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NIEUWS VOOR OUDEREN

EXTRA BUURTKRANT VOOR PLANNEN 

TECHNISCHE UNIE-TERREIN

POLIT IEK  

CAFE
Op 6 oktober organiseert het Wijk- 
opbouworgaan i.s.m. het ?olanen- 
theater een politiek café (vanaf 
 .uur) in het Polanentheater ل8.00
Aanwezig zijn dan enige wethou- 
ders en beleggers die met de buurt 
in diskussie gaan over de buurtont- 
wikkelingsmaatschappij.

Z ie  oo k

hoogte stellen van de gemaakte plan- 
nen.
Behalve de extra buurtkrant komt er 
ook een tentoonstelling van de drie 
verschillende ontwerpen. Hiervoor 
zullen de architectenbueaus presenta- 
tietekeningen en een maquette maken. 
Op deze tentoonstelling kunt ٧ door 
middel van een enquête uw mening 
over de plannen geven.

De tentoonstelling zal gehouden wor- 
den van zaterdag 7 oktober t/m vrijdag 
13 oktober (behalve op zondag) bij het 
Comité Wijkveröetering Spaarndam- 
merbuurt, Spaarndammerstraat 143. 
De precieze openingstijden worden in 
de extra buurtkrant vermeld.
Dus:

Namens het cws 
Ytzen Tamminga

In de eerste week van oktober zal er 
een extra buurtkrant verschijnen. De 
krant zal helemaal gewijd worden aan 
de nieuwbouwplannen voor het terrein 
van de Technische Unie. op  deze plek 
moeten in 1991 ongeveer 110 wonin- 
gen en een politiebureau worden ge- 
bouwd.

٧٠٠٢ het maken van een stedebouw- 
kundig plan voor het gebied, en een 
schetsplan voor de gebouwen is een 
meervoudige opdracht uitgeschreven. 
Dit houdt in dat 3 architectenbureaus 
opdracht hebben gekregen om een 
plan te maken. Een speciale beoorde- 
" zal daaruit het beste
plan kiezen. Voor deze beoordeling is 
het van belang om te weten wat de 
buurt van de plannen vindt. Daarom 
willen we de buurt uitgebreid op de

LET ٠? DE EXTRA BUURTKRANT EN 

KOM NAAR DE TENTOONSTELLING

HUURVERHOGING WEIGEREN IS EN 
BLIJFT EEN RECHT!

huurverhoging gaat en heeft u de huurverho- 

ging door middel van een formulier gewei- 

gerd, dan hoeft u die zogenaamde „achter- 

stand” niet te betalen en wacht u rustig 

bericht van de huurcommissie af.

★ Krijgt u een brief van de huisbaas over 

huurschuld als u geen formulier heeft inge- 

vuld en geen verhoging heeft betaald, betaal 

dan niet. Wacht de brief van de huurcommis- 

sie af. Als u nu wel betaalt, verliest u uw 

recht om te weigeren, u heeft dan alsnog 

ingestemd met de huurverhoging.

★ Krijgt u een herinneringsbrief van de huur- 

commissie (die heet ,,rappel”) dan moet u zo 

snel mogelijk alsnog een formulier invullen.

★ Houd het geld van de huurverhoging apart, 

voor het geval u de zaak verliest.

Heeft u vragen, kom dan even langs op het

spreekuur van het c w s.

£ ٢ zijn de laatste tijd op het spreekuur van het c w s nogal wat mensen gekomen, met een brief van 

de huisbaas dat zij huurschuld hebben. H et bleek dan te gaan om de huurverhoging van 1 juli die ze 

niet betaald hadden. Deze mensen hadden een bezwaarschrift tegen de huurverhoging ingevuld. 

De huisbaas heeft dus helemaal geen recht op de huurverhoging.

We hebben de betreffende huisbazen opgebeld om ze te vertellen dat ze in de war waren. De 

antwoorden varieerden van dat ze dat wel wisten, maar gewoon even de mensen er aan wilden 

herinneren dat ze de huurverhoging niet betaalden, to t dat we volkomen gelijk hadden, m aar dat 

de com puter deze brieven stuurde en dat die geen onderscheid kan maken tussen mensen die wel 

en die niet geweigerd hebben. Een huisbaas dreigde zelfs met de deurwaarder. D at was ook het 

werk van de computer, zei hij. Kortom, ze proberen het gewoon. Z o’n brief over huurschuld ziet er 

n og^  d r ^ ^ n d  uit en daarom zullen veel ra n se n

dan bent u verplicht om de huurverhoging te 

betalen. Als u het formulier op tijd terugstuurt, 

beslist de huurcommissie ook of u wel of geen 

huurverhoging moet betalen. Zolang de huur- 

commissie geen uitspraak heeft gedaan heeft de 

huisbaas geen recht op de huurverhoging. 

Echter, als de huurcommissie de huisbaas gelijk 

geeft, moet de huurder wel de huurverhoging 

met terugwerkende kracht tot 1 juli betalen.

H et is daarom verstandig om het geld van de 

huurverhoging apart te houden tot er een 

uitspraak is van de huurcommissie

Samengevat:

★ Krijgt u een brief van de huisbaas over

* terwijl dat alleen over de

Trap er niet in, huurverhoging weigeren is een 

recht!

Als de huisbaas het niet eens is met de 

bezwaren en de huurverhoging toch wil heb- 

ben, moet hij naar de huurcommissie stappen. 

Die doet dan een uitspraak over de vraag of de 

huurverhoging betaald moet worden of niet.

Zelfs als huurders geen bezwaarschrift invullen, 

maar de huurverhoging niet betalen, moet de 

huisbaas eerst de huurcommissie ^schakelen. 

De huurcommissie stuurt dan een brief aan de 

huurder, met de vraag waarom hij niet betaalt. 

Deze brief komt meestal rond november. De 

huurder moet dan alsnog een formulier invullen 

met zijn bezwaren. D at formulier moet u wel 

binnen 6 weken terugsturen. D oet u dat niet

OPEN HUIS ANBO
Steeds meer wordt het duidelijk dat wij oude- 

ren, 50-plussers en bewoners van bejaarden- en 

verzorgingshuizen, een dankbaar object zijn 

(om niet te zeggen ,,m elkkoetje”) van een 

overheid, die alleen maar keiharde cijfers ziet 

en geen enkel begrip opbrengt voor die groep 

mensen van 50 jaar en ouder, die sinds 1982 

tussen de 10 en 15 procent vermindering aan 

koopkracht hebben ondergaan.

Niet alleen wij 50-plussers, doch ook uitke- 

ringsgerechtigden, moeten van een minimum 

inkomen zien rond te komen. Teveel om te 

sterven doch te weinig om van te kunnen leven 

op redelijk m ^ sc h ap p e lijk e  maatstaven. Wij 

roepen alle oudere buurtbewoners op om zich 

juist nü te verenigen binnen een organisatie. 

Een organisatie die aan de weg timmert en de 

belangenbehartiging van deze ouderen ,,hoog 

in het vaandel draagt” . Juist nu een stadsdeel- 

raad in 1990 zijn beslag krijgt is het uitermate 

belangrijk om de beschikbare krachten te bun- 

delen. D aarom  roepen wij alle ouderen uit de 

buurt op zich aan te melden bij een bond die 

hun belangen behartigt. Dit hoeft niet per saldo 

de ANBO te zijn, maar kan ook een confessio- 

re le  bond zijn. Ook zij die zich in kleine 

ouderengroepjes bezighouden, geven wij in 

overweging zich aan te sluiten bij een ouderen- 

bond.

Wilt u meer weten, bezoek dan eens een van 

onze soosmiddagen in De Koperen Knoop, 

Van Limburg Stirumstraat 119. Iedere maan- 

dag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.30- 

15.45 geven wij u gaarne inlichtingen.

Namens het bestuur van de ANBO afdeling 

Staatslieden, T.C . Siemons, M arnixstraat 93’, 

tel.: tot 12.00 uur: 243944. Na 17.00 uur: 

848179.



kolofon

De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 

Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 

betering ^aa rd am m erb u u rt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaardam.

H et 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 zich het recht voor stuk- 

ken niet te plaatsen.

A an dit nummer werkten mee:

ة ° آ M ت orriën, G erda Lasschuit, Bert Helmers 

en Joger de Jong.

Drukkerij: D ijkman.

Oplage: 7.500 expl. 

lay-out؛ Frieso Hiemstra

 Inleverdatum زنمه؛ا
volgende nummer: 
m  o k t o b e r

Leren bij u in de buurt

Open Schoolcursussen voor 
vrouwen:
W aarin je werkt aan taal (o.a. spelling brieven 

schrijven e.d .), studievaardigheden en interes- 

sante them a’s zoals: ,,H et recht in N ederland” , 

,,W at betekent vriendschap voor je?” ,,spre- 

ken in het ope؟ baar” , ,,W at k؟ nnen compu-

© س  de extra

vakken Engels en wereldoriëntatie gekozen 

worden. Deze cursus duurt twee jaar.

Aanmelden Open School 
Ma<rnixka.de 37 

Tel: 224508

AD RESSEN / SPREEKU REN

Hulp aan daklozen
Roggeveenstraat 8 tel. 246711/263800 

Maatschappel^k werkteam Zeeheldenbuurt
Barentszplein 56 tel. 234422 

spreekuur do 10.00-11.30 uur

Maatschappel^k werkteam
H outrijkstraat 114
Spreekuur di., vrij. 9.00-10.00 uur.

Inloopspreekuur di., vrij. 10-12 uur.

Politie

wijkbureau

S ^arndam m erstraat 620 tel. 5593860/222.  ث

(alarmnr)

spreekuur dag en nacht 

Schoolmaatschappelijkwerk ABC 

Overtoom 16 tel. 164051 

Sociaal Raadsm an

w. van Ogtrop

K nollendamstraat 87 tel. 829302 

(14.00-16.00 uur)

spreekuur ma, di, do, vrij 9.00-12.00 uur 

di 18.30-20.00 uur

Soeiaal-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 Bestuurskontakten
H. Grool

Tasm anstraat 11-a tel. 5523471 

Spreekuur ma. en WO. 10.00-13.00 ١١١١٢■

W^kopbouworgaan Spa/Zeebuurt
Polanenstr. 174 tel. 829773 

Spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur

Wij'kpost voor bejaarden
c . M eijer

H outrijkstraat 114-116 tel. 829694 

Spreekuur di, do, vrij 

10.00-12.00 uur

W^kverpleging
W esterpark 2 tel. 840031 

spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

A vok^enkollektief Spaarndammerbuurt
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

^aarndam m erstraa t 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 

Buurthuismatechappel^k werk-Verzet 
Hembrugstraat 156-a tel. 840124 

spreekuur di 18.30-20.00 uur 

Buurthuisma^schappel^k werk-Piraat 
H outm anstraat 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 

niëtiste Amsterdams Kruiswerk
tel. 767722

spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt

Polanenstraat 6

tel. 861131

Houtrak H outrijkstraat 114-116 tel. 862932 

Spaarndammerstraat 57 hs tel. 844886 

Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

Het Huis
Zaandammerplein 154 tel. 848324 

Huisartsen
Duin, B. van & Pool, j  

H outrijkstraat 114-116 tel. 828552 

spreekuur 8.00-8.30 uur en tel. afspraak 

Garnier, 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

voor anderstaligen:

Is bedoeld voor niet-Nederlandstaligen volwas- 

senen. E r zijn lessen in lezen en schrijven van 

de eigen taal (M aro k k an sarab isch  en Turks). 

En er zijn lessen in de Nederlandse taal voor 

beginners en gevorderden.

Kom op cursus voor vrouwen
Die graag met andere vrouwen willen praten 

over een onderwerp. Bijvoorbeeld over opko- 

men voor jezelf, opvoeding van je kinderen. 

Deze cursus duurt drie maanden.

AMSTERDAM-CENTRUM/OUD-WEST-In 
het cursusjaar 1989-1990 worden er voor leer- 

gierige volwassenen diverse cursussen georgani- 

seerd door de o p e n  School in Centrum-Oud- 
West. Deze cursussen zijn bedoeld voor vol- 

wassenen die niet veel onderwijs hebben ge- 
volgd, of niet veel aan het onderwijs hebben 

gehad.

D e Open School verzorgt cursussen voor basi- 

seducatie. D at betekent:

Rekenen:
V oor mensen die het dagelijks rekenwerk lastig 

vinden, hun schoolkennis willen ophalen, hun 

kinderen willen helpen met rekenen, of voor 

hım werk wat beter willen leren rekenen. Naast 

de cursussen is er nog de mogelijkheid aan een 

huiswerkgroep deel te nemen, waar je huiswerk 

kunt maken en terecht kunt met vragen.

De cursussen worden gegeven in Centrum/ 

Oud-W est in diverse buurthuizen. Belangstel- 

lenden kunnen zich aanmelden op het kantoor- 

adres van de o p e n  School, Marnixkade 37, tel. 

224508. Hier kunt u ook terecht voor meer 

informatie. De kosten zijn /  30.- per jaar voor 

elke groep die gevolgd wordt. Een tegemoetko- 

ming in de studiekosten is mogelijk. Bij ver- 

schillende groepen is er kinderopvang aanwe- 

zig. H et aanbod is bedoeld voor volwassenen 

die op z’n hoogst twee jaar voortgezet onder- 

wijs gevolgd hebben. Dit geldt ook voor voort-

Lees- en ؛؛ehrijfeursussen:
Voor mensen die niet of nauwelijks kunnen 

lezen en schrijven. O f voor mensen die wel 

kunnen lezen of schrijven, maar zich daar zeer 

onzeker over voelen en het schrijven daarom in 

het dagelijks leven niet of nauwelijks gebrui- 

ken.

Nederlandse taal:
Voor mensen die hun Nederlands willen bijspij- 

keren, meer ervaring willen opdoen met schrij- 

ven (bijv. een verslag of een brief), of misschien 

later een andere taal willen leren, naar deM avo 

willen, een opleiding willen volgen en zich 

daarop willen voorbereiden.



De Buurtontwikke lm gsmaatschappij (BOM) als so c iaal pro jec tontwikke laar

s v bestond voor sociale projeeten. De ontwikkeling van de IJ-oevers is een nieuwe uitdaging voor 

de bewonersorganisaties om samen met de gemeente en de projeetontwikkelaar zogenaamde 

samenwerkingsprojecten te realiseren.

De bestaande organisatie en overlegstructuren, waarin projecten als zelfoestuur binnenterreinen, 

de Hammam, de buurtbus en dergelijke konden ontstaan, zullen in de toekom st niet meer 

voldoen. De omvang van de projecten, die aangepakt moeten worden, is daarvoor te groot. Ook 

stellen de private partners ABP en M abon terecht vast behoefte te hebben aan continui’teit en 

orgnisatieverm ogen.

Vandaar dat de BOM gezien moet worden als een professionele door bewonersorganisaties 

opgezette sociale projectontwikkelingsmaatschappij.

De spaarndam m erbuurt bevindt zich in het stadium van beheer na stadsvernieuwing. Tijdens de 

stadsvernieuwing bestond er een overlegplatform — een inspraakmodel en een uitvoeringsapparaat

— dat de stadsvernieuwingsplannen ten uitvoer bracht. De invloed en participatie van bewoners 

werden daarmee geweldig gestimuleerd. Bewonersinitiatieven zullen zich ook na het proces van 

stadsvernieuwing verder ontwikkelen. E r is een klimaat geschapen om op deze weg verder te gaan, 

ook nadat de projectgroep stadsvernieuwing in 1990 wordt opgeheven.

Bewonersorganisaties hebben e^a rin g  gekregen met het ontwikkelen van sociale projecten. Ze 

spelen daarmee in op een situatie die al aanwezig was tijdens het proces van de stadsvernieuwing, 

namelijk dat de stadsvernieuwing door de gemeente vooral als een technisch proces van renovatie 

en nieuwbouw werd gezien. Dit kwam tot uiting in de geringe aandacht die er bij de projectgroep

ven, hetgeen betekent dat er een zeker maat- 

schappelijk d ra a ^ la k  aanwezig zal zijn, dient 

de BOM er zorg voor te dragen dat de 

projecten passen in de besluitvormings- en 

overlegstructuur die in de buurt aanwezig zijn. 

Daarom moet er bij de selectie en uitwerking 

van projecten aan de volgende aspecten ge- 
dacht worden:

•  H et project dient te passen c.q. voort te 

komen uit de reguliere inspraak- en besluit- 

vormingsprocedures, dat wil zeggen: in over- 

eenstemming met het bestemmingsplan of 

nota van uitgangspunten zijn. Bovendien 

moeten ze passen in het (s<*^ale) beleid van 

de gemeente c.q. stadsdeelraad.

•  De sociale projecten m oeten een maximale 

openbaarheid kennen en dienen op tijd in de 

procedures van inspraak en democratische 

besluitvorming gebracht te worden.

•  Tussen de partners worden geen definitieve 

afspraken gemaakt zonder daarin andere 

relevante groepen te betrekken.

•  H et zal vaak zo zijn dat het initiatief van de 

bewoners vooruitloopt op de plannen van de 

overheid. Dit mag op zich geen beletsel zijn 

om de overheid te verzoeken haar toetsende 

taak op zich te nemen. Ook van reguliere 

inspraakkaders kan men een dergelijke flexi- 

biliteit verlangen.

Op het W ijkopbouworgaan Spaam dam , Pola- 

nenstraat 174, is m eer informatie beschikbaar.

Op 6 oktober organiseert het Wijkopbouwor- 

gaan i.s.m. het Polanentheater een politiek café 

(vanaf 18.00 uur) in het Polanentheater. Aan- 

wezig zijn dan enige wethouders en beleggers 

die met de buurt in diskussie gaan over de 

buurtontwikkelingsmaatschappij.

Onderdeel daarvan is een financieel c.q. 

investeringsplan;

7. uitvoering/beheer.

Vooral in de eerste 5 fasen heeft het bewonersi- 

nitiatief het meest behoefte aan ondersteuning. 

In de latere fasen is het duidelijk of een 

particuliere investeerder, dan wel de gemeente 

of beide het voortouw zullen nemen, zodat deze 

partners (eventueel samen met de bewoners) 

het management van het project kunnen over- 

nemen.

Om nu over een adequaat ondersteunend appa- 

raat te beschikken dient de BOM aan de 

volgende voorwaarden te voldoen;

•  beschikken over kennis van het veld, dat wil 

zeggen: de sociale problem atiek van de 

buurt;

•  beschikken over kennis met betrekking tot 

sociale doeleinden, overheids en private 

financieringsstromen, gemeentelijke beleids- 

doeleinden, geschikte locaties;

•  beschikken over relaties in diverse kringen; 

H et kunnen terugvallen op netwerken in de 

financiële en de ambtelijke wereld is van het 

grootste belang, omdat dit de BOM een 

aantal ingangen verschaft, die bewoners tot 

nu toe niet kenden.

•  financiële middelen.

H et grote knelpunt van samenwerkingsprojec- 

ten is financiële middelen te verwerven in het 

eerste — prille — stadium; om van de eerste 

idee een zodanig beeld te scheppen, dat andere 

partners eventueel mee gaan participeren.

Maatschappelijk draagvlak
Hoewel de projecten die de BOM begeleidt en 

ontwikkelt voortkomen uit bewonersinitiatie-

contacten met de gemeente en/of het be- 

drijfsleven, en het realiseren van een goede 

presentatie of projectplan.

•  H et adviseren van de initiatiefnemers over 

financiering en subsidiemogelijkheden.

•  H et voorzien in startmanagement.

•  H et signaleren van de noodzaak tot het 

ontwikkelen van maatschappelijke projecten 

in de buurt.

•  H et volgen en analyseren van politiek en 

economisch relevante ontwikkelingen aan de 

Westelijke IJ-oevers teneinde de spaarn- 

dam m er-/Zeeheldenbuurt daarbij te betrek- 

ken en er voordeel van te laten hebben.

•  Lobbyen c.q. formeren van een netwerk van 

stedelijke, provinciale en landelijke contac- 

ten, alsmede contacten leggen met betrouw- 

bare partners in het bedrijfsleven, om sociale 

projecten te realiseren, dan wel het noodza- 

kelijke ,,com mitm ent” te verwerven.

Werkwijze
Uitgaande van een initiatief van de bewoners of

van een belangengroep zijn er bij sociale

projectontwikkeling een aantal fasen te onder-

scheiden. Deze fasen zijn:

1. bewonersinitiatief (schets, idee);

2. presentatie van het idee (bijvoorbeeld door 

middel van een brochure);

3. verkrijgen van ,,com mitm ent” bij overheid 

en particuliere investeerders om een maat- 

schappelijk draagvlak te creëren; ;

4. haalbaarheidsonderzoek van het project 

(projectplan);

5. politieke S lu itv o rm in g  en besluitvorming 

bij de projectontwikkelaar;

6. opstellen van een actieplan, meestal geza- 

menlijk met andere partners.

Wat w il de Buurt- 
ontwikkelingsmaatschappij?
Een aantal buurtgroepen uit de Spaarndam- 

mer- en Zeeheldenbuurt heeft naar aanleiding 

van de eerste presentatie van de gemeentelijke 

plannen met betrekking tot de projectontwik- 

keling aan de IJ-oevers, de ideeën ontwikkeld 

voor het oprichten van een buurtontwikkelings- 

maatschappij.

In samenwerking met de gemeente (Bureau 

Bestuurscontacten) zijn deze voorlopige ideeën 

verder ontwikkeld en besproken met vertegen- 

woordigers van het ABP en de Mabon. Uit 

deze gesprekken bleek dat er wel degelijk 

aanknopingspunten waren voor samenwerking 

tussen de buurt, de belegger en de gemeente. 

Echter de samenwerking moet gestalte krijgen 

door het aangeven hoe de BOM organisatorisch 

gaat functioneren en om welke sociale projec- 

ten het gaat. H ieronder wordt uiteengezet wat 

de doelstelling, de taken, de organisatie en de 

werkwijze van de BOM zullen zijn.

Doelstelling
De doelstelling van de BOM is het ontwikkelen 

van buurtgebonden sociale projecten, dat wil 

zeggen maatschappelijk wenselijke projecten, 

die het voorzieningenniveau, het woon- en 

leefklimaat en de werkgelegenheid in stand hou- 

den dan wel verbeteren.

Taakstelling
•  H et opzetten van sociale projecten door 

middel van ondersteuning van initiatieven 

die voortkomen uit bewoners of belangen- 

groepen.

•  Het daadwerkelijk vormgeven van een der- 

gelijk initiatief door het leggen van relevante

AKT IV1TEITENFOTOGRAFISCHE IMPRESSIE VAN ENIGE BUURT



OUDERS-PEUTER  

CURSUS
Met andere ouders ervaringen uitwisselen en 

informatie verzamelen. De cursus bestaat uit 10 

bijeenkom sten op maandagavond van 20 tot 22 

uur en start op 25 september.

D e onderstaande onderwerpen worden behan- 

deld:

— de ontwikkeling van peuters
— grenzen en regels stellen
— eten, slapen, z in lijk h e id
— jaloezie, driftbuien en angst
— spelen speelgoed
— ziek zijn
— EHBO gerieht op kleine kinderen
— TV-kijken
— snoepjes aannemen van vreemden.

Bij een aantal onderwerpen zal een deskundige 

worden uitgenodigd, b.v. bij het onderwerp 

ziek-zijn een arts.

D e cursus kost /  4 0 .-inclusiefkoffie en thee, en 

wordt geleid door Ingrid Christiaanse en Loes 

van Hilten ( /  4,- per keer).

٧ ٠ ٠ ٢  meer informatie en aanmelding kunt u 

hen bellen, tel. 840124 (Verzet) en 247589 

(?iraat).

Een kans om met andere ouders van gedachten 

te wisselen over de opvoeding van uw lieve, 

maar soms zo vermoeiende peuter.

NASCHOOLSE 

K INDEROPVANG

Na de herfstvakantie, op 23 oktober, gaat de 

naschoolse kinderopvang van start. Deze 

vindt plaats in Buurthuis Verzet.

De kinderen kunnen er elke dag na school 

terecht van 15.00 tot 18.00 uur, op woensdag- 

middag de gehele middag en in de schoolvakan- 

ties de hele dag. O nder verantwoorde leiding 

van 2 vaste deskundige leidsters worden de 

kinderen van de scholen in de buurt opgehaald. 

In het buurthuis vindt de naschoolse opvang 

plaats in twee daarvoor speciaal ingerichte 

lokalen. Wij streven ernaar om een vaste groep 

kinderen een gezellige opvang te bieden waar 

plaats is voor spelletjes, sport en eventueel 

huiswerkbegeleiding. De kinderen worden aan- 

gemeld voor een heel seizoen en komen min- 

maal 3 middagen per week en altijd op vaste 

dagen.

De opvang is bedoeld voor kinderen in de 

leeftijd van 4 - 1 2  jaar. Wij bieden plaats aan 18 

kinderen.

D e financiële bijdrage is afhankelijk van het 

gezinsinkomen.

Voor meer informatie of een inschrijfformulier 

kunt u kontakt opnemen met Marian Hoffer, 

Buurthuis Verzet, H em brugstraat 156, tel. 

840124.

EEN KIJK- 
EN LUISTER - 

HOEK  

BIBLIOTHEEK

Binnenkort beschikt de openbare bilbiotheek 

in de Spaarndam m erstraat over een kijk- en 

luisterhoek. Deze hoek kon ingericht worden 

dankzij financiële steun van het Anjerfonds. 

W at is een kijk- en luisterhoek?

H et is een rustig plekje in de bibliotheek, waar 

kinderen alleen of met hun ouders prentenboe- 

ken bekijken en naar het verhaal luisteren in 

hun eigen taal.

Er staan twee cassetterecorders elk met twee 

koptelefoons, prentenboeken en cassetteband- 

jes in het Arabisch, Berbers, Nederlands en
Turks.

Wilt u samen met uw kind naar een verhaal 

luisteren?

O f wil uw kind naar een verhaal luisteren?

Kom dan eens op een vrijdagmiddag naar de 
bibliotheek.

Op vrijdagmiddag, 20 oktober om 2.00 uur gaat 

de kijk- en luisterhoek voor het eerst open.

Voorlopig is de kijk- en luisterhoek iedere 

vrijdagmiddag geopend van 2.00 tot 4.30 uur. 

Als de kijk- en luisterhoek helemaal ingebur- 

gerd is, wordt bekeken of de openingstijden 

uitgebreid kunnen worden.
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ئ ه -صاع—ء ى ضت مب مدم >اذكا م »ر  ٢ ببغتلقاا
ى ص مش أ c ذ  لنحنثلجآادادنم>غ ١ ك

ص مب إ ؛ • ا
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Çocuğunuzla  b i r l i k t e  «ri b i r  öykü 
dinlem ek i st i y o r su n u z ?

Yoksa çocuğunuz ٨١٧ b i r  öykü din lem ek 
i s t i y o r ?

Kendi d i l i n i z d e  b i r  öyku k a se t i  se ç i n . 
Aynı öykünün k i t a b ı n ı  bulun

H er 'k^ t ap d ö r t  d e ğ i ş ik  l i sa n d a  d in l e n e - 
b i l i r  ( T ı î r k çe ,  Ar a p ça ٠ Berber  ve 
Hollan^ aca  l i sa n l a r ı n d a )

Kütüphane g ö r e v l isi n d e n  k a se t in  i ç i n i  ve 
b i r  k u l a k l ı k  i s t e y i n .

Openbare Bibliotheek Nova Zem bla, spaarn- 

dam m erstraat 490, 1013 s z Amsterdam tel. 

827026.

EINDELIJK IS HET ZOVER!

B erich t v a n u it de W ijkpost voor A d e r e n

De wijkposten Spaarndam /Zeeheldenbuurt en Staatslieden/Hugo de G rootbuurt zijn één 

geworden. Vandaar dat u ook wel eens artikelen aantreft m .b.t. ouderenaktiviteiten vanuit de 

Staatsliedenbuurt. Voor onze cliënten levert dit samengaan geen problemen op. Alleen voor onze 

cliënten uit de Zeeheldenbuurt verandert er iets. Een ieder die gewend was om naar de wijkpost 

Gouden Reael op de Haarlem m erdijk te gaan, moet nu naar het Sociaal Medisch Centrum ,,H et 

H outrak” in de H outrijkstraat 114-116. Tel. 829694. De spreekuren op deze wijkpost voor ouderen 

zijn op dinsdag en op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. M aar zoals vanouds kunt u met al uw 

vragen en problemen terecht, met elkaar kunnen wij zeker een oplossing bedenken.

Op de wijkpost Spa/Zee werken Gemma en Cisca. Gemma neemt het organisatorische gedeelte 

voor haar rekening zoals de ouderen adviesraad, het ouderenberaad, overleg veiligheid en 

preventie, etc. Daarentegen neemt Cis€a de spreekuren en de huisbezoeken voor haar rekening. 

Deze constructie leek ons vooral voor onze cliënten het beste omdat er zo weinig mogelijk 

wisseling plaatsvindt door de persoon die u te woord staat. Alleen tijdens ziekte of vakantie of op 

uw verzoek krijgt u met iemand anders te maken. H eeft u vragen of wilt u wat meer weten over ons 

of onze werkwijze dan kunt u ons altijd tijdens de spreekuren bereiken, daarnaast zijn we veel op 

andere tijden aanwezig.

H artelijke groeten Gemma en Cisca

THALIA O p ^ a ء   Operet t egezelschap

het Nederlands wordt gespeeld en dat onze 

solisten doorgaans mensen zijn die afgestu- 

deerd zijn aan het conservatorium.

Op 6, 7 en 8 oktober brengt Thalia een 

W E R E LD ?R E M IER E , genaamd REY- 

NA ERT, van de hand van onze tekstschrijver/ 

dirigent regisseur Joop Fransen en de compo- 

nist Willem W oestenburg. De Reynaert is een 

unieke Fabelopera gebaseerd op het boek 

,,Van Den Vos Reynaerde” en geheel authen- 

tiek volgens het gegeven uit de twaalfde eeuw 

op rijm bewerkt. De Reynaert is uniek daar er 

geen gegevens bekend zijn over eerdere verta- 

lingen van het boek ,,Van Den Vos Reynaer- 

de” op notenschrift. Daarbij aangetekend dat 

een fabelopera van de hand van een Nederland- 

se tekstschrijver en 'een nederlandse componist 

volstrekt uniek te noemen is.

Claeszenstraat 49” , 1056 WGSecretariaat: R 

Amsterdam.

Graag wil Thalia zich nog een keer aan u  
voorstellen.

Thalia, een jonge vereniging, niet in jaren maar 

in kracht. In tegenstelling tot andere verenigin- 

gen brengen wij produkties met voornamelijk 

jonge mensen. Elk jaar brengen wij twee 

produkties op de planken in ons Huistheater 

Marcanti in de Jan van G alenstraat, één in het 

voorjaar en één in het najaar. De produkties 

die wij brengen zijn veelal onbekend en van de 

hand van Jacques Offenbach en Gilbert and 

Sullivan. D at onbekend niet onbemind is mag 

blijken uit onze bezoekersaantallen, tussen de 

1800 en 2000 bezoekers per produktie. Dit is 

mede te danken aan het feit dat elke operette in

س
Opera- € ٨  ©perettegezelschap 

PRESENTEERT HET NIEUWE WERK

و ء ء ه«ا ، م

FABEL OPERA IN DRIE BEDRMVEN 

gecomponeerd door WILLEM WOESTENBURG 

op een libret!o van JOOP FRANSEN.

AMSTERDAMS PROMENADE ORKEST

vrijdag 6 oktober 1989 20.00 uur 

zaterdag 7 oktober 20.00 989ل  uur 
zondag 8 oktober 1989 14.00 uur (matinee)

THEATER MARCANTI
Jan van G alenstraat 6-10, A m ste rd a m -W - (bus 21; tram 3)

RESERVEER TIJDIG!

Thalia-secretariaat, telefoon (020)168960 
AUB-ticketshop, Leidseplein 26, telefoon (0 2 0 0 1 1 ر22و

Gereserveerde kaarten 30 miniuten voor aanvang afhalen aan de kassa. Na aanvang geen toegang.
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TURFSCHIP
AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

Sp r e e k u u r :  j .  Ee r d h u y z e n ,  d in sd a g  v a n  1 0  t ot  11 ٧ ٧ ٢ , te l. 3 8 0 6 6 8 
S e cr e t a r ia a t  G. H. La ssch u it ,  V. H e e m sk e rk st r a a t  12 , tel. 2 5 4 6 6 4 
Sp r e e k u u r  e n  v e r g a d e r a d r e s:  ’t  T u r f sch ip ,  R o g g e v e e n st r a a t  12

P ^ K E E R n R l I K

ZEEHELDENBUURT
Zoals u bekend is, heeft de YTech formule (d.w.z. het samenbrengen van technologie- en 

innovatiebedrijven binnen een bedrijfsverzamelgebouw) veel succes gehad in het YTech gebouw 

aan de Van Diem enstraat. Reden waarom ook het ernaast gelegen Y ?oint gebouw volgens 

dezelfde formule geëxploiteerd zal gaan worden door YTech Beheer.

Omdat ook ,,het Veem” succesvol is, is de leegstaande en verpauperde bedrijvenstrook weer een 

levendig bedrijvencentrum geworden. G oed voor de gebouwen, goed voor de daarin gevestigde 

bedrijven, goed voor de werkgelegenheid. M aar ook goed voor de buurt???

Als initiatiefnemers van het YTech concept denken wij van wel, maar wij willen onze ogen niet 

sluiten voor mogelijke negatieve neveneffecten, waarvan de overlast door de verhoogde 

parkeerdruk de voornaamste is. H et inpandig parkeren bleek niet realiseerbaar te zijn door de te 

hoge kosten. De ruimte was reeds aan een bedrijf verhuurd. De uitplaatsingskosten die daardoor 

bovenop de aanlegkosten zouden komen, m aakten het geheel te duur. D aarom  hebben wij in ieder 

geval op onze kosten een parkeerterrein naast het YTech gebouw ingericht waardoor het saldo 

voor het aantal te parkeren auto’s (ca. 50 stuks) even groot is als mogelijk zou zijn geweest bij het 

inpandig parkeren (en ditmaal zonder kosten aan gemeenschapsgelden c.q. subsidies). Bovendien 

zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van dit parkeerterrein buiten de kantooruren. 

Inmiddels zijn wij in goed overleg met de buurtorganen bezig om ook het z.g. Stenen Hoofd in 

beheer te verkrijgen om aldaar een parkeerterrein in te richten.

De gemeente staat daar positief tegenover zodat, indien de beslissing gunstig uitvalt, wij op 

redelijk korte term ijn hiermee de parkeerdruk voor de buurt nog aanzienlijk zullen kunnen 

verl،chten. Te€h Beheer

KLACHTENFORMULIER
Deze actie richt zich tegen foutgeparkeerde auto’s. Foutparkeren is hinderlijk, bedreigend en 

gevaarlijk. H inderlijk omdat het nou eenmaal erg vervelend is elke keer een auto op je pad te 

vinden. Bedreigend omdat voetgangers- en fietsersgebied ingepikt wordt. Gevaarlijk omdat de 

voetganger of fietser uit moet wijken en het zicht ontnomen wordt.

Dit klachtenformulier is bedoeld om uw klachten over foutparkeerders aan de politie en de 

gemeente door te kunnen geven, u kunt het formulier inleveren bij het wijkcentrum (zie adres 

onderaan op dit formulier). H et wijkcentrum stuurt copieën van de binnengekomen formulieren 

naar het wijkpolitiebureau, die de klachten in behandeling moet nemen, en naar het Comité STO ? 

Foutparkeren. H et Comité verzamelt de formulieren en zal deze te zijner tijd aan het 

gem eentebestuur overhandigen.

plaats van geconstateerde ^ rk e ro v e rtre d in g (-e n ):

straat: .....................................................................................................

ter hoogte van huisnummer/dwarsstraat: ٠ .٠ ....٠ .٠ ..٠ ٠ ...٠ ٠ ٠ ٠ .....٠ ..

Hoe vaak wordt er fout geparkeerd? o paar keer/maand

O paar keer/week 

O paar keer/dag 

O altijd

soort foutparkeerder(s): o personenauto’s

O bestelauto’s 

O vrachtauto’s

foutgeparkeerd op: o trottoir/voetpad

O fietsstrook/fietspad 

O openbaar groen (gras, enz-

D efou tparkeerderis: o vaak dezelfde

O elke keer een andere

Welke oplossingen zijn er? o onmogelijk maken m.b.v. palen of hoge stoepranden en

dergelijke 

O politie moet meer bonnen uitdelen

O wijkgebonden Dienst Farkeerbeheer oprichten (met wegsleep- 

regeling)

Wilt u meedoen aan acties tegen foutgeparkeerde auto’s o ja o nee

(acties kunnen zijn: van ballonnen met toepasselijke tekst aan auto-antennes tot: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................................................................................................  : heeft u nog een idee?

O motor(en)

O brommer(s)

O fiets(en)

O straat: dubbelgeparkeerd 

O straat: inv^ide-parkeervak 

O brug

S T A N D  V A N  Z A K E N  

U -O E V E R S

Buurtkrant-special
In de volgende buurtkrant zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de plannen voor de 

IJ-oevers. H et is de bedoeling om van die krant een IJ-oever special te maken. Iedereen die iets te 

melden heeft over de plannen en over de toekomst van deze buurt in samenhang met de plannen 

aan het IJ wordt hierbij uitgenodigd naar de pen te grijpen. Heb je een goed idee, zie je de 

ontwikkeling van de IJ-oever helemaal zitten of denk je dat het nooit iets kan worden, schrijf het 

op en stuur je verhaal voor 10 oktober a.s. naar het wijkopbo^worgaan. Uitgebreide artikelen 

waarin iedereen zijn visie kan geven en de stand van zaken wordt besproken komen dus volgende 

maand in de krant. Ik zal het deze keer kort houden en me beperken tot de hoogst noodzakelijke 

informatie.

dit formulier inleveren op onderstaand adres:

Wijkopbouworgaan spaardam m er- en Zeehel- 
denbuurt, wijk woonomgeving 

Folanenstraat 7, Amsterdam

Dit gedeelte hoeft niet te worden ingevuld

n a a m :..................................................................

a d re s :..................................................................

postcode: ...........................................................

telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O aankruisen wat bedoeld wordt

wel gesproken over een tunnel of tunnelbak 

maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Buurtontwikkelingrs- 
maatschappj
Vanuit het wijkopbouworgaan en binnen de 

werkgroep buurtbeheer is het afgelopen jaar 

gewerkt aan een projekt met de doelstelling om 

binnen de buurt ontwikkelingen op gang te 

brengen die het voorzieningennivo versterken, 

de leefbaarheid verbeteren en werkgelegenheid 

creëren.

Juist nu er aan de rand van de buurt, aan de 

oever van het IJ in de toekomst op grote schaal 

geïnvesteerd gaat worden is het zaak om deze 

vernieuwing voor een deel naar de bestaande 

buurt te sluizen. Voorkom en moet worden dat 

er een gouden randje ontstaat aan het IJ terwijl 

de bewoners van de buurt niet van de nieuwe 

ontwikkelingen profiteren. Aangezien bewo- 

ners geconfronteerd zullen worden met de 

lasten van de IJ-oeverontwikkelingen (overlast 

ten tijde van de bouw, verkeersdruk, hoog- 

bouw aan het IJ) is het niet meer dan redelijk 

dat zij ook profiteren van de ,,lusten” (werkge- 

legenheid, recreatiemogelijkheden aan het IJ, 

versterking van het voorzieningennivo en ver- 

dere verbetering van het beheer van de buurt). 

Als middel om de buurt mee te laten profiteren 

van de investeringen in de IJ-oever is het idee 

van een B u u r to n tw ik k e l in ^ ^ s c h ^ p i j  

(BOM) ontwikkeld. De BOM moet gezien 

worden als een sociale ^o j^ to n tw ik k e lin g s- 

maatschappij. Naast winstgevende zullen ook 

minder rendabele projekten worden ontwik- 

keld die beantwoorden aan de sociale doelstel- 

ling van de BOM: scholing en w ^ g e le g en h e id  

voor bewoners van deze buurt, versterking van 

het voorzieningennivo en het behoud van een 

leefbare huurt.

Inmiddels is er een brochure uitgebracht waarin 

het idee van de BOM , de organisatiestruktuur 

en een aantal projekten nader zijn uitgewerkt. 

De eerste stap is gezet, de plannen zijn 

duidelijk op papier gezet. Wie belangstelling 

heeft voor het initiatief en/of zelf plannen heeft 

die goed in dit kader passen kan kontakt 

opnemen met het >*rijkopbouworgaan, kontakt- 

persoon is Marcel van Tilburg. H ier is ook de 

brochure te verkrijgen. De komende maand zal 

de brochure in de buurt, onder andere op de 

wijkraad, worden besproken.

Buurtinformatieavond
Op 12 oktober a.s., 20.00 uur organiseert de 

gemeente een informatieavond over de nota 

van uitgangspunten in het Folanentheater. o p  

deze avond zal vanuit de buurtwerkgroep IJ-as 

West de nodige kritiek op de nota naar voren 

worden gebracht. De exacte datum van deze 

bijeenkomst zal nog nader bekend worden 

gemaakt.

Judith de Jong

Nota vail Uitgangspunten
Zoals wellicht bekend heeft de gemeente in juni 

de concept nota van uitgangspunten IJ-oevers 

gepresenteerd. Over deze nota wordt in de 

maand septem ber uitgebreid overlegd in het 

maatschappelijk overleg dat door de gemeente 

is ingesteld. H et is de bedoeling om begin 

oktober het overleg af te ronden zodat daarna 

politieke besluitvorming kan plaatsvinden. 

Tegen deze procedure is door de verschillende 

deelnemers aan het overleg, w aaronder de 

leden van de Buurtwerkgroep IJ-oevers, veel^ 

vuldig bezwaar gemaakt. £ ٢ is te weinig tijd 

gereserveerd voor overleg, wat betekent dat er 

een overvol vergaderschema is en dat deson- 

danks lang niet alle belangrijke punten aan de 

orde kunnen komen. Daarbij is de nota onvol- 

ledig en hebben de betrokken am btenaren 

binnen de afgesproken procedure geen tijd om 

de ontbrekende onderdelen aan te vullen. 

Opmerkingen uit het overleg kunnen zodoende 

niet in de nota worden meegenomen.

Politieke besluitvorming
Ondanks bovengenoemde bezwaren is er (nog) 

geen wijziging in de procedure gekomen. Uit- 

stel van de politieke besluitvorming zou via de 

politiek verantwoordelijke instantie, de ge- 

m eenteraad moeten worden bewerkstelligd. 

Tot nu toe is dat niet gebeurd en moeten wij er 

van uitgaan dat de gem eenteraad eind novem- 

ber een besluit neem t over de concept-nota van 

uitgangspunten. De gemeente is wettelijk ver- 

plicht om voor de politieke besluitvorming een 

hoorzitting te organiseren. De datum van deze 

hoorzitting is nog niet bekend.

Woningbouw in de 
Houthavens
De bebouwing van een deel van de Houthavens 

met voornamelijk woningen en een bescheiden 

hoeveelheid kantoren (langs de IJ-boulevard, 

als geluidswering) vormt een onderdeel van de 

plannen. H et deel van de Houthaven ten 

westen van de pontsteiger, aansluitend op de 

Gevleweg, zal hiervoor wellicht moeten worden 

gedempt. £ en  andere mogelijkheid is dat de 

woningen op betonnen steigers worden ge- 

bouwd zodat er niet hoeft te worden gedempt. 

H et gemeentelijk uitgangspunt is dat er in de 

Houthavens minstens 1000 woningen in de 

sociale sektor moeten worden gerealiseerd. De 

Houthavens vormen, doordat er in het water 

moet worden gebouwd of eerst moet worden 

gedempt, een uitzonderlijk dure woningbouw- 

locatie.

De IJ-boulevard 
door de buurt?
Daarbij komt de aanleg van de IJ-boulevard 

die, doordat er aan de noordkant van de 

Houthavens een tunnel in is opgenomen even- 

eens zeer duur is. Hoewel bovengenoemde 

route, met een tunnel die aan de oostkant van 

het Barentszplein bovengronds komt als voor- 

keursvariant is opgenomen in de concept-nota 

van uitgangspunten, is inmiddels weer onduide- 

liujkheid over het tracé ontstaan. De gemeente 

is andere mogelijke tracé’s voor de weg aan het 

onderzoeken, om de kosten van aanleg te 

kunnen drukken. De mogelijkheden zijn een 

tracé langs de huidige oever van de Houtha- 
vens of langs de Tasm anstraat/ 

S ^arndam m erd ijk , aan de voet van de dijk 

(dus een verlaagde ligging)! Dit betekent dus 

dat alsnog een tracé van de weg door de buurt 

kan worden voorgesteld. In het voorstel wordt



ZESTIG JAAK TAVENU

Wilt u meer weten?
Heeft het bovenstaande uw interesse 

gewekt? Kom eens langs op onze repe- 

titie-avond: elke maandagavond in 

Buurthuis Verzet, Hembrugstraat 168. 

Vanaf 19.00 uur repeteren de tam- 

boers, om 20.00 uur begint de orkest- 

repetitie.

O f bel voor een afspraak met een van 

onderstaande bestuursleden:

— A. van W orkum, voorzitter 109025

— Chr. W anders, secretaris 240097

— R. Meierdrees, 

penningmeester 151289

— H. van Nifterick,

coordinator opleidingen 869938

Zaterdag 7 oktober 1989

14.00 uur

OPENLUCHTCONCERT 

DOOR MUZIEKVERENIGING

T AVENU

OP HET SUIKERPLEIN

Organisatie in samenwerking 

met het W .O.O. Spaarndam

Een unieke gelegenheid om 

kennis te maken met TA V EN U  

in concert!

Ie guldens contributie per week heeft 

men de beschikking over een kwali- 

t^ t-m uziek instrum ent met een 

nieuwwaarde tussen de 2.000 en

10.000 gulden. Deelname aan vereni- 

g ^ k t i v i t e i t e n  is vaak gratis.

De (privé-)les via het BAAM-oplei- 

d ig in s t i tu u t  is zeer goedkoop, ook 

hier slechts enkele guldens per les. Bo- 

vendien betaalt TAVENU de helft van 

het lesgeld terug wanneer examën 

wordt gedaan.

Muziek is ook een duurzame hobby. 

Tot op hoge leeftijd —er zijnin ons land 

zeer veel aktieve muzikanten ouder 

dan 80 jaar — kan men zijn of haar par- 

tijtje meeblazen.

60 jaar TAVENU
Zoals reeds gesteld viert TAVENU dit 

jaar haaróO-jarigjubileum. Gekozen is 

voor een vrij sobere viering. De reis 

naar Antwerpen, waarover eerder in 

dit stukje al het een en ander werd ver- 

teld was de e e r ie  jubileumaktiviteit. In 

de eerste week van november zijn er 

een tweetal aktiviteiten: op 1 novem- 

ber — TAVENU’s oprichtingsdag — 

een gezellige avond in Buurthuis Ver- 

zet, waar ook de trekking van dejubile- 

umloterij plaatsvindt؛ op 4 november 

in het Polanentheater een jubileum- 

concert/receptie, waarmee het jubile- 

um officieel wordt gevierd in het bijzijn 

van leden, donateurs en genodigden. 

Aktiviteiten die u kunt meebeleven als 

u snel besluit lid of donateur te worden!

men: De langste tijd was hij bij Amici- 

tia in Landsmeer (25 jaar) en bij Con- 

cordia in Oostzaan (20 jaar). G rote tri- 

omfen werden door hem gevierd met 

Wilhelmina uit Volendam, waar hij 3 

jaar instructeur was.

In de loop van dejaren  trad de heer De 

Joode veelvuldig op als ANUM -jury- 

lid bij drumbandwedstrijden. Verder 

com poneerde hij een aantal muziek- 

werken voor tamboerkorps 

V oor zijn verdiensten als instructeuï 

en jurylid is hij onderscheiden met de 

gouden ANUM -speld en met de leg- 

penning van de BAAM.

In 1978, toen TA V E N U ’s toenmalige 

instructeur plotseling met zijn werk 

moest stoppen, werd de heer De Joodc: 

bereid gevonden om enkele m aanden 

te helpen, zodat TA V EN U  niet over- 

haast naar een nieuwe instructeur be- 

hoefde te zoeken. Die paar maanden 

zijn inmiddels bijna elf jaar geworden! 

De heer De Joode zegt zelf: ”Al vanaf 

het begin voelde ik me thuis bij 

TAVEN U . Als instructeur kreeg ik al- 

tijd alle medewerking, nooit werd er- 

gens moeilijk over gedaan. Toen de af- 

gesproken drie maanden om waren 

heb ik TA V EN U  bestuur geadviseerd 

verder maar met de ogen dicht te zoe- 

ken. Ik heb daar tot op de dag van van- 

daag geen spijt van.”

geen enkele eis aan vooropleiding. 

O ok als u nog geen noot kunt lezen 

kunt u een instrument leren bespelen. 

Heeft u altijd al muziek willen maken 

en is het er nooit van gekomen? Waag 

dan nu de stap en meldt u aan als lid 

van TAVENU!

In samenwerking met de Bond van 

Amsterdamse A m ateur Muziekver- 

enigingen (BAAM) wordt door be- 

voegde professionele leraren tegen een 

zeer bescheiden eigen bijdrage les ge- 

geven aan de leerlingen van muziek- 

veremgingen.

De jeugd van de spaarndam m er- en 

Zeeheldenbuurt is van oudsher een be- 

langrijk reservoir voor de verjonging 

van TAVENU. De vereniging hoopt uit 

dit reservoir de komende jaren weer 

wat meer aanloop te krijgen. Met 

blaasmuziek maken kun je al heel jong 

beginnen op blokfluit, ook de aller- 

jongste schooljeugd is dus welkom.

Een goedkope en 
duurzame hobby!
Gesteld mag worden dat muziek ma- 

ken bijeen harmonie offanfareeen van 

de goedkoopste hobby’s is. Voor enke-

Een greep uit de agenda
Het C ^n jaarco n cert is een evenement 

waar ieder lid naartoe leeft en waar 

muzikaal het onderste uit de kan ge- 

haald wordt. Verder zijn er ieder jaar 

subsidieconcerten op diverse plaatsen 

in de stad. Regelmatig wordt deelge- 

nomen aan festivals en concoursen in 

en buiten Amsterdam. Het traditionele 

werk van een harmonie: het opluiste- 

ren van feestelijkheden, Sinterklaasin- 

tocht, 4-5 mei viering enz. wordt na- 

tuurlijk niet vergeten. Alles bij elkaar 

dus een gevarieerd programma. 

O m dat de muzikale boog af en toe 

moet ontspannen worden enkele ma- 

len per jaar aktiviteiten georganiseerd 

om de persoonlijke kontakten te ver- 

stevigen en eens anders dan muzikaal 

met elkaar bezig te zijn. Voorlopig 

hoogtepunt in 1989 was de reis naar 

Antwerpen op 17 september, waar een 

openluchtconcert werd gegeven in het 

kader van het stedelijk muziekfestival. 

De rest van de dag werd gebruikt om 

kennis te maken met Antwerpen, haar 

binnenstad en haar horeca. Deze com- 

binatie van muziek en gezelligheid 

bleek een schot midden in de roos.

Ervaren leden gezocht
Een vereniging als TAVENU kan al- 

leen blijven voortbestaan wanneer er 

een regelmatige toestroom van nieuwe 

leden is. Leerlingen zijn altijd welkom, 

maar juist nu is er ook behoefte aan er- 

varen krachten om een aantal wat 

zwakkere plekken te v e r i r k e n .

Op dit moment kunnen in nagenoeg 

alle secties muzikanten geplaatst wor- 

den. O nder andere is er behoefte aan 

de volgende instrumenten: klarinet 

(solo tot 3e)؛ le  (tenor)tuba; 3e 

(bas)trombone; es-bas. Maar ook op 

andere partijen kunnen we steun ge- 

bruiken. Dus heeft u ooit geblazen of 

getrommeld en zou u er weer eens zin 

in hebben? Bel of kom eens langs!

Geen vooropleiding nodig
Een mens is nooit te jong of te oud om 

te leren. Dat geldt zeker voor muziek 

maken. Bovendien stelt TAVENU

De muziekvereniging TAVENU viert 

op 1 november a.s. haar 60-jarig jubi- 

leum. G edurende al die jaren heeft de 

vereniging steeds haar thuis gehad in 

de Spaarndammerbuurt, een buurt 

waaruit ze niet meer weg te denken is. 

De laatste paarjaar zijn voor TAVENU 

niet gemakkelijk geweest. Door een 

aantal oorzaken is het ledental terug- 

gelopen. De aanwas van nieuwe leden 

was niet voldoende om dit verloop 

goed te maken. Veel muziekvereni- 

gingen hebben met dit verschijnsel te 

kam pen gehad.

Met TAVENU gaat het sinds ongeveer 

een jaar weer beter. Het ledental stijgt 

weer, men prijst zich gelukkig met de 

komst van een aantal jongere leden.

Wat doet TAVENU?
TAVENU is een harmonie. Anders 

dan een fanfare, waarin naast het slag- 

werk koperen blaasinstrumenten en 

saxofoons voorkomen, beschikt een 

harmonie ook over houten blaasin- 

strumenten: klarinetten, hobo’s, flui- 

ten en soms ook fagotten.

Veel mensen denken dat een harmonie 

slechts marcherend optreedt. Niets is 

minder waar. Concerten nemen in het 

programma een minstens even belang- 

rijke plaats in. De muziek die wordt ge- 

speeld is zeer gevarieerd: van klassiek 

tot swing, musicals als Cats en Cabaret 

naast werken van Bach en Beethoven. 

Daarnaast wordt tegenwoordig veel 

goede muziek gecomponeerd voor 

harmonie en fanfare. De blaasmuziek 

heeft zich in de loop van de jaren een 

volwaardige plaats tussen ander kunst- 

uitingen verworven. Het ”hoem pa”- 

etiket, dat uit onwetendheid nog vaak 

op blaasorkesten wordt geplakt is onte- 

recht.

Naast het orkest heeft TAVENU een 

uitstekend tamboerkorps. Een groot 

deel van hun repertoire wordt ingeno- 

men door marsen, ook zij zijn echter 

van meer markten thuis: tijdens de 

concerten laten ze zich in veel ritmes en 

tem po’s horen.

TAMBOER-INSTRUCTEUR  

CHRIS DE JOODE

Tam boer-instructeur Chris de Joode 

was al jong tam boer bij fanfare-orkest 

”Veni-Vidi-Vici”.

In 1945 kwam hij als agent bij de Am- 

sterdamse politie. Toen daar in 1947 

tamboers werden gevraagd voor het 

semi-professionele tamboerkorps van 

de Amsterdamse Politiekapel sollici- 

teerde hij en werd aangenomen na een 

examen bij de bekende slagwerker en 

componist A. van Veluwen.

Al snel volgde de eerste aanstelling als 

tamboer-instructeur bij de Alkmaarse 

drumband Excelsior. Een groot aantal 

verenigingen in Noord Holland volg- 

den, waarvan we er hier nog drie noe-

gelukkig ook. Nu is het zaak snel ver- 

der uit te breiden. Het zou ook erg leuk 

zijn als er voldoende leerlingen waren 

voor een leerlingenorkest, dat is altijd 

een enorm goede training voor begin- 

nende muzikanten, bovendien voelen 

leerlingen zich daardoor nog meer be- 

trokken bij hun vereniging.”

Met het B ^ M -O ^ id in g s in s t itu u t is 

Erik gelukkig: ”Het is een goede zaak 

dat aankomend muzikanten les krijgen 

van bevoegde beroepsmuzikanten. De 

muziekwereld heeft veel te danken aan 

de amateurs die bereid waren veel tijd 

te steken in het zelf opleiden van leer- 

lingen, laat daar geen misverstand over 

bestaan, maar in deze tijd past toch een 

meer professionele benadering. Over 

enkele jaren plukken we daarvan sa- 

men de vruchten!”

Tot slot een waarschuwing aan alle be- 

ginnende muzikanten: ”Het kost min- 

stens een jaar intensieve studie voor je 

in het orkest kunt. En dat geldt dan nog 

alleen voor de allerbesten. Meestal 

duurt het langer. L aatje  daardoor niet 

ontmoedigen. Als je eenmaal mee- 

speelt heb je een mooie hobby voor de 

rest van je leven.”

Over zijn aantreden bij TA V EN U  zegt 

hij zelf: ”In het begin was het wel even 

wennen, zowel voor het orkest als voor 

mij. Die periode duurde echter maar 

kort. We waren al snel aan elkaar ge- 

wend en ik had al snel in de gaten dat 

TA V EN U  een grote familie is waar je 

als nieuwkomer snel wordt opgeno- 

men. De sfeer tijdens de repetities is 

uitstekend en wordt eigenlijk steeds 

heter-”

Een extra verklaring voor het feit dat 

Erik — woonachtig in Krommenie — 

zich snel thuisvoelde is zijn afkomst: 

”Mijn opa en oma hadden een groen- 

tewinkel inde Spaarndammerstraat. Ik 

kan me er zelf niets van herinneren, 

maar het is duidelijk dat ik een portie 

Spaarndams bloed in de aderen heb”. 

Op de vraag wat hij belangrijk vindt 

voor TA V EN U  antwoordt hij: ”Het 

orkest flink uitbreiden. Hoe groter een 

harmonie-orkest is, hoe leuker het 

wordt. E r moet wel een beetje op even- 

wicht in de bezetting worden gelet, 

maar het eerste vereiste is eenvoudig: 

meer muzikanten. De muziekverenig- 

ingen hebben na vele jaren van terug- 

gang het tij weer wat mee. TA V EN U

DIRIGENT  ERIK  JANSSEN

Zaterdagmiddag 4 november 1989 

in het Polanentheater, Polanenstraat 174 — Amsterdam

JUBILEUMCONCERT VAN MUZIEKVERENIGING TAVENU
0.1.V- Erik Janssen — tamboers o.l.v. Chris de Joode

Aanvang 13.30 uur — Zaal open 13.00 uur — Toegang gratis

Bestel tijdig kaarten 

Bij TA VEN U : telefoon 240097 /  151289 /  109025 

Bij de kassa van het Polanentheater: 821311

T A V EN U ’s dirigent Erik Janssen be- 

gon net als alle leden als amateurmu- 

zikant in een harmonie-orkest. Hij 

koos muziek als zijn vak en studeerde 

directie harmonie en fanfare bij Jan 

Schaap op het Alkmaars conservâ- 

torium. Hij behaalde dit vooraar zijn 

diploma en heeft nu prive-les directie 

bij Jan van Ossenbruggen. Hij studeert 

tevens trompet bij Peter Masseurs op 

het Sweelinck Conservatorium in Am- 

sterdam en hoopt op dat instrument 

aan het eind van dit studiejaar eindexa- 

men te doen.

Sinds mei 1988 is Erik Janssen dirigent 

van TA VEN U . Het is hem in ander- 

h alfjaar gelukt een duidelijk stempel 

op het orkest te drukken. Naast zijn 

studie en zijn aktiviteiten als dirigent 

geeft hij trompetles bij verenigingen in 

Almere en in de Zaanstreek.



NIEUWS VOOR OPPEREN
INFORMATIEMARKT VOOR OUDEREN „DE ZONNEBLOEM”  

is e r ook voor
Sinds 1949 is ,,D e Zonnebloem ” in ons land 

met duizenden vrijwilligers aktief voor langdu- 

rig zieken, lichamelijk ^ a n d ic a p te n  en hulp- 

behoevende ouderen.

,,D e Zonnebloem ” is bij u misschien alleen 

bekend van de T.V.-uitzendingen van de 1-2-3 

shows van de KRO. Door deze shows was het 

in 1985 mogelijk het nieuwe, volledig aangepas- 

te vakantieschip ,,D e Zonnebloem ” in gebruik 

te nemen.

Maar „De Zonnebloem” is ook bij u i n d e  

buurt aktief....

G edurende het hele jaar worden door de 

plaatselijke afdelingen van ,,D e Zonnebloem ” 

aktiviteiten georganiseerd, u  kunt daarbij den- 

ken aan bingo-middagen, bustochten en feest- 

middagen.

De regionale afdeling van ,,D e Zonnebloem ” 

organiseert de grotere aktiviteiten. H et gaat 

dan bij voorbeeld om:

- dagboottochten - Een fijn dagje uit met een

groot schip vanuit het Am- 

sterdamse Bos naar de Ka- 

gerplassen, de Vechtstreek 

of de Zaanse Schans;

- feestmiddagen - Wij presenteren u een keur

van artiesten. Oude liedjes 

van vroeger, maar ook mo- 

derne muziek. Verder heb- 

ben wij goochel-acts en 

sketches. Als u wilt, treden 

tevens bekende artiesten 

van radio en T.V. voor u

- winkelavonden - Als u zelf geen boodschap-

pen meer kunt doen, kunt 

u met ons toch gezellig 

winkelen in de ,,Amster- 

damse poort” . Rond Sin- 

terklaas en Kerstmis kunt 

u dan zelf uw cadeautjes 

kopen.

- vakantieweken - Geheel verzorgde vakantie-

weken in aangepaste ak- 

kommodaties door heel 

Nederland.

En verder biedt ,,De Zonnebloem” ...
aan mensen die niet zo graag van huis gaan de 

mogelijkheid voor regelmatig bezoek. Onze 

Zonnebloemvrijwilligers komen graag eens bij 

u langs voor een kopje koffie, zomaar een 

praatje, wat hulp bij uw handwerk of andere 

hobby of gewoon ؛voor de gezelligheid.

Met regelmatig bezoek wordt de eenzaamheid 

van alledag al gauw een beetje vergeten...

Wilt u meer weten over ,,D e Zonnebloem ” of 

deelnemen aan Zonnebloemaktiviteiten, neem 

dan gerust kontakt met ons op. 

u kunt ons bellen van maandag tot en met 

vrijdag, tussen 10.00 en 16.00 uur. H et nummer 

is: 90.07.30.

Of u kunt schrijven naar: ,,D e Zonnebloem ” , 

Antwoordnum mer 1224, 1110 WB Diemen 

(postzegel is niet nodig).

V ak an tie 989 ل
De bejaardenclub ,,H ebron” is met vakantie 

naar Friesland geweest. Wij hebben een fijne 

week gehad. Niet al te warm en maar een dag 

regen. E r was ook een boottocht op een van de 

meren. De tocht naar Franeker, naar het 

planetarium van Eisinga, was ook de moeite 

waard. Geweldig wat de mensen vroeger kon- 

den! H et was ook een verrassing naar de 

orchideeënkwekerij in de N .O .-polder,het was 

er prachtig.

Verder veel lof voor het bestuur, dat ons erg 

behulpzaam is geweest. Ik denk wel dat ik uit 

allernaam spreek: het was af.

Hartelijk bedankt voor alles.

Ook de chauffeur heeft veel verteld en van alles 

laten zien. 

mevr. Kat

DE TELEFOON 
CIRKEL

De wijkpost voor ouderen Spa/Zee wil graag 

voor een aantal cliënten een telefooncirkel op 

starten. Bijvoorbeeld voor mensen die zich 

thuis onveilig voelen, kan het prettig zijn om 

dagelijks even een telefoontje te krijgen. 

Onveiligheid kan tal van redenen hebben, 

en die zult u zelf het beste weten. Voorbeelden 

daar van zijn:

-  u woont alleen

-  u heeft een lichamelijk ongemak

-  u bent bang voor inbraak

-  het wordt niet snel genoeg gemerkt als u 

ziek bent

-  u heeft onvoldoende steun van buren, ken- 

nissen of familie

-  u heeft weinig kontakten

-  u bent eenzaam

-  enz. enz.

Deelname aan een telefooncirkel kan uitkomst 

bieden, u wordt dan dagelijks even gebeld. 

Ook werkt u mee aan de veiligheid van een 

ander in de buurt door op uw beurt dagelijks 

iemand op te bellen.

Wat is een telefooncirkel?
Een telefooncirkel bestaat uit een groepje van 

±  12 mensen en vrijwillige begeleiders die 

elkaar dagelijks even bellen.

Hoe werkt een telefooncirkel?
u krijgt een lijstje met deelnemers. Volgens 

een rooster wordt u elke ochtend op een vast 

tijdstip gebeld door een andere deelnemer. Na 

een kort gesprek (niet langer dan vijfminuten) 

belt u zelf naar de volgende deelnemer van het 

rooster. Zo kan iedereen melding maken van 

leuke en vervelende dingen die zich hebben 

voor gedaan.

Als u behoefte heeft om wat langer te praten 

kunt u buiten de cirkel weer terug bellen.

Ook kunt u andere deelnemers persoonlijk 

leren kennen, bijvoorbeeld eens in de drie 

maanden op een koffieochtend.

De cirkel wordt begeleid 
door vrijwilligers
De begeleider start de cirkel door de eerste 

deelnemer op te bellen. De laatste deelnemer 

belt de begeleider weer om de cirkel te sluiten. 

Als iemand de telefoon niet aanneem t, of als u 

niet gebeld wordt, meldt u dat vervolgens 

aan uw begeleider. Deze kan dan nagaan waar 

en waarom de cirkel onderbroken werd en kan 

de nodige hulp inschakelen. Als dat nodig is 

kan de begeleider bij u thuis komen en kijken 

wat er aan de hand is.

Wie kan hieraan deelnemen?
Iedereen kan deelnemen als dit een uitkomst 

biedt. Wél moet u thuis een telefoon hebben. 

Deelname is gratis.

Aanmeldingen bij de wijkpost voor ouderen 

Spa/Zee tel.: 829694,.

Bij dezen doen wij dan ook een dringend beroep 

op vrijwilligers die gezamenlijk met de wijkpost 

deze telefooncirkel willen starten en vervolgens 

begeleiden. Dus heeft u een paar uurtjes per 

week schroom dan niet om te bellen naar 

Gemma of Cisca tel.: 829694.

Alleen met z’n allen kunnen wij er voor zorgen 

dat de kwaliteit van onze samenleving vooruit

Tot ziens of tot horens 

Gemma en Cisca

verschillende aktiviteiten, zoals schaken met 

Roel van Duijn, koersbaldemonstraties en ex- 
cursies

D aarnaast is er een doorlopend cultureel pro- 

gramma waaraan diverse artiesten hun mede- 

werking verlenen. H et geheel wordt gepresen- 

teerd door Marie-Cecile Moerdijk.

Op woensdag 4 oktober om 10.30 uur, is er in 

de Eggertzaal (Ministerie-gebouw) een thema- 

ochtend met als onderwerp: ,,H oe houden wij 

onszelf overeind” . Een discussie over het zo- 

lang mogelijk zelfstandig blijven van ouderen, 

met de nadruk op het wonen. De Stichting De 

Nieuwe Kerk heeft een aantal ouderen die 

initiatieven ontplooien op dit gebied uitgeno- 

digd hierover te komen vertellen. Voor het 

geven van ideeën en het stellen van vragen is 

ruimschoots de gelegenheid, onder leiding van 

Sandra Rottenberg.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden 

tot Agnes Duijves en Sandra Rottenberg onder 

nummer: 020-268168.

De Nieuwe Kerk, Dam te Amsterdam 

dinsdag 3 en woensdag 4 oktober 1989 

10.00 uur tot 17.00 uur 

Toegang gratis.

Als deze krant verschijnt is de ,,Anti-Racisme- 

W eek” alweer voorbij. In de volgende krant 

kunt u daarvan reportages verwachten. In deze 

week is dan ook al aandacht besteed aan oudere 

migranten. Langzamerhand komt er aandacht 

voor de positie van deze speciale groep. Hoezo 

,,speciaal” denkt u misschien. Welnu: alle 

voorzieningen voor ouderen in Nederland zijn 

afgestemd op de gemiddelde (blanke) Neder- 

landse oudere. O udere migranten hebben vaak 

andere opvattingen over zaken als gehandicapt 

worden; huisvesting; clubs en b.v. over sterven. 

De instellingen zijn op deze opvattingen en 

behoeften niet ingesteld, terwijl te verwachten 

is dat er straks een beroep op gedaan wordt. 

Tijd dus om daarover na te gaan denken!

Een goed onderwerp ook voor het Ouderenbe- 

raad Spaarnd./Zeeh.buurt. Wilt u meedenken?

Schrijf of bel naar: W ijkopbouworgaan, t.n.v. 

het O uderenberaad; Folanenstraat 174, tel. 

829773, of naar De Bogt, Polanenstraat 6, 

Wilma Spijkers, Tel.: 861131.

„Hoe houden wij onszelf overeind” is het thema 

van de Informatiem arkt voor O uderen die dit 

jaar voor de zevende keer wordt '

door de Stichting De Nieuwe Kerk te Amster- 
dam.

Op 3 en 4 oktober 1989 zullen meer dan 80 

instellingen en organisaties present zijn in De 

Nieuwe Kerk om ouderen vanaf vijftig jaar -  

en andere ge’i'nteresseerden — te informeren 

over alle mogelijke onderwerpen die voor het 

leven van ouderen van belang zijn.

De Ouderenm arkt trekt jaarlijks meer dan

10.000 bezoekers. De Informatiem arkt is in de 

loop van de jaren uitgegroeid tot een manifesta- 

tie waar ouderen elkaar ontm oeten, kennis 

kunnen nemen van en met elkaar praten over 

onderwerpen op het gebied van welzijn, ge- 

zondheid, sociale voorzieningen, belangenbe- 

hartiging, wonen, reizen, cultuur, studie en 

vrijetijdsbesteding.

Dit jaar is er ook een fototentoonstelling over 

oud worden, gemaakt in wooncentrum ,,D e 

Klinker” door Bernice Siewe.

De toegang is gratis.

Bezoekers van de ouderenm arkt worden ook 

dit jaar weer uitgenodigd deel te nemen aan

-  Iedere maandagmiddag:
Ouderensoos;
Spelletjes; kaarten en kegelclub, zaal open: 

13.30-16.30 uur. Toegang gratis.

-  Iedere vrijdagoehtend:
Gymnastiek, ,,m eer bewegen voor ouderen” , 

9.30 uur en 10.30 uur. Informatie en aanmelden 

op vrijdagochtend bij mevr. Sedney.

-  Iedere zondagmiddag (uitgezonderd de con- 

certmiddag!!)

Klaverjassen:
Zaal open: 13.30-17.00 uur; loting voor het 

kaarten: 14.00 uur.

Zondagmiddag 15 oktober: 
Zondagmiddageoncert
Toegang: O udere buurtbewoners ƒ 3.- per per- 

soon. Aanvang 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. 

Vriendelijk verzoek aan alle gasten van De 

Bogt/W esterbeer: de zaal s.v.p. pas na 13.30 

uur betreden! i.v.m. de maaltijd.

WIE HELPT  BRAM ه  SAAR ! « ! !
H et gaat goed met Bram & Saar, het eethuis voor mensen van 55 jaar en ouder.

Iedere dag, behalve zaterdag en zondag, komen zo’n 15 mensen in deze gezellige omgeving hun 

maaltijd gebruiken. Iedere dag, tussen 11 en 2 uur, zorgen de gastvrouw en twee vrijwilligers 

ervoor dat de tafels gedekt zijn, het eten opgediend wordt en het vaatwerk weer schoon in de kast 

komt. Na het eten gezellig koffie of thee drinken en een praatje maken. ,,H et eten is heerlijk en 

het is gezellig” , Zeggen de mensen. D at is te merken, steeds meer ouderen weten de weg naar 

Bram & Saar te vinden.

M eer mensen betekent meer werk. H et eethuis kan nog wel een paar helpende handen gebruiken. 

Lijkt het ٧  leuk om een keer in de week drie uurtjes te helpen? Bel dan naar de wijkpost voor 

ouderen, tel. 84.43*52 en vraag naar Hellie van Vreeswijk, u helpt een keer mee om te zien of het 

iets voor u is.

Niet aarzelen om mij te bellen, gewoon doen.

P rogram m a De B ogt/ W esterbeer O ktober 989 ل



Indonesis<؛he 
zelfverdedigingskunst 
Pencak Silat
Buurthuis Verzet start voor 10- tot en met 

16-jarigen een pencak silat cursus. H ier kan je:

★ Conditietraining

★ Zelfverdediging

★ W edstrijdteam

Voor zowel jongens als meiden. Elke dinsdag- 

avond van 18.00 tot 20.00 uur in Verzet. Deze 

training kost /  15.- per maand.

Maandoverzicht 
aktiv iteiten oktober 1989

1 oktober 14.00-17.00 uur
Volksmuziek door Peter Koene in de Piraat. 

H et programma bestaat uit traditionele Neder- 

landse volksliederen, kleinkunst en eigen werk. 

Toegang ƒ 5.-

3 oktober 1 0 0 uur و.
Avondbingo in buurthuis Verzet. Toegang gra- 
tis.

4 oktober 13.00 uur
Bingo in Verzet. Toegang gratis.

12 oktober 14.00 uur-16.00 uur
Rom melmarkt in de Piraat. Toegang gratis.

15 oktober 14.00 uur
O pen inloop in Verzet. Met speciaal program- 

ma. Toegang gratis

18 oktober 13.00 uur
Bingo in Verzet. Toegang gratis.

H et P olan en T heater  

P roduktie Team  

zoekt e n th o u s ia s te  

crea tiev e

MEDEWERKERS

voor div . w erkzaam heden  

b e lt u e e n s voor in fo  

te l. 849655  

V a k a n tie -a k tiv ite ite n  
b u u rth u is  
V erzet/de P ir a a t

De vakantie-aktiviteiten die buurthuis Verzet 

en de Piraat dit jaar samen georganiseerd 

hebben zijn een groot sukses geworden. Veel 

kinderen, enthousiaste medewerksters, een af- 

wisselend programma en veel zon zorgden voor 

twee gezellige weken.

H oogtepunten waren volgens de kinderen het 

uitstapje naar Duinrell en het dagje in de 

Kennemerduinen. Tijdens de kook- en bakdag 

werden de prachtigste taarten gebakken. De 

aktiviteiten werden afgesloten met optredens 

van kinderen en medewerksters.

Wie de foto’s van de vakantie-aktiviteiten wil 

bekijken kan langskomen bij buurthuis Verzet 

of de Piraat.

AMNEST¥-GR 0E?

^nesty-groep
De Amnesty-groep Staatsliedenbuurt organi- 

seert op maandag 2 oktober a.s. een schrijf- 

avond in de bibliotheek Van ^bu rg -S tirum - 

straat 133. Aanvangstijd 19.00 uur.

Voor verdere informatie over de schrijfavond 

kunt u bellen 257275.

G aarne tot ziens op de schrijfavond.

Amnesty-groep

Staatsliedenbuurt

Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur is er 

gelegenheid tot vrij badmintonnen. Degenen, 

die nu eens wat m eer van deze sport willen 

weten of leren, kunnen hier uitleg van spelre- 

gels krijgen. Degenen, die wel lekker heen en 

weer kunnen spelen, maar die wat techniek 

willen leren, kunnen hier ook terecht. Het 

vrij-badmintonnen blijft tevens op de maandag- 

avond bestaan. Tijdstip: 22.00-23.00 uur. Kos- 

ten voor beide instuiven /  3.-.

Beste mensen
Ik hoop dat u allen er weer een gezellige vakantie op hebt zitten. Voor velen 
zit de vakantie er weer op. Na deze ongeloofl^ke mooie zomer staat het 
nieuwe seizoen weer voor de deur. 'rijd om de aangekomen kilo’s er af te 
trainen. De pilsjes en Cubra Libres smaakten met dit mooie weer extra 
lekker. Daarom gaan wij weer aan onze konditie werken en proberen ons 
dagelijks ritme op te pakken. Vanaf maandag 25 september is de 
Sediussporthal in de Zaanstraat 353 dagelijks geopend. Enkele nieuwe 
programma-onderdelen zal ik wat uitgebreider beschrijven.

Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw
Gp zondagmorgen is de sporthal weer open 

voor onze buurtbewoners. Van 10.00-11.00 uur 

is er gelegenheid tot vrij tennissen. Na deze 

instuif kunnen de basketballers onder u hun 

hart ophalen, maar ook de volleyballers kunnen 

op deze tijd terecht.

De fitnessinstuif is van de dinsdagavond naar de 

donderdagavond verhuisd.

Totaal nieuw is de aktiviteit voor mensen die 40 
jaar en ouder zijn. H et is de bedoeling om hier 

een heel gevarieerd programma aan te bieden. 

Er zal een mogelijkheid zijn om te badminton- 

nen, te gymmen op de leeftijdsgroep afgestem- 

de oefeningen. Verder kan er getafeltennist 

worden, gesjoeld en andere aktiviteiten.

O nder het motto De oudjes doen het nog best, 

gaan wij er met zijn allen een gezellige middag 

van maken. Ik denk dat er voor elk wat wils bij 

is dit jaar. H et is een heerlijk pretpakket met 

vele mogelijkheden en met een zeer acceptabe- 

le prijs van /  3.- p.p. per keer. Komt u niet, 

dan betaalt u ook niet. W aar vind je dat 

vandaag de dag nog en dat bij u in de buurt! 

Pak de kans en zorg dat je een beetje lichaams- 

beweging krijgt. Voor verdere informatie kunt 

u mij bellen vanaf 25 septem ber (tel: 863922 of 

847172). Ik hoop u allen weer te zien, maar 

deze oproep geldt natuurlijk ook voor nieuwe 

bewoners, mensen die via de sport hele leuke 

kontakten in de buurt kunnen leggen.

Beste mensen tot ziens! Ik wens jullie heel veel 

sportplezier het komende jaar. G roetjes

Hellen Velders 

Sportbuurtwerkster

Het programma voor 
de volwassenen
De gebruikelijke konditietraining start weer op 

maandagavond van 20.30-22.00 uur. Kosten 

/  3.- p.p. per keer.

Jeugd
Er start 25 septem ber weer een tenniskursus 

voor de jeugd van het basisonderwijs groep 5 

t/m 8. Inschrijvingsformulieren op school ver- 

krijgbaar. Op 25 septem ber kontant betalen 

/  10.- voor 10 lessen in de Brediushal bij 

Hellen. De lesuren zijn maandagmiddag van 

16.00-17.00 uur of 17.00-18.00 uur. 

Dinsdagmiddag is er voetbal in de hal voor de 

jeugd in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. De 

oudere jeugd kan terecht in de Van Hogendorp- 

hal van 17.00-19.00 uur in de leeftijd van 15 t/m 

18 jaar. Tevens is er op vrijdag van 16.30-17.30 

uur in de Van Hogendorphal nogmaals voetbal 

voor 12 t/m 15 jarigen.

Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw
Op de woensdagmiddag na de gebruikelijke 

instuif is er gelegenheid voor de jeugd om 

kennis te maken met de verschillende sportspe- 

len. E r worden hier kursussen van 5 lessen per 

tak van sport aangeboden, o.l.v. professionele 

mensen. Tevens worden er gastdocenten uitge- 

nodigd om de fijne kneepjes van de desbetref- 

fende sporten wat meer uit te diepen.

Op 27 september starten wij met een kursus 

handbal. Je kunt je opgeven in de sporthal op 

deze dag. Voor de kosten hoef je het niet te 

laten; deze kursussen zijn namelijk helemaal 

gratis.

Trouwens a ll^ u ^ k u rsu ssen z^n gratis, behal- 
vedetennisles.

Maandag: 16.00-18.00 uur Jeugdtennis ƒ 10.- voor 10 lessen
1 2 0 . 3 0 -.uurEx-hartpatiënten (konditie) ƒ 3 و.00-
20.30-22.00 uur Konditietraining (volw.) ƒ 3.-
22.00-23.00 uur Bad^ntorinstaif(volw.) ƒ 3.-

Dinsdag: 09.30-12.00 uur Tnnisinstruktie (volw.) ƒ 3.-
15.30-17.00 uur Voetbalkompetitie (10 t/m 14 jaar) gratis

Woensdag: 14.00-16.00 uur Jeugdinstuif (4 t/m 12 jaar) gratis
16.30-18.00 uur Sportspelen (8 t/m 12 jaar) gratis
21.00- 23.00 u u r Tennisinstruktie (volw.) ƒ 3.-

Donderdag: 10.00-12.00 uur Konditietraining (volw.) ƒ 3.-
11.00-12.00 uur Ex-hartpatiënten en mensen met gezondheidsklachten (volw.ء
15.30-17.00 uur ^rtaktiviteiten voor mensen ouder dan veertig ƒ 3.-
18.45-23.00 uur Fitaes^nstuif(volw.) ƒ 3.-

Vrijdag: 19.00-20.30 uur Voetbalkompetitie i.s.m. buur t h u i ze n  (17 t/m 30 jaar
Zaterdag: 10.00-12.00 uur Badmirtorinstruktie. (volw.) ƒ 3.-
Zondag: 10.00-11.00 uur Tenrisinstuif(volw.) ƒ 3.-

11.00-12.00 uur Basketbal en Volleybalinstuif (volw.) ƒ 3.-


