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MAATSCHAPPELIJK 

WERKSTERS 

A. Morriën VERLATEN DE BUURT

zwevend en draaiend in het heelal. Afstanden 
zijn niets meer, we vliegen heen en weer in een 
paar uur, afstanden, afstanden; eommunicajie, 
communicatie allemaal teehniek. Volkeren, 
culturen worden door elkaar gehusteld. ?rinci- 
pes, idealen waar zijn zij? Ze zijn er nog! Houd 
je staande kameraad.

D e  p o l i t i e  ٤$  b e z i g

Weer de spaarndammerbuurt. Als we dit 
schrijven heeft de politie de daders van deze 
lafhartige aanranding nog niet. Trouwens elke 
aanranding is lafhartig. Een team van zeven 
man sterk is er mee bezig. Wij hopen dat ze 
spoedig worden opgespoord en berecht. Zijn de 
daders uit de buurt? Laten wij als buurtbewo- 
ners, als arbeiders, Nederlander of buitenlan- 
der, werkend of uitkeringsgerechtigd, ons 
hoofd koel houden. Gelijk die bewoners van 
vroeger, die zich organiseerden en eisen stelden 
en van de ,,moord-en brandbuurt” een buurt 
wisten te maken met goede woningen en goede 
voorzieningen. Waarbij zeker niet voorzien was 
dat door allerlei technische, wereldse/maat- 
schappelijke ontwikkelingen allerlei culturen 
en arbeidersmensen door elkaar werden ge- 
husseld. De toekomst? Keep it cool, keep it 
right•

eens ingegrepen en zat met een gebroken neus
— zou het echter weer doen. De ander wist het 

niet en weer een ander zei wat ze bij ons ook 
hadden gedaan: ,,Ik zou doorlopen, ik bemoei 
me er niet mee, daar is de politie voor.,,

W a s  v r o e g e r  a l l e s  b e t e r ?

Het Spaarndammerbuurter geruchtencircuit 
draaide volop. Waarbij veel naar voren kwam 
,,vroeger, vroeger, was alles beter en gebeurde 
zo iets niet. Wat wij ons afvragen, was 
vroeger nou alles zoveel beter? Moeten wij dan 
denken aan de veertiger, vijftiger of zestiger 
jaren? Inderdaad, misschien bemoeiden arbei- 
ders/buurtbewoners zich meer met het buurtge- 
beuren, was de onderlinge solidariteit groter — 
ook de armoede. En sprak men nog van 
internationale arbeiderssolidariteit. Er was po- 
litieke organisatie, vakbondstrijd, de socialisten 

n communisten waren in de ,,moord-en brand- 
buurt” (zo werd onze buurt toen wel genoemd) 
sterk en eisten namens die bewoners de rechten 
voor hen op. Dat was goed. Voor de rest zei 
een oude buurtbewoner tegen ons: ,,Breek me 
de bek niet open” .

N a a r  d e  m a a n  i n  

h e t  j a a r  2 0 0 0

Terug naar het jaar 1989 - we gaan naar de 
maan, letterlijk, in het jaar 2000. De wereld 
blijkt heel klein te zijn een stukje aardkloot

Op maandag 29 mei j.i. werden de bewoners in 
onze buurt opgeschrikt door berichten in de 
pers over een aanranding in de ?olanenstraat, 
die op zondagmiddag 28 mei om ± 15.00 uur 
had plaats gevonden. Op die middag was een 
jonge moeder met haar baby aangevallen en 
betast, onder bedreiging dat met haar baby iets 
zou gebeuren als zij dan niet toestond.

B e d r o e v e n d  e n  

t e l e u r s t e l l e n d

Een van de ergerlijke en nare — en onvoorstel- 
bare — berichten daarnaast was dat voorbijgan- 
gers dit houden hebben zien gebeuren en niet 
hadden ingegrepen. Het was en is allemaal 
bedroevend en teleurstellend dat zo iets in een 
arbeidersbuurt, waar we toch redelijk en tame- 
lijk vreedzaam naast en met elkaar wonen, kan 
gebeuren. Laten we dat voorop stellen.

W a t  z o u  u  d o e n ?

De pers, kranten, radio, televisie, kwam nu 
eens wel naar de buurt. De spaarndammer- 
buurt was - nog - geen wereldnieuws, wel 
landelijk nieuws.
Allerlei vraaggesprekken werden er gehouden. 
Op de radio en televisie was het onderwerp. In 
Amsterdam, in de Spaarndammerbuurt, in de 
Polanenstraat gebeurde dit en dat. Wat zou u 
doen als ٧ zo iets zag gebeuren? De een had al

Op 7 juli wordt aan de maatschappelijk werk- 
sters Katharina Kluyskens en AnneMieke 
Swart-Sprenger een receptie aangeboden. Dit 
vanwege het feit, dat zij per 1 juli a.s. de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt gaan veria- 
ten. Ze hebben allebei lang in de buurt ge- 
werkt. AnneMieke 13 jaar en Katharina 9 jaar. 
In deze periode hebben zij veel mensen in de 
buurt kunnen helpen. En gezien de reacties van 
véél cliënten ook met succes. Ook de koördina- 
tor van het team. Hans Zonneveld, zal het team 
— en in belangrijke mate de buurt -  verlaten.

H et vertrek van bovengenoemde personen 
heeft te maken met het besluit van de gemeente 
Amsterdam om de Spaarndammer- en Zeehel- 
denbuurt per 11 januari 1986 onderdeel te doen 
zijn van de regio Oud West en niet meer van 
regio centrum. De gemeente heeft de daadwer- 
kelijke realisering aanvankelijk uitgesteld to t 1 
januari 1989 en later tot 1 juli 1989. De 
gemeente vindt wel, dat het per laatst genoem- 
de datum nu wel echt moet gebeuren.

Hoe verder?
Regio Oud West krijgt per 1 juli 1989 de taak 
het maatschappelijk werk in de Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt te verzorgen. Toegezegd is 
dat er weer twee full-time maatschappelijk 
werksters in de spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt zullen komen, o p welke term ijn dat gaat 
gebeuren is op dit moment nog niet bekend. 
Het waarom hiervan is een lang verhaal, dat we 
u zullen besparen.

Spreekuren?
Getracht wordt in de vakantieperiode zoveel 
mogelijk de spreekuren te laten doorgaan. 
Voor de goede orde vermelden we hier nog 
even de spreekuurtijden:

Dinsdag van 9.00-10.00 uur inloopspreekuur, 
van 10.00-12.00 uur ̂ s^ aak sp reekuu r. Hier- 
voor dient u zich vooraf te melden؛
Vrijdag van 9.00-10.00 uur inloopspreekuur, 
van 10.00-12.00 uur ̂^ ra ak sp reekuu r. Hier- 
voor dient u zich vooraf te melden.

Spreekuur Bokkinghangen (Barentzplein) gaat 
tot nadere aankondiging niet door. In alle 
gevallen kunt u het beste eerst even bellen (tel.: 
842530).

W I N K E L I E R S V E R E N I C I N E  N I E I I W  L E V E N  I N G E B L A Z E N

De winkeliers uit de spaarndammer-en Zeehel- 
denbuurt hebben besloten zich weer te vereni- 
gen in een winkeliersvereniging.
Na een lange periode van weinig aktiviteiten 
hebben wij gekonstateerd dat het weer tijd 
wordt meer aan de weg te timmeren. Zowel om 
naar de overheid toe duidelijker onze belangen 
op tafel te leggen als naar de klanten toe te 
laten zien dat de winkels in de spaarndammer- 
buurt helemaal niet zo slecht zijn.
E r is nu een bestuur gekozen bestaande uit 
zeven winkeliers die zich tot taak hebben 
gesteld om op korte term ijn zich duidelijker te 
presenteren naar de klanten toe. u heeft zeker 
al enkele keren een advertentieblaadje in de 
bus gehad. Dit zal in de toekomst vaker 
gebeuren. De winkeliers die aangesloten zijn 
bij de vereniging zullen in de toekomst ook 
duidelijk herkenbaar zijn: er komt een duide- 
lijk vignet en een vlag. Dit vignet zal getekend 
worden door kinderen van de basisscholen. Op 
1 juli zal de winnaar bekendgemaakt worden 
om 15.00 uur bij de Bibliotheek. De winnaar 
zal een fiets aangeboden krijgen. 2de prijs is 
een fototoestel en de 3de prijs schilderbeno- 
digdheden.
Deze dag zullen in de Spaarndammerstraat 
allerlei aktiviteiten georganiseerd worden vanaf
11.00 tot 15.00 uur.
Ook in de toekomst zullen door de winkeliers 
regelmatig aktiviteiten georganiseerd worden.
Een tweede punt waar wij ons de komende tijd, 
samen met de gemeente en het wijkopbouwor- 
gaan mee bezig zullen houden, is te bekijken op 
welke wijze de Spaarndammerstraat als winkel- 
straat verbeterd kan worden. Er is een rapport 
gemaakt over de mogeijkheden en daaruit 
blijkt dat wanneer er een aantal maatregelen 
genomen worden, gekombineerd met de komst 
van 1300 nieuwe woningen in het Houthavenge- 
bied, de Spaarndammerstraat een heel goede 
winkelstraat kan worden.
Hebt u als bewoner wensen of ideeën dan 
zouden wij dat graag willen horen, u kunt uw
reakties afgeven^ijd^e s^ek^etaris v ân de winke- f f et frestuur van de winkeliersvereniging (van links naar rechts) E. Mark (secretaris) van Mark 
liersvereniging, Ed Mark, Spaarndammerstraat videofoto, s. Claassen van Saskia Haarmode, R. Steinberg (penningmeester) van Rabobank, B. 
123. Verlaan van Drogisterij Verlaan, E . Egthuijsen van EmieVs plantenhal, R. Middelberg (voorzitter)

Ed Mark van Behang Halve Prijs, D. Thonhauser van autorijschool Thon.



H U L P V E ^ E N I N G

Van de sociaal raadslieden...

k o l o f o n

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan spaardam .
Het redaktieadres is: Polanenstraat 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 zieh het reeht voor stuk- 
ken niet te plaatsen.

Aan dit nummer werkten mee:
Bob Morriën, Gerda Lasschuit, Bert Helmers 
en Joger de Jong.

Drukkerij: Dijkman.

Oplage: 7.500 expl.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

5 september

Huidarts:
Geen spreekuur op 10, 17 en 24 juli. Vanaf 31 
juli kunt u weer terecht.
Maatschappelijk werk:
Na 8 juni doorgebeld.
Artsen:
F. Garnier afwezig van 15/7 tot 7/8. Vervanger 
is: D. de Vries, tel. 84 01 33. 
j . ?ooi B. van Duin 22/7 to t 13/8 afwezig. 
Vervanger is B. Goslinga, tel. 23 74 17. 
Vroedvrouw:
Gehele periode bereikbaar.

Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

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

Maatschappelijk werkteam 
Houtrijkstraat 114 
Spreekuur di., vrij. 9.00-10.00 uıır. 
I^oopspreekuur di., vrij. 10-12 uur.
Politie
wijkbureau
Spaarndammerstraat 620 tel. 5593860/222.222 
(alarmnr)
spreekuur dag en nacht 

Sc^lm a^schappelijkwerk ABC 
Overtoom 16 tel. 164051 
Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop
Knollendamstraaf 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
Houtrak
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828296

PSC Thuiszorg Amsterdam.
Houtrijkstraat 36a tel. 866646 
s^ eekuu r 8.30-10.00 uur

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

Voorpost bureau Bestuurskontakten
H. Grool
Tasmanstraat 11-a tel. 5523471 
Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 uur.

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

Wijkpost voor bejaarden
ic .  Meijer
Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
Spreekuur di, do, vrij
10.00-12.00 uur

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

— het overdragen van onroerend goed
— boedelscheiding (b.v. na echtscheiding)
— het oprichten van een stichting of een vereni- 
ging, een NV of BV

— s ra e ^ v in g sk o n tra k te n en voogdijregelin-

Notarissen vindt u in de gouden gids.
Een eerste gesprek met een notaris is meestal 
kosteloos. Informeert u dan wel naar de te 
verwachten kosten. In bepaalde gevallen is het 
mogelijk om kosteloze hulp van een notaris te 
krijgen. Daarvoor is een bewijs van onvermo- 
gen nodig en moet een verzoek bij de rechtbank 
worden ingediend.
Als u niet zeker weet of het nodig is om een 
notaris in te schakelen, of wanneer u eerst meer 
informatie wilt hebben over bepaalde onder- 
werpen of over de kosten, kunt u ook terecht 
bij:
— de notaristelefoon. Dit is een informatietele- 
foon die is ingesteld door de Koninklijke 
Notariële Broederschap (de vereniging van 
notarissen in Nederland) waar u deskundig 
advies kunt krijgen. Het telefoonnummer is: 
070-469393, te bereiken va maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 14.00 uur.
— notarisspreekuur. Het Buro voor Rechtshulp 
in de Spuistraat 10 heeft op woensdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 uur een spreekuur, waar u 
kosteloos informatie en advies van een notaris 
kunt krijgen.

In de vakantie periode proberen wij zo opti- 
maal mogelijk de hulpverlening te blijven 
verzorgen.
Fysiotherapie:
De hele vakantie periode op de gebruikelijke 
wijze bereikbaar.
T a n d a r t s :

De hele vakantieperiode op de gebruikelijke 
wijze bereikbaar.
Wijkpost voor ouderen:
Bereikbaar tijdens spreekuur op dinsdag en 
donderdag 10.00-11.30 uur (zie elders in de 
buurtkrant).

^ v o k ^ n k o llek tie f ^paarndammerbuurl
Knollendamstraat 11-13 tel. 868687
spreekuur ma 16.00-18.30

AKZ
j . Eerdhijsen
Roggeveenstraat 12 tel. 380668 
spreekuur di 10.00-11.00 uur 

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

Burenhulp
Haarlemmerstraat 130 tel. 261208 
spreekuur ma t/m vrij 10.00-11.00 

Buurthuismaatec^ppelijk werk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurthuismaatschappelijkwerk-Piraat 
Houtmanstraat 2 tel. 247589 
spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij tel. spreekuur

cws

Spaarndammerstraat 143 tel. 825853 
spreekuur di, WO, do 10.00-12.00 uur 

Diëtiste Amsterdams Kruiswerk
te l-767722•
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt
Polanenstraat 6
tel. 861131
Houtrak Houtrijkstraat 114-116 tel. 862932 
S ^ a n d ^ m e r s t r a a t 57 hs tel. 844886 
Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis
Zaandammerplein 154 tel. 848324 

Huisartsen
Duin, B. van & Pool, j 
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828552 
spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 
Garnier, F
Houtrijkstraat 114-116 tel. 828996 
spreekuur 8.00-8.30 en na tel. afspraak 
Goslinga, B
Barentszplein 65 te. 237417
spreekuur 8.00-9.00 uur en na tel. afspraak
Vries, D. de
Nassaukade 2 tel. 840133 
spreekuur tel. afspraak 8.00-11.00 uur

kunt voldoen, kunnen de extra kosten hoog 
oplopen, omdat er dan meestal een inkassoburo 
wordt ingeschakeld, of zelfs de kantonrechter. 
Alle kosten komen in principe voor uw reke- 
ning. Men is meestal niet erg soepel met een 
b^ ling srege ling of vermindering van de rente 
en kosten.
Als u toch bij een postorderbedrijf koopt, let 
dan op het volgende؛
— Ga niet in op aanbiedingen van bedrijven die 
u niet kent, hoe aanlokkelijk ze er ook uitzien.
— Betaal niet voordat u het artikel heeft 
ontvangen.
—- Bij een zichtzending kunt u het artikel 
terugsturen als het u niet bevalt, maar let 
daarbij wel op de toegestane termijn! Bewaar 
altijd een bewijs van de terugzending (de 
oranje kaart van de p ^ ) .
— Als u van een artikel dat u heeft teruggezon- 
den of nooit heeft ontvangen toch een nota 
krijgt, schrijf dan direkt een brief aan het 
postorderbedrijf.
— Houdt uw betalingen goed bij en bewaar alle 
b^ lingsbew ijzen .
Ook bij kopen aan de deur (kolportage) bent u 
vaak duurder uit dan bij kopen in de winkel. 
Bovendien kan het gebeuren dat u zich iets laat 
aansmeren dat u eigenlijk helemaal niet wilt 
hebben, u  heeft dan 8 dagen de tijd om de 
koop weer ongedaan te maken door het sturen 
van het o^eg ing sfo rm u lie r of een gewone 
brief; reageer dus op tijd  -Deze opzegmogelijk ؟
heid geldt alleen bij een aankoop van meer dan

N O T A R I S S E N
Bij een notaris kunt u onder andere terecht 
voor:
— het maken van een testament
— het regelen van bepaalde schenkingen
— het maken van huweüjksvoorwaarden 
٠ het regelen van een erfenis

zullen ze met verschillende adviezen voor be- 
handeling komen. De ene gynaecoloog heeft 
meer ervaring met opereren, de andere met 
medicijnbehandeling en dat werkt natuurlijk 
door in de adviezen die ze aan de patiënten 
geven.”
Maakt het uiteindelijk veel verschil uit voor 
welke behandeling wordt gekozen?

,,H et maakt nogal wat verschil of een patiënt 
onder het mes gaat of niet- Iedere behandeling 
heeft haar eigen voor- en nadelen. Dat moet 
van geval tot geval worden bekeken. Bij oudere 
mensen zul je minder gauw tot een operatie 
overgaan.”
Worden er geen hoge eisen gesteld aan uw 
deskundigheid?

„Ja, en daarom adviseer ik mensen soms naar 
een specialist te gaan. Het is gevaarlijk te 
denken dat je alles weet. Ik weet veel, maar 
nog meer niet. Behandelingen voer ik niet uit, 
het gaan alleen om informatie en dat is meestal 
eenmalig. De mensen hebben behoefte aan een 
arts die fris tegen hen aankijk t.”
Hoe vaak bent u het eens met de eerste arts? 
„Vaak hebben artsen het volgens mij medisch 
gezien goed gedaan, maar het komt toch vaker 
voor dat ik vind dat er geen goed beleid is 
gevoerd. De oorzaak is waarschijnlijk dat 
alleen mensen die twijfels hebben over de 
behandeling bij mij komen. Ze vragen zich af: 
zit het wel snor? Is er wel voldoende tijd aan me 
besteed, ben ik niet te veel lichamelijk bena- 
derd of te veel met medicijnen behandeld?” 
Bestaan er in Am erika second-opinion-artsen? 
„Veel verzekeringsmaatschappijen verplichten 
patiënten tot het vragen van een tweede me- 
ning, voordat tot operatie wordt overgegaan. 
Dat blijkt namelijk kostenbesparend te 
werken.”
Hoe duur bent u?

Voor een consult van vijf kwartier vraag ik 
/ 75,-. Telefonisch advies is gratis.”

Cees Veltman

Dr. H. Coumou is gevestigd aan de Vondel- 
straat 61 in Amsterdam , tel. 020 - 16 65 38,
10.00-11.00 uur.

K O P E N  P E R  P O S T
Bijna alles is tegenwoordig te koop per post. 
Van verzekeringen tot gezondheidsondergoed, 
van wijn tot bloembollen. De meeste mensen 
hebben wel eens wat bij een postorderbedrijf 
gekocht, u bestelt het gewenste telefonisch of 
met een bestelkaart, en krijgt dit thuisbezorgd 
door de PT^r of een andere vei^oerder. 
u krijgt het artikel eerst enkele dagen op zicht. 
De koop is pas gesloten, als het artikel niet 
binnen de zichttijd is teruggestuurd.
Een van de redenen om bij een postorderbe- 
'drijf te kopen is, dat er veelal op krediet wordt 
geleverd: u beştelt het artikel, krijgt het thuis- 
bezorgd, maar u hoeft het pas later te betalen. 
Meestal kan er in term ijnen betaald worden. 
Verder is het natuurlijk makkelijk dat u het 
artikel thuisbezorgd krijgt.

Toch is kopen per post 
niet zo voordelg

Het is vaak een stuk duurder dan kopen in 
de winkel. Het is dus in ieder geval aan te 
raden, om eerst de prijzen goed te vergelijken 
met de prijzen in de winkel.
— Er zijn wel eens problemen met de bezor- 
ging. u krijgt bijvoorbeeld uw bestelling niet of 
niet op tijd of u krijgt iets anders dan u heeft 
besteld. De problemen die hierdoor ontstaan, 
zijn niet altijd makkelijk op te lossen.
— Kopen op afbetaling lijkt aantrekkelijk, 
maar is erg duur. De postorderbedrijven heb- 
ben er zelf belang bij omdat ze er veel aan 
verdienen door de hoge rente. Doordat postor- 
derbedrijven meestal geen duidelijke informa- 
tie geven over de werkelijke rente bij kopen op 
afoetaling, wordt dit veelal te laag geschat. 
Vaak is het sluiten van een persoonlijke lening 
bij een bank of giroinstelling veel goedkoper, 
bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Krediet- 
bank.
Als u niet tijdig aan uw be^lingsverplichtingen

Herma Coumou is een bijzondere arts, ze is er 
alleen voor een tweede mening. Haar praktijk, 
nu een jaar oud, slaat aan.
Hoe bent u op het idee gekomen u als second 
opinion-arts te vestigen?

„Toen ik twee jaar geleden afstudeerde als 
arts, wist ik dat met de second opinion in de 
Verenigde Staten goede ervaringen zijn opge- 
daan, ook omdat het kostenbesparend werkt. 
Mij gaat het er vooral om dat patiënten beter 
worden geïnformeerd over behandelingsvor- 
men. In Nederland kun je op een heleboel 
gebieden terecht bij o n ^ n k e l i j k e instanties, 
bijvoorbeeld de Consumentenbond of juridi- 
sche adviesbureaus, maar op het terrein van de 
gezondheidszorg bestaat zoiets niet. De 
huisartsenorganisatie KNMG zou dit werk 
moeten opzetten, maar het duurt zolang dat ik 
maar vast ben begonnen.”
Wat vragen de patiënten die bij u komen?

„Z e twijfelen vaak aan het nut van een 
behandeling of zijn in het reguliere circuit 
uitgedokterd en vragen of het zin heeft een 
alternatieve arts te raadplegen. Anderen ko- 
men verontrust terug van een bezoek aan een 
alternatieve genezer. Ik wil hen helpen een 
verantwoorde keuze te maken tussen behande- 
lingsmethoden en medicijnen.”
Brengt u de mensen juist niet meer in verwar- 
ring?

„Ik heb die ervaring nog niet gehad. Ik zeg 
niet: die operatie moet u niet laten doen, maar 
ik zet de voor- en nadelen daarvan op een rijtje. 
Mijn taak is afgelopen als de mensen een goed 
overzicht hebben van wat zij kunnen kiezen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de 
baarmoeder moet worden weggenomen of om 
het nut van het blijven slikken van antibiotica.” 
Wat vinden uw collega-huisartsen van uw werk? 
„Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen, 
hoewel ik kritisch ben op hun werk. Ik weet 
immers dat belangen kunnen meespelen in 
behandelingen die artsen of specialisten voor- 
stellen. Het is naief te denken dat artsen altijd 
dezelfde mening over een patiënt hebben. In 
misschien wel negentig procent van de gevallen

Vakantie periode in het Houtrak

ADRESSEN/SPREEKUREN

Z i t  h e t  w e l  s n o r  m e t  d e  d o k t e r ?



door H ellen  v o d e rsSPORTAKTIVITEITEN
een beroep op u.
Ouders of anderen die wat over hebben voor de 
jeugd in deze buurt GEEF JE OP om te 
assisteren bij deze aktiviteiten.

Aanmeldingen bij Hellen Velders, Bredius- 
sporteentrum, Zaanstraat 353, Tel.: 86.39.22. 
Schriftelijk of telefonisch iedere dinsdag tussen
13.00 en 14.00 uur.

JEUCDAKTIV!TEITEN 

SUIKERPLEIN

Ook voor de jeugd willen het W .O .O . en ik een 
aantal aktiviteiten organiseren. En wel op het 
Suikerplein. Een aantal woensdagen ,s middags 
vanaf eind m^i en de maand juni. Dit kunnen 
Marcel en ik niet alleen, dus bij deze doen wij

A t t e n t i e  l i e £ h e b b e r s  v a n  v e r d e d i g i n g s -  

e n  v e c h t s p o r t e n

Domela zit op de Hembrugstraat 156, tel. 
826429, vraag naar Jacqueline.

fo to / . Muller

twee tuinen vrij. Zonnehoek heeft 70 tuinen 
met dagverblijven, hetgeen wil zeggen dat u er 
niet mag overnachten. Uw eigen huis is dicht- 
bij, dat is dus geen probleem. In het dagverblijf 
is stromend water aanwezig. De jaarlijkse 
huurprijs is zeer laag.
De meeste tuinen zijn ± 250 vierkante meter؛ u 
kunt uw hart dus ophalen aan het kweken van 
bloemen, planten en...groenten. En door 
zaterdags om de drie weken twee en half uur 
aan het algemeen groen te werken leert u snel 
andere tuinders kennen, voor zover u hen nog 
niet kent vanuit de huurt- 
Wat moet u doen om in aanmerking te komen 
voor een tuin? Elke zaterdagochtend tussen
11.00-12.00 uur kunt u in het clubhuis hierover 
inlichtingen krijgen bij een van de bestuursle- 
den. Hopelijk mogen wij u binnenkort op 
Zonnehoek welkom heten!

Namens het bestuur van Zonnehoek 
Mw. € .E . V. Vliet Brussel.

E I G E N  T U I N  

D I C H T  B U  

H U I S

Met de lente hebben we nog niet zoveel mooie 
dagen gehad. Toch hebben wij al genoten van 
de natuur. Hoe dat kan?
Gewoon op ons volkstuincomplex ,,Zonne- 
hoek” aan de Spaarndammerdijk tegenover het 
pompstation bij de Archangelweg. u kent dat 
complex niet? Kom dan gerust eens kijken en 
zie hoe prachtig dat daar ligt. In april 1953 is het 
complex opgezet. En u raadt het goed, wij 
bestaan 36 jaar. Er zijn tuinders die al vele 
jaren op ons tuincomplex zitten. Alleen om 
gezondheidsredenen of verhuizing vertrekken 
zij met grote weemoed, o p dit moment zijn er

Net als. vorig jaar was 5 mei weer een geslaagde 
dag. Vorig jaar het stokvangspel, dit jaar een 
reuzensjoelbak. De sjoelbak sloeg erg aan bij 
zowel jong als oud. Ik vind het belangrijk om 
op zo’n dag te werken in de buurt en merk dan 
ook dat de bewoners het erg op prijs stellen dat 
er aktiviteiten voor de jeugd georganiseerd 
worden. Het kontakt wat je op deze dag hebt 
met de buurtbewoners is erg belangrijk voor 
mijn funktioneren.
Je maakt een praatje, hoort wat er leeft bij de 
bewoners, o p deze manier kan ik inspringen op 
de wensen en behoeften van degenen die in 
deze buurt wonen.
Bij deze wil ik Tonny Mulder een kompliment 
geven voor het organiseren van het 4-5 mei 
gebeuren.
Als u weet hoeveel voorbereiding hieraan 
vooraf gaat dan kan men beter eerst eens 
nadenken voor dat men met kommentaar aan 
komt. Ik geef het je te doen, ook als er een dag 
van te voren een telefoontje binnen komt en 
mensen waar je op gerekend hebt afbellen. 
Tonny prima gedaan ga zo door.

0 P R 0 E P -  

W E R K G R O E P

Bij deze doe ik een oproep aan een ieder die 
geinteresseerd is in sport en die wil mee werken 
het sportbuurtwerk nog meer gestalte te geven. 
Wat is de bedoeling? Naast het sportbuurtwerk 
is het van groot belang een werkgroep sport op 
te richten.
De werkgroep sport heeft in het verleden veel 
bereikt in de spaarndammerbuurt. De komst 
van het zwembad en de sporthal is mede door 
deze werkgroep to t stand gekomen.
Deze werkgroep is destijds uit elkaar gevallen. 
Het wordt echter tijd dat er weer zo’n groep 
komt.
Mede door de komst van de deelraad zullen de 
belangen van de spaarndammerbuurt door zo’n 
groep beter behartigd kunnen worden dan door 
een persoon.

Wat doet een werkgroep zoal:
1. In samenwerking met de s^ rtbuu rtw erk ste r 
aktiviteiten opzetten in de wijk.
2. Evenementen opzetten, (bijv. Wielerronde, 
Triatlon enz.)
3. Proberen de weg naar de politiek te vinden. 
Een ieder die geinteresseerd is en mij hierbij ter 
zijde wil staan, kan zich aanmelden bij:
Hellen Velders

Brediussportcentrum
Zaanstraat 353 
Tel.: 86.39.22
Schriftelijk of telefonisch iedere dinsdag tussen
13.00 en 14.00 uur.

De redaktie van ه .  buurtkrant 
wenst u allen een hele goede 
vakantie. De eerst volgende 
buurtkrant na de zomer ver- 
schijnt eind september. İnle- 
verdatum kopij: 5 september.

Sinds 1985 is er een nieuwe Nederlandse 
zelfverdedigingssport, genaamd „Thai-Kwo” . 
Thai-Kwo is ontwikkeld door de heer Iwan van 
Ommeren. Het is een kombinatie van Thai 
Boxing en ̂ e -K w on -D o en wordt beoefend 
door het trainen van lichaam en geest onder 
goede begeleiding. Er wordt gestreefd naar een 
groot zelfcertrouwen voor ieder en een volledi- 
ge zelfbeheersing over lichaam en geest.
Sinds maart geeft Iwan iedere donderdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur les in jongerencentrum 
Domela. Hier kunnen jongeren tussen de 16 en 
25 jaar zich de technieken van Thai-Kwo eigen 
maken. De kosten bedragen / 15,- per maand.

VOETBALTOERNOOI 
GROOT SUCCES ص

م ل |

Twee weken was het schitterend weer. Uitgere- 
kend op de dag dat op het Zaandammerplein een 
voetbaltoernooi g^rganiseerd werd, stond er 
een wind die het gravel deed opstuiven als een 
storm het zand in de Sahara. Ondanks het zand 
in de ogen was het toernooi, opgezet door 
medewerkers van de Brediushal, Theresia en 
Domela, een groot succes.

De deelnemende teams waren van te voren 
benaderd en op de avond zelf kwamen er twee 
spontane aanmeldingen van straatvoetbal 
teams. Zo waren er zeven ploegen aanwezig, te 
weten Theresia 1, Theresia 2, Domela, Kloon, 
Wie Egi Sanie, Vreemdelingen en Westzaan- 
straat.
Het veld op het Z andamm erp lein was in 
tweeën gedeeld zodat er twee wedstrijden 
tegelijkertijd gespeeld konden worden. En 
gespeeld werd erü! De jongens gingen er 
fanatiek tegenaan en lieten regelmatig passes â 
la Gullit en doelpunten â la Van Basten zien. 
De sportiviteit van de jongens, het groot aantal 
toeschouwers en de muziek uit de kantine 
droegen alle bij aan de goede sfeer.
Uiteindelijk bleven er 2 teams over om de 
finale te spelen. Dit was een zeer spannende 
wedstrijd. Beide teams waren sterk en scoorden 
om de beurt wat resulteerde in de eindstand 
2—2. Tijdens het nemen van penalties bleek 
Theresia 2 over meer kracht, techniek en geluk 
te beschikken. Van de 5 te nemen penalties 
benutte Westzaanstraat er 2 en maakte There- 
sia 2 maar liefst 4 doelpunten.
De totale eindstand was: 1. Theresia 2; 2. 
Westzaanstraat; 3. Theresia 1; 4. Kloon; 5. 
Domela; 6. Wie Egi Sanie; ?٠ Vreemdelingen.

Het toernooi werd georganiseerd om kennis te 
maken met de teams die in september zullen 
meedoen met een zaalvoetbalkompetitie die in 
de Brediushal gehouden wordt. Deze kompeti- 
tie zal 3 maanden duren en bij succes een 
vervolg krijgen.
E r is nog plaats voor 1 of 2 teams, voorwaarden 
zijn dat de ploeg uit de spaarndammer- of 
Zeeheldenbuurt komt en dat de deelnemers 18 
jaar of ouder zijn (tot 30 jaar). 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij 
Domela (Jacqueline) 826 429 Theresia (Erik) 
828 966.

Jacqueline

Amnest y- groep
De Amnesty-groep Staatsliedenbuurt organi- 
seert op maandag 3 juli a.s. een schrijfavond in 
de bibliotheek van Limburgtirum straat 133. 
Aanvangtijd 19.00 uur.
Voor verdere informatie over de schrijfavond 
kunt u bellen 257275. Gaarne tot ziens op de 
schrijfavond.

Amnesty-groep
Staatsliedenbuurt



1 ve civarlarında 
sakinlerine

Zaandammerple] 
oturan mahalle

GRAFFITY ZAANDAMMERPLEIN

Tarihî 22 mayls 1989
Konu ؛ Zaandammerpllen ve civarlarında duvurlara karalanan 

yazılara ve vandallzme kar^l önlem

Sayin mahalle sakinleri.

Çeşitli şikayetlerden sonra, mahalle sakinleri ve Konut Şirketi 
West'in CWoningbedriJf West) inslyatlfl Üzere, Zaandammerplein'de 
duvarlara karalanan yazılara kar^l beraberce önlem alınma planı 
ele alindi. Bununla ilgili aşağıdaki anlatmalar yapıldıî

Konut şirketi West, Zaandammerplein ve RjLanenhof'ta klsa zaman 
içerisinde duvarlarda, saçakalti ye bllyUk glrljlerde bulunan 
butlln karalanan yazıları temizllyecek ve bundan karalanan
y a z l l a r a V a r s i  cila vuracaktır, üstelik Zaandammerpleinde bulunan 
bUyUk girişler kapatılacak seklide yapılacaktır.

mimiz: bizler bunu nasil temiz tutacağız.
tasir. Bu projenin basarili olması İçin, 

n ve Halt bUrosunun yardımcı olması ve 
rttlr. Simdi bize bu katkıda bulunacaklar.

değildir. Sîzlerinde yardimci olmanlzl 
temizlik siraslndan sonra, duvarlara yaz i 
o zaman hemen polise bildiri yapabilir- 

imkan varsa suçlunun ismiyle beraber, 
niz anonim (adslz) kalabilirsiniz. Polis 
ve suçlulara kars i rapor hazirlayacaglnl 

İlk polis suçluların velileriyle konuşmaya 
eln (meydan'İn) sosyal kontrolü kuvetles-

Tabi ki en bUyllk proble 
En azlndan bu'da önem 
Polisin, semt lokall'nl 
destekte bulununmasi sa 
Ama tabi ki bu yeterli 
rica ediyoruz. Şayet, 
karalayanı görUrseniz, 
siniz 55 93 860).
Eger isterseniz kendi 
buna ilgi göstereceğini 
dair söz verdi. Uste 
hazlrdlr. Bu seklide pl

schoonmaakbeurt graffityspuiters bezig ziet 
kunt u dit melden bij de politie (tel. 5593860). 
Indien mogelijk met de naam van de dader. 
Wanneer u dit wenst kunt u anoniem blijven. 
De politie heeft toegezegd hier extra aandaeht 
aan te besteden en van de daders rapport op te 
maken. Ook is de politie bereid met de ouders 
van de vandalen te praten, o p deze wijze wordt 
de sociale controle op het plein versterkt.
Het Woningbedrijf West kan in overleg met de 
politie de schade verhalen op de daders. Om de 
te verhalen schade goed te regelen is het buro 
Halt gevraagd om te bemiddelen. Zij laten de 
daders werkzaamheden verrichten als schade- 
loosstelling. Gaan zij hier niet op in dan volgt 
alsnog een strafvervolging. Alleen als iedereen 
meewerkt kunnen wij ons streven - een schoon 
Zaandammerplein - realiseren.
Wij vertrouwen op uw aller medewerking.

Geachte bewoner.
Na diverse klachten is er op initiatief van de 
bewoners en het Woningbedrijf West het plan 
opgevat om de graffity op het Zaandammer- 
plein gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor zijn 
de volgende afspraken gemaakt:
Het Woningbedrijf West zal binnenkort de 
muren, portieken en poorten op het Zaandam- 
merplein en het Polanenhof ontdoen van graffi- 
ty en daarna voorzien van een anti-graffity 
coating.

Het grootste probleem is echter: hoe houden 
wij het schoon. Dit is minstens zo belangrijk. 
Medewerking en ondersteuning van politie, van 
het wijkcentrum en van het buro Halt is een 
voorwaarde om dit project te doen slagen. 
Welnu op deze medewerking kunnen wij reke- 
nen. Dit is echter niet voldoende. Wij doen ook 
een dringend beroep op u. Zodra u na de

 West, polisle beraber zarar verenlere zarari ا
Yapllmis olan zararı iyi ayarlamak için. Halt 
olarak istendi. Bunlar yapilmis olan zararln 

Lçin, suçlulara, suçlari ödenmesi için karSİ

Konut şirket 
y ü k l e y e b i l i r . 
bUrosu aracı 
giderilmesi
çalışmalar vereceklerdir. Eger bunu kabul etmezlerse o zaman ceza 
takipçiliği yapılacaktır. Yalnlzci bir birlik olarak hep beraber 
galiairsak - temiz bir Zaandammerplein'1 - başarabiliriz.

Sîzlerin çok yardımcı olacaginiza güveniyoruz.

Saygılarımla,

M. Egraond
West konut şirkete
mUdUrU.
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TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Spreekuur: j . Eerdhuyzen, dinsaag van 10 tot 11 uur, te380668 .؛ 
Secretariaat G. H. Lasschuit, V. Heemskerkstraat 12, tel. 254664 

Spreekuur en vergaderadres: ’t Turfschip, Roggeveenstraat 12

 HEI FEEST IN ة
DE ZEEHELDENBUURT
Op 5 ra i-b ^ rijd ing sdag hoort de zon te 
sehijnen. Wel, de weergoden waren die dag wel 
heel erg goed gestemd. Onder een bloedhete 
zon begonnen we met een zeer professioneel in 
elkaar gezette speurtoeht. Van bekende en 
minder bekende punten in onze buurt waren 
foto’s gemakt waarvan de bijbehorende vragen 
moesten worden opgelost. De speurtocht voer- 
de door onze buurt en de aangrenzende Bie- 
kersbuurt. Bij Buurthuis De Piraat stond b.v.: 
Noem een ander woord voor Piraat. Het 
antwoord, zeerover moest dan ingevuld wor- 
den. Als alle foto-vragen opgelost waren moest 
men van alle antwoorden 1 of meerdere letters 
invullen waarna uiteindelijk het woord ,,foto- 
speurtocht” als oplossing uit de bus kwam. De 
foto-speurtocht werd in elkaar gezet door me- 
dewerkers van Het Roer, die er een deel van 
hun vrije dagen in hebben gestoken. Hulde dus. 
Daarna ging het inmiddels bekende spelletjes- 
programma in de Dirk Hartoghstraat van start. 
Ongeveer 85 kinderen deden enthousiast mee 
met o.a.: sjoelen, een driewielerrace en ring- 
werpen en natuurlijk was er weer voor elk kind 
een leuk cadeautje in de grabbelton. Tenslotte 
gingen we met z’n allen naar ’t Turfschip waar 
een voorstelling werd gegeven door theater- 
groep Tintel met Heeft de maan ook billen? 
Een ontzettend leuke voorstelling, grappig, 
spannend en af en toe een beetje eng, maar het 
was een groot succes. Het verhaal ging over de 
maan die wegliep omdat niemand van haar 
houdt. Want op maandag- de dag van de maan - 
loopt iedereen te klagen; bah nu moeten we 
weer naar ons werk en naar school, terwijl op 
zondag - de dag van de zon - iedereen blij is 
omdat de zon schijnt en men een vrije dag 
heeft, maar omdat de maan is weggelopen loopt 
alles op aarde in het honderd, je kunt niets 
meer zien. Japie, een klein jongetje besluit om 
samen met zijn beer de maan te gaan zoeken. 
Na veel avonturen in het heelal, hij اآآام؛ا o.a. 
de donder tegen en wordt nog even bevroren 
door de poolster lukt het hem om de maan te 
vinden. Hij vraagt de maan om alsjeblieft terug 
te komen omdat iedereen op aarde haar mist en 
van haar houdt. Dat lukt dus eind goed al 
goed. Een fantastische voorstelling, hetgeen 
ook wel bleek want alle kinderen zaten adem- 
loos te kijken, zeker ook door het prachtige 
fantasievolle decor en aankleding. En zo kwam 
er een eind aan weer een leuke 5 mei viering die 
tot stand kwam met de medewe٣king van vele 
vrijwilligers en/of buurtorganisaties.
Tot volgend jaar.

Op het 3 maandelijks overleg dat wij met Eigen 
Haard hebben werd de klachtenlijst doorgelo- 
pen, zodat we konden bekijken welke klachten 
er waren opgelost en welke niet.
Tijdens de rit bleek ons dat de afwikkeling van 
de klachten niet geheel volgens wens verliep. 
Eigen Haard heeft er toen een inspecteur 
aangezet die alle klachten opnieuw moest nalo-

Op het laatste overleg werd ons meegedeeld 
dat de meeste klachten waren opgelost, behou- 
dens enkele ernstige vochtproblemen.
Wij hebben daar toch enige twijfels over en we 
zouden het dan ook graag horen als Uw klacht 
niet is verholpen.
Even voor alle duidelijkheid, het gaat alleen 
om die klachten die destijds zijn opgegeven via 
een stencil in de bus.
Alle klachten die u rechtstreeks aan Eigen 
Haard heeft opgegeven komen niet in aanmer- 
king.

u kunt langskomen op het spreekuur van Het 
AKZ op dinsdagmorgen va 10-11 uur in ’t 
Turfschip-Roggeveenstraat 12, of een briefje in 
de bus gooien. Wij nemen dan kontakt met u 
op.

U I T B R E I D I N G  V A N  

H E T  W E S T E R D O K H Ü I S

Z U D E R S F E E L T U I N  

B A R E N T S Z P L E I N

Aan de bewoners van De Zeeheldenbuurt en 
de ̂ a rn d am m e rb u u rt . Wist u dat er in uw 
buurt een speeltuinvereniging is, waar uw 
kinderen veilig kunnen spelen? Er zijn schom- 
mels en er is een speelfort en nog meer, te veel 
om op te noemen. En bij zeer mooi weer zet de 
toezichthouder de kinderbadjes neer en vult ze 
met water, waarin uw kinderen lekker kunnen 
spelen. Uiteraard onder toezicht vpn Ben Thee- 
be. In de Speeltuinvereniging zijn er ook voor 
de kinderen en volwassenen diverse clubs.
Voor de kinderen is er elke week de Bootjes- 
club en de Damclub. En eens in de twee weken 
is er een Kinderdisco - Kinderkien - Kinder- 
playback - Tafeltennis/Dartclub.
En natuurlijk een keer in het jaar een geweldig 
Sinterklaasfeest. Maar dat is nog lang niet alles, 
in het nieuwe seizoen komen er nog meer 
activiteiten bij voor de kinderen. Voor de 
volwassenen is er eens in de maand Kienen, en 
om de twee weken Klaverjassen.
Ook voor de volwassenen zijn er nog diverse 
clubs voor het nieuwe seizoen.

Dit is allemaal te doen in DE ZUIDERSPEEL- 
TUIN voor u, maar vooral voor uw kinderen. 
Daarom zoeken wij nog diverse enthousiaste 
vrijwilligers met doorzettingsvermogen die wil- 
len helpen bij de diverse - kinderclubs.
Als u lid wilt worden van DE ZUIDERSPEEL- 
TUIN dan kost dat maar / 25.- per jaar.
Elk lid krijgt eens in de maand een speeltuin- 
krantje in de bus waarin ̂lle informatie staat, 
over alle clubs. Ook is de zomer tijd in gegaan 
voor de toezichthouder - Dhr. Ben Theebe.
Per 1 Mei t/m 30 September is de speeltuin 
open van - maandag 10.30 uur-l?.00 uur. 
dinsdag t/m vrijdag: 9.30 uur -11.45/12.15 uur -
18.00 uur. zaterdag: 11.00 uur - 17.00 uur.
De Speeltuin is gesloten op: 15 Mei (2e 
Pinksterdag), en op als zodanig door de Rijks- 
overheid erkende nationale feest- en gedenkda- 
gen.

Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u 
ons bestuur altijd bellen.
Dit zijn de adressen: Voorzitter - Dhr. c. van 
Gooi - De Wittenstraat 13 Tel. 866016. Secreta- 
ris - Mevr. w. Ronday. Zoutkeetsgracht 69. 
Tel. 267162. Penningmeester - Dhr. j . Ver- 
steegh. Schiemanstraat lhs. Tel. 249290.
Wij rekenen op uw komst.

zomer wordt het door het spiegelglas ontzet- 
tend warm. Een woonschip verdwijnt, net als 
een stukje Westerdok.
De Westerdokhuis-plannen zijn niet gebaseerd 
op een evenwichtige afweging van belangen en 
functies. Niet ten opzichte van de buurt noch 
ten opzichte van de IJ-oever ontwikkeling.

P r o t e s t  b e w o n e r s

Na de voorlichting^ijeenkomst van 24 januari 
heeft het ActieKomitee Zeeheldenbuurt 
(AKZ) op verzoek van buurtbewoners op 11 
mei en op 1 juni bijeenkomsten georganiseerd 
waar onder andere beslissingen zijn genomen 
over de te nemen stappen. Volgens het door de 
Kroon bekrachtigde bestemmingsplan zijn de 
bouwplannen niet toegestaan. Dit wordt aange- 
grepen voor een juridische procedure waarvoor 
reeds een advocaat is aangetrokken.
Ook is er een brief geschreven aan de wethou- 
ders en raadsleden met de bezwaren en het 
dringende verzoek om geen toestemming voor 
deze bouwplannen te geven. Zo’n 300(أ) hand- 
tekeningen van omwonenden en adhesiebetui- 
gingen van buurtorganisaties worden hier bijge- 
voegd.
En dit is nog maar het begin, de bewoners 
willen namelijk wel vooruitgang maar alleen 
ten gunste van de buurt!

R. Kreuger

G r a a n t j e  m e e p i k k e n

De eigenaren van het Westerdokhuis aan het 
Barentszplein hebben uitbreidingsplannen. Zij 
willen het gebouw, beter bekend als het NIPO, 
verhogen en to t in het Westerdok verdiepen. 
De plannen houden in dat het hoofdgebouw 
twee verdiepingen hoger wordt en dat het 
achterliggende terrein acht meter hoog wordt 
bebouwd. Hierbij wordt en passant nog zeven 
meter van het Westerdok gedempt waardoor 
een gedoogd woonschip moet verdwijnen.
De architect, w. van Oostrum, heeft een 
ontwerp gepresenteerd dat aan de buitenkant is 
voorzien van spiegelglas, net als het nieuwe 
n o g /K vK complex bij het Havengebouw.
Al deze activiteit komt niet uit de lucht geval- 
len, de ontwikkeling van de IJ-as maakt van het 
Barentszplein een kantoortoplocatie waar ie- 
dere vierkante meter goed geld maakt.

E v e n w i c h t i g e  

o n t w i k k e l i n g

De omwonenden zijn met deze plannen allesbe- 
halve blij. En daar heeft men goede redenen 
voor, zowel algemene als persoonlijke. De 
speelplaats in de Zuiderspeeltuin komt ’s mid- 
dags in de schaduw te liggen. Het uitzicht van 
bewoners van Bokkinghangen, Westerdoksdijk 
en Barentszplein verdwijnt. En wat erger is, in 
de winter wordt het een stuk donkerder en in de

Achteraanzicht van het Westerdokshuis.fo to  Newittphotography.

S?EEL-0-THEEK HET S?EELWARTIER

0PR0EP
In 1988 heeft het AKZ een klachten-inzameling 
gehouden onder de bewoners van alle Eigen 
Haard woningen in onze buurt. De bewoners 
konden de klachten invullen op een lijstje, met 
vermelding van hoe oud de klacht was, wanneer 
hij bij Eigen Haard was aangemeld, en de aard 
van de klacht.
Die lijstjes werden door ons verzameld en 
gebundeld tot een klachten - inventarisatie die 
werd aangeboden aan Eigen Haard.
De bedoeling was dat Eigen Haard, net als een 
e n ^ ê te die eerder gehouden was, alle klachten 
stuk voor stuk zou oplossen.

Gevraagd:
De speel-o-theek wordt door vrijwillig(st)ers 
draaiende gehouden en begeleid door een 
kinderwerkster van Verzet, o p dit moment zijn 
er 3 moeders werkzaam als vrijwilligster. Dit is 
te weinig, daarom vragen wij iedereen die het 
leuk vindt met kinderen te werken en wat tijd 
over heeft ons te komen versterken. Wij bieden 
o.a.: -Een leuk team in een heel gezellig 
buurthuis. -Geen strak omlijnde taakverdeling 
maar werkindeling naar eigen keuzes. 
Speelgoed repareren is moelijk, daarom vragen 
wij een klusjes man/vrouw die af en toe wat 
reparaties kan verrichten. Onkosten worden 
vergoed.
Openingstijden: Woensdag 9.30 tot 11.30, 
13.30 tot 15.00. In de maanden sept. t/m april 
vrijdagmorgen voor 0 tot 4-jarigen speeloch- 
tend van 9.30 tot 11.30. Telefonische informa- 
tie: Ditte van Gemst tel.: 828681, Annelies 
Lohmann tel.: 829222-

- Heel veel speelgoed om te lenen en mee te 
spelen.
Een gezellige speelplaats.

- Ontmoetingsplek voor ouders.
- Informatie over kinderen en speelgoed.
De speel-o-theek is gevestigd in buurthuis 
Verzet. Er is heel veel speelgoed voor alle 
leeftijden, ook spelen voor volwassenen. Een 
greep uit ons speelgoed bestand: loopfietsjes, 
auto’s, babyspeelgoed, computerspelletjes, Le- 
go, Duplo, Nopper, Fisher Price, poppenhuis, 
rolschaatsen, sjoelbak, een intercome, kinder- 
puzzels, poppen en meer dan 100 spelletjes 
zoals; Monopoly, Risk, Mens erger je niet, 
Domino, Dammen, Schaken, Stratego, Rum- 
my Cub, Master Mind.
Het lidmaatschap is voor het hele gezin en 
bedraagt / 10,- per jaar, / 6- per half jaar of 
/ 3,- per kwartaal.
Uitleengeld per stuk speelgoed of spel is / 0,50 
per drie weken o f / l , - per zes weken.
Om op woensdag te komen spelen is gratis, als 
je wat wilt lenen moet je lid worden, ’s Morgens 
is de speel-o-theek open voor 0 tot 4-jarigen en 
hun ouders/begeleiders. Limonade gratis, kof- 
fie / 0,60 en thee / 0,35.
4 tot 12-jarigen kunnen ’s middags komen 
spelen. Limonade gratis. Het spreekt vanzelf 
dat wij vragen het speelgoed schoon terug te 
brengen. Als er eens iets kapot gaat hoeft dat 
soms niet vergoed te worden. Niet al het 
speelgoed is even sterk en goed van kwaliteit.



Buitendienst van Bouw- en Woningtoezicht 
per 1 juli 1989 in de buurt

Vooruitlopend op de Deelraadorganisatie in 
1990 wordt de buitendienst van Bouw- en 
Woningtoezicht per 1 juli 1989 gehuisvest in het 
kantoor Amaliastraat 5.
De dienst is thans nog onderverdeeld in twee 
afdelingen, de Buitendienst en de Vernieuw- 
houw.
- De Buitendienst met de bestuurlijke en 

administratieve afdelingen is thans nog ge- 
huisvest in de Wibautstraat 3. Hiervandaan 
worden de woningklachten etc. behandeld.
De administratieve ondersteuning, behande- 
ling van bouwaanvragen/afgeven van vergun- 
ningen etc. is en blijft in de Wibautstraat 3.

- De Buitendienst van de afdeling Vernieuw- 
bouw: aktief aanschrijven en subsidieverle- 
ning partikuliere woningen, in de Amalia- 
straat 5.

?e r 1 juli 1989 zijn deze buitendiensten samen- 
gevoegd in het rayonkantoor in de Amaliastraat 
5. Spreekuur 15.30-16.30 uur.
Rayonhoofd: p. c . Roggeveen 869180 
Sectorleider: R. j . A. Koelmans 869180 
Inspekteurs Spa/Zeeheldenbuurt Y. A. van 
Noord 864862.
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S e n i o r e n p a g i n a  w e e r  i n  S t a d s b l a d

renbeleid het niet kan stellen zonder goede 
voorliehting. Het protest van het Cosbo leidde 
uiteindelijk tot herverschijning van de speciale 
ouderenpagina.

SENIORENRAAD
De jaarlijkse discussie over de verdeling gelden 
flankerend beleid is weer in gang gezet door de 
openbaarmaking van een stuk dat door de 
afdeling Maatschappelijke en Gezondheidszorg 
is aangeboden aan B. ه w. Hoewel het niet 
gaat om voorstellen aan de gemeenteraad, 
heeft de Seniorenraad zich er alvast over 
gebogen. Hij heeft tot zijn genoegen geconsta- 
teerd, dat de gemeente de goede kant uitgaat, 
al blijven er stevige punten van kritiek. Waar 
de Seniorenraad zich zorgen ٢̂٠٧ blijft maken 
is het ontbreken van inzicht in de doelmatigheid 
van de uit te delen gelden. Het gaat om 
miljoenen guldens en honderden subsidievra- 
gers. fn een groot aantal gevallen wordt subsi- 
die toegekend zonder veel controle, vooraf en 
achter؛# , op het beoogde nut. Aanvragers van 
subsidie zijn vaak instellingen waarin ouderen 
niets te vertellen hebben. Hoe kan de gemeente 
dan beslissen dat aan behoeften wordt tege- 
moet gekomen?

Kritiek heeft de Seniorenraad op de geringe 
middelen die ter beschikking worden gesteld 
voor de stedelijke informatievoorziening over 
stedelijke activiteiten, organisaties en instellin- 
gen, gemeentelijke maatregelen en voorzienin- 
gen. Voorheen zorgde de Stichting Wijkvoor- 
zieningen voor Bejaarden (S.W .B.) ervoor, 
maar op die stichting wordt zwaar gekort.

Het CGSBO gaat nu de publiciteit verzorgen, 
maar met de helft van het budget dat de S.W.B. 
ervoor kreeg.
Aan het ouderenvervoer hecht de Seniorenraad 
groot belang en hij wil daarover graag met de 
wethouder en haar staf eens fundamenteel 
spreken. Nu vallen er regiowijze beslissingen, 
waarmee de Seniorenraad niet altijd gelukkig 
is. Het wordt tijd voor een grondiger aanpak 
vindt de Seniorenraad.
Tenslotte: de Seniorenraad blijft vraagtekens 
zetten bij het gekozen alarmeringsysteem, dat 
grote bedragen verslindt zonder dat duidelijk is 
of ze goed besteed zijn.

De speciale pagina voor ouderen is weer terug 
in het Amsterdams Stadsblad. Onder de titel 
,,Amsterdam-Senior” wordt de pagina nu uit- 
gegeven door het COSBO-Amsterdam, het 
amenwerkingsverband van de drie Amster- 
damse ouderenbonden.
De eerste verschenen in mei in juni, steeds op 
de eerste woensdag van de maand. ,,Amster- 
dam-Senior” komt dit jaar verder uit in augus- 
tus, september, oktober en november.
De pagina brengt naast actuele thema’s voor 
ouderen ook veel informatie over veranderin- 
gen in het warrige stelsel van sociale voorzie- 
ningen. Dat gebeurt in begrijpelijke taal en op 
een overzichtelijke manier samengesteld. 

Ouderen kunnen vaak zelf niet uitgaan op 
informatie omdat ze de deur niet meer uitko- 
-men of de weg niet weten. Abonnementen op 
dagbladen zijn vaak te duur.

Door publicatie de eerste woensdag van de 
maand in het huis-aan-huis verspreide Amster- 
dams Stadsblad krijgt iedere oudere in heel 
Amsterdam de pagina gratis in de bus. 
,,Amsterdam-Senior” is een voortzetting van 
de pagina ,,Oud Worden in Amsterdam” . Deze 
werd jarenlang verzorgd door de Stichting 
Wijkvoorzieningen voor Bejaarden, de centrale 
organisatie van de Wijkposten voor Ouderen. 
Door de door de gemeente opgelegde bezuini- 
gingen kon de stichting de uitgave, die als 
advertentie verschijnt, niet meer bekostigen. 
Het Cosbo was zeer ontstemd over stopzetting 
van de pagina in november vorig jaar. De 
ouderenbonden vinden dat een degelijk oude-

Re c e p t i e
Iedereen die in het verleden, of nu nog 
met AnneMieke Swart-Sprenger, Kathari- 
na Kluyskens of Hans Zonneveld te ma- 
ken heeft gehad, wordt in de gelegenheid 
gesteld afscheid van hen te nemen en hen 
succes te wensen in hun nieuwe werkge- 
bied(centrum). De receptie is op 7 juli in 
het Polanentheater van 15.00-17.00 uur.

AKTIVITE?TEN DE BOET 

IN JULI/AUGUSTUS

fo to  H. Rompa

Gedurende de zomermaanden is er op de 
zondagen geen georganiseerd klaverjassen, u 
bent echter wel van harte welkom om te 
kaarten- E .e.a . in een informele sfeer. De zaal 
is open van 13.30 tot 16.30 uur. We verzoeken 
u vriendelijk om met deze tijden rekening te 
houden!
Iedere tweede zondag van de maand is er wel 
het ZONDAGMIDDAGCONCERT. Toegang 
voor oudere buurtbewoners: / 3,- p.p.
In september starten alle aktiviteiten weer op 
volle kracht! Tot dan!

B E T E R  

( W ) E T E N  

C L U B

S P R E E K U U R  W I J K P O S T  

O U D E R E N

fo to  H. Rompa.

In de Bogt/Westerbeer is, naar aanleiding van 
twee themamiddagen, een beter (w)eten club 
gestart.
De eerst themamiddag ging over ,,Osteoporo- 
se” , een ziekte waarvan veel ouderen last 
hebben. Daaruit voortvloeiend kwam de twee- 
de themamiddag, te weten over het belang van 
goede voeding voor ouderen.
En nu dus de beter (w)eten club.
Mensen die hieraan deelnemen, komen acht

Biljarten in

keer bij elkaar, steeds onder begeleiding van 
een medewerkster van de Bogt. Ook de diëtiste 
zal drie keer aanwezig zijn.

Is dit nu een ,,slanke lijn” club? Nee, dat is het 
niet! Gezamenlijk wordt geprobeerd het eetpa- 
troon te veranderen en daarvan een prettige 
gewoonte te maken. Als u daarbij afvalt, is dat 
meegenomen! In acht ,,stappen” wordt aan 
gezonde en lekkere voeding aandacht besteed,

Andere spreekuur t^den voor de w؛]kpost voor 
ouderen;
Vanaf vrijdag 30 juni heeft de wijkpost vrijdag- 
ochtends geen spreekuur meer. Wij blijven wel 
spreekuur houden op dinsdag en donderdag van

10.00 tot 11.30 uur. Deze spreekuren zijn een 
halfuurtje korter geworden.

Een reden hiervoor is, dat wij graag ٧٠٠٢ onze 
kliënten een telefooncirkel op willen starten. 
Hierover wordt u nog uitgebreid geïnformeerd. 
Tevens moesten wij س nog een aantal uren 
inleveren in het kader van een herschikking ons 
opgelegd door de Gemeente.

Wijproberen in ieder geval er voor te zorgen dat 
de kliënt hier zo  min mogelijk van zal merken. 
Heeft u eventuele vragen, u kunt ons bereiken 
op het telefoon nr. 829694.

het Bejaardenhuis De Bogt/Westerbeer

maar ook aan persoonlijke motieven om te 
eten!

Vooral voor ouderen is een goede voeding van 
belang. Bent u nieuwsgierig geworden door 
deze aanpak? Bel dan gerust met Christine 
Ophey in de Bogt (tel.: 861131 op donderdag of 
vrijdag) voor informatie. Misschien is, na deze 
groep, voldoende animo voor nog zo’n groep 
van ouderen die beter willen eten!!!



BnnRTHPIS VERZET

houtmanstraat 2 

1013 MN amsterdam 

telefoon:247589

BD0BIHUIS DE PIRAAT

hembrugstraat 156 

1013 xc amsterdam 

telefoon:840124

ACTIVITEITEN
BUURTCENTRUM
؟„ ERZET”
In de vakantieperiode is er, voor wat verpozing, 
ruimte en tijd om te klaverjassen, o p de 
maandagmiddagen in juni, en de le maandag- 
middag in juli is er om 13.00 uur klaverjassen â 
/ 2.50. Er zijn dan natuurlijk leuke prijsjes 
te winnen.
Ook voor de donderdagavonden in juni, en de 
le donderdagavond in juli is er gelegenheid om 
het klaverjassen in een gezellige sfeer te spelen, 
om 20.00 uur beginnen we en ook hier zijn 
aardige prijzen te winnen.
Noteert u dus even de data en graag tot ziens! 
Maandagmiddag 5, 19 ,2ل en 26 juni en 3 juli 
1989.
Donderdagavond 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli
1989.

CURS0BASIC0 
DE FOTOGRAFIA
Con Las siguientes clases.
Conoeimiento de camaras y dosis de exposi- 
eión, Tipo de peliculas, tamatios y sencibilida-

Tecniças de tomas.
Trabajo de eamara oscura.
Resultado Final-
Horario Jueves de 20.00 a 22.00

BASISKURSUS
FOTOGRAFIE
Inhoud van de kursus.
Oamerakennis, De beliehtingsdosis, Filmty- 
pen, Formaten Gevoeligheden, opnam e- 
teehnieken. Donkere kamer. Werken aan een 
eigen produkt.
Tijd: Donderdagavond van 20.00-22.00 uur.

O p e n b a r e  B i b l i o t h e e k  

N o v a  Z e m b l a ,

Spaarndammerstraat 490, tel. 827026, 1013 sz 
Amsterdam

Openingstijden: volwassenen en jeugd 
ma. 2-5.30 7-9; di. gesloten; WO. 10-12.30 
2-5.50; do. gesloten; vr. 2-5.30 7-Q; za. 11-3.30.

Rolstoel gezocht
Buurthuis Verzet vraagt voor zijn ouderen- 
vakantie-week, van 8 tot en met 15 juli, een 
rolstoel te leen. Wie 0 wie, kan ons helpen; 
graag een telefoontje naar buurthuis Verzet 
(840124, Katrien).

Biljartvereniging de Poedels
Voor het aankomende seizoen kan biljartver- 
eniging de ?oedels nog enige nieuwe leden 
gebruiken. De speeldag is elke woensdagmid- 
dag van 13.00 tot 17.00 uur. De ?oedels neemt 
ook deel aan de bondscompetitie. Is er bij u 
interesse gewekt? Kom dan eens kijken op 
woensdagmiddag in buurthuis Verzet; vragen 
naar de heer A. Man. Op 23 augustus start het 
nieuwe seizoen.

KINDERVAKANTIE-
AKTIVITEITEN
Buurthuis ,,Verzet”/,,? iraa t” organiseert de 
komende zomer wederom ̂kantie-aktiv iteitei^ 
voor kinderen van 4-12 jaar. Het zijn dit jaar 2 
weken en wel van maandag 7 augustus t/m 
vrijdag 18 augustus (niet ln het weekend). Dit 
zijn dus de 2 laatste weken van de sehoolvakan-

We zijn druk bezig met het programma. Er zal 
een Aantal uitstapjes georganiseerd worden 
binnen en buiten Amsterdam. Zo gaan we naar 
Duinrell en naar de Kennemerduinen. Maar 
vooral zullen er aktiviteiten in eigen buurt of 
buurthuis plaatsvinden. We beginnen met een 
grote spel- en sportdag met luchtkussen en 
zeepkistenrace. Verder ligt er een ,,creatieve 
koks en smulpapen” -dag op stapel, waarbij 
kinderen zelf in de keuken en op de barbecue 
aan de slag mogen. Ook staat er een speurtocht 
door de buurt op het programma. Als afsluiting 
zal er een grote showmiddag zijn, waarvoor 
kinderen zelf circusacts, dansen, toneel, rap- 
nummers, enz. enz., kunnen instuderen op de 
dagen daarvoor.
Om al deze grootse ideeën optimaal te kunnen 
uitvoeren, is een eerste vereiste:
Ëntoousiaste, energieke medewerkers, d؛e graag 
met kinderen werken, voor 1 of 2 weken.
£ ٢ is een vergoeding per week beschikbaar.
Bent u goed in koken en bakken, muzikaal, of 
bent u techneut? Bent u misschien handig met 
knutselen? Of... vind u het gewoon leuk om 
intensief met kinderen bezig te zijn?
Neem dan contact op met: Elisabeth van 
Windt, buurthuis ,,V erzet” , tel. 840124.

Hoera!!!Hetis al
weer bijna zomervakantie؛؟!
Jammergenoeg stoppen al onze kinderaktivitei- 
ten daarom binnenkort. Maar voor we echt 
stoppen, geven we nog een GRANDIOOS 
S?OOKFEEST op woensdag 21 juni van 14.00-
16.00 uur in buurthuis ,,V erzet” .
Er is een spookhuis (B rrrr....) , een waarzegster 
die je haarfijn je toekomst kan voorspellen, je 
kunt zelf spoken maken, en milkshake drinken. 
Als het mooi weer is, gaan we aan het eind van 
de middag barbecuen met groente en worstjes 
en fruit en stokbrood.
O ja: de instuif is helemaal gratis.
Na dit slotfeest stoppen dus alle kinderclubs en 
-instuiven.

Open inioop in de 
zomervakantie
Buurthuis Verzet is elke middag van 13.00 tot
17.00 uur geopend in de zomervakantieweken 
van 31 juli tot en met 18 augustus. Bent u het 
mooie weer zat? Heeft u zin om een praatje te 
maken? Een kaartje te leggen? Een biljartje te 
maken? Darts te gooien? Kom dan eens kijken 
in het buurthuis؟؛ Elke maandag tot en met 
vrijdagmiddag open middag voor volwassenen 
en de toegang is natuurlijk gratis.
Als u in de week van 16 juli tot en met 30 juli bij 
buurthuis Verzet langs komt, is de kans groot 
dat u voor een gesloten deur komt te staan. 
Buurthuis De ?iraat is gesloten van 8 juli tot en 
met 6 augustus. Namens alle medewerk(st)ers 
van buurthuis Verzet en de Firaat willen we 
iedereen een fijne vakantie toe wensen met 
hopelijk veel zonneschijn!!؛

0M  BESTE KINDEREN, EN OUDERS س
VAN KINDEREN UIT DEZE BUURT!!
Hebben jullie al plannen voor de komende vakantieperiode??? Nee? Dan hoeven jullie je toch 
niet te vervelen, want in deze buurt is er meer van alles op allerlei gebied te beleven bij de:

VAKANTlE-AKTIVITElTEN
voor kinderen van 4-12 jaar.
Hieronder volgt globaal het programma.
Meer info is te verkrijgen op de verschillende plaatsen.

Wo. 2 aug. naar Dolfinarium
Harderwijk en recreatiepark Veluwestrand. 

Do. 3 aug. naar het recreatiepark Gaasperplas. 

Vr. 4 aug. afsluiting
met: {^ffertjes/pannekoekçn, expressie en een 
playbackshow.

Flaats: Folanentheater
organ.: SAN
Kosten: ƒ 3.-/dag
Tijd: 10.00-17.00 uur
Het SAN organiseert in deze week allerlei
aktiviteiten voor kinderen-
Hierover komen nog pamfletten uit, die via de
scholen aan ieder kind afzonderlijk uitgereikt
zullen worden.
Voor informatie kan men trouwens ook bellen 
met: Mw. v/d Kamp, tel. 865709.

Week7 t/m ١؛ aug.
plaats: Buurthuis Verzet/Piraat 

Ma. 7 aug. instuif
met: computeren, knutselen, video etc.
Tijd: 12.00-16.00 uur
Kosten: gratis.

di. 8 aug. naar Duinrell
Tijd: 9.30-16.30 uur 
Kosten: ƒ 5.- 
Opgave vooraf!

Wo.  aug. sport&spel و
Spelenkermis in speeltuin ,,H et 
^aarndamm erkw artier” met: zeepkisten 
maken en zeepkistenrace, luchtkasteel, 
spelenkermis.
Tijd: 10.00-16.00uur 
Kosten: gratis.

Do. 10 aug. „cre^ieve-koks- en ؟mulpapen” ?

met: broodjes of taarten bakken, slaatjes en 
milkshakes maken.
Tijd: 12.00-16.00 uur 
K o s te n : /! .-

Vr. 11 aug. Amsterdamse bos
We doen er spelletjes.
Tijd: 10.00-16.00 uur 
Kosten: strippenkaart

Week 14 t/m 20 augustus
Flaats: Buurthuis Verzet/Piraat 

Ma. 14 aug. speurtocht
met allerlei weet- en doe-onderdelen.
Tijd: 14.00-16.30 uur 
Kosten: gratis.

Di. 15 aug. naar de Kennemerduinen en 
Kraan^e Lek
Tijd:10.00-16.00uur
Kosten: ƒ 5.-

Wo. 16 aug. Vondelpark
Naar een ope^uchtvoorstelling in het
Vondelpark.
Tijd: 14.00-17.30 uur
Kosten: strippenkaart

Do. 17 aug. show-doe-dag
Zelf experimenteren met playbacken, rappen,
aerobic, pantomime, schimmenspel etc.
Tijd: 12.00-16.00 uur 
Kosten: gratis.

Vr. 18 aug. afsluiting
Circus-doe-ochtend (met goochelen, clowns, 
jongleren, ballopen etc.) en ,s middags zelf 
voorstelling geven.
Tijd: 10.30-16.00 uur 
Kosten: gratis.

م

Week 10 t/m 16juli
Flaats: Bredius sporthal 
Kosten: gratis 
Ti j d: 1 2 0 م00-17.رل  uur 

Ma. 10 juli inloopdag 
met: kickboksen, halversieren, Zweeds 
l o o ^ ^ l , aerobic, trefbal. .٠ ٠  

Di. 11 julialles-en-nog-wat-dag 
met: spelletjes, slagbal, turnen, spelenkermis, 
judo.

Wo. 12j'uli oud-Hollandse spelenkermis
met: kinderspelletjes, voetballen, ren-je-rot, 
zelf spelenkermis bedenken (twisten, 
spijkerpoepen).

Do. 13juli atletiekdag
met: kinder- en gezelschapsspelen, roofsp^l؛ 
atletiek, kreatief.

٧٢. 14 الز1إ  gokdag
met: karate, tekenestafette, dans, kreatief, 
kinderspelletjes.

Week 17 t/m 23 juli
Plaats: Bredius Sporthal
Kosten: gratis
Tijd: 12.00-17.00 uur

Ma. 17 juli sterkste man/vrouw-dag
met: dans, judo, memory, zelf onderdelen voor
de sterkste man/vrouw bedenken.

Di. 18 juli het is donker
met: levend ganzebord, dans, schermen,
blinddoekspelen.
Wo. 19 juli muziekdag
met: muziek-estafette, stoelendans, kwis,
spelenkermis.

Do. 20juli turndag
met: trampoline, turnen, kreatief. Chinees 
spel.

Vr. 21 juli gevechtsdag
met: schermen, kickboksen, judo, roofspel.

Week 24 t/m 30 juli
Plaats: Bredius Sporthal
Kosten: gratis
Tijd: 12.00-17.00 uur

Ma. 24 juli Olympische spelen-d^؛
met: handbal, voetbal, korfl}al, ̂weeds 
loopspel.

Di. 25 juli spookdag
met: spookhuis, spookvechten, roof- en 
pakspel.

Wo. 26juli sprookjesdag
met: voorlezen, behendigheidsbaan, 
kegelbaan, spelletjes.

Do. 27 juli overdekte kermis/cirkus 
met: acrobatiek, ctöwns, modeshow, 
krachtproeven, zingen.

V r . الل ق8ال  feestdag 
met: kinderoptreden, balspelen, - 

أ. .kinderspelletjes م

Week 31 juli t/m 6 augustus
Plaats: speeltuin Theresia 
K o s t e n : / 10.-hele week Tijd: 09.00-17.00 uur 

o f / 2.50 per dag ~

Ma. 31 juli
naar het Amsterdamse bos met speurtocht en 

!picknick. Zwemspullen meenemen دس

Di. 1 aug. creatieve dag
spelletjes in de speeltuin en voorbereiding voor 
de laatste dag. ۶٢


