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Voor meer ouderennieuws zie ook 
pag. 5, 6 en 7 van deze buurtkrant.

Van een bewoonster 
van de Bogt

Er is mij gevraagd iets te schrijven over de 
spaamdammerbuurt. Ik was een jaar of negen 
toen mijn ouders gingen verhuizen naar de 
nieuwbouw in de Nova Zemblastraat. Nu, dat 
was voor ons kinderen heel wat. We konden 
nog prachtig op straat spelen en de spaamdam- 
merstraat eindigde bij de spaarndammerdijk. 
Dat was een hele belevenis voor ons, zo maar 
een hele polder dichtbij waar je naar hartelust 
kon spelen. Later, toen we ouder werden, is het 
allemaal bebouwd. Tegenwoordig zijn het alle- 
maal gemeentewoningen.
Toen we groter werden, en gingen trouwen, 
,ging je moeder naar de Woningbouw ,,Het 
Westen” om een woning voor je te vragen. Het 
waren allemaal grote gezinnen, dus het werd 
net een hele familie. Er woonden weleens van 
één familie 5 of 6 kinderen op het blok. Ikzelf 
heb er een goede 50 jaar gewoond en altijd met 
plezier.

Mevr. v/d Broek

G R A C E L A N D
GESCHREVEN EN GESPEELD ٥٥٥̂

NANNY CIJS

TEN BATH VAN HETAIDSFONDS

Polanentheater presenteert ،,Adieu Graceland'
7-8 febr. (tryout), 9 febr. (première) en 10-14-15-16-17 febr., 

a a n v a n g  20.30 uur, taegan g  min. /  10.-, max. ƒ

Polanenstraat 174 Amsterdam bus 22. 28. 
v.a. c.s, richting Zaanstraat

reserveren: di. ١١١١ vrij 13.30-16.30 uur, tel. 020 - 821311
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In het komende decennium zal de ouderenzorg 
verder worden uitgebreid: zowel voor de bewo- 
ners van het centrum als voor de andere 
ouderen in de buurt is er op de individuele 
behoefte afgestemde zorg te verkrijgen. Mede- 
werkers van al de verschillende ‘instituties’ (De 
Bogt/Westerbeer, de gezinszorg, de wijkverple- 
ging, etc.) en niet te vergeten: de vrijwilligers 
staan daar gezamenlijk voor. De samenwerking 
tussen de instellingen die zorg verschaffen zal 
verder versterkt worden.

Veranderingen
In de eigen woonomgeving zullen degenen die 
daar behoefte aan hebben, intensieve zorg 
kunnen krijgen. Dan kunnen bijvoorbeeld OU- 

deren, die op geestelijk of lichamelijk gebied 
méér of regelmatiger of specialistischer zorg 
nodig hebben dan de ‘gemiddelde’ bewoner, in 
een verzorgingshuis blijven wonen in de Bogt/ 
Westerbeer. Het plan Begeleid Wonen maakt 
dato .a. mogelijk.

Nu is het nog vaak zo dat dergelijke extra zorg 
alleen in een verpleeghuis gegeven kan worden. 
Een verpleeghuis richt zich op patiënten, zie- 
ken, die verpleging nodig hebben. In een 
ouderencentrum als de Bogt/Westerbeer woon 
je als oudere zo zelfstandig mogelijk, mét de 
ondersteuning en zorg die noodzakelijk is. De 
extra zorg van een Crpleeghuis komt op die 
manier de buurt in en het wonen in de 
vertrouwde omgeving blijft.

Er zullen ook meer woonvoorzieningen voor 
ouderen gecreëerd worden. Een eerste aanzet is 
al in de V. Spitsbergenstraat gemaakt. 
Voortbouwend op het verleden, waarin de 
Spaamdammers de impuls voor het bouwen 
van de BogtW esterbeer hebben gegeven, zal 
straks de nieuwe stadsdeelraad een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwik- 
kelen van de ouderenzorg.
Samen zullen we er voor zorgen dat je in de 
Spaamdammerbuurt kunt wonen, of je nu nul 
of honderdentwintig bent!

Door de direkteur: 
٠٠١١٢. j .  j .  van Raalte
Dank zij de inspanning van de bewoners van de 
Spaamdammerbuurt is de Bogt/Westerbeer 
eind jaren zeventig tot stand gekomen. De 
stadsvernieuwing stond toen nog in de kinder- 
schoenen. Voor de Spaarndammers sprak één 
ding vanzelf: Niet naar een ‘pakhuis’ aan de 
rand van de stad؛ nee, midden in de oude, 
vertrouwde omgeving, dicht bij de kinderen, de 
oude buren, de bekende winkelstraat.
10 ja^r geleden is het nu, dat de Bogt/ 
Westerbeer officieel geopend werd. De spaarn- 
dammerhuurt en het O derencentrum  vormen 
een onlosmakelijk geheel. Loop maar eens naar 
binnen in de gezellige hal, je komt er altijd wel 
een bekende tegen. Het gaat er toe als in een 
groot gezin: veel aanloop, de koffie staat klaar, 
je vindt er altijd iemand om een praatje mee te 
maken, en... er is ook wel eens ‘mot’ in de 
familie! Maar de eenheid blijft: daar zorgen 
bewoners, medewerkers, de kapper, het win- 
keltje, de ^ io therap ie , vrijwilligers en buurt- 
bewoners voor.

Sfeer
Je hoort wel eens zeggen dat dat nog allemaal 
de sfeer van de jaren zeventig is, u weet wel, 
,,toen de bomen de hemel ingroeiden” . Nee, 
dat is de sfeer van de Spaamdammerbuurt! 
Want ook nu we, noem het zakelijker of 
efficiënter, met verhoudingsgewijs minder geld 
toe moeten, is dit ‘klimaat’ gebleven.
Natuurlijk zijn er ook dingen veranderd, tien 
jaar is een lange tijd, langer dan de beste 
planoloog vooruit kan kijken. Denk alleen 
maar eens aan de houw van de keuken in 1983! 
en kijk eens naar de gemiddelde leeftijd van de 
bewoners: in tien jaar is ook de gemiddelde 
leeftijd met bijna tien jaar toegenomen! Bewo- 
ners en medewerkers gaan anders met ‘zorg’ 
om dan tien jaar geleden: zelfstandigheid, 
onafhankelijkheid in alles, wat de mensen zelf 
kunnen en willen؛ hulp daar, waar nodig. 
Handicaps verstoppen we niet langer, ze horen 
bij het leven, bij het ouder worden. We zijn 
samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
ieders bestaan.
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De Buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het €omité Wijkver- 
betering spaardammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaardam.
Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel. 
829773.

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

Aan dit nummer werkten mee: Wilma Spijkers, 
Essa Reijmers en Bob Morriën .
Lay-out: Wilma Spijkers en Essa Reijmers

Drukkerij: Dijkman.
Oplage: 7500 exp.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:
6 februari

BRIEVEN AAN ة5؟و؟ ث ؟ة و9؟ أ و ء و ة?أ و ؟و?و9؟أ
ء و$و و و ؟و 5؟ و9 و و؟و؟و؟9و9?أ ؟و DE REDAKTIE

In het volgende nummer: 
8 maart internationale 

vrouwendag!

Geachte redaktie.
Met verbazing las ik in het jongste januarinum- 
mer het artikeltje ,,Het Stoelenproject gaat 
weer aan de slag” . Dit artikel gaat geheel 
voorbij aan de protestaktie in de buurt, waarbij 
op de buurtvergadering in ,t Turfschip op 12 
december jl. door circa 100 aanwezigen una- 
niem werd geprotesteerd tegen de locatie aan 
de Westerdoksdijk waar de opvang van de 
CS-zwervers zou moeten komen. Bovendien 
bleken bijna 800 protesthandtekeningen verza- 
meld. Hoe is het mogelijk dat de Buurtkrant 
doet of haar neus bloedt, hoe kan de redaktie 
dat verklaren? Gaarne onderstaand uw redak- 
tioneel kommentaar. 
j. Lawant,
woonschipbewoner aan de Westerdoksdijk
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Een buurtkrant is er onder andere voor om 
informatie te geven aan de buurten en haar 
bewoners. Dat de heer Lawant het daar niet 
mee eens is, kan zijn. Het is dan zijn goed recht 
om daar tegen op te komen. Echter wel in de 
traditie van de echte Amsterdamse bevolking. 
Met en in overleg met iedereen, met eisen en 
voorwaarden en gezamenlijk op een goede 
democratische wijze naar oplossingen zoeken. 
Daar zijn ook de Wijkopbouworganen voor. 
Mensen bij voorbaat een stempel op te druk- 
ken, daar hebben wij in het verleden genoeg 
ervaring mee gehad. Het gaat om mensen, 
mensen. Het zal je kind maar wezen, ook zij 
hebben of hadden een moeder.

Bob Morriën

ADRESSEN/SPREEKUREN
Hulp aan daklozen
Roggveenstraat 8 tel. 246711/263800 
Maatschappelijk werkteam Zeeheldenbuurt
Barentszplein 56 tel. 234422 
spreekuur do 10.00-11.30 uur

Maatschappelijk werkteam 
Spaarndammerbuurt
Houtrijkstraat 114
Inloopspreekuur di, vrij 9.00-10.00 uur 
volgens afspraak di, vrij 10.12 uur

Ouderenadvlesraad Westerpark
Houtrijkstraat 114, tel. 829694
Inloop: iedere tweede donderdag van de maand
vanaf 14 uur.

Politie
wijkbureau
Spaarndammerstraat 620 tel. 5593860/222.222 
(alarmnr)
spreekuur dag en nacht

Schoolmaatschappelijk werk ABC
Overtoom 16 tel. 164051 
Sociaal Raadsman
w. van Ogtrop
Knollendamstraat 87 fel. 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 fel. 828296

PSC Thuiszorg Amsterdam
Houtrijkstraat 36a fel. 866646 
spreekuur 8.30-10.00 uur

ge؛Verloskund
842996 .Houtrijkstraat 114-116 fel 

spreekuur di (op afspraak) 10.00-12.00 uur

Wljkopbouworgaan Spa/Zeebuurt
Polanenstr. 174 fel 829773 
spreekuur ma t/m vrij 10.00-17.00 uur

Wijkpost voor bejaarden
c. Meijer
Houtrijkstraat 114-116 tel. 829694 
spreekuur di en do 10-11.30 uur

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

Advokatenkollektlef Spaarndammerbuurt
Knollendamstraat 11-13 fel. 868687 
spreekuur ma. 16.00-18.30 uur

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

Apotheek Spaarndam
W. van Zwol
S^arndammerstraat 59-61 tel. 829454 
spreekuur ma t/m vrij 8.00-17.30

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

Buurthuismaatschappelijk werk-Verzet
Hembrugstraat 156-a fel. 840124 
spreekuur di 18.30-20.00 uur

Buurthuismaatschappelijk werk-Piraat
Houtmanstraat 2 tel. 247-589 
spreekuur ma 20.00-22.00 uur 
do, vrij fel. spreekuur

cws
S^arndam m erstraat 143 fel. 825853 
spreekuur di, WO, do 10.00-12.00 uur

Diëtiste Amsterdams Kruiswerk
fel. 767722
spreekuur ma t/m vrij 13.00-14.00 uur

Fysiotherapie
Van Danzig Bogt 
Polanenstraat 6 
fel. 861131
Houtrak Houtrijkstraat 114-116 fel. 862932 
Spaarndammerstraat 57 hs 844886 
Bokkinghangen 
Barentzplein 65 tel. 220572

H e^u isjeu^hu lpverlen ing
Zaandammerplein 154 tel. 848324

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

GEVRAAGD ه AANGEBODEN! 
„VROUWEN-VACATÜRE-BANK

„VROUWEN-VACATURE- 
BANK” 

ACHT-MAART- 
VROUWENDAG
worden
DIENSTEN GEVRAAGD EN 
DIENSTEN AANGEBGDEN.
Wie een ,,aanbod” heeft (goed dit kunnen of 
graag zus doen: schilderen, behangen, naaien, 
breien, tiepen, voor de kat of de kinderen 
zorgen...)
kan terecht bij „GEVRAAGDE DIENSTEN” . 
Gp 8 maart kun je zelf kreatief bezig zijn in 
deze vacaturebank. Je kunt je aanbieding en/of 
vraag ook voordien deponeren bij:
Essa Reijmers,
W ij^pbouworgaan, Polanenstraat 174 
telefoon: 82.97.73 (alleen in de ochtenduren)

Wat zou ik graag eens een dagje gaan stappen. 
Ik zou die cursus best willen doen.
Ik zou best wel eens...
Maar ja... Wie past er op de kinderen???

Enig, zo’n lappen-markt.
En niet zo gek duur ook.
Die vrouwen die naaien kunnen zijn goed af. 
Met een paar piek en wat handigheid een leuke 
zomerjurk.
Maar ja... als je net als ik niet naaien kunt???

Misschien dat jij die nóóit eens een dagje weg

omdat je met de kinderen zit, nou net goed 
naaien kan.
En misschien dat die vrouw die niet naaien kan 
met alle plezier eens op jouw kinderen past 
in ruil voor...
In deze tijd van: alles kost geld en krappe 
beurzen
zou ook kunnen gelden: de ene dienst is de 
andere waard!

KLED1NG-MARKTÜ
Vorig jaar hebben we het toch gemist: de markt 
in tweede-hands-vrouwen-en-kinderkleding. 
Daarom zal het dit jaar op 8 maart weer plaats 
vinden. Vrouwen die op deze kledingmarkt een 
plaatsje willen hebben, kunnen dit opgeven bij 
Essa Reijmers, Wijkopbouworgaan, 
Polanenstraat 174. Telefoon 82.97.73 (alleen in 
de ochtenduren).
Er zijn een paar voorwaarden aan verbonden:
★ het gaat alleen GM VROUWEN- en KIN- 

DERKLEDING.
★ tegen LAGE PRIJZEN
★ ٧ moet uw stand ZELF INRICHTEN en ook 

weer opruimen!
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Welke Turkse, Spaanse, Nederlandse, Suri- 
naamse, Italiaanse vrouwen willen op 8 maart 
de feestvreugde verhogen met snacks of kleine 
gerechten?
Op de INTERNATIONALE VROUWENDAG
in het Polanentheater kunnen hapjes van AL- 
LERLEI NATIONALITEITEN verkocht wor- 
den. De prijs mag ten hoogste /  3.- zijn.

Wilt u daaraan mee doen?
Neem dan kontakt op met:
Essa Reijmers, Wijkopbouworgaan, Polanen- 
straat 174.
Telefoon: 82.97.73 (alleen in de ochtenduren).
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MET FDPPEN SPELEN

Poppen die echte vriendjes worden, of waar je 
lekker mee kunt knuffelen kunnen bestaan uit 
een lekkere zachte doek, een beer, een zelfge- 
maakte pop of een dure pop.
De speel-o-theek heeft vooral poppen waar 
kinderen hun fantasie mee kunnen laten 
werken, daar een knuffel/vriendjes pop een 
heel persoonlijk bezit is en natuurlijk niet uit te 
lenen valt.
Wilt u meer over poppen weten, of over 
speelgoed dan kunnen wij u daarbij misschien 
helpen.
Annelies Eijkmans, namens de speel-o-theek 
,,Het Speelkwartier” , in het buurthuis ,,Ver- 
zet” , Hembrugstraat 156.
Wij zijn geopend: woensdag 9.30 tot 11.30, en
13.30 tot 15.00 uur en vrijdags alleen spelen van
9.30 tot 11.30 uur.

Zo’n honderd jaar geleden speelden jongens en 
meisjes ook al met poppen; jongens meestal 
met tinnen soldaatjes en meisjes met poppen- 
huizen en poppen. Het lijkt er op dat jongetjes 
en meisjes vooral met die poppen speelden, die 
hen voorbereidden op hun latere rol in het 
leven.
Later kregen vooral meisjes hun ,,poppenkin- 
deren” .
Nu zie je dat er talloze soorten poppen zijn: van 
levensgrote babypoppen tot volwassen Barbie 
enG . I. Joe poppen.
Kinderen kunnen met hen alles wat zij beleven 
en meemaken naspelen, maar ook hun fantasie 
laten werken en de poppen alles laten meema- 
ken wat ze zelf maar bedenken kunnen. Het 
kind maakt zo de wereld voor zichzelf hanteer- 
baar en situaties uit de grote wereld worden op 
deze manier verwerkt.
Een baby sabbelt alleen nog maar wat aan zijn 
pop en gooit er wat mee. Maar voor peuters en 
kleuters kunnen poppen echte vriendjes wor- 
den, waar ze alles wat ze meemaken mee 
kunnen delen, b.v. als het kind naar de dokter 
of het ziekenhuis moet, wordt de pop ook 
verbonden.
De grotere kinderen leven vooral hun fantasie 
uit met hun poppen en kunnen heel goed 
aangeven welke pop bij welke situatie hoort -  
zoals de ba؟bie poppen, of batman en thunder- 
cat poppen.



BUÜRT?LATFORM
TEGEN RACISME EN FASCISME 

WESTERPARK OPGERICHT
£ ٢ zijn tot nu toe een aantal ^ogrammapunten 
besproken voor zowel de korte als de langere 
termijn, o p  korte termijn zal het politiek- 
eulturele café dat elke maand in het Polanen- 
theater wordt georganiseerd op vrijdag 9 fe- 
bruari in het teken van anti-raeisme staan. Het 
buurtplatform zal verder aanhaken bij reeds 
geplande manifestaties en aetiviteiten in de 
buurt en daar onder andere aanwezig zijn met 
voorlichtingsmateriaal. Als dat nodig mocht 
blijken zijn zal er intensief campagne worden 
gevoerd tegen deelname van partijen met dui- 
delijk fascistische en racistische ideeën aan de 
staddeelraadsverkiezingen.
Een aantal belangrijke jaarlijkse herdenkingen, 
zoals de februari-staking, 4/5 mei, 2ل maart 
(internationale dag tegen rassendiscriminatie) 
en 20 augustus (Kerwin Duinmeyer- 
herdenking), zullen ondersteund worden. Voor 
wat betreft de 25 februari-herdenking, wordt 
gekeken of het mogelijk is met een grote groep 
buurtbewoners in een demonstratieve tocht 
naar de Dokwerker te gaan. Op 17 februari 
wordt er een buurtdebat georganiseerd over 
fascisme toen en nu.
In de komende tijd gaan de mensen die tot nu 
toe bij het buurtplatform betrokken zijn aan de 
slag met de plannen die tot nu toe zijn gemaakt. 
De volgende algemene vergadering van het 
buurtplatform tegen racisme en fascisme vindt 
plaats op woensdag 24 januari a.s., om 20 uur, 
in het Wijkcentrum in de Van Hallstraat 81. 
Alle ge'ïnteresseerden zijn daarbij van harte 
welkom. We houden u op de hoogte van onze 
plannen!
Voor meer informatie over het buurtplatform, 
kunt u contact opnemen met ?ascal Boessen 
(tel. 881387) of Essa Reijmers (wijkopbouwor- 
gaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 9-12 
uur, tel. 829773).

In de buurtkrant van december maakten we 
reeds melding van de oprichting van een stede- 
lijk platform tegen racisme en fascisme in 
Amsterdam. Inmiddels zijn er de laatste maan- 
den in verschillende wijken ook ,,buurtplat- 
forms” opgericht: in Oud-West, in de ?ijp, in 
Oost en nu ook in onze buurt. Het werkterrein 
van het platform hier wordt het toekomstige 
stadsdeel Westerpark (de Staatslieden-, Hugo 
de Groot-, Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt).

Op 20 december j.1. vond de oprichtingsverga- 
dering voor het buurtplatform plaats, in het 
Wijkcentrum in de Van Hallstraat. Vertegen- 
woordigers van organisaties en instellingen uit 
de Spaarndammer-, Zeehelden-, Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt en ge'i'nteresseerde 
buurtbewoners kwamen bij elkaar om plannen 
te maken voor de komende tijd. Het is de 
bedoeling dat het buurtplatform tegen racisme 
en fascisme een brede beweging wordt die zich 
niet alleen actief zal opstellen in de aanloop 
naar de verkiezingen maar ook daarna hard zal 
werken aan verbetering van het leefklimaat en 
terugdringing van intolerantie in onze buurten. 
Achterliggende gedachte bij zo’n breed buurt- 
platform is het idee dat racisme en onverdraag- 
zaamheid het best bestreden kunnen worden 
door op verschillende fronten tegelijk actief te 
zijn: voorlichting, politieke druk, overleg met 
scholen, discussiebijeenkomsten, het ingaan op 
concrete klachten, organiseren van culturele 
activiteiten enz. Elke strategie op zich heeft zijn 
waarde, maar ook zijn beperkingen. De anti- 
racismestrijd moet breed gevoerd worden. Ver- 
schillende visies moeten met elkaar gecombi- 
neerd worden en de vele verschillende aspecten 
van racisme moeten tegelijkertijd worden aan- 
gepakt.

Memnriam
Veel mensen zullen er niet bij stil hebben 
gestaan dat Lien van Schie nog steeds 
verpleegd werd in het Zonnehuis in 
Amstelveen. Zeven jaar geleden kreeg 
zij een zware hersenbloeding en ze was 
zeven jaar een afasiepatiënt.
Lien was een vrouw die gestreden heeft 
tegen de bewapening en vóór de vrede, 
tegen racisme en fascisme en die voor de 
verdrukten in deze wereld opkwam.
Dat deed zij voor de oorlog en tijdens de 
oorlog en na de oorlog. Lien was een 
vrouw met eert hart van goud. Daarom 
dit stukje in onze buurtkrant.
Lien hebben we op zaterdag 2 december 
begraven op het Vredenhof. Zij werd 72 
jaar. Wij blijven haar gedenken. Dat zij 
ruste in vrede.

Rietje Grambeek 
Mien van der Meijden 
Mevrouw Volkers

Mien van der Meijden

HERDENKING FEBRDARISTAKING 
ZONDAG 25 FEBRUARI 1990

selen van racisme en van fascisme te allen tijde 
noodzakelijk.
De herdenking van de Tbruaristaking is een 
belangrijk gebeuren voor allen, die zich inzet- 
ten tegen onderdrukking, voor vrede en voor 
het respect van de mensenrechten.
Het is in deze geest, dat het Comité Herden- 
king Februaristraking 1941 een ieder oproept 
om op zondag 25 februari 1990 aan deze 
herdenking deel te nemen.
Wij spreken de wens uit, dat zeer velen -  op 
grond van eigen overwegingen -  aan deze 
herdenking zullen deelnemen.
Het défilé langs het monument De Dokwerker 
op het Jonas Daniël Meyerplein zal om 17.00 
uur ,s middags worden geopend met een krans- 
legging door het gemeentebestuur van Amster- 
dam en door het Comité Herdenking Februaris- 
taking 1941.

Almere, december 1989.
Comité Herdenking Februaristaking 1941, 

Tinie IJisberg - voorzitter, 
Sally Klomp - secretaris.

Op zondag 25 februari 1990 vindt in Amster- 
dam de jaarlijkse herdenking van de Februari- 
staking plaats.
Op 25 februari 1941 hebben ruim driehonderd- 
duizend mensen gestaakt uit protest tegen de 
vervolging van joodse landgenoten door de 
Duitse bezetters.
De Februaristaking is voor ouderen en jonge- 
ren uitgegroeid tot een belangrijke gebeurtenis 
in de geschiedenis van ons land, tot een 
nationale verzetsdaad tegen onderdrukking, 
anti-semitisme en fascisme.
De illegale CFN heeft destijds de bevolking tot 
deze staking opgeroepen.
De bescherming van democratische en men- 
senrechten, is zowel in ons land als elders in de 
wereld, ook nu nog van het grootste belang. 
Verschillende groeperingen proberen nog 
steeds discriminatie aan te wakkeren en daar- 
mee intolerantie op te wekken.
Er is juist verdraagzaamheid nodig in een 
samenleving, die in haar samenstelling steeds 
ve^ ijd iger wordt.
Daarom is waakzaamheid tegen alle verschijn-

Tafe êsprek
Twee vrouwen ’s morgens aan de ontbijttafel. 
De ene had een gesprek op de radio beluisterd. 
Het waren mannen en zij hadden het over de 
bewapening in deze wereld, wapens die opge- 
stapeld liggen om volkeren uit te moorden. De 
een was voor afschaffen. De ander had zijn 
twijfels, want hij zocht toch een vijand om die 
wapens te handhaven ten voordeel van de 
wapenindustrie. De derde zei — die begon een 
beetje anders te denken en zei: die bewapening 
moest je héééél langzaam afbouwen want Aken 
en Keulen waren ook niet in één dag gebouwd. 
Dat was het gesprekje aan de ontbijttafel, 
waarop de vriendin die goed geluisterd had fel 
reageerde met: Ja! Aken en Keulen zijn wel in 
één dag gebombardeerd en kapot gegooid met 
als gevolg de dood van duizenden mensen, 
waaronder vele onschuldige kinderen, en ook 
huisdieren. Pats boem! Was dat even een goede
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reactie!

SCHBIJFAV0ND AMNESTY
bellen 257275. Gaarne tot ziens op de schrijf- 
avond.

Amnesty-groep
Staatsliedenbuurt

De Amnesty groep Staatsliedenbuurt organi- 
seert op maandag 5 februari een schrijfavond in 
de bibliotheek van de Van Limburg Stirum- 
straat 133. Aanvangstijd 18.30-20.00 uur. Voor 
verdere informatie over de schrijfavond kunt u

و



MANIFESTATIE 
STADSDEELWESTERPARK

Het nieuwe stadsdeelraadskantoor in het Westerpark, waar de manifestatie ,,Kijk op de wijk” op ل? 
maart zal worden gehouden. Voor meer informatie over het nieuwe stadsdeel Westerpark, zie ook

foto HUGO ROMPA

ke partijen de manifestatie ,,Kijk op de Wijk” . 
Waar anders dan in het stadsdeelkantoor in het 
Westerpark.

Drie groepen
Politieke partijen, ambtenaren en organisaties 
uit de buurten zullen zich alle drie op deze dag 
presenteren. De politieke partijen gaan na de 
verkiezingen van 2ل maart de stadsdeelraad 
vormen. Zij zijn het bestuur van het stadsdeel. 
Zij gaan beslissingen nemen over o.a. toeken- 
ning van subsidies, het bestuur van de openbare 
scholen, vergunningen, de stadsvernieuwing en 
het onderhoud van de woonomgeving. Tijdens 
de manifestatie zullen ze informatie geven over 
hun verkiezingingsprogramma’s en plannen, 
voor de komende 4 jaar. Bewoners uit de buurt 
zullen veel te maken krijgen met de ambtena- 
ren van het stadsdeel. Zij halen het huisvuil op, 
leveren uw paspoort aan, verzorgen het bouw- 
en woningtoezicht, herstellen de straten en 
leveren tal van andere diensten aan de bewo- 
ners. Welke dat zijn en wanneer en waar de 
ambtenaren bereikbaar zijn, kunt u de 17e 
maart te weten komen. Niet nieuw, maar wel 
uiterst belangrijk voor het stadsdeel zijn de 
organisaties uit de buurten. De aktiviteiten van 
bewonersgroepen, de clubs in de buurthuizen, 
de hulpverlening of de sportaktiviteiten blijven 
onmisbaar in het stadsdeel. Tijdens de manifes- 
tatie kunnen organisaties uit de buurt voorlich- 
ting geven over hun werk.

Programma
De precieze inhoud van het programma is nog 
niet bekend. Daarover volgt meer informatie in 
de volgende buurtkrant. We kunnen echter al 
wel een paar plannen noemen:
★ diskussie tussen bewonersgroepen en politie- 

ke partijen
★ sport
★ toneel
★ muziek
★ bomen planten
★ een grote informatie-markt
Bovendien biedt de manifestatie de mogelijk- 
heid om een eerste bezoek te brengen aan het 
nieuwe stadsdeelkantoor in het Westerpark. De 
begane grond is dan zover gereed, dat we daar 
de manifestatie kunnen organiseren.

Organisaties uit de 
buurten
Momenteel vertegenwoordigen de wijkcentra 
de buurtorganisaties in de voorbereidingsgroep 
voor de manifestatie. Voor het slagen van de 
dag is een inbreng van alle aktieve groepen en 
organisaties in de buurt echter noodzakelijk. 
Alleen dan kunnen we de bewoners een goed 
beeld geven van het hele stadsdeel. Bewoners- 
groepen, buurthuizen, organisaties van oude- 
ren, sporthallen, winkeliersverenigingen, hulp- 
verleners, scholen en alle andere organisaties 
kunnen meedoen aan de manifestatie. Dat kan 
in ieder geval door een stand in te richten op de 
informatie-markt, maar er is ook meer moge- 
lijk. Belangstellenden kunnen kontakt op ne- 
men met de voorbereidingsgroep via de wijk- 
centra of Miriam van Lierop, tel. 860850.

comité wijkverbetering

SPAARNDAMMERBUURT
advies- € ٢٦ inf^matiecent^m, spaarndammerstraat 43أ  

1013 TG Amsterdam tel. 825853
ب
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Zaterdag 17 maart
Het nieuwe stadsdeel Westerpark zal zich op 17 
maart presenteren aan de bewoners tijdens de 
manifestatie ,,Kijk op de Wijk” . Sinds 1 januari 
vormen de Staatsliedenbuurt, spaarndammer- 
buurt, Hugo de Grootbuurt en de Zeehelden- 
buurt gezamenlijk een stadsdeel. Ruim 200 
ambtenaren werken nu al alleen voor deze 
buurten en op 21 maart kiest de buurt een eigen 
bestuur: de stadsdeelraad. Veranderingen en 
nieuwigheden die moeten leiden tot een betere 
gemeentelijke organisatie en meer service aan 
de bewoners, maar die ook veel vragen oproe- 
pen. Waarvoor kan je terecht bij de stadsdeel- 
raad, wat wilen de politieke partijen na de 
verkiezingen gaan doen, wat vinden de buurtor- 
ganisaties en wie zijn de nieuwe ambtenaren en 
politici? Om antwoord te geven op deze vragen 
organiseren het wijkopbouworgaan Spaarn- 
dam!^r-/Zeeheldenbuurt, het wijkcentrum 
Staatsliedenbuurt/Hugo de ^rootbuurt, de amb- 
tenaren van het nieuwe stadsdeel en de politie-

van de Woningbouwvereniging ,,De Dage- 
raad” .
Want, bewoners, jullie moeten weten dat vele 
en vele uren vrijwillig door de commissieleden 
zijn opgeofferd om dit isolatieplan te doen 
slagen. Ik bedank dan ook mijn commissiele- 
den voor hun persoonlijke inzet en het vele 
werk. Zo zie je bovendien eens wat een 
bewonerscommissie uiteindelijk als resultaat 
kan bereiken.
Verder wil ik, als voorzitter van de Bewoners- 
commissie, alle bewoners bedanken voor de 
verdraagzaamheid en o^fferingsgezindheid tij- 
dens de werkzaamheden.
Het C.W.S. wil ik bedanken voor zijn inspan- 
ningen en grote inzet.
De Woningbouwverleniging ,,De Dageraad” 
wik ik bedanken voor de uitvoering van het 
isolatieplan om mede daardoor hun bewoners 
behaaglijk in hun woningen te laten vertoeven. 
Namens de Bewonerscommissie van de Oost- 
zaanstraat,
André Masthroek 
Voorzitter.

21 MAART 1990
verkiezingen voor de stadsdeelraad

22 FEBRUARI 
cws FORUMAVOND OVER WONEN
٠ Wat gaa[ de deelraad doen met woningen die tien jaar geleden 

opgeknapt zijn en nu wéér aan een opknapbeurt toe zijn?
★ Wat gaat de deelraad doen aan particuliere huisbazen die hun 

huurder nog steeds in de troep laten zitten?
٠ Moet de deelraad het gebruik van tropisch hardhout verbieden?
* Hoe gaat de deelraad de inspraak van bewoners bij renovatie en 

beheer van woningen regelen; wat krijgen bewoners daarbij voor 
ondersteuning?

Wilt u weten wat voor antwoorden de verschillende politieke partijen 
op deze en andere vragen hebben, kom dan op
DONDERDAG 22 FEBRUARII ؛>؛»()
’s AVONDS OM 8 UUR
naar
HET COMITE WIJKVERBETERING SPAARNDAMMERBUURT
^amdammerstraat 143.

Er is dan een forum met kandidaten voor de stadsdeelraad 
Westerpark aan wie u vragen kunt stellen over hun plannen op het 
gebied van wonen.

Woningen in Oostzaanstraat
geïsoleerd

sloten op de deuren en de ramen zijn ook 
deze woningen veel veiliger geworden.

Je kunt je afvragen waarom dit allemaal zo lang 
heeft moeten duren. Veel bewoners weten dat 
hun Bewonerscommissie een lange strijd heeft 
moeten voeren. Zij heeft dit echter niet alleen 
gedaan, het C.W.S. (Comité Wijkverbetering 
spaarndam) heeft ook een grote bijdrage gele- 
verd.
Bewonerscomn^ssie
Dikwijls heeft de Bewonerscommissie een be- 
roep op het C.W.S. gedaan voor hulp en 
informatie. Soms hebben ze daardoor uren 
overgewerkt. De Bewonerscommissie brengt 
hierbij zijn grote dank over aan al die medewer- 
kers die zich daarvoor beschikbaar stelden. 
Gelukkig dat we zo’n instelling rijk zijn in onze 
buurt.
Als Bewonerscommissie zijn wij ervan over- 
tuigd dat dit grote isolatieplan in de Oostzaan- 
straat absoluut niet van de grond gekomen was 
wanneer wij niet zouden hebben bestaan. Mede 
door een jarenlang volgehouden doorzettings- 
vermogen is dit plan door de Bewonerscommis- 
sie gerealiseerd. Kijk maar naar de publikaties

De containers kunnen weg, het werk is klaar.

In het voorjaar is het isolatieplan voor de 
woningen van de woningbouwvereniging „De 
~ in de Oostzaanstraat van start ge-
gaan. In het aprilnummer van deze buurtkrant 
heeft de Bewonerscommissie over dit plan voor 
het laatst mededelingen gedaan.
Op dit moment zijn we ruim een half jaar 
verder en het is fijn dat we kunnen melden dat 
het karwei voor de winter geklaard is. Dat wil 
zeggen dat van alle woningen de houten kozij- 
nen zijn vervangen door kunststof kozijnen met 
daarin dubbel glas.
De bewoners weten maar al te goed dat 
daarvóór de achtergevels bij de keukenramen 
zijn hersteld. De reden hiervoor was dat er een 
latei geplaatst moest worden voordat de keu- 
kenkozijnen vei^angen konden worden. Hier- 
voor moest er een stuk gevel worden ver- 
nieuwd, hetgeen een hele ingreep was, met 
bijzonder veel overlast voor de bewoners. £ ٢ 
werd te vaak een beroep op de bewoners 
gedaan om thuis te blijven, mede omdat ook de 
betegeling in de keuken moest worden ver- 
nieuwd.

Isolatieplan
Nu de winter begonnen is kunnen we deze 
gelukkig ingaan met zeer goed geïsoleerde 
woningen. De ,,trubbels” en de vele ongemak- 
ken die de bewoners hebben gehad zijn snel، 
vergeten, hopen we.
Het isolatieplan heeft, naast de betrekkelijk 
kleine huurverhoging, grote voordelen. We 
zullen ze op een rijtje zetten:
1. De tocht, die we al jaren ondervonden, is 

verdwenen.
2. Over het algemeen kunnen de bewoners zelf 

hun ramen lappen, omdat de constructie zo 
is dat de ramen zowel kunnen draaien als 
kunnen kantelen.

3. De Oostzaanstraat ondervond nogal wat 
geluidsoverlast. Ook hierop hebben de dub- 
bele ramen een positieve invloed. De geluid- 
overlast is veel minder geworden.

4. Wat de benedenwoningen betreft, deze wa- 
ren in het verleden nogal onveilig. Door de



OVER DE VOORZIENINGEN 
VOOR/VAN OUDEREN

aanraden in De Bogt eten, dan schenkt dat toch 
een beetje voldoening. En dit is dan nog maar 
één voorziening die wij benoemen. Doordat De 
Bogt/Westerbeer een goede voorziening is en 
waar het prettig blijkt te wonen, komt ook 
steeds vaker de vraag om inschrijving naar 
voren.
En dat is dan tevens de keerzijde van de 
medaille, de wijkpost moet vaak het enthou- 
siasme de kop indrukken waarmee de mensen 
op het spreekuur komen. Het idee leeft sterk 
dat er na inschrijving binnen enkele maanden 
een daadwerkelijke plaatsing volgt. Jammer 
genoeg hebben we te maken met lange wachtlij- 
sten wat voor de mensen vaak teleurstellend is. 
De wijkpost heeft veel contacten met andere 
dienstverleners in de buurt, één ervan is De 
Bogt/Westerbeer. En in de toekomst willen wij 
zeker dit contact handhaven.

Wat betreft de toekomst voor voorzieningen 
voor ouderen hopen wij op uitbreiding van 
huishoudelijke hulp zodat de wachtlijsten min- 
der worden, een uitbreiding voor vervoer, een 
uitbreiding voor de tijdelijke opname.
Meer en betere opvang voor licht dementeren- 
de ouderen en hun partners. En een aantal 
regelingen waardoor ouderen zich veiliger voe- 
len thuis en op straat.
0 ^  dit alles voor elkaar te krijgen is het 
noodzakelijk om de Stadsdeelraad op de hoog- 
te te stellen van deze prolbemen en dat zij het 
belang van de voorzieningen onderkennen. Dit 
kan het beste gedaan worden door een aktieve 
Ouderen Advies Raad. De Stadsdeelbestuur- 
ders horen het dan van de mensen zelf.

Voor de Ouderen Advies Raad kunt u zich nog 
steeds opgeven bij de wijkpost voor ouderen in 
de Houtrijkstraat 1 1 4 - 6 ل ل , tel. 829694.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit stuk, wij 
zijn op het bovenstaande nummer bijna dage- 
lijks te bereiken.

Gemma en Cisca 
wijkpost

In de spaarndammer- en Zeeheldenbuurt WO- 

nen ongeveer 1500 mensen boven de 65 jaar. 
Voor deze groep mensen zijn aparte voorzie- 
ningen in het leven geroepen.
Het beleid van de regering en ook van de 
gemeente Amsterdam is om oudere mensen in 
staat te stellen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis te laten wonen.
Op zich hebben wij daar niet zoveel bezwaar 
tegen, maar dan moet er wel voldoende hulp 
komen bij de mensen thuis. Daarbij denken wij 
aan hulp in huishouding, boodschappenhulp, 
ra^tijdvoorziening en extra hulp als mensen 
ziek zijn. Maar het moet ook mogelijk zijn om 
in contact te blijven met andere mensen. Want 
brood alleen is niet genoeg. Het openbaar 
vervoer stopt niet bij mensen voor de deur en 
ook niet voor de deur van familie, clubs en 
andere voorzieningen. Daarom is een buurtbus 
belangrijk.
Het bovenstaande roept veel vragen op en met 
dit soort problemen komen de ouderen naar de 
wijkpost en samen zoeken wij dan een oplos- 
sing.

Ook rondom financiën zijn er nogal eens 
problemen. Veel mensen komen niet meer uit 
alle regelingen en formulieren. De wijkpost 
helpt dan bij het eventuele invullen hiervan of 
geeft uitgebreide uitleg, en in een aantal geval- 
len verwijst de wijkpost door naar de sociaal 
raadsman.
Sinds jaar en dag probeert de wijkpost de 
mensen bij te staan die met vragen komen en 
dat hoeft niet op materieel gebied te zijn of 
over vervoer en clubs. Vaak komen mensen 
binnen die gewoon een praatje ^ llen  maken, 
maar ook merken wij dat vaak dat praatje 
aanleiding kan zijn voor mensen om over hun 
problemen te praten of vragen te stellen die tot 
nog toe niet bespreekbaar waren.
De wijkpost is blij met De Bogt/Westerbeer 
voor de wijkgerichte functie die dit huis heeft. 
Telkens als wij door de gang lopen en zien hoe 
prettig de mensen het vinden die op ons
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BEGELEID WONEN

hebben. Alle betrokkenen nodigen we in die 
tijd uit zich over de tekeningen te buigen. Als 
alles volgens plan verloopt, zijn we eind februa- 
ri met de bestekfase klaar, o p  dat moment 
weten we precies wat er gaat gebeuren en 
kunnen we de verbouwing per dag gaan plan- 
nen. Dan zal het tijdelijk elders huisvesten van 
de bewoners van de afdeling Groepsverzorging 
als eerste onze aandacht verkrijgen. En pas 
daarna besluiten we wanneer de eerste muur 
eruit gaat.

De afdeling Begeieid  Wonen
We starten op I februari met de afdeling 
Begeleid Wonen. Hoe kan dat nu, zonder 
verbouwing, zult u  wellicht vragen? In feite 
zijn we al het laatste halfjaar bezig de nieuwe 
werkwijze in te voeren. Dat beschreven we in 
vorige informatiebulletins. De substitutie- 
gelden zijn inmiddels bij het Sarphatihuis bin- 
nen en daarom kunnen we nu ook het team van 
de afdeling gaan completeren. Als sluitstuk 
volgt dan straks de verbouwing.
Een heel verhaal, deze keer. Als u  straks nog 
iets te binnenschiet, waarmee we rekening 
moeten houden bij de uitwerking, neem contact 
met ons op! In het nieuwe jaar laten we u  weer 
weten hoe ver we zijn. We wensen u  een 
voorspoedig 1990.
De voorbereidingsgroep Begeleid Wonen

WAAROM 18 EEN VERENIGING 
ZO BELANGRUK VOOR ONS?

Enkele maanden achtereen hebben we u  ver- 
teld van het tekenen en het rekenen van nog 
niet genomen beslissingen... Deze maand is er 
nieuws, goed nieuws!

De goedkeuring van de 
wethouder
Vorige keer beschreven we hoe we druk bezig 
waren de tekeningen zo te krijgen, dat we ze ter 
besluitvorming aan de wethouder, Mevrouw 
Wildekamp, konden voorleggen. We vroegen 
ook nog de Dienst Volkshuisvesting om advies. 
En dat kregen we: een positief advies met 
daarbij de opmerking, dat overschrijding van 
het budget acceptabel is, voor zover het de 
prijsontwikkelingen betreft.
De tekeningen, het advies van Volkshuisvesting 
en het besluit van de ziekenfondsraad de extra 
personeelskosten voor het ?lan Begeleid Wo- 
nen uit de AWBZ-gelden te betalen, stuurden 
we op naar de wethouder. Op 4 december zaten 
we met haar om de tafel en verkregen we haar 
goedkeuring. En dus kunnen we nu verder!

De verbouwing
We kunnen de vraag, wanneer de verbouwing 
zal starten, nog niet beantwoorden. Eerst moe- 
ten we nog de zg. bestekfase, waarin iedere te, 
metselen steen en elk stopcontact tot in het 
kleinste detail wordt omschreven, achter de rug

Dat was zo’n 17 â 18 jaar geleden. Toen hebben 
mijn vrouw en ik, samen met een groep 
vrijwilligers, elk jaar op eerste kerstdag een 
kerstfeest verzorgd. Als we dan ’s avonds naar 
huis gingen, helemaal uitgeput, dan waren we 
ontzettend voldaan؛ om dit voor alleenstaanden 
verzorgd te hebben.
Als voorzitter van de hu^ersvereniging 
S^arndram erplantsoen en als mede-oprichter 
van het C.W.S. met Curière en Chris de Vries 
hebben we toch ontzettend veel met de buurt- 
bewoners kunnen bereiken. En laten we dit niet 
uit handen nemen!

Met elkaar bezig

Begrijpt u nu misschien ook waarom Jo en 
Freek niet eenzaam zijn? Het is ook op onze 
leeftijd belangrijk om met elkaar bezig te zijn. 
Heerlijk een kopje koffie drinken. Eén maal in 
de week naar het Marnixbad met het busje 
gehaald van het ?olanentheater en na een uur 
weer teruggebraeht. Dan een heerlijke kop 
koffie. En vervolgens blijven de meesten tussen 
de middag hun boterham bij ons eten om ,s 
middags te kunnen klaverjassen en sjoelen met 
een drankje van /  1,10. Na afloop is er een 
stukje muziek met soms een dansje en om vijf 
uur naar huis om te eten.
Op maandag gaan we van 9.30 uur tot 12.00 uur 
met elkaar een kopje koffie drinken en ’s 
middags is er tussen 13.00 uur tot 15.00 uur 
handwerken voor de dames. Vrijdagmorgen 
nog even bij elkaar komen, natuurlijk weer met 
koffie en een kaartje voor velen of gewoon om 
wat te babbelen.

Van 9 tot 16 juni gaan we weer met vakantie 
naar mooi Veluwe. De kosten voor die acht 
dagen zijn /  450.-. Dit is inklusief annulering en 
voor alle dagen een extra consumptie. En onze 
bustochten zijn altijd een feest, dus kom eens 
langs bij open  Huis Spaarndam!
Iedereen is welkom en de eenzaamheid is snel 
verdwenen. Vroeger had je afgedaan als je 
zestig jaar was, ook dat is verleden tijd. 
Ouderen zijn mondige mensen en maak dat dan 
ook waar!

Ik ben gevraagd door de?vdAom deelraadlid te 
worden, om de belangen van ons ouderen en de 
verenigingen te verdedigen, u  kunt ervan op 
aan dat ik het met volle inzet doe en zal 
proberen uw en onze wensen in vervulling te 
doen gaan.
Ik kan als ik zo bezig ben met schrijven, wel 
uren door kunnen gaan en ik denk dan wel een 
boek meer als vol te kunnen schrijven. Maar 
misschien komt dat nog wel eens als ik honderd 
ben!

Freek van Beek 
Open Huis spaarndam

In de tijd dat er nog geen radio en televisie 
bestond zochten de mensen ook ontspanning. 
En waar kon je die goedkoper vinden dan bij 
een zangvereniging, een muziekkoor, een 
sportvereniging en niet te vergeten het allerbe- 
langrijkste: de verenigingen die voor verbete- 
ringen van de werkomstandigheden streden en 
gegroeid zijn tot de vakbewegingen.
Deze vakbewegingen hebben nu een veel ster- 
kere onderhandelingspositie dan onze ouders in 
de tijd dat de aartsvader van het $ocialisme, 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, hen de weg 
naar de vrijheid heeft gewezen. Dan mogen we 
wel eens stilstaan bij wat we nu hebben bereikt. 
Daar heeft hij met onze ouders een groot 
aandeel in gehad.

Ik was dan ook als kind trots dat ik met mijn 
jongste zuster (inmiddels ook al 74 jaar) bij de 
onthulling van het monument op het Nassau- 
plein aanwezig was. Daar hebben we met het 
kinderkoor en het gemengd koor van de socia- 
listische liedertafel ,,Ontwaakt” de Domela 
Nieuwenhuis cantate mogen zingen onder lei- 
ding van de later door de radio bekend gewor- 
den Jacob Hamel. Wanneer je dan bedenkt dat 
het kinderkoor zo’n twee- tot driehonderd 
kinderen telde en het gemengd koor bestond uit 
zo’n honderd mannen en vrouwen, kan je je 
voorstellen dat dit een geweldige ervaring was 
die je nooit zult vergeten.
Dan werd je wat ouder, zo’n jaar of veertien, 
dan voelde je je in de jeugdbeweging een hele 
,,Fiet” . Daar leerde je wat solidariteit was!

Jeugdbeweging
Mijn vrouw Jo heb ik voor het eerst ontmoet bij 
de jeugdbeweging. En beiden vinden we dat we 
ondanks alle ellende van crisis en werkloosheid 
van vele mensen, toch een rijke jeugd hebben 
gehad.
En u kunt het geloven of niet, maar de 
jeugdbeweging voerde toen ook al een behoor- 
lijke strijd met de ouderenorganisatie. Echter 
de ontspanning werd zeker niet vergeten! Ik zal 
even opnoemen: volksdansen, wandelen, fiet- 
sen, amateurtoneel, een zangvereniging en een 
mandolinevereniging.
Het waren grote verenigingen die concerten 
gaven in het Concertgebouw, met uitverkochte 
zalen. We hoefden niet te leuren met kaarten, 
die vlogen weg!
Als ik zo aan het schrijven ben zou ik uren door 
kunnen gaan, maar gelukkig daar heb ik geen 
tijd voor.

Toen ik afscheid nam van het wijkcentrum, 
beloofde ik het rustiger aan te doen, maar er 
werd gelijk gevraagd of ik even wat ouderen 
wilde begeleiden die bij ons in de koffiekamer 
een kaartje kwamen maken, wat ik toen ook 
deed.



SPAARNDAMMERSTRAAT, 
ACHTERGEBLEVEN GEBIED?

ص•ص

Hoogste top bereikt bij de bouw

de voeten kunnen, een gevaarlijke toestand, ’s 
Zomers bij warm weer zijn de benzinedampen 
niet te harden, wat vooral bij earapatiënten 
nogal problemen geeft.
Gelukkig hebben wij het Westerpark nog. 
Vooral nu er een weg in aanleg is riehting 
Sloterdijk. Reehts van deze weg staat een 
kunstwerk (wat de gemeente een lieve duit 
gekost heeft), dat finaal in de modder wegzakt. 
Maar daar ligt niemand in de buurt wakker van. 
Want ze blijven humor houden. 
Spaarndammerbuurt een aehtergebleven ge- 
bied? Vergeet het maar!

J.P. John, 
bewoner Westerbeer.

Van een bewoner 
van de W esterbeer

Nou vergeet dat maar! Als ik op bus 22 sta te 
waehten, hoor ik vaak mopperen: ,,Waar blijft 
ie nou, het lijkt hier wel een achtergebleven 
gebied” .

Eenmaal binnen, op mijn strippenkaart kij- 
kend, denk ik (m^t een knipoog naar de 
buschauffeur): ,,Jongen je hebt me knap de tijd 
gegeven om behoorlijk een stadje te maken op
één zone” .

Zelf ben ik geen Spaarndammer, maar wel ben 
ik altijd een DWS-supporter geweest. In de 
glorietijd van DWS zaten voetballers! Als die in 
deze tijd hadden gevoetbald, dan waren ze nu 
miljonair geweest!
Nu wat de buurt aangaat. Er zijn veel vereni- 
gingen, ook voor ouderen. Niemand in de buurt 
hoeft zich te vervelen, er is elke dag wel wat te 
doen. Wel eens een feestje meegemaakt van 
zo’n club?

Ze lusten een borreltje, maar alles wordt keurig 
door bestuurders in de hand gehouden.
Wonend in de Westerbeer zie ik dikwijls 
groepjes buitenlanders voorbij gaan. Allen op 
weg naar het Spaarndammerplantsoen om de 
bouwwerken van H. de Klerk (1884-1923) te 
bewonderen. De meest talentvolle bouwmees- 
ter van de Amsterdamse School. Al zijn bouw- 
werken zijn ontworpen in de vroege zeer 
,,wilde” periode, waarvan hij de grote inspira- 
tor was. Hij bouwde drie woningblokken in de 
Spaarndammerbuurt, twee aan het spaarndam- 
merplantsoen (1914-1915) en het driehoekige 
bouwblok aan de Zaanstraat/Hembrugstraat/ 
Oostzaanstraat (1917). Het laatste geniet inter- 
nationale bekendheid-

Wat de Spaarndammerstraat aangaat: het is een 
gezellige winkelstraat en je hoeft niet altijd de 
stad in te gaan voor aankopen. Alleen veel te 
druk verkeer, voor ouderen die niet zo goed uit

op hulp, en zo ontstaat er ,,schaarste” . Alle 
ouderen uit de spaarndammerbuurt zijn aange- 
wezen op de voorzieningen van de Bogt/ 
Westerbeer, echter: niet iedereen kan tegelijk 
of in dezelfde mate geholpen worden.
En zo ontstaat de strijd die bewoners voeren 
om hun plekje, en buurtbewoners om hulp. 
Niet alleen in de Bogt/Westerbeer wordt ge- 
hoord dat ,,de buitenstanders op de stoelen van 
bewoners zitten, en de koffie opdrinken” . Het 
is ook wel te begrijpen dat bewoners knokken 
voor hun plekje, maar ook zelfstandig wonende 
ouderen kunnen vaak niet anders dan zich 
wenden tot het ouderencentrum. Het is dan 
ook van het grootste belang dat ouderen de 
handen ineen slaan, en gezamenlijk zorgen 
voor genoeg voorzieningen, en voor voorzie- 
ningen van goede kwaliteit.
Dat de bewonerscommissie van de Bogt en de 
bewonersraad van de Westerbeer moeten sa- 
menwerken behoeft geen betoog, maar ook een 
goed kontakt met de ,,gebruikers” van het 
ouderencentrum is van het grootste belang. 
Samenwerking van ouderenorganisaties in de 
buurt, b.v. door middel van het ouderenbe- 
raad, en door een goede ouderenadviesraad, 
kan bevorderen dat voorzieningen op peil 
blijven en waar nodig worden uitgebreid. De 
Bogt/Westerbeer wil daarin ondersteunen؛ dus 
niet tegenover ouderen staan, maar met oude- 
ren meedenken over voldoende hulp. Over 
verdeling van de schaarse middelen moet dan 
ook met de belanghebbenden worden beslist, 
dus zowel met buurtbewoners, als met bewo- 
ners, zowel met de stadsdeelraad als met de 
medewerkers; kortom alle belanghebbenden. 
Op die manier halen we het volgende jubileum 
ook weer met vlag en wimpel.

Wilma Spijkers

Van een bewoner 
van de Bogt
Ik ben geboren in de Dirk Hartogstraat en 
kwam als 6-jarige in de Polanenstraat nr.10 op 2 
hoog vóór te wonen. Na enige tijd gingen we 
naar 2 hoog achter, dat was 20 cent goedkoper. 
We woonden met 8 gezinnen op één trap. Dat 
betekende zo’n 50 kinderen bij elkaar. Wat me 
bij gebleven is, zijn klompen van al die kinde- 
ren. Wat een herrie! Nu, op m’n 85e, ben ik er 
weer terug. Maar nu op nummer 6!

B. Idsinga

ld JAAR
WIJKGERICHT
De Bogt/Westerbeer bestaat alweer 10 jaar, of 
moeten we zeggen: de spaarndammerbuurt 
heeft 10 jaar een ouderencentrum in de buurt. 
Degenen die het nuanceverschil proeven, ken- 
nen wellicht ook de dilemma’s die dit verschil 
kenmerken.
De Bogt/Westerbeer is een wijkgericht oude- 
rencentrum: een van de eerste in Amsterdam. 
Vergelijking met b.v. de Klinker en de Gooyer 
in respectievelijk de Kinker- en Dapperbuurt, 
levert ongeveer hetzelfde beeld op: zowel de 
,,filosofie” van de hulpverlening, als de proble- 
men die er uit voortvloeien zijn zo ongeveer 
dezelfde. Alle drie zijn het ouderencentra die 
oudere buurtbewoners natuurlijk een plaats 
geven; alle drie zijn ze tot stand gekomen in 
nauw overleg met de buurt; alle drie dragen ze 
het karakter van de buurt en alle drie kennen ze 
de „strijd” om de voorzieningen tussen bewo- 
ners en buurtbewoners.

ءمةقي؛
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Flankerend ouderenbeleid heeft tot doel oude- 
ren zo lang mogelijk zelfstandig te houden. De 
Bogt/Westerbeer vindt dat ook heel nadrukke- 
lijk opgaan voor bewoners als voor buurtbewo- 
ners. Dat brengt met zich mee dat ouderen zelf 
keuzes moeten (kunnen) maken. En daarmee 
heb je dus al een probleem: sommige ouderen 
zijn niet meer in staat geheel zelfstandig keuzes 
te maken, en hebben daarbij dus recht op hulp. 
Anderen die dat wel kunnen hebben ook recht

werkwijze anders. We proberen echter te voor- 
komen dat u daar als bewoner hinder van heeft. 
Het is dan vooral belangrijk voor u ٠١١١ te weten 
waar u nu voor allerlei gemeentelijke zaken 
terecht kunt.

K a n t o o r
Helaas is het stadsdeelkantoor nog niet klaar. 
Daarom zijn er tijdelijk andere kantoorruimten 
in het stadsdeel gehuurd, u  kunt dan alvast in 
de buurt terecht voor de dingen waarvoor u bij 
het stadsdeel moet zijn. Ideaal is dat natuurlijk 
niet. Uiterlijk in april 1990 zal het stadsdeel- 
kantoor in het Westerpark aan de Haarlemmer- 
weg 3 open gaan om u te ontvangen.
Totdat het zover is zijn voor u als bewoner twee 
adressen belangrijk. Een deel van de ambtena- 
ren zit in de voormalige buurtpost in de 
Amaliastraat 5. Een ander deel werkt op het 
kantoor van het voormalige rayon Oud West 
van Openbare Werken in de Van Reigersber- 
genstraat 4-6. In bijgaand overzicht kunt u zien 
waar u voor de belangrijkste zaken terecht 
kunt.

Sinds 1 januari is het zover. Amsterdam heeft 
er tien nieuwe stadsdelen bij. Dit betekent dat 
u voor veel gemeentelijke zaken terecht kunt 
bij het stadsdeel Westerpark, bij u in de buurt.

Van buurt naar stadsdeel
Vanaf 1 januari vormen de ^aarndammer- en 
Zeeheldenbuurt samen met de Staatslieden- en 
Hugo de Grootbuurt het stadsdeel Westerpark. 
Een stadsdeel met eigen ambtenaren en een 
eigen bestuur. De ambtenaren zijn op 2 januari 
voor het stadsdeel aan het werk gegaan. Het 
bestuur laat nog even op zich wachten tot na de 
verkiezingen voor de stadsdeelraad. Deze ver- 
kiezingen zijn op 21 maart 1990. o p  die dag 
kunt u als inwoner van het stadsdeel Wester- 
park uw eigen bestuur kiezen.

Even wennen
Het is voor iedereen nog even wennen aan de 
nieuwe situatie. Voor vele ambtenaren die 
sinds 1 januari in het stadsdeel werken is het 
werk veranderd, de collega’s zijn nieuw en de
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tel. 84.27.05 
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tel. 845091 
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tel. 552.2657
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tel. 555.9322
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tel. 551.9911 
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te< ?2.02.77  

tel. 596.4341

tel.87-97-73

tel.87..11-33

WIE WAT WAAR WESTERPARK
STADSDEEL W ESTER?ARK
postadres: Keizersgracht 440, 1016 GD  Amsterdam  
Voorlichting - Amaliastraat 5 
Vergunningen - Van R ^ ^ sb ergen straa t  4-6 
Stadsdeelwerken - Van Reigersbergenstraat 4-6
★ Klachten Reiniging,
★ Klachten Wegen  en Groen (8.00-17.00  uur)

Wonen en werken
★ Hoofd  en  secretariaat - Amaliastraat 5 

Bob  van der Zande
★ Bouw- en Woningtoezicht - Amaliastraat 5 

Piet Roggeveen  
inspecteurs

★ Grondzaken - Plantage Middenlaan 14-16 
Herman Zwartjes

★ Ruimtelijke Ordening - Wibautstraat 3 
Dick  de Waal

★ V olfohuisvesting-Tolstraat 129 
Rian Peeters

Weizijn en onderwas - van R igersbergenstraat 4-6 
ENKELE GEMEENTELMKE ZAKEN 
Bevolkingsregister/Burgerlijke stand
★ Paspoorten - Herengracht 531-537
★ A lle andere zaken - Stadhuis, Amstel 1 
Herhuisvesting - van Reigersbergenstraat 2
★ spreekuur op werkdagen van 8.30-12.00 uur
★ st^svernieuwingsspreekuur op donderdag van 17.00-18.30 uur 

Huurcotiimissie - Droogbak la
★ spreekuur op werkdagen van 9.00-11.00 uur 

Huursubsidie - Wibautstraat 3
★ spreekuur op werkdagen van 8.30-12.00 en 13.00-16.30 uur 
BELANGRIJKE ADRESSEN
Wijkopbouworgaan - Polanenstraat 174 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
Wijkopbouworgaan - Van Hallstraat 81 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt



NIEUWS VOOR OUDEREN
OVER VRIJWILLIGERS

jaar ben ik weer sinds lVi jaar weer op mijn 
oude stek terug en wel in de Westerbeer.

Het leuke is dat als ik in bus 22 zit, ik vaak 
hoor: , ,u  bent er één van De Jong hè?” Als ik 
dan zeg: ,,Ik ken u eeht niet” , dan hoor ik: ,,Ja, 
maar u bent precies uw zusters!” Die zijn daar' 
na hun trouwen blijven wonen.
Ook kom ik veel mensen van mijn leeftijd van 
vroeger tegen en ik hoor dan: ,,Je woont weer 
in de buurt hè?” Mijn antwoord is dan: ,,Ja 
heerlijk, gelukkig wel؟”
Ik hoop dan ook nog vele jaren in de Wester- 
beer te kunnen wonen. Ik heb het er geweldig 
naar mijn zin: geen kouwe drukte, klaverjasje 
leggen en lekker op zijn Mokums een praatje 
maken.

Een gelukkig mens, 
Rie Olivier.

“Oud Spaarndam'

Van een bewoner van 
de Westerbeer
74 jaar geleden werd ik geboren in de spaarn- 
dammerstraat, toen nummer 98 drie hoog voor. 
Het was een halve woning bestaande uit een 
kamer, keuken en een alkoof. De woning lag 
vlak naast het politiebureau en dat hebben wij 
geweten. De cellen lagen naast het alkoof en we 
hebben dan ook menigmaal de nodige herrie en 
geschreeuw gehoord, merendeels van mensen 
die te diep in het glaasje hadden gekeken.
Mijn ouders zijn na verloop van tijd verhuisd 
naar de Nova Zemblastraat.
Ik was 18 jaar toen ik trouwde en de buurt 
verliet. Mijn man was geen spaarndammer.
De laatste 23 jaar heb ik in Buitenveldert 
gewoond. Maar na de dood van mijn man kon 
ik er mijn draai niet meer vinden. En nu na 54

BUURTBEWONERS
VAN VIJFTIG JAAR EN OUDER

normale regels voor huursubsidie. Maar afge- 
zien daarvan ziet het er goed uit, het wordt erg 
mooi. Zoals u misschien gezien hebt, is de sloop 
van het oude pand al begonnen en we hopen in 
februari de grond bouwrijp te hebben en dat de 
le  paal wordt geslagen.

Ondertussen gaat de groep, die we D.W.S. 50+ 
hebben genoemd, De Woongroep spaarndam- 
merbuurt 50+, gewoon door om een gezellige, 
saamhorige groep te worden. Ook zijn we bezig 
nog wat mensen er bij te betrekken voor dit 
soort wonen, want er kunnen nog een paar 
bewoners bij.

Geïnteresseerd? Opgeven!
Dat is ook de belangrijkste reden, naast dat we 
u op de hoogte willen houden, van dit artikel 
Wij roepen dan ook een ieder die gei'nteres- 
seerd is of meer wil weten over het groepswo- 
nen in de vorm zoals hierboven genoemd, te 
reageren en kontakt op te nemen met het 
C.W.S., Spaarndammerstraat 143, ؛el. 825853.

Dan kunnen wij u uitnodigen om vragen die u 
heeft te beantwoorden en u kennis te laten 
maken met de groep. We kunnen u dan 
vertellen wat de bedoeling is van deze manier 
van wonen. Wij hopen dat veel mensen reage- 
ren.
Namens de Woongroep 50+
Coby en Bob

Al weer een poosje terug (±  2 jaar) deden we 
in de Buurtkrant een oproep voor 50+ wonen. 
Voor buurtbewoners boven de 50 jaar om 
gezamenlijk te gaan wonen. Daar hebben 
mensen op gereageerd en het resultaat is dat er 
nu een groep is van 12 mensen resp. 3 echtpa- 
ren; 1 alleenstaande man; 6 alleenstaande 
vrouwen.

Met deze groep hebben wij 16 woningen (vier 
3-kamerwoningen en twaalf 2-kamerwoningen) 
geclaimd in de V. Spitsbergenstraat met een 
gemeenschappelijke ruimte. In het ontwerp- 
team hebben deze mensen hun wensen ten 
aanzien van de woningen, die ze eventueel gaan 
betrekken, kenbaar gemaakt en daar is in grote 
lijnen gehoor aan gegeven. Ook zijn enkele 
wensen niet gehonoreerd maar daar zijn ze nog 
mee bezig.

Een lift, dakterras en tuin
In ieder geval komt er natuurlijk een lift, iedere 
woning krijgt een fijn balkon en gezamenlijk 
aan de gemeenschappelijke ruimte een terras 
plus tuin.

Wat u ook vooral moet weten is dat allemaal 
heel normale zelfstandige woningen zijn waar- 
voor je normaal je huur betaalt. Of de huur 
normaal is, is een andere zaak, het zijn natuur- 
lijk nieuwbouwhuizen en daarvan zijn de huren 
niet bepaald laag. Maar ook hier gelden de

Ook voor kleine klusjes zijn vrijwilligers nodig. 
Blijf ik even bij onze eigen club, dan komen er 
vaak mensen met kleine problemen. Zo van: dit 
schilderijtje is van de muur gevallen en nu is het 
lijstje gebroken, öf: m’n horloge is plotseling 
stil blijven staan; een wekkertje dat niet meer 
afloopt, en meer van dit soort dingen. Laatst 
kwam er iemand die met lezen een sterke loep 
gebruikt en waarvan het handvat was gebroken. 
Zij was dus erg gehandicapt daarmee.

Nu hebben wij een bestuurslid die nogal handig 
is en de meeste karweitjes wel kan klaren. Dat 
bespaart de mensen dan wel geld en tijd en 
vaak het vragen aan iemand om het voorwerp 
weg te brengen, daar zij daar zelf meestal niet 
toe in staat zijn.
Zo kunnen we met elkaar inspelen op de 
behoefte aan hulp en ondersteuning. En altijd 
zou je nog veel meer voor een ander willen 
doen, maar ieders vermogen is beperkt.
Ook de burenhulp doet veel goed werk. Niet 
alleen met boodschappen doen, maar ook 
worden kleine karweitjes verricht. En ook daar 
zouden nog vrijwilligers zich kunnen aanmel- 
den.

Onderling kontakt
Het belang van ondèrling kontakt is zeer groot. 
Zelfs in een verzorgingshuis zijn mensen soms 
eenzaam. Zij gaan nergens heen, willen ook 
geen bezoek en sluiten zich op in hun kamer. Je 
merkt dan dat ze langzamerhand lichamelijk 
maar vooral geestelijk achteruit gaan. Doen 
nooit eens mee met een spelletje; gaan niet 
naar de kreativiteitskamer. En een excuus is: ik 
kan dat toch niet, is vlug uitgesproken. Maar 
ook al zijn de handen niet meer zo soepel, er is 
meestal toch wel iets, wat men nog kan doen. 
Dit ‘geestelijk verval’ merk je ook bij mensen 
die nog zelfstandig wonen en nergens heen 
willen. Terwijl ze door de buurtbus gehaald 
kunnen worden en weer thuisgebracht. Een 
goed voorbeeld hiervan is*-de dagverzorging in 
de Bogt en de diverse ouderenclubs die ieder op 
hun eigen manier de eenzaamheid van ouderen 
proberen op te heffen.
Zolang mensen met anderen kontakt onder- 
houden blijft hun geest ook langer stabiel. Ze 
blijven zich interesseren voor andere zaken dan 
alleen hun eigen wereldje. Zien dan ook, dat 
ook anderen problemen hebben en gebreken en 
kunnen dan misschien nog iets betekenen voor 
‘die ander’. En al kan dat niet altijd daadwerke- 
lijk, een telefoongesprekje kan soms wonderen 
doen.
Laten wij daarom proberen om zoveel mogelijk 
ouderen te betrekken bij de aktiviteiten die er 
in de buurt zijn. Er is veel variatie, dus een 
ieder zal zijn plaats daarin kunnen vinden.

An Eigenhuis 
Quderencluh ‘Hebron’

De ouderenclub ‘Hebron’ feliciteert mede langs 
deze weg het Ouderencentrum De Bogt/ 
Westerbeer met het 10-jarig bestaan en wenst 
direktie, medewerkers en bewoners toe, dat zij 
er in goede harmonie mogen werken en wonen. 
Ook de vrijwilligers mogen we niet vergeten. 
Die verrichten meestal de klusjes die niet niet 
direkt aan de oppervlakte liggen en dus vaak 
over ’t hoofd worden gezien. Dat kunnen ook 
de bewoners onderling zijn: even elkaar eraan 
herinneren dat het etenstijd is, of iemand in een 
rolstoel naar de huiskamer brengen, of naar 
beneden voor een beetje afleiding en ontspan- 
ning.
Die vrijwilligers vind je overal in de buurt, al 
zijn ze niet met de vinger aan te wijzen. Maar 
als je met ouderen spreekt, blijkt dat er vaak 
een goede buur of kennis zich bereid verklaart 
om mee te gaan naar de dokter of ’t ziekenhuis, 
of even een boodschap wil doen.

Als bestuur van een ouderenclub proberen we 
daar ook op in te spelen. Zodra we horen dat 
een clublid ziek is, wordt als eerste blijk van 
medeleven een kaart gestuurd met ‘van harte 
boerschap’, ook wanneer iemand in het zieken- 
huis opgenomen moet worden en ons belt: ik 
moet die dag in het ziekenhuis zijn. Dat wordt 
dan doorgegeven aan de secretaris, die meteen 
een kaart verstuurd. Zo is het wel gebeurd, dat 
de kaart eerder in het ziekenhuis was dan de 
patiënt. Die dan meteen bij aankomst al een 
blijk van medeleven aantreft. Later gaan we 
persoonlijk op bezoek. Ook de zieken thuis 
worden niet vergeten. En een bezoekje wordt 
altijd gewaardeerd.
Als bestuur merken we ook vaak, dat ouderen 
elkaar meenemen naar de club door o.a. een 
‘slecht ter been zijnde’ tussen hen in te nemen, 
wat het lopen weer wat vergemakkelijkt.
Buiten deze vrijwilige hulp kunnen we in deze 
tijd toch nog lang niet. Want als is er veel 
beroepsverzorging, deze mensen kunnen ook 
niet overal tegelijk zijn en zij zijn vaak aan 
(werk)tijden gebonden. Nee, laat de vrijwillige 
zorg voor ouderen zeker niet verdwijen; deze 
zou eerder uitgebreid moeten worden. Dat 
bevordert ook het langer zelfstandig wonen 
voor wie liever niet in een verzorgingshuis wil.

Foto: R. TAM SE



SPORT EN ANDERE ak™ ™ ™
Gymnastiekles
Iets aan sport doen is leuk en goed voor je 
conditie. Ook kan het helpen bij lichamelijke 
klachten, zoals b.v. hoofdpijn e.d.
De ^mnastiekoefeningen worden gegeven on- 
der leiding van een deskundige docente, Agnes 
Braam.
Wanneer: donderdag van 19.15 tot 20.15 uur. 
Kosten: /  40,- voor 10 lessen (ƒ 4,- per les)
De eerste introductieles is gratis.

Winti-cursus
Hier kunt u inó  keer meer te weten komen over 
de winti-cultuur van Suriname. Taal, cultuur en 
religie staan hierbij centraal.
Wanneer: vrijdag 19.30-21.30 
Kosten: /  25,- voor 6 keer 
Start: bij void, deeln.

Kleding maken
Zelf kleding maken is veel goedkoper dan 
wanneer je kleding koopt! Bovendien is het 
veel gezelliger om samen te leren naaien, onder 
de deskundige leiding.
Wanneer: donderdag 9.30-11.30 
Kosten: /  40,- per 10 lessen

Stijldansen
De Quick-step, de wals, of noemt u maar op, 
wordt tijdens deze cursus geleerd door dhr.
Ponne.
Wanneer: dinsdag 19.30-20.30 
Kosten: /  4,- per keer

Werken met klei
Zowel voor beginners als al wat meer gevorder- 
den. u  kunt onder begeleiding zelf gekozen 
voorwerpen maken! ,
Wanneer: donderdag 9.30-11.30 
Kosten: /  50,- per 10 lessen (excl mat.)
Opgeven en informatie bij: Ingrid Christiaanse, 
buurthuis Verzet tel. 825531 of 840124.

BUURTBEWONERS/-STERS 0?GELETÜ
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In buurthuis Verzet is er voor u een zeer 
gevarieerd cursus-programma georganiseerd 
voor 1990.

Yoga

gegeven door een gediplomeerde docente. 
Kosten /  40,- per 10 keer.
Wanneer de lessen kunnen plaatsvinden is nog 
niet bekend. Waarschijnlijk op de maandag- 
avond.

Buikdansei^tap-dansen
Is leuk en goed voor het figuur. Tap-dansen is 
gezellig en u krijgt een goed gevoel van ritme 
en muziek. Bij voldoende belangstelling begin- 
nen we met deze kursus. De lessen worden

Waarom yoga? Yoga biedt u de mogelijkheid 
uw lichaam en gevoelens anders te beleven. 
Vermoeidheid en krampachtigheid verliezen 
hun grote invloed, u  leert beter ontspannen en 
uw lichaam losser maken. Er wordt niets 
geforceerd. Het op eigen tempo werken is 
belangrijk. De lessen zijn op een verantwoorde 
manier samengesteld.
Stel in het nieuwe jaar niets uit tot morgen, wat 
u vandaag nog kunt doen. Kom eens kijken! De 
eerste introductieles wordt u gratis aangebo- 
den. Kosten /  40,- per 10 lessen.
Wanneer: Maandagavond van 19.00-20.00 uur. 
Doe makkelijk zittende kleding aan.

Haarknippen
Cursisten leren de be^nselen van het haarknip- 
pen, een model knippen.
Kosten ƒ40,- per keer. Alleen bij voldoende 
belangstelling wordt er met deze kursus gestart. 
Wanneer: donderdag van 10 tot 11 uur.

Engels
Het leren van een buitenlandse taal is heel leuk, 
zeker het proberen waard. De kursus Engels is 
reeds gestart, doch er kunnen nog mensen bij 
die al een beetje Engels hebben geleerd, of dit 
vanaf het begin willen leren.
De lesgroep blijft klein waardoor veel persoon- 
lijke begeleiding wordt geboden. De les wordt 
gegeven door een docent die bevoegd is in het 
lesgeven van de Engelse taal.
Ook na de les is het gezellig in het buurthuis. Er 
is een bar/inloop waar u desgewenst iets kunt 
gebruiken. Heeft u interesse? Kom dan eens 
kijken. De eerste introductieles is gratis. Hier- 
na betaalt u /  40,- per 10 lessen.
Wanneer: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.

ACTIVITEITEN OVERZICHT FEBRUARI ]990
4 februari: o p  zondag van 12.00 tot 16.00 uur wordt er in het buurthuis de ?iraat een speciale 

rommelmarkt gehouden. Toegangskosten /  1,- per persoon.
7 februari؛ Op woensdag, vanaf 12.30 uur Bingo in Verzet. Gratis toegang.
8 februari؛ Van 14.00 tot 16.00 gratis rommelmarkt in buurthuis de Piraat.

20 februari؛ Vanaf 19.00 uur Bingo in Verzet. Toegang gratis.
21 februari: Woensdagmiddag vanaf 12.30 gratis Bingo in Verzet.

BREDIUS NIEUWS
BREDIUS PROGRAMMA VERANDERINGEN

Politiek café in kader 
van antiracisme
Op vrijdag و februari vindt het politiek café dat het 
?©lanentheater in samenwerking met het Wijkopbouwor- 
gaan organiseert weer plaats. Onderwerp van die middag is 

" beleid. Als deelnemers voor het forum zijn
onder andere uitgenodigd; Leo Balai (PvdA), Tara Oeday- 
raj Singh Varma (Groen Links) en Henri Dors (ABC). Het 
politiek eafé De Rode Hut wordt maandelijks gehouden in 
de foyer van het Polanentheater, Polanenstraat 174. De 
tijd is ditmaal van 17-19 uur. Iedereen is van harte welkom 
om over dit onderwerp mee te komen praten!.

Verandering drie
Op hetzelfde tijdstip, op de donderdag dus van 
15.30-17.00 uur, is er een mogelijkheid voor de 
verschillende bedrijven om te sporten.
Mensen die in onze omgeving werken kunnen 
op deze manier binnen of buiten werktijd, zich 
ontspannen d.m.v. sport.
Dit zou eigenlijk een heel normaal verschijnsel
moeten zijn in een tijd waar de werkdruk zo

Ik he^ al een aantal reakties van bedrijven 
gehad die op deze manier wat voor hun 
medewerkers willen doen. Ik hoop ook dat het 
tot de werkgevers doordringt, dat de motivatie 
van de medewerkers zal stijgen en het ziekte- 
verzuim zal dalen.
Voor de rest geen veranderingen in het be- 
staande programma. Wilt u meer weten wat de 
Bredius te bieden heeft, bel dan tel. 847172 of. 
863922.
Of komt u eens langs, dan krijgt u een heel 
ander idee van de bestaande mogelijkheden.
De Bredius sporthal is te vinden in de Zaan- 
straat 353, ingang tussen de spoorlijn en de 
speeltuin in. Tot ziens.

٧١٧ sportbuurtwerkster 
Hellen Velders.

Op woensdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur is 
er specifieke fitnesstïaining voor vrouwen.
Op deze middag kunt u kennis maken met de 
verschillende fitnessapparatuur.
Deze instuif staat natuurlijk onder deskundige 
leiding van Hennie. De kosten hieraan verbon- 
den zijn ƒ 3,- per persoon per keer. Fitness is 
een goede mogelijkheid om alles weer wat 
steviger te krijgen, het is dus een goede 
methode om er straks in zwempak weer goed 
uit te kunnen zien.

ZAANSTRAAT 3 5 3  
AMSTERDAM 
TEL: 863922 
B.G.G. 847172

Verandering twee
Donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur is er 
een nieuw programma. Het heet slanker - م ,
d.m.v. oefeningen, veranderingen van eetge- 
woonten en een stukje medische begeleiding 
proberen af te vallen. Deze instuif is niet voor 
iedereen toegangbaar, men moet een over- 
gewicht hebben van tenminste 10kg. Hoe weet u 
nu ofu  overgewicht hebt? u  bent 1.70 lang en u 
weegt 80 kg dan kunt u bij ons meedoen. Wij 
gaan dus uit van lichaamslengte plus 10 kg. op  
deze instuif zijn zowel mannen als vrouwen van 
harte welkom. De prijs is /  3.- p.p. per keer.


