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TE VEEL STIKSTOFDIOXIDE

De gezondheidstoestand in de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt en in ander oudere wijken is 
volgens een GGD-rapportslechter dan in de rest 
van Amsterdam. Met name aandoeningen van 
de luchtwegen komen hier vaker voor. De 
autoverontreiniging kan hierbij een rol spelen.
In de duurdere buurten wonen niet zoveel 
mensen pal op een drukke autoweg.

B & W o n d e r g r a v e n  
u i t b r e i d i n g  W e s t e r p a r k

§iften maar vanouds bekende stoffen zijn en ten 
tweede omdat men er vanuit ging dat het rijk 
deze sanering zou betalen. De laatste jaren is 
het rijk eehter ook steeds zuiniger geworden en 
hanteert nu de stelregel: ,,De vervuiler be
taalt” . En die vervuiler is de gemeente Amster
dam zelf. Een strop voor Amsterdam dus.
In juni jl. is een tweede rapport over de 
vervuiling versehenen. Dit maal wordt beschre
ven hoe het terrein gereinigd kan worden en 
hoeveel dit zal gaan kosten. Men heeft zeven 
versehillende aanpakwijzen, seenario’s ge
noemd, besehreven.
Seenario I en II: Hierbij wordt alle verontrei
nigde grond afgevoerd naar een zuiveringsin
stallatie in Moerdijk (I) of op het terrein zelf 
gezuiverd in een mobiele installatie (II). Het 
gaat hierbij om een gesehatte hoeveelheid van
300.000 m^ grond. De kosten zijn geraamd op 
/  90 miljoen.
Seenario III en IV: Hierbij wordt alleen de 
ernstig verontreinigde grond totaal afgegraven 
en van de minder ernstig verontreinigde grond 
alleen een bovenlaag van 2 meter. Bij scenario, 
III gaat de vuile grond weer naar Moerdijk en 
bij IV wordt het ter plaatse gereinigd. Dit 
betreft in totaal 230.000 m  ̂ grond. De kosten 
zijn geraamd op /  65 miljoen.
Scenario V is een variant van IV en kost /  60 
miljoen.
Scenario VI: Hierbij wordt de verontreinigde 
bovengrond ter diepte van 2 meter afgegraven. 
Ter plaatse van ernstige verontreinigingen in de 
ondergrond wordt een isolatielaag aangebracht. 
Hierover wordt de schone bovengrond aange
bracht, welke leeflaag genoemd wordt. Op deze 
schone laag kan het park normaal aangelegd 
worden. Bij deze aanpak behoeft ,,maar”
175.000 m3 grond gereinigd te worden. De 
kosten worden geraamd op /  53 miljoen. 
Scenario VII: Hierbij wordt er niets gereinigd. 
Men dekt het gehele terrein af met een 0ل cm 
dikke asfaltbetonlaag en slaat rondom een 
stalen damwand. Deze kosten bedragen ƒ 10 
miljoen. Het zal duidelijk zijn dat bij dit 
scenario geen park aangelegd kan worden.

M o e i l i j k e  k e u z e

Wethouder Ten Have (D66), die in eerste 
instantie het rapport ontving, stond voor een 
moeilijke keuze. Hij had bovendien weinig tijd. 
B & w  proberen namelijk de begroting voor 
een volgend jaar zoveel mogelijk voor de 
zomervakantie rond te krijgen. Een bijkomend
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De bewoners van onze buurten werden eind juli 
opgeschrikt door een persverklaring van burge
meester en wethouders, dat het terrein van de 
Westergasfabriek geen grrenbestemming zal 
kragen. De leden van het Westerparkoverleg 
wreven hun ogen uit toen ze dit lazen. Drie 
dagen eerder was er nog een gesprek met 
wethouder Ten Have van Openbare Ruimte 
geweest. En dan zomaar op een achternamiddag 
beslissen B & w  even dat onze buurten kunnen 
fluiten naar een rekreatiegebied? Dat kan toch 
niet؟

In 1978 begon het overleg met B & w  over het 
tekort aan rekreatiegebied voor onze buurten, 
dat door de uitbreiding van het spoorwegnet 
alleen maar erger dreigde te worden.
Daarna volgde een periode van het ontwerpen 
van het park. Het zou te ver voeren om deze 
geschiedenis in zijn geheel te herhalen.
Het eindresultaat was dat de gemeenteraad in 
juni 1985 het voorontwerp goedkeurde, zij het 
dat over de centen en over de verhuizing van 
het GEB nog later gesproken moest worden. 
De totale duur van de parkaanleg w'as op 14 
jaar gesteld. Het oude deel van het park is 
inmiddels gerenoveerd. Momenteel is men be
zig met de grondwerken voor de tweede fase. 
Dit deel ligt ten noorden van het GEB-terrein. 
Volgend jaar zullen daar de wegen en de 
beplantingen aangebracht worden. Over de 
problemen bij de aansluiting van dit gebied met 
het oude park hebben we reeds meermalen in 
de Staatskrant geschreven. Het is de wethouder 
voor bedrijven, Jonker (?vdA) nu reeds twee 
jaar gelukt deze aansluiting tegen te houden. 
Als derde fase willen B & w  eerst het fiets- en 
wandelgebied over de voormalige spoordijk 
naar Sloterdijk a^pakken . Deze fase wordt 
grotendeels door het rijk betaald.
De vierde fase omvat het gehele Westergasfa- 
hrieksterrein.

G r o n d v e r o n t r e i n i g i n g e n

Vanaf het begin was bekend dat het terrein van 
de voormalige gasfabriek verontreinigd is. Ge
constateerd is dat op een deel van het terrein 
door de cokesovengasproduktie allerlei teerres- 
ten, cyaniden, metalen in de grond zijn terecht 
gekomen en dat ook het grondwater vervuild is. 
Het Centraal Milieulaboratorium tezamen met 
het buro Grondmechanica hebben in 1985 
hierover uitvoerig gerapporteerd. Niemand 
maakte zich echter zorgen over de verontreini
gingen. Ten eerste omdat het geen gemene
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foto: H. RompaAuto's wachten voor de open brug over het Westerkanaal
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wijkraad bespreken wat ons te doen staat.” 
Harriët Loogman, gemeentevoorlichtster mi
lieuzaken
,,Er is ten onrechte door de afdeling verkeer in 
een concept-brief aan de raad gesteld, dat 
Amsterdam tot 1996 niets tegen autoverkeer 
wil doen, om de economische groei niét te 
remmen. Dat antwoord was buiten wethouder 
Ten Have en afdeling milieuzaken om geschre
ven. De brief is dan ook weer ingetrokken. Het 
rapport met de metingen is een ernstig signaal 
voor de gemeente. Het probleem: te grote 
concentratie auto’s en te geringe doorstroming. 
We zijn met een verkeersmilieukaart bezig om 
de knelpunten precies in kaart te brengen. 
Welke maatregelen mogelijk zijn weten we nog 
niet precies. Er is subsidie mogelijk voor 
andere routes, drempels e.d. Het verkeersbe
leid en het milieubeleid moeten op elkaar 
worden afgestemd. De verkeershoeveelheid, de 
stagnaties, de files moeten worden terugge
drongen. De luchtverontreiniging door bedrij
ven is de laatste jaren wél verminderd door de 
strengere milieuwetgeving.”
,, Waarom informeert de gemeente de buurtbe

woners niet over de gevaren voor de gezondheid 
in hun straat, hun schoolplein, de Zuiderspeel- 
tuin?”

,,De overschrijding is niet zodanig, dat de 
volksgezondheid direkt in gevaar komt. En de 
bewoners met cara-aandoeningen (medisch 
aantoonbaar) kunnen een medische indikatie 
krijgen, en verhuizen”,

„De gezondheidstoestand in de Spaarndammer- 
buurt en in andere oude wijken is volgens een 
GGD-rapport slechter, dan in de rest van de 
stad. Met name aandoeningen van de luchtwe

gen komen hier vaker voor. De autoverontreini- 
ging kan hierbij een rol spelen. In de duurdere 
buurten wonen niet zoveel mensen pal op een 
drukke auto-route.y)

,,In de oude wijken is er vaak een kennis
achterstand. Het binnenklimaat van de woning 
is ook van belang. Er wordt b.v. vaak niet 
voldoende geventileerd. De slechtere gezond
heid komt door een combinatie van faktoren, 
ook sociaal-economisch; b.v. slechtere wonin
gen. We willen als gemeente een beter voorlich
tingsbeleid opzetten.” Vervolg op pag. 2

schadelijk zijn voor de longen, vooral bij 
kinderen, bejaarden en cara-patiënten. De 
vereniging Milieudefensie is een aktie begon
nen tegen de luchtvervuiling door auto’s.
Het gemeentelijk centraal milieulaboratorium 
heeft metingen gedaan. Op 23 plaatsen in 
Amsterdam is een overschrijding van de wette
lijke norm (besluit luchtkwaliteit) gemeten. 
Daarbij zijn de Spaarndammerdijk, de Tas- 
manstraat en de Westerdoksdijk. De Van 
Diemenstraat maakt deel uit van dezelfde 

route,
Leo Dalebout van de kerngroep Amsterdam 
milieudefensie zegt: ook een schone auto is een 
illusie. Door een katalysator is de auto hoog
stens wat minder vuil. De auto is de grootste 
luchtvervuiler van Amsterdam; die zorgt wel 
voor 90 م/م . De uitgestoten stoffen zijn slecht 
voor de gezondheid.
Nl. stikstofdioxide (slecht voor longen); kool
monoxide (dufheid en hoofdpijn); ozonschade 
(hoofdpijn, longen) benzeen (kankerverwek
kend).
Volgens milieudefensie wil Amsterdam niets 
doen ter bescherming van de gezondheid van 
haar bewoners. Dit uit angst haar concurrentie
positie te verliezen bij het1 aantrekken van 
bedrijven. ,,Op een dag zal ook de gemeente 
merken, dat je geld niet kunt inademen” .

De Buurtkrant vroeg een aantal reakties op dit 
slechte nieuws voor de buurt.

Carla Griep, direkteur basisschool Het Roer
(schoolplein ligt aan de Van Diemenstraat): 
,,Dit bericht over de hogere dan wettelijk 
toegestane stikstof-dioxide concentratie vind ik 
schokkend. Dat betekent, dat onze speelplaats 
en de Zuiderspeeltuin ongezonde plekken zijn. 
De hele zomer heb ik hier, zoals altijd, een 
flink aantal kinderen zien spelen. In de 
Zuiderspeeltuin zitten moeders met jonge kin
deren uren lang. Het is de enige plek in de 
buurt. We hebben zeker 15 â 20 kinderen met 
cara op school. Nu deze cijfers bekend zijn, 
moet er snel iets gebeuren. De verkeersconcen- 
tratie moet uit onze woonbuurt worden terug
gedrongen. De Y-Boulevard buiten de buurt 
om, moet versneld worden aangelegd; er moe
ten nu al andere fnaatregelen worden bedacht.



HULPVERLENING
Polikliniek Nassaukade nieuw leven

kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaardam.
Het redaktieadres is: ?©lanenstraat 174, tel. 
829773.

De ondertekende stukken vallen onder verant
woordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het recht voor stuk
ken niet te plaatsen-

Aan dit nummer werkten mee: Bob Morriën, 
Nel Breedveld, Joger de Jong, Gerda Las- 
schuit, Bert Helmers.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7000 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

8 november

,,De normen die nu in jullie buurt al worden 
overschreden, zijn nog erg soepel. Dat doet het 
ministerie om de steden de kans te geven om 
maatregelen te treffen. In 1992 en in 1996 
worden de normen verscherpt.
De gemeente moet daarom snel beginnen met 
ingrijpen.
Amsterdam kan op korte termijn de volgende 
maatregelen treffen om het autoverkeer terug 
te dringen: *٠
— 2e Coentunnel niet bouwen; die vergroot 

alleen maar de smogvorming op de aanvoer- 
routes, zoals de Tasmanstraat, en bevordert 
het auto-verkeer.

— het openbaar vervoer verbeteren؛ vrije bus
banen aanleggen

— voorrang voor bussen bij stoplichten
— fietsrekken İ .P .V .  parkeerplaatsen aanleg

gen; strengere aanpak foutparkeerders
— geen parkeergareges bouwen; die trekken 

alleen maar meer auto’s aan
—  veel betere, strengere snelheidsc<}ntr©les
— verkeersdrempels; wegversmallingen en an

dere snelheidsremmende maatregelen uit
voeren

Het motto van de aktie van milieudefensie is: 
,,schone auto — valse hoop” . Ook een schone 
auto rijdt 1 op 10 bomen. De mensen moeten 
de fiets en het openbaar vervoer gebruiken. 
Het gaat om ons milieu en om onze eigen 
gezondheid.”

Nel Breedveld

Een gratis informatiepakket

, ,S c h o o n  o p  w e g ”

voor milieuvriendelijke automobilisten is gratis 
op te vragen bij:

V e r e n i g i n g  
M i l i e u d e f e n s i e

?ostbus 19199, 1000 GD Amsterdam, tel. 
221366.

MUG
MAANDBLAD VOOR
UITKERINGSGERECHTIGEN
AMSTERDAM
Op 27 september is in Amsterdam de eerste 
editie van het nieuwe maandblad MUG ver
schenen.
Met een oplage van 50.000 exemplaren kan het 
direkt beschouwd gorden als het grootste 
non-commerciële tijdschrift in Nederland. Het 
blad zal zich riehten tot de grootste doelgroep 
in Amsterdam: uitkeringsgerechtigden en mini-

Het projekt wordt voor 75% gesubsidieerd 
door de gemeente. Het tekort moet worden 
verworven uit advertenties. Deze wijze van 
financiering maakt het mogelijk de MUG gratis 
ter beschikking te stellen aan de doelgroep. Wij 
zullen het blad via 425 punten in de stad 
verspreiden, o.a. Wijkopbouworgaan Spaarn- 
dam- en Zeeheldenbuurt, ?olanenstraat 174. 
Uit de inhoud van het eerste nummer: een 
kritische beschouwing over het Baanvak; inter
view met Jonker, baas van onze doelgroep; 
commentaar op de ,,knip” ; een gesprek met 
Klaas de Jonge; nieuwsoverzicht en nog veel 
meer.
Gratis verkrijgbaar op het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt, Polanenstraat 174
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De heer Bank, adjunkt-direkteur gemeentelijk 
mil؛eu-lab(^tor؛um
,,De concentratie stikstof-dioxide neemt weer 
vrij snel af, zowel in afstand als in de tijd. We 
hebben alleen op sommige momenten gemeten, 
soms ook in de spits, gedurende 10 dagdelen. Je 
kunt de stad niet afsluiten voor auto’s; via de 
bron moet er een geleidelijke verbetering ko
men in de uitstoot van auto’s. Dat is ook een 
zaak van internationaal overleg. De katalysator 
moet sterk bevorderd worden. Er moet een 
betere verkeerseirculatie komen. Er zijn nu nog 
niet direkt problemen voor de volksgezond
heid, niet aeeuut tenminste. We moeten wél 
rapporter«» aan de provincie, en met plannen 
voor maatregelen komen.
Amsterdam doet als een van de weinige ge
meenten iets aan het meten van uitlaatgassen, 
al sinds eind jaren ’60. Dat is een opsteker voor 
het rijk; die kunnen aan de hand van onze 
cijfers dan weer strengere normen gaan stellen. 
We geven geen adviezen aan de bewoners. 
Gezonde mensen zullen die stikstofdioxide- 
concentratie in jullie woonstraten niet merken. 
Wél bij niet optimaal funktioneren; dan krijg je 
een gevoel van onbehagen. Bijv. als je astma 
hebt of bronchitis-

Als de verblijftijd lang is (b.v. uren lang op de 
stoep zitten aan de Tasmanstraat), dan krijg je 
een hogere concentratie stikstofdioxide binnen. 
Kinderen zullen meestal alleen naar school 
lopen langs een drukke route, en weer terug’.. 
Leo Dalebout, van de kerngroep Amsterdam 
Milieudefensie

inmiddels opgevolgd hadden, beseften echter 
dat voor een efficiënte vervulling van deze 
functie wel het een en ander verbeterd diende 
te worden. Daar is en wordt hard aan gewerkt. 
Zo werd de polikliniek in een stichting onderge
bracht; de inrichting wordt gerenoveerd, en het 
aantal specialismen is uitgebreid. De belang
rijkste verbetering is per medio september 
ingegaan. Iedere werkdag is er voortaan van
9-12 uur een assistente aanwezig. Zij maakt 
afspraken en kan alle mogelijke informatie 
geven, ook kan zij eventuele klachten en 
suggesties in ontvangst nemen. De communica
tie naar de buurt die te wensen overliet zal naar 
verwachting daardoor veel verbeteren. Een 
goede zaak is ook dat een huisarts, die in de 
buurt zijn praktijk heeft, zitting heeft willen 
nemen in het stichtingsbestuur, een directe 
inbreng van de huisartsen is daarmee gereali
seerd-
Op dit moment zijn de volgende specialismen 
vertegenwoordigd: chirurgie, dermatologie, gy- 
naerolo^e, interne geneestonde, keel- neus- en 
oorkunde, laboratorium, neurologie, oogheel
kunde en psychiatrie.

G. Buyze

In Nassaukade 11 is al sinds een 30-tal jaren een 
medische ^ci^ istenpolik lin iek  gevestigd. 
Kleinschalige poliklinieken buiten de zieken
huizen bestaan tegenwoordig eigenlijk alleen in 
Amsterdam. Waarom Amsterdam in dit op
zicht altijd al een uitzonderlijke positie heeft 
ingenomen is niet duidelijk. Misschien heeft de 
in Amsterdam sterk levende buurtsverbonden- 
heid er iets mee te maken.
Deze poliklinieken zijn er steeds op gericht 
geweest de huisartsen in staat te stellen een 
medisch specialist in consult te roepen zonder 
dat de patiënt daarvoor al direct naar het 
ziekenhuis behoeft te gaan, hij kan voor een 
eerste advies in de buurt blijven. De Amster
damse poliklinieken kunnen in zekere mate 
gezien worden als een buurtvoorziening. 
Nassaukade 11 leidde tot enige jaren geleden 
een ietwat ingeslapen bestaan. De daar spreek
uur houdende specialisten liepen tegen hun 
pensioen terwijl de ziekenhuispoliklinieken 
zich sterk ontwikkelden. Door sluiting en het 
wegtrekken van ziekenhuizen in het centrum 
van de stad is de situatie sterk veranderd. D e  

behoefte aan een buurtpolikliniek neemt weer 
toe. De jonge specialisten die de ouderen

W I J Z I G I N G E N  I N  D E  W O O N R I I I M T E ^ R O R D E N I N f l
per 1 oktober 9 8 8 ل 

— Urgentiebewijzen zijn voortaan gedurende 
één jaar geldig. Om die reden is naast de 
datum afgifte een nieuw begrip ingevoerd: 
urgentiedatum. Dit is de datum, waarop het 
eerste van een reeks opeenvolgende urgen- 
tiebewijzen is afgegeven. Hiermee is de 
wachttijd vast te stellen.

— De aanbiedingsprocedure is gewijzigd. Er 
worden nu maximaal drie aanbiedingen 
gedaan. De eerste aanbieding is vrijblij
vend, een eventuele weigering wordt niet 
getoetst. Dat is wel het geval bij de tweede 
aanbieding, die zo spoedig mogelijk op de 
eerste volgt.
Na het opnieuw doorlopen van de wachttijd 
volgt dan nög een derde en laatste aanbie-

— De Open Gaten Regeling en de A-regeling 
zijn samengevoegd tot de Regeling Nieuw
bouw A, die van toepassing is voor de 
bestaande stad. Voor de uitbreidingsgebie
den geldt de Regeling Nieuwbouw B. Om 
de doorstroming te bevorderen krijgen in 
beide regelingen bewoners die een distribu
tiewoning leeg achterlaten voorrang boven 
urgent woningzoekenden. De toewijzing 
van de woningen komt meer dan nu het 
geval is in handen van de woningbouwver
enigingen en het Woningbedrijf te liggen.

Voor meer informatie over de bovenstaande 

wijzigingen kunt u kontakt opnemen met de 
G.D.H. of naar het spreekuur gaan van de 
Sociaal Raadslieden in de Knollendamstraat 87.

Per 1 oktober 1988 is de Woonruimteverorde-
ning door de Gemeenteraad aangenomen.
Hier volgen de belangrijkste wijzigingen:
— De huurprijsgrens voor woningen in de 

bestaande voorraad is vastgesteld op /  475,-. 
De huurprijsgrens is voortaan gelijk aan de 
claimgrens.
Voor ni^wbouwwoningen en woningen die 
op hoog niveau gerenoveerd zijn ligt de 
huurprijsgrens op /  650,-. De ondergrens is 
niet gewijzigd. Het actieve distributiegebied 
in de bestaande voorraad ligt nu dus tussen 
150 en 475 gulden.

— Het begrip ,,éénkamerwoning” wordt ver
vangen door ,,woning kleiner dan 25 m^” . 
Voor een woning kleiner dan 25 m  ̂ is dus 
geen woonraimtevergunning vereist. Hier
mee vervalt ook de minimale oppervlakte- 
norm van 20 m voor een tweekamerwo
ning. Bij de beoordeling op urgentienormen 
woont een alleenstaande niet en een twee
persoonshuishouden wel te klein op een 
woning kleiner dan 25 m^.

— De autoclaimgrens wordt verhoogd van 2 2  اآ
naar 3 2  jaar. Bij de autoclaim gaat het om ال
woningen waarvoor de eigenaar zelf een 
kandidaat voordraagt en die geboekt wor
den als door Herhuisvesting geclaimde WO

ningen. Nieuw is de autokeuze. Een eige
naar kan een kandidaat voordragen die 
langer dan 2Vi jaar urgent is (en korter dan 
3Vi jaar). De woning wordt als keuzewoning 
geboekt.

foto: c. BergveldWerkzaamheden t.b.v. de uitbreiding Westerpark

vakantie op 30 augustus het punt opnieuw ter 
sprake gebracht. In deze vergadering werd 
besloten tot een uitwerking van scenario VII, 
de isolatielaag dus, waarbij toch nog een 
groenbestemming aangelegd zou kunnen wor
den. Dit denkt men te doen door over ءه 
asfaltbetonnen isolatielaag een grondpakket 
aan te brengen.
Het Westerparkoverleg laat het er natuurlijk 
niet bij zitten. Na het eerste persbericht zijn al 
twee boze brieven op het stadhuis bezorgd. 
Maar dat is niet genoeg. We zullen de politieke 
partijen duidelijk moeten vertellen dat we recht 
hebben op een rekreatiegebied van voldoende 
kwaliteit en afmetingen. De gemeentelijke en 
ook de rijksnormen luiden 6,4 m  ̂ park per 
bewoner. De omliggende buurten, tezamen 
40.000 mensen, hebben dus recht op 25 ha 
volwaardig park. Dat moet er komen. Temeer 
daar de spoorwegen beginnen met de uitbrei
ding van 4 naar 6 sporen, waardoor een strook 
van 6 meter breed van het huidige park 
verloren gaat.
Het Westerparkoverleg wil best meewerken om 
in goed overleg de parkplannen zó aan te 
passen, dat de kosten te overzien blijve^. Ook 
voor de gebouwen kunnen bestemmingen geko
zen worden, die goed verenigbaar zijn met het 
park en financieel haalbaar. Maar het uitgangs
punt moet blijven het aanleggen van een 
volwaardigpark. Piet Vink
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probleem is dat de deskundige ambtenaren het 
niet met elkaar eens zijn. De ene instantie zei 
,,Dan maar geen park en het bestemmingsplan 
wijzigen” . Een andere: ,,Laten we proberen 
voor een aanvaardbaar bedrag nog zoveel 
mogelijk van het park te redden” . Een derde 
zei: ,,Isoleren, die hele troep” . Het was voor 
wethouder Ten Have in ieder geval duidelijk 
dat de gemeente geen /  90 miljoen kon ophoes
ten voor het park. Hij dacht zelf aan een bedrag 
van /  25 miljoen, waarbij nader bekeken zou 
moeten worden wat men daarvoor kon doen. 
De wethouder nodigde daarop de leden van het 
Westerparkoverleg op 18 juli uit bij hem op de 
kamer. Hij deelde mee, dat hij wilde proberen 
toch nog een aangepast en vereenvoudigd park 
tot stand te brengen en dat hij er maximaal /  25 
miljoen aan wilde besteden. Daarnaast wilde 
hij proberen allerlei commerciële bestemmin
gen aan te trekken om tot een kostendekkende 
exploitatie te komen.
Dezelfde week zijn er twee vergaderingen van 
B ه  w  geweest. Bij de eerste werd het punt 
Weste§)ark aangehouden. In de tweede verga
dering schijnt een beslissing gevallen te zijn. 
Het blijft een groot raadsel wat zich in 'd e  
bewuste vergadering heeft afgespeeld.
Het enige wat duidelijk is geworden, is dat de 
beslissing onduidelijk was. B &  w  hebben dit 
kennelijk ook ontdekt. Daarom is na de zomer-



WIJKRAAD
VERSLAG 
VERGADERING WIJKRAAD
dd 15 september 1988
Op deze wijkraad zou gesproken worden over hoe de buurt er over langere tijd zou moeten 
uitzien. Daarvoor was door het db een notitie gemaakt. Deze bespreking is niet doorgegaan 
omdat de wijkraad van mening was dat niet alle werkgroepen voldoende tijd hebben 
gekregen om over deze zaak te spreken, o p  zich zelf wel begrijpelijk, maar toeh jammer dat 
deze diskussie niet zoveel verder komt, omdat de tijd nu rijp is om een aantal 
ontwikkelingen op gang te brengen. Daarvoor is wel een duideiïjke visie nodig.
Over het toewijzingsbeleid vanuit de woningbouwverenigingen van woningen aan vluchte
lingen is er bij de wijkraad nog weinig duidelijkheid. Het cws is niet in staat geweest meer 
gegevens boven tafel te krijgen omdat de wbv deze gegevens niet willen geven. Daarom is 
afgesproken voor de volgende wijkraad nader onderzoek te doen en om toch met hardere 
gegevens te komen, o p  deze wijkraad werd ook besloten dat het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt de komst van de deelraden als een gegeven beschouwt 
en zal trachten in deze overgang voor de buurt het meest haalbare resultaat te bereiken. 
Op de wijkraad ontstond wel een diskussie over de plaats van het deelraadkantoor. Deze 
diskussie ontstond onder meer doordat de Staatsliedenbuurt, straks ook een onderdeel van 
„onze” deelraad bezwaren had tegen deze vestiging. De wijkraad was van mening dat 
gezien de eerder ingenomen standpunten de vestiging in het kantorengebouw op het terrein 
van de Westergasfabriek niet in strijd was met eerdere standpunten en gezien de mogelijke 
opties deze piaats de beste was. Wel was de wijkraad van mening dat er in het park geen 
nieuwbouw zou mogen plaatsvinden en geen parkeeroverlast zou mogen ontstaan. 
Tegelijkertijd werd ook gesignaleerd dat de verontreiniging van het park van groter belang 
voor de toekomst van het park is. Daarom zal de komende wijkraadvergadering over deze 
zaak gesproken worden.

Joger de -long

Volgende vergadering wijkraad 17 november

STRAATFEEST IN DE HOUTRIJKSTRAAT
,,Leer je nieuwe buren kennen” .
Maar het liep wat anders af.
Het was de hele dag al slecht weer en ’s avonds 
werd het storm met windkracht 8. Ondanks de 
pogingen van een aantal mensen er nog iets van 
te maken onder het looptunneltje en onder de 
balkons en ondanks de enorme lekkere dingen 
die een aantal mensen had klaargemaakt, viel 
het feest toch letterlijk in het water. Sommige 
bewoners werden kwaad op diegenen die niet 
kwamen of op diegenen die het feest georgani
seerd hadden. Dat is erg jammer want eigenlijk 
kon niemand er echt iets aan doen omdat het 
gewoon Hollands rotweer was, waar we al de 
hele zomer mee opgescheept zitten.
Uitstellen was mogelijk een oplossing geweest, 
maar dat ging moeilijk omdat een aantal 
mensen al het een en ander had klaargemaakt 
of besteld (het eten, de stoelen en tafels en de 
feestverlichting).
£٢ werden teveel mensen verwacht om het 
binnen bij iemand of b.v. in een zaaltje aan het 
Houtrak te doen. Achteraf gezien was dit wel 
mogelijk geweest, maar dat is achteraf gepraat. 
Een aantal mensen is er ook financieel enigszins 
bij ingeschoten en dat is natuurlijk niet leuk. 
Mogelijkheden om hen schadeloos te stellen 
zijn er helaas niet en dat spijt ons enorm, 
hopelijk kunnen zij hun schade inhalen bij een 
volgende gelegenheid (b.v. 5 mei volgend jaar). 
Helaas het zij zo, een volgende keer beter 
moeten we maar denken. Hopelijk denken de 
mensen die nu een beetje kwaad of teleurge
steld zijn er over een paar weken ook weer wat 
anders over. Laten we elkaar in ieder geval 
geen verwijten gaan maken. Het slechte weer 
was echt de grootste spelbreker.

Coby de Vogel/Tonny Mulder

Geachte 
b u u r t b e w o n e r s

Er was een gezellige avond voorgesteld maar 
wat ervan verwacht werd is in het water 
gevallen.
Kijk het weer kan een mens niet maken, maar 
gezelligheid moet je samen doen en daar 
ontbrak het 23 september wel aan. Want we 
zouden elkaar op die manier leren kennen en 
met elkaar gezellig om te leren gaan, maar u 
begrijpt wel dat na deze avond het van ons niet 
meer hoeft, want alles liet ons in de steek, er 
werd toch weer een apart grdepje gevormd. 
Daarbij komt nog dat die twee jonge mensen 
zich ontzettend uitgesloofd hadden om de 
hapjes zo fijn mogelijk te maken, dus die 
hadden voor 300 gulden aan etenswaren inge
kocht, niet om iets te verdienen, maar ook niet 
om nog eens 130 gulden strop erbij te nemen, 
want dat kun je toch niet lijden. Daar moet 
toch iets op gevonden worden, dat zij die strop 
toch niet hoeven te nemen.
De buren hebben mooi verstek laten gaan, er 
waren erbij die wel even op het balkon kwamen 
en toen weer naar binnen gingen. Nou zulke 
feestjes mogen van ons wel op de pot, daar 
hoeven ze niet meer mee aan te komen.

Hoogachtend mevr. Takkenberg en 
mevr. Gerritsen

N A S C H R I F T

Het had allemaal zo leuk kunnen zijn, lekkere 
hapjes, iets te drinken, een muziekje en een 
aantal bewoners die er echt zin in hadden. Het 
straatfeest in de Houtrijkstraat onder het motto

Plaatsing van de nieuwe banken in de Spaarndammerstraat. Dhr. Wessels (Openbare werken) en 
Marcel van Tilburg (voorzitter van het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt) 
helpen een handje.

VROUWEN IN DE SPAARNDAMMER- 
EN ZEEHELDENBUURT!؛؛

* een modeshow of een demonstratie van make
up of huishoudel^ke artikelen of een kapper- 
demonstratie«

* een voorliehtigprogramma over b.v. ge
zondheidszorg of onderw^smogel^kheden 
voor vrouwen of diëten,

* een gezamenl^k bezoek aan een tentoonstel
ling of theater.

* gezamenlijk iets aan sport doen (de sporthal 
of zwemmen).

* in de zomer gezamenl^k uitstapjes maken. 
Kortom alles is mogelijk.
Wanneer het nodig blijkt te zijn zullen wij voor 
kinderopvang zorgen en de meeste aktiviteiten 
zullen in principe gratis zijn of een zeer klein 
bedrag kosten (b.v. voor bezoeken aan dingen 
buiten de buurt). Koffie en thee zijn er in ieder 
geval iedere keer gratis.
Wij roepen hierbij alle vrouwen in de spaarn- 
dammer- en Zeeheldenbuurt op om op maan
dag 7 november om 13.00 uur bij ons (het 
wijkopbouworgaan) in de Polanenstraat 174 
langs te komen voor de le  ontmoetingsbijeen- 
komst.
Komt allen, de koffie staat klaar.

Een aantal vrouwen binnen het wijkopbouwor- 
gaan spaarndammer- en Zeeheldenbuurt heeft 
het plan opgevat in het komende jaar een 
aantal vaste ontmoetingsbijeenkomsten te or
ganiseren voor vrouwen in de buurt. Het ligt in 
onze bedoeling een aantal gezellige dingen met 
elkaar te organiseren, maar ook een aantal 
aktiviteiten waar we iets van kunnen leren of 
waarmee we onze positie kunnen versterken.

W a a r o m  w i l l e n  w e  d i t ?

Iedereen komt in haar omgeving wel vrouwen 
tegen die klagen dat zij zo weinig kontakten 
hebben met andere vrouwen in de buurt of dat 
zij wel eens uit zouden willen gaan, maar dat in 
hun eentje niet zien zitten. Omdat zij dat niet 
durven of omdat zij niet weg kunnen vanwege 
de kinderen of omdat zij er simpelweg het geld 
niet voor hebben. Nou, daar willen wij iets aan 
proberen te doen.
Iedere bijeenkomst zal er een programma zijn 
met voor ieder wat wils. De ene keer dit, de 
andere keer dat. Dat kan van alles zijn:

Foto: H. Rompa 
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wijkopbouworgaan, Polanenstraat 174



uitzendingen vanuit L o d e n  in de Nederlandse 
taal om de Nederlanders ©nder de Duitse 
bezetting ٧٠٠٢ te lichten over alles waar de 
bezette Nederlandse zenders toen over moesten  

zwijgen. Radio Oranje braeht nieuws over de 
strijd tegen de Nazi’s. Om de Nederlanders te 
sterken in het verzet. Om de mensen in 
Nederland een steun in de rug te geven. Om het 
Wilhelmus uit te zenden, dat toen in Nederland, 
verboden was.

Het luisteren naar Radio Freedom is in Zuid- 
Afrika verboden, zoals de Duitsers in de 
Tweede Wereldoorlog het luisteren naar Radio 
Oranje verboden hadden. Want de Duitse 
bezetter zag in Radio Oranje een gevaar, zoals 
de blanke machthebbers in ?retoria Radio 
Freedom als bedreiging zien.
Toch wordt overal in Zuid-Afrika naar Radio 
Freedom geluisterd, zoals ook in het bezette 
Nederland naar Radio Oranje werd geluisterd. 
Kerkraadsvergaderingen worden onderbroken 
voor de uitzending van Radio Freedom, muziek 
van Radio Freedom wordt op cassettes in 
zwarte taxi’s afgespeeld. Scholieren vertellen 
elkaar wat ze op Radio Freedom hebben 
gehoord. Cassettes met uitzendingen van Radio 
Freedom worden in luistergroepen afgedraaid. 
Radio Freedom is niet zomaar een verzetszen- 
der die propaganda bedrijft. Radio Freedom 
brengt de werkelijkheid van Zuid-Afrika onder 
woorden, zoals het ANC die ziet.

Radio Freedom geeft in Zuid-Afrika stem aan 
de stemlozen.
Radio Freedom gaat er van uit dat de apartheid 
een misdaad is tegen de mensheid.
Radio Freedom helpt bij de bestrijding en 
uitroeiing van die misdaad.
Radio Freedom is de radio van het ANC dat 
voor Zuid-Afrika een betere toekomst wil.
Een Zuid-Afrika zonder rassenwaan, zonder 
discriminatie.
Want Zuid-Afrika behoort aan allen die er 
wonen, zwart en blank, landgenoten, gelijken. 
Radio Freedom neemt daar een voorproefje op 
- elke dag.

De Nederlandse omroepen hebben de vrijheid 
om kritiek te leveren op de eigen machtheb
bers. In Zuid-Afrika heeft die vrijheid nooit 
bestaan. Want de omroep daar staat in dienst 
van de apartheid. De meeste Nederlandse 
omroepen zijn gekant tegen rassenwaan en zij 
hebben partij gekozen in de strijd tegen het 
racisme. In Zuid-Afrika moet de omroep ras
senwaan en racisme juist uitdragen en bevorde
ren,
De Zuidafrikaanse staatsomroep staat in dienst 
van de oorlog die de Zuidafrikaanse machtheb
bers voeren om de apartheid in stand te 
houden.
Een oorlog tegen de meerderheid van het 
Zuidafrikaanse volk dat zich bevrijden wil. Dat 
begon al driekwart eeuw geleden, in 2 ل9ل  toen 
het Afrikaans National Congres (ANC) werd 
opgericht, de nationale bevrijdingsbeweging. 
Ze vertegenwoordigt de meerderheid van het 
Zuidafrikaanse volk.

Het ANC heeft zich altijd geweldloos verzet 
tegen het traditionele Zuidafrikaanse blanke 
racisme, maar toen de organisatie in 1960 
verboden werd, heeft de blanke regering de 
oorlog verklaard aan het verzet. Een oorlog die 
nu al meer dan een kwart eeuw duurt. Het 
ANC kon er maar één antwoord op geven: 
Nelson Mandela en de zijnen namen de wapens 
op om zich te verdedigen tegen de terreur van 
de staat-
Toen ook begon het ANC met zijn eigen 
radio-uitzendingen: eerst ondergronds in Zuid- 
Afrika zelf, maar deze zender werd opgerold 
door de Zuidafrikaanse geheime politie. Daar
na ging Radio Freedom uitzenden vanuit de 
buurlanden. Uitzendingen om de mensen in 
Zuid-Afrika steun in de rug te geven. Maar ook 
om muziek en liedjes uit te zenden die in 
Zuid-Afrika verboden zijn. Radio Freedom is 
de zender van het verzet tegen de apartheid met 
het oog op bevrijding...

De oudere Nederlanders weten het nog: in de 
Tweede Wereldoorlog was Radio Oranje de 
zender van het Nederlandse verzet. Radio-

Afrika tegen de apartheid en de onderdruk-

Ik wil met dit stukje laten zien dat mensen altijd 
het slachtoffer zijn van degenen die de macht 
hebben en alles maar uitvoeren zoals het hen 
uitkomt, om er beter van te worden. Zowel in 
Nederland als in Zuid-Afrika. Maar als je 
huidskleur daar ook nog eens een rol bij speelt 
moet dat toch een vreselijk gevoel zijn.
Laten we ons dat eens indenken en er tegen 
vechten.

Mien v.d. Meyden 
namens de ant؛-fase؛sme werkgroep

Tegen apartheid 
en onderdrukking
Ik wil als buurtbewoonster van de Spaarndam- 
merbuurt eens een vergelijking maken tussen 
wat het betekent om hier in de buurt te wonen 
en in de Township Alexandra in Zuid-Afrika. 
Ik heb mensen in onze buurt meegemaakt die 
op een wisselwoning moesten omdat hun huis 
gerenoveerd werd en daardoor helemaal in de 
zenuwen raakten. En terecht, maar dan bleven 
ze toch in de buurt en ’s avonds kwam hun man 
weer thuis. Wat zal het verschrikkelijk zijn als 
je man een heel jaar niet thuis komt omdat hij 
in de kolenmijnen moet werken en nog tegen 
een heel laag loon ook. Dat hij een heel jaar z’n 
vrouw en kinderen niet ziet. In Zuid-Afrika is 
het zelfs zo dat een zwarte moeder bij een rijke 
blanke vrouw als dienstbode werkt en de 
kinderen van rijke blanken moet verzorgen, 
terwijl zij haar eigen kinderen bij familieleden 
in de township moet achterlaten.
Dat is een verschrikkelijk leven en dat is er 
alleen omdat er apartheid is tussen blank en 
zwart. Daarom steunen wij de strijd in Zuid-

Wij hebben ؛١١  Nederland vaak kritiek op onze radio. Sommige Nederlan
ders vinden dat er hier te veel omroepen zijn!... In Zuid-Afrika zouden de 
mensen dik tevreden zijn met zoveel verschillende omroepen als in 
Nederland. Want daar in Zuid-Afrika hebben ze er maar één — de 
Su؛dafrikaanse Uitsaai Korporasie (SAUK). De staatsomroep.

W a t  i s
R A D IO  F R EEDOM ?

OPROEP AAN DE BUURTBEWONERS
In het kader van de buurtband met Alexandra wil de nti-fascisme werkgroep binnenkort 
een radioprogramma maken voor Radio Freedom. Het ligt in onze bedoeling dat ergens in 
december op te nemen en dan ter uitzending aan te bieden aan het einde van het jaar of aan 
het begin van het nieuwe jaar.

Het zou een programma moeten worden waarin mensen uit onze buurten een nieuwjaars
groet kunnen brengen aan de zwarte bevolking van Zuid-Afrika waarvan velen de (in 
Zuid-Afrika verboden) uitzendingen van Radio Freedom volgen. Dat kan in de vorm van 
een liedje of een gedicht of een zelf gemaakt verhaal of gewoon in de vorm van een groet. 
Kortom alles wat u zelf verzint is goed.

Wilt u meedoen geeft u dat dan even op bij w oo Spa/Zeeheldenbuurt, Folanenstraat 174, 
tel. 829773 (vragen naar Tonny). Wanneer de opname precies is kunnen wij nu nog niet 
zeggen. In ieder geval zal dat ergens begin december zijn en zal de opname plaatsvinden in 
de grote zaal van bejaardencentrum De Bogt, Polanenstraat 6, maar daarover meer in de 
volgende buurtkrant.
Geef u in ieder geval nu vast op.

STEUM d e (ONDERGROND5E)  
VEFUETSRADI O V/AN ZUI D-AFRI KA

Giro S 8 o ç o o  TN.V. A A B N  ٢ ٤  AM5TERPAM
O.V.V. 5 ت ، M K OEP V o o R  RADIO P R E .E .D O M



WERKGROEP HONDENBEZITTERS 
WESTERPARK EN OMGEVING T U R F S C H I P

AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT
^̂ ٢٠̂^٧٧٢:ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 en half 4, tel. 380668 
Secretariaat G. H. Lasschuit, ٧. Heemskerkstraat 12, tel. 254664 
Vergaderadres: ,t Turfschip, Roggeveenstraat 12

Woonschip in de Zoutkeetsgracht

foto H. RompaZoutkeetsgracht,

De eigenaar van het woonschip zei dat hij toch 
wel begrip voor de bezwaren van de bewoners 
had en beloofde dat hij met zijn schip voor de 
wal zou komen en met de bewoners en een 
ambtenaar zou kijken en meten of het zodanig 
neer gelegd kon worden zodat het uitzicht niet 
belemmerd zou worden. Ook zou bekeken 
worden of er mogelijkheden waren om enkele 
scheepjes te laten liggen, zodat in ieder geval 
het scheepje van één van de bewoners, die door 
gezondheidsproblemen van hem en zijn vrouw 
niet in staat is om ergens anders te gaan liggen, 
op zijn plaats kon blijven.
De eigenaar van het woonschip heeft tot op het 
moment van inleveren van deze kopij niet zijn 
telofte gehouden zodat hij de bewoners, die 
toch ook wel begrip hadden voor zijn argumen
ten en ook overtuigd waren van het recht van 
hem op aansluiting van gas, water, elektra en 
telefoon, tegen zich in het harnas heeft gejaagd. 
Als er moeilijkheden komen tussen hem en de 
bewoners, wat het AKZ zeer zou betreuren, 
aangezien zij van mening is dat in goed overleg 
veel geregeld kan worden, heeft hij dat aan 
zichzelf te danken. Hij mag dan wel wettelijk 
recht heeft op deze plaats, maar als je belooft 
moet je dat ook waarmaken en niet je toekom
stige buren in onzekerheid laten hoe het verder 
zal gaan. Als hij zich aan de afspraak had 
gehouden dan had hij per 10 oktober op zijn 
plaats kunnen liggen.

AKZ

Er is veel onrust ontstaan bij de bewoners van de 

Zoutkeetsgracht bij de brug naar de Zandhoek 
toen er deze zomer, natuurlijk in vakantietijd, 
het bericht kwam dat er een woonschip moest 
komen te liggen op de plaats waar verschillende 
jachtjes van bewoners liggen. De tijd die 
aangegeven werd om bezwaar aan te tekenen 
was maar een dag of 10 waarvan niet alleen de 
zaterdag en zondag maar ook de maandag 
moest worden afgetrokken, daar de behande
lende ambtenaar maar 4 dagen per week 
werkte. Dit vond het AKZ, dat door de 
bewoners benaderd werd, te gek en zij heeft 
per telefoon bezwaar gemaakt. De behande
lend ambtenaar zag het probleem in en verleng
de de tijd om bezwaren in te dienen. Deze extra 
tijd gaf de bewoners de gelegenheid om onge
veer 30 handtekeningen op te halen bij omwo
nenden die het er niet mee eens waren dat het 
schip op die plaats zou komen te liggen.

De grootste bezwaren waren:
1. het iritzicht ^ ؛٥١  de bewoners vande beneden

woningen wordt belemmerd;
2. de scheepjes van de bewoners moesten 

worden verwijderd b.v. naar een jachtha
ven,

In een vergadering met bewoners, ambtenaren, 
het AKZ en de eigenaar van het woonschip 
werd door de behandelend ambtenaar verteld 
dat juist deze kant van de Zoutkeetsgracht in 
het bestemmingsplan de aangewezen plek voor 
woonschepen is.

trimmers en wandelaars, wel hondenbezitters). 
Om dit laatste met cijfers te onderbouwen heeft 
de werkgroep een aanvraag tot onderzoek 
gedaan bij de Wetenschapswinkel. (Wie, wan
neer, waarom, hoe vaak komt u in het park.) 
Op die manier hopen we te komen tot een 
evenredigé verdeling van de beschikbare, en 
beschikbaar komende ruimte. De werkgroep 
denkt hierbij vooral aan de nieuwe indeling die 
gemaakt moet worden voor het terrein van de 
Westergasfabriek. De suggesties daarover zijn 
per brief bekend gemaakt aan de gemeente. Dit 
onderzoek is nog in het stadium van voorbe
sprekingen, maar wij houden u op de hoogte. 
Ook hebben wij ons aangesloten bij het Wes- 
terpark overleg, wegens voor de hand liggende 
redenen.
Informatie over de werkgroep kunt u krijgen 
bij Fannius Scholtenstraat 8’, 1051 EX Amster
dam, tel. 820844. Of bij Harlem m erweg 201a’, 
tel. 824078.

N e d e r l a n d s e  l e s  v e e r  
b u i t e n l a n d e r s

Dit seizoen gaan we twee keer per week les 
geven, op maandag- en donderdagavond. We 
richten ons vooral op Arabisch sprekenden, 
maar andere nation؛liteiten zijn ook welkom. 
De lessen zijn op maandag en donderdag van 
20.00-21.30 uur. Het kost /  60.- voor het hele 
seizoen- Het is het beste als u allebei de lessen 
volgt.

Heeft u belangstelling? Komt u zich dan in
schrijven in buurthuis de Piraat en vraagt u naar 
Ruth.

Y o g a

Er is nog plaats bij de Yoga-lessen, op woens
dagochtend van 9.30-11.00 uur. Het kost /  40,- 
voor 10 lessen. Geeft u zich snel op bij het 
buurthuis.

Naar aanleiding van de maatregelen die de 
gemeente neemt met betrekking tot de overlast 
door honden (gedoogzone, hondenpenning 
enz.), is opgericht bovenstaande werkgroep. 
Doelstelling van de werkgroep is te komen tot 
een synthese van de wensen van gemeente en 
die van de hondenbezitters. Als het onvermij
delijk blijkt te zijn om het park te splitsen in 
twee gedeelten, één waar honden los mogen en 
één waar ze aangelijnd moeten, dan zijn er wel 
betere oplossingen te vinden dan de huidige 
gedoogzone. Immers, de eisen waaraan een 
gedoogzone volgens ons moet voldoen, zijn 
deze:
— groot genoeg om een ,,rondje” te lopen,
— in grootte in overeenstemming zijn met het 
aantal honden dat er gebruik van moet maken, 
met inachtneming van hun sociale gedragspa
troon,
— regelmatig gereinigd worden, zodat geen 
opeenhoping van vuil ontstaat,
— dezelfde aandacht krijgen qua groenvoor
ziening, onderhoud en drainage als de rest van 
het park,
— voldoende zitplaatsen bevatten,
— goede omheiningen en zelfsluitende toe- 
gangssluizen hebben,
— geen deel uitmaken van b.v. een trimroute,
— bij voorkeur buiten het park om bereikbaar 
zijn.
De huidige zone voldoet aan geen van deze, 
alleszins redelijke voorwaarden. Ruim tien 
procent van de bevolking heeft een hond. Het is 
onzin te doen alsof deze groep niet bestaat, of 

٠٠ te proberen ze in een klein hokje te duwen. Je 
kunt wel mensen verbieden te stelen, maar je 
kunt niet honden verbieden te poepen, en als 
de plaats waar dat gebeurt je niet bevalt, moet 
er een alternatief komen, niet een verbod. 
Daarbij komt nog, dat de hondenbezitter waar
schijnlijk de groep vormt, die het park het 
intensiefst gebruikt (ga maar ’ns kijken op ’n 
regenachtige winterse dag. Weinig of geen

B uurthu is  De P ira a t

E n g e l s e  l e s  v o o r  
A r a b i s c h  s p r e k e n d e n

Voor Nederlandse mensen is de Engelse taal 
vaak een vertrouwd geluid, denk aan t.v., 
popmuziek, en ook op school leren Nederlan
ders Engels.
Voor Arabisch sprekende mensen is dat anders. 
Op school hebben ze meestal geen Engels 
geleerd ook op de t.v. wordt daar nauwelijks 
Engels gesproken.
Daarom beginnen wij binnenkort met een 
kursus voor Arabisch sprekende mensen. De 
les zal gegeven worden door een bevoegde 
Marokkaanse docent.
Tijd: dinsdagavond van 2 مم.م-21.3م  uur. 
Kosten: /  40.- voor 10 lessen.
De kursus kan pas beginnen met minimaal 10 
deelnemers, dus geeft u zich snel op bij 
buurthuis de Piraat, Houtmanstraat 2, tel. 
247589, vragen naar Ruth.

Op 3 ل  oktober v indt er een  bijeen
kom st p laats voor de ‘n ieu w e’ bew o
n ers van het Suikerplein . Deze bijeen
kom st w ordt geh ou d en  in  het Pola- 
nentheater, P olanenstraat 174 en  be
g in t om  2 0 .0 0  uur.

Deze b ijeenkom st is  bedoeld om  m et 
elkaar k en n is te m aken  en  te bekijken  
hoe m et elkaar een leuk e buurt kan  
ontstaan.

Iedereen w ordt daarvoor n o g  persoon
lijk  u itgen od igd .
Kom t allen!

foto: H. RompaHet Suikerplein zoals dat er nu nog uit ziet, maar niet lang meer.

Beste
Buurtbewoners
In onze buurt houden we van kinderen. Ze  
houden onze straten levendig en er wordt 
dikwijls leuk gespeeld. Vooral in de Dirk 
Hartoghstraat kun je  dat dikwijls zien. Het is 
een speelstraat en ook grote mensen kunnen 
hier nog heel wat leren. En omdat er juist veel 
kleine kinderen hierspelen, zouden wij أل  willen 
vragen uw hond hier niet uit te laten٠ Het kan 
bij elke andere stoeprand in onze buurt.

Vee! plezier met uw hond, en denk aan ons. 
Hartelijk dank, namens onze kinderen.

Bewoners en gebruikers 
Dirk Hartoghstraat



?ROGRAMMA BREDIUS 1988/ 1989
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Maandag: 16.00-18.00 uur
19.00-20.30 uur 
20-30-22-00 uur
22.00-23.00 uur

Jeugdtennis (Scholen

Ex-Hartpatiënten (Konditie)
Konditie-training (Volwassenen) 
Badminton

Dinsdag م9.3م-ل2(.مر  uur 
15 30-17 00 uur 
18.00-23.00 uur

Tennis (Volwassenen)
Oudere Jeugd (12 t/m 15 jaar) 
Keep Fit/Fitness (Volwassenen)

Woensdag 13.30-16.00 uur
16.30-18.00 uur
17.00-18.00 uur
21.00-23.٠٠ uur

Jeugdinstuif (4 t/m 12 jaar) 
Jeugdtennis (Scholen)
Tai Chi (Inschrijving) 
Tennis (Volwassenen)

Donderdag 10.00-11.00 uur 
11. -مم12.مم  uur

15.30-17.00 uur

Konditie-training (Volwassenen)
Ex-Hartpatiënten (Konditie)
Oudere Jeugd (Meiden 12 t/m 18 jaar)

Vrijdag 19.00-20.30 uur Konditie-training + Instuif (Volwassenen)

Zaterdag:
Zondag:

10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur

Jeugdinstuif (4 t/m 12 jaar) 
Chinese sport

ت إ
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Staan cr zes velden uit. Dit is een instuif waar u 
vrij kunt spelen. Bent u alleen, kom gerust er is 
altijd wel iemand om mee te spelen. Een 
gezellig achtergrondmuziekje maakt het tot een 
fijn geheel. Het is een prettig gevoel even bezig 
te zijn zo voor het slapen gaan.

P r o g r a m m a  

s p o r t  v o o r  j o n g e r e n  

v a n  12 t o t  1 8  j a a r

D e  t o e g a n g  i s  g r a t i s !  
i e d e r e  w e e k  t o t  
e i n d  a p r i l  9 8 9 ل  !

MEIDEN 
OPGELET

؛:..٣

Calvin Simpson van de Black Theatre co-operative.

regie van Malcom Frederick. Jamal Ali, is de 
schrijver van Slipping into Darkness. Hij koos 
voor een vorm, die het midden houdt tussen 
een gedicht en een monoloog. Zijn werk is 
beïnvloed door rap en reggae, hetgeen in de 
opvoering door Calvin Simpson duidelijk te 
merken is. „Slippin£ into Darkness” beschrijft 
het gevoel van vervreemding dat ontstaat in de 
stedelijke jungle. Hoewel de regering en aller
lei instanties pogingen ondernemen een zekere 
orde en regelmaat in de maatschappij aan te 
brengen, leven vele mensen in voortdurende 
onzekerheid en angst. De toeschouwer wordt 
meegenomen op een tocht door deze in verval 
gerakende maatschappij. Onderweg wordt hij 
geconfronteerd met de toenemende criminali
teit, frustraties, woede en wanhoop, maar ook 
met humor, die ondanks alles nog steeds op 
straat ligt.
Te zien: woe. 9 t/m zat. 12 november

Het Polanentheater presenteert naast andere 
theaters in en buiten Amsterdam wederom het 
Stagedoorfestival. Van don. 3 t/m zon. 12 
november staan er weer interculturele voorstel
lingen op het programma. Allereerst komt de 
voorstelling Iris II terug in Het ?olanentheater 
(Iris was eind oktober te zien). Nogmaals een 
kans dus om deze intrigerende produktie, met 
Jetty Terborg in de hoofdrol, op 3 en 4 
november te zien. Voor de kinderen het Jeugd
theater Tie-3 uit België, met de Nederlandse 
première van ,,Tango” voor kinderen vanaf 8 
jaar. De voorstelling gaat over een straatkind 
dat in de chaos van de grote stad alles doet om 
te overleven. Veel muziek, prachtige liedjes en 
het bijzondere spel maken deze voorstelling tot 
een onvergetelijke gebeurtenis.
Regie: Ward Rooze.
En dan uit Engeland, the Black Theatre Co
operative met „Slipping into Darkness” , in de

BREDIUSHAL
dinsdag 15.30-17 uur voetbal 12-15 j.
donderdag 15.30-17uur meidensport 12-18 j.

HOGENDORPHAL
dinsdag 17 -19 uur voetbal 15-18 j.
vrijdag 16.30-17.30 uur

andere sporten 12-18 j.

SPORT

CENTRUM
BREDIUS

ZAANSTRAAT 353 AMSTERDAM 

TEL: 8 6 2 2 BGG 847172 وو

SPORTBUURTWERKSTER 

HELLEN VEL^ ERS

Speciaal voor jullie, iedere donderdagmiddag 
van 15.30 tot 17.00 uur lekker sporten. Deze 
instuif is bedoeld voor de meiden in de leeftijd 
van 12 t/m 18 jaar. Onder leiding van twee 
knappe sportleiders zullen de volgende sporten 
aan de orde komen: turnen, fitness bij voldoen
de belangstelling rollerskaten en andere te 
gekke sporten. Heb je ideeën omtrent de 
invulling van het programma zeg dit dan tegen 
Guido en Hugo. Dit zijn nl. de ١١^١١١^٨  van de 
sportleiders (zo dat weten jullie dus). Ik heb al 
een aantal meiden horen fluisteren dat ze graag 
wilden leren tennissen?
Andere ideeën? Kom ermee!
Duo G en H verwacht jullie 
Doen!

FITNESS
ACTIVITEITEN:
Iedere dinsdagavond is er van 18.00 tot 23.00 
uur een fitnessinstuif. Deze instuif staat onder 
deskundige leiding van Henny Schuurman. 
Henny verzorgt eerst een warming-up waarna 
de verschillende oefeningen volgen. Deze oefe
ningen werkt men af aan de daarvoor bestemde 
apparaten. Henny legt uit hoe om te gaan met, 
en wat de mogelijkheden op de apparatuur zijn. 
Alle spieren komen aan bod, het werkt spier- 
verstevigend, en u kunt er Uw konditie mee 
verbeteren. Kosten van deze instuif slechts / 3.-

BADMINTON
Zin in een lekker partijtje badminton? Kom 
eens langs, ̂n d a g a v o n d van 2 2 . 2 3 . 0 0 uur مم-

SPEELT

L a  B e lle  H é lè n e

م

Jacques Offenbach 8/28Directie, vertaling, regie: 
JOO?FRANSEN

A M S T E R D A M S  P R OM EN A DE  OR K EST
vrijdag 4 november 1988 20.00 uur 
zaterdag 5 november 1988 20.00 uur 
zondag 6 november 1988 14.00 uur

THEATER MARCANTI
Jan van Galenstraat 6-10, Amsterdam-W (bus 21)

THALIA-secretariaat, telefoon (020) 123290 
AUB-ticketshop, Leidseplein 26, telefoon (020) 229011

Reserveer

BUURTINFORMATIE AVOND 
OVER DE 1J-0EVER ONTWIKKELING

dinsdag 15 november 1988 
20.00 uur in het Turfschip, Roggeveenstraat 12.

Op deze avond zal een toeliehting gegeven worden op de plannen voor de IJ-oevers 
van gemeente zijde. De plannen voor bet gedeelte dat te maken heeft met onze 
buurt zullen daarbij centraal staan. Ook zal de reaktie van de buurtwerkgroep op 
deze plannen besproken en toegelicht worden.

Komt allen, laat u informeren en laten we ons 
met elkaar sterk maken voor goede plannen in het belang van onze buurt!
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Geachte ؛٠٠٠١١  van het 
college van B.ه w.
Ondergetekende neemt de vrijheid bij uw 
college in beroep te gaan tegen de beslissing de 
subsidie voor onze ouderenvereniging ,,open 
Huis spaarndam” over 1987 terug te brengen 
van 13.000.- naar 12.235.-, en de subsidie voor
1988 op 12.000.- te stellen.
De korting op het jaar 1987 wordt volgens 
mededeling van Dhr. Flens in 1989 verrekend, 
hetgeen betekent dat wij in dat jaar slechts
11.235.- in handen zullen krijgen.
De huur over 1989 is reeds 10.500.-, wij vragen 
ons af waar wij het resterende benodigde 
bedrag vandaan moeten halen.
En dit allemaal terwijl wij als vereniging volop 
bezig zijn het zo geprezen flankerend beleid 
van onze overheid met groot succes van de 
grond te tillen, tot volle tevredenheid van het 
wijkopbouworgaan, het ouderenberaad, oude- 
renhuis de Bogt, de bewonersraad Westerbeer 
en een groot aantal buurtbewoners. 
Desondanks zien wij ons langzamerhand ge
noodzaakt al onze aktiviteiten af te breken 
omdat wij het niet verantwoord vinden op zo’n 
slechte financiële basis verder te gaan.
Wij meenden in het kader van dit flankerend 
beleid juist wat meer financiële armslag van de 
gemeente te mogen verwachten.
In november 1989 bestaat onze vereniging 
officieel 10 jaar wij wilden daar een extra 
subsidie voor aanvragen van / 3000.-om dit feit 
op een speciale manier te vieren met alle 
oudere buurtbewoners van spaarndam.
Het lag in onze bedoeling een grote culturele 
manifestatie voor de ouderen te '
Wij zouden het zeer betreuren wanneer ons
10-jarig bestaan van de vereniging in november
1989 door een tekort aan middelen tevens de 
opheffing van onze vereniging zou zijn, wij 
kunnen niet geloven dat dit uw bedoeling zou 
z^n.
Als gouden spelddrager zou ik gaarne het 
college persoonlijk ons standpunt komen toe
lichten.
Ik hoop dat u mij daartoe in de gelegenheid zou 
willen stellen.:

Hoogachtend namens de leden en be§tuur, 
Freek van Beek (penningmeester)

over een paar plaatsjes, die we woensdag 
zouden bezoeken.
Dinsdag was onze vrije dag. ’s Avonds kwam er 
een mevrouw vertellen en dia’s vertonen van de 
Hindeloopse kledij. Ook werd de kledij ge
toond.
Woensdagmorgen vertrokken we naar Hin- 
deloopen via Stavoren. In Hindeloopen gewan
deld en toen via Workum terug naar ons 
logeeradres, ’s Avonds was ؟٢  bingo met heel 
veel mooie prijzen, die ook door ons werden 
gewonnen.
Donderdagmorgen met busjes vertrokken rich
ting steiger waar de boot lag, die ons over het 
Snekermeer zou laten genieten van de jaarlijk
se zeilwedstrijden. Vrijdag, onze laatste dag, 
vereerden we het plaatsje Sloten met een 
bezoek, waar ons het één en ander werd verteld 
over het plaatsje. Teruggekomen van Sloten 
waren we in afwachting hoe en wat het af
scheidsdiner zou zijn. Nou, dat was niet mis 
hoor!
Ik zal er maar niet over uitweiden, maar met 
één woord wil ik wel zeggen: ,,Fantastisch”  De ؟
hele week was het heerlijk weer, dus al met al 
een heerlijke vakantieweek.

mevr. j . Merton

DE WESTERBEER 10 JAAR BEWOOND

Ouderen uit de spaarndammer- en Zeehelden
buurt zijn hierbij welkom. De middag is vrij 
toegangelijk. Donderdagmiddag 3 november; 
14.00 uur; grote zaal van de Bogt.

WAARSCHUWING
Er zijn weer berichten dat er zogenaamde 
colporteurs langs de deuren gaan met ,,aantrek- 
kelijke v e re r in g e n ”, „anti-rheumadekens” 
en meer van dergelijke nonsens. Vaak'zijn deze 
,,aanbiedingen” nep, en bent u Uw geld kwijt. 
Daarom: niets tekenen dat u niet wilt, laat 
niemand binnen, laat mensen zich legitimeren, 
en waarschuw de politie als u merkt dat iets 
niet in de haak is.

thee en duimpjes (Friese specialiteit). Nadat we 
onze kamers hadden bezichtigd en waren op- 
gefrist, gingen we aan het diner, dat heerlijk 
smaakte na de reis.
,s Avonds, tijdens de koffie, werd ons alles 
verteld over het gebouw waar we de week 
zouden vertoeven. Het was een verbouwde 
stoeterij (paardestallen) en we mochten het 
gebouw van boven tot beneden bezichtigen, 
wat we ook deden. De volgende dag (zondag) 
hebben we een dienst in een stampvolle kerk 
bijgewoond en ’s middags waren we vrij in ons 
doen en laten. Iedereen is toen de omgeving 
gaan verkennen. Maandag maakten we een 
bustocht naar Allingawier en Exmorra via 
Sneek en Bolsward. In Exmorra, een klein 
plaatsje met 23 inwoners, hebben we het 
scheppingsverhaal mogen beluisteren en in 
beeld mogen zien. Interessant en leerzaam. 
Vandaar vertrokken we naar een typisch Friese 
boerderij, waar we uitleg kregen over het wel 
en wee van vroeger, toegelicht aan de hand van 
dia’s. Na een kop koffie te hebben gedronken, 
Friese kmidenkoek te hebben gegeten en souve- 
niers te hebben gekocht, mochten we een blik 
werpen in een gebouw waar drabbelkoeken 
worden gemaakt. Toen ging het huiswaarts.
’s Avonds werden er dia’s vertoond over een 
klokkenmakerij in Joure en werd er ook verteld

AKTIVITEITENOVERZICHT
NOVEMBER
— Iedere m aandagmiddag: ouderensoos in de Bogt.
٠ Iedere m aandag/woensdag- en vrijdagochtend: koffieochtend “Openhuis” in het

Polanentheater.

— 3 november؛ themamiddag “Osteoporose” ; 14.00 uur; grote zaal de Bogt.

— 12 november: klaverjastoernooi “Openhuis” in de grote zaal van de Bogt; aanvang 19.30 uur; 
kaarten / 4.- te verkrijgen bij “Openhuis” ; ?olanenstraat 174.

— 13 november; zondagskonsert in de Bogt; aanvang 14.00 uur; kaarten / 3.- verkrijgbaar vanaf 8 
nov. bij de receptie van de Bogt; Polanenstraat 6.

ء

Opening van de keuken van de Bogt-Westerbeer

THEMAMIDDAG
“OSTEOPOROSE” 
IN DE BOGT
“Osteoporose” is de naam voor een ziekte die 
veroorzaakt wordt door een gebrek aan vitami
ne D, en veel voor komt bij ouderen. De ziekte 
veroorzaakt verzwakking van de botten, en 
leidt daardoor tot frakturen (gebroken botten). 
Er is onderzoek gaande naar mogelijke behan
delmethodes, en manieren om de ziekte te 
voorkomen. Hierover gaat de themamiddag in 
de Bogt; deze zal worden verzorgd door Lucas 
de Jong; arts, in samenwerking met de Bogt.

10 jaar geleden trokken de eerste ouderen in 
hun splinternieuwe woningen in de Westerbeer. 
Deze pioniers woonden toen in ,,aanleun^o- 
ningen” die nog nergens tegen aan leunden, 
want het verzorgingshuis ,,de pogt” was nog 
niet klaar. Een jaar later werd de Bogt opgele
verd, en in mei 1980 werd het hele complex 
officieel geopend. Die eerste tijd in de Wester- 
beer was voor de bewoners een hele goede; veel 
mensen kenden elkaar; men moest zich nog 
redden met de ruimtes die beschikbaar waren, 
en er ontstonden allerlei clubs die initiatieven 
namen om aktiviteiten op te zetten. De bejaar- 
dengym; de klaverjasavondjes en een önderlin- 
ge ,,boodschappendienst” kwamen al snel van 
de grond. Diverse aktiegroepen in de buurt 
bewaakten het voorzieningenpeil, of organi
seerden akties om voorzieningen tot stand te 
brengen. Inmiddels is het 10 jaar later en de 
Bogt/Westerbeer is een organisatie geworden 
met een vaste bodem in de Spaarndammer- 
buurt. Veel bewoners van toen zijn inmiddels 
helaas overleden of verhuisd; de gemiddelde 
leeftijd in de Westerbeer ligt inmiddels boven 
de 80; en de bewoners hebben meer behoefte 
aan hulp. De druk op de voorzieningen voor 
ouderen wordt groter; de vergrijzing heeft 
gevolgen voor de behoefte aan hulp.
De Westerbeer blijft dus in ontwikkeling; veel 
zaken die toen afgesproken werden moeten nu 
noodgedwongen anders. Het rapport ,,Armoe- 
de mag je het niet noemen” toonde een stille 
armoede aan in de woontussenvoorzieningen, 
dus ook in de W eterbeer. Het bestedingsnivo 
van ouderen is dramatisch gedaald, ouderen 
moeten met hetzelfde geld meer uitgaven doen. 
Met name de bezuinigingen op de huursubsidie 
kunnen verstrekkende gevolgen hebben; veel 
ouderen maken zich daar — terecht -  grote 
zorgen over. Toch zal het feit dat de Wester- 
ï'Cci İ0 jaar bewoond is gevierd worden door 
bewoners. De meesten hebben immers niet 
aUeen een nieuwe woning betrokken, maar 
vinden ook hulp, oude bekenden en nieuwe 
vrienden in de Westerbeer. 10 jaar Westerbeer 
is daarom toch een felicitatie waard!

Wilma Spijkers

BEJAARDENCLUB 
HEBRON

Elke dinsdagmiddag komen we bij elkaar in 
gebouw Hebron, ?olanenstr. 197, om gezellig 
wat te praten, te handwerken, te sjoelen, of een 
ander spel te doen. Eenmaal per maand komt 
er een gastspreker over een bepaald onder
werp; met of zonder film/dia’s. En tweemaal 
per jaar maken we een dagtocht per bus. Zo 
ook de 4e oktober. We reden met de bus naar 
Weesp en stapten daar op de boot voor een 
prachtige tocht over de Vecht. Terug in Weesp 
reden we met de bus naar Maartensdijk voor de 
warme lunch. Daarna maakten we nog een 
rondrit door de mooie natuur. Sommige bomen 
namen de hersttinten alweer aan, die door de 
zon prachtig gekleurd werden. Voldaan en met 
mooie herinneringen kwamen we om ± 18.00 
uur weer in de Spaarndammerbuurt.
Ook gaan we met clubleden en gasten elk jaar 
een week met vakantie. Dit jaar waren we in 
,,De Nieuwe Oorsprong” in Sint Nicolaasga 
(Fr.). Hoe we het daar gehad hebben, leest u in 
het verslag, dat één van onze leden heeft 
gemaakt. Ik wens u daarbij veel leesplezier en 
zeg: misschien tot ziens op één van onze 
clubmiddagen.

A. M. Eigenhuis-Limburg

VAKANTIEWEEK 
BEJAARDENCLUB
Om 13.00 uur zouden we vertrekken naar St. 
Nicolaasga, maar ongelukkigerwijs kreeg de 
chauffeur (Douwe) onderweg pech met zijn bus 
en konden we niet eerder dan 14.30 uur 
vertrekken.
Via de Afsluitdijk ging het richting St. Nico- 
laasga, waar Douwe ons vóór 16.30 uur voor 
het gebouw kon afzetten. We werden verwel
komd door de beheerder van het gebouw met

Voor m’ii kleinkind

Als je straks groot bent

lieve schat

zal dan al omme

de wereld nog wel groen zijn

met vogels, bijen en blommen

met heldere beken bruisend 
door de dalen 
onder een hemel puur 
en blauw

kan jij dan nog wel 
adem halen

ofis alles goor en grauw

als jij volwassen bent 
mijn kind

zal er dan vrede zijn 
o fza lje  hart verkrampen

in helse pijn

، ٠̂ ٠ ٢  al het onrecht watje 
om je ziet

hoeveel miljoenen zullen 
sterven 

wil jij een betere wereld 
erven

٠ /  die ooit komt. .. 

ik weet het niet

AAGJE



BUURT
INFORMATIEAVOND

IJ-ASWEST
D IN SD A G A V O N D  

15 N O V E M B E R  1988
t i j d :  2 0 .0 0  u u r  

p l a a t s :  T u r f s c h i p  R o g g e v e e n s t r a a t  12

op deze avond zal de gemeente een toelichting geven op de 
plannen voor de IJ-oevers van Houthaven tot Centraal 
Station.

De consequenties van de plannen voor de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt staan hierbij centraal.

Wij roepen iedereen op om kennis te komen nemen van 
deze plannen die ons allemaal aangaan.

Het Spaarndammerkwartier (Hespa)
70 jaar aktief in de Spaarndammerbuurt

70 jaar bestaat de Speeltuinvereniging Het Spaarndammerkwartier ٥،؛ 
jaar en is nog steeds ^ringlevend met vele aktiviteiten voor el^ wat wils.

:Nog even een kleine opsomming van deze aktiviteiten

St . N i k o l a a s i n t o c h t

Al vele jaren is de organisatie van de St. 
Nikolaasoptoeht in de ̂ a r n d ^ m e r b u u r t in 
handen van het ̂ an d am m erk w artie r. Dit 
jaar wordt zij gehouden op zaterdag 26 novem-

We verwachten alle kinderen om 12.00 uur in 
feestkledij hij de speeltuinvereniging op het 
Zaandammerplein om de Goede met zijn allen 
in optocht (met drumband) op te halen van de 
Houtmankade. Voor de leukste kledij is na
tuurlijk een prijs te winnen en voor iedereen na 
afloop, zoals het hoort, warme chocolademelk.

K i n d e r f e e s t

Op zondag 13 november is er voor kinderen van 
6 tot 12 jaar een kinderfeest in het speeltuinver- 
enigingsgebouw. £٢ zal een ̂ ppentheater/ 
clown optreden. Gratis kaarten kunnen worden 
afgehaald op dinsdagavond.
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer bij het 
jarige Spaarndammerkwartier. u kunt iedere 
14 dagen ons clubblad krijgen voor maximaal 
/ 25,- per jaar met daarin alle belangrijke 
informatie en wetenswaardigheden. Voor dit 
bedrag bent u tegelijk lid van het Spaarndam- 
merkwartier.
Tot ziens.

Jan Brouwer

K o r f b a l  ( h e s p a)

Een grote afdeling in onze vereniging is ingeno
men door het korfoal; een familiesport bij 
uitstek, de enige gemengde sport voor jongens 
en meisjes, dames en heren. Kom gerust eens 
kijken, een prachtige sport om te zien, maar
ook om te doen!

J ud o

ا،اث؛آل£ bezet iedere ،ا؛اء«ا؛جا؛اا’)،ألل  Onze ل،]از(ا؛،؛-ا
ons clubgebouw op het Zaandammerplein. 
Vanaf half zeven jongens en meisjes judo en 
vanaf half negen zelfverdediging (Jiu Jitsu) 

voor dames en heren, u bent van harte
welkom.

N a a i c l u b

Iedere woensdag onder deskundige leiding on
ze naaiclub. Natuurlijk met een beperkt aantal 
deelnemers. Informatie hierover kunt u verkrij
gen bij ons clubhuis (Jo Terwant.)

D a r t e n  &  K l a v e r j a s s e n

Een ideale kombinatie blijkt het darten en 
klaverjassen te zijn. Iedere vrijdagavond aan
vang 20.00 uur (inschrijving), met natuurlijk 
kans op een mooie prijs.

F a n c y -f a i r

Een regelmatig terugkerend evenement is onze 
fancy-fair, ouderwets gezellig (het kan nog 
steeds) met leuke attrakties en natuurlijk volop 

,kansen op een mooie prijs

woensdag 16 november 13.30 uur ?©l؛tie©verleg op het politiebureau op
de Spaarndammerstraat. Heeft u iets te melden, 
wilt u uw klachten kwijt, dan bent u daar van 
harte welkom
19.00 uur vrouwenoverleg als voorbereiding van 
de wijkraad

donderdag 17 november 20.00 uur vergadering van de wijkraad

maandag 21 november 20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur
van het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

 uur vergadering van de sociaal-medische ق0.00
werkgroep

19.30 uur vergadering van de anti-fascisme werk
groep
20.00 uur vergadering van de buurtwerkgroep 
IJ-as-west

dinsdag 1 november

woensdag 2 november

20.00 uur vergadering van de Beheergroep open
bare Ruimte, op de Tasmanstraat 11-a

dinsdag 22 november

donderdag 3 november 14.00 uur Marokkaans spreekuur
20.00 uur vergadering van het cws, Spaarndam- 
merstraat 143
20.00 uur vergadering van het deelgebied IJ- 
oevers-west. ?laats van deze vergadering is nog 
niet bekend.

donderdag 24 november 14.00 uur Marokkaans spreekuur
20.00 uur vergadering van het AKZ, in het 
Turfschip, Roggeveenstraat 12

dinsdag لآ nnvpmhpr 20.00 uur woonoverleg, Tasmanstraat 11-a

Wilt u dat U W aktiviteit ook vermeld wordt in 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 
nietdoorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

N I E UW  SCH EM A  VOOR  I N L E V E R I N G  E N  
V ER SCH IJ N IN C  V A N  DE  BUUR T K R A N T

november
d e c e m b e r

inleverdatum

11.00 uur vergadering van het Ouderenberaad
19.00 uur de anti-fascisme werkgroep organiseert 
een scholingsbijeenkomst. Als u erbij wil zijn, 
geef ٧ dan op, tel. K29773-

13.00 uur bijeenkomst voor vrouwen die in de 
buurt met elkaar iets willen gaan doen
20.00 uur vergadering van het dagelijks bestuur 
van het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt

sluitingsdatum inleveren kopij
19.00 uur vergadering van de redaktie van de 
Huurtkrant

20.00 uur Buurtenoverleg over de IJ-oevers in 
het wijkcentrum D ’Oude Stadt

vrijdag 4 november

maandag 7 november

dinsdag 8 november

woensdag و november

donderdag 10 november 14.00 uur Marokkaans spreekuur

24 novem ber 
22 december

dinsdag 15 november 20.00 uur Informatiebijeenkomst over de IJ- verschijningsdatum
oevers in het Turfschip. Zie elders in deze krant.


