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helem aal niet zo centraal gelegen is e n .n ie t 
direct tot de toplocatie kan worden gerekend.

Houtha,vens
O ok in de H outhavens is een kantorenstrook 
gepland, over de invulling van deze kantoren 
bestaan nog geen concrete ideeën. Kunnen 
deze kantoren een funktie voor de buurt 
hebben in de zin van werkgelegenheid? W at 
betekent het voor de Spaarndam m er- en Zee- 
heldenbuurt dat er een heel nieuw woongebied 
aan de rand van de buurt gaat verschijnen, met 
uiteindelijk zo’n 1500 woningen? H ierover zijn 
de ideeën nog nauwelijks uitgewerkt. H et is in 
elk geval een heel ander verhaal dat de verster- 
king van de binnenstad.
De H o ü tf ia v é n ise e n  oelangrijk centrum  voor * 
de binnenscheepvaart in A m sterdam , dit is een 
heel andere funktie dan een toplocatie voor 
kantoren. N atuurlijk kunnen deze verschillen- 
de funkties naast en m et elkaar bestaan m aar 
dan m oet daar in de planvorming wel terdege 
aandacht aan worden besteed. Voorlopig is de 
H avenatlas (een inventarisatie van het huidige 
en toekom stige gebruik van het IJ en de 
binnenw aters zoals bijvoorbeeld het W ester- 
dok) nog slechts in concept voorhanden en nog 
niet geïntegreerd met de nota van uitgangspun- 
ten.

Barentszplein
Het Barentszplein is in de nota van 
ten gedacht als het centrum  van de w estelijke 
IJ-oever. H ier zijn w oningen, kantoren en een 
bescheiden hoeveelheid publieksfunkties ge- 
pland. H et gebied m oet ook een ,,recreatief 
hoogtepunt” w orden, aan de ene kant grenzend 
aan het IJ en aan de andere kant aansluitend op 
het W esterdok. Om dit mogelijk te m aken zijn 
weg en sneltram  ondergronds gepland, m aar 
aan de oostkant van het Barentszplein komen 
beide boven de grond. Bovendien hebben we 
wat betreft de weg te m aken m et op- en 
afritten, w aardoor de Van D iem enstraat toch 
weer belast zal worden (het uitgangspunt was 
dat de Van D ie m e n straa t verkeersluw zou 
w orden). D e verkeerssituatie is hier dus een 
probleem .

M aatschappelijk ©verleg’
In het m aatschappelijk overleg dat nu over de 
nota van uitgangspunten wordt gevoerd zullen 
onder andere deze zaken aan de orde m oeten 
kom en. V anuit de spaarndam m er- en Ze.ehel- 
denbuurt zal vooral de nadruk worden gelegd 
op de gevolgen van de IJ-oeverontwikkelingen 
voor deze buurt. N iet de versterking van de 
binnenstad, m aar van deze buurt is ons uit- 
gangspunt. H et gaat hier om een 19e eeuwse 
w oonbuurt w aar de stadsvernieuwing ver 
gevorderd is
W aar we te m aken hebben met een hoge 
werkloosheid. W aar de versch illende  voorzie- 

ningen bedreigd w orden.
W aar het w inkelbestand dreigt te verschralen. 
H ier spelen andere kwesties dan bij het stimule- 
ren van de binnenstad en het creëren van een 
toplocatie.

Judith de Jong

pleidooi gehouden voor een zw aartepunt bij het 
openbaar vervoer. Ik zal er nu niet verder op 
ingaan m aar me concentreren op de geplande 
funkties aan het IJ.

Het ؟ا  niet zo dat aan de IJ-oever alleen 
kantoren m oeten kom en. £ e n  toplocatie bete- 
kent nam elijk juist een menging van verschil- 
lende funkties. D e sfeer in het gebied, de 
,,am biance” en de aanwezigheid van verschil- 
lende hoogwaardige voorzieningen bepalen de 
kwaliteit. N aast de kantoren is bij het C.S. 
bijvoorbeeld een vergader- en congrescentrum  
gepland, m aar ook de zogenaam de publiek- 
funkties maken een belangrijk onderdeel uit 
van de IJ-oeverplannen. £ ٢ zijn bijvoorbeeld 
plannen voor een hoogwaardig w inkelcentrum  
aan de oostkant van het C .S ., een theater, een 
Pasar (een overdekte m arkt, vooral gericht op 
Turken en M arokkanen) en een museum voor 
w etenschap en techniek. E en belangrijk deel 
van de recreatieve en publiekstrekkende funk- 
tie van de IJ-oever m oet vervuld worden door 
het openbaar gebied m et als hoofdelem ent de 
prom enade aan het IJ. A an de inrichting van 
het openbaar gebied, van de w andelroutes en 
de kades, zal dan ook veel aandacht worden 
besteed.
T enslotte de woningen. O ok hiervoor is ruim te 
aan het IJ gereserveerd, iets verder van het 
C.S. af. H et zal u niet verw onderen dat het hier 
voornam elijk gaat om duurdere woningen. H et 
gem eentelijke beleid is er nam elijk op gericht 
om de hogere inkom engroepen w eer naar de 
stad te lokken. Een deel van de woningen, in 
het nieuwe w oongebied H outhavens, zal echter 
in de woningwetsfeer w orden gerealiseerd.

W estelijke IJ-eever
H et is u waarschijnlijk al opgevallen dat in de 
gem eentelijke nota van uitgangspunten voor de 
westelijke en centrale IJ-oever de meeste aan- 
dacht uitgaat naar het centrale deel en daarm ee 
de versterking van de binnenstad. E r wordt 
gesproken van een toplocatie m et hoogwaardi- 
ge kantoren en voorzieningen die m oet aanslui- 
ten op de binnenstad. E r w ordt echter nauwe- 
lijks aandacht besteed aan het feit dat een deel 
van het plangebied, nam elijk de H outhavens,

Het Westelijk IJ, zoals de situatie nu is. Foto: Archief D.R. o.

I J ^ E V E R S
De gem eente komt m et de 
uitgangspunten

sam envatting van de nota van uitgangspunten 
te geven. Bovendien gaat het nog steeds om een 
incom plete concept-versie w aarover het maat- 
schappelijk overleg nog m aar net is gestart. 
Enkele hoofdpunten uit de nota wil ik echter 
wel noem en.
D e hoofddoelstelling van de ontwikkeling van 
de IJ-oevers İŞ de versterking van de binnenstad 
en daarm ee van de internationale co n cu rren tie - 

positie van A m sterdam . A m sterdam  wil even- 
als andere hoofdsteden in E uropa en elders in 
de wereld een toplocatie. Een kenm erk van een 
toplocatie is dat deze centraal gelegen én goed 
bereikbaar is. Als we kijken naar de A m ster- 
damse binnenstad blijkt echter dat kantoren 
vertrekken. O ude kantoorruim te w ordt omge- 
zet in woningen. D e nieuwe kantorencentra 
liggen aan de rand van de stad, in Zuid of 
Z uid-O ost, of zelfs in de buurgem eenten zoals 
A m stelveen en H oofddofp.

V ersterking Binnenstad
D oor de ontwikkeling van de IJ-oever m oet de 
binnenstad versterkt w orden. H ier m oet ruim te 
kom en voor m oderne kantoorgebouw en die de 
binnenstad kunnen versterken en m oeten voor- 
komen dat A m sterdam  een soort ,,V enetië van 
het N oorden” gaat w orden. H ierm ee wordt 
gedoeld op het feit dat belangrijke ekonom i- 
sche funkties uit de binnenstad w egtrekken en 
w aardoor de binnenstad -  overdreven uitge- 
drukt — het karakter van ٠  openluchtm u- 
seum gaat krijgen. De bereikbaarheid van de 
nieuwe ontwikkelingen aan het IJ en van de 
binnenstad m oet w orden gerealiseerd door een 
2x2 strooksweg en een sneltram . D e kwestie 
van de b e rk b a a r h e id  is in vorige buurtkran ten  
al uitgebreid aan de orde geweest. D aar is een

D e afgelopen m aanden heeft u in deze krant 
versch illende artikelen kunnen lezen ov er de 
plannen voor de w estelijke IJ-oever. H et plan 
dat de projektontw ikkelingsm aatschappij Ma- 
bon in opdracht van het A BP voor de westelij- 
ke IJ-oever ontw ikkelt is verschillende k eren  

aan de orde geweest. O ok aan de verkeerssitua- 
tie, de IJ-boulevard en de sneltram , is uitge- 
breid aandacht besteed. Zowel de co n cre te  

plannen voor het gebied, zoals het plan van 
M abon, als de v^keersin frastruk tuur behoren 
echter gebaseerd te zijn op een overkoepelend 
plan, waarin de gem eente A m sterdam  duidelijk 
m aakt wat zij wil bereiken m et de ontwikkeling 
van de IJ-oevers en op welke m anier dit m oet 
gebeuren. H et is de om gekeerde volgorde om 
eerst allerlei onderdelen van de plannen uit te 
w erken en dan de eindjes aan elkaar te knopen. 
Politieke besluitvorming over deelplannen of 
de verkeersinfrastruktuur kan dus pas plaats- 
vinden als de uitgangspunten voor de ontwikke- 
ling van de IJ-oevers duidelijk zijn vastgesteld. 

Teplocatle
Inmiddels hebben al verschillende conceptver- 
sies van de gem eentelijke nota van uitgangs- 
punten het licht gezien. D e nota van uitgangs- 
punten heeft betrekking op de westelijke en 
centrale IJ-oever, van H outhavens tot en m et 
de kop van de O ostelijke H andelskade. In deze 
nota wordt een overall-visie op de ontwikkeling 
van de IJ-oevers gegeven. D e verschillende 
facetten van de planvorming, zoals de ruimtelij- 
ke opbouw , de funkties die een plaats m oeten 
krijgen in het plangebied, de verkeersinfra- 
struktuur en de m ilieuaspekten worden in de 
nota van uitgangspunten behandeld.
H et zou te ver voeren om hier een uitgebreide



kolofon
De B uurtkrant is een uitgave van het A ktie 
Komité Z eeheldenbuurt, het Com ité W ijkver- 
betering spaardam m erbuurt en het W ijkop- 
bouworgaan Spaardam .
H et redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.
De ondertekende stukken vallen onder verant- 
woordelijkheid van de redaktie. 
u kunt artikelen, brieven, opm erkingen, sug- 
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten m ee؛
Bob Morriën, Gerda Lasschuit, Bert 
Helmers, Dominique ?eters en Jan 
H a a n .

D rukkerij: D ijkm an.

Oplage: 7.500 ex.pl.

Inleverdatum  kopij voor volgende num m er:

11 april

stands enz.) en ,s avonds een bevrijdingsbal in 
de open lueht.

In de Zeeheldenbuurt w ordt er weer een 
program m a voor de kinderen aangeboden, 
zoals vanouds in de D irk H artoghstraat. 
W egens groot sueees gaan we w eer spelletjes 
m et de kinderen doen en missehien ook nog een 
kindervoorstelling.
Alle organisaties in onze buurt, behalve het 
H V O  dat even tijdelijk de buurt uit is, doen 
weer mee-

U iteraard  kunnen we nog mensen gebruiken 
die misschien aan de organisatie op die dag mee 
willen helpen. M ensen die bij een spelletje 
willen staan of bij de lim onadestand. u kunt u 
opgeven bij: G. Lasschuit, tel.: 254664 en D. 
van D ijk, tel.: 255742.
O verleg Zeeheldenbuurt.
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Het monument op het Zaanhof

4 en 5 mei in  de Zeehelden- en 
Spaarnda.nunerbuurt

Geen vrijheid  
zender vrede

O ok dit jaa r zal de spaarndam m er- en Zeehel- 
denbuurt weer aan de herdenking en viering 
van de 4e en 5e mei m eedoen.
D e herdenking op de 4e mei zal zoals gebruike- 
lijk plaatsvinden bij het m onum ent op het 
Zaanhof- H ieraan vooraf zal een stille tocht 
door de buurt gehouden worden. H et verzamel- 
punt wordt t.z .t. bekend gem aakt.
In bejaardencentrum  de B ogt/W esterbeer zal 
de uitzending van de herdenking op de D am  op 
een groot videoscherm geprojekteerd  worden 
zodat ook m ensen die slecht ter been zijn deel 
kunnen nem en aan de herdenking.
Na afloop van de herdenking zal er in de Bogt 
een program m a worden georganiseerd rond het 
them a van deze 4 en 5 mei: G een vrijheid 
zonder vrede. B uurtbew oners die hiervoor be- 
langstelling hebben zijn u iteraard  welkom.
D e viering van 5 mei vindt in de Spaarndam - 
m erbuurt in de H outrijkstraat plaats. G edacht 
wordt aan de braderie/vrijm arkt (inform atie-

ADRESSEN/SPREEKUREN
Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

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

Maatsehappelijk werkteam
H outrijkstraat 114
Spreekuur di., vrij. 9.00-10.00 uur.
Inloopspreekuur d i., vrij. 10-12 uur.
Politie

w ijkbureau
Spaarndam m erstraat 620 tel. 5593860/222.، 
(alarm nr)
spreekuur dag en nacht 

Sc^lm aatschappelijkw erk ABC 
O v erto o m  16 tel. 164051 

Sociaal Raadsman
w. van O gtrop
K o ll^ d a m s t r a a t  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-medisch centrum
H outrak

H outrijkstraat 114-116 tel. 828296

PSC Thuiszorg Amsterdam.
H outrijkstraat 36a tel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur

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

Voorpost bureau Bes^urskontakten
H. G rool
Tasm anstraat 11-a tel. 5523471 

Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 uur.

Wijkopbouworgaan Spa/Zeebuurt
Polanenstr. 174 tel. 829773 
Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur

W^kpost voor bejaarden

H outrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij 
10.00-12.00 uur

Wijkverpleging
W esterpark 2 tel. 840031 
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Advokatenkollektief Spaarndammerbuurt
K o l le n d ^ s t r a a t  11-13 tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ
j .  E erdhijsen
R oggeveenstraat 12 tel. 380668 
spreekuur di 13.30-15.30 uur 

Apotheek Spaarndam 
w. van Zwol
Spaarndam m erstraat 59-61 tel. 829454 
spreekuur ma t/m vrij 8.00-17.30 

Burenhulp
H aarlem m erstraat 130 tel. 261208 
spreekuur ma t/m vrij 10.00-11.00 

Buurthsm aatschappelijk werk-Verzet 
H em brugstraat 156-a tel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurthuismaatsehappelijk werk-Piraat 
H outm anstraat 2 tel. 247589 
spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij tel. spreekuur

cw$
Spaarndam m erstraat 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

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt
P o lan en s traa t 6

tel. 861131
H outrak H outrijkstraat 114-116 tel. 862932 
^ aa rn d am m erstraa t 57 hs tel. 844886 

Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis
Zaandam m erplein 154 tel. 848324 

Huisartsen
D uin, B. van & Pool, j  
H outrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
G arnier, F
H outrijkstraat 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

Samengevat: Huisartsenzorg is inderdaad 7 X 24 
uur beschikbaar.

Namens de huisartengroep spaarndam m er- en 
Zeeheldenbuurt

D ouwe de Vries

lijd e lijk e  afw ezigheid  
huidarts Houtrak
De huidarts die op m aandag in het H outrak 
spreekuur houdt, dokter H asper, zal in de 
periode rond Pasen to t en m et Pinksteren 
afwezig zijn in verband m et z w ^ ^ rsc h a p s v e r-  
lof.
De precieze data zijn: van 21 m aart to t en met 
٦ ٦  mei 1989.
In die periode w ordt de p aktijk؟  waargenom en 
door twee w aarnem ers:
1) Mw. drs. E . M. de B oer, huidarts 

Praktijk  G ezondheidscentrum  Staatslieden/ 
H ugo de G rootbuurt
V an H allstraat 200 
1051 H L  A m ste rd am  
Tel. 020-868655 

D okter D e B oer heeft een open inloopspreek- 
uur op m aandag van 17.45-19.00 uur en op 
woensdag van 15.45-17.00 uur. E r hoeft van 
tevoren geen afspraak gem aakt te worden, u 
kunt zo naar b innen gaan. Op die uren is zij ook 
telefonisch bereikbaar voor overleg, en voor 
het m aken van een afspraak op afwijkende 
tijden indien iem and echt niet op het spreekuur 
kan kom en.
Bij spoedgevallen is dokter D e B oer bereikbaar 
op de V rije U niversiteit, tel. 020 - 5488001.

2) D hr. drs. M. j .  M. Post, huidarts 
Praktijk: B urgerziekenhuis 
L in n aeu ss traa t 89
1093 EK  A m ste rd am  

Tel. 020 -5612679

D okter Post heeft een spreekuur volgens af- 
spraak, dat gehouden w ordt op maandagmid- 
dag, dinsdagochtend en vrijdagochtend, o p  de 
spreekuurtijden kunnen afspraken gem aakt 
w orden, en is dokter Post bereikbaar voor 
overleg. Bij spoed is hij bereikbaar via de 
receptie van het Burgerziekenhuis, telefoon 020 
-926969.

H et consulteren van een andere huidarts dan de 
officiële w aarnem ers is natuurlijk  ook moge- 
lijk, m en m oet er dan echter rekening mee 
houden dat er dan vaak een nieuwe verwijs- 
kaart nodig is en dat ziekenfondspatiënten 
veelal opnieuw de eigen bijdrage van /  25,- per 
verw ijskaart m oeten betalen.

De huisa,rts

24 uur per dag, 7 dagen per 
week? Altijd paraat, altijd be- 
schikbaar?
M et de inschrijving bij een huisarts heeft de 
patiënt recht op 7 X 24 uur huisartsenzorg. D at 
is 168 uur per week. M aar ook een huisarts is 
m aar een mens en houdt een dergelijke letter- 
lijke full-time beschikbaarheid niet vol. D aar- 
om verdelen zij hun beschikbaarheid geduren- 
de avonden, nachten, w eekenden en vakanties 
over een w aarneem groep. D e w aarneem groep 
is een groep artsen, die diensten voor elkaar 
doen. D at betekent, dat iedere arts naast zijn 
gewone dagtaak, die vaak nog wel eens wil 
oplopen to t 50 uur per w eek, nog dertig uren 
dienst heeft. Een w eekend en vijf avonden/ 
nachten per maand.

T ijdens de diensturen is de huisarts beschikbaar 
voor dringende en spoedeisende gevallen, die 
geen uitstel gedogen to t het eerstvolgende 
spreekuur van de eigen huisarts. De ,s nachts 
o n tb o d en  arts m oet ’s ochtends acht uur weer 
beginnen! H et gaat dan ook meestal om plotse- 
ling ontstane -  acute -  toestanden. Plotselin- 
ge, hoge koorts, pijn, die to t grote ongerustheid 
en angst leiden. V aak kan een telefonisch 
advies opheldering en geruststelling geven. 
O ok eerste hulp bij ongelukken, in huis opgelo- 
pen verwondingen e.d . behoort tot de taak van 
de huisarts. O ok kneuzing of verzwikking van 
een enkel kan het best eerst door de huisarts 
beoordeeld w orden, alhoewel dat meestal wel 
op het gewone spreekuur kan gebeuren.
V oor echte spoedgevallen, bij voorbeeld een 
hartinfarct of een niersteenaanval, kan de 
huisarts binnen een kw artier aanwezig zijn. Hij 
is of via de eigen praktijk , of via de centrale 
doktersdienst bereikbaar. D e doktersdienst is 
overigens niet een soort uitzendstation van 
artsen, m aar een te le fo o n cen tra le  waar artsen 
gebruik van kunnen m aken om zich via een 
sem afoon (pieper) op te laten roepen.
De huisartsengroep van de Spaarndam m er- 
buurt bestaat uit vijf artsen. Zo nodig huren wij 
voor het vervullen van diensten andere artsen, 
die als huisarts geregistreerd staan (  .in ,(؟
B innen de w aarneem groep worden aandacht 
vragende gevallen besproken en overgedragen. 
E rnstig zieke patiënten , die thuis verzorgd en 
verpleegd worden kunnen zo ook op onregel- 
matige tijden een arts aan hun bed krijgen die 
van hun geval op de hoogte is.

de ؛٨ Leefkringhuis 
Spaarndammer- en Zeeheldenburt

STICHTING HET HUIS ء`ءاسءءام7هما
020-848324 13 ZE Amsterdam. Telefoon`153,1 Zaandammerplein

Û
W el, dat willen wij dan graag doen, zodat het 
kind op zijn eigen school kan blijven, in zijn 
eigen vertrouw de omgeving, m et zijn eigen 
vriendjes en vriendinnetjes.

Wie werken er in  Het Huis?
E r w erken ongeveer twintig mensen in H et 
Huis. D at m oet ook wel, want we proberen 24 
uur per dag, zeven dagen per week, aanwezig te

D e m eeste m edew erkers zijn vrijwilligers of 
stagiaires.
H et groepswerk en de ko^rdinatie w orden 
uitgevoerd door betaalde part-tim e beroeps- 
krachten.

Op w elke m anier komen kin- 
deren hier?
D at kan op verschillende m anieren. K inderen 
kunnen uit zichzelf komen of sam en met hun 
ouders. H et is ook mogelijk, dat een gezin 
verwezen wordt door m aatschappelijk werk, 
door de school, door de huisarts of door welke 
andere instelling dan ook.

N ieuw sgierig  geworden?
Kom gerust eens langs om te kijken of bel om 
een afspraak te m aken met Rosa, M arleen of 
Wim.

Aangezien het alweer enige tijd geleden is, dat 
we een stukje in de Buurtkrant hebben geschre- 
ven, willen we graag ieders geheugen wat 
opfrissen en hier wat algemene informatie over 
Het Huis geven.

Wat is  Het Huis?
H et Huis is een buurtinstelling voor jeugdhulp- 
verlening. H et is in principe bestemd voor alle 
kinderen (en hun ouders) van nul to t zestien 
jaar uit de spaarndam m er- en Z eeheldenbuurt.

Wat zijn de doelstellingen  van  
Het Huis?
H et Huis is bedoeld voor kinderen en ouders, 
die voor een (korte) tijd geholpen m oeten 
worden om sociale problem en of praktische 
zaken op te lossen. Wij proberen dusdanig 
preventief te w erken, dat een uithuisplaatsing 
van kinderen voorkom en kan w orden. Om dat 
te bereiken kan het nodig zijn, dat een kind hier 
een tijdje kom t logeren, zodat alle betrokkenen 
uit een gezin bijvoorbeeld de gelegenheid 
krijgen om op adem te komen.
K inderen kunnen ook alleen overdag hier 
terecht. Als dat nodig is, kunnen ze ook blijven 
eten. Soms m oet een m oeder in een ziekenhuis 
worden opgenom en en is er niem and om voor 
de kinderen te zorgen.

2



WIJKRAAD
VERSLAG WIJKRAAD 
d.d.16 FEBRUARI
V oor deze vergadering van de w ijkraad was de €oO dinator van de am btelijke projektgroep 
uitgenodigd om toe te liehten hoe het stond met het w erkrpogram m a 989 ع ل98ل  van de 
projektgroep. In dit w erkprogram m a, dat te besehouwen is als een kontrakt tussen de 
gem eente en de buurt, w ordt nauwkeurig aangegeven welke werkzaam heden door de 
projektgroep in die bepaalde periode verrieht zullen worden.
D oor diverse oorzaken, onder andere eapaeiteitsgebrek, is dit w erkprogram m a nog steeds 
niet klaar. G ezien eehter het belang van dit w erkprogram m a voor de buurt, heeft de 
w ijkraad grote m oeite erm ee dat dit nog steeds niet af is. V andaar ook dat afgesproken is 
dat de w ijkraad zieh nader zal beraden of zij het nog wel langer gewenst vindt dat er een 
projektgroep is. Op een volgende vargadering van de w ijkraad zal hier ttader over 
doorgepraat w orden.
H et tweede belangrijke punt was de diskussie over het buurton tw ikelingsp lan . daarover 
heeft u in de vorige kran t een artïkel kunnen lezen. De wijkraad was van mening dat het 
belangrijk was dat vooraf duidelijk de wensen en prioriteiten door de buurt gesteld zouden 
worden. D aarom  is afgesproken dat deze wensenlijst door een aantal mensen voor de 
volgende w ijkraad voorbereid zal worden.
Tot slot zijn de budgetten voor dit jaa r van de w erkgroepen van het W ijkopbouw orgaan 
Spaarndam m er- en Z eeheldenbuurt vastgesteld.

Joger de Jong.

Volgende vergaderingen van de wijkraad: 20 april, 18 mei, 15 juni.؛ ء؟ءءءءئئةققتم

؟آ ؟ ؟أ؟ ؟ ؟ 9ة؟ ؟9

8 maart 1988



GER©MMEL, MET KOOPWONINGEN

De gem eenteraadscom m issie
Op 15 februari zou de raadscommissie voor 
stadsvernieuwing een besluit nem en over de 
koopwoningen. H et cws had spreektijd  aan- 
gevraagd om de bezw aren tegen de koopwonin- 
gen duidelijk te m aken. D oordat er teveel 
punten op de agenda stonden werd het betref- 
fende onderw erp uitgesteld, o p  1 m aart kwam 
de raadscommissie w eer bij elkaar, dit keer in 
de verbouw de ?osthoornkerk . H et cws was 
ook w eer aanwezg, evenals een deel van de 
w oongroep. H et agendapunt kwam dit keer wel 
aan de orde, m aar een beslissing werd weer 
twee weken uitgesteld. H et w ordt weer behan- 
deld op 15 m aart als de raadscommissie de 
problem en rond alle koopw oningen in Am ster- 
dam bespreekt.

Koopwoningen boven 
de pa.rkeergara.ge
o p  het m om ent dat dit stukje w ordt geschreven 
(3 m aart) ligt de claim voor koopw oningen er 
nog steeds, en kan het ontw erpteam  niet 
verder. D it is een groot probleem  om dat de 
hele planning voor de nieuwbouw uit de hand 
dreigt te lopen. Om  uit deze impasse te komen 
wordt er hard gew erkt aan een konstruktie 
waarbij de koopw oningen boven de parkeerga- 
rage kom en. Als dit lukt betekent het dat het 
ontw erpteam  w eer verder kan, w ant dan krijgt 
de woongroep hun plek aan de Spitsbergen- 
straat.

Gesprek m et de wethouder
Zoals al gezegd valt het definitieve besluit over 
wel of geen koopw oningen aan de Nova Zem- 
bla- of Spitsbergenstraat waarschijnlijk op 15 
m aart. V oor die tijd  willen de buurtorganisaties 
in ieder geval het gesprek m et w ethouder Louis 
G enet hebben, dat had hij al veel eerder 
toegezegd. In dat gesprek m oeten dan goede 
afspraken w orden gem aakt over de gang van 
zaken bij dit p ro jek t, m aar ook voor eventueel 
later te bouwen koopw oningen in de spaarn- 
dam m er - of Z ee h e ld e n b u u rt.

Ytzen Tamm inga

T oew ijzingsregels voor 
koopwoningen
N .a.v. vragen en raadsadressen blijkt, dat ook 
bij am btenaren de toewijzingsregels, die in acht 
genom en m oeten worden voor nieuwbouw- 
koopwoningen, to t een prijs van /  180.000,- 
gebouwd of verkocht m et rijkssubsidie, niet 
bekend zijn.
Ik verzoek u daarom  kennis te nem en van 
bijgaande regeling, zoals die is opgenom en in 
de w oom uim teverordening 1988 en hier pro- 
jectontw ikkelaars en m akelaars bij opzet van 
gesubsidieerde koopw oningen-projecten op te 
wijzen.
G D H  heeft toewijzingsrecht van alle nieuw- 
bouwwoningen in de koopsteer die m et rijks- 
subsidie zijn gebouwd of worden verkocht tot 
een koopprijs van /  180.000,-.
D e volgorde bij toewijzing is voor woningen in 
de bestaande stad.
1. sv-urgenten uit de buurt;
2. bewoners uit de buurt met een inkom en van 

m inder dan ƒ 38.000,- bruto per jaa r die 
tenm inste 10 jaar zelfstandig in een oud- 
bouwwoning in de buurt wonen;

3. a. stadsvernieuwingsurgenten, overige 
b uu rten ؛
b. bewoners m et een inkom en m inder dat 
/  38.000,-, die een distributiewoning (wo- 
ning m et kale huur tussen /  150,- en /  475,- 
per m aand) leeg achterlaten;
c. overigen met een inkom en onder 
ƒ38.000 ,-;
d. overigen.

De volgorde bij toewijzing voor woningen 
bniten de bestaande stad.
١٠ sv-urgenten;
2. bewoners die distributeiwoning (woning met 

kale huur tussen /  150,- en /  475,- per 
m aand) achterlaten;

3. urgenten;
4. overigen.
V oor de precieze bepalingen verwijs ik naar de 
bijlage 5 en 6 van de W oonruim teverordening 
1988 die handelen over de toewijzingsregels van 
nieuwe woningen. Van belang is ook het recht 
op terugkeer van bew oners van voor de bou- 
wakte gesloopte woningen.
H oe en door wie de ,,aanm elders” voor een 
koopwoning in de rij worden gezet t.b .v . de 
toewijzing wordt door G D H  per project met 
verkoper afgesproken. D eze G D H - 
werkzaam heden zijn voorlopig nog gratis.

E ind 1988 is het ontw erpteam  gestart 
voor de nieuw te bouwen woningen op de hoek 
van de N ova Z em blastraat en de Spitsbergen- 
straat. O p deze plek kom en woningen, een 
w oongroep v o o ro u d e ren  en een parkeergara- 
ge. Van de 70 woningen m oeten er van het 
gem eentebestuur ineens 14 als koopwoningen 
w orden gebouwd. H et hele ontw erpteam  is hier 
tegen, en doet er alles aan om de bouw van 
koopw oningen op deze plek te verhinderen.

Zoutkeetsgraeht
O ngeveer een jaa r geleden speelde het pro- 
bleem van te bouwen koopw oningen ook al in 
de buurt, toen ging het om de Zoutkeetsgracht. 
V olkom en onverwachts kreeg de buurt te horen 
dat daar koopw oningen m oesten kom en, o p  
een vergadering m et de buurt heeft w ethouder 
Louis G enet deze claim voor koopwoningen 
gehandhaafd. W el heeft hij toen toegezegd dat 
hij de buurt niet m eer zou overvallen m et 
koopw oningen, m aar dat hij daarover eerst zou 
kom en overleggen.

Nova Zem blastraat 
Spitsbergenstraat
H et nieuw te bouwen blok op de hoek Nova 
Z e m b la tr ^ - ^ i t s b e r g e n s tr a a t  is de laatste 
nieuwbouw op het oude industrieterrein. V oor 
dit hele gebied ligt al ja ren  vast dat er woning- 
w etwoningen kom en. Bij de start van het 
ontw erpteam  bleek ineens dat de w ethouder 
vindt dat op deze laatste plek in dit gebied ook 
14 koopw oningen m oeten worden gebouwd. 
De eerder gedane toezegging van de w ethouder 
om eerst m et de buurt te kom en praten  is hij 
daarm ee niet nagekom en. H et ontw erpteam  
werd opgezadeld met het probleem  van de 
koopw oningen. Iedereen was hier tegen, inclu- 
sief de am btenaren en de woningbouwvereni- 
ging. E r is dan ook van alles geprobeerd om de 
koopw oningen op een andere plek te krijgen. 
D it is echter niet gelukt.

Woongroep voor ouderen aan  
de Spitsbergenstraat
O ndanks het probleem  rond de koopwoningen 
ging het ontw erpteam  gewoon verder. Een 
belangrijke partij daarbij was de woongroep 
voor ouderen D .W .S: Al in een vroeg stadium 
had deze groep gekozen om aan de Spitsber- 
genstraat te willen gaan wonen. Toen de 
plannen daarvoor konkreter w erden bleek in- 
eens dat op diezelfde plek de koopwoningen 
m oesten kom en. Volgens het G em eentelijk 
G rondbedrijf was dat de enig mogelijke plek. 
D e reden daarvoor was dat ze anders boven de 
te bouw en parkeergarage zullen kom en, wat 
problem en geeft m et het uitgeven van de grond 
onder de koopw oningen. D e woongroep moest 
dus w ijken voor de koopw oningen, m aar dat 
w eigerden ze.

Ontwerpteam stagneert
D oor dit probleem  in het ontw erpteam  kon 
m en niet verder. De w oongroep wilde niet op 
een andere plek, en er m oest dus eerst een 
oplossing voor de koopw oningen kom en. H ier- 
bij was het w achten op een uitspraak van de 
raadscomm issie voor de stadsvernieuwing. Te- 
gelijkertijd w erd gezocht naar mogelijke oplos- 
singen voor de koopw oningen boven de par- 
keergarage.

srece?tte؛ ،Afsche 

]AN VAN HOUT
(ambtenaar 

van de GDH) 
vrijdagmiddag 

31 maart
15.00-17.00 uur 

Bar Polanentheater 
174 Polanenstraat

WONEN IN SPAARNDAN 
BERICHTEN VAN HET 
HUURDERSFRONT

Eerste w oning O ostzaanstraat 
g'eïsoteerd

vinden dit eigenlijk een veel betere  oplossing. 
De bew oners w orden over deze verandering 
nog door D e D ageraad ingelicht.

foto: A. M.

JARENLANGE KLACHTEN 
DOOR DE DAGERAAD NU 
A A N G E P A K T

A chtergevel
E r m oest in de proefwoning nog een kozijn 
geplaatst w orden, nam elijk het kozijn in de 
keuken. D at kozijn in de achtergevel heeft bij 
het vervangen wel voor voor een probleem  
gezorgd. H et was al jaren  bekend dat onze 
achtergevel veel scheuren vertoonde, juist bo- 
ven die keukenkozijnen. W e hebben dit al 
jaren  terug bij W BV De D ageraad gemeld 
m aar er werd niets aan gedaan. We hebben 
deze klacht al enkele jaren  op het bezwaar- 
schrift aan de huurcom missie gemeld; ook dat 
heeft niet gebaat, de huurverhoging ging wel 
door en de gevel werd niet hersteld. D aarom  
zijn we als bewonerscom missie er niet door 
verrast dat m et het weghalen van het oude 
kozijn een aantal steenlagen ter breedte van het 
kozijn naar beneden bij de benedenburen in de 
tuin is gevallen. G elukkig is het bijzonder goed 

In h^t decem bernum m er van deze buurtkrant afgelopen, al is de bew oonster van het bene- 
werd ؛٥٠٢  de bewonerscom missie gemeld Ein- denhuis erg geschrokken 
de tocht O o s tz a a n s tra a t” س .

We zijn nu w eer enkele m aanden verder en er is 
inderdaad w eer wat m eer te verm elden. W at is 
er verder gebeurd?
De bew oners hebben hun keus bepaald aan de 
hand van tekeningen van woningbouwvereni- 
ging D e D ageraad. D e tekeningen lieten zowel 
de oude als de nieuwe situatie zien. O ver het 
algem een is het plan erg positief '
dat bleek uit de teruggestuurde form ulieren:
م98 /̀  van de bew oners stem de in. D ie uitslag 

٠ betekent dat het isolatieplan definitief doorgaat 
en dat de oude kozijnen in z ’n geheel worden 
weggehaald en dat daar kunststof kozijnen in 
de ram en en deuren m et dubbelglas voor 
terugkom en. D e ram en w orden draaikiepra- 
men. De bew oners hebben de inform atie gekre- 
gen dat het project eind februari zou starten.
O ndertussen is dat wel een andere datum 
geworden. W el is half februari de eerste proef- 
woning voorzien van nieuwe kozijnen en 
ram en. D at is bij de familie D erksem a op 
num m er 151 één hoog. Zij hadden zich bereid 
verklaard om hun woning als proefwoning ter 
beschikking te stellen. H et was een heugelijke 
dag zowel voor de bew oners als de bewoners- 
commissie; we hebben er tenslotte heel veel 
voor m oeten doen en er is bijzonder veel tijd en 
geld aan besteed, zowel door het C .W .S. als de 
bew onerscom m issie . O ok de andere bew oners D e bewonerscom missie heeft daarna een brief 
w aren erg positief over hoe de voorkant er uit verstuurd naar de directie en het bestuur van 
kom t te zien. D e kleine raam pjes zijn vervan- D e D ageraad w aarin zij vraagt hoe we nu 
g n  door v e e lg o te re  ram en, die gem akkelijker verder gaan. D e D ageraad heeft ons meege- 
zijn te openen; door dat het draai-kiep ram en deeld dat door het afbrokkelen van de achter- 
zijn kan er gem akkelijker geventileerd w orden, gevel er geen vertraging ontstaat. Wel is onder- 
de zijn z e l ^  l a ^ e n  en n ^ u u riijk  zijn tussen bekend gew orden dat het 6 to t 8 weken
de ram en zo goed als tochtvrij. V oor de mensen duurt voor de kunststof kozijnen geleverd 
die beneden w onen is het erg prettig dat er kunnen worden. In die tussentijd ligt het in de 
goede veilige sloten op de ram en zitten. bedoeling de achtergevel te doen herstellen. E r
A n  de a ta e rz ijd e  werd het grote kozijn in de kom t een algehele inspectie van de achtergevel 
huiskam er m et de dubbele deuren vervangen, om te we ا en te kom en wat de omvang van het 
E r was m et de bew oners afgesproken dat er werk gaat w orden. D e bedoeling is waar nodig 
weer dubbele deuren terug zouden kom en. In boven de keukenkozijnen lateien te plaatsen en 
de proefwoning is er echter één grote brede de scheuren te verhelpen. O ok is afgesproken 
deur geplaatst en de bew oners en vele anderen d a  d ^ w o n e r s  v n  de laatste ontwikkelingen

op de hoogte gesteld w orden, zo dat het werk 
niet eind februari van start gaat, m aar twee 
m aanden later. H et voordeel daarvan is dat de 
w eersom standigheden dan beter zijn.
De overlast is in de proefwoning erg meegeval- 
len, terwijl het toch een hele ingreep is. E r 
werd netjes gew erkt. We hopen dat de overlast 
van het herstellen van de achtergevel ook 
beperkt blijft. V erder zal alles m et een beetje 
goede wil van de bew oners wel lukken. Ik ben 
blij als de bew oners van de benedenhuizen 
w eer veilig van huis en tuin kunnen genieten en 
ik hoop tenslotte dat alles goed zal verlopen en 
laat het m aar gauw mei w orden.

A ndré M astbroek
voorzitter van de bewonerscom missie Oost- 
zaan straa t

foto: A. M.



houtmanstraat 2 

1013 MN amsterdam 

telefoon:247589

BDUBTHDIS DE PIRAAT

BUURTHUIS VERZET
hembrugstraat 156 

1013 xc amsterdam 

telefoon:840124

Het Internationaal Ontmoetingscentrum Am- 
sterdam organiseert samen m et Buurthuis Ver- 
zet de volgende kursussen: 
vanaf و april
Theater en Folklore (voor kinderen en volwas- 
senen)
Tijd: woensdagmiddag van 14.30-16.30 uur 
Kosten: 10 lessen ƒ 40,- 
Fotografie/video
Tijd: donderdagavond van 20.00-22.00 uur 
Kosten: 10 lessen ƒ 40,-
El Centro de Eneuentro Internacional Amster-
dam organiza con el Centro de Barrio ,,Verzet”
los siguientes cursos:
desde el 5de ahril
Teatro y Folklor (ninos y adultos)
Dia: miercoles 14.30-16-30 
Costos: 10 lecciones /  40,- 
Fotografia y video 
Dia: jueves 20.00-22.00 
Costos 10 lecciones /  40,- 
Inscripiones:
Centro de barrio ,,V erzet”
H em brugstraat 156 
1013 XC Amsterdam 
Tel. 840124 
Inschreven:
Buurthuis V erzet 
H em brugstraat 156 
1013 XC A m sterdam  
Tel. 840124

Februaristaking  
H erdenking 1989
Buurtbew oners, winkeliers, dienstverleners en 
mensen die per giro geld hebben overgem aakt 

naar het comité Februaristaking 1941.
£ ٢ is opgehaald op de steunlijsten /  860.- daar 
is /  80.- van afgegaan om een bloem stuk bij de - 
D okw erker neer te leggen.
D e rest van het geld is naar het comité 
overgem aakt.
Wij willen een iedereen die gesteund heeft 
hartelijk bedanken en to t volgend jaar.
Namens het comité Februaristaking spaarn- 
r iam m erbuurt.

Tevens wil ik even melden dat ik per ongeluk 
een goudkleurige pen heb m eegenom en van 
iem and tijdens het werken met de lijsten. M ijn 
excuus daarvoor. Wie hem mist kan hem bij mij 
terug halen: Mien v.d. M ijden-Sm an, Nova 
Z em blastraat 562 huis.

Schrijfavond Amnesty
D e Amnesty-groep S t^ s lie d e n b u u r t organi- 
seert maandag 3 april a.s. een schrijfavond in 
de bibliotheek van L im burgstirum straat 133. 
A anvangstijd 19.00 uur.
Voor verdere informatie over de schrijfavond 
kunt u bellen 257275.
G aarne tot ziens op de schrijfavond.
A m nesty-groep
S taa ts lied en b u u rt

Agenda

5 april 13.00 to t 16.00 B ingo in B u u rth u is 

V erze t

Kosten ƒ 0,75

13 april Rom m elm arkt vanaf 14.00 in Buurt- 
huis D e Piraat

19 april 13.00 to t 16.00 B ingo in B uu rth u is  

V erze t
Kosten ƒ 0,75

SPORTBUURT-
WERK
W at is  d a t e ig en lijk
sportbuurtw erk  organiseert en stim uleert 
^ r t ^ t i v i t e i t e n  voor de buurtbew oners. D e 
sportbuurtw erkster in deze buurt organiseert 
veel aktiviteiten in het Bredius sportkom pleks 
en daarbuiten. Deze aktiviteiten staan open 
voor alle buurtbew oners en kosten m aar 3 . 
gulden per keer, zodat iedereen mee kan doen. 
V oor de jeugd zijn alle aktiviteiten zelfs gratis! 
De sportbuurtw erkster helpt ook mensen met 
hun sportwensen: zij geeft algemene ؛ïdviezen 
en wijst de weg in subsidieland en assisteert 
verenigingen m et raad en daad. O ok helpt zij 
het onderwijs door het opzetten van naschoolse 
ak tiv ite iten .

D e sportbuurtw erkster in deze buurt heet 
H ellen Velders en is te bereiken in de sporthal 
Z aanstraat 353. H aar telefoonnum m er is 
863922. V oor inform atie over het 
k tiv ite itenp rog ram m a kunt u ook de hal bellen 
onder num m er 847172.

Tuinen te huur!
N aast wonen en w erken, is tuinieren een unieke 
gelegenheid creatief bezig te zijn, of lekker te 
lu ieren .

-  Van je eigen stukje grond je eigen droom tuin 
maken.

-  H eerlijk van dichtbij m eem aken hoe alles 
kan groeien en bloeien.

-  Z odra de regen ophoudt, de tuin ingaan en 
het verse groen opsnuiven.

-  D e vogels van heel dichtbij kunnen zien en 
horen.

-  H eerlijke wandelingen op het tuinkom plex 
m aken, mensen tegen komen die nog goeie- 
dag zeggen.

-  V anuit het b en au w d e  stadsleven  binnen en- 
kele minuten op je tuin tot rust komen.

-  W aar een gezellig dagverblijf opstaat en 
leidingwater aanwezig is.

-  Samen met de andere verenigingsleden het 
komplex onderhouden.

Komt u eens kennism aken op ons Volkstuinen- 
komplex Z O N N £ H O £ K , aangesloten bij de 
Bond van Volkstuinders, Archangelweg 3 (bij 
sp a a rn d a m m e rd ijk  pom pstation). £ lke  zater- 
dag van 11.00 - 12.00 uur.
Wij tuinieren al... u binnenkort ook? 
c. E. V. Vliet B russel

foto: Ton Omloo

BEWEGING
Beste mensen, de lente staat w eer voor de deur. 
H et wordt tijd dat wij weer in aktie kom en. 
Nog even en wij gaan zwemmen. Toch wel leuk 
als je  zwempak of -broek goed staat nietwaar? 
Wil je een beetje, body krijgen dan is het nog 
niet te laat. Kom naar één of m eer van onze 
wekelijkse aktiviteiten. Ik raad u aan te kiezen 
voor konditietrainingen of de fitness-instuif.

PROGRAMMA 
BREDIUS 1989
M aandag: 16.00-18.00 uur

19.00-20.30 uur 
20.30-22.00 uur
22.00-23.00

Jeugdtennis (Scholen) 

E x-H artpatiënten (Konditie) 
K onditie tra in ing  (Volwassenen) 
B adm in ton

Dinsdag: 09.30-12.00 uur 
14.20-15.30 uur
15.30-17.00 uur 
18.00-23.00 uur

Tennis (volwassenen)
Turks/M arokkaans project (D am es Konditie) 
O udere Jeugd (13 jaar en ouder)
Keep Fit/Fitness (Volwassenen)

W oensdag: 10.00-12.00 uur
13.30-16.00 uur
16.30-18.00 uur
21.00-23.00 uur

Racketinstuif (Volwassenen) 
Jeugdinstuif (4 t/m 12 jaar) 
Jeugdtennis (Scholen)
Tennis (Volwassenen)

D onderdag: 10.00-11.00 uur
11.00-12.00 uur
14.30-15.30 uur
15.30-17.00 uur

Konditie-training (Volwassenen) 
ex-H artpatiënten (Konditie) 
Racketinstuif (Volwassenen) 
O udere Jeugd (13 jaar en ouder)

Vrijdag 19.00-20.30 uur K onditie-training + Instuif (Volwassenen)

Z aterdag 10.00-12.00 uur Jeugdinstuif (4 t/m 12 jaar)

Zondag: 10.00-12.00 uur Chinese spo rt

V erder wil ik u erop atten t m aken dat er in 
A spekt een w aardebon staat die het recht geeft 
op deelnam e aan één van de aktiviteiten. o p  
deze bon kunt u iem and anders m eenem en, de 
kosten voor twee personen zijn dan slechts 
ƒ 3 .- .

Bij deze wil ik ook al even vooruit lopen op de zomer-aktiviteiten. 
Ma: Jeugdtennis (Zaandammerplein) 16-18 uur.
Konditietraining (Brediusbad) 19-21.30 uur.
Di: Volw. Tennis (Zaandammerplein) 10-12 uur.
Do: Fitness + Zwemmen (Brediusbad) 10-12 uur.
Dit geldt voor de maanden mei en juni.

H eeft u verder nog ideeën of wensen voor het 
w interseizoen, m aak deze dan kenbaar vóór 15 
april bij: H ellen V elders, Z aanstraat 353, tel.
863922 of 847172.

T ot ziens, uw sportbuurtw erkster Hellen.
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DEINING RONDOM SHELLFREEDOM!

Shell
Shell u it Zuid-Afrika
Eind vorig jaa r werd het plan gelanceerd voor 
het organiseren van een aktie tegen apartheid 
in het voorjaar van 1989. C entraal in de 
voorjaarsplannen staat het Shell researeh kom- 
plex in A m sterdam -N . D it kom plex is betrok- 
ken bij de ondersteuning van de Shell-vestigin- 
gen in Z uid-A frika. H et plan is een drie dagen 
durende spektakel-aktie te organiseren. Een 
kom binatie van theater, muzikale omsingeling, 
dem onstratie en tijdelijke blokkades. Boven- 
dien zullen er in m eerdere zalen in de stad 
inform erende aktiviteiten plaatsvinden. D e eis 
die aan de dagen w ordt verbonden is dat Shell 
zich terugtrekt uit Z uid-A frika.

O ndersteuning
De door het kom itee ‘Shell uit Z uid-A frika’ 
opgezette aktie krijgt een steeds b redere onder- 
steuning. D iverse an ti-a^ rth e id sg ro ep en  zoals 
K ZA  en A A B N , politieke partijen  en diverse 
vakbondsgroepen verklaarden het initiatief te 
ondersteunen. H onderdvijftig kritische basis- 
gemeenten riepen de aktie uit tot teken van 
hoop. De ‘H ervorm de G em eente van Amster- 
dam ’ verklaarde onlangs haar achterban op te 
zullen roepen voor deelnam e aan de dagen. 
Fanfare’s, kraakgroepen, jongerenorganisaties, 
koren en theatergroepen zijn inm iddels bij het 
initiatief betrokken. E r is veel respons vanuit 
het land. In ongeveer 25 steden in N ederland 
zijn plaatselijke groepen (vaak samenwer- 
kingsverbanden) aktief.

De buurt
Inm iddels zijn er ook in de buurt een aantal 
mensen m et de aktiedriedaagse aan de slag 
gegaan. In de eerste plaats om te proberen 
zoveel mogelijk m ensen te betrekken of op een 
of andere ١١١٢̂  deel te laten nemen aan de 

A3D (aktiedriedaagse).
E r zijn m ogelijkheden genoeg. H et organiseren 
van een inform atieavond, het ophangen va» 
spandoeken, het m aken van muurschilderin- 
gen, het verspreiden van stencils. H et fabrice- 
ren van een niets aan duidelijkheid overlatend 
kunstwerk, het luiden van de kerkklokken op 
een nader te bepalen tijdstip. Misschien zelfs 
het organiseren van aktiviteit op buurt-nivo om 
op de een of andere m anier de Shell dwars te 
zitten-

W anneer er m ensen zijn die zich willen laten 

inform eren, mee willen denken en/of doen, 
neem  dan kontakt op m et ‘het Staatskom itee 
Shell uit Z uid-A frika’ tel. 843304.

£ ٢ is bekend dat de Shell vri^evig was in het 
ondersteunen van Hitler-j'eugdgroepen. In 1 4 0 و  
voer een Engelse kanonneerboot het IJ op om 
Shell-olieopslagplaatsen in Amsterdam-N. 

te bombarderen. Tijdens de Tweede Wereldoor- 
log heeft de Shell zieh zeer twijfelaehtig opge- 
steld tegenover het Hitler-regime.
Waarom deze wenkbrauwenfronsende feiten? 
Omdat het begrijpelijk maakt waarom de dos- 

^siers over het handelen van de multinational 
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog kramp- 
achtig gesloten blijven. Bovendien is het mede de 
verklaring voor het beleid van Shell in Zuid- 
Afrika. Een onmenselijk beleid dat het verdient 
om, tijdens een aktiedriedaagse op 20 ,ول  en 21 
april, aan de kaak gesteld te worden.

Deportaties
Op zaterdag 25 februari j.1. werd door duizen- 
den mensen bij de D okw erker de Februari- 
staking van 1941 herdacht. E en herdenking van 
het verzet tegen de deportatie van de joodse 
bevolkingsgroep. B innen een andere situatie, 
m aar vanuit dezelfde rassenw aan, zijn de afge- 

lopen jaren  m iljoenen niet-blanke Zuidafrika- 
nen gedeporteerd  naar onherbergzam e en on- 
vruchtbare ‘thuislanden’ binnen Zuid-A frika. 
Zwarte Zuidafrikanen worden alleen binnen de 
blanke gebieden geaccepteerd voorzover zij, als 
onderbetaalde arbeiders, bijdragen tot de Zuid- 
afrikaanse econom ie. Vrouwen en k inderen  

blijven achter in de ‘thuislanden’ en in grote 
arm oede.
D e gçprezen én verguisde m ultinational Shell 
helpt niet alleen bij de instandhouding van het 
apartheidssysteem , m aar speelt daarin voor de 
Zuidafrikaanse regering een vitale rol. Daaron- 
der zijn tijdschriften en boeken volgeschreven. 
De uitspraak van Ds. A llan Boesak tijdens de 
grote n i - a ^ r th id s d e m o n s t r a t i e  op 11 juni 
1988 in A m sterdam , spreekt wat dat betreft 
voor zich:

“Ik heb gehoord dat Shell de kampioen is van de 
mensenrechten. Ik ben blij dat te horen, want wij 
zwarte Zuidafrikanen wisten dat niet. Het enige 
wat wij weten is dat alle militaire voertuigen 
gevuld met Shell-benzine de townships inrijden 
om onze mensen te terroriseren. . .”
Zowel in het verleden als in het heden heeft 
Shell zich klaarblijkelijk m eer laten leiden door 
de gevestigde m acht en de m ogelijkheden tot 
winst, dan door het geweten.

4اممربمم'/«نج

JONGERENKRANT 
TEGEN A PA R T H E ID

Donderdag 20 april: inforaatie-avond Odeon thea- 
ter, ©nder het motto ,,saneties nu, acties in b e d rijv e n  
tegen apartheid” , vanaf 19.30 uur.

N ieu w  Shell-a'C tiem aAeria'al
Bij het KZA is vanaf half maart veel nieuw materiaal 
verkrijgbaar voor de Shell-acties in april en mei.

1. aetieaffiehe, A2 formaat, met strook voor aankon- 
diging acties (gratisO
2. aetiekrant, 4 pagina’s, met aetuele informatie over 
de h ll-c am p a g n e  (gratis)
3. aetiesuggesties, herziene en geactualiseerde bro- 
chure ( /  2,50, excl. porto)
4 . a e t ie s tiek er , met tekst ,,apartheid, raeisme, boyeot 
Shell” ( /0 ,2 5 )
6 folder beldag, met telefoonnummers Shellvestigigen

7. g^oot affiehe beldag, met tekst ,,bel Shell uit 
Zuid-Afrika” (gratis, slechts enkele exemplaren per 
bestelling)
8. gotverbruikerspamflet, voor werknemers, KZA/ 
Voedingsbond FNV (gratisO

Je kunt dit materiaal telefonisch bestellen bij het 
KZA, of een bestelformulier opvragen met al het 
Shell-actiemateriaal, telefoon 020 - 270801.

nen echter zelf exem plaren aanvragen bij 

de A A B N , Lauriergracht 116, A m sterdam , tel. 
26 75 25.

Nam ens de Anti-Fascisme werkgroep,
Essa Reijm ers

Een compleet dorp
In 1977 schonk de regering van Tanzania het 
A N C een stuk land, Mazimbu: een oude 
sisalplantage in de buurt van M orogoro, zo’n 
tw eehonderd kilom eter ten oosten van D ar es 
Salaam. In 1978 startte de bouw van de 
Solomon Mahlangu Vrijheidsschool (Somafco). 
H et 25 vierkante kilom eter grote terrein is 
inmiddels uitgegroeid to t een com pleet dorp 
met tweeduizend inw oners.

Mazimbu: een dorp in Afrika zoals talloze 
andere, m aar ook uitdrukking van de vastbeslo- 
tenheid van een bevrijdingsbeweging.

Belangrijke tekens van soli- 
dariteit
N ederland heeft een speciale band met Mazim- 
bu. De A nti-A partheids Beweging N ederland 
(A A B N ) steunde de start m et de campagne 
,,O nderw ijs tegen A partheid” . Zij koppelde 
inform atie over apartheid aan acties voor de 
school. In de loop der jaren  heeft de A A B N  al 
heel wat containers m et hulpgoederen naar 
M azimbu verscheept. Veel daarvan, lesboeken, 
kopieerm achines, schoolbanken, potloden, 
noem m aar op, was bestem d voor de middelba- 
re school. M aar ook andere spullen, waar het 
ANC om, verzocht vonden hun weg naar Ma- 
zimbu. Een gem eenschap waarin honderden 
mensen samen wonen en w erken heeft van alles 
nodig. G ereedschap, m uziekinstrum enten, 
sportartikelen, papier, medicijnen: je  kunt het 
zo gek niet bedenken of het kom t van pas.

Een heel ziekenhuis
De A A B N  is niet de enige organisatie in 
N ederland die deze A NC-gem eenschap onder- 
steunt. H et Medisch Komité Angola financier- 
de er een heel ziekenhuis (A N C-H olland Soli- 
darity H ospital), het Komité Zuidelijk Afrika 
richtte er de textielwerkplaats in, en de NOVIB 
financierde deels de bouw van studentenonder- 
komens. Ook de N ederlandse regering gaf 
hulp. Belangrijkere tekens van internationale 
solidariteit zijn misschien nog wel de vele 
scholen, leerkrachten en vooral ook leerlingen 
in N ederland die zich voor Somafco, en dus 
voor de bevrijding van Zuid-A frika inzetten. 
Een bijzondere vorm van betrokkenheid is de 
uitzending van vrijwilligers via de Stichting 
N ederlandse Vrijwilligers (SNV). In 1980 ves- 
tigden Willem van H arderw ijk (m anager bouw- 
activiteiten) en Fieke V erm eulen (werkzaam op 
de kleuterschool) zich in Mazimbu. Julia Jacob- 
ze, studente op de Landbouwhogeschool Wage- 
ningen, kwam er voor een werkstage. Zij werkt 
er nog steeds, nu op een SNV-contract, als 
landbouw -docente aan de m iddelbare school. 
In 1982 vroegen het A N C, de A A B N  en de 
SNV lee rk rach ten  om naar M azimbu te ver- 
trekken. D aardoor zijn er nog vijf N ederian- 
ders bijgekom en. W ilma Schavemaker, ?e te r 
K noope en A ndré Bongers geven les op Somaf- 
co, Bing M üller is hoofd van de elektriciteits- 
ploeg en G ea M ulder w erkt als secretaresse op 
de boerderij. Misschien dat in 1985 opnieuw 
SNV’ers naar M azimbu v e rtrek k en .

Een boekje open over Mazimbu
D it is een gezam enlijke uitgave van de Anti- 
A parheids Beweging N ederland (A A B N ) en de 
Stichting N ederlandse Vrijwilligers (SNV). Bei- 
de organisatie steunen de strijd van de Zuidafri- 
kaanse bevolking ؛egen het apartheidsregim e. 
Sinds anderhalf jaa r werken acht SNV- 
vrijwilligers in het opleidingskamp ,,M azim bu” 
van de Zuidafrikaanse bevrijdingsbeweging 
A NC (African N ational Congress). D it boekje 
probeert een beeld te geven van de omstandig- 
heden daar. Een eerlijk beeld, waarbij ook alle 
m oeilijkheden ter sprake kom en. Wie gewend 
is aan projectbeschrijvingen m et opsm uk, valt 
het daarom  misschien koud op het lijf. M aar de 
grondtoon is positief. M azimbu staat in het 
klein model voor de problem en die het ANC 
later in een bevrijd Zuid-A frika zal m oeten 
klaren. O ndanks, nee, dank zij, alle hindernis- 
sen kan het ANC zich nu daarop voorbereiden. 
Mazimbu: een kweekvijver voor toekom stig 
kader, en een proeftuin voor zelfbestuur.

D it jaar is het tien jaar geleden dat in Tanzania 
de Solomon M ahlangu Vrijheidsschool (Somaf- 
co) van start ging. D eze school is onderdeel van 
het opleidingskamp van de Zuidafrikaanse be- 
vrijdingsbeweging A NC in M azimbu. M azimbu 
w ordt wel ,,de proeftuin voor een vrij en 
niet-racistisch Zuid-A frika” genoem d. H ier 
krijgen Zuid-A frikanen die hun land hebben 
m oeten verlaten de kans goed m iddelbaar 
onderwijs te volgen, iets dat binnen het apart- 
heidssysteem in hun eigen land niet mogelijk is. 
Ze krijgen er les in vakken als Engels, aard- 
rijkskunde, w iskunde, m a ^ c h a p p ijle e r  en öok 
een speciaal ANC-vak: geschiedenis van de 
strijd. D e school p robeert een evenwicht te 
vinden tussen hoofd- en handarbeid, om er zo 
voor te zorgen dat mensen in verschillende 
beroepen niet op elkaar neer kijken. De stu- 
denten onderhouden bijvoorbeeld zelf het ter- 
rein en bedrijven land- en tuinbouw. Diverse 
Nederlandse organisaties steunen het werk in 
Mazimbu.

مب فإ8فءرء

H et tienjarig bestaan van de Somafco is één van 
de onderw erpen die centraal staan in de specia- 
le jongerenkrant die de A nti-A partheids Bewe- 
ging N ederland (A A BN ) in april uitbrengt. 
Freedom ! is de titel van de krant, die bestem d is 
voor jongeren vanaf 12 jaar. D oel van de krant 
is jongeren in N ederland aan te zetten to t het 
organiseren van allerlei acties tegen de apart- 
heid in Zuid-A frika. H et is immers heel belang- 
rijk dat de druk op het apartheidsregim e vanuit 
het buitenland steeds groter wordt. O ok jonge- 
ren in N ederland kunnen hieraan een bijdrage 
leveren. Jongeren hier worden opgeroepen to t 
solidariteit m et Zuidafrikaanse leeftijdsgenoten 
in hun strijd voor een niet-racistisch en 
rechtvaardig Zuid-A frika. N aast informatie 
over bestaande acties zal Freedom ! daarom  tips 
geven en ideeën aandragen over hoe jongeren 
zelf mee kunnen helpen de apartheid te bestrij-

V erder zal in de krant ook aandacht besteed 
worden aan het werk van Radio Freedom , 
w aarm ee we in onze buurt al eerder kennis 
hebben kunnen maken. Afgelopen decem ber 
vond er in de Bogt nog een avond plaats w aarop 
buurtbew oners via opnam en voor R adio Free- 
dom een groet konden brengen aan de mensen 
in A lexandra.
D e A nti-A partheids Beweging N ederland zal 
de Freedom !-krant in eerste instantie via scho- 
len verspreiden onder jongeren. Jongerenorga- 
nisaties m aar ook andere geïnteresseerden kun-
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TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur: ل . Eerdhuyzen, dinsdag van half 2 tot half 4, tol. 3 6 6 8 و ه  

Secretariaat G. H. Lasschuit, ٧ . ̂eemskerkstraat 12, tel. 254664 
Spreekuur en vergaderadres: ’t Turfschip, Roggeveenstraat 12

w oningbedrijf haar plannen ٧٠٠٢ de toekom st 
uiteen zal zetten , iedereen die wil kom en is om 
half twee welkom, weer in het W ijkopbouwor- 

gaan. B ew o n ersk o m itee

A fslu iting B arentszstraat 
182-214 en 211-227
N et als op het komplex Bokkinghangen was het 
de bedoeling om de woningen in de Barentsz- 
straat ٨٢. 182-214 en aan de oneven zijde 
211-227 afslu itb aar te m aken. O ok voor hen 
golden dezelfde problem en m et de open portie- 
ken. Dit heeft eehter even geduurd vanwege 
een aantal problem en. De voornaam ste vertra- 
ging van de uitvoering van de w erkzaam heden 
zit hem in de 1ste levering van de postkast؟ ïï. 
Inmiddels hebben de bewoners een brief gekre- 
gen van Eigen H aard/L abor dat men in de week 
van 13 t/m 19 m aart (week 11) m et de afsluiting 
gaat beginnen. De portieken in het komplex 
worden dan afsluitbaar gem aakt en er worden 
brievenbussen en bellentableaux aangebraeht.

A K Z

Aan de bewoners van het 
Zaandammerplein
V rijdag 2 feb. j.1. werd een vergadering gehou- 
den in het w ijkopbouw orgaan S ?A /Z E E  over 
de graffity overlast op het plein en over 
vervuiling in het algem een. Aanwezig waren 
vertegenwoordigers van bew oners, het woning- 
bedrijf, projektgroep v ^ ^ i r o e - p r e v e n t ie ,  de 
politie en St. B eheer Spa/Zeebuurt. Iedereen 
was het er over eens dat er nodig wat aan 
gedaan m oet worden.
Als m eest w erkzame oplossing werd een goede 
sociale kontrole voorgesteld. H et woningbe- 
drijf zal binnenkort overgaan to t sehoonm aak, 
als dit gedaan is vindt het bedrijf dat ze niet 
m eer alleen aanspreekbaar is voor deze werk- 
zaam heden.
In sam enwerking met politie, de groep vanda- 
lism e-preventie en bew oners zal er dan voor 
gezorgd m oeten worden dat de daders aanspra- 
kelijk w orden gesteld.
O p 6 april volgt nog een vergadering waarin het

B egeleid wonen

Al geruime tijd zijn wij, mevr. Z iepzeerder, 
mevr. K roonsberg, mevr. Spijkers, mevr. Sehat 
en mevr. Van Raalte bezig plannen te ontwikke- 
len voor een nieuwe vorm van zorgverlening. 
Deze zorgverlening heet: Begeleid W onen.
Wij werken nu hard aan een ,,d raaiboek” , 
waarin zal kom en te staan wat door wie en 
w anneer m oet worden gedaan. De uitgave van 
dit inform atiebulletin is een onderdeel van het 
draaiboek. Via dit bulletin willen we u maan- 
delijks op de hoogte brengen van de stand van 
zaken van de realisering van onze plannen.

W at is ,,Begeleid W onen” ?
W e hebben een plan ontwikkeld om drie 
,,w oningen” m et elk vijf of zes kam ers te 
bouwen in de linkervleugel van de begane 
grond waar thans o.a. de afdeling G roepsver- 
zorging is gevestigd. H et is de bedoeling, dat op 
iedere kam er een oudere kom t te w onen, die 
wij gedurende de gehele dag zorg kunnen 
bieden, die zij nodig hebben om zo zelfstandig 
mogelijk de dag door te kunnen brengen. D e 
zorg is bestem d voor ouderen, die behoefte 
hebben aan deze intensieve begeleiding.
In overleg m et de toekom stige bew oner, diens 
familie, de CAO B en de G G G D  willen wij 
bepalen welke ouderen in aanm erking to rnen  
voor deze vorm van zorgverlening.

H oe ver staat het m et de piannen?
In de herfst van het vorige jaa r hoopten we 1 
m aart 1989 te kunnen starten m et de verhou- 
wing; het wordt zeker later! In m aart zullen wij 
naar verwaehting de gesprekken met het ge- 
m eentebestuur over de zorgverlening aftonden. 
Intussen past ?atrim onium , de eigenaar van ons 
gebouw, de bouwsehetsen aan. Z odra we over- 
eenstemm ing m et het Stadhuis hebben bereikt, 
kunnen de sehetsen verder worden uitgewerkt. 
Wij zullen alle belanghebbenden bij die uitwer- 
king betrekken.

Z odra bekend is, w anneer er gestart kan 
worden m et de verbouwing, geven we u dat 
door; zonodig m et een tussentijds inform atie- 
bulletin!

H eeft u nog vragen?
V olgende m aand hoort u m eer van ons. W ilt u 
intussen iets w eten, vraag het aan een van de 
bovenstaande personen! u kunt Uw vragen ook 
schriftelijk stellen. Wij zullen dan in het volgen- 
de inform atiebulletin antw oord geven.

De Bogt/Westerbeer,
Polanenstraat 6, 1013 v w  Amsterdam.

Alarm ering thuiszorg  
Amsterdam
De A larm ering start in februari voor deze 
buurt. Ik zal u uitleggen wat A larm ering 
Thuiszorg is, voor wie het is, wat de kosten zijn 
en hoe u het aan kunt vragen.

Waarom en voor wie?
Alarm ering Thuiszorg is bedoeld om een opna- 
me in een ziekenhuis, verpleeghuis of andere 
instelling te voorkom en. H et is bedoeld voor 
mensen die liehamelijk en/of soeiaal in zó’n 
slechte toestand verkeren, dat zij plotseling in 
een noodsituatie kunnen raken en dan zelfs de 
telefoon niet kunnen bereiken.

Hoe werkt ( م ل ع س ع ١ ه1ء ٠ ?
1. A anvragen

Iedereen kan A larm ering aanvragen.
2. W aar?

A dres: Keizersgracht 647, 1017 D T Am ster- 
dam. Telefoon: 22 98 22 (van 10.00 tot 17.00

3. Na de aanvraag kom t iem and van de Wijk- 
verpleging of Gezinszorg bij u langs om m et 
u te bespreken of u in aanm erking komt 
voor het alarmsysteem . Zij legt u uit hoe het 
alarm eruit ziet en hoe het precies werkt. 
Eén voorw aarde voor het alarm is een 
telefoonaansluiting. D e kosten voor het 
gebruik van het alarm  zijn afhankelijk van 
uw netto-inkom en en gezinssamenstelling en 
varieert van /  6,- to t /  21,- per maand.

Een voorbeeld
Een mevrouw van 88 jaar.
M evrouw  woont alleen en is slecht ter been. 
H aar kinderen wonen allemaal buiten de stad. 
Mevrouw wil haar buren niet lastig vallen, o p  
een dag valt mevrouw op de grond en is niet in 
staat om bij de telefoon te kom en. Gelukkig is 
ze aangesloten bij de A larm ering Thuiszorg. 
Om haar nek draagt ze een ketting met alarm. 
Ze drukt op de knop van het alarm . In een 
centrale wordt het alarmsignaal opgevangen. 
De centralist(e) vraagt mevrouw wat er aan de 
hand is. M evrouw geeft antw oord en de centra- 
list(e) gaat zorgen dat de juiste hulp naar 
mevrouw toe gaat om mevrouw te helpen.
Wilt u m eer w eten over het Sarm eringssys- 
tem m , dan kunt u kontakt opnem en met de 
W ijkverpleging: W esterpark 2, telefoon 
84 00 31 (m aandag t/m vrijdag van 13.00 tot 
14 .00uur).
V oor aanm eldingen:
A larm ering Thuiszorg
Keizersgracht 647
1017 D T  A m sterdam
Tel.: 22 98 22 (10.00 to t 17.00 uur)

Graffity-,,kunst” in onze buurt.

Werkgroep ‘V eiligheid en 
Preventie’
Een w erkgroep van het ouderenberaad, met de 
^ t o e n a a r  van het buro ,,V oorkom ing Misdrij- 
ven” van de politie.
De e n ^ ê t e  die in januari op het Z aanhof was 
verspreid, is verwerkt. H elaas was de respons te 
gering om de konklusies representatief te mo- 
gen noem en. H et ,,Sociaal N etw erk” zoals wij 
dat voor ogen hadden, zal dus nauwelijks 
gerealiseerd kunnen w orden.
Toch enige opvallende uitkom sten:
1. G rote problem en had iedereen m et de over- 

last door hondepoep, en bijna iedereen 
klaagde over de verlichting. Deze signalen 
zullen dan ook doorgegeven w orden aan de 
Stadsreiniging, en het G .E .B . zodat men er 
naar kan handelen.

2. U it de antw oorden bleek dat er toch vaker 
pogingen tot inbraak gedaan worden dan bij 
de politie bekend is; óók bij pogingen dus: 
altijd aangifte doen bij de politie.

3. D e m eeste antw oorden gaven er blijk van 
dat m en goed op de hoogte is van buurtakti- 
viteiten en -dienstverlening, m et name de 
inform atie uit de buurtkrant was bij de 
m eesten bekend.

A fgesproken werd om toch een vergadering 
met bewoners van het Zaanhof te regelen, 
zodat men nogmaals een kans heeft het hart te 
luchten. Berichten hierover volgen!

foto: R. Tamse

A ktiviteiten de Bogt Wes- 
terbeer April
Zondag 2, 9 en 23 april: Klaverjasdrive. Deel- 
name per keer; per persoon: /  1.-. A anvang 
13.30 uur to t 17.00 uur.
Zondag 16 april: Z ondgm iddagkonsert. 
65+ers uit de Spa/Zeebuurt: /  3.-.
K aarten te koop vanaf m aandag 10 april bij de 
receptie.
Iedere maandag: 14.00-16.00 uur: O uderen- 
soos, met o .a. kegelen, sjoelen en andere 
spelen.
Toegang gratis.
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De dochter van de 
tamboer-majoor

zich ٤١٠٠٢ hen te laten onroeren. M aar ook de 
oude Offenbach kom t geregeld om de hoek 
kijken: het verhaal geeft hem voldoende ruimte 
voor een aantal uiterst komische num m ers, die 
niet onderdoen voor de grappigste m om enten 
uit O rpheus in de O nderw ereld of La belle 
Hélène.
Misschien zijn er twee soorten operetteliefheb- 
bers: zij die ontroerd  willen w orden en zij die 
willen lachen. Als dat zo is, dat heeft Offenbach 
het in dit werk beide naar de zin gem aakt.

Traditie
Thalia gaat ook in deze produktie te werk 
volgens het beproefde recept. Enkele hoofdrol- 
len worden vervuld door aankom ende beroeps- 
krachten; deze keer zijn dat de mezzosopraan 
X andra M izée, voor het eerst bij Thalia, en de 
bariton Tom Sol, die men zich zal herinneren 
als Calchas in La belle H élène. D e overige 
rollen zijn in goede handen bij leden van de 
vereniging. H et werk wordt integraal uitge- 
voerd, er is dus niets aan veranderd, toege- 
voegd of uit weggelaten.
De vertaling is van G erard  K noppers, die 
e e rd e r  werken van G ilbert en Sullivan voor 
Thalia van N ederlandse teksten voorzag. Regie 
en muzikale leiding berusten bij Joop Fransen.

Zwaiiezang
D e dochter van de tam boer-m ajoor, Offen- 
bachs honderdste operette, ging in 1879 in 
?arijs in prem ière, een jaar voor de componist 
stierf-
Sinds de Frans-Duitse oorlog (1870) had Offen- 
bach weinig succes gehad. W ellicht was door de 
nederlaag de Fransen het lachen vergaan. O ok 
h e rin n e rd e  men zich Offenbachs D uitse af- 
komst: zijn vijanden gebruiken die tegen hem , 
wat hoogst onrechtvaardig was, want Offen- 
bach hield zielsveel van zijn tweede vaderland. 
Des te m eer voldoening zal het hem geschon- 
ken hebben, dat De dochter van de tam boer- 
m ajoor onm iddellijk groot succes had.

Elk w at w ils
H et werk is enigszins anders van karak ter dan 
de grote successen van voor 1870, waarin de 
componist onbekom m erd de spot dreef m et de 
politieke en m atsch ap p e lijk e  actualiteit. De 
ironie heeft plaats gem aakt voor een zekere 
mildheid: rom antiek en lyriek komen m eer aan 
bod. H et toneel wordt niet langer bevolkt door 
louter potsierlijke malloten: de figuren van het 
verhaal zijn geloofwaardig en m enselijk, het 
publiek krijgt de kans m et hen mee te leven en

KORTINGSBON أ
Voor lezers van de 

Buurtkrant voor ̂ arndam m er- 
en Zeeheldenbuurt.

op een voortelling v إ Bij inlevering van deze bon krijgt u ƒ2,50 ؛ n Tha

* Geldig voor twee plaatsen *

Opera- & Operettegezelschap

AMSTERDAMS PROMENADE ORKEST
vrijdag 7 april 1989 20.00 uur 
zaterdag 8 april 1989 20.00 ٧ ٧ ٢  

zondag 9 april 1989 14.00 uur (matinee)

THEATER MARCANTI
Jan van Galenstraat 6-10, Amsterdam 

Openbaar vervoer; bus 21, tram 3

RESERVEREN

THALIA-secretariaat, Postjeskade 93 hs, Tel. (020)123290 
AUB-ticketsï^p, Leidseplein 26, Tel. (020)2290 ل ل

Reserveringen 30 minuten ٧٠٠٢ aanvang afhalen aan de kassa 
NA AANVANG GEEN TOEGANG

vergadering van het AKZ in het 
Turfsehip, Roggeveenstraat 12 
vergadering van het dagelijks bestuur 
vergadering van de werkgr©ep IJ-as west 
Marokkaans spreekuur 
vergadering van het deelgebied 
overleg IJ-as west op het Stadhuis

Verseh^ningsdatum:

27 april 
25 mei 
22 juni

24 april 20.00 uur

25 april 20.00 uur
26 april 20.00 uur
27 april 14.00 ■16.00

20.00 uur

Inleverdata 
voor hinirtkrant:

11 april 
9  m e i  

6 juni

Wilt u dat uw aktiviteit ook vermeld wordt in dit overzieht. dan kan dat mits u uw 
gegevens tijdig doorgeeft aan de redaktie.
De redaktie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaves en/of het niet 
doorgaan van vergaderingen en bijeenkomsten. Wilt u het zeker weten bel dan 
even met de administratie van het wijkopbouworgaan tel. 829773.

evaluatie 8 maart viering 
BOR vergadering (over de openbare 
ruimte) op de Tasmanstraat 11-a 
vergadering van de Anti-Fascisme 
werkgroep
Marokkaans spreekuur 
vergadering van het cws 
op de S^arndammerstraat 143. 
inleverdatum kopy Buurtkrant en 
vergadering van de redaktie 
vergadering van de soeiaal-medisehe 
werkgroep
vergadering van het dagelijks bestuur 
van het wijkopbouworgaan 
Marokkaans spreekuur 
vergadering van de werkgroep 
buurtbeheer
vergadering van de soeiaal-medisehe 
werkgroep
Marokkaans spreekuur 

'Wijkraad

3 april 13.00 uur
4 april 20.30 uur

5 april 1 3 0 uur و.

6 april 14.00-6.00ل
20.00 uur

11 april 19.00 uur 

1 0 0 uur و.

20.00 uur

13 april 14.00-16.00
20.00 uur

18 april 1 0 0 uur و.

20 april 14.00-16.00
20.00 uur
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