken.

Joger de Jong

de Spaarndam m erbuurt

Oorspronkelijk is het bejaardenkontakt opge- 
richt door Mevrouw ?ijnacker. Hoewel het 
Bejaardenkontakt een katholieke inslag heeft 
werkt men hier voor alle gezindten. Het accent 
ligt op het doen van huisbezoeken bij mensen 
die daar behoefte aan hebben.

De mensen werkzaam bij het Bejaardenkon- 
takt doen dit allen op vrijwillige basis.

Kommissie Bejaardenkontakt, Spaarndammer- 
straat 44, tel. 826549.

B eja a rd en v eren ig in g  
İÜ b u u r th u is  verzet
De Aigemene Bond voor Ouderen (ANBO) is 
sedert enige tijd opgeheven. Wel is er onlangs 
begonnen met de oprichting van een nieuwe 
bejaardenvereni^ng in buurthuis Verzet. Deze 
vereniging organiseert iedere maandagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur en om de 14 dagen op de 
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur aktivi-
teiten.

Op de dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 
tot 16.30 kunt u biljarten in het Buurthuis.

B eja a rd en v eren ig in g en  in  

Open H u is
Deze vereniging organiseert in het Polanen- 
theater wekelijks diverse activiteiten.
Op maandag- woensdag- en vrijdagochtend van
9.30 tot 12.00 uur zijn er koffie ochtenden.
Ga er eens langs, u kunt eventueel lid worden. 
Zij organiseren ook andere aktiviteiten zoals 
een handwerkmiddag, klaverjasmiddag en 
sjo^middagen.
Tevens kunnen leden (en niet leden) eens in de 
zoveel tijd een bustocht maken en eventueel op 
vakantie gaan met open  Huis.
Open Huis, ?olanentheater, ?olanenstraat 174.

Hebron
Deze vereniging is gehuisvest in het gebouw 
van de Hebron. Ze zijn daar bereikbaar op 
dinsdagmiddag van 13.30-16.00 uur. Ouderen 
kunnen hier kaarten, sjoelen en breien. 
Hebron^ Polanenstraat 179.

K om m issie  B ejaard en k on tak t
Hoewel dit geen bejaardenvereniging betreft 
wilden wij ze toch noemen.

W at ءل een  w ijk p o st voor  
bejaarden?
In alle wijken van Amsterdam is een Wijkpost 
voor Bejaarden. In de Spaarndammerbuurt is 
de Wijkpost gehuisvest in de Spaarndammer- 
straat 141.

De wijkpost wil bevorderen dat ouderen zo 
lang en zo goed mogelijk zelfstandig blijven. 
Doordat er een netwerk van voorzieningen in 
de Spaarndammerbuurt is, is het nodig geble- 
ken om wat duidelijkheid te brengen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
houdt de Wijkpost van 9.30 tot 11.00 uur 
spreekuur.

Ouderen en betrokkenen die vragen of proble- 
men hebben, kunnen die mondeling óf telefo- 
nisch stellen.
De wijkpost streeft ernaar om u zoveel moge- 
lijk zelf te laten doen, eventueel met hulp. 
Indien nodig verwijzen wij naar een andere 
instelling.
Vragen waar wij veel mee te maken krijgen 
gaan over huisvesting, financiën, hulp in huis, 
persoonlijke problemen, maaltijden en ont- 
spanmng.
Kortom, met al uw vragen en suggesties bent u 
welkom op onze spreekuren.
Als u niet zelf naar de Wijkpost kunt komen, 
laat ons dit dan even weten, dan komen wij bij 
uop  huisbezoek.
Op de wijkpost hebben wij een uitgebreide 
stand met alle mogelijke informatie voor Oude-

Weifelt u niet, of u bij ons wel aan het juiste 
adres bent.
In het geval dat wij u niet kunnen helpen, 
kunnen wij u wel vérder helpen.

W ijkpost voor  
B ejaarden Spaarndam
^ a ^ m m e r s t r a a t  141, tel. 829694. 
Spreekuren: ma t/m vrijdag (uitgezonderd 
woensdag) van 9.30 tot 11.00 uur.

W ijkpost voor  
B ejaarden Z eeheld en b u u rt
Gouden Reael, Haarlemmerdijk 58, tel.
228921.
Spreekuren: dinsdag en donderdag van 9.30 tot
11.00 uur.

O uderenberaad
Sedert december 1983 bestaat er in de huurt 
een ouderenberaad. Alle verenigingen en orga- 
nisaties die werkzaam dan wel actief zijn op het 
gebied van ouderen zijn hierin vertegenwoor-

Het Ouderenberaad vergadert 1 maal in de 2 
maanden met als voornaamste doel tot uitwisse- 
ling te komen van informatie die voor ouderen 
van belang zijn. De financiële positie van 
ouderen komt aan de orde maar ook wat de 
verenigingen aan aktiviteiten organiseren. 
Verder wordt hier het reilen en zeilen van de 
buurtbus besproken en wat voor nieuws na- 
mens de ouderen in de buurtkrant moet worden 
opgenomen. Zo hebben we ook een aantal 
malen overleg gehad met de Gemeentepolitie 
om onze verontrusting uit te spreken over het 
toenemend aantal inbraken in de buurt. Kort- 
om alle zaken die voor ouderen van belang zijn 
worden hier besproken.
Deelnemende organisaties zijn: Verzorgings- 
huis de Bogt, Bewonersraad van de Wester- 
beer, Aktie Kommitee Zeeheldenbuurt, Be- 
jaardenvereniging de Hebron, Bejaardenkon- 
takt, Bejaardenvereniging Buurthuis Verzet, 
Wijkopbouworgaan, Wijkpost voor Bejaarden.

De a a n m eld in g  voor  
de W esterbeer
Voor de Westerbeer heeft de wijkpost geen 
aanmeldingsformulieren. Voor deze formulie- 
ren moet u zijn bij de administratie van de 
Bogt. Ook voor de Westerbeer wordt u ge'i'ndi- 
ceerd door de CAOB. De wachtlijsten voor de 
Westerbeer zijn langer dan die vo؟ r de Bogt. 
Bij negatieve indicatie kunt u tegen die beslis- 
sing in beroep gaan (eventueel met behulp van 
de wijkpost).

M aaltijd  v o o rz ien in g en
Als u niet meer in staat bent om te koken en er 
is niemand anders die dit voor u kan doen, dan 
kunt u gebruik maken van een aantal mogelijk- 
heden.
Stichting ^altijdvoorziening Amsterdam

Stadionplein 71, tel. 73 83 95 of 79 30 85.
Voor thuisbezorgde maaltijden door de SMA 
komen in aanmerking bejaarden en gehandi- 
capten die niet (meer) in staat zijn zelf de 
maaltijd te bereiden.
Om voor de S.M.A. in aanmerking te komen 
dient men geïndiceerd te worden door de G.G.

Aanmelding: bij de G.G. & G .D., afdeling 
Voeding en Diëtiek, Nieuwe Achtergracht 100, 
tel. 5 55 52 35. Maandag t/m vrijdag van 9.00-
10.00 uur.
Prijs: /  7,50 per maaltijd, bij afname van 2 
maaltijden op hetzelfde adres: /  12,50.
De bezorging is 5 dagen per week (niet op 
zaterdag en zondag), de minimale afname is3 x  
per week.

D inner se r v ice
Linnaeuskade 38, tel. 94 23 93.
Bezorging: in Amsterdam, uitgezonderd Am- 
sterdam Noord. Men bezorgt tussen 16.30 en
19.00 uur* Niet op zaterdag, zondag en feestda-

Prijs: Minimumprijs voor een dagschotel is 
/  12,50 indien minstens 3 maaltijden in de week 
worden afgenomen. Anders is de prijs /  13,50 
per maaltijd.
Bestellen: Maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 
uur.

V e r z o r ^ n g sh u is  de B ogt
De Bogt heeft sedert enige tijd een eigen 
keuken. De mogelijkheid bestaat dat oudere 
buurtbewoners ook hun maaltijd in de Bogt
gebruiken.
Men moet zich hiervoor tijdig (zeker 2 dagen 
van tevoren) opgeven. De prijs bedraagt /  7,50 
per maaltijd. Tel. 861131.

D agverzorg in g /dag-  
opvang in  de B ogt
Dagopvang/dagverzorging is een voorziening 
die bestemd is voor ouderen die zich thuis 
moeilijk kunnen handhaven, maar die niet 
opgenomen willen of kunnen worden in een 
verzorgingshuis. Voor dagverzorging kunnen 
ook die ouderen in aanmerking komen die 
reeds zijn aangemeld voor de Bogt en op de 
wachtlijst staan.
Dagverzorging/dagopvang is bestemd voor 2 
groepen van maximaal 16 personen per groep, 
die voor minimaal 2 en maximaal 5 dagen per 
week komen. De bedoeling is dat er voor vaste 
dagen wordt afgesproken met de deelnemers. 
£ ٢  kunnen dus gedurende 5 dagen per week, 16 
mensen per dag aan de dagverzorging deelne- 
men.
Leeftijd: vanaf 65 jaar. Tijd: van 10.00 uur ,s 
ochtends tot 16.00 uur ,s middags. De mensen 
kunnen worden opgehaald tussen 9.00 en 10.00 
,s ochtend (door de buurtbus).
M«n kan meedoen met de bejaardengymnas- 
tiek in de Bogt op vrijdagochtend. Verder kan 
men deelnemen aan alle rekreatieve zaken in 
de Bogt zoals b.v. kaarten, handwerken, bingo 
en zang، Afhankelijk van de aktiviteit is het 
mogelijk dat een bijdrage wordt gevraagd. 
Fysiotherapie: Van deze voorziening wordt al 
gebruik gemaakt door de buurt. Hiervoor is wel 
een verwijzing nodig van een huisarts. 
Indicering voor de dagverzorging gebeurt door 
de GG en GD, afd. Sociaal Medische Zorg. 
Deze afdeling is bereikbaar van 9.30 tot 10.30 
uur onder telefoonnummer 844957 (behalve op 
woensdagochtend).
Mensen die zich voor de dagverzorging willen 
aanmelden moeten ,,zelfstandig kunnen func- 
tioneren eventueel met behulp van begelei-
ding” •



ADRESSEN/SPREEK UREN
Het maatschappelijk werkteam voor de Spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot
11.30 uur, ?olanenstraat 1, tel. 842530; 
op maandag en woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur in Bokkinghangen, Barentszplein 65.

Buurtmaatschappelijk werk, buurthuis Verzet
Spreekuur: dinsdagavond 18.30-20.00 uur 
Hembrugstraat 156a, tel. 840124.

Huisartsen:
Barend v. Duin + Joop ?ooi
Tasmanstraat 9, tel. 828552;
B. Goslinga
Soeiaal-mediseh centrum Bokkinghangen, Ba- 
rentzplein 65, tel. 237417;

F.Garnier
Zaanhof 1^3, tel. 828996;

D. de Vries
Nassaukade 2, tel. 840133.
Spreekuren: afspraak maken tussen 8.00 en
11.00 uur. Avond en weekend: Centrale Dok- 
tersdienst, tel. 642111, uitsluitend voor spoed- 
gevallen.

Fysiotherapie Bokkinghangen
Dagelijks van 8 tot ca. 15.00 uur, woensdag 
alleen ’s morgens van 10-11 Uur.
Barentzplein 65, tel. 220572

R. A. van Dantzig
^ a n d a m m e rs tra a t 57 hs tel. 844486. 
Verzorgingstehuis de Bocht tel. 861131 
Polanenstraat 6.

Spreekuur buurtouismaatschappelijk werkster
Loes van Hilten
Buurthuis Straat en Dijk
Maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Woens-
dagochtend telefonisch, tel. 247589, Rogge-
veenstraat 12.

Telefonisch spreekuur van de diëtisten van de 
Stichting Amsterdams Kruiswerk.
Maandag tot en met vrijdag tussen 13.00-14.00 
uur. Tel: 767722.
Telefonisch spreekuur van de kruisdiëtist. Tine- 
ke van Alphen, in de s^arndam m erbuurt: 
maandag tussen 13.00-14.00 uur. Tel: 767722.

w jkverpleging؛
Maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur 
Westerpark 2. Tel. 840036.

Wijkpost bejaarden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9-30 tot 11,00 uur
Spaarndammerstraat 141, tel. 829694. 
Burenhulp
Ma. t/m vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur bereik- 
baar.
Haarlemmerdijk 58, tel. 261208.
Opbouwwerk
Telefonisch bereikbaar: Polanenstraat 174, tel. 
860578.

Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(CWS)
Spreekuur: Dinsdag, woensdag en donderdag 
van 12.00 tot 15.00 uur.
Spaarndammerstraat 143, tel. 825853.

W؛jkopbouworgaan Spaarndam woo
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur 
Polanenstraat 174, tel. 829773.

Werkgroep Woonomgeving
(Problemen betreffende de straat, het openbaar 
vervoer, het verkeer, het groen, telefooncellen, 
fietsenrekken etc.)
Voorafgaand aan de vergaderingen van de 
werkgroep. Spreekuur van 19.45-20.00 uur. 
Adres: Polanenstraat 174.

Avwatencollectief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13, postbus 14732, 1001 
LE Amsterdam, tel. 868687 
Spreekuren: maandag van 16.00 tot 18.30 uur in 
de ^ o lle n d am stra a t.

Sociaal Raadsman
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 18.30 
tot 20.00 uur
Knollendamstraat 87, tel. 829302 tussen 14.00 
en 16.00 uur.
Woningkommissie
Spaarndammerstraat 143, tel. 866712 
Spreekuur: WO.-avond van 18.30-19.30 uur; 
vr.-ochtend van 11.00-12.00. Alle bewoners van 
partikuliere woningen zijn met klachten over 
hun woning welkom bij de woningkommissie. 
Voorpost bureau betuurskontakten 
Maandag en woensdag van 10.00 tot 13.30 uur 
Tasmanstraat 11a, tel. 5523471.

Sc^lmaatsehappelijk werk, het ABC
le  Nassaustraat 5, tel. 860324 of 860346.

□ □ □
BUURTBUS

I -  1 0 1 —

B ib lio th eek  N ova Z em bla D at i s  w ijk v erp leg in g

B uurtbus ,,H aarlem m er- 
poort”
٧ ٥ ٥ ٢  oudere b u u rtb ew on ers  
v a n a f 5 5 ja a r
Geachte buurtbewoner(ster).

Heeft u hem al zien rijden? Bent u misschien al 
eens meegeweest? Zo niet, dan moet u het 
zeker proberen. De buurtbus is er namelijk 
speciaal voor u!
Waar kunt u heen?
De bus rijdt i.n Jordaan -  De Gouden Reael; 
Staatslieden -  Hugo de Groot buurt; Spaarn- 
dammer -  en Zreheldenhuurt.
Kortom het gebied tussen ’t IJ, Damrak, 
Leidseplein en Markthallen. Waar u ook heen 
wilt, als u binnen deze buurten blijft, brengt de 
buurtbus u er naar toe.

Op be^oe^ bij familie of kennissen.
Naar de kapper of pedicure.
Naar de kerk.
Gezellig met een kennis gaan winkelen.
Naar een club, zangkoor, buurthuis of buurt- 
vergadering.
Met de trein ergens naar toe (de buurtbus kan u 
afzetten bij het Centraal Station).
Naar een andere buurt met tram of bus, maar is 
de halte voor u te ver lopen (de buurtbus kan u 
naar de tram of bushalte brengen).
Naar de dokter.

Belt u dan een dag van te voren, om een rit te 
bespreken. Wij brengen u weg.
Gaat u liever niet alleen ergens heen, dan mag 
u (als er plaats is in de bus) eventueel een 
begeleider(ster) meenemen die jonger is dan 55 
jaar.
Om de prijs hoeft u het niet te laten. Een 
enkele rit kost /  1,50 en een retourtje /  3,-. 
Denk niet te gauw dat iets niet kan of lastig is? 
Bel gerust!؟
Buurtbus op werkdagen bereikbaar van 9.30-
12.30 nur. Tel. 220897.
Buurtbus ;;Haarlemmerpoort” .

V r ijw illig e  z iek en fon d s-  
v erzek er in g  en  bejaarden- 
v erzek er in g  o p geh even  
per 1 ap ril 1986
Met ingang van 1 april 1986 zijn overeenkom- 
stig de nieuwe Wet op de Toegang tot de 
Ziektekostenverzekering (WTZ) de Bejaarden- 
verzekering en de Vrijwillige Ziekenfondsver- 
zekering opgeheven.

V erp lich te  
Z iek en fon d sverzek erin g
Kortom: alleen de Verplichte Ziekenfondsver- 
zekering blijft over (en uiteraard de Aanvullen- 
de Verzekering). Met ingang van 1 april 1986 
hebben de volgende groepen recht op deze 
verzekering:
— Degenen die al vóór 1 april Verplicht 

verzekerd waren op grond van loondienst of 
uitkering.

— Degenen die één van de volgende uitkerin- 
gen ontvangen:
* bijstand ingevolge de ABW
* uitkering krachtens de AAW
* pensioen of tijdelijke uitkering ingevolge 
de AWW
٠  invaliditeitspensioen op grond van de 
ABP of de Spoorwegpensioenwet; Militair 
invaliditeitspensioen
* uitkering krachtens het BBH
٠  uitkering wegens verplichte vervroegde 
uittreding
٠  uitkering wegens vervroegde pensione-

— Degenen die de 65-jarige leeftijd bereiken 
en tot die datum verplicht verzekerd waren 
op grond van een uitkering.

— Degenen die bij het bereiken van de 65- 
jarige leeftijd verplicht verzekerd waren op 
grond van een dienstbetrekking en in de 5 
jaar daarvoor tenminste 3 jaar krachtens de 
Ziekenfondswet verzekerd zijn geweest.

Alle overige groepen zullen zich na 1 april 1986 
particulier moeten verzekeren.
Voor verdere infonnatie: Wijkpost voor be- 
jaarden.

We komen bij u thuis, of u komt naar ons.
Bij alles wat we doen, proberen we u zoveel 
mogelijk zelfstandig te laten, of weer te maken. 
We verplegen: geven injekties, helpen wassen, 
verbinden wonden, helpen invaliden b.v. met 

•prothesen.
We geven voorlichting: over medicijnen, voe- 
ding, dieet, e.d.
We kunnen uitleggen wat een ziekte betekent 
en waarvoor een bepaalde behandeling wordt 
toegepast.
We kunnen u helpen voorbereiden op een 
ziekenhuisopname. En wanneer u weer thuis 
bent en vragen of problemen heeft, dan kunnen 
we u ook daarmee helpen.
We geven u thuis de hulp, waarvoor u mis- 
schien anders naar een ziekenhuis of andere 
instelling zoudt moeten.
We begeleiden zieken en hun familieleden bij 
het aksepteren van een ziekte of handicap.
We proberen te ondersteunen bij het sterven en 
bij het verwerken van het verlies.
Als wij u zelf niet kunnen helpen, dan brengen 
we u in kontakt met mensen en instellingen die 
dat wel kunnen. We werken daar dikwijls mee 
samen.

.Van de diensten van de wijkverpleegkundige of 
wijkziekenverzorgende kunt u gebruik maken 
van 8-17 uur.
De hulp is gratis als u lid bent van de 
Kruisvereniging of als u aanvullend verzekerd 
bent bij het ziekenfonds, u heeft geen verwijs- 
briefje nodig.
Komt u rustig langs of bel op tijdens het 
spreekuur bij u in de buurt.
Alle inlichtingen: Westerpark 2, 840031 - tussen
13.30 en 14.00 uur.

G ezinszorg
In Amsterdam is een aantal instellingen voor 
gezinsverzorging. Er wordt vanuit die instellin- 
gen hulp van huishoudelijke en verzorgende 
aard gegeven.
De hulp neemt dingen over waar u moeite mee 
heeft, bijvoorbeeld boodschappen doen en het 
huis schoon houden. Om hulp te krijgen, kunt 
u zich direct bij een instelling van de gezinszorg 
melden of dit via de wijkpost doen. Er zal dan 
een leiding gevende van de gezinszorg langs 
komen om een aantal praktische zaken te 
regelen (wat voor hulp heeft u nodig en hoe 
vaak in de week). Voor de hulp moet naar 
draagkracht betaald worden. Over hoeveel dit 
precies is, kan de gezinszorginstelling u meer 
vertellen.
Er zijn zeven gezinszorg instellingen in Amster- 
damt.w.:
Protestants Sociaal Centrum, Keizersgracht 
647, tel. 228922.
Humanitas, Vossiusstraat 6, tel. 768181 of 
769111.

Thuishulp, Houtrijkstraat 36, tel. 866646, 9.30 -
12.00 spreekuur + aanmelden.
Stichting Joods Maatschappelijk Werk, de Lai- 
ressestraat 145, tel. 730629.
Gezinsverzorging Amsterdam-Noord, Hegge- 
rankweg 53-55, tel. 368065.
Goodwill Centrum Leger des Heils, Oude Zijds 
Voorburgwal 14, tel. 238947.
Maatschappelijk Centrum Bijlmermeer, afd. 
Gezinsverzorging en Bejaardenhulp, Ganzen- 
hoef 87, tel.

In de Spaarndammerstraat 490 is de openbare 
bibliotheek Nova Zembla gevestigd. Het lid- 
maatschap voor mensen van 65 jaar en ouder is 
ƒ10,-- (Per 1 maart ’84 wordt dit bedrag 
waarschijnlijk verhoogd). Neemt u wel een 
legitimatiebewijs mee als u zich laat inschrij- 
ven. Er zijn boeken met extra grote letters en 
desnoods kunnen er boeken gebracht worden 
als u ze zelf niet kunt halen.

wie k a n  de P a s-6 5  k r ijg en ?
-  Alle bejaarde inwoners van Nederland, dat 

wil zeggen iedere 65-plusser die in het Neder- 
landse bevolkingsregister is opgenomen;

-  Er is één uitzondering gemaakt op de leef- 
tijdsgrens, namelijk voor de 60-plusser die 
gehuwd is of duurzaam (minstens één jaar op 
hetzelfde adres) samenwoont met een bejaar-

-  Beja؛arde (gewezen) Nederlanders die in het 
buitenland wonen en tijdelijk naar Neder- 
land komen.

W aar k u n t u de P as-65  krij- 
gen ?
De Pas-65 is in Amsterdam verkrijgbaar bij het 
Bevolkingsregister, Herengracht 531-537, open 
op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. 
Ook de bijkantoren van het bevolkingsregister 
geven de Pas-65 uit.
Om de Pas-65 te krijgen moet u een pasfoto 
meenemen. De Pas-65 kost ƒ7,50 (Deze prijs 
geldt op 1-1-1984؛ er kunnen wijzigingen in 
optreden.)
u behoeft de Pas slechts éénmaal aan te 
vragen, hij blijft Uw hele leven geldig.
Ouderen die niet in staat zijn zelf naar het 
Bevolkingsregister te gaan, kunnen zich in 
verbinding stellen met één van de wijkposten 
van de Stichting Wijkvoorzieningen voor Be- 
jaarden.
Tijdens een spreekuur kunt u bellen of langs- 
gaan. De medewerkers van de wijkpost kunnen 
er voor zorgen dat u Uw Pas-65 dan krijgt. 
Wat kunt u  met de Pas-65 doen? Zie hiervoor 
b؛jgaande folder.

O n tsp a n n in g sm o g elijk -  
h eden  in  de buurt
Met dit hoofdstukje willen wij u wijzen op de 
ontspanningsmogelijkheden in de buurt voor 
ouderen.

B u u rth u is  v erze t
Het buurthuis is gevestigd in de H ^ ru g s tra a t  
156. Zij organiseren allerlei aktiviteiten, zowel 
ontspannende als leerzame kursussen. Het gaat 
een beetje te ver om ze allemaal te noemen. 
Meestal betaalt men een eigen bijdrage, maar 
deze loopt nooit hoog op. De eigen bijdrage is 
bedoeld om het materiaal te vergoeden dat u 
gebmikt.
Enkele voorbeelden van de kursussen: bloem- 
schikken, poppen maken, pottenbakken, naai- 
kursus, engels voor beginners en gevorderden, 
fotoclub, volwassenen op herhaling (een kursus 
lezen en schrijven önder begeleiding.
Het buurthuis is open op werkdagen van 
*s morgens 8.30 tot 11.00 uur ’s avonds.
Voor meer informatie kunt u langs gaan of 
bellen, tel. 82 97 70. Hembrugstraat 156.
Ook is er maatschappelijk werk in het buurt- 
huis. Het spreekuur is: dinsdagavond van 18.30 
tot 20 س  uur. Buiten het spreekuur kunt u 
altijd bellen voor een afspraak.

B red iu s S p ortcentrum
Hier zijn vele mogelijkheden voor ouderen 
(validen of minder validen) die iets aan sport 
willen doen.
Wilt u meer weten, bel dan de sportbuurthuis- 
werker van het Bredius Sportcentrum Tony 
Raap.
Sportcentrum Bredius, Zaanstraat 353, tel. 
84 71 72.

D eB u ren b u lp
De Burenhulp is een vrijwilligers organisatie 
die hulp biedt tijdens ziekte of andere omstan- 
digheden. Hun werk bestaat voornamelijk uit 
boodschappen doen, kinderopvang, kleine 
klusjes in en om huis en een praatje maken. De 
hulp die geboden wordt is gratis.
Als u gebruik wilt maken van de Burenhulp dan 
kunt u hen bereiken op de Haarlemmerdijk 58, 
tel. 261208, en wel op dagelijks van 12-13 س  
uur.
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Buurthuis Straat en Dijk verhuisd « ٢^٠  Smallepadschool.
Op 13 april werd tijdens een groot buurtfeest 'buurthuis Straat en Dijk heropend in de nieuwe, 
prachtige behuizing in de Smalle Pad school, ingang Houtmanstraat 2. Alle aktiviteiten van de 
Roggeveenstraat, zoals cursussen volwassenen op herhaling, bar-inloop, aktiviteiten voor kinderen 
gaan er gewoon verder. Ook de school Het Roer heeft reden tot vreugde, want team en buurtkinderen 
zijn nu eindelijk uit de ergste ruimtenood. En de buurt is blij met een prima gehuisvest buurthuis, en 
met een goede school. (AKZ)
FOTO: j. w. DE BLOK

diskussie deel. Hierna volgde een optreden van 
de vrouwengroep Queen Size.
Om 3.00 uur was er een tweede diskussie over 
,,Emotionele Ondersteuning” ; een inleiding 
werd gegeven door vrouwen van het „Vrouwen- 
opvanghuis 40-60” en Kathrien Kluyskens die 
vrouwengroepen begeleidt in de poging tot 
afkicken van laappillen.
Naeen tweede optreden van Queen Size volgde 
de diskussie over ,,Weerbaarheid en Belangen- 
behartiging” waar de Vrouwenrechtshulp, de 
Meidentelefoon en Vrouwen voor Vrede aan 
deelnamen.
De middag werd afgesloten met het optreden 
van de Marokkaanse danseres Samara. 
Opvallend was dat vrijwel alle vrouwen aan het 
gehele middagprogramma hebben deelgeno- 
men, in een sfeer die vrolijk en geïnteresseerd 
was. Al die tijd was er een vrouwenteam van 
Migranten T.V. om opnamen te maken van de 
aktiviteiten.
Tussen 6.00 en 8.00 uur was er een pauze en 
kon door veel vrouwen een maaltijd worden 
gekocht.
Om 8.30 uur begon de avond met een optreden 
van de Surinaamse zangeres Anne Marie 
Hunzel. Waarna om 1.00 ل  uur de Antilliaanse 
dansgroep Mangusa de dag afsloot, voor een 
redelijk groot publiek van gevarieerde samen- 
stelling.
Voor ons en naar wij vernamen voor de vele 
vrouwen die hebben deelgenomen, een prima 
dag•

Ondanks het feit dat de voorbereiding en 
organisatie van de Vrouwendag 986ل  door 
betrekkelijk weinig vrouwen is gedaan (9 vrou- 
wen), is het een erg leuke en geslaagde dag 
geweest die door heel veel (zo’n 250) vrouwen 
is bezocht, jonge en oudere, Nederlandse en 
buitenlandse (vnl. Surinaamse/Antilliaanse en 
Marokkaanse) vrouwen.

Afgezien van het incident met het ?olanenthea- 
ter begon de dag om 11 uur met een ruil-/ 
verkoopbeurs, van 2e hands en zelfgemaakte 
dameskleding en voorwerpen, zoals sieraden, 
mutsen, sjaals, tassen e.d. in de foyer; heel 
gezellig en goed bezocht, met gratis koffie en 
gebak in de koffiekamer.

Ook begon om 11 uur in de Spiegelzaal de 
kinderopvang; tot 7 uur ’s avonds was er allerlei 
speelgoed, een videoprogramma, pannekoeken 
e.d. voor kinderen van 0—6 jaar. Van deze 

١  voorziening is de hele dag druk gebruik ge- 
maakt.

Nadat ’s ochtends de theaterzaal werd ingericht 
met voor het inhoudelijke ^ o g r ^ m a  relevan- 
te stands van vrouwen-organisaties en de thea- 
tertechniese voorbereidingen voor de optre- 
dens werden getroffen, begon daar om 1.00 uur 
het middagprogramma met een Kotto Missie- 
show; waarna om 2.00 uur de eerste diskussie 
startte, over hoe vrouwen elkaar in ekonomiese 
zin (kunnen) ondersteunen. De ?aarse Kinker, 
de Dienstenruilbeurs, de Stichting Vakvrouw 
en een Vrouwenboekbinderij namen aan de

T entoonstelling; 
in  de b ib lio th eek
Tentoonstelling in de bibliotheek van 11 april 
t/m 1 mei 1986
De Openbare bibliotheek organiseert in samen- 
werking met buurthuis Verzet een tentoonstel- 
ling in de bibliotheek van 11 april t/m 1 mei 
1986.
De tentoonstelling laat zien welke ,,kunstwer- 
ken” de buurtbewoners maken. De bibliotheek 
sluit hierbij aan door de boeken over de 
verschillende hobby’s te laten zien.
De tentoonstelling bestaat uit de volgende 
onderdelen:
Pottenbakken/keramiek:
kursus in buurthuis Verzet onder leiding van
Gerda Roodenburg.
Foto’s:
kursus in buurthuis de Binding onder leiding 
van Han Sieveking.
Taaldrukwerkplaats uit de Staatsliedenbuurt: 
overzicht van hun werkwijze.
Handwerken:
materialen gemaakt door bewoners uit Bejaar- 
dente^uis Westerbeer/de Bogt onder leiding 
van Bettie Besseling, Rob Tiebout en Wilma 
Spijkers.
De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens 
openingsuren van de bibliotheek: 
maandag 2-5 .30  7 - 
^ a n d ^ m e r s t r a a t  490

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens 
openingsuren van de bibliotheek: maandag, 
2-5. 30;  7-9;  woensdag 10-12. 30;  2-5. 30;  vrijdag 
2-5. 30;  7-9;  zaterdag 11-3. 30.  

S^arndammerstraat 490, 1013 s z  Amsterdam, 
tel.: 827026■

H erdenking  

F eb ru a r ista k in g

De inzameling voor bloemen bij de herdenking 
van de Februaristaking heeft een bedrag opge- 
leverd van /  644,55. Alle gevers, winkeliers en 
bewoners, van harte bedankt.
Aan bloemen is /  120,- uitgegeven. Het reste- 
rende bedrag is overgemaakt aan het Februari- 
comité.

Mien v.d. Meyden

H erdenkt de  

4de m ei en  

v ier t de 5de m ei

Zoals gebruikelijk zal de dodenherdenking dit 
jaar wederom op het Zaanhof plaatsvinden. 
Vanaf 15.30 uur zal er passende muziek worden 
gespeeld door een koperquintet, afgewisseld 
met 2 toespraken: door iemand die als jongere 
het verzet in de oorlog heeft meegemaakt en 
door een jongere van nu, gevolgd door 2 
minuten st؛lte.. Om 21.00 uu^ zal er in het 
Folanentheater de film „Le dernière metro” 
worden vertoond. Toegang is gratis.
Op 5 mei zullen overdag aktiviteiten georgani- 
seerd worden voor met name jongere kinderen, 
in samenwerking met de kinderboerderij, 
s^rtbuurtw erk, Polanentheater, buurthuis en 
wijkopbouworgaan, rond en op het binnenter- 
rein van het Folanentheater. Vanaf 17.00 uur 
zal er in Domela een speciaal jongerenpro- 
gramma verzorgd worden met o.a. de band 
,,Masada” . Voor de ouderen zal vanaf 17.00 
uur in het Polanentheater een programma 
verzorgd worden met muziek en toneel.
Let voor het juiste programma op de affiches 
die verspreid worden. Voor meer informatie 
kunt u terecht op het WOO-Spaarndam, tel. 
829773- •

1 m ei 1986
FNV, CFN, FSF, FFR en het SAF organiseren 
dit jaar een gezamenlijke optocht vanaf het 
Beursplein naar de Hoeksteen, alwaar een 
kültürele manifestatie zal plaatsvinden. De 
demonstratieve optocht zet zich vanaf het 
Beursplein om precies 19.00 uur in beweging. 
Om 20.00 zal men aankomen in de Hoeksteen. 
Jan van Galenstraat, waar sprekers vanuit het 
FNV, de politieke partijen en migranten het 
woord zullen voeren. Daarnaast zullen diverse 
artiesten optreden. We hopen dat veel bewo- 
ners van onze buurt aanwezi^zullen zijn.

R ek reatiesp ort-  
spreekuur
OPENLUCHT-AKTIVITEITEN
Het binnen-gebeuren in ons buurtsportcentrum
Bredius loopt nu ten einde.
De sportbuurtwerkers bieden elke buurtbewo-
ner nu b u ^ ^ t iv i te i te n  aan in de vorm van:
— knditie-training in het zwembad Bredius. 

+ badminton enz، Start 12 mei elke maan- 
dag 19.00-21.00 uur. Dit vindt plaats op het 
grote grasveld.

— Eind mei opening van het zwembassin 
Bredius.

’  Vliegende Brigadeaktiviteiten op pleinen en 
gazons, her en der verspreid over de buurt. 
Sport en spelpleizer bij u voor de deur. Let 
op de publikaties.

— Watersport (bijna in onze eigen Houthaven) 
maar nu nog steeds op de Sloterplas. Sur- 
fen, k a n o ^ , roeien, zeilen. Voor jong en 
oud. Jugd-V^wassenentennis op de buiten- 
banen!

KURSUSWERK
— Wederom een kursus Rekreatiesportleider, 

bestemd voor buurtbewoners die kennis 
willen maken met een gevarieerd aanbod 
van sportaktiviteiten en leiding willen leren 
geven aan groepen van beperkt omvang. 
Een en ander i.s.m. de Kursuscentrale 
Amsterdam sportief.

— Als u nog verder weg wilt: Trimmen, joggen 
enz. in het Amsterdamse bos elke dinsdag 
en donderdagavond v/a begin mei.

RONDJE PLAS
— Een prestatieloop rond de Sloterplas. Ver- 

trekpunt v/a het Gem. Zeilcentrum. Datum: 
zondag 22 juni.

— In de volgende editie een uitgebreid sport- 
pakket van kantie-ak tiv ite iten  in de Bre- 
dius, de V. Hoogendorphal en in de buurt- 
en kluphuizen. Sportbuurtwerkers coördi- 
neren danwel coveren al deze aktiviteiten.

SLOGAN VAN DE MAAND:
— Het is echt...
— het s^ ^ u u rth u isw e rk  is nog niet zo slecht
— want het beslaat een breed sport-terrein
— ten behoeve van een ieders welzijn.

P. Lagemen - T. Raap
^ I^ u r th u is w e rk e r s  Spaamdammerbuurt
Sporthal Bredius, Zaanstraat 353 Amsterdam,
tel.: 863922 b.g.g. 847172.



U its la g  b u u rtv erk iez in g en  Spaarndam m er- en  Zeehel• 
denbuurt

Zeeheldenbuurt
afzonderlijk

Spaarndammer- 
en Zeeh. brt

Amsterdam

pvda

raad ’86 

43,8

%raad ’82 % raad ’86 
aantal % 

33,5 2530 51,9

raad ’82 
aantal % 

1265 36,4

raad ’86 aantal 

568

links akkoord 13,1 22,8 940 19,3 1269 36,5 282

w d 15,1 20,6 317 6,5 354 10,2 95

c.d.a. .12,6 13,8 345 7,1 308 8,9 80

d’66 6,3 5,0 194 4,0 114 3,3 60

P .S.O . 0,8 - 52 1,1 - - 22

groen amsterdam 2,1 - 94 1,9 - - 45

v.c.n. 1,1 - 103 2,1 - - 17

cent. dem. 0,9 - 56 1,1 - ٠ 18

C.P. 2,6 1,5 131 2,7 36 1,0 36

opkomst 
niet opgekomen 38;2 42,5 4121 45 3710 -51,6

uitgebrachte
stemmen

Wat opvalt is, d;at de partijen Van het

4871 

Links ؛:؛:؛:؛:

3473

Akkoord in onze buurten samen in 1982 ٠؛ ٠ ٠ ٨: méér م:م:م:م:م:م:م:م:م م: م:م:م:م ت :م:م:م:م

K onklusie:
Hel aas ؛١.«’؛ ( in onze buurt iets minder dan 4% 
gestemd op een racistische partij. Dat is onge- 
veer hetzelfde % als in de rest van Amsterdam 
De buurtbewoners zullen hard moeten werken 
en praten om dit aantal stemmen terug te 
dringen. We laten ons niet tegen elkaar uitspe- 
len, en we houden ons verstand bij elkaar.

Beste 4121 in maart thuisgebleven buurtbewo-
ners:
Breng op 21 mei ook Uw stem uit op een partij, 
die een ander regeringsbeleid nastreeft:
Geen kernwapens, gelijke rechten voor ieder- 
een, een betere verdeling van inkomens, meer 
werkgelegenheid. Geef het racisme géén kans!

stemmen haalden dan de pvda toen. Nu, in 
1986, is het links akkoord nog minder dan half 
zo groot in onze buurten dan de pvda. De pvda 
verdubbelde maar liefst het aantal stemmen en 
heeft nu meer dan de helft van de buurtstem- 
men. Drie kwart van de huurt stemt links.

Z eehelden- en  Spaarndam m er- 
buurt
on d er lin g  v e r g e le k e n
Als we de stemburo’s in het Roer (Zeehelden- 
buurt) vergelijken met de uitslag van de totale 
Zeehelden/S^arndammerbuurt, dan valt het 
volgende op:
-  We zien dan, dat D ’66, P .S .O ., links akkoord, 

v.v-d. en vooral Groen Amsterdam in de 
Zeeheldenbuurt sterker vertegenwoordigd 
zijn.

-  ?vdA, c.d.a. en vooral v.c.n. zijn in de 
Zeeheldenbuurt minder sterk dan gemiddeld 
in de Spaamd./Zeeheldenbuurt.
Verder valt op, dat in de Zeeheldenbuurt de 
W D  groter is dan het CDA; in de Spaarnd./ 
Zeeheldenbuurt als geheel is dat juist omge- 
keerd.

V e r g e lijk in g  b u u r tu its la g  

de s te d e lijk e  u it s la g
-  pvda, links akkoord en v.c.n. zijn hier 

sterker dan gemiddeld in Amsterdam.
-  w d , cda, d’66 zijn hier minder sterk dan in de 

rest van de stad.
-  P .S .O ., groen A ’dam, centr. dem. en C.P. 

scoren in onze buurten ongeveer gelijk als in 
de rest van de stad-

P O L A N E N S T R A A T  1 7 4

De telefoonnumers van de voor u belangrijke 
diensten/bedrijven treft u hieronder aan.

823675
225345
221831
220251
928902
651875
183666

845091
234780

5971234
5974046
5971234
5972558

8 6 8 6 8 6

007
0017

580258

241111

932942

Spaarndammerbuurt
Z^heldenhuurt

Openbare Werken
Wegen

buiten kantooruren 
Riolering, buiten de woning 
buiten kantooruren
Groenvoorziening, ?lantsoenen. Parken 

Bomen

Stadsreiniging
Spaarndammerbuurt 
Zeeheldenbuurt (t/m april 1986)

GEB
Gas en elektra
klachten Openbare Verlichting 
buiten kantooruren 
Verkeerslichten

Kabeltelevisie K.T.A.

PTT
Telefoon
Posterijen

Gemeentewaterieidingbedrijf 

Algemeen Informatienummer Amsterdam 

Milieuklachten en ge،u؛dshinder

Politie Alarm 222222
Wijkagent 5592217
٠ Opgeven tegenover welk huisn^mer, eventueel paalnummer en a a rd  van de klacht b^v. brandt niet, 
knippert, brandt overdag ؛.P.V. ’s nachts.

Mocht u er helemaal niet meer uitkomen of heeft u klachten over de behandeling, dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met de Werkgroep Woonomgeving, Polanenstraat 174, 
tel. 829773.

Op 23 april a.s. zal een informatieavond wor- 
den gehouden in het Polanentheater over de 
werkzaamheden en de gevolgen ervan voor de 
buurt.
Deze avond wordt georganiseerd door de amb- 
telijke ProjektGroep spaarndammer- en Zee- 
heldenbuurt en begint om 20.00 uur.

Hier had uw 
tekening
kunnen 
staan

Tel. 829773

het Nassauplein richting ^ a rn d a m m e r- 
buurt blijft gebruik maken van de Oostelijke 
tunnelbuis; de route moet zo veilig mogelijk 
worden.

6. het fietsverkeer vanaf het Nassauplein rich- 
ting Westerpark dient aan dé‘ westelijke 
zijde van de Mirakelbrug een apart fietspad 
ter beschikking te krijgen. Via de toekomsti- 
ge fietsroute door het park, die aansluit op 
het fiets- voetgangerstunneltje onder de 
spoorlijn, ontstaat zo een aantrekkelijke 
ontsluiting tot de buurt.

7. Het plan moet zo'snel mogelijk uitgevoerd 
worden؛ elke vertraging kan het welslagen 
van het hele projekt tot gevolg hebben.

Nadat de planvorming afgesloten was, werd het 
de beurt van het Gemeentebestuur, dus het 
College van B&W en de Gemeenteraad, om 
het plan te beoordelen.
Alleen dankzij grote inspanningen konden de 
raadsleden van de PvdA overtuigd worden van 
de nadelen van het niet uitvoeren van het plan 
en de voordelen van het wel uitvoeren daarvan. 
Met het CDA en de VVD als tegenstanders 
werd de uitvoering van het Verkeerscirkulatie- 
plan uiteindelijk in de Gemeenteraad toch 
goedgekeurd.

Door al deze strubbelingen is de uitvoering van 
het werk flink vertraagd. Volgens plan gaat 
men beginnen in mei 1986 en zullen de werk- 
zaamheden maar liefst 6 maanden in beslag 
nemen.

M irakelbrug/W esterpark

Nova Zemblastraat + zijstraatjes. In dit over- 
leg werd nauwkeurig bekeken, op welke manier 
toekomstig sluipverkeer zo veel mogelijk voor- 
komen zou kunnen worden. Het is immers 
algemeen bekend, dat automobilisten het liefst 
de kortste verbinding uitzoeken.
Het zwaartepunt van het overleg over de 
uitvoering van het ,,Compromisplan” kwam te 
liggen bij het gebied tussen het Nassauplein en 
het spoorwegviadukt over het Westerpark, dus 
de omgeving van de Mirakelbrug.

Tijdens het ontwerp hebben de volgende pun- 
ten centraal gestaan:

1. de Oostelijke tunnelbuis van het spoorvia- 
duet S^^ndam m erstraat dient voor het 
auto- en vrachtverkeer ontoegankelijk te 
worden.

2. het onder punt 1 genoemde verkeer dient 
gebruik te gaan maken van de Houtmanka- 
de.

3. de Oostelijke tunnelbuis blijft toegankelijk 
voor bussen van het Gemeentelijk Vervoer- 
bedrijf.

4، de aansluiting van het verkeer van de Hout- 
mankade op het Nassauplein moet lopen via 
de Houtmankade en het Westerpark (met 
Westerpark bedoelen we hier niet het park 
zelf, maar de openbare weg, die direkt 
gelegen is voor de oostelijke entree van het 
Westerpark.

5. het voetgangers- en fietsersverkeer van af

De v erk eersc irk u la tie  bij de

Vanaf 1969 worden vanuit de buurt oplossingen 
bedacht voor de problemen, die het doorgaan- 
de verkeer in de Spaarndammerstraat en een 
aantal zijstraten die als sluiproute dienen, 
veroorzaakt.
De problemen hebben betrekking op de vol- 
gende zaken: de veiligheid voor voetgangers en 
fietsers (speciaal natuurlijk ouderen en kinde- 
ren), geluidshinder in de woningen, speelmoge- 
lijkheden voor kinderen, en tenslotte de aan- 
trekkelijkheid en één van de belangrijkste 
woonheden van de ^arn d am m erstraa t als 
grootste en belangrijkste winkelstraat van de 
buurt.
Het was de Werkgroep Woonomgeving, die het 
initiatief nam het door de Gemeenteraad in 

.1978 vastgestelde v ^ te^ c irk u la tiep lan  voor 
de buurt weer met de Ambtelijke Projectgroep 
te bespreken. Na lange onderhandelingen tus- 
sen de APG en de winkeliersvereniging in de 
Spaarndammerstraat, ontstond het zogenaam- 
de ,,Compromisplan” . Dit plan gaat uit van het 
omleiden van het verkeer afcomstig van het 
Nassauplein via de Houtmankade.
Het verkeer vanaf de Spaarndammerdijk door 
d e ^ a r ^ m m e r s t r a a t  blijft de route volgen. 
Nadat dit ,,Compromisplan” door de Wijkraad 
was bekrachtigd, kon de Werkgroep Woonom- 
geving, geassisteerd door deskundigen van de 
ENFB (bond voor fietsers) en Stop'de Kinder- 
moord (opkomend voor de belangen 
van voetgangers), met de APG het ontwerp 
gaan uitwerken.
Tegelijkertijd startte het overleg over de herin- 
richting van de Spaarndammerstraat en de



POLANEN

THEATER

FUSION

POLANENTHEATER’DA  
INTERKULTEREL  
TİYATRO f e s t i v a l i

Çeşitli kültürlerden dans, müzik, tiyatr©, şiir ve 
filim. Önümüzdeki mayıs ayının 1’inden 24’üne 
kadar. Proğram için arka sayfaya hakin.

INTERCULTUREEL 
THEATERFESTIVAL IN  
HET POLANENTHEATER
Dans, muziek, theater, poëzie en film uit 
velerlei culturen. Van 2 t/m 24 mei a.s. Pro- 
gramma: Zie achterpagina.

In tercu ltu reel 
T heater- fe s t iv a l F u sio n
four van  2 - 2 4  m ei 1986
In het Polanentheater, Polanenstraat 174, bus 
22 vanaf C.S. wordt van ل  t/m 24 mei het 
Intercultureel theaterfestival Pusion Four ge- 
houden dat, zoals de naam al aangeeft, voor de 
vierde keer georganiseerd wordt. Het festival 
geeft een beeld van wat er zoal op het gebied 
van migrantentheater (beroeps en amateur) 
gedaan wordt.
Op het programma staan zang, dans, muziek en 
theater door groepen waarvan de leden of 
waarvan de voorstellingen geworteld zijn in 
meerdere cultuurachtergronden. Met dit festi- 
val wil het Polanentheater podium bieden en 
een bijdrage leveren aan de verdere ontwikke- 
ling en continuering van Interculturele Theater- 
discipline, die verder reikt dan de klassieke 
West-Europese discipline en theaternormen.
Zo zijn er o.a. Turkse, Marokkaanse, Suri- 
naamse en Antilliaanse voorstellingen te zien. 
Verschillende bevolkingsgroepen kunnen tij- 
dens dit festival met elkaar en met eikaars 
cultuur in kontakt komen, hetgeen weer kan 
leiden tot meer begrip en waardering voor 
elkaar en tot eeri samenleving op voet van 
gelijkwaardigheid.
De toegang is /  7,50 - CJP, 65+ /  5,-. Kinder- 
voorstellingen gratis.

Theaterdag:
Op 8 mei is er een theaterdag, waarop vele 
korte optredens van diverse groepen te zien 
zullen zijn. Naast dans, muziek, theater, ook 
workshops en poëzie. Gedurende de middag en 
avond zijn er heerlijke Surinaamse, Turkse en 
Marokkaanse hapjes te verkrijgen.
De korte optredens zullen zowel in de theater- 
zaal en in de foyer als op de binnenplaats van 
het Polanentheater gehouden worden (uiter- 
aard als het weer dat toelaat). Kortom: een heel 
gezellige dag! De toegang is gratis.
Het Programma kunt u lezen op de achterpagi- 
na van deze buurtkrant.

Een groep van 12 jongens en meisjes met 
veschillende culturele achtergronden werkt 
inmiddels onder professionele begeleiding aan 
de produktie ,,Koffieshop Rock” . Organisatie 
en produktie is in handen van Judith Strijbosch 
en Yvonne Scholten die de keuze om te werken 
met deze jongeren bewust hebben gemaakt, 
teneinde een zo reëel mogelijke afspiegeling te 
geven van de samenleving, in dit geval: Amster- 
damse Jongeren.
Koffieshop Rock is een musical, gebaseerd op 
de verschillende tendensen op het gebied van 
politiek, tolerantie en verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de samenleving. In deze ontmoe- 
tingsplaats wisselen ze met elkaar van gedach- 
ten. De botsingen of wederzijds begrip, de 
verschillende opvattingen over leven en/of 
overleven komen tot expressie in de diverse 
liedjes. Kortom: een vrolijke musical, waarin 
ogenschijnlijk uitersten elkaar vinden. 
Regie/script: Mike Ho-Sam-Sooi, Choreogra- 
fie: Percy Muntslag.

T alen  th ea ter

Foto: Barbara de Wijn

M arokkaans th ea ter  pro- 
je k t  sp e e lt  „M agie B u s” 
(N ederlan ds-A rab isch  ta- 
l ig )
Een unicum voor de Marokkaanse bevolkings- 
groep! ,,Magic Bus” is nl. de eerste voorstelling 
met en door Marokkanen gemaakt, na in 
Nederland t^ te ro n d e rw ijs  genoten te heb-

Regisseur Hassan Gnaoui bewerkte ,,Het 
sprookje der Ellendigen” van de Marokkaanse 
schrijver• Ahmed Ta'i'b Aldj met als thema: 
Remigratie.
Het gaat over Marokkaanse arbeiders die in 
Nederland het fortuin hebben gezocht en weer 
in hun geboorteland zijn teruggekeerd.
Op humorvolle wijze worden de wrijvingen 
tussen allochtone en geremigreerde Marokka- 
nen uitgespeeld. De voorstelling speelt zich af 
in een klein vissersdorp in Marokko. In dat 
dorp wordt voor een groep toeristen die met de 
bus op vakantie is door de plaatselijke verteller 
verhaald over een oude man die daar een sober 
bestaan heeft opgebouwd. Zijn enige bezit is 
een fruitboom waarvan elk jaar de vruchten 
gestolen worden... Hoe dit prachtige verhaal 
verder gaat kunt u zien op 6 en 7 mei a.s. Deze 
voorstelling, humorvol ea.spits van toon, ver- 
sterkt met grote visuele aantrekkelijkheid en 
life-muziek, is de moeite waard om te zien؟ Talentheater tijdens een repetitie.
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