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BEVRIJDINGSFEEST
Op 5 mei aanstaande organiseren verschillende instellingen uit de Spaarndammer/ 
Zeeheldenbuurt en uit de Staatslieden-/ Hugo de Grootbuurt voor het eerst een 
groots gezamelijk bevrijdingsfeest. Dit festijn vind plaats in het W esterpark voor 
de deelraad en begint om 13.00 uur. 1991

V anaf die tijd  is e r voor de jeugd  uit de w ijk de 
m ogelijkheid zich te am useren  m et verscheide
ne attribu ten  van de spelenkerm is. V anaf 16.00 
uur is e r dan ook nog een open-podium  voor 
hen die zijn /haar m uzikale ta len t of acteer 
kunsten  voor de buurtbew oners willen verto 
nen.
O m  17.00 uur zijn er een groot aantal koks die 
heerlijke m aaltijden  bereiden  uit een  g root 
aantal landen. D e kosten per m aaltijd  bedragen 
m aar ƒ 7,50.
T egelijkertijd  start dan een in tercu ltu reel m u
ziekfestijn  m et bands uit verschillende landen. 
Z o  is er de M arokkaanse groep R A l-land , 
Exotica m et m uziek uit Surinam e, P atafoia m et 
B raziliaanse percussie m uziek en de A rabische 
vrouw engroep E l-H oudeud .
H et ligt in de bedoeling om  het feest to t 
m iddernacht door te laten  gaan. E n  tijdens de 
gehele m anifestatie is e r na tuurlijk  een bar in 
he t park  aanwezig.

B uurthuis Verzet 
10 jaar

□
Pierewaaien in de Houthaven 

Verzet 10 jaar

Tintei geeft voorstelling

□ . 
Westerpark info

□
Nieuws voor ouderen

S p o n so r in g .
H et bevrijdingsfeest is m ede m ogelijk  gem aakt 
door sponsoring van de volgende w inkeliers.
- Sportief
- S igarenhandel P iet M odder
- I jze rhande l Z ijlstra
- V ishandel M olenaar
- E etcafé  de A ppelgaard
- F o tohandel Spikem an
- D oet he t zelf-handel B ouw varia 
.- D rukkerij Vlug en  Z ek er
- S uperm ark t L indem an
- V ideo theek  In ternationaal
- E etcafé  Tram lij nbegeerte
- M artin ’s S toom shop

Misschien herinnert U zich het nog; in mei 1981 opende buurthuis Verzet haar 
deuren. Ontstaan uit een fusie tussen buurthuis de Schroef, vroeger gelegen in de 
W estzaanstraat en buurthuis Ons Huis, voorheen gesitueerd in de Nova 
Zemblastraat.

In de afgelopen 10 ja a r  is buurthuis V erzet een 
van de belangrijke m iddelpunten  voor de 
buurtbew oners uit de Spaarndam erbuurt ge
w eest. G eheel ongem erkt willen we dit ju b i
leum  niet la ten  passeren.

D e volgende aktiviteiten staan op stapel:

D onderdag-avond  23 m ei 1991
O p deze avond w ordt e r een grootschalige
klaverjasdrive georganiseerd  m et een tom bola.
D e deuren  gaan om  19.00 uu r open.
V rijdag-avond 24 m ei 1991
O p deze avond w ordt de receptie gehouden. U
kunt op deze avond een fo to tentoonstelling
bew onderen  en  een p raa tje  m aken m et de
m edew erkers en /o f bezoekers van buurthuis
V erzet.

Z aterdag-m iddag 25 mei 1991 
A ls het w eer ons n iet in de steek  laa t w orden er 
voor het buurthuis aan de H em brugstraa t d iver
se k inderaktiv iteiten  georganiseerd . 
Z aterdag-avond  25 m ei 1991 
O p deze avond w ordt e r een play-back w ed
strijd  gehouden , tevens is e r  een  swingend 
bandje  aanwezig. W ilt U  zich inschrijven voor 
deze show , en ben t U ouder als 16 ja a r , geeft U  
zich dan op bij de bar van buurthu is V erzet. 
B ovenstaande program m a is h ier zeer sum m ier 
w eergegeven.
V oor het exacte p rogram m a en de exacte tijden  
m oet U  de affiches en  andere aankondigingen 
in de gaten houden.
Wij hopen  U  op  bovenstaande dagen te o n t
m oeten.
M edew erkers van B uurthuis V erzet.

4 MEI
HERDENKING
ZAANHOF

De plek waar het bevrijdingsfestival plaatsvindt. Foto: Martijn Gallenkamp.

O p 4 mei zal de trad tionele  dodenherdenking  
w eer plaats vinden bij he t m onum ent op het 
Z aanhof.
D e herdenking  begint om  19.30 uur.
T A V E N U  zal ook dit ja a r  de m uziek verzo r
gen. Tussen 19.30 en 20.00 uur zullen enkele 
gedichten w orden voorgedragen en een  ko rte  
toesp raak  w orden gehouden.

N a de 2 m inuten stilte, en de kranslegging is er 
in het P o lanen thea te r gelegenheid 
om  een kop koffie te  drinken.

U w  aanw ezigheid w ordt ook dit ja a r  w eer op 
prijs gesteld, om  daarm ee een  trad itie  van de 
S paarndam m er- en Z eehe ldenbuu rt in ere  te 
houden.



westerpark

C hem isch afva l naar de che- 
mo-car
Iedere woensdag komt de chemo-car naar 
stadsdeel Westerpark. Dat is een speciaal soort 
vuilniswagen waar u met al uw chemisch afval 
terecht kunt. De chemo-car stopt op een aantal 
vaste halteplaatsen in de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt. Zo kunt u uw restjes verf, 
oude batterijen en andere schadelijke stoffen 
dicht bij u in de buurt kwijt.

M et haltepalen wordt de plek aangegeven waar 
de chemo-car stopt. Iedere woensdag komt dc 
chemo-car naar stadsdeel W esterpark. U kunt 
er al uw chemisch afval inleveren.)

Bij de informatiebalie van de afdeling Voorlich
ting kunt u ook allerlei brochures krijgen over 
onderwerpen als huisvesting, studiefinancie
ring, huursubsidie, onroerend goed belasting 
e,d. Loop gerust eens binnen. U bent van harte 
welkom. Wij zijn geopend van 8.30 tot 17.00 
uur.

Stadsdeel westerpark Haarlemmerweg 8-10,
1014 BE Amsterdam, tel. 5810.311
Voorlichting tel. 5810.300
Reiniging (voor vragen, klachten en aanmelden
van grof vuil), tel. 684 50 91
Wegen cn Groen (voor het snel verhelpen van
klachten, zoals: losse stoeptegels, een gat in de
weg e .d .), tel. 684 39 53

kolofon
De buurtkrant is een uitgave van het Aktie 
Komité Zeeheldenbuurt, het Comité Wijkver- 
betering Spaamdammerbuurt en het Wijkop- 
bouworgaan Spaamdam.

Het redaktieadres is: Polanenstraat 174, tel.
6829773.

De niet ondertekende stukken vallen onder 
verantwoordelijkheid van de redaktie.
U kunt artikelen, brieven, opmerkingen, sug
gesties sturen naar het redaktieadres.
De redaktie behoudt zich het recht voor stuk
ken niet te plaatsen.
Aan deze buurtkrant werkten mee:
Joger de Jong, Gadissa Lazaar en Gert Stuur
man.

Drukker^: Dijkman.
Oplage: 7.500 exempl.

Hebt u klachten of opmerkingen over de 
bezorging, dan kunt u tijdens kantooruren 
bellen met het wijkopbouworgaan, tel.: 
682 97 73.

Inleverdatum kopij voor volgende nummer:

7 mei

SPREEKUUR BOUW- EN WO
NINGTOEZICHT

Op het stadsdeelkantoor is een afdeling van 
Bouw- en Woningtoezicht die bevoegdheden 
heeft over het gebied van stadsdeel W ester
park. U kunt bij deze afdeling terecht voor 
onder andere: klachten over achterstallig on
derhoud aan woningen van particuliere eige
naars, het indienen van bouwaanvragen, subsi- 
die-aanvragen voor particuliere woningverbete
ring en andere informatie.

De inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht 
hebben elke werkdag spreekuur van 15.30 tot 
16.30 uur.

U kunt eventueel tijdens het spreekuur bellen 
voor een afspraak op een andere tijd. Telefoon: 
5810.311.

VERGADERINGEN VAN DE 
STADSDEELRAAD

Stadsdeel Westerpark wil medewerking 
Gemeente bij oplossing voor stadsnomaden 
aan de Gevleweg.

De deelraad van stadsdeel W esterpark vindt 
dat de gemeente Amsterdam snel terreinen 
beschikbaar moet stellen zodat een deel van de 
bewoners die op het Gevleweg-terrein staan, 
daar naartoe kan verhuizen. D at schrijft de 
stadsdeelraad in een verklaring (d.d. 3 april 
1991) aan de gemeente Amsterdam.

U kunt de vergaderingen van de raad bijwonen, 
want deze zijn openbaar. De raadsvergaderin
gen beginnen om 19.30 uur. Van 19.30 tot 20.00 
uur is het voor bewoners mogelijk de raad toe 
te spreken en vragen te stellen.

VERGADERINGEN COMMIS
SIES MEI 1991
Commissie Stadsdeelwerken, verkeer en milieu 
wo 7 mei
Commissie Algemene zaken, Personeel & O r
ganisatie di 14 mei 
Commissie Financiën wo 15 mei 
Commissie Economie en Werk wo 22 mei 
Commissie Welzijn en Onderwijs di 28 mei 
Commissie Wonen wo 29 mei 
De commissievergaderingen beginnen telkens 
om 20.00 uur. Van 20.00. tot 20.30 uur is het 
voor bewoners mogelijk om de Commissie toe 
te spreken over onderwerpen 
die niet op de agenda staan.
De vergaderingen van de Commissies vinden 
plaats in het stadsdeelkantoor Westerpark: 
Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Amsterdam. 
De stukken en de agenda’s van de vergaderin
gen liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor bij 
de afdeling Voorlichting.

De stadsdeelraad is van mening dat ” terreinbe- 
bouwing” onder voorwaarden een geaccepteer
de woonvorm is. Daarbij bestaat uit oogpunt 
van beheersbaarheid een voorkeur voor kleine
re terreinen waar zo’n 15 tot 20 mensen wonen. 
Door de toestroom van nieuwe bewoners wordt 
het terrein aan de Gevleweg echter steeds 
voller en komt de leefbaarheid op het terrein in 
gevaar. Om de situatie op het terrein beheers
baar te houden vindt de deelraad dat het aantal 
wooneenheden aan de Gevleweg zo snel moge
lijk tot 50 teruggebracht moet worden. Om de 
overige bewoners van het terrein elders te 
kunnen huisvesten is het noodzakelijk dat de 
centrale stad één of enkele kleine terreinen ter 
beschikking stelt.

Overzicht vergaderdata stadsdeelraad 
Dinsdag 7 mei 
Dinsdag 4 juni

Gevleweg

WESTERPARK INFO

A ndere inzam elp unten  voor 
chem isch  afva l
Kleine hoeveelheden milieu-schadelijke stoffen 
kunt u ook inleveren bij het depot van de 
Reiniging aan de 2e Hugo de Grootstraat 45. 
M aar ook winkeliers in het stadsdeel werken 
mee. Een deel van uw chemisch afval zoals 
bijvoorbeeld lege batterijen, kunt u bij winkels 
in de buurt inleveren. Veel mensen in W ester
park doen dit al.

M eer inform atie?
Als u meer wilt weten over het afgeven van 
milieu-schadelijk afval kunt u de afdeling Rei
niging ook bellen, telefoon: 684 50 91 
Als u twijfelt of een bepaalde stof wel of niet 
schadelijk is, kunt u zich het laten adviseren 
door de afdeling Reiniging van stadsdeel Wes
terpark, telefoon 6843 953.
Gooi chemisch afval niet weg. M aar breng ’t 
weg.
2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E n k ele  gem een telijk e  zaken
Herhuisvesting - van Reigersbergenstraat 2, tel. 
5814.814
*algemene informatie voor woningzoekenden, 
tel. 680 68 06
* spreekuur op werkdagen: 8.30-12.00 uur 
•spreekuur op donderdagavond: 17.00-19-00 
uur
*stadsvemieuwingsspreekuur op donderdag 
van 7.00-18.30 uur
Huurcommissie - Droogbak la , tel. 622 02 77
* spreekuur op werkdagen: 9.00-11.00 uur 
Huursubsidie - W ibautstraat 3, tel. 665 91 71
* spreekuur op werkdagen: 13.00-16.00 uur

NIEUWS UIT
STADSDEEL WESTERPARK
De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt vormen sinds vorig jaar samen met de 
Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt één stadsdeel: WESTERPARK. Stadsdeel 
Westerpark heeft eigen bestuur, de stadsdeelraad. De raad neemt beslissingen 
over allerlei zaken die voor de bewoners van WESTERPARK van belang zijn. In 
deze rubriek kunt u lezen wanneer de stadsdeelraad vergadert en welke besluiten 
er worden genomen. Maar ook andere zaken komen aan bod zoals bijvoorbeeld 
informatie over bouwplannen, werkzaamheden aan de weg, huisvuilinzameling, 
etc.

VRAGEN OVER STADSDEEL 
WESTERPARK?
In het overzicht hieronder kunt u zien waar u 
voor de belangrijkste zaken in het stadsdeel 
moet zijn. W eet u niet waar u met uw vraag, 
opmerking of klacht naar toe moet, belt u dan 
met de afdeling Voorlichting, telefoon 
5810.300. U krijgt er antwoord op al uw vragen 
of we verwijzen u naar de juiste afdeling of 
instantie.

WESTERPARK START MET 
CHEMO-CAR
Je staat er niet elke dag bij stil, maar in ons 
dagelijkse afval zitten heel wat stoffen die 
slecht zijn voor ons milieu. Zoals bijvoorbeeld 
restjes verf, oude medicijnen of oude batterij
en. D it soort afval is schadelijk voor het milieu 
om dat er stoffen in zitten die de natuur niet kan 
afbreken. Daarom is het beter schadelijk afval 
apart te houden en weg te brengen. Maar waar 
moet u met die troep naartoe?

A  DÊ K AAN:

K ACCU'S 
^ATTEFöjen

: S c K K fCOSMETICA 
. FOTOCHEMICAUEN 

KWIKTHERMOMETERSJ 
MEDICIJNEN 
motoroliën
OPIOSMIDOEIEN



In memoriaxn

3 m aanden g ra tis

voor n ieu w e leden

G eheel onverw acht is op zaterdag  6 april j.1., 
op  65 jarige leeftijd , overleden.
Bart van der Linden.
B art heeft zich m éér clan 25 ja a r  verdienstelijk  
gem aakt voor verbetering  van het w elzijn van 
de bew oners uit de S paam dam m erbuurt. In het 
begin Yan de ja ren  vijftig als secretaris van het 
W ijkcentrum  S paam dam m erbuu rt, la ter als ad 
m in istra teur, hu lpverlener, opbouw w erker, 
jeugd leider en o rganisator van talloze evene
m enten van het W ijkopbouw orgaan Spaarn- 
dam m er- en  Z eeheldenbuurt.
B art van der L inden was voor het w ijkcentrum  
een gezichtsbepalend figuur. O ok in het buurt- 
verenigingsleven vervulde hij een vergelijkbare 
rol. A ls voorzitter van de voetbalvereniging de 
G erm aan  had hij een  voortrekkers rol in de 
opbouw  van cen actief jeugdbeleid . M .n. zijn 
activiteiten op het gebied van in ternationale  
uitwisseling hebben hem  in A m sterdam  bekend  
gem aakt. O ok heeft B art van der Linden furore 
gem aakt m et talloze ta len ten jach ten , w elke hij 
in de ja ren  zeventig organiseerde in het Pola- 
n en thea ter.

B art stond in de buurt niet alleen bekend  om  
zijn hulpvaardigheid als het ging om het oplos
sen van sociale p rob lem en , m aar ook om  zijn 
stunts. E en  daarvan was he t uit Ind ia  verkrijgen 
door p rem ier N chroe -eind jaren  vijftigals 
geschenk aan de buurt van een klein o lifan tje . 
D eze olifant is inm iddels volwassen gew orden 
en is nog steeds te  bezichtigen in A rtis.

B art van der L inden heeft ook zijn sporen 
verdiend bij de to t stand kom ing van de 
sporthal B redius en het in tercu ltu reel theater- 
centrum  ’T o la n e n th e a te r” . Z ijn  activiteiten in 
en voor de buurt zijn te  veel om hier in dit 
m em orium  allem aal te  verm elden.
A fgelopen w oensdag 10 april is B art van der 
L inden onder g rote belangstelling gecrem eerd  
in W estgaarde. Wij zullen B art van der L inden 
in onze herinnering houden als een illustrator 
en organisator van het buurtleven in de S p aam 
dam m erbuurt.

Chris de V ries (voorzitter W ijkopbouw orgaan 
Spaam dam m er- en Z eeheldenbuurt)

OAR-W esterpark
Zoekt 50+ers voor denkwerk

W at i s  e e n  Ó .A .R .?
O .A .R . (O uderen  A dvies R aad) is een groep 
m ensen van 50 ja a r  en  ouder uit een stadsdeel 
die de stadsdeelraad  advies geeft over zaken die 
van belang zijn voor ouderen .

D e raad  houd t zich o .a . bezig m et:
* H uisvesting
* Thuiszorg
* V ervoer
* V eiligheid
* F lankerend  beleidgelden
* Enz.

D e raad  is op zoek naar m ensen die hierbij 
willen helpen. M ensen die hun kennis en tijd 
willen gebruiken om  de stadsdeelraad  te w ijzen 
op knelpunten  en  te adviseren over m ogelijke 
oplossingen.

H eeft u kennis van een o f m eer van de 
bovengenoem de zaken o f ervaring op politiek 
of bestuurlijk  niveau dan heeft de O .A .R . u 
hard  nodig. M ensen die deze kennis nog niet 
hebben m aar wel de in teresse hebben  om  hierin  
aktief deel te  nem en zijn van harte  w elkom . U  
hoeft niet geleerd  te zijn  m aar da t m ag n a tu u r
lijk wel. H et zitting nem en in de raad  kost u 
geen geld, alle onkosten 
w orden vergoed.

H et kost u wel tijd /denkw erk en doorzettings
verm ogen.

V E R G A D E R  F R E Q U E N T IE :
* lx  per m aand-overdag
* tussendoor in w erkgroepen
* een enkele k eer ’s avonds-raadsvergadering

V oor m eer inform atie kun t u terech t bij: 
W ijkpost voor ouderen  
G em m a Ikelaar 
te l.: 682 96 94

NIEUWS VAN DE 
BIBLIOTHEEK
tentoonstellingen
V anaf half april is er een tentoonstelling  te  zien 
m et als them a ” 4/5 m ei” . R egelm atig w orden er 
in de b ib lio theek tentoonstellingen georgani
seerd over actuele th em a’s. W at veel m ensen 
niet w eten is d a t de boeken  die bij zo ’n 
tentoonstelling  o f in de v itrine üggen gew oon 
geleend kunnen  w orden (tenzij als a n d e rs . 
verm eld) Schroom  niet en vraag het in de 
bibliotheek!

w e rk g ro e p  b ib lio th e e k  z o ek t  
n ie u w e  c r e a t ie v e  led en !
H eeft u (een b ee tje ) vrije tijd  over? Kom dan 
en de w erkgroep b ib lio theek.
D e w erkgroep bestaa t u it vrijw illigers uit de 
w ijk. D e taken  van de w erkgroep zijn o .m .;
-  m eedenken  en m eehelpen bij h e t organiseren  

van tentoonstellingen.
-  m eehelpen bij p rom otieactiv iteiten  van de 

b ib lio theek in de wijk.
-  he t op de hoogte houden  over ontw ikkelin

gen in de wijk.
D e vergadering zijn onregelm atig  (als e r aan le i
ding is) en  m eestal ’s avonds in de b ib lio theek. 
V oor m eer inform atie kunt u de b ib liotheek 
bellen , 682 70 26 en vragen naar: Lidw ien van 
den W ollenberg

Vaak horen we mensen uit de buurt zeggen: 
"eigenlijk wil ik wel lid worden maar het 
komt er gewoon niet van” . Dan is dit uw 
kans!
Knip deze bon uit en neem  die sam en m et uw - 
paspoort of rijbew ijs, z iekenfondskaart o f giro 
afschriften (voor het adres) m ee naar de biblio
theek . U  kun t dan voor drie m aanden  gratis 
w orden ingeschreven. D e actie loop t vanaf mei 
t/m jun i 1991.
V oor volw assenen vanaf 23 jaar. E n  alleen als u 
nog geen lid bent.

1 B O N  B O N  B O N  B O N  B O N  B O N  
J B IB L IO T H E E K  N O V A  Z E M B L A  
I (S paam dam m erbuurt)
|  Spaam dam m erstraa t 490,
I 1013 SZ  A m sterdam , tel.: 682 70 26

J m aandag 14.00 - 20.00 uur
I dinsdag gesloten
I w oensdag 14.00 -1 7 .0 0  uur
I donderdag  gesloten
I vrijdag 14.00 - 20.00 uur
|  za terdag  11.00 - 14.00 uur
|  -  G oed  voor 3 m aanden  gratis lenen bij
I B iblio theek  N ova Zemb^p

J -  V oor volw assenen (niet leden) 
vanaf 23 jaar.

I -  s.v .p . m eenem en * paspoort of rijbew ijs.
I * ziekenfonds k aart o f bank/giro afschrift.

FILM IN BIBLIOTHEEK STAATSLIEDENBUURT
Op zaterdag 4 mei om half drie wordt in 
bibliotheek Staatsliedenbuurt een film ge
draaid.
D e film heet D E  G E B R O E D E R S  L E E U 
W E N H A R T  n aa r een boek van A strid  Lindg- 
ren . D e G ebroeders L eeuw enhart is een avon
turenverhaal d a t speelt in he t land van kam pvu
ren en sprookjes. H e t gaat over tw ee broers die 
de achternaam  leeuw  hebben . K ruim el, de 
jongste , is een  bangerd , m aar sam en m et 
Jona than  zijn ouderen  broer, ken t zijn m oed 
geen grenzen. E lk  op ccn  eigen paard  trekken  
de gebroeders leeuw enhart ten 's tr ijd e  tegen de 
boze heerser die he t land in zijn m acht houdt. 
H ij heft zo iets vreselijks in d ienst dat geen 
m ens durft uit te  sp reken  w at het is. E n
niem and kan daar dan ook teg en o p ..........
D e film is bedoeld  voor k inderen  vanaf groep 6. 
A ls je  al in de brugklas zit zul je  he t zeker ook 
een  heel spannende film vinden! D e film is n iet 
geschikt voor jongere  kinderen.
D e toegang is gratis, m aar je  m oet wel van te 
voren een k aartje  halen  bij de bib lio theek. 
B iblio theek S taa tsliedenbuurt kun je  vinden in 
de V an Lim burg S tirum straat in h e t gebouw  de 
K operen  K noop. T ram lijn  10 stopt voor de 
deur.
D e film duurt to t ha lf vijf

Bart van der Linden, rechts naast de ambassadeur van India, bij de komst van het olifantje Marugan 
in 1954. Foto: persbureau Lindeman.

Verslag wijkraad van 21 maart.
C entraa l in deze w ijkraadsvergadering stond de diskussie over de sociale vernieuw ing en het idee 
om  te  kom en to t een bundeling van organisaties in de buurt om  optim aal de buurtbelangen  te 
behartigen . V oorstel was om te  kom en to t een buurtfedera tie  (tussen W ijkopbouw orgaan 
Spaarndam m er- en Z eeheldenbuu rt, Stichting B eheer en Stichting B uurtontw ikkelingsm aatschap-

Pij)- . J ..
D e  w ijkraad kon zich vinden in de kritiek die er ook in b red e r verband bestaa t op  de w ijze w aarop
de sociale vernieuw ing vorm  krijgt. D e w ijkraad was m et het db van m ening d a t het
w ijkopbouw orgaan wel d ien t m ee te w erken aan de sociale vernieuw ing. D it d ien t vorm  te krijgen
m iddels een  te  schrijven w erkplan w aarin de verantw oordelijkheid  door het w ijkopbouw orgaan
w ordt gedragen en niet door een persoon.
D e w ijkraad was van m ening dat een te ontw ikkelen buurtfedera tie  een positieve b ijdrage zou 
kunnen leveren aan het behartigen  van de belangen van de Spaarndam m er-en Z eeheldenbuurt. D e 
w ijkraad gaf h e t db dan ook het groene licht om  in nader o v e r ig  m et de Stichting B u u rtb eh ee r en 
de Stichting B O M  e .e .a . verder te  ontw ikkelen.

Joger de Jong
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Overzicht voorstellingen  m ei
De toegangsprijs van alle voorstellingen is fl. 
12,50/fl. 10,- tenzij anders vermeld.
Vrijdag 3 mei, aanvang 21.30 uur in de 
theaterzaal. (Toegang: fl. 10,/fl. 7,50): 
VONK OP VRIJDAG
Poëzie in het Polanentheater, gepresenteerd 
door Cor Vonk. Met: Pamela Koevoets, Frank 
Starink, Dorpsoudste de Jong en Hajo. Mu
ziek: Axel Wagenaar.
Vrijdag 3 mei 21.00 uur op de theaterzol- 
der: FARID CHALLIT met ” MUSIC BY 
HEART”
Een Marokkaanse theatervoorstelling.
Zondag 5 mei om 20.00 uur in de theater
zaal: LEERLINGENPRESENTA TIE MIE- 
KE WESTRA.
Muzikale begeleiding: M artha Sarstadt en Wim 
Valenkamp.
Dinsdag 7 en dinsdag 21 mei om 20.45 uur 
in de foyer (toegang gratis):

TELETHEATER
Literaire ontmoetingen in het café. Redactie: 
Jeroen Heuvel, Geart de Jong, Jack Brokaar en 
Scott Rollins.

Woensdag 8 t/m zaterdag 11 mei, aanvang
20.30 uur. Zondag 12 aanyang 15.00 uur. 
Maandag 27 mei om 20.30 uur in de 
theaterzaal: (VRUDAG 10 MEI PREMIE- 
RE) TIIEATERGROEP DUIZEL met 
” EEN BRUID IN DE MORGEN” van 
Hugo Claus.
Regie: Roland Jurriëns.
Straatarme vader Pattini die al jaren geen noot 
meer op papier krijgt en alleen nog maar prdat 
over componeren. Zoon Thomas die verlek
kerd denkt aan de cadeautjes die hij misschien 
wel van zijn rijke nicht Hilda zal krijgen. 
Dochter Andrea die meer dan alleen 'zusterlief
de’ koestert voor broer Thomas. De al wat 
oudere nicht Hilda die haar oog met welgeval
len op Thomas heeft laten rusten. En tot slot 
moeder Pattini die maar één uitweg ziet uit de 
sleur van de armoe: een door haar bekokstoofd 
huwelijk tussen Hilda en Thomas.
Hugo Claus laat deze figuren enkele dagen 
onder één dak vertoeven. D at vele onfrisse 
taferelen hiervan het gevolg zijn, zal memand 
verbazen.
Deze produktie is geschikt voor een kijkers- 
groep Yanaf 13 jaar.

Zaterdag 11 mei, aanvang 13.00 uur in het 
Polanentheater; THEATERDAG VAN 
HET POLANENTHEATER.
Op deze dag worden alle betrokkenen van het 
Polanentheater uitgenodigd mee te denken 
over een aantal geformuleerde uitgangspunten 
van het theater. Deze betrokkenen krijgen de 
mogelijkheid suggesties te doen voor nadere 
concretisering.
Op de Theaterdag komen drie them a’s aan de 
orde:
1. het programmerings-/kunstbeleid
2. de (al dan niet) wijkgerichte functie
3. kunst en politiek
De middag zal afgesloten worden met een 
feestelijke borrel. Iedereen die betrokken is bij 
het Polanentheater is dus van harte welkom!

Woensdag 15 en donderdag 16 mei om
20.30 uur in de theaterzaal: Hogeschool 
Yoor de Kunsten Utrecht met ” DE OR
GIE” van Enrique Buenaventura.
Nederlandstalig Latijns-Amerikaans theater. 
Woensdag 15 t/m zaterdag 18 mei om 21.00 
uur op de theaterzolder:
ZW met ” ZWARTE PELGRIM” .
Solo-verteltheater door Jeroen Heuvel. Tek
sten uit: ”Weekendpelgrimage” van Tip Ma-

rugg. ”Heremakhonon” van Maryse Condé. 
H et verhaal gaat over een man. Hij komt van 
een tropisch eiland. Een vrouw. Ook zij komt 
van een tropisch eiland. Hij zit. Zij reist. Hij is 
op zoek naar de zin van het bestaan. Zij is op 
zoek naar haar roots. Een vertelvoorstelling, 
gebaseerd op prachtige literaire romans.

Vrydag 17 en zaterdag 18 mei om 20.30 uur 
in de theaterzaal: TONEELGROEP ACT 
met ” STAIRWAY TO HEAVEN” van 
Fahrad Foroutanian.
Regie: Wim Reynierse.
ACT is een nieuw multicultureel theatergezel
schap uit Rotterdam. "Stairway to heaven” , 
hun eerste stuk, bestaat uit drie verhalen. Elk 
verhaal gaat over een bijzondere ontmoeting. 
Richi en Thomas ontmoeten elkaar in een park 
en raken verwikkeld in een serieus gesprek, 
waarbij Richi iets te verbergen heeft voor 
Thomas. De armlastige kunstenaar Daniel be
sluit zichzelf op te hangen. Net op dat moment 
komt Béatriz, de deurwaarder, binnen...
Linda en Charly zijn al lang getrouwd, maar 
van elkaar verwijderd. Charly kiest voor een 
vroegtijdig afscheid, maar dan verschijnt de 
Dood in levende lijve. Hoe moet Charly diens 
aanwezigheid verklaren tegenover zijn vrouw?

Hogeschool Holland m et,,Fotofinish”. Foto: Thea van den Brink.

Dinsdag 21 t/m zaterdag 25 mei om 20.30 
uur in de theaterzaal (toegang ƒ 10,-/ 
7,50): HOGESCHOOL HOLLAND met 
” FOTOFINISH” van P. Ustinov
Sam Kimmijzer kijkt op tachtigjarige leeftijd 
terug op zijn leven. Hij herinnert zich diverse 
gebeurtenissen die bepalend zijn geweest voor 
zijn verdere levensloop. Sam’s herinneringen 
komen op het toneel opnieuw tot leven...
H et stuk toont fases in de ontwikkeling van een 
mens op weg naar volwassen worden: de 
idealen, de ambities, de teleurstellingen, het 
geluk, de twijfel...

Donderdag 23 t/m zaterdag 25 mei om
21.00 uur op de theaterzolder (toegang 
ƒ 10.-// 7,50): VERZAMELD WERK met 
” GROOT EN KLEIN” van Botho Strauss.
Regie: Ina van den Hogen. Muziek: Hans van 
Stralen. Productie: Daphne Beerepoot.
De hoofdpersonage, Lotte, is een tragische 
figuur op zoek naar geluk, tederheid en warmte 
van andere mensen. Zij kan dit nergens vinden. 
Hierdoor gaat ze zich gaandeweg vreemder 
gedragen en komt meer en meer in een isole
ment terecht.

Woensdag 29 mei om 20.30 uur in de 
theaterzaal: NUNG DEL FUEGO met ” LA 
LUNA JUDIA”
Het publiek houdt de adem in, het licht komt 
langzaam op... De contouren van de instrumen
ten tekenen zich af. Sfeervol luiden de eerste 
klanken het programma, La Luna Judia, in. 
Vier muzikanten presenteren hun muzikale 
activiteiten. Ze arrangeren o.a. Joodse en 
Zuid-europese liederen en gebruiken daarmee 
een scala aan instrumenten.
H et geheel wordt aangevuld met prachtige 
dans.

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei om 20.30 
uur in de theaterzaal: TONEELGROEP 
DEMASQUÉ met ” EEN SNEEUW” van 
Willem Jan Otten.
Een verjaardagsfeest van een man wiens bij
naam we alleen kennen: Panda. Over zijn leven 
komen we heel weinig te weten. Zijn zwijgen 
maakt anderen praatziek. Deze ’anderen’ zijn 
familie van elkaar, cx-Indischgangers, met een 
verwarde geschiedenis van ontheemding en 
ontkenning. Binnen deze familie speelt voort
durend de (on)mogelijkheid om het verleden te 
verwerken.

Milieuvriendelijk bouwen staat sterk in de belangstelling, maar in Amsterdam 
gebeurt er nog weinig aan. Toch blijken er ook in een dicht bebouwd stedelijk 
gebied als Amsterdam veel maatregelen mogelijk te zijn om de woningen 
milieuvriendelijk te bouwen en ook de woonomgeving op een meer milieuverant- 
YiWK&fc mamtt uv te rkYvtetv.

Dankzij een experiment-subsidie van de Bouw
en Woningdienst Amsterdam kon de Coördina
tiegroep W G-terrein als voorbeeld-projekt een 
onderzoek laten uitvoeren nar de mogelijkhe
den van milieuvriendelijk bouwen op het WG- 
terrein in Amsterdam Oud-West. Dit onder
zoek is uitgevoerd door ir. Tjerk Reijenga van 
het Buro voor Eko-logie, Architektuur en 
Renovatie (BEAR) uit Gouda.

M ilieu ca ta logu s
H et onderzoek valt in twee delen uiteen. In het 
eerste gedeelte presenteert de onderzoek Tjerk 
Reijenga een catalogus van milieumaatregelen 
voor een stedelijk gebied. Deze catalogus is 
zowel bruikbaar voor woningbouw als voor de 
inrichting van de woonomgeving. In het tweede 
gedeelte van het onderzoek is de stedelijke

catalogus als voorbeeld uitgewerkt voor- een 
konkrete lokatie in Amsterdam, nameüjk het 
W G-terrein in Amsterdam Oud-West.
In het rapport worden 95 maatregelen beschre
ven. Deze hebben betrekking het verbeteren 
van de luchtkwaliteit, de leefomgeving voor 
mens, plant en dier, water en waterbesparing, 
energie en energiebesparing, grondstoffen en 
bouwmaterialen en afvalstoffenbeheer.

W oningbouw lokaties
Met de verschillende maatregelen uit de catalo
gus kan voor elke bouwlokaties in een stedelijk 
gebied een optimaal milieuplan worden samen
gesteld. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat in 
een vroegtijdig stadium van het planvormings
proces de milieu-uitgangspunten worden vast
gesteld. Bij de uitwerking van de bouwplannen 
dienen de verschillende milieumaatregelen als

integraal onderdeel van het ontwerp- en bouw
proces worden meegenomen.
De uitwerking van de milieumaatregelen voor 
het W G-terrein laat zien dat er heel veel 
mogelijk is. Hopelijk w erkt dit voorbeeld als 
e.e.'cv s\\TC\xAax\s> noot \>esAwvj.T<i<ïts, ambX.ewa.xe’tv etv 
bewoners om overal in stad en land milieuvrien
delijke projekten als paddestoelen uit de grond 
te doen schieten.
H et onderzoeksrapport "Milieuvriendelijk 
Bouwen W G-terrein Amsterdam” is op don
derdag 7 februari officieel aangeboden aan dhr 
Paul Ruys, lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel 
Oud-West.
H et rapport kan worden aangevraagd bij: 
Amsterdams Steunpunt Wonen 
Kees Vissers
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 R Z Amsterdam 
tel.: 523 01 30 
BEAR-architecten 
Thorbeckelaan 2 
2805 CA Gouda 
tel.: 018020-29899

WERKBEZOEK 
DEELRAAD
Het bestuur van het Wijkopbouworgaan 
Spaarndammer-en Zeeheldenbuurt heeft 
de deelraadsleden uitgenodigd voor een 
werkbezoek aan de buurt.
Dit werkbezoek vindt plaats op zaterdag 25 mei 
as van 12.00 tot 16.00 uur.
Dit bezoek is bedoeld om deelraadsleden ken
nis te laten nemen van problemen en mogelijk
heden die de Spaarndammer-en Zeehelden
buurt kent. Ongetwijfeld hebben zij daar wel 
kennis van maar vaak alleen maar door het 
lezen van hun stukken. Door eea met eigen 
ogen te aanschouwen en met mensen daarover 
te praten worden zaken duidelyker.
\J wordt uitgenodigd bij dit werkbezoek aanwe- 

Xe. 'VN\\ sxeUan YveX o p  ptvys. &\ï> m x\cYv 
minimaal 1 week van te voren op geeft b\j ’het 
secretariaat (tel 6829773) zodat we bij de 
organisatie daarmee rekening kunnen houden. 
Bijgaand het, voorlopige, programma.
12.00 uur: verzamelen in het Turfschip, koffie 
en inleidend woord door J. Eerdhuijsen 
(AKZ).
12.30 uur: wandeling via Barentszstraat, WesJ 
terdoksdijk, Graansilo, Van Diemenstraat. 
13.30: Boottochtje door de Houthaven.
14.00 uur: Wandeling via Gevlewegterrein, 
Houthaven gebied naar tuincomplex Zonne- 
hoek.
15.00 uur: Van 2Lonnehoek, via Zaanhof, 
Spaarndammerplantsoen, Schoffel tuintjes na 
Polanentheater.
16.00 uur: Afsluitend woord door Chris de 
Vries (W OO) en Borrel in het Polanentheater.

t



Banenpoolers
De banenpoolers die werkzaam zijn bij de 
anti-graffiti project zijn in dienst bij Stich
ting Maatwerk, deze is opgezet om ” struc
turele” werklozen te helpen bij het vinden 
van een bijpassende baan.
De banenpoolers worden voor maximaal één 
jaar aangesteld terwijl de gemeente Amster
dam ervan uitgaat, dat de banenpoolers aan een 
vaste arbeidscontract worden geholpen.
De salaris van een banenpooler is gebaseerd op 
het minimumloon. De gemeente wil in 1991 
ruim zevenhonderd langdurige werklozen aan 
cen baan helpen.
Alhoewel het arbeidsbureau beschikt over een 
bestand van zckcr vijfduizend langdurig werk
lozen, die bijna geen mogelijkheden hebben 
om een vaste werkrelatie te vinden via de 
normale kanalen die leiden naar de arbeids
markt.
De gemeente wil graag het commerciële be
drijfsleven dichter bij de langdurige werklozen 
brengen.
M aar het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid durft het nog niet aan, om 
hiervoor toestemming te geven. Dit uit angst 
voor vervalste concurrentie tussen bedrijven.

Mustapha Sidali

HERDENKING
Februari staking 1941-1991
Buurtbewoners
Winkeliers
Dienstverleners
Bejaardenhuis
Kaartverenigingen
Zij allemaal hebben de halve eeuw herdenking 
van de Februari-staking herdacht 
Wij willen u ook laten weten wat er aan geld is 
opgehaald in onze buurten.
Totaal opbrengst is ƒ 1214,35 
Aan bloemen is besteed ƒ 100,-- 
Naar het comité is overgemaakt ƒ 1094,05 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 
zijn/haar bijdrage 
Mien van der Meijden 
Mier Vlaar 
Bertus Steenbergen

TUINCOMPLEX ZONNEHOEK

Fruitbomen in de bloei, tijd om groente te zaaien.

EEN OASE VAN RUST IN DE SPAARN- 
DAMMERBUURT
Wc hebben een ontroerende naam ”ZONNE- 
H O EK ” . D e naam zegt al: een hoek met veel 
zon waar bovendien met plezier getuinierd 
wordt.
Zonnehoek is nog een tuincomplex van de oude 
stempel. Aangelegd voor de arbeiders uit de 
buurt in 1953.
Zonnehoek bestaat dus al 38 jaar en is nog 
steeds enorm gewild. D at komt doordat dit 
complex ideaal is voor mensen die in hun vrije 
tijd graag tuinieren. Niet alleen bloemen en 
planten maar ook groeten kweken. Zonnehoek 
is niet alleen prachtig maar ook een gezellig 
complex met vele bossages dat door de 70 
gezinnen helemaal zelf onderhouden wordt.
Ook de tuinen (groot 250 m) met cen eigen

kraan en watermeter zijn een lust voor het oog. 
De huisjes op de tuinen zijn maar 10 m groot, 
daardoor valt de prijs reuze mee. Wij hebben 
geen grote wachtlijst. Ook is het tuincomplex 
makkelijk te bereiken met de bussen 22 en 28 
vanaf het Centraal Station tot de halte Oost- 
zaanstraat daarna een klein stukje lopen 
Spaamdammerdijk oversteken en u staat op de 
Archangelweg nr. 3.
Komt u gerust eens kijken, wandelen en/of 
informeren.
Elke zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 
uur.
U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de tuingroep Zonne
hoek
mevr. van Vliet-Brussel

HUURSUBSIDIE
Vanaf 27 mei aanstaande kan iedereen die denkt 

voor huursubsidie in aanmerking te komen naar het 
Stadsdeelraads kantoor gaan.

Helaas is het niet meer mogelijk om in het 
Polanentheater uw iormulier in te laten vullen. 

Voor meer iniormatie moet u letten op die iniormatie 
borden in de wijk oi bellen naar de aideling 
voorlichting van het Stadsdeelraadskantoor 

Tel: 581 03 03.

Anti-graffiti medewerkers gaan bij zulke zaken aan de slag. Foto: Hugo Rompa.

Amsterdam wil deel nomaden kwijt
Ti ? - v
Van een onzer verslaggevers 
AMSTERDAM - Amsterdam moat 
paal en perk stellen aan de ‘noma
den’ die in dè stad bivakkeren. Een 
aantal kan een gedoogbewijs krij
gen. maar de rest moet 'wieberen' 
anders wordt hun woonobject in 
beslag genomen.
Aldus verwoordt Jan Beerenhout 
het voorstel van de ambtelijke 
werkgroep stadsnomaden, de ad- 
viesdub die Amsterdam heeft inge
steld om een oplossing te bedenken 
voor de steeds uitdijende groep be
woners van oude woonwagens en 
zelfgetimmerde hutjes. Volgens de 
voorzitter van de werkgroep dient 
er snel iets te gebeuren, want ‘de 
bomen lopen weer uit en hordes

caravanners zijn onderweg'.
Pe Amsterdamse stadsnomaden le
ven tussen een aantal houthandels 
aan de oevers van het IJ. De 'kam
peerders’ zijn afkomstig van andere 
terreinen in Amsterdam, waar be
woning niet meer is toegestaan
- bijvoorbeeld het KNSM-eiland - of 
waar ze zelf niet wilden blijven, zo
als De Heining in het westelijk ha
vengebied. Voor een belangrijk deel 
gaat het om Britten.
Hoewel de gemeenteraad vindt dat 
de zwervende bewoners dienen te 
vertrekken, besloot stadsdeel Wes
terpark waaronder het terrein aan 
het IJ valt, dat de bijzondere woon
vorm moest kunnen. De nomaden 
mochten dus blijven. Er werden af

spraken gemaakt over de aanleg {en 
betaling) van een waterleiding en 
over het gezamenlijk beheer van het 
terrein.
Dat was deze winter. Inmiddels is 
de situatie in het nomadenkamp on
beheersbaar geworden. Aanvanke
lijk woonden er ongeveer 50 men
sen. Volgens een woordvoerder van 
het stadsdeel is dat aantal bijna ver
dubbeld en neemt het nog toe. Van 
nakoming van afspraken is nog niets 
terechtgekomen. Zo is er nog geen 
cent betaald voor de in december 
aangelegde waterleiding.
Het stadsdeelbestuur vreest voor de 
leefbaarheid op het terrein en wil 
het aantal bewoners beperken tot 
het oorspronkelijke aantal van

50.Vorige week vroeg de deelraad 
de gemeente terreinen beschikbaar 
te stellen voor de opvang van 'over
tollige’ nomaden.
Beerenhout drukt zich wat krachti
ger uit over de situatie aan de Ge
vleweg. Volgens hem oogt het ter
rein als een „zwijnestal. Het is ver
drietig dat een aantal aardige men
sen volkomen ondergesneeuwd 
raakt door een grote groep die er 
een vrijstaat van wil maken.'' 
Volgens de beleidsambtenaar voelt 
de gemeente niets voor de oplos
sing van meer terreinen, die stads
deel Westerpark aandraagt. „De ge
meenteraad heeft zich uitgespro
ken voor vertrek van de nomaden, 
wieberen dus. Bovendien wil geen

enkel ander stadsdeel deze lieden 
herbergen.”
Zijn werkgroep stelt voor een aantal 
oude bewoners van de Gevleweg te 
gedogen. Luchtfoto's van het ter
rein moeten uitwijzen wie dat zijn. 
De gedoogden krijgen een 'verblijfs
vergunning’ die geldig is tot 1 janu
ari 1992, maar die daarna verlengd 
kan worden. De overigen dienen de 
hoofdstad te verlaten. Willen zij niet 
dan wordt hun onderkomen in be
slag genomen. Daarvoor is een spe
ciale wegsleepregeling bedacht 
plus een Wegsleepterrein om het 
illegale onderdak (zonder bewoner) 
op te slaan. Volgende week legt het 
Amsterdams college het voorstel 
aan de gemeenteraad voor. *



TURFSCHIP

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN
landelijk bureau tasm anstraat 2 1013 ah amsterdam tel. 020- 869656

Spreekuur: J. Eerdhuyzen, dinsdag van 10 tot 11 uur, tel. 380668 
Spreekuur en vergaderadres: ’t Turfschip, Roggeveenstraat 12

PEUTERSPEEL
ZAAL 
DE ZOUTPOT
In onze peuterspeelzaal kunnen kinderen 
van 2 en half tot 4 jaa r spelen met anderen 
kinderen.
W aarom  is spelen belangrijk : - spelen geeft een 
k ind veel p lezier - een  klein kind kan niet leren 
zonder te spelen - D e peu te r wil naast zijn 
vertrouw de om geving de andere w ereld o n t
dekken  * O m gaan m et anderen  leer je  d o o r 
sam en te  spelen - K ijken, voelen en denken , 20 
leer je  hoe alles in e lkaar zit. D e speelzaal 
w o rd t geleid door gediplom eerde peuterleid- 
s te r, stagiaires, vrijw illigers en ouders. V erder 
w orden er regelm atig ouderavonden  gehouden, 
w aarop ouders en leidsters de dagelijkse gang 
van zaken op  de speelzaal bespreken. O ok 
w orden er th em a’s rond kinderopvoeding aan 
geboden. O peningstijden  elk ochtend van 8.45 
to t 12.15 u u r  en dinsdagm iddag en vrijdagm id
dag van 13.00 to t 15.30 uur. D e schoolvakanties 
zijn wij gesloten. D c kosten  zijn inkom ensaf
hankelijk .
U  kun t u kind inschrijven als hij/zij 1 en half 
ja a r  oud is. N a inschrijving kunt u sam en m et u 
kind gebruik  m aken van de speelochtenden die 
georganiseerd  w orden  voor de kinderen die op 
d ie w achtlijst staan .
D c speeloch tenden  zijn elke w oensdag van 9.45 
to t 11.00 uur en kosten ƒ 2,50 per keer. V oor 
inlichting kun t u op  bovengenoem de tijden  
terech t bij de leidsters in de peu terspeelzaal. 
Peuterspeelzaal D e Z o u tpo t,
Z ou tkcetsp lein  4-6
1013 LD  A m sterdam  
tel. 627 Ofi 85

. WOONBOND
NIEUWE BROCHURE OVER 

WONINGCORPORATIES

Na jarenlang uitverkocht geweest te zijn is 
dan nu de 4e, geheel vernieuwde, druk 
verschenen van de succesvolle brochure 
” Woningcorporatie, bondgenoot en tegen
stander?”  In deze brochure geeft de woon
bond zijn visie op het bestaan en het 
functioneren van woningcorporaties. D aar
naast wordt ingegaan op de grote verande
ringen, die nu en in de komende jaren in de 
Nederlandse volkshuisvesting zullen optre
den. Nog niet alle details van die wijzigin
gen zijn bekend, m aar waar mogelijk 
worden nieuwe ontwikkelingen beschreven.

K o rte  in h o u d  v a n  d e b roch u re
In de brochure is inform atie te  vinden over de 
volgende zaken:
★ W at w ordt verstaan onder w oningcorporaties
★ on tstaan  en  geschiedenis van de corporaties
★ m et w elke regels hebben  de corporaties te  

m aken?
★ Toekom stige ontw ikkelingen in de volkshuis

vesting-. de gevolgen van  de n o ta  volkshuis
vesting in de ja ren  ’90

★ D e financiële positie van en de financiële 
verslaglegging door w oningcorporaties

★ H oe zit de struc tuur van corporaties in elkaar
★ D e in terne  en ex terne dem ocratisering
★ H oe huurders invloed kunnen  krijgen op de 

taken van de corporaties.

V oor w ie  b ed o e ld
A llereerst is de brochure bedoeld  voor huur
ders en  w oningzoekenden. Zij hebben  of k rij
gen te  m aken m et de sociale verhuurders, 
om dat zij he t g rootste deel van he t huurw onin- 
genbestand in N ederland  in bezit hebben. D e 
w oningcorporaties zijn nam elijk  sam en eige
n aar van zo ’n 1,8 m iljoen huurw oningen in 
N ederland. D aarnaast bestaan  er nog gem een
telijke w oningbedrijven, die ook nog eens zo’n
280.000 huurw oningen bezitten . V erder is de 
b rochure belangrijk  voor al diegene die in hun 
w erk m et he t reilen en zeilen van w oningcorpo
raties te  m aken hebben: opbouw w erkers, ju ris
ten , bew onersondersteuners, bestuurders van 
corporaties, m aar ook bib lio theken  en gem een
teraadsleden .

Prijs: D e brochure kost F. 17.50 incl. porto . 
K ortingen: Bij g ro tere  bestellingen gelden de 
volgende kortingen op de bovengenoem de 
prijs:
bij 10 exem plaren  en m eer een korting van 
ƒ  1 ,=  per b rochure
bij 50 exem plaren  en m eer een korting  van 
ƒ 1,50 per b rochure
bij 100 exem plaren  en m eer een korting  van
ƒ 2 ,=  per b rochure
B estelw ijze
D e b rochure kan besteld w orden door het 
be treffende bedrag  over te m aken op giro 
62 17 479 t.n .v . N ed. W oonbond-inform atie 
onder verm elding van ” ....ex . bondgenoo t” 
N ederlandse W oonbond 
N ieuw e A chtergrach t 17 
1018 X V  A m sterdam  
tel.: 622 35 05

AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT

KINDERTHEATER
TINTEL
Het Aktie Komitee Zeeheldenbuurt en het 
kindertheater ” Tintel”  organiseert zondag 
5 mei in het ’t Turfschip, Roggeveenstraat 
12, de jaarlijkse kindervoorstelling voor 
kinderen vanaf 6 jaa r . Natuurlijk zijn ook 
ouders van harte welkom. De toegang is 
gratis en de voorstelling is van 11 tot 12 
uur.
K indertheaterg roep  T IN T E L  m aakt voorstel
lingen, die voor cen b rede  k indergroep toegan
kelijk zijn. D e kinderen  kunnen zich gem akke
lijk identificeren  m et de hoofdpersoon (T oetie 
M aria F roetie) cn op deze m anier het verhaal 
zelf m eebelcvcn. G ezien de voorgaande voor
stellingen kunnen  wij zeggen d a t d it een  voor
stelling is die kinderen b ijzonder aanspreekt. Theatergroep Tintel in aktie. Foto: Frank Prins.

W at m a a k t TINTEL zo b ijzo n 
der?

T IN T E L  schrijft, speelt en m aakt kostuum s en 
decors zelf. D it alles onder regie van A fke van 
d er M ey, V erder beschikt T intel over eigen 
geluid en  theaterlich t, w aardoor het m ogelijk is 
om  in iedere  w illekeurige zaal, die verduisterd  
kan w orden, een  optim ale theatervoorstelling  
te  realiseren.
T oetie  M aria Froetie , de oudste doch ter uit de 
arm e Italiaanse Froetie-fam ilie, gaat op pad . 
m et h aa r lege ijskarre tje  om geld te verdienen. 
Zij kom t in een vreem d dorp  terech t, w aar rare  
m ensen w onen. D e verschijning van T oetie

b rengt de vaste, ingeslepen patronen  tussen de 
dichtende gastheer van de super, H .I. A m 
bacht, de rijke douarière  Van T ot en  h e t oude, 
aan de zee verslaafde vrouw tje , T u itje  H o m , 
danzig in de war.
D an kom t er een geheim  b rief u it de verre 
Z u id en ...... !
- L ukt he t T oetie  om  geld te  verdienen voor 
haar arm e familie?
D rie  rare  volw assenen en een spontaan  Ita 
liaans ijsm eisje: confrontaties alom!
D e voorstelling is bedoeld  voor k inderen  vanaf 
6 jaar.
V oor alle kinderen  is e r na afloop een  ijsje en 
een k leurp laat, w aardoor het geheel een  extra 
feestelijk  karak te r krijgt.

AMVV

P ieren w aaien  in  
H outhaven
O p zaterdag  11 mei van 11.00 to t 17.00 uur in 
de H ou thaven .
O p deze havendag gonst het w eer van de 
aktiv ite iten  in de houthaven en op de pontp ier 
n aar de T asm anstraat. R uim  honderd  au then
tieke sleepboten  dagen, op  zaterdagen  zijn deze 
sleepboten  te  bezichtigen en  kan er m ee heen 
en  w eer w orden gevaren naar het C entraal 
S tation.

O p de pon tp ier is een m arkt ingericht m et vele 
inform atieve kram en en dem onstraties van 
kunstn ijverheid . In  de B onte Z w aan w orden 
film en v ideo’s vertoond  en is cen  expositie van 
L Ïtho’s ingericht. D e m uzikale om lijsting van 
deze dag w ordt verzorgd door de ” Pipes and 
D rum s A nd H ighland D ancing G ro u p ” en  
s traa to rkest ”D e  C oup” . R eisleider L ex” w ijst 
u de weg en een ech te  pianola speelt op het 
d rijvend terras. A lle ingredienten  zijn dus 
aanw ezig voor uren plezier op de pier.
N ader inform atie: D e B onte Z w aan , T asm an
straa t 2
D hr. A . Blaak tel.: 020-686 96 56

toetie

loet ie

6



SPORT EN ANDERE AKTIVITEITEN
BUURTHUIS VERZET

hem brugstraat 156 
1013 xc amsterdam  
telefoon:840124

houtm anstraat 2 
1013 mn am sterdam  
telefoon:247589

BUURTHUIS DE PIRAAT

Buurthuis Piraat
Buurthuis dc Piraat heeft nog plaats bij de
Yulgende cursussen;
-  Surinaams koken. Op donderdag 9.00-11.00 

uur of woensdag y o u  18.30 uur tot 20.30 uur. 

Kosten ƒ 25,— per maand.
-  Arabische les Yoor Nederlanders. Iedere 

vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten 
ƒ 20,-- per maand.

-  D c kuraus haarknippen. Iedere vrijdagm id
dag van 13.30 tot 15.30 uur. ƒ 25,-- per 
maand.

-  Tekenen en schilderen Yoor beginners en 
gevorderden, mannen en vrouwen. Iedere 
woensdag Yan 20.00 tot 22.00 uur. Kosten 
ƒ 2 5 ,-  per maand.

K inderw erk in  de Piraat:
- Wie durft er met een bokskampioen op dc 
vuist tc gaan? Vanaf woensdag 6 februari kun je 
in de sportzaal van hel Roer boksles krijgen yan 
dc beroemde Ronald Riedewald, Surinaams cn 
Nederlands kampioen boksen! W oensdagavond 
van 19.00 - 20.00 uur voor jongens en m eisjes 
van 8-12 jaar en van 20.00-21.00 uur voor 
jongens en meiden van 13-18 jaar. K osten 
ƒ 1 5 ,-  voor 10 keer. Yoor informatie en aan 
meldingen kun je terecht bij Titia in buurthuis 
de Piraat.

M eidenw erk in  de Piraat:
- Mode voor Meiden. Op donderdagmiddag 
van 16.00-17.30 uur kunnen meiden Yan 10-14 
jaar leren eenvoudige kleren te maken. Dc 
eerste keer leer je  hoe je met een naaimachine 
om moet gaan. Heb je zin om mee tc doen, geef 
je dan zo snel mogelijk op bij Titia in buurthuis 
de Piraat. Vraag je vriendin of ze ook meedoet! 
Mode voor meiden kost ƒ 2 0 ,-  voor 10 keer.

Buurthuis Verzet

Buurthuis Verzet heeft nog plaats hij de volgen
de cursussen;
-  Naaicursus op donderdagochtend van 9.30 

uur tot 11.30 uur. De kosten bedragen 
ƒ 25,00 per maand.

-  E r is nog plaats bij de cursus Yoga op 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. De 
kosten bedragen ƒ 17,50 per maand.

M aatschappelijk  w erk buurt
h u is  V erzet en  bu urthu is de
Piraat:
LET OP; de tijden van het spreekuur maat- 
Sthappclijk werk Verzet zijn op: dinsdagavond 
20.00-22.00 uur. donderdagmiddag 16.00-17.00 
uur. anders; na telefonische afspraak.

V rijw illig ers  voor k inderakti- 
v ite iten  in  de zom ervakantie.
In de zomervakantie worden in het stadsdeel 
W esterpark weer verschillende aktiviteiten 
voor kinderen georganiseerd. De buurthuizen 
Verzet en de Piraat organiseren van 8 juli tot en 
met 12 juli een week met als thema ”H et oude 
Griekenland” . We willen bijvoorbeeld een 
Griekse tempel nabouwen, een speurtocht or
ganiseren en Grieks koken.
Speeltuinvereniging het Spaarndammerkwar- 
tier en de Zuiderspeeltuin organiseren in de 
week van 5 augustus tot en met 9 augustus 
aktiviteiten rond het thema ”de toekom st” . 
Voor beide weken zoeken we mensen die het 
leuk vinden om mee te helpen. Vrijwilligers 
krijgen een kleine vergoeding.
Bel voor informatie:
Buurthuis Verzet tel: 684 01 24 (vragen naar 
Wies), Het Spaarndammerkwartier: tel: 684 50 
28, of naar buurthuis de Piraat tel: 624 75 89 
(vragen naar Titia)

B in go-ak tiv ite iten  in  mei:
Op dinsdagavond 14 mei wordt in het buurthuis 
weer dc gezelligste BINGO AVOND van 
Amsterdam gehouden.
De bingo voor ouderen is op woensdag 15 en 19 
mei om 12.30 uur. Noteert u het even?!

Playbackshow :
Naar aanleiding van het 10 jarig bestaan wordt 
op zaterdag 25 mei cen geweldige PLAY
BACKSHOW georganiseerd voor dames en 
heren van 18 jaar en ... ouder. Voor deelname 
aan deze show kunt u u opgeven aan de bar van 
buurthuis Verzet. INSCHRIJVEN kan tot 17 
mei! Bel voor meer informatie naar tel: 684 01 
24 (vragen naar Ron, Ilarry  of Pyt).

Op zondag 28 april a.s. organiseerd de verenin- 
ging S.A.N. weer een gezellige middag voor 
oudere buurtbewoners in het Polanentheater. 
E r wordt weer voor een leuk programma 
gezorgd o.a. een bingo met aantrekelijke prij
zen; een lezing over gezondheidszorg voor 
ouderen cn de welbekende tractaties. De mid
dag begint om 13.00 uur, en de toegang is 
gratis.
Tot ziens op 28 april.
Elke zaterdag is er van 16.00 tot 18.00 uur een 
Tienerdansgroep. We zijn bezig om een vrou- 
wenpraatgroep op te zetten. We hopen dat de 
groep elke dinsdag van 13.00-15.00 uur bijeen 
kan komen.
Elke woensdag ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
cn woensdag avond van 17.00 tot 19.00 uur is er 
een kookcurcus. Voor informatie moet u bellen
686 07 09.
Binnenkort start de vereniging S.A .N. met de 
cursus Hoofdtooibinden. Ook hiervoor moet u 
contact opnemen met Jeanne van de Kamp tel.: 
686 07 09.
Met vriendelijk groeten 
Namens S.A.N 
Jeanne van de Kamp

BREDIUS / BREDIUS / BREDIUS
maandag:
16.00-17.00 uur Tennisles jeugd 8 t/m 12 jaar ƒ 10,= 
voor 10 lessen, by de eerste keer te voldoen.
17.00-18.00 uur Tennisles jeugd 13 t/m 17 jaar ƒ  10,= voor 10 lessen^
19.00-20.30 uur Conditietraining ex-hartpatiënten volwassenen ƒ  3 ,=  per keer.
20.30-22.00 uur Conditietraining volwassenen ƒ  3,=  per keer.
22.00-23.00 uur Badmintoninstuif volwassenen ƒ  3,=  per keer.
dinsdag:
09.30-10.45 uur Tennisles volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.
10.45-12.00 uur Tennisles volwassenen ƒ  3,=  per keer.
12.00-13.00 uur Ambtenaren sport
16.00-17.00 uur Voetbal jeugd van 10 t/m 14 jaar, gratis
w oensdag:
10.00-11.30 uur Fitness«instuif voor vrouwen ƒ  3,=  per keer.
14.00-16.00 uur Sportinstuif jeugd van 4 t/m 12 jaar gratis
21.00-22.00 uur Tennisles volwassenen ƒ 3 , -  per keer.
22.00-23.00 uur Tennisles volwassenen ƒ  3 ,=  per keer.
donderdag:
10.00-12.00 uur Conditietraining plus instuif volwassen ƒ 3 ,=  per keer.
11.00-12.00 uur Conditietraining ex-hartpatiënten volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.
13.45-14.45 uur Slanker-Fit volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.
18.45-20.15 uur Fitness-instuif mannen/vrouwen ƒ 3 ,=  per keer.
20.30-22.00 uur Fitness-instuif mannen/vrouwen ƒ  3 ,=  per keer.

vrijdag:
17.30-18.30 uur Voetbal voor meiden, gratis
18.30-19.30 uur Voetbal voor jeugd van 15 t/m 17 jaar, gratis
zaterdag:
10.30-12.00 uur Badminton-instructie en vrij spelen volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.
zondag:
09.00-10.30 uur Tennisinstuif (vrij spelen) volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.
11.00-12.30 uur Basketbal- en Volleybalinstuif volwassenen ƒ 3 ,=  per keer.

OP DINSDAG- EN DONDERDAGMORGEN CRECHE AANWEZIG 
ƒ 1,= PER KIND PER KEER.
voor adviezen op sportgebied, informatie over dit program ma en voor hulp bij het 
organiseren van sportaktiviteiten voor school, vereniging of vrienden bent u 
welkom op de spreekuren van de sportbuurtw erkster.
Spreekuren
Hellen Velders ma. 18.00-19.00 uur tel.: (6)86 39 22 
do. 12.30-13.30 uur

Bijzondere a k tiv ite iten .
Krachtsport ruimte Brediushal dagelijks geopend van 07.15-23.00 uur met uitzondering van 
fitness-instuiven, projecten en aangepaste tyden in de zomerperiode.

Buurthuis Piraat. Foto: Hugo Rompa.

K rachtsportkaart verkrijgbaar bij: BREDIUSSPORTCENTRUM 
Zaanstraat 353 
telefoon (6)84 71 72



De ee rste  m ei is  w e e r  in aan to ch t:

De nieuwe gezellige sjoel vereniging 
in Amsterdam.

Sjoelen een nieuwe sport voor jong en oud!

Elke woensdag avond 
van

19:30 tot 22:30

Jan Zwanenburg Hof 28c 
(houten gebouw bij de hoek van Burg, de Vlughtlaan/Slotermeerlaan) 

'Bereikbaar met bus 19,21 en 68 of tram 14,

B e l  v o o r  m e e r  I n f o r m a t i e :  F r e d d y  Sp>l+, t e l :  0 2 0 - ó 7 3 <?7 ^ J8

Hoogbejaarde woningzoe
kenden waarderen extra 
dienstverlening Herhuis
vesting
Woningzoekenden ouder dan 75 ja a r en 
ingeschreven bij Herhuisvesting krijgen 
extra begeleiding vanaf het moment dat zij 
aan de beurt zijn voor een woning. Een 
projectmedewerker helpt bij het formule
ren van de woonwensen en begeleidt de 
aanbieding.
H oogbejaarde  w oningzoekenden hebben naast 
b ijzondere w oonw ensen vaak m oeite m et dc 
organisatie en  financiering van de verhuizing. 
D e  m edew erker van H erhuisvesting help t deze. 
w oningzoekenden  op hun verzoek ook m et 
deze kan t van de verhuizing.

experiment
H et experim ent w aarin 'd ienstverlening op 
m aa t’ cen traal s taa t, past in h e f streven om

ouderen  zo lang m ogelijk zelfstandig te kunnen 
laten  blijven w onen. l i e t  in jun i 1989 gestarte 
experim ent is gehouden in O ost en Z uid en 
resu ltee rt in een effectievere bem iddeling Voor 
deze groep w oningzoekenden. D e d ienstverle
ning door één am btenaar w ordt door hen- 
gew aardeerd .
In  de experim entele periode heeft de p ro jec t
m edew erker 80 hoogbejaarde w oningzoeken
den begeleid bij het vinden van nieuw e w oon
ruim te. O ngeveer 40 van deze w oningzoeken
den w aren aan h e t eind van het experim ent nog 
in afw achting van een aanbieding van ccn  
woning.

D o o r ccn verfijnde form ulering van w oonw en
sen en de b ijzondere sam enw erking m et w o
ningbouw verenigingen en het gem eentelijk  w o
n ingbedrijf is het percen tage geslaagde aanbie
dingen bedu idend  hoger dan bij hoogbejaarden  
die geen gebruik hebben kunnen  m aken van de 
nieuw e wijze van bem iddeling. E r zijn 45 
aanbiedingen van w oonruim te gedaan waarvan 
e r 34 zijn geaccepteerd.

D e p ro jectm edew erker heeft naast he t zoeken 
van w oonruim te vaak m edew erking verleend 
bij he t aanvragen van financiële ondersteuning 
voor de G ehandicap tenregeling  van de B ouw 
en W oningdienst of de A lgem ene B ijstandw et.

evaluering
In de evaluatie van het experim ent w ordt 
geconcludeerd  dat begeleide bem iddeling v óó r
ziet in ccn  behoefte. H erhuisvesting is daarom  
van mening- da t deze w ijze van dienstverlening 
over heel A m sterdam  m oet w orden uitgebreid. 
M et de betrokken  organisaties (sociale ver
huurders, de Bouw  en W oningdienst en de 
Sociale D ienst) is nader overleg over verdere  
verbetering  van de sam enw erking gew enst.
D e R aadscom m issie H erhuisvesting heeft 
voortzetting  e n - u itbreid ing van het pro ject 
bepleit. H erhuisvesting heeft bij het gem een te
bestuur financiële p rio rite it voor h e t p ro ject 
aangevraagd.
V oor m eer inform atie kunt u contact opnem en 
m et: M artien  M aten , voorlichter van H erhuis
vesting. T elefoon 020 - 581 47 30.

Werklozendemonstratie in 1934.

AKTIVITEITEN IN 
DE BOGT MEI 1991

D onderdag  2 mei

W oensdag 8 mei

Z ondag  12 mei 
W oensdag 15 mei 
D onderdag  16 mei 
W oensdag 22 mei

V oorjaarsboo ttoch t op de Z aan .
V ertrek : 9.30 uur. K osten: ƒ 4 6 ,=  O pgeven bij R. T ieboul
M ark t van 10.00 to t 12.00 uur en van 14.00 to t 16.00 uur m et o .a.
W estfriese dansgroep
Z ondagsconcert van 14.00 to t 16.00 uur. K osten: ƒ 3 ,=
Bingo van 14.00 to t 16.00 uur 
’T H A L IA ” om 20.00 uur. T oegang: ƒ 3 ,=
Film in de g rote zaal om 14.00 uur

VA STE W EK ELIJK SE A K TIV ITEITEN
M aandag
D insdag

W oensdag
D onderdag

V rijdag
Zondag

SO O S en B A R  om  14.00 uur
K lubbiljartcn  vanaf 13.30 to t 16.30 uur
K laverjassen om 19.30
R adio  R aona van 9.30 to t 11.30 uur
K lubbiljarten  vanaf 13.30 to t 16.30 uur
K oor vanaf 10.30 to t 11.30 uur
G ym nastiek om  9.30 en 10.30 uur in de grote zaal
K laverjassen om  13.30 u u r (n iet op zondag 12 mei en 26 mei)

WAARSCHUWING
D e Z onneb loem , de vereniging die bejaarden  
en zieken in de buurt bezoekt. W aarschuw t u 
dat als m ensen u voor één of ander iets 
bezoeken om hen dan om een legitim atiebew ijs 
te vragen voordat u ze binnen laat.
H elaas gebeurd  het nog veel te vaak dat 
m ensen die m et oneerlijke bedoelingen zich 
binnen dringen om  spullen te  stelen.

U W  B E N T  G E W A A R S C H U W D

S.A.N. Spaarndam
VEREN IGING SURINAMERS • ANTILLIANEN • NEDERLANDERS

O p zondag 28 april a.s. organiseerd  de verenin- 
.g ing  S .A .N . w eer een gezelüge m iddag voor 
oudere  buurtbew oners in he t Po lanen theater. 
E r w ordt w eer voor een leuk program m a 
gezorgd o .a . een bingo m et aan trekelijke  p rij
zen; een lezing over gezondheidszorg voor 
ouderen  en  de w elbekende tractaties. D e m id
dag begint om 13.00 uur, en de toegang is 
gratis.

T o t ziens op 28 april.

E lke zaterdag  is e r van 16.00 to t 18.00 uur een 
T ienerdansgroep. W e zijn bezig om  een vrou- 
w enpraatgroep  op te  zetten . W e hopen  dat de 
g roep  elke dinsdag van 13.00-15.00 uu r bijeen 
kan  kom en.

E lke w oensdag ochtend van 10.00 to t 12.00 uur 
en  w oensdag avond van 17.00 to t 19.00 uur is er 
een  kookcurcus. V oor inform atie m oet u bellen 
686 07 09.

B innenkort start de vereniging S .A .N . m et de 
cursus H oofd too ib inden . O ok hiervoor m oet u 
contact opnem en m et Jeanne van de K am p te l.: 
686 07 09.

M et vriendelijk  g roeten  
N am ens S .A .N  
Jeanne van de K am p


