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T o e k o m s t  i n  ٠ ٠  B o g t ?

„We staan ingeschreven voor De Bogt, maar 
we zijn bang dat het niet door gaat. M’n vrouw 
is nog te goed; ik kom er zó in. Maar wij samen, 
dat mag waarschijnlijk niet. En we gaan toch 
echt niet uit elkaar.”

Mijnheer Rozema, hartelijk dank voor dit 
gesprek. We hopen regelmatig weer eens een 
bijdrage te kunnen plaatsen.

Nel Breedveld

fo to  H . Rompa

S c h r e v e n

,,Als ik schrijf komen de herinneringen alle- 
maal weer terug. Dat is typisch, ik schrijf 
gemakkelijker over vroeger, over Friesland. 
Ook wel over de Jordaan. Net wat in je hoofd 
op komt. Als er een idee komt, dan schrijf ik 
het binnen een halve dag op. Maar ik schrijfwel 
minder dan vroeger. Ik heb al tien jaar een 
schrijfmachine, een tweedehands Underwood. 
Af en toe een nieuw lint kopen, en nieuw 
type-papier, en dan kan ik weer vooruit. Ik typ 
gemakkelijker dan ik schrijf.”

Enne Rozem a aan het werk

I NFORMATI EBLAD VOOR DE SPAARNDAMMER-  EN ZEEHELDENBUURT INHOUD

I N T E R V I E W

M E T

E N N E

R O Z E M A

Buurtkrantlezers komen geregeld bijdragen te- 
gen van de hand van Enne Rozema. Hij schrijft 
korte, sfeervolle impressies, vaak spelend in het 
verleden. Wie is Enne Rozema eigenlijk? Ook 
de redaktie was daar benieuwd naar, en we 
gingen bij hem en zijn vrouw op bezoek.
Enne Rozema is 74 jaar; hij is afkomstig uit 
Friesland. Hij schrijft al 50 jaar als hobby 
stukjes. Vele jaren verschenen zijn bijdragen in 
„Het Friese Kransje” , een blad voor Leeuwar- 
den en omgeving, met daarin veel aandacht 
voor Friese cultuur en geschiedenis.

S c h r e v e n ,  O p e n ,  v a r e n

„Ik schreef voor dat blad in het Nederlands, 
maar dan wel op zijn Leeuwardens, dat is 
Stadsfries.
Tegenwoordig schrijf ik, behalve af en toe voor 
de Buurtkrant (die hebben niet elke maand 
genoeg ruimte) ook wel voor het krantje van 
buurthuis Verzet en voor de huiskrant van De 
Bogt.
Schoolopleiding heb ik weinig; ik werkte vroe- 
ger als k a^ rs lee rlin g , als bloemenventer en 
vanaf m’n 20ste altijd als kok, ongediplomeerd. 
Op m’n 17e was ik werkloos, en toen maakte ik 
met een vriend een voettocht naar Marseille. 
We deden er een half jaar over, en we 
verdienden de kost met zelfgemaakte ansicht- 
kaarten in het Frans, Duits en Engels. ,,Te voet 
door de wereld” stond erop. We sliepen bij 
boeren; dan kregen we vaak te eten. In 
Marseille probeerden agenten ons voortdurend 
te strikken voor het vreemdelingenlegioen; er 
was toen oorlog in Abessinië. Het werd ons 
daar te link, en we zijn met hulp van de consul 
maar weer gauw richting Holland gegaan.
Later was ik nog een tijdje zeeman; kok aan 
boord. Dat was niks; ik was dag en nacht 
doodziek van de zee. In Antwerpen ben ik hem 
gesmeerd, van boord weggelopen.”

٠ ٢  d e  t o c h t

,,M’n vrouw en ik hebben elkaar vóór de oorlog 
ontmoet in ,,Het Apeldoornse Bos” , een jood- 
se psychiatrische inrichting. Ik was daar kok en 
zij dienstmeisje. Zij is een echte Amsterdamse, 
en we hebben jaren lang in de Jordaan ge- 
woond. Tot ik zo’n vier jaar geleden een 
beroerte kreeg, toen konden we tenslotte hier 
een benedenwoning krijgen van De Dageraad, 
in de Oostzaanstraat. We vinden de buurt hier 
prima. We hebben een goede trap, en fijne 
buren. Alleen tocht de woning vreselijk. Mis- 
schien gaat daar nu eindelijk iets aangebeuren. 
Wel jammer is, dat de buurtwinkels veel te 
duur zijn.”

B u u r t b u s  m o e t  b l i j v e n

„Sinds mijn beroerte kan ik niet goed meer 
lopen. Met de buurtbus ga ik 3x per week naar 
De Bogt voor fysiotherapie. Het zou een ramp 
zijn als de buurtbus zou verdwijnen. M’n 
vrouw, die ook al 71 is, kan me niet 3x per week 
het hele eind met de rolstoel duwen, zeker niet 
in de winter. De buurtbus moet zeker blijven!”

D سم E  H E R D E N K I N G  Q P  4  M E I  

EN DE VIERING VAN DE 5E MEI

Het 4/5 mei komitee Spaarndammer-Zeeheldenbuurt organiseert 
ook dit jaar weer de herdenking op de 4e mei in de buurt op het 
Zaanhof en de viering van de 5e mei in de Houtrijkstraat (zie 
programma).
De herdenking organiseren wij allereerst om de doden te herdenken 
uit de 2e WO, maar ook om waakzaam te blijven tegen raeisme en 
fascisme nu. Er zijii nog steeds landen op d؛e wéreld waarraeisnïe per

en 30/40 in Duitsland het geval

Zeeheldenbt

a k tiv S e n  zult deelnemen.

Van Klaver de Jas
Ofwel: Klaverjassen op maandagmiddag... Als 
het naar de maandagmiddag loopt krijg je altijd 
de kriebel, want dan gaan we naar buurthuis: 
het Verzet om de middag door te brengen met 
het edele klaverjasspel!
Natuurlijk allemaal ouden-van-dagen soms Wel 
zestig!
Het is altijd druk en rumoerig in het begin want 
dan kunnen de ouwetjes kakelen en kletsen 
hoor! Maar als de kaarten eenmaal verdeeld 
zijn komt de spanning in het spel.
Leuk en gezellig hoor en een lekker bakje 
troost erbij en soms trakteert een jarige op 
koek of gebak, een middag om niet te vergeten, 
rumoer om de prijzen, zo ook voor Fasen, heeft 
het bestuur de hele dag werk gehad om de grote 
tafel vol Faasprijzen te maken, wat een werk de 
mensen daaraan hebben is ongelofelijk!!
Het pas hier wel om namens alle oudjes een 
woord van dank te brengen aan hen die 
vrijwillig hebben meegewerkt!! en nog vele 
gezellige klaverjasmiddagen toegewenstüü

EnneRozema

A k t i e v o e r e n ,  b u u r t h u i s ,  b i - 

b l i o t h e e k

,,Ik ben niet zo’n praten. Jk kan gemakkelijker 
schrijven dan praten, en je wilt toch wel eens je 
woordje doen. Toen door de bezuinigingen van 
Brinkman de therapie moest verdwijnen uit de 
Bilderdijkstraat, heb ik daar veel over geschre- 
ven. Ingezonden stukken, en ook brieven o.a. 
aan de koningin en aan de burgemeester. Van 
Van Thijn kreeg ik nooit antwoord; wél va.n de 
koningin. Ze was het met me eens; ze zou de 
bevoegde instanties waarschuwen. Maar daar 
koop je niet zo veel voor.”
„Elke maandag ga ik klaverjassen in buurthuis 
Verzet, dat is erg gezellig. Via de achterkant 
kun je er goed komen met een rolstoel. Er 
komen daar wel 50, 60 mensen om te kaarten. 
Vroeger gingen we daar samen ook naar de 
bingo, maar dat wordt ons nu te duur. Van je 
AOW kan dat niet meer. Een kaart kost al 
gauw drie gulden, en dan je glaasje er nog bij. 
De prijzen zijn wel erg mooi, maar ja. Ik ga 
veel naar de bibliotheek in de Spaarndammer- 
straat. Ze hebben daar wel een rotdeur, maar je 
komt er toch wel in met de rolstoel. En ze 
komen me altijd meteen helpen als ze me zien 
aankomen. Ik lees graag en veel. In Amster- 
dam werkte ik 17 jaar als kok in het Amster- 
dams huis voor arbeiders, de Adva, aan de 
Marnixstraat.”



kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
^©mité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaarndam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.

De ©ndertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de auteur. Niet onderte- 
kende stukken vallen onder de verantwoorde- 
lijkheid van de redaktie. 
u kunt a r t i k l e ! ^ c ^ ^ e r k i n g e ^ s u g g e s -  
ties sturen naar het redaktieadres.

De redaktie behoudt zieh het recht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 
Nel Breedveld, Hans van Gasteren, Joger de 
Jong, Gerda Lasschuit, Bert Helmers, Hugo 
Rompa*

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

3 1 m e ؛

Bezoekers kunnen op verschillende manieren 
baat hebben bij de informatie die in de kast 
beschikbaar is. Zo kan een ervaringsverhaal 
van de partner van een hartpatiënt een stuk 
herkenning opleveren voor iemand die in de- 
zelfde situatie verkeert. Een patiënt met reuma 
kan lezen over de manier waarop hij/zij met de 
aandoening kan leven. Iemand met eetproble- 
men kan via de kast het adres van de Stichting 
Anorexia Nervosa achterhalen. Voor hoofdpijn 
wordt een aantal alternatieve benaderingen 
gegeven. Wie meer wil weten over kinderen in 
het ziekenhuis kan verschillende leestips krij- 
gen.
Het ligt in de bedoeling om in deze buurtkrant 
iedere maand een artikel uit de leeskast te 
lichten om de buurtbewoners wegwijs te maken 
in de patiënteninformatiekast. Ook zal er bin- 
nenkort bij alle dienstverleners in de wachtka- 
mer een affiche komen te hangen om iedereen 
erop attent te maken dat de informatiekast in 
het Sociaal Medisch Centrum Houtrak er staat

Tot slot de lijst met onderwerpen, die u in de 
patiënteninformatiekast kunt vinden.

Namens de Voorlichtingsgroep 
Katharina Kluyskens

Herdenking 
februaristaking
 ,buurtbewoners in de Spaarndammerbuurt؛
winkeliers, dienstverleners en kerken hebben 
weer met gulle hand gegeven. Er is aan geld ' 
opgehaald een totaal bedrag van /  845,50. Daar 
is een bloemstuk van gekocht van /  90,00 dat 
wij met een aantal buurtbewoners op 25 februa- 
ri hebben neergelegd. Dit laten wij altijd door 
mevr. Volkers doen. Het restant hebben wij 
overgemaakt naar het stedelijk februari comité. 
Wij willen iedereen bedanken voor hun bijdra- 
ge en tot volgend jaar.
Mien van der Meijden 
Bertus Steenbergen

W e e s  t e  g a s t

i n ؛>  e  p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e - 

k a s t !

Het is zover: vanaf midden mei zal er in de 
wachtkamer van het Sociaal Medisch Centrum  

van het Houtrak een leeskast komen te staan. 
Deze kast bestaat uit een 40-tal mappen. De 
opbouw van iedere map is globaal: algemene 
informatie, een ervaringsverhaal, folders van 
de patiëntenvereniging waar het onderwerp 
betrekking op heeft en een adressenlijst. De 
informatie is afkomstig uit tijdschriften, patiën- 
tenbladen en brochures.
Het actueel houden van de mappen wordt 
verzorgd door het Buro voor Gezondheidsvoor- 
lichting en Opvoeding (GVO). Door middel 
van het losbladige systeem kunnen artikelen 
makkelijk worden toegevoegd of verwijderd.

Dus als een bezoeker een artikel uit de map wil 
hebben, kan hij/zij aan de werkers in het 
centrum vragen om een fotokopie. Het is niet 
de bedoeling dat de artikelen uit de map 
verdwijnen, maar een kopie is te verkrijgen om 
thuis het artikel/folder uitgebreid te lezen.
De titels staan op de rug van de ordner en zijn 
van een afstand duidelijk leesbaar.

De normbedragen zijn:
= Voor echtparen en samenwonenden ƒ 1320.- 
= Voor éénoudergezinnen /  1165.- 
= Alleenstaanden met eigen huishouding

/860م-
= Alleenstaande woningdelers /  760.-

Als uw netto besteedbaar inkomen lager is dan 
bovenstaande bedragen, dan komt u in principe 
in aanmerking voor volledige kwijtschelding. 
Als u er boven zit dan komt u hoogstens in 
aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding.

Wanneer kom t u niet in aanmerking voor 
kwijtschelding

1. u krijgt geen kwijtschelding als u vermogen 
heeft. Voor mensen van 65 jaar of ouder 
mag een bescheiden vermogen buiten be- 
schouwing blijven (echtparen /  9200.- en 
alleenstaanden /  4600.-)

2. Onjuiste opgave van gegevens of onwil in 
het verstrekken van gegevens.

3. Verwachte wijziging van uw financiële om- 
standigheid.

4. Bij sterk wisselende inkomsten.

Wanneer m oet u een verzoek indienen?

Als u het verzoek vóór 1 juli 1988 in dient, dan 
wordt kwijtschelding voor het gehele jaar ver- 
leend. De reeds teveel betaalde belasting krijgt 
u dan terug gestort op uw rekening. De rest van 
het jaar wordt in mindering gebracht op uw 
maandelijkse G .E.B.-nota’s.
Als u het verzoek 1 juli 1988 in dient dan 
gaat de kwijtschelding ook pas later in en wordt 
niet met terugwerkende kracht verleend maar 
wel voor één jaar.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een afwijzing dan 
kunt u binnen één maand bezwaar aantekenen  

bij de Directeur van de Gemeentebelastingen.

Hoe kom  ik aan Kwijtscheldingsformulieren? 
u kunt de formulieren afhalen bij de Sociaal 
Raadslieden en de Voorpost in de Tasman- 
straat.
Als u moeite heeft met het invullen van het 
formulier dan kunt u daarvoor hulp krijgen van 
de Sociaal Raadslieden. Dan kan op de gewone 
spreekuren. Zorgt u wel dat de de volgende 
gegevens meebrengt:
= uw netto inkomen 
= uw laatste bank- of giroafschrijving 
= ziekenfondspremie 
= uwG.E.B.-nota.

Voor meer informatie kunt u terecht op de 
spreekuren van de Sociaal Raadsleden. Die 
spreekuren zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. Als u overdag verhinderd 
bent, dan kunt u op dinsdagavond terecht van
18.30 tot 20.00 uur.
u kunt ook even bellen voor informatie met 
82 93 02.

Om mensen met lage inkomsten tegemoet te 
komen heeft de gemeente de mogelijkheid- 
geopend om kwijtschelding van Gemeentebe- 
lastingen te vragen.
Het gaat daarbij om twee soorten belastingen:
1. Bijdrage Waterzuiveringskosten en Reini- 

gingsheffing (die beiden via de G.E.B.-nota 
worden geheven).

2. Afvalstoffenheffing (als u geen G.E.B.-nota 
ontvangt).

Wie kom t er in aanmerking voor kwijtschelding? 
Om voor kwijtschelding in aanmerking te ko- 
men moet uw besteedbaar inkomen beneden 
een bepaald nivo liggen. Dat nivo is afhankelijk 
van uw gezinssamenstelling. Als besteedbaar 
inkomen geldt netto inkomen minus bepaalde 
uitgaven.
Uw netto inkosten zijn:
= loon, salaris, pensioen, winst of uitkering 
= bijverdiensten, vakantiegeld en andere één- 

malige inkomsten 
= alimentatie (óók voor kinderen)
= huursubsidie
Van bovenstaand netto inkomen mag u bepaal- 
de uitgaven aftrekken om tot het besteedbare 
inkomen te komen. De uitgaven die u mag 
aftrekken zijn:
= huur (exclusief verwarmingskosten tot be- 

paalde hoogte)
= hypotheekrente van eigen woning (tot be- 

paalde hoogte)
= premies voor ziekenfonds en particuliere 

verzekering.
Soms mogen bijzondere kosten afgetrokken 
worden vanwege ziekte of invaliditeit. Die 
kosten moeten dan extra zwaar op uw inkomen 
drukken. Kosten als dieet etc. worden niet als 
extra hoge kosten gerekend.
Nu de inkomsten en uitgaven bekend zijn kan 
het netto besteedbare inkomen berekend wor- 
den (inkomsten plus vakantiegeld min uitga- 
ven), u krijgt dan de Normbedragen die voor u 
van toepassing zijn.

-n een patiënteninfor؛ Lijst met onderwerpen kanker
matiekast kinderziektes

aids medicijnen
alcohol mens en milieu *
allergieën ouderen
alternatieve geneeswijzen ouderschap
bevalling patiëntenrecht
bewusteloosheid plasproblemen
drugs psychische problemen
eetproblemen roken
epilepsie rug- en nekklachten
erfelijke aandoeningen seksualiteit

euthanasie spierklachten
gebit sport en bewegen
geboorteregeling suikerziekte

geslachtsziekten tropische infectieziekten ★

gewrichtsklachten veiligheid in en om huis
handicap ٠ vermageren
hart- en vaatziekten voeding
hoesten en benauwdheid vrouwen en gezondheid
hoofdpijn zuigelingen
huidaandoeningen zwangerschap
huismiddeltjes ٠ * in voorbereiding

P A T I Ë N T E N V O O R L I C H T I N G  

H E T  B E H U L P  V A N  

E E N  I N P O R ^ T I E K A S T

K W I J T S C H E L D I N G  V O O R  

G E M E E N T E B E L A S T I N G E N

-ma;;؛
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WIJKRAAD
VERSLAG VERGADERING WIJKRAAD DD 31 MAART 1988
De vergadering van 31 maart was een extra vergadering omdat de geplande vergadering van 
17 maart geen doorgang kon vinden omdat er te weinig wijkraadsleden aanwezig waren. 
Een slechte zaak, temeer daar op de agenda van de wijkraad het belangrijke punt van de 
ontwikkeling van de IJ-as stond geagendeerd. Het is niet te hopen dat dit agendapunt de 
wijkraadsleden zo weinig aanspreekt dat zij daarom niet gekomen zijn.
Op 31 maart kon dit punt wel behandeld worden. De op dit moment aanwezig informatie 
was ter beschikking van de wijkraad. Dat is niet zo veel omdat alles nog in een begin stadium 
is. Wel zijn een aantal zaken al duidelijk:
De gemeente heeft aan het ABP een studie opdracht verstrekt om een plan te gaan 
ontwikkelen voor het gebied van de Houthavens en de Westerdoksdijk .
In de studie opdracht is sprake van 1/3 woningbouw, 1/3 recreatieve voorzieningen en 1/3 
kantoren en bedrijven.
Tevens is in de plannen een 4 baans IJ-boulevard gepland, buiten de Van Diemenstraat om 
De buurt kan op enigerlei wijze betrokken worden bij de planvorming, de wijze waarop is 
nog niet duidelijk.
De buurt is uitgenodigd voor deelname aan een studiereis naar Amerikaans steden met een 
havenfront.
De wijkraad heeft tav. deze zaak de volgende besluiten genomen:
De wijkraad vindt het van belang dat zo snel mogelijk een werkgroep in het leven wordt 
geroepen waarin alle betrokkenen en geïnteresseerden kunnen deelnemen. Deze werkgroep 
gaat voor het Wijkopbouworgaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt deze zaak beharti- 
gen, koppelt tijdig tenig naar de wijkraad.
Deelname aan Amerika reis is alleen zinvol als we betrokken worden bij de voorbereiding؛ 
als meerdere personen kunnen deelnemen؛ en als ook andere dan alleen Amerikaanse 
steden worden bezocht.
We willen participeren in overleg met de gemeente indien meerdere buurtbewoners in de 
werkgroep/projektgroep zitting kunnen nemen, indien helderheid komt over de zaken 
waarover mee gepraat kan worden, en indien onze stem in de werkgroep/projektgroep even 
zwaar is als van de andere deelnemers.
De aan te trekken extern deskundige dient zich op de eerste plaats bezig te houden met de 
ondersteuning van de buurtbewoners die in dit overleg participeren.
£٢ zal met de overige betrokken wijkbouworganen regelmatig overleg plaats vinden.
Op voordracht van de CPN worden Bertus Steenbergen en Peter Lentelink gekozen tot 
wijkraadslid.
Volgende vergaderingen van de wijkraad: 21 april (sociaal-medische zaken en jaarreke- 
ning), 19 mei (koncept beleidsplan en winkeliersproblematiek) en 16 juni (jaarverslag 1987 
en beleidsplan).

Joger de Jong

AKTIE ‘HELP DE BUURTKAT’

A D R E S S E N / S P B E E K U R E N

Hulp aan daklozen ١ Vvi\i ١١١ ١٩ ١٢٢١٢١
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

Maatschappelijk werkteam Zeeheldenbuurt
Barentszplein 56 tel. 234422 
spreekuur do 10.00-11.30 uur 

^ ^ ch a p p elijk  werkteam 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 842530 

spreekuur di, vrij 1.00-11.30 uur 

Politie 
wijkbureau
^ n ^ m m e r s t r a a t  620 te5593860/222 .؛ .: 
(alarmnr)
spreekuur dag en nacht

Schoolmaatschappelijkwerk ABC
Overtoom 16 tel. 164051

Soeiaal Raadsman
w. van Ogtrop
Barentszplein 65
spreekuur di-ochtend
vooraf afspraak maken tel. 829302

Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop
Knollendamstraat 87 tel. 829302 

(14.00-16.00 uur)
spreekuur ma, di, do, vrij 9.00-12.00 uur 
di 18.30-20.00 uur 

Sociaal-mediseh centrum 
Houtrak

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828296 

Thuishulp Amsterdam
Houtrijkstraat 36a tel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur 

Verloskundige
Houtrijkstraat 114-116 tel. 842996 
spreekuur di (op afspraak) 10.00-12.00 uur 

Voorpost bureau Bestuurskontakten
H. Grool
Tasmanstraat 11-a tel. 5523471 

Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 uur. 

W؛]kopbouworgaan Spa/Zeebuurt 
Polanenstr. 174 tel. 829773 
Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur 

W^kpost voor bejaarden 
J.W. Breuk & c. Meijer 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 
10.00-12.00 uur 

W^kverpleging 
Westerpark 2 tel. 840031 
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

ren ook bij het leven. £٢ is al zoveel mensenleed 
op deze wereld, waar we ons zo machteloos om 
voelen, maar daar kunnen we samen iets aan 
doen. We zullen de buurt op de hoogte houden 
hoe onze aktie verloopt. £٢ zijn inmiddels al 
verschillende poezen en katers geholpen en 
weer teruggezet, wat een heerlijk gevoel is. In 
een later stadium zal nog een verantwoording 
van de besteding van deze gelden gegeven 
worden in de Buurtkrant.
Mien van der Meijden 
Dolf en Kitty Schuurman

Deze aktie is in onze buurt goed aangeslagen. 
Buurtbewoners storten nog steeds geld op 
gironummer 5083200 tnv het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt OW 
„Help de Buurtkat” . £٢ is inmiddels ƒ 2.360,00 
binnen gekomen, waarvan /  1000,00 tbv een 
auto voor de Stichting Dierenherhuisvesting om 
katten naar en van de dierenarts, die deze 
dieren heeft geholpen, te vervoeren. Alle gulle 
gevers bedankt, ook diegenen die een klein 
bedrag hebben gegeven, want het gaat om 
dierenleed te voorkomen. Immers, dieren ho-

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13 tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ
j. £erdhijsen
Roggeveenstraat 12 tel. 380668 

spreekuur di 13.30-15.30 uur 

Apotheek Spaarndam 
w. van Zwol
S ^ rn d ra m e rs tra a t 59-61 tel. 829454 

spreekuur ma t/m vrij 8.00-17.30  

Burenhulp
Haarlemmerstraat 130 tel. 261208 

spreekuur ma t/m vrij 10.00-11.00 

Buurthuismaatschappelijk werk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 

spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurthuismaatsehappelijkwerk-Piraat 
Houtmanstraat 2 tel. 247589 

spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij tel. spreekuur

cws
Spaarndammerstraat 143 tel. 825853 

spreekuur di, WO, do 10.00-12.00 uur 

Diëtiste Amsterdams Kruiswerk
tel. 767722

spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur 

^ s e؛otherap؛
Van Danzig Bogt 
Polanenstraat 6 
tel. 861131

Houtrak Houtrijkstraat 114-116 tel. 862932 
Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844886 

Het Huis

Zaandammerplein 154 tel. 848324

Huisartsen

Duin, B. van &  Pool, j  
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, ¥

Houtrijkstraat 114-116 tel. 828996 
spreekuur 8.00-8.30 en na tel. afspraak 
Goslinga, B
Barentszplein 65 te. 237417
spreekuur 8.00-9.00 uur en na tel. afspraak
Vries, D. de
Nassaukade 2 tel. 840133 
spreekuur tel. afspraak 8.00-11.00 uur

P R O G R A M M A  4  EN 5  M E I  1 9 8 8

4 « - ١٠؛  Dodenherdenking op het Zaanhof 
in het teken van solidariteit met de strijd in 
Zuid-Afrika tegen apartheid.

19,30 uur -  Aanvang herdenkingsprogram- 
ma op het Zaanhof met koorzang en dekla- 
matie. Spreker: Bram Denkers.

20.00 uur — 2 minuten stilte gevolgd door 
het zingen van het Wilhelmus en het volks- 
lied van de bevrijdingsbeweging in Zuid- 
Afrika (ANC).

Vanaf 20.30 uur — Gelegenheid tot koffie- 
drinken in de Bogt; Polanenstraat 6.

21.00 uur — Herdenkingsprogramma in de 
Bogt Polanenstraat 6 met voordracht en
أ ٠ .koorzang؛  ،

22.00 uur — Afsluiting.

Vanaf 12.00 uur — Vrijmarkt/fancy fair in 
de Houtrijkstraat (bij de schoffeltuintjes) 
met allerlei aktiviteiten voor jong en oud. 
Muziek, sport en spelaktiviteiten voor de 
kinderen, diverse optredens. £en hapje en 
een drankje.
Wanneer u zelf een kleedje wilt uitspreiden 
en dingen wilt verkopen of zelf hapjes of 
drankjes wilt verkopen dan bent u van harte 
welkom om dat te komen doen.
’s Avonds — ,,Bevrijdingsbal” in de Hout- 
rijkstraat (bij het Houtrak voor de deur). 
Bij droog weer kunt u een dansje maken op 
de tonen van een live bandje of een draaita- 
fel met discjockey. (bij inlevering van de 
copy nog niet bekend).
Ook zal er weer gelegenheid zijn een drank- 
je en een hapje te nuttigen.
Bij slecht weer zal dit programma onderdeel 
komen te vervallen.
Apart programma ؛n de Zeeheldenbuurt
(Zie pag. 5)

Uit solidariteit met de verdrukten in Zuid- 
Afrika zal op het Zaanhof dit jaar behalve het 
Wilhelmus ook het volkslied van het vrije 
Zuid-Afrika ten gehore worden gebracht. We 
drukken de tekst ervan hieraf-

Ook andere verzetsliederen zullen door een 
koor worden gezongen.

Vrij Zuid-Afrika

Nkosi Sikelel’ i Afrika 
God zegene A frika  

Malupakam’ upondo lwayo 
Roep haar geest op 

Yiva imitandazo yetu 
Verhoor onze gebeden 

U si-sikelele 
En zegen ons

Sikelel’ amandol’ asizwe 
Zegen de leiders 

Sikelela kwa nomlisela 
Zegen ook de jeugd  

Ulitwal’ Ilizwe ngomonde 
Dat ze het land met geduld zullen leiden 

Uwusikilele 
En dat u hen moge zegenen

Sikelel’ amalinga etu 
Zeggen onze inspanningen 

Awonanyana nokuzaka 
٠^  ons te verenigen en te verheffen 

Awemfundo nemvisiswano 
Door leren en begrijpen 

Uwasikelele 
En zegen hen 

Yihla Moya! Yihla Moya!
Daal a f  Geest! Daal af, Geest! 

Yihla Moya Oyingcwele 
Daal af, Heilige Geest!
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En op de kinderen ؛٨  de film wordt gesehoten..٠ 

Alle feiten op een rij: Je wordt er niet vrolijk 
van. Integendeel: verdrietig, kwaad, veront- 
waardigd؟
Toch moeten we niet vergeten, naar teken van 
hoop te kijken:
-  Men geeft het verzet tegen de apartheid niet 
op: de kerken gaan openlijk door, maar ook de 
andere organisaties strijden hun strijd verder.
-  Het ANC laat zich niet intimideren. Na 
gevoelige verliezen in Europa trekken ze zich 
niet terug uit ons werelddeel. Ook Amsterdam 
krijgt een vestiging, u hebt misschien Matsipu- 
lah Mbongua al gehoord die aktief bezig blijft, 
en inmiddels al tweemaal in onze buurt heeft 
gesproken, in het kader van de buurtband.

K u n n e n  ١ ١ ٧ ^  i e t s  d o e n ?  H o e ?

Wij, hier in Nederland, hier in de buurt, zijn 
niet machteloos ten opzichte van de grote 
problemen. Dat kan ook helemaal niet, want de 
gekleurde mensen daar in Zuid-Afrika rekenen 
op ons. Vooral nu we van onze regering niet 
veel te verwachten hebben wat ‘ 
tegen de blanke regering aldaar betreft, zal 
steun van ons, als inwoners moeten komen.

Hoe dan?
-  we zullen onze regering moeten pressen tot 
de boycot.
-  we kunnen steun betuigen aan de ANC- 
vertegenwoordigers in ons land.
-  lid worden van nti-apartheidsbewegingen in 
ons land.
-  een manier om onze solidariteit te laten 
blijken, merken we op de herdenking van 4 
mei: In het kader van de buurtband zal op het 
Zaanhof het ANC-volkslied worden aangehe- 
ven. Op onze bevrijdingsdag een lied van hün 
bevrijding! u vindt de tekst in deze buurtkrant.
-  Tenslotte; Doe mee met de buurtband met 
Alexandra. Die zijn we met een klein groepje, 
en heel enthousiast, gestart. We willen de 
kontakten, en het geheel, uitbouwen. Kom ook 
meedoen! Meer informatie zal Tonny graag 
geven (tel. WOO: 82 97 73).

Gera Elgersn^
Anti-fascisme werkgroep Zeehelden/spaarn- 
dammerbuurt

We beginnen met een korte anekdote:
, ,o p  een dag zitten een Zambiaan en een 
Zuid-Afrikaan samen te praten. De Zambiaan 
geeft hoog op over de minister van Marine -  

zaken in zijn land. De Zuid-Afrikaan vraagt: 
„Maar jullie hebben toch geen marine? Zambia  
ligt niet eens aan zee”. De Zambiaan antwoordt: 
,,Jullie hebben toch ook een minister van Justi-  

t ie ? ..”

Tot zover een ,,grapje” , dat haarfijn kan 
aangeven hoe het met de rechtsorde van Zuid- 
Afrika gesteld is, het land waarin Alexandra 
ligt. u weet: de wijk waarmee onze buurt een 
buurtband heeft
Als je in maart het nieuws over dat verdeelde 
land hebt gevolgd, zullen diverse zaken opge- 
vallen zijn. Ik noem er enkele:
De — witte — regering van Zuid-Afrika reikt 
met haar schrikbewind t.o.v. de niet-witte 

Zuid-Afrikanen tot ver over de grenzen:
-  De vertegenwoordigster van het ANC in 
Frankrijk en Zwitserland, Dulcie September, 
werd in ?arijs vermoord.
-  Ook in Brussel werd een aanslag gepleegd op 
het ANC-kantoor.
-  In Namibië, ,,kolonie” van Zuid-Afrika, 
heeft dat land een pólitie-eenheid opgezet die 
de bevolking terroriseert. Als je de feiten 
hoort, denk je aan S.S.-methoden...: martelin- 
gen, intimidatie, geweld, moorden, om de 
bevrijdingsbeweging Swapo de kop in te druk- 
ken.

De zwarte ds. Allan Boesak vertelt voor de 
Ikon, dat hij dreigbrieven krijgt. Hij verwacht 
dat hij weleens één van de volgende slachtoffers 
van een moordaanslag zal kunnen worden. 
Want de kerken gaan openlijk door met de 
strijd tegen de apartheid, zeker nu alle andere 
organisaties van zwarten verboden zijn.
Het Nederlandse ministerie van Ekonomische 
zaken en de Nederlandse ambassade in Zuid- 
Afrika proberen Nederlandse bedrijven te be- 
trekken bij een oliewinningsprojekt, aldaar. 
Aktief investeren dus... Maar nog steeds geen 
wet in ons land die handel met Zuid-Afrika 
verbiedt. Terwijl de niet-blanke bevolking al 
jaren smeekt om een boycot.
Aanslagen op Shell-stations: protest tegen deze 
multie-nationale onderneming die de vestigin- 
gen in dat apartheidsland handhaaft. Onze 
regering oefent geen druk uit om zich terug te 
trekken. Ook de aandeelhouders — van wie 
koningin Beatrix één der grootsten is — doen 
dat niet. Daarom komt het tot aanslagen op 
benzinepompen: uit wanhoop, machteloosheid.

Op het ogenblik draait ,,Cry Freedom” , een 
film die, vnl. via het tonen van blanken aldaar, 
een idee geeft van het leven in Zuid-Afrika. 
Steve Biko, ook één der hoofdfiguren, komt 
wat weinig uit de verf. Schokkend zijn de 
beelden uit Cross-roads, een zwarte nederzet- 
ting die platgebrand wordt. En de — echte — 
beelden van de S e to -ch o lie ren o p stan d : kin- 
deren, zoals het groepje dat op de CASA- 

in onze buurt heeft opgetreden.

statische schepen
molens
locomobielen
en nog div. andere vormen van modelbouw, dit 
alles natuurgetrouw en echt werkend.
Wij zijn voor het publiek open, van 10.00 uur 
tot 17.00 uur, de toegangsprijzen zijn, /  1,50 
voor volwassenen en /  1,- voor kinderen.
Ons adres is Nieuwe Teertuinen 17.
Inlichtingen 020-834083.

Modelbouwvereniging ,,Het Y” organiseert op 
21, 22 en 23 mei een modelbouwtentoonstel- 

ling.

Hieronder een opsomming van wat er zo al te 
zien is:

demonstratievaren met radiografisch bestuurde
schepen
houten wagens
stoommachines en treinen in div. schalen

B E R I C H T E N  V A N  H E T  

H U U R D E R S F R O N T

Klachten waarop u de huurverhoging kunt 
weigeren zijn bijvoorbeeld: lekkage van het 
dak^ vocht- en schimmelplekken, een verzakte 
of losliggende vloer, rotte kozijnen, een gevaar- 
lijk balkon. Op onderstaande lijst staan nog 
meer punten genoemd waar ٧ op moet leggen.

Ook klachten die niet op deze lijst staan zijn 
mogelijk. Bij zeer ernstige klachten kunt ٧ zelfs 
huurverlaging aanvragen. ١٨ de maand mei zal 
er op heel veel plaatsen in de stad een speciale 
woonlastenkrant verkrijgbaar zijn, waarin alle 
informatie staat die ٧ nodig heeft bij verdere 
stappen, □e krant is o.a. te verkrijgen bij het 
spreekuur op het cws, Spaarndammerstraat 
143. (Spreekuur: di/do 10.00-12.00 uur; do.: 
17-18 uur; ٧٢.: 13-14 uur). Als ٧ straks de 
huun/erhoging wilt weigeren, dan moet ٧^ ٧  
uw klachten melden bij de huisbaas.

ه  dakgoten 
ه  gevels/buitenmuren 
٥ hijsbalk 
٥ tocht
0 ramen/kozijnen/deuren 
0 trappen en trapportaal 
0 vloeren en plinten 
0 binnenmuren 
0 verzakking van vloeren 
0 aanrecht- en bak 
ه  centrale verwarming 
0 elektrische bedrading 
ه  riolering en waterafvoer

Op het OWS is ook een modelformulier om 
huur te weigeren af te halen.

Huren weer جم\ااآالم
De regering heeft besloten dat op 1 juli a.s. de 
huren weer verhoogd mogen worden, met 3%, 
5% of zelfs 7%. Ook mensen die in slechte 
huizen wonen, krijgen vaak een huurverhoging 
aangezegd. v
Het kan ٧ veel geld schelen, als ٧ de huurver- 
hoging weigert. Als ٧ de komende huurverho- 
ging weigert te betelen, bijvoorbeeld omdat de 
woning slecht onderhouden wordt, dan moet ٧ 
dat melden bij uw huisbaas. Gaat deze daar 
niet mee akkoord, dan zal hij naar de huurcom- 
missie stappen, □eze zal dan onderzoeken of ٧ 
terecht de huurverhoging weigert. Om de huis- 
baas de gelegenheid te geven iets aan de 
klachten te doen en om te voorkomen dat de 
huisbaas zegt: „Maar ik weet van niks, want er 
is nooit geklaagd” , is het heel belangrijk om de 
klachten vóór 1 mei a.s. aan de huisbaas door 
te geven.

Klachtenlijst: zaken waarover ٧ zoal kunt kla- 
gen, zijn:

0 schoorstenen 
0 schilderwerk buiten 
0 vochtplekken/lekkage 
٠ balkon/veranda/dakplatje 
0 hang- en sluitwerk 
0 (elektrische) deuropener 
0 plafonds 
0 binnendeuren 
0 loszittende vloerdelen 
0 trapleuningen 
0 gasleidingen 
ه  waterleiding en sanitair 
0 erfafehiding/schutting

Brochure grote en kleine opknapbeurt

Veel mensen in onze buurt krijgen te maken 
met een grote of kleine opknapbeurt in hun 
woning. Deze wordt door een woningbouwver- 
eniging of het g m (^ te l i jk  woningbedrijf uit- 
gevoerd nadat de woning is aangekocht van een 
partikuliere huisbaas.

Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn, 
wat ze wel moeten toestaan en waar er keuze- 

mogelijkheden zijn. Ook weet men vaak 
niet wat het betekent om te blijven wonen 
tijdens de werkzaamheden. Dat dan juist 
goede afspraken van te voren nodig zijn 
om de overlast tot het allernoodzakelijkste 
te beperken. Daarom heeft het OBASA 

(platform van bewonersgroepen in 

Amsterdam) een brochure uitgebracht, 

die op bovenstaande vragen ingaat.
De brochure is te bestellen bij het OBASA en 
kost ƒ 2,50.
OBASA, Arie Biemondstraat 111, 1054 PD 
Amsterdam. Tel.: 182082.

M E I  V I E R I N G  I N  D E  HOEKSTEEN

Keppel, voorzitter FNV-Amsterdam. Sprekers 
van de FvdA, CFN, FPR en het Flatform van 
buitenlandse organisaties zullen ingaan op het 
belang van gemeenschappelijk verzet tegen de 
afbraakplannen van de regering Lubbers — 
waardoor vooral de jongeren worden getroffen
— en op de betekenis van internationale 

. solidariteit met bevrijdingsbewegingen.

F e e s t e l i j k  p r o g r a m m a

In de grote zaal is vanaf 12.00 uur een feestelijk 
programma.

F o r u m d i s c u s s i e

Om 12.00 uur begint in de kleine zaal een 
forumdiscussie over de toekomstperspectieven 
van links Nederland.
Hiervoor zijn uitgenodigd Eerste Kamerleden 
van de deelnemende partijen en van de FSF. 
De zaal krijgt volop de gelegenheid om zich in 
het debat te mengen.

De politieke partijen FFR, PvdA en CPN, 
samen met het FNV-Amsterdam, het Nivon, de 
Vara, oud-AJCers en het Platform van buiten- 
landse organisaties, vieren dit jaar gezamenlijk 
de le  mei (zondag) in gebouw de Hoeksteen, 
van 12.00 tot 18.00 uur.

* 2,- en voor kinderen totDe toegangsprijs is 
1 2 ja a r / I ,- .

De viering staat in het teken van:

Perspectief voor morgen
De hoofdpunten zijn:
-  een halt toeroepen aan de a-sociale bezuini- 

gingsplannen van de regering Lubbers;
-  solidariteit met het optreden van jongeren 

voor de verdediging van hun inkomen en hun 
rechten;

-  internationale solidariteit met bevrijdingsbe- 
wegingén.

De bijeenkomst wordt geopend door Nijs



T U R F S C H I P
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT
spreekur: ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 en half 4, tel. 380668 

Secretariaat G. H. Lasschuit, ٧. Heemskerkstraat 12, tel. 254664 
Vergaderadres:’turfschip, Roggeveenstraat 12

bejaarden veel verb©rgen armoede voorkomt. 
Het is triest dat deze groep vaak een belabber- 
de oude dag doormaakt. Eerst werken, dan 
genieten heette het vroeger. Van genieten komt 
weinig tereeht sinds de regering bezig is met de 
grote bezuinigingen. Ouderen hebben geleerd 
om niet te klagen. Ze doen het daarom niet 
genoeg, maar de eijfers spreken boekdelen. 
30% van de bejaarden die via de stiehting 
rijdende maaltijdvoorziening gebruik maakt 
van de maaltijdendienst gebruikt niet elke dag, 
maar er wordt vaak twee dagen gedaan met de 
maaltijd voor een dag.

Deze bezuinigingen op voedsel leiden tot sleeht 
en onverantwoord eten waardoor de ouderen 
nog vatbaarder worden voor ziekten.

Het bezuinigen op de Buurtbus: het minder 
gebruik kunnen maken van de buurtbus veroor- 
zaakt sociaal isolement en vereenzaming. Daar- 
om: strijd voor het behoud van de buurtbus 
zonder verarming.

AKZ, j. Eerdhuijsen

Het is  nog net niet 
kreperen;

ARMOEDE IN NEDERLAND

Ruim 10% van de Nederlandse huishoudens 

leeft in moderne armoede. Mensen met een 
minimum inkomen die elke maand opnieuw 
moeten zien hoe zij de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. Daaronder bevinden zich ze- 
ker 145.000 tot 200.000 bejaarden. 20% van 
alle ouderen in ons land die met een AOW- 
uitkering (voor een echtpaar) van /  1491.36, 
soms aangevuld met een klein pensioentje 
moeten zien rond te komen.
Mevrouw L.W .H., 77 jaar, één van de 200.000 
bejaarden met een minimum inkomen houdt op 
één cent na /  1042,00 schoon per maand over.

Met een paar tientjes pensioen van haar 9 jaar 
geleden overleden echtgenoot, haalt ze bijna 
/  1080,00.
Direkteur j. ?olak van de stichting Welzijn 
Ouderen weet uit jarenlange ervaring dat onder

E E N ? L A N T S 0 E N I N

D E  Z E E H E L D E N B U U R T !

م خ ;ثءبمحc؛ة

إ ?

Het Blaauwhoofd met de molen De B ok, een tekening uit 1813.

Speelpleintjes op 
het Zeutkeetsplein
Zoals u reeds in de vorige buurtkrant heeft 
kunnen lezen, zijn de 2 speelpleintjes op het 
Zoutkeetsplein gerenoveerd. Sinds de opening 
van de Zoutpot (alweer 6 jaar geleden) hebben 
wij er bij de gemeente op aangedrongen om het 
plein zodanig in te richten, dat de peuters van 
de peuterspeelzaal van deze buitenspeelplaats 
veilig gebruik kunnen maken.
Nu is er dan een hek omheen gezet, er is een 
leuk speelhuisje geplaatst, en het zand in de 
zandbak zal regelmatig verschoond worden.
Wij hopen dat iedereen uit de buurt eraan zal 
meewerken en er op wil letten om dit pleintje 
schoon en honden(poep) vrij te houden. Laat 
uw hond dus niet uit op de speelpleintjes, ook 
niet ’s avonds laat, zodat alle peuters uit de 
buurt en van de peuterspeelzaal hier fijn 
kunnen spelen.

Zeehelden-ة mei in é 

buurt
De Zeeheldenbuurt viert als vanouds weer 5 
mei in de speelstraat. We hebben weer een heel 
spelletjesprogramma voor de jeugd in de Dirk 
Hartoghstraat van 12 uur tot 2 uur. Om half 3 
begint dan een kindervoorstelling die tot half 4 
zal duren.
Ook zullen de straattuinen in de Dirk Hartogh- 
straat weer bijgeplant worden. Voor alle aktivi- 
teiten kunnen we nog mensen gebruiken. Als u 
zin hebt om te helpen bij het plant'en ku^t u 
zich opgeven bij Nel Breedveld, tel. 271049, 
voor het kinderprogramma bij Gerda Las- 
schuit, tel. 254664.
Omdat nog niet alle plannen definitief zijn 
komt er tegen die tijd nog een stencil de buurt 
in met alle gegevens-

Gezamenlijke buurtorganisatie.

Het bolwerk maakt deel uit van een omwalling 
die doorliep naar het Blaauwhoofd, ook een 
bolwerk met een molen (de Bok). Dit Blaauw- 
hoofd (genoemd naar de blauwe steen waaruit 
het was opgetrokken), gelegen op de plek waar 
nu het Barentzplein is, fungeerde als een soort 
baken aan het Y. Net zoiets als de graansilo nu. 
Van daaruit had je een prachtig uitzicht over 
het water van de Zaan tot de Zuiderzee.

Een uitstapje naar het park was dus zeer 
populair. Maar het park heeft niet lang standge- 
houden. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw werden de bolwerken geslecht, de molens 
verdwenen. De aanleg van het Noordzeekanaal 
zorgde voor een economische opleving in de 
buurt — de houthavens werden aangelegd, de 
pakhuizenstrook in de van Diemenstraat en de 
graansilo werden gebouwd. Ook verschenen er 
de eerste arbeiderswoningen, eerst langs de 
rand van het Westerkanaal, later meer oost- 
waarts.

En zo werd de buurt wat ’t nu is — zeer 
levendig. De graansilo zal waarschijnlijk, net 
als het Blaauwhoofd eerder, worden afgebro- 
ken en wellicht zullen over een tijdje, als de 
Y-plannen doorgaan, torenflats fungeren als 
baken van de buurt.

Het wordt lente en ik kan uit het raam kijkend 
de kastanjeboompjes(want stel je er niet te veel 
bij voor, ze zijn maar schriel) zien uitbotten. 
Wat groen geeft in deze buurt veel plezier, 
gedomineerd als deze is door al het blik dat, 
staat en rijdt en stinkt. Om de boel leefbaar te 
houden zouden we nog heel wat groen kunnen 
gebruiken! Maar dit stukje is (wat je uit de titel 
wel zou denken) geen pleidooi voor het aanleg- 
gen van een plantsoen alhier (hoewel dat 
natuurlijk best aardig zou zijn), ’t ?lantsoen, 
dat is geweest. En nog wel het eerste stadspark 
van Amsterdam: het Wester- of Haarlemmer- 
plantsoen, alias het Nieuwe plantsoen, in de 
jaren veertig van de vorige eeuw aangelegd. De 
zondagse wandeling begon bij de Willemspoort 
(of Haarlemmerpoort) waarachter het park 
begon. Van daaruit liep men naar de uitspan- 
ning „Welgelegen” , waar voor een verfrissing 
kon worden gezorgd. De route liep nu verder 
naar het Blaauwhoofd. Daar lag een pontje dat 
de wandelaars naar de Westerdoksdijk kon 
brengen. Via de dijk kwam men weer terug in 
de stad.
,,Welgelegen” stond op de plaats van het 
tegenwoordige Zoutkeetsplein. Daar stond ook 
een molen, de Verrevanger, boven op een 
vervallen bolwerk, dat de Bogt werd genoemd.

G e m e e n t e  s t a a t  

b u u r t r u i m t e  a f  

a a n  Y -T e e h

foto: H. RompaBrug over Westerkanaal open en direkt file

Natuurlijk veroorzaakt Y-Tech veel parkeren 
in de buurt en zal het nieuwe terrein de 
parkeerdruk verminderen.

Echter, hoe de ambtelijke projektgroep van de 
buurt en de ?vdA-wethouder met buurtafspra- 
ken, met buurtbelangen en met normaal ge- 
sproken vrij toegankelijke openbare ruimte 
omspringen, dat geeft ons te denken.

Tevergeefs maken we via inspraak onze bezwa- 
ren kenbaar. Ons vertrouwen in de door de 
gemeente toegezegde openheid en inspraak 
rond de grootse Y-Oeverplannen met de pro- 
jektontwikkelaars, is door dit incident niet 
toegenomen.

W e t h o u d e r  b e z o e k t  b u u r t

Tijdens een bezoek aan de buurt eind maart, 
verklaarde Wethouder Genet, dat de gemeente 
zich er alsnog voor zal inzetten, dat er goede 
afspraken komen bij de verhuur voor een 
optimaal gebruik van het nieuwe parkeerter- 
rein. Ook door Joseph Lamm-bezoekers.

A ktiekom itee Zeeheldenbuurt

Al enkele jaren is de Zeeheldenbuurt in ge- 
sprek met de gemeente over oplossingen voor 
de groeiende parkeeroverlast in de buurt, 
veroorzaakt door de bedrijvigheid in de pakhui- 
zenstrook Van Diemenstraat (Veem, Joseph 
Lamm, Y-Tech).
In februari ’89 loopt de erfpacht af van de Van 
Diemenstraat 2 en 2a (naast Koningin Emma); 
de bouwkundige staat is slecht. De gemeente 
koopt de bebouwing aan voor sloop en legt er 
dan een parkeerterrein aan, geschikt voor 50 
auto’s. In elk geval het begin van een oplossing 
voor de buurt؛ prima dus. Zo was ook de 
afspraak met de buurtorganisaties.
Echter, wie schetst onze verbazing toen ons, 
drie dagen voor het voorstel in de commissie 
van bijstand stadsvernieuwing kwam, bleek, 
dat het geplande parkeerterrein niet langer een 
normaal, openbaar terrein wordt, maar opeens 
is bestemd voor verhuur aan Y-Tech...
Dus geen enkele garantie over openstelling 
voor Joseph Lamm bezoekers (grote overlast- 
veroorzakers in de buurt tijdens weekends met 
hun auto’s) geen toezeggingen over toeganke- 
lijkheid voor buurtbewoners, over vrij parke- 
ren, enz.
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konden ze de ingezette bedragen gaan innen. 
Terwijl het geld nog binnendruppelt kunnen wij 
op dit moment zeggen dat er door de 4 seholen 
al ƒ3000.- is binnengehaald. De bedoeling is 
dat een delegatie kinderen van de Elisabeth/ 
?aulussehool, de Hebronsehool, Het Roer en 
de Spaarndammersehool het geld officieel over- 
handigen aan een vertegenwoordiger van de 
Stiehting sport voor Gehandieapten.

In de speeltuin op het Zaandammerplein werd 
door veel kinderen eerst een warming up 
gedaan. Na het startsehot vertrokken de kinde- 
ren en velen waren wonderbaarlijk snel weer 
bij de finish. De weergoden waren ons goed 
gezind. Terwijl het die dag flink regende, viel er 
tijdens de loop geen spatje.
Als herinnering en tevens bewijs van deelname 
kregen de kinderen een vaantje. Daarmee

een demonstratie van Huub van Eek (naam 
goed?) een bewoner van de Spaarndammer- 
buurt en in ieder geval voor de kinderen de 
sterkste man van Nederland. Hij seheurde 
telefoonboeken door, het stoeptegels op zijn 
borst doormidden slaan met een voorhamer, 
blies een ouderwetse rubberen waterkruik op 
tot deze knalde en vouwde een flets op tot een 
klein pakketje. Dat laatste sloot mooi aan bij 
het ni-vandalism e projekt, dat nog niet zolang 
geleden op de seholen gedaan is.
Tot slot was er voor alle aanwezigen — kinde- 
ren en volwassenen — aerobie dansen. Het was 
een geweldig festijn. Voor veel kinderen was 
het een eerste kennismaking met de Brediushal 
en deze heeft grote indruk op hen gemaakt. Als 
herinnering kregen zij een diploma. Het was 
ook een geslaagd evenement voor de samen- 

'werkende instellingen. Deze proberen andere 
mogelijke samenwerkingsaktiviteiten te beden- 
ken-

D e  s p o n s o ^ o o p

Ter afsluiting van het projekt Sport en spel 
werd besloten een sponsorloop te houden ten 
bate van de Stiehting Sport voor G handieap- 
ten. Eigenlijk was het een variant op een 
sponsorloop: de kinderen liepen slechts één 
rode en ook aan het in te zamelen bedrag was 
een limiet gesteld. Er werden 3 trajekten 
uitgestippeld: voor de jongste kinderen, de 
middelgrote kinderen en de oudste kinderen. 
De kruispunten werden bewaakt door ouders 
en ook de politie verleende medewerking.

Vijf weken lang hebben ongeveer 900 kinderen 
van de vier buurtseholen zieh beziggehouden 
met het projekt Sport en Spel. Er waren 
aktiviteiten op school, in de buurthuizen, de 
bibliotheek en de speel-o-theek. Er werden 
twee gezamenlijke aktiviteiten opgezet: de 
sportdag in de Brediushal en een sponsorloop.

D e  B r e d i u s h a l

In een goede s^enw erk ing  tussen de sporthal- 
medewerkers, een buurthuismedewerkster, een 
ouder en enkele leerkrachten werden aktivitei- 
ten bedaeht voor twee dagen in de Brediushal; 
één dag voor de jongere kinderen en één dag 
voor de oudere، Voor de jongere kinderen lag 
het accent op spelen: in de kring, ballonnen 
hoog houden, een donkere tunnel race. Verder 
was er voor hen een imponerend luchtkasteel 
en een al even imponerende trampoline. Daar- 
na zagen zij het optreden van een clown. Alle 
aktiviteiten waren zo intensief gedaan, dat 
besloten werd om de slotaktiviteit — een 
estafette waarbij het Olympisch vuur werd 
doorgegeven — te laten vervallen. Op verzoek 
van de scholen waren zeer veel ouders meege- 
komen. Zij werden ingeschakeld bij de aktivi- 
teiten.

Bij de oudere kinderen werd de nadruk gelegd 
op kennismaking met indoorsporten: hockey, 
judo, badminton, tennis, conditietraining. Ook 
de oudere kinderen konden genieten van het 
luchtkasteel en de trampoline. Daarna was er

8 MAART

Op 8 maart heeft de viering van de internatio- 
nale vrouwendag plaats gevonden in het Pola- 
nentheater.

Het was wederom een zeer geslaagde dag 
waaraan zeker 250 vrouwen hebben deelgeno- 
men.

foto T. Mulder

Bij de foto’s: De Marokkaanse vrouwenmu- 
ziekgroep Jouk-al-Ahzar en een van de Suri- 
naamse vrouwen van de kottomissiegroep An- 
gelampoe.

foto T. Mulder 
6 --------------------
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Opknapbeurt. Deze opknapbeurt geldt alleen 
de speelplek en dus niet het aangrenzende 
groengebied, o p  29 maart is een inspraakavond 
gehouden, waar helaas sleehts één bewoner van 
de Westzaanstraat aanwezig was. Uitgangspunt 
bij het ontwerp is dat er drie van elkaar 
geseheiden speelplekken worden aangelegd:
— voor de leeftijdsgroep 2-4 jarigen, o p  deze, 
geheel door een hek afgesehermde speelplek, 
komen een zandbak, twee hobbelbeesten en 
een draaispin.
— voor de 2 tot 10-jarigen blijven een van de 
zandbakken en een van de klimbollen staan. 

Op de ondergrond van een verdwijnende zand- 
bak zal een draaigalg verschijnen.
— Voor de jeugd ouder dan 10 jaar wordt een 
voetbalkooi geplaatst.
Vanzelfsprekend is hierbij gekeken naar het 
zoveel mogelijk terugdringen van de overlast. 
Momenteel worden de mogelijkheden onder- 
zocht om te komen tot een betere verlichting en 
een aanpassing van de looproutes. De uitvoe- 
ring zal waarschijnlijk na de zomervakantie 
starten. Vanaf begin mei zullen de definitieve 
tekeningen ter inzage liggen op de voorpost. 
Henk Grool, Voorpost, Tasmanstraat 11a, tel. 
552-3471-

S u i k e r p l e i n

Na een aantal inspraakavonden is het ontwerp 
voor het Suikerplein, een nieuw plein op het 
industrieterrein, gereed. Doordat het gedeelte- 
lijk wordt uitgevoerd in een gele steensoort, 
krijgt het plein een Zuideuropees karakter. Het 
komt lager te liggen dan de omringende straten 
en wordt afgescheiden door een muurtje, waar- 
in bomen en ander groen komen te staan. Aan 
de kant van het water komt voor het reeds 
aangebrachte kunstwerk een verlaging, die 
middels brede trappen een geheel vormt met 
het plein. Zowel het plein als genoemde veria- 
ging zullen voor invaliden goed bereikbaar zijn. 
Voor de allerkleinsten komt een speelplek op 
de meest zonnige ruimte op het plein. Voor een 
eventuele verblijfsplek (prieel) voor de wat 
oudere jeugd wordt op dit moment door de 
ambtelijke projektgroep naar een financiële 
oplossing gezocht. De tekeningen van het 
ontwerp van het plein zijn voor belangstellen- 
den ter inzage op de voorpost.

S p e e l p l e k  

W e s t z a a n s t r a a t

Op en rond deze speelplek vinden tamelijk veel 
vernielingen plaats. Daarom is besloten tot een

S O C I A L E  (O N )V E I L I G H E I D  

I N  D E  B U U R T

gemerkt.
Het ligt in de bedoeling in september van dit 
jaar de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
met een bezoek te vereren. Om één en ander 

zo goed mogelijk te laten verlopen is het 
zinvol van te voren een inventarisatie van 
’onveilige’ plekken te maken. Daarom ver- 
zoeken we alle buurtbewoners plekken, die 
zij als onveilig ervaren, door te geven aan de 
voorpost.

Bij voorbaat dank.
Henk Grool,
Voorpostambtenaar,
Tasmanstraat 11a, 
tel. 552.3471
Spreekuur ma- en WO 10.00-13.00 uur.

In Amsterdam, en dus ook in de Spaarndam- 
mer- en Zeeheldenbuurt, zijn nogal wat plek- 
ken waar mensen zich onveilig voelen. Vaak 
kunnen gevoelens van onveiligheid weggeno- 
men worden door relatief kleine maatregelen, 
bijvoorbeeld een betere verlichting.
In 1986 is een Amsterdamse werkgroep opge- 
rieht, die tot taak heeft maatregelen aan te 
dragen die de zogenaamde ’sociale veiligheid’ 
verhogen. In deze werkgroep zitten vertegen- 
woordigers van de diensten Verkeer en Ver- 
voer, Het GVB, Dienst Openbare Werken 
(Wegen en Groenvoorzieningen), Politie, 
Ruimtelijke Ordening en het GEB.
De werkgroep bezoekt regelmatig buurten (in 
de avonduren) om plekken te beoordelen, die 
door buurtbewoners als onveilig worden aan-

den worden niet verhard, maar met houthaksel 
uitgevoerd.
Ten oosten van deze polder komt de uitzich- 
theuvel, welke ruim 6 m boven het parkpeil ligt. 
Nog meer oostelijk komen dichte bossages, 
welke de sporenoverlast moeten temperen, en 
een ligweide. o p  het gearceerde deel komt de 
aansluiting met het bestaande park en een 
kinderspeelplaats.

u  zult opgemerkt hebben, dat deze fase het 
randgebeuren omvat van het centrale deel van 
het park, dat op de plaats van de Westergasfa- 
briek moet komen. Wanneer dit uitgevoerd 
gaat worden, is nog erg onzeker. B en w 
hebben de uitvoering al opgeschoven tot na 
1990. Het schijnt nog niet tot de progressieve 
hersens doorgedrongen te zijn, dat een rekrea- 
tiegebied geen luxe is, maar een essentieel 
onderdeel van het st^svernieuwingsproces van 
onze buurten.
Ook de Spoorwegen liggen dwars. Reeds eer- 
der werd bericht dat in het kader van de 
uitbreiding van het aantal spoorlijnen een 
strook van 6 m van het oude park zal worden 
afgenomen. Ook fase B van het park wordt 
bedreigd door een spooruitbreiding. N.S. wil 
namelijk twee extra sporen aanleggen aan de 
zuidzijde van het huidige spoortracé. Men 
gebruikt hiervoor de zogenaamde steunberm 
langs de spoordijk en het oude tracé van het 
opgeheven markthallenspoor. Langs het laag- 
gelegen weidegebied wordt een nieuwe dijk 
aangelegd, welke 6 tot 8 m boven dit gebied 
komt te liggen, hetgeen een onaanvaardbare 
geluids- en zichthinder zal opleveren. De ge- 
meenteraad heeft zich inmiddels neergelegd bij 
deze O.İ. onrechtmatige daad. De Wijkopbouw- 
organen van de omringende buurten gaan 
hiermee niet akkoord en zullen dit juridisch 
proberen aan te vechten.

M i n d e r  w i s s e l s  

l a n g s  d e  Z a a n s t r a a t

De twee extra sporen geven wel een verbete- 
ring voor het wisselkomplex langs het eerste 
deel van de Zaanstraat. In het kader van de 
^es-sporigheid waren hier 36 wissels gepland. 
Nu wordt het komplex in tweeën gesplitst. Ter 
hoogte van de begraafplaats Barbara worden 12 
wissels aangelegd, terwijl langs de Zaanstraat 
16 wissels komen. Alhoewel dit 6 stuks meer 
zijn dan er momenteel liggen, betekent het toch 
minder geluidsoverlast voor de toekomst.

H o e ء ه ه ا  h e t  v e r d e r ?

Het is duidelijk dat het tot stand komen van het 
rekreatiegebied niet vanzelf gaat. Buurtbewo- 
ners, verenigd in het Westerparkoverleg, moe- 
ten voortdurend knokken om het gestelde doel 
te bereiken. We maken vorderingen, maar het 
gaat héél, héél langzaam. Dit jaar worden de 
grondwerken van fase B voor zover mogelijk 
afgerond. We hopen dat dit deel in de zomer 
van 1989 kan worden open gesteld voor het 
publiek.

Piet Vink

Tussen de Haarlemmervaart ter hoogte van de 
Maggi-fabriek en de begraafplaats Barbara aan 
de Spaarndammerdijk zijn de laatste maanden 
uitgebreide grondwerken in uitvoering ten be- 
hoeve van de uitbreiding van het Westerpark. 
Men kan zich afvragen waarom men op deze 
plek, zo ver van het oude park verwijderd, 
gestart is. Dit houdt verband met de halsstarri- 
ge houding van het G .E .B ., — daarbij gesteund 
door wethouder Piet Jonker — , welke nog 
steeds weigert een deel van het Westergasfa- 
briek-terrein af te staan t.b.v* de parkuitbrei- 
ding. Het betreffende deel is op de tekening 
met een schuine arcering aangegeven. 
Wethouder ten Have van Openbare Werken 
heeft zich hierbij niet neergelegd en besloten 
met de grondwerken aan de westzijde te begin- 
nen. Het eerste werk betrof het afgraven van de 
oude spoordijk naar Haarlem. Met de uitko- 
mende grond wordt het gebied van de grote 
speelweide opgehoogd. In deze fase worden 
ook de funderingen van de fiets- en wandelpa- 
den aangelegd. De opgehoogde grond krijgt 
ruim een half jaar de tijd om na te zakken. Pas 
in 1989 wordt begonnen met de beplantingswer- 
ken.

G l o b a l e  i n d e l i n g

Aansluitend op de Haarlemmercaart worden 
enkele kleine groengazons met wandelpaden en 
zitbanken aangelegd. Bij dit gebied worden ook 
de oude schutsluis, het pompgemaal en de 
maalkom betrokken. Er blijven twee bruggen 
over de Haarlemmervaart. De oude spoorbrug 
van het markthallenspoor wordt geschikt ge- 
maakt voor fietsen.
Het betrokken gebied rondom het gemaal was 
in de loop der jaren bij de ^m pm achinist als 
tuin en erf in gebruik geraakt. Hij had hier een 
klein eldorado opgebouwd. De tuin wordt nu 
tot bescheidener afmetingen teruggebracht. 
Het gemaal houdt zijn funktie door het overtol- 
lige water uit het er achter gelegen lage gebied, 
waarin de schoolwerktuinen en de volkstuin- 
komplexen liggen, af te malen.
Direkt ten noorden van dit gebied wordt de 
oude spoordijk als fiets- en wandelpad inge- 
richt. Het fietspad vormt een onderdeel van de 
toekomstige fietsroute van het Nassauplein 
naar Sloterdijk. Maar het duurt nog wel even 
voor deze gereed is. In de nu in uitvoering 
zijnde fase wordt ook een fi^sverbinding tot 
stand gebracht tussen de Haarlemmerweg, via 
een viadukt onder de Hemspoorbaan, met de 
Sp^rndammerdijk.
Ten noorden van de fietsroute naar Sloterdijk 
komt de grote speelweide te liggen met een 
middellijn van 80 meter. Deze weide is bestemd 
voor balspelen voor de oudere jeugd en alle 
anderen die zich jong voelen. Ten noordoosten 
van de speelweide komt een natuurlijk weide- 
gebied van ongeveer 2,5 ha, dat ruim 2 m onder 
het overige parknivo ligt. Het poldertje wordt 
doorsneden door vele sloten. Hierlangs worden 
knotwilgen geplant. Een schapenwei vormt een 
onderdeel van dit weidegebied. De wandelpa-
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Rekreatiesport in d e Openlucht
P O L A N E N T H E A T E R  H E I 2 sessies van fitness-krachtsportaktiviteiten. 

Dus fitness-konditietraining mbv. lichte appa- 
ratuur.
Ideale gelegenheid om met een „perfekt 1İ- 
chaam” de zonneschijn tegemoet te gaan.
Deze aktiviteit vindt buiten plaats maar bij 
regen is de mogelijkheid om van de overdekte 
lokaliteiten in het zwembad gebruik te maken.
★ Dus buurtbewoners, maak gebruik van het 

zwembad. Laat zien dat zelfs bij slecht weer 
de behoefte aanwezig is om daar te sporten.

★ Verders staan er fiet-oriëntatieritten olv. 
sportbuurtwerkers op het programma naar 
het Twiske en Spaarnwoude cq. wielerbaan 
Sloten-

stuk aan dat misdaad in feite niet loont. Sterker 
nog: mensen die in staat zijn een misdrijf te 
plegen of langs een andere weg de wet te 
omzeilen blijken vaak niet in staat te zijn om 
van het onrechtmatige te genieten. Word je er 
daarom beter van?
Zon. 15 mei 
19.45 uur to e g .:/5 ,-

Voordrachtsavond van leerlingen van Mieke 
Westra met muzikale begeleiding van Martha 
Sarstadt en Wim Valenkamp.
Woe. 18 ٨١٠؛ t/m vri], 20 mei
20.30 uur toeg.: /  10,- CJP /  7,50 
Theatergroep Streep met ,,De Burgermans- 
bruiloft” (Bertolt Brecht) Zie boven.
Zat. 21 mei
S.A.N. met een cultureel programma. Hele 
dag. Info tel. 8? 13 11.
Vrij. 27 mei t/m zon. 29 mei
20.30 uur Toeg.: /  10,- CJP /  7,50 
Japonika, amateurtoneel. Zondag 29 mei mid- 
dagvoorstelling 15.00 uur.

F i l m p r o g r a m m a  m a a n d  m e t  

1 9 8 8

Elke maandagavond aanvang: 20.30 uur. Toe-

2 mei ,,De Dream” (p. Verhoef) 1986 
 mei ,,Carmen” (C. Saura) 1983 و
16 mei ,,Lili Marlene” (w. Fassbinder) 1981 
30 mei ,,La nuit de Varennes” (E. Scola) 1982

iممc.؛ة
Theater van het Hoongelach met „Opera van 
het Hoongelach” (Dario Fo) Een voorstelling 
op de binnenplaats van het theater.
Vrij* 6 mei t/m zon 8 mei
20.30 uur zon. 15.00 uur 
toeg: ƒ 10,- CJP ƒ 7,50.

Theatergroep Streep met ,,De Burgermans- 
bruiloft” Theatergroep Streep bestaat uit 9 
spelers met een lichâmelijke handicap. Zij 
spelen dit stuk van Bertolt Brecht een tragiko- 
mische eenakter over burgerlijke waarden, 
over vooroordelen en over liefde die geen liefde 
is. In hun dagelijkse leven worden de spelers 
voortdurend geconfronteerd met de normen, 
de vooroordelen en de misplaatste naastenlief- 
de van valide ihensen om hen heen. Geen 
voorstelling waarin de handicap een hoofdrol 
speelt, maar een sprankelend en burlesk thea- 
terstuk.
Vrij. 13 mei t/m zon 15 mei
20.30 uur zon. 15.00 uur toeg.: ƒ 10,- CJP 
ƒ7,50
Nieuw Hooföstadtoneel met ,,De Italiaanse 
meesterhand” (Norman Robbins). Een komi- 
sche thriller in de regie van Wolf Engel. De 
familie Tomb, nazaten van de Borgias’ een 
roemruchte familie, woont op het landhuis 
,,Het Monument” . Iedere voorbijganger ont- 
vangt gastvrij onthaal maar... wie vertelt het 
na? Op kluchtige wijze geeft Robbins in zijn

Fresh-Up II in het Pola- 
nentheater
Het Polanentheater is sinds september ’87 van 
start gegaan met Amerikaans Jazz-ballet ge- 
naamd Fresh-Up L Door de grote belangstelling 
voor deze stijl van dansen is nu ook een klas 
voor 12 t/m 15-jarigen gevormd (Fresh-up II). 
Het niveau van deze lessen is zodanig dat een 
snelle doorstroming naar de gevorderde klas 
mogelijk is. Daarbij sluit een goede motivatie 
en interesse voor het dansen er goed bij aan.
In beide groepen zijn er nog plaatsen vrij voor 
zowel beginners als gevorderden. De artistieke 
leiding ligt in handen van de bekende Ameri- 
kaanse dansleraar Terrence Mason.
Lestijden Fresh-up I zijn: vrij en za van 17.00 
uur t/m 20.00 uur, twee keer anderhalf uur. 
/  40.- per maand voor acht lessen.
Lestijden Fresh-up ■II: vrij van 17.30 uur t/m 
19.00 uur. Za van 15.30 uur t/m 17.00 uur. 
/  30,- per maand voor acht lessen.
Voor verdere informatie kun je bellen naar het 
Polanentheater en vragen naar Otto Gilds. 
Tel.: 821311.

Verdere informatie bij Hellen Velders/Tony 
Raap-Bredius, Zaanstraat 353 tel: 84.71.72 
(sporthalmedewerkers) en nummer 863922.

Maandagavond (start 2 mei)
18.30-20.00 uur ^nditietrim -training voor ex 
hartpatiënten en gezondheidsklachten. Na 
18.30 mogelijkheid om een baantje te trekken 
onder leiding.
19.30-21.30 ^nditie rim tra in ing . Mogelijkheid 
bestaat om een baantje te trekken onder 
leiding.
Plaats: Bredius zwembad.
Kosten: /  3,- ingang zwembad!
Dinsdagmorgen (start 3 mei)
10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur
Tennis met instruktie voor beginners en gevor- 
derden. Rackets in bruikleen.
Plaats: Zaandammerplein (Hespa korfbal). 
Kosten: /  3,- per keer.
Donderdagmorgen (m.i.v. openstelling zwem-

10.00-13.00 uur Brediuszwembad

MEI
Agenda en stukken zijn in de week daaraan v©orafgaande 
af te halen op het seeretariaat.

20 mei 9.30-17.00 studiedag over beheer en zelfbeheer in het 
Polanentheater,

24 mei 20.00 uur op de Tasmanstraat 11-a, vergadering van de
Beheergroep Openbare Ruimte.

26 mei 14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur op het wijkop- 
bouworgaan, ?olanenstraat 174
20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur van het 
Wijkopbouworgaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

30 mei 20.00 uur vergadering van het AKZ in het Turfsehip.
31 mei Inleverdatum voor de Buurtkrant (laatste voor de zomer)

20.00 uur vergadering van het bestuur Houtrak, Houtrijk- 
straat 114
20.00 uur vergadering van de redaetie van .ض  Buurtkrant
20.00 uur Woonoverleg op de Tasmanstraat 11-a

Wilt u dat uw aktiviteit ook vermeld wordt ١ ؛١  dit overzicht, dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie.
De redaktie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het 

’ van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten hel dan
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

20.00 uur informatie bijeenkomst in Wijkopbouworgaan 
Ceintuur over de ervaringen in de ?ijp met de overgang 
naar de stadsdeelraad.
20.00 uur vergadering dagelijks bestuur van het Wijkop- 
bouworgaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
19.45 dodenherdenking op het Zaanhof en daarna bijeen- 
komst in het bejaardenhuis de Bogt/Westerbeer.
Viering van 5 mei, zie elders in de krant voor het 
programma.
20.00 uur vergadering van het db van het Wijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.
20.00 uur Zeeheldenoverleg in de ?iraat, Houtmanstraat 2. 
14.00-16.00 uur Marokkaans spreekuur op het Wijkop- 
bouworgaan Polanenstraat 174.
20.00 uur vergadering van de wijkraad in het Polanenthea- 
ter. Iedereen is daar van harte welkom om mee te praten.

2 mei

3 mei

4 mei

ة  mei

10 mei

17 mei 
19 mei


