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kan goed worden waargenomen, De 
Van Noordtkade en Martin Vlaarka- 
de profiteren ^ee . De groenstrook 
heeft een omvang van 168 m2. De 
Beheergroep wil er een kunstwerk 
plaatsen met een monogram over de 
ooit hier gevestigde Wester Suikerfa- 
briek, die belangrijk was voor de 
geschiedenis van de buurt.

In vergelijking met plan A verdwij- 
nen 7 parkeerplaatsen voor het 
groengebiedje. De overige 32 dwars- 
parkeerplaatsen worden wel aange- 
legd. Verder bepleiten we 15 plaatsen 
aan de Houtmankade. In totaal reali- 
seren we zo 47 parkeerplaatsen.
Dit plan komt tegemoet aan de be- 
hoefte aan parkeerruimte én aan 
meer groen in de buurt. Het sluit aan 
op de opvatting van de bewoners. 
Redenen genoeg voor een deelraad 
die waarde hecht aan de mening van 
bewoners om ons plan serieus in 
overweging te nemen.

Beheergroep Suikerplein

De voorgeschiedenis
Op 9 juni werd op een inspraakavond 
aan 45 toekomstige bewoners uitleg 
gegeven over de plannen van ^tads- 
deelwerken. Helaas waren de bewo- 
ners van de Van Noordtkade niet 
uitgenodigd. De aanwezigen spraken 
zich in meerderheid uit vóór voldoen- 
de parkeerplaatsen in het hele plan- 
gebied, en vóór eeh maximaal aantal 
plaatsen aan de Houtmankade, waar- 
bij minder plaatsen op de Van Noord- 
tkade worden aangelegd.
Op 2 september stond de herinrich- 
ting op de agenda van de commissie 
Stadsdeelwerken, Twee varianten 
werden voorgelegd:
— Variant A: 39 plaatsen langs de 

Van Noordtkade en 15 aan de 
Houtmankade;

— Variant B: 18 plaatsen en een 
lange groenstrook langs de Van 
Noordtkade en 8 plaatsen aan de 
Houtmankade-

Variant B heeft de voorkeur van 
Stadsdeelwerken.
Behandeling vond niet plaats, want 
de bewoners waren niet uitgenodigd. 
Op 23 september stond het weer op 
de agenda, de betrokkenen waren nu 
wel, één dag van tevoren(!), uitgeno- 
digd. Men maakte bezwaar tegen 
deze gang van zaken: ”Waarom wor- 
den bewoners niet uitgenodigd? Wil 
het Stadsdeel planden doordrukketr 
en de bewoners opzij schuiven?”
De Beheergroep Suikerplein kondig- 
de aan eigen plannen te hebben. De 
commissie besloot het agendapunt 
niet te behandelen en de Beheer- 
groep de kans te geven de ideeën 
verder te ontwikkelen

Groen, maar niet zó!
Stadsdeelwerken heeft variant B ont- 
wikkeld vanuit de gedachte dat meer 
groen moet komen in een stenen 
woonomgeving. Daarvoor moet par- 
keerruimte wijken.
Ook de Beheergroep wil meer groen, 
maar de oplossing van variant B 
vinden wij niet de beste. De smalle 
groenstrook langs de kade zal aan het 
oog worden onttrokken door langsge- 
parkeerde auto’s en ligt uit het zicht 
van de meeste bewoners van de kade 
en de omliggende straten. Aan de 
overzijde van de gracht liggen het 
GEB-station en een oliebedrijf, met 
weinig behoefte aan groen. Verder is 
het waarschijnlijk dat de lange strook 
ontaardt in een hondenuitlaatzone.

Het plan van de Beheergroep
Wij stellen voor bij de aansluiting op 
de bestaande bebouwing aan de Van 
Noordtkade een groenstrook aan te 
leggen over de breedte van de rijweg 
tot de walmuur. Het groen markeert 
de overgang tussen bouwstijlen en

sen ideeën؛Beheergroep Suikerplein presenteert e

Een buurtp lan  voor 
in r ich tin g  T .U .-terrein

steld dat zij een plaats kunnen 
huren in de garage.

Ervaring leert dat vooral eigena- 
ren van koopwoningen een plaats 
huren. Bewoners van huurwonin- 
gen zullen hun auto op straat kwijt 
willen.

Aan de Houtmankade komt een 
districtspolitiebureau, waarin ook 
het wijkteam (Spaarndammer- 
straat) zal zijn ondergebracht. De 
schatting van 25 parkeerplaatsen 
voor س  politiemensen overdag is 
veel te laag. Er zijn minimaal 40 
plaatsen nodig (de huidige 60 men- 
sen van het wijkteam gebruiken

De woningen op het voormaiige T.u.-terrein z^n bij*na klaar* 
Over de inrichting van de openbare ruimte, met name de 
verhouding tussen groen en parteer^egenheid, bestaan versehii- 
lende opvattingen. De Beheergroep Suikerplein komt met een 
eigenplan.

Betaalde plaatsen zullen niet uit- 
sluitend worden gehuurd door 
nieuwe bewoners. De ervaring in 
de Nova Zemblastraat leert dat 
meer dan 25% van de plaatsen 
wordt ingenomen door mensen 
elders uit de buurt.

Bij het instellen van de parkeerzo- 
ne in de Spaarndammerstraat is 
bewoners in het vooruitzicht ge-

Diseussie over parkeerplaatsen
De centrale vraag is die naar het 
benodigde aantal parkeerplaatsen. 
Door Stadsdeelwerken wordt de be- 
hoefte geschat op 113 overdag en 116 
’s-nachts. Omdat 85 betaalde plaatsen 
zijn gerealiseerd in de nieuwbouw, 
zou de parkeergelegenheid buiten be- 
perkt kunnen blijven.
De schatting is te laag, om een aantal 
redenen:

overdag 40 plaatsen!). Bovendien 
is de schatting van 5 bezoekers- 
plaatsen veel te krap.

Al met al is de parkeerbehoefte tien- 
tallen plaatsen hoger dan geschat 
door Stadsdeelwerken. Dit betekent 
extra parkeerdruk en veel hinder van 
zoekende automobilisten in de stra- 
ten rond het Suikerplein.

SAN Spa.amda.rn 15jaar.
Feest op 7 november

met vele attrakties, dat begint om 
3 uur ’s middags en zal eindigen om 
12 uur ’s avonds.
Alle buurtbewoners zijn van harte 
welkom.
Het bestuur van de s. A.N. hoopt u te 
mogen begroeten.

Nadat de viering op 10 oktober werd 
afgelast in verband met de vliegramp 
in de Bijlmer, viert de Vereniging 
SAN Spaarndam nu op zaterdag 7 
november haar 15 jarig bestaan in het 
?olanentheater, ?olanenstraat 174. 
Het belooft een groot feest te worden

Sinterklaas in 
Polanentheater
Het Sinterklaasfeest voor de buurt 
wordt dit jaar gevierd op zondag 29 
november van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Polanentheater- 

Het wordt een daverend feest, met 
een speciale Sterklaasvoorstelling. 
Entree /  1,-. Voor meer informatie 
zie pagina 5 van deze krant.

WoningTuilbeurs
Deze maand is de Woningruilbeurs voor de Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt geopend. De eerste advertenties die tijdens het 
woonspreekuur zijn aangemeld worden hieronder verkort weergegeven.

Wilt u meer informatie over een van de advertenties, bel dan het erbij 
vermelde telefoonnummer of kom langs op het woonspreekuur van het 
w o o  Spaamdammer- en Zeeheldenbuurt, Spaarndâmmerstraat 143, 
donderdags 10.00-13.00 uur en 18.00-19.30 uur. Daar kunt u ook uw 
eigen advertentie opgeven. Kosten: /  5,-.

2-kamerwoning W estzaanstFa^t^J^eg 
4-kamerwoning l o f  2 hoog: 6'oI^rZö

4-kamerwoning Suikerplein 3 hoog
5-kamerwoning beneden of hoogste. 6861504

2-kamerwoning Roggeveenstraat, benedenhuis 
3/4-kamerwoning Zeeheldenbuurt. 6338803

2/3-kamerwoning Van Noordtstraat, 3 hoog 
3/4-kamerwoning hoogste etage. 6812855

Ongeboden
Gevraagd

Aangeboden
Gevraagd

Aangeboden
Gevraagd

Aangeboden
Gevraagd



Een avondje u it?
N aar de Z uiderspeeltuin!
Elke donderdagavond is er om 20.00 uur een klaverjasavond in de 
Zuiderspeeltuin. Het is een gezellige club. De^name kost maar 
ƒ 3,50:.iKom gerust eens langs.
Eén kee^ per maand is er op zaterdagavond een grote gezellige 
bingo, met mooie prijzen en natuurlijk een geweldige *
In de pauzes wordt er een plaatje gedraaid waarop u een dansje 
kunt maken. Gezelligheid is altijd de moeite waard, dus wij 
rekenen erop dat u op zaterdag 28 november om 20.00 uur naar 
de bingo komt. De entree is gratis.

Aanmelding en informatie:
A. Brandsma, Zuiderspeeltuin, Barentszplein 14, 6232000.

Kinderaktiviteiten
Maandag: Bootjesclub.
18.30-20.00. Leeftijd 6-16 jaar.
Leden /  2,50, niet-leden /  4,-. 
Leiding: A. Vinju.

Dinsdag؛ Damclub
18.45-20.15. ƒ0,50.
Leiding: j. Hondeman.

Vrijdag: Tafeltennis-Nintendo- 
Biljartclub
18.30-20.00. Leeftijd 6-16 jaar. Leden 
/  1,50, niet-leden /  3,50.
Leiding: A. Brandsma en N. Rosier.

Zaterdag 21 november: Disco
20.30-23.00. leeftijd vanaf 12 jaar. 
Entree /  2,50 per persoon.
Leiding: N. Rosier en £ ٠ Slot.

Zondag 8 en 22 november: 
Kinderbingo
14.00-16.00. Leeftijd 3-14 jaar.
Leden /  2,- per plankje, 
niet-leden / م-,3 
Leiding j. Versteegh en N. Rosier.

Volwassenenaktiviteiten
Maandag: Naaiclub
19.00-21.00. /  25,- per maand. 
Leiding: mevr. s. Beydorff.

Dinsdag: Damclub
19.30-23.45. /  10,- per maand. 
Leiding: j. Hondeman.

Woensdag: Naaiclub
10.00-11.30. /  25,- per maand. 
Leiding: mevr. s. Beydorff.

Donderdag: Klaverjasclub
203.50 / .per persoon مس 
Leiding: R. Ravesteijn.

Vrijdag: Tfeltennis/Biljartclub
2 0 0 0 -س2ا  Dames.
21.00-22.30 Gemengd.
Leden /  2,-, niet-leden /  3,50 
Leiding: A. Brandsma en N. Rosier

Zaterdag 28 november Bingo.
Met vele mooie prijzen؛
Aanvang: 20.00 uur.
Leiding: c.  van Gooi en 
mevr. w . Ronday.

Nog even terugkijken:
و  mei in de Zeeheldenbuurt

Door een misverstand hebben we in Hieronder worden ze alsnog afge- 
de Buurtkrant van juni twee foto’s drukt (beter laat dan nooit...), 
over de 5-mei viering niet geplaatst.

TURFSCHIP
Aktietomitee Zeeheldenbuurt (AKZ)
't Turfschip, Roggeveenstraat 12, telefoon 638 06 68. Spreekuur: 

dinsdag 10.00-11.00 ٧٧٢ , 2e en 4e maandag 20.00-21.00 ٧ ٧ ٢ .

woensdag 25 t/m zondag 6 deeember 
(m.u.v. 30 november)

Sa Griffe en 
Patinedu temps- 
Griftheater

Kruisprogramma i.s.m. Sehram stu-

Sa Griffe: Plaats: Sehram studio’s 
(Grasweg 35). Er vertrekt om 19.00 
en 21.30 een boot vanaf Het Veem
Theater

Patine du temps. Plaats: Het Veem 
Theater. Aanvang: 19.00 en 21.45. 
Reserveren: alleen bij Het Veem 
Theater (tijdig reserveren is noodza- 
kelijk).

Kaartverkoop voor een eombi- 
kortingskaart voor beide voorstellin- 
gen (incl. overtoeht naar de Schram 
studio’s en weer terug) of voor een 
losse voorstelling van een van beide 
stukken, bij Het Veem Theater en 
AUB. Tussen de voorstellingen is 
men welkom in het restaurant ’Eten 
in het Veem’.

Het Veem Theater
Van Diemenstraat 410 
1013 €R  Amsterdam 
Reserveren: 6260112 
Entree: /  12,50// 10,-

^m bikortingskaart SaGriffe/Patine 
du Temps (incl. boot) /  20,-/ /  17,50. 
Losse voorstellingen (Sa Griffe inel. 
bootretour) /  12,50// 10,-.

Aanvang voorstellingen, tenzij an- 
ders vermeld: 21.00 uur.

H et Veem  T heater 
Program m a novem ber

zige boekhouder die de hele dag op 
zijn kantoor bezig is met cijfers, maar 
droomt van een wild bohemien- 
bestaan, zoals zijn grote voorbeeld, 
de jazz-musicus Charlie Parker.

woensdag 4 november

Memory Man

De Memory Man heeft een vaudevil- 
le-act gebaseerd op het telefoonboek 
van Kansas €ity dat hij vond in een 
tweedehands winkel en uit zijn hoofd 
leerde.

woensdag 11 (try-out), donderdag 12 
(première), vrijdag 13 t/m zondag 15 
en dinsdag 17 t/m zondag 22

Stuk 2- 
Theatergroep Te Koop

Een onderdeel van het feuilleton over 
de (levens-)reis van Ferdinand, mede 
mogelijk gemaakt met financiële 
steun van de Gemeente Amsterdam  
en Het Veem Theater.

Ferdinand wordt gespeeld door: Flip 
Aartsen, Ine Leytens en Annick Ne- 
vejan.

Tekst/Regie: Kees Hartveld.
Decor: Pieter Smit.
Adviezen: Arie de Mol.

Nederlands mime-prijs 
voor Paul Clark

Op woensdag 4 november zal in Het 
Veem Theater de Nederlandse mime- 
prijs worden uitgereikt. De winnaar is 
Paul Clark, die de prijs ontvangt voor 
zijn hele oeuvre. Voorafgaand aan de 
prijsuitreiking zullen op achtereen- 
volgende dagen drie van zijn voorstel- 
lingen te zien zijn die samen de 
trilogie ’Three Bizarre and Isolated 
Men’ vormen. Deze trilogie bestaat 
uit de voorstellingen ’Time and the 
Man’, ’Bohemian from 9 to 5’ en 
Memory Man’. Regie: Dirk Pauwels. 
Meer informatie over Paul Clark bij 
Produktieburo Beeldenstorm, Haar- 
lemmerstraat 124a, 1013 EX Amster- 
dam; telefoon 6262555.

maandag 2 november

Time and the Man

Gveral ter wereld kan je een tele- 
foonnummer draaien als je de tijd 
wilt weten. Bijna alle sprekende klok- 
ken zijn vrouwen, maar in Engeland 
is het een man, en dit stuk is zijn 
verhaal.

dinsdag 3 november 

Bohemian From 9-5

De karakters die ik gebruik zijn wat 
ik zelf had kunnen worden: een slon
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Z elfstud ie N ederlands 
B ibliotheek N ova Zem bla

Voor buurtbewoners die de Neder- 
landse taal (nog) niet goed beheer- 
sen, is er vanaf september de moge- 
lijkheid om zelf een cursus op cassette 
volgen. De bibliotheek stelt hiervoor 
materiaal beschikbaar, maar er wordt 
uitdrukkelijk geen lesgegeven; het is 
echt bedoeld voor zelfstudie.

De mogelijkheid wordt geboden op 
maandagavond en vrijdagavond van
6-8 uur. Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak kunt u te- 
recht bij de bibliotheekmedewerkers.

Hollandaca dilini az veya bilmeyen 
semt oturanlari için kütüphanede ey- 
lülden itibaren kendi kendinize caset- 
ten hollandaca kursu izleme imkani- 
niz var.
Hollandaca kursu için gerekli olan 
araç ve gereçleri kütüphane temine- 
diyor, ama gerçek ders verilmiyor. 
Işt£ bunada kendi kendine calfema 
denir.
Pazartesi ve cuma aksamlari saat 6-8 
arasi bu olanaktan fe^alanabilirsi- 
niz. Fazla bilgi edinmek istiyorsaniz 
kütüphanedeki personele sorup ögre- 
nebilirsiniz.

Open lessen 
Turnvereniging 
DOS

Heb je de Olympische spelen gezien? 
Hou je van echt turnen en ben je een 
meisjes van 5 tot 8 jaar, denk je ook 
nog dat je talent hebt?

Wij wachten op je  -Elke zaterdagmid ؟
dag ben je welkom van 13.0016.00 
uur op de afdeling keurturnen in de 
gymzaal van de Tweede Dalton- 
school, hoek Apollolaan, Willem 
Witsenstraat. Neem deze uitdaging 
aan en probeer eens een les. De 
trainingen staan onder leiding van 
professionele trainers.

Inlichtingen:
Jill Burink, 6157877.

Vr^willig(st )ers gezecht voor 
het geven van Nederlandse les

Avondlessen: dinsdag en donderdag 
(19.30-21.30 en 20.00-22.00). 
Middaglessen: maandag, dinsdag, 
donderdag vrijdag (13.00-15.00).
De groepen die ’s avonds les krijgen, 
bestaan overwegend uit mannen. In 
de middag wordt veelal aan vrouwen 
lesgegeven. De groepen bestaan af- 
hankelijk van het niveau uit drie tot 
acht personen.
De vrijwilligers hebben de keuze om 
één of meerdere malen per week les 
te geven. Ze krijgen de eerste tijd 
training en begeleiding.

Inlichtingen bij de lesco^dinator. 
Buurthuis De Piraat op maandag, 
woensdag en vrijdag van 9.30-17.00 
en op dinsdag en donderdag van
15.00-19.00 uur. Telefoon: 6247589.

In het stadsdeel Westerpark is drin- 
gend behoefte aan vrijwilligers voor 
Nederlanse taallessen aan migranten. 
Momenteel kunnen de buurthuizen 
niet aan de vraag voldoen.

EEN؟ZET

ANDERE BRIL OPI ١٠٢
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qua leeftijd, opleiding en inkomen tot 
de middeneategorie horen.
De groep die nog niet weet waar 
naartoe men wil verhuizen is zeer 
gemengd, maar telt veel studenten, 
hoger opgeleiden en alleenstaanden 
(’nieuwe stedelingen’).
De groep die binnen het stadsdeel wil 
verhuizen bestaat vooral uit ’traditio- 
nele buurtbewoners’, met een sterke 
sociale of historische binding. In deze 
groep vinden we veel inwonende ge- 
zinsleden en bewoners ouder dan 45 
jaar.

£٢ is veel vraag naar goedkope huur- 
woningen. Driekwart van de bewo- 
ners kiest voor een etagewoning of 
flat met een huur tot 650 gulden. Met 
name de blijvers zijn geï'nteresseerd 
in deze woningen. 22% van de bewo- 
ners wil een eengezinswoning. In 
deze groep zitten vooral mensen die 
uit het stadsdeel willen vertrekken. 
4% heeft interesse in een etage koop- 
woning, en 1% is ge'i’nteresseerd in 
een etagewoning met een huur tussen 
de 650 en 800 gulden. De laatste twee 
groepen bestaan vooral uit bewoners 
die wel willen verhuizen, maar nog 
niet weten waarheen.
Om aan deze vraag te kunnen vol- 
doen zal het stadsdeel bij de huidige 
woningbouwproduktie een derde van 
alle nieuwbouw in de duurdere huur- 
en koopsector moeten realiseren.

S tad sd eel W esterpark
doet onderzoek 
naar woningbehoefte
De komende jaren is de stadsvernieuwing in Stadsdeel Wester- 
park nog in voUe gang. Het stadsdeeibestuur heeft onderzoek 
laten doen om te k^ken waar het aecent van de stadsvernieuwing 
moet liggen (w o^n^^etering of nieuwbouw) en aan welk soort 
woningen (pr^s en grootte) bewoners van het stadsdeel behoefte 
hebben.

De reden om te verhuizen verschilt 
nogal. De meest genoemde reden is 
een te kleine of slecht onderhouden 
woning. Degenen die in Westerpark 
willen blijven noemen de sociale of 
historische binding, de ligging nabij 
het centrum en de sfeer.
٧٥٥٢ de mensen die willen vertrek- 
ken is de belangrijkste reden dat er 
geen geschikte woning te krijgen is. 
Ook het ontbreken van groen en 
speelmogelijkheden voor kinderen is 
een motief. Verder waardeert deze 
groep de sfeer in de buurt juist 
negatief.

In de groep die Westerpark wil veria- 
ten vinden we veel Nederlandse huis- 
houdens aan het begin van de gezins- 
vormende fase, met name mensen die

Presentatie IJ-oeverptannen
De bijeenkomst is openbaar, dus 
toegankelijk voor buurtbewoners. 
Plaats: Stadsdeelkantoor Wester- 
park, Haarlemmerweg 8-10.

Op woensdag 12 november, 20.00 
uur, vindt de presentatie plaats van 
de plannen voor de Houthavens in 
het kader van het IJoeverprojekt.

Uit het onderzoek blijkt dat prioriteit 
moet worden gegeven aan behoud en 
herstel. Daarbij moeten indien moge- 
lijk kleine woningen worden samen- 
gevoegd, want er is een groot tekort 
aan grotere betaalbare huurwOnin-

Omdat het bijna onmogelijk is nieuw- 
bouwwoning<؛n te bouwen met een 
lage huur, zal Westerpark moeten 
bouwen voor doorstroming binnen 
het stadsdeel, met ل^�أا� ^ grotere (pre- 
miekoop-)woningen in de marktsec- 
tor. Op die manier kunnen bewoners 
met een hoger inkomen doorstromen 
en komen goedkope huurwoningen 
vrij voor de groepen waar deze voor 
bedoeld zijn.

Verhuizen of bleven
Vier op de tien inwoners willen ver- 
huizen. Daarvan zijn driekwart ’door- 
stromers’ (die zelfstandige woonruim- 
te achterlaten) en een kwart ’starters’ 
(bijvoorbeeld inwonende kinderen). 
Van de doorstromers wil een derde in 
het stadsdeel blijven wonen, een der- 
de wil een woning buiten het stads- 
deel en de rest weet het nog niet.

Dierendagfeest op het 
Suikerplein geslaagd
Stiehting Beheer en dierenwinkel ̂©٢ organiseerden op 4 oktober 
dierendag-aktiviteiten op het Suikerplein.
Het bego^ al op zaterdag met het plaatsen van vier tegels (hond in 
de goot) door een buurtbewoner bij de vier ingangen van het 
Suikerplein; een bewijs van betrokkenheid bij de woonomgeving. 
Zondagochtend was het gelukkig droog en zonnig, maar er stond 
me een wind! Met man en macht werd de tent opgezet.

Tweede prijs: Sanne Uitvlugt (twee 
toegangskaarten voor Artis, beschik- 
baar gesteld door dierenwinkel 
IGOR).
Derde prijs: Stacy Berends (kadobon, 
beschikbaar gesteld door de Stichting 
Beheer).

De kijkdozen die de buurtkinderen 
gemaakt hebben zijn ware kunstwer- 
ken geworden. Ze worden tentoonge- 
steld bij de Stichting Beheer.
Verder konden de kinderen pony 
rijden, ringwerpen om de poten van 
een spin, koemelken en geschminkt 
worden. De dierenambulance had 
veel bekijks en werd enige donateurs 
rijker. De firma Smölke had voor zijn 
kraam bakken met hondevoer en 
water neergezet, die door de honden 
druk bezocht werden.
De demonstratie hondentrimmen 
door dierenwinkel Igor trok ook veel 
belangstelling. De pannekoeken von- 
den gretig aftrek. Er viel bijna niet 
tegen op te bakken.

Aan het eind van de dag kwam de 
stadsreiniging met de City-Cat om het 
plein weer een schoon aanzicht te 
geven.
Al met al kunnen we terug kijken op 
een geslaagde dag.
Alle vrijwillig(st)ers bedankt voor de 
inzet.

Anita Brits,
Dierenwinkel ïgor 
Willy Snoeck,
Coördinator Suikerplein

punt. Het kind dat heeft gewonnen 
krijgt een vergroting.

Er was een flitsend ki^erprogram m a 
met de clown Fratelli Fiasco, die met 
zijn grappen en grollen groot en klein 
een uur wist te boeien, heel leuk؟ 
Onder zeer grote belangstelling gaf 
een pakwerker met een politiehond 
een spectaculaire demonstratie.

De verkiezing van het leukste/ 
origineelste als dier verklede kind liet 
de jury, die bestond uit een kip en 
een ”pink panther” behoorlijk zwe- 
ten want alle kinderen er leuk uit. 
toch moest er gekozen worden. De 
winnaars waren:

Eerste prijs: Kimberly Koning (fo- 
totoestel, beschikbaar gesteld door 
firma Smölke).

Toen de kramen geplaatst, de koffie 
gezet, de pannekoeken gebakken, de 
kinderboerderij en de attracties ge'i'n- 
stalleerd waren kon het feest begin- 
nen.

De kinderdansgroep van SAN open- 
de het programma met een leuke 
show.
De uitgebreide demonstratie van de 
hondenschool kreeg veel belangstel- 
ling. Het publiek kon zien hoe mak- 
kelijk een hond zoiets is aan te leren 
als poepen in de goot!.

Dierenarts Wijlens hield in het Meld- 
punt van de Stichting Beheer spreek- 
mır voor kinderen met hun huisdier. 
Daarna zat in de jury die beoordeelde 
welk kind zijn/haar dier het best 
verzorgde. Van elk kind met dier 
werd een foto gemaakt. De foto’s 
worden tentoongesteld in het Meld-

De Bogt/Westerbeer

Program m a voor oudere 
buurtbew oners
Voor informatie over dit programma kunt u overdag beHén 
naar nummer 6861131. Vragen naar Rob Tiebout.

Woensdag 4 november Herfst-bustocht.
Vertrek 13.30 uur. Thuiskomst 18.30 uur. 
Kosten ƒ 27.-.

Woensdag ll,november Bingo. Aanvang 14.00 uur.

Maandag 16 november Ter Beek mode. Aanvang 10.00 uur.

Vaste weekaktiviteiten

Maandag Soos en bar. 14.00-16.00 uur.

Dinsdag Gymnastiek en bewegingsspelen. 9.45 uur.
Clubbiljarten van 13.30 tot 16.00 uur. 
Klaverjassen om 19.30 uur.

Donderdag Koor in de grote zaal. 10.00-11.15 uur.
Clubbiljarten van 13.30 tot 16.00 uur.

Vrijdag Gymnastiek. 9.45 en 10.45 uur in de grote zaal.
Radio Ramona. 14.00-16.00 uur.
Open bar van 15.00-16.00 uur.

Zondag Klaverjassen om 14.00 uur
(behalve op 8 en 22 november).

G riep in jecties v ia h et 
A m sterdam s K ruisw erk

onder risicogroepen, zoals hartpa- 
tiënten, CARA-patiënten, nierpa- 
tiënten en diabetici bestaat een ver- 
grote kans op complicaties.
De landelijke informatiecampagne 
richt zich vooral op de risicogroepen 
en hun omgeving. In veel gevallen 
wijst ook de huisarts op de mogelijk- 
heid van een injectie.

Als dienstverlenende organisatie 
biedt het Amsterdams Kruiswerk on- 
dersteuning in de vorm van (wijk- 
)verpleegkundige hulp en voorlich- 
ting aan risicogroepen.

Meer informatie bij het Meldpunt van 
het Amsterdams Kruiswerk in uw 
buurt. Telefoon 5890760.

Het Kruiswerk biedt inwoners van 
Amsterdam de gelegenheid om hun 
griepinjectie te laten toedienen door 
wijkverpleegkundigen. Dit in het ka- 
der van de landelijke campagne van 
de Influenzastichting ter voorkoming 
van griep.
Het vaccin wordt uitsluitend verstrekt 
op recept. Degenen die in aanmer- 
king willen komen, moeten eerst kon- 
takt opnemen met de huisarts. Met 
het vaccin meldt men zich op het 
spreekuur van de wijkverpleging voor 
de injectie.
Mensen die niet in de gelegenheid 
zijn om op het spreekuur te komen, 
kunnen een afspraak thuis maken. 
Gemiddeld sterven jaarlijks 2200 
mensen als gevolg van griep. Vooral

B^zondere b esta n d  
voor 65-p lu ssers

buurt. In de Bogt/Westerbeer kunt u 
hiervoor terecht elke laatste maandag 
van de maand van 13.30 tot 14.30 uur. 
Ook is er de mogelijkheid dat u thuis 
wordt bezocht door een WBO- 
medewerker.

Overigens blijfWie mogelijkheid 
staan aanvmgelrih.-tedienen bijaanvragelTin-tedienen bij het 
rayonkantoor. Daarnaast kan ook het 
centrale kantoor van de afdeling 
WBO aan de Banstraat 5 door de 
oudere worden bezocht.

Informatie:
Wim Walraven, 
hoofd afdeling WBO, 
telefoon 5709205.

De afdeling WBO van de Gemeente- 
lijke Sociale Dienst gaat de service- 
verlening aan ouderen verbeteren. 
De afdeling gaat de rayonkantoren 
ondersteunen bij de behandeling van 
aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
van mensen van 65 jaar en ouder.
Tot op heden had de afdeling WBO 
deze taak alleen voor hen die in een 
bejaardenoord wonen. Sinds 1 sep- 
tember worden ook aanvragen van 
thuiswonende ouderen door de afde- 
ling WBO behandeld.

De aanvraag van de thuiswonende 
oudere kan worden ingediend bij de 
WBO-medewerker, die spreekuur 
houdt in het bejaardenoord in de
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Adressen en spreekuren
Wijkop^worgaan SpaarndaiTimer- en Zeeheldenbuurt
Spaarndammerstraat 143, telefoon 6829773.
Dagelijks 9.00-15.00.

l^oo^preekuur: dinsdag t/m vrijdag 10.00-13.00. 
Woonspreekuur: donderdag 10.00-13.00 en 18.00-19.30. 
Ideeënspreekuur: woensdag 10.00-13.00 en 18.00-19.30.

Stichting Beheer
S^arndam m erstraat 516, telefoon 6869487.
Spreekuur: maandag t/m vrijdag 11.00-13.00.

Beheergroep Su؛kerple؛n
Spaarndammerstraat 516, telefoon 6869487.
Spreekuur maandag t/m vrijdag 11.00-13.00.

Graffity Remover Brigade
Spreekuur maandag t/m vrijdag 11.00-12.00.
Telefoon 6869487.

Aktiekomitee Zeeheldenbuurt (AKZ)
’t Turfschip, Roggeveenstraat 12, telefoon 6380668.
Spreekuur: dinsdag 10.00-11.00,
elke 2e en 4e maandag van de maand 20.00-21.00.

Aktiviteiten ٧٠٠٢ volwassenen Krachtsport

In het Bredius Sportcentrum is een 
krachtsportruimte aanwezig. De ac- 
commodatie is zoveel mogelijk dage- 
lijks geopend van 8.00-23.00 uur. 
Krachtsportkaarten zijn verkrijgbaar 
bij de kassa.
Tijdens verhuur aan derden en op 
feestdagen is de ruimte gesloten. 
Voor deelname aan krachtsportbege- 
leiding en fitnessinstuiven moet apart 
worden betaald.

Huren van de 
aecommodat؛ es

Het Bredius Sportcentrum beschikt 
over een sportvloer, een krachtsport- 
zaal, een multifunktionele ruimte en 
een openluchtzwembad. Als u over- 
dag gebruik wilt maken van een 
ruimte, kunt u telefonisch kontakt 
opnemen: 6847172. Voor gebruik na
17.00 uur en in het weekend kunt u - 
op werkdagen van 9. س7س  uur - 
terecht bij de Dienst Stedelijk Be- 
heer, 5962515.

Verzorgde 
evenementen

Voor een volledig verzorgd toernooi 
of evenement biedt het sportbuurt- 
werk een totaal pakket in bijna alle 
sporten. Alle zaken rondom uw toer- 
nooi, zoals prijzen, scheidsrechters, 
w^strijdschema en leiding bij het 
evenement kunnen worden verzorgd. 
Bel voor meer informatie met de 
s^ ^ u u rtw e rk s te r: Hellen Velders: 
5810481.

Aktiviteiten in 
Hogendorp 
Sportcentrum

£٢ is naast het Bredius sportcentrum 
nog een tweede accommodatie in het 
Stadsdeel: het Hogendorp Sportcen- 
trum, aan de Van Hogendorpstraat 
921. Ook hier is een uitgebreid pro- 
gramma. Heeft u ٠ belangstelling, 
vraag dan meer informatie bij de 
sportbuurtwerkers: Hellen Velders 
en Ted Jorritsma: 5810481.

Donderdag: 
Krachtsportbegeleiding

19. صا-20س . Onder leiding wordt uit- 
leg gegeven van oefeningen en appa- 
ratuur (om blessures te voorkomen). 
ƒ 3.50 per keer.

Donderdag: 
Fitnesscircuittraining

20.00-21.00 Beginners.
21.00-22.00 Gevorderden.
Maximaal 22 personen per uur. Na 
het opwarmen wordt er een circuit 
getraind in de toestel- en halterzaal. 
/  3,50 per keer.

Maandag en donderdag: 
C o ^ i ^ e ^ a i n i n g  
voor ex-hartpatienten

Maandag 19.00-20.30.
Donderdag 11.00-12.00.
45 minuten trainen onder leiding, 
daarna kunnen diverse sportvormen 
vrij beoefend worden, ƒ 3,50 per 
keer.

Vrijdag: Voe^lcompetitie
19.00-20.30. /  250,- per team. Voor 
buurtgroepen van 18 tot 25 jaar.

Dinsdag: Tenniscursus

09.00-10.00 en 10.00-11.00. ƒ50,- 
voor 12 lessen. Vóórinsc^jving in 
twee niveaugroepen. Rackets/ballen 
worden gratis in bruikleen verstrekt.

Dinsdag: Tenniscompetitie
11 س-12س . Wedstrijden in twee ni- 
veaugroepen. /  3.50 per keer.

Woensdag: 
Tennisles met tenniskanon
21.00-22.00 en 22.00-23.00.
Bijscholen van de verschillende basis- 
slagen, ƒ 3,50 per keer.

Zondag: Vrij tennis spelen
21.00-22.00 en 22.00-23.00. 
ƒ3,50 per keer.

Zondag: Vrij badminton spelen
19.00-20.00 en 20.00-21.00. 
ƒ 3,50 per keer.

Maandag: (Rditietraining
Eén uur trainen onder leiding, daarna 
kunnen diverse sportvormen vrij 
beoefend worden, ƒ 3,50 per keer.

Donderdag: Conditietraining 
+  O le y b a l in s tu i f

Eén uur trainen onder leiding, daarna 
kunnen diverse sportvormen vrij 
beoefend worden, ƒ 3,50 per keer.

Sport voor
buurtbewoners
Een mooie zomer ligt achter ons, me( mooi weer en hoge 
temperaturen, ideaal om lekker te luieren. Een zomer ook met 
bijna iedere dag grote ̂rtevenementen op televisie.
De vakanties zijn allang voorbij en de scholen alweer een hele tijd 
bezig. Daarom is het nu de tijd om wekelijks te sporten.
Het programma van het sportbunrtwerk is al op 28 september 
van start gegaan. Dagelijks zijn er aktiviteiten, tegen laag tarief 
en onder leiding van beroepskrachten. En dat alles in het Bredius 
Sportcentrum. In onderstaand overzicht vindt u vast wel iets wat 
u of uw kinderen aanspreekt.
Indien u andere wensen heeft op sportief gebied, ٠٢٧ wilt nadere 
informatie, dan kunt u altijd langs komen, vóór of na de 
aangeboden sporten. De sportleiders zullen u dan te woord staan. 
Denk aan het meenemen van /,aalsi-hoeisel!

Hellen Velders, Sportbuurtwerkster
Bredius Sportcentrum, Zaanstraat 353, 6 7 2 إل47ل .

Jeugd-aktiviteiten

Maandag: Tenniscursus
16.00-17.00 en 17.00-18.00. ƒ 25,- 
voor 12 lessen; Van 7 tot 12 jaar. 
Vó^-inschrijving. Rackets/ballen 
worden gratis in bruikleen verstrekt. 
Twee niveaus: beginners leren tennis- 
spelletjes, forehand, backhand, vol- 
ley, service en spelen wedstrijden. In 
de vervolgcursus wordt de techniek 
verbeterd en is er aandacht voor 
smash en lob.
Meer informatie over de cursus is 
verkrijgbaar op school en in het 
Sportcentrum.

Dinsdag en donderdag: 
Voetbal
8-12 jaar: dinsdag 16.00-17.00.
13-17 jaar: donderdag 16.30-17.30. 
Deelname gratis.
Met vijf tot acht vriendjes maak je 
een team, zelf bedenk je een te gekke 
teamnaam. Tot de kerst is er een 
competitie om het Bredius Winter- 
kampioenschap. Vanaf 5 januari 
wordt gespeeld om het Voorjaars- 
kampioenschap.

Vrijdag: Meidenvoetbal
16.00-17.00. 10 tot 14 jaar.
Deelname gratis. Er wordt een com- 
petitie gespeeld tussen teams van vijf 
tot acht meiden.

Woensdag: ̂rtin stu if

14.00-16.00. Van 6 tot 12 jaar.

Lachen, gieren, en als het eng wordt 
soms ook brullen! Spookhuizen, enge 
waarzegsters, en af en toe vechten 
met een beer. Spanning en sensatie!

Hindernisbanen, sporttoernooien, te- 
kenen en schilderen, maar ook spor- 
ten zoals turnen, basketbal, honkbal, 
volleybal, trefbal, centerbal, inhaal- 
bal, fopbal, renje-rot, zweedse loop, 
estafettevomen, blinddoekspelen, 
schatzoeken, verstoppertje, zang en 
dansspelletjes, spring-jefit, stoelen- 
dans en songfestival-

Deelname gratis.
Dit mag je niet missen!



POLANENTHEATER

Polanenstraat174 
1013 WC Amsterdam 

Telefoon 6821311/6820255 
fax 6867147

Bereikbaarheid

Bus 22/28 naar Zaanstraat 

halte Knollendamstraat 

Tram 3 halte Haarlemmerplein 
Nachtbus 77.

Reserveren
Maandag t/m vrijdag 

13.00 uur-17.00 ٧٧٢

Toegangsprijzen
Zaa l/12 ,50 //10 ,-  
Zolder ƒ 10,"/ƒ7,50

Kindertheater
Kinderen /  5,- / JAP /  3,50 

Volwassenen /  7,50

zo 15, 5.00ل, zaal

Danscompagnie Limburg 
met ’Koningskinderen’

Twee koningskinderen vluehten en 
gaan samen op reis, ze storten zieh in 
het ene na het andere avontuur. De 
problemen die ze tegenkomen lossen 
ze op met groteske buitelingen en 
houterige capriolen. Het noodlot 
maakt een einde aan hun samenzijn. 
De scheiding is onherroepelijk.
Een collage van sfeerbeelden, die 
haar kracht ontleent aan eenvoud. De 
bewegingen zijn inventief en simpel, 
de choreografie heeft een heldere 
structuur. Een voorstelling over 
saamhorigheid, verwijdering en af- 
scheid.
Danscompagnie Limburg heeft voor 
haar eerste Ondervoorstelling cho- 
reograaf Wies Merkx uitgenodigd. In 
1990 verwierf zij bekendheid met de 
kinderopera ’Nijntje’.
Choreografie: Wies Merkx.
Dans: Harry Piekema, Moos d’Herri- 
pon.
Leeftijd: vanaf 6 jaar.

zo 22, 15.00, zaal 

Pruim met 
’Dé beedschap^ 
van de lucht’

Verhalen moet je vertellen. Anders 
bestaan ze niet. Tuyu kende ze alle- 
maal. Gekke, vrolijke, mooie en 
spannende verhalen. Hij vertelde en 
vertelde. Maar verhalen worden OU- 

der dan mensen. Tuyu wist dat hij 
niet eeuwig zou leven. Dus ging hij op 
zoek naar de Boodschapper van de 
Lucht. Hij geloofde dat die zijn ver- 
halen met de wind zal meevoeren, zo 
ver dat iedereen ze kan horen en 
doorvertellen. Hoe langer Tuyu naar 
de Boodschapper zoekt, hoe groter 
zijn twijfel wordt.
Zal hij hem ooit vinden? De tijd 
dringt.
Een muzikale reis voor iedereen van- 
af 6 jaar. Verhalen en mythen uit 
niet westerse culturen spelen een gro- 
te rol. Een voorstelling over tradities 
en no-nonsense, over geloof en bijge- 
loof, over leven en overleven.
Regie: Allan Zipson 
Spel: Wijnand Stomp 
Leeftijd: vanaf 6 jaar

J eu g d th ea ter
vanzelfsprekend in elkaar. Hij keert 
haar binnenstebuiten en zet haar let- 
terlijk op zijn kop. Haar instrument is 
er gewoon.
Door de verschillen in hun karakter 
en belangstelling ontstaat aarzelend 
een vriendschap.

Regie: Arie Peterse.
Idee/spel: Gérard Pillen.
Fagot/spel: Dymphna van Doore- 
maal, of Mariska Busker.
Leeftijd: kleutervoorstelling 4 tot en 
met 6 jaar.

zo 8, 14.30, zolder, première

Nomen Nescio met 
’Dé prinses van de 
moestuin’

Een zusje dat wegloopt, een vader die 
alleen maar in de papieren zit, een 
moeder die dood is, het leeghalen van 
een huis, het inrichten van een tuin, 
het lezen van boeken, prinsessen met 
nagels, sjouwen, schrijven, hakken 
en spelen.
Een toneelbewerking naar het gelijk- 
namige boek van Margriet en Anne- 
mie Heymans, bekroond met de Zİ1- 

veren griffel.

Speladviezen: Lis van der Kley.
Spel: Arlène Hoornweg, Ditte Pel- 
grom.
^ e ftijd : vanaf 6 jaar.

”Waarom?”

zo 1, 15.00, zaal, Nederlandse (pers)- 
première

Het Gevelg met 
’Hendrik de Vijfde’

Hendrik is koning van Engeland. Hij 
is jong en doet veel voor zijn land, 
maar de staatskas is leeg en daar moet 
iets op gevonden worden. Hendriks 
oog valt op Prankrijk, een groot en 
rijk land. Hij wil met de Franse 
koning gaan praten, kijken of er iets 
te regelen valt. Maar als Hendrik in 
Frankrijk arriveert, sterft de Franse 
koning plots. Een verre neef bestijgt 
de troon, met die man is het moeilijk 
praten. Hendrik probeert nog een 
huwelijk te regelen met de dochter 
van de overleden koning maar dit lukt 
niet. Hendrik is heel boos nu, want 
hij is gewend zijn zinnetje te krijgen. 
Het wordt oorlog...
Regie: Ignace Cornelissen.
Spel: Natasha van Beurden, Reinhil- 
de van Driel, Mare de Corte, Steven 
de Schepper.
Muziek: Piet Slangen.
Leeftijd: vanaf 6 jaar.

zo 8,15.00, zaal, première

Gérard Pillen met 
’Waarom?’

In deze mime-voorstelling ontmoeten 
een jongen en een meisje elkaar. 
Voor de jongen zit de wereld niet

Zondag 29 novem ber 
S in terk la a sfeest  
in h et P olanentheater

Bovendien wordt een speciale Sin- 
terklaasvoorstelling gespeeld:

,Wel eens een schoen in je 
schoen gehad?’
Twee dames uit Nederland zaaien 
onrust in het paleis van Sinterklaas. 
Sinterklaas slaapt en weet niet wat op 
dat moment met het grote boek ge- 
beurt. Het Mannetje van de Radio, 
ter plekke aanwezig, brengt live ver- 
slag uit aan alle kinderen in Neder- 
land.
Toneel voor kinderen en grote men- 
sen vanaf 4 jaar.
Regie: Anne Brinkmann.
Een co-produktie van het Gstade- 
theater en toneelgroep Europa. 
Entree /  ١,- voor kinderen en volwas- 
senen.
Kaartverkoop: 16 tot 20 november in 
de buurthuizen Verzet en De Piraat; 
23 tot 29 november in het Polanen- 
theater.

م ق ،
Buurthuis Verzet, Buurthuis De Pi- 
raat en het Polanentheater organise- 
ren dit jaar weer een gezamelijk 
Sinterklaasfeest.

Het feest wordt gevierd op zondag 29 
november van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Polanentheater.
Het wordt een daverend feest voor 
alle buurtkinderen van 4 tot 10 jaar. 
Er is limonade, er zijn pepernoten en 
Sinterklaas komt zelf ook؛

Program m a
novem ber 992 ل

vr 20, za 21, 20.30, zolder

Niet Schieten met 
’Natongen in de foyer’

Drie ’vrienden’ komen door een sa- 
menloop van omstandigheden terecht 
op een theaterzolder, even voor de 
aanvang van opnieuw hun allereerste 
optreden. Daar blijkt al snel dat ze 
zijn zoals ze niet zijn en dat ze niet 
zijn zoals ze zijn.
Van kippetjes tot flatsquare. Over te 
korte beentjes en spruitjesluchten. 
Wie is toch die Ina? Liedjes? Een 
oude piano brengt uitkomst.
’Geef elkaar toch eens een beetje 
liefde mee. Wie komt er straks met 
ons natongen in de foyer?’.
Spel: Arend Edel, Maarten Hennis, 
Erik Jobben.

WO 25, do 26, 20.30, zaal

Nung del Fuego met 
’Pueblo Errante’

Jiddische, Ladino en Spaanse muziek 
en dans
Het nieuwste programma van Jiddi- 
sche, Ladino en Spaanse muziek en 
dans. De verspreiding van de Joden 
heeft een muziekcultuur opgeleverd 
die tal van invloeden in zich verenigt. 
Bij Nung del Fuego vinden we dan 
ook de knopaccordeon naast de cas- 
tagnetten en de gitaar naast de bakla-

Zang: Ada Nung, 
gitaar: Jacques Schalekamp, 
accordeon: Greetje de Gude, 
viool: Mirjam de Gorter.

vr 27, za 28, 20.30, zaal

Europa met ’Om Eleanor’

Een eerder door Mug met de Gouden 
Tand uitgebrâchte bewerking van 
Virginia Woolfs roman ’The Years’. 
Het verhaal van een Victoriaans ge- 
zin, waarin familieverhoudingen een 
belangrijke rol spelen. Vanuit het 
perspectief van de oudste dochter 
Eleanor en via de personages Ingrid, 
Ingela en Alice, wordt de ontwikke- 
ling geschetst die het gezin Pargiter 
doormaakt in vijftig jaar. Tegelijk 
wordt een beeld geschetst van de 
ontwikkeling van de personages en 
hun verschillen.

Het plezier dat drie vriendinnen bele- 
ven aan het maken van deze voorstel- 
ling weerspiegelt zich in het plezier 
van de drie personages in het maken 
van een verhaal. Het doel is de 
toeschouwers deelgenoot te maken 
van dit plezier.
Regie: Johan Greter.
Spel: Ingrid Ham, Alice Pleyter, In- 
gela Schuuring.

ح”  Eleanor”

di 10 t/m za 14, 20.30 (zaal) en 21.00 
(zolder)

Moedersfestival

Drie groepen spelen elk hun eigen 
versie van het toneelstuk ’Moeders’ 
van René Eljon: Hogeschool Hol- 
land, Theatergroep Pardon en een 
professionele groep.

Zes oude vriendinnen. Ieder jaar 
komen ze naar hetzelfde huisje om, 
even verlost van man, kinderen en 
kleinkinderen, een paar gezellige da- 
gen met elkaar door te brengen. Dit 
keer vieren ze de verjaardag van één 
van hen. Een bijzonder kado moet de 
feestvreugde vergroten...
Hogeschool Holland is studentento- 
neel. Theatergroep Pardon bestaat 
uit een tiental vrouwelijke amateurto- 
neelspeelsters.

vr 20, za 21, 20.30, zaal

Lens met 
’Orestes, Electra’

Een bewerking van ’Orestes’ van 
Euripides, ’Electra’ van Sophocles en 
’Dé Offerplengsters’ van Aischylos 
door Stone van den Hurk.
Wanneer Clytamnestra haar man, ko- 
ning Agamemnon, vermoordt wordt 
de vloek die rust op het geslacht 
bewaarheid. Electra, haar dochter, 
handelt alleen nog uit haat en rust 
niet tot haar vaders dood wordt ge- 
wroken en haar moeder wordt vernie- 
tigd. Zij roept om haar verbannen 
broer, Grestes, die moet komen om 
bloed met bloed te vergelden. En 
Grestes komt, met een mes en een 
hart vol angst, geleid door de hand 
van een god en de raad van een 
moordenaar.

Niet de moord zelf is van belang, 
m aar‘de weg die ieder personage 
aflegt om tot de daad te komen. 
Regie/tekst: Stone van den Hurk. 
Spel: Edgard Geurink, Petra Wilmer, 
Ton van Vliet, Els van Woggelum, 
Adriënne Graumans, Cees Leeuwis.
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A rtoteek  
W esterpark
Landelijke Kunstuitleendag 
op zaterdag 7 november

Deze aktiedag is bedoeld om het 
fenomeen kunstuitleen een bredere 
bekendheid te geven. Als u op die 
dag de Artoteek bezoekt, kunt u het 
volgende verwaehten:
-  Een tent<wnstell؛ng van zojuist 

aangekocht en ingehuurd werk. 
Leden kunnen werk uit de ten- 
toonstelling reserveren. Wie het 
eerst komt, het eerst maalt!

- Leden-werven-leden. De eerste 
drie leden die een nieuw lid aan- 
brengen en de door hen aange- 
braehte leden krijgen een sieraad 
van de kunstenares Marion Herbst 
cadeau.

— Kleine collectie sieraden van Ma- 
rion Herbst, die vanaf deze dag tot 
22 november gekocht kunnen wor-

— Kinderen die meekomen krijgen 
een verrassing.

De Artoteek is op deze dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur.

29 november tot و januari 
”Het Landsehap”
Een tentoonstelling met zeven inter- 
pretaties van het landschap door Ti- 
tus Dekker, Paul Gorter, Ja^ueline 
Lamme, Cyril Lixenberg, Kees Ne- 
venzel, Helma P a n t u s en Guus Rİ J-  

ven-

Artoteek Westerpark
Van Hogendorpplein 104,
1051 DA Amsterdam, 6&11013. 
Gpeningstijden:
dinsdag en woensdag 14.00-21.00, 
vrijdag en zaterdag 12.00-17.00.

^ ؛٠٧١١٢ . sp e lreg e ls voer 
bouw en en verbouw en
Vanaf 1 oktober 1992 gelden overal in Nederland nieuwe 
spelregels voor het verkrijgen van een bou ^ ^ ^ n n in g . Bedrij- 
ven en burgers die willen bouwen of verbouwen, krijgen met deze 
nieuwe regels te maken.

Voor elke categorie gelden bepaalde 
regels.

Publikatie van bouwplannen
Het stadsdeel gaat vanaf 1 oktober 
elke goedgekeurde aanvraag voor een 
bouwvergunning bekend maken. 
Omwonenden worden op deze wijze 
geïnformeerd over de plannen. Zij 
kunnen op het stadsdeelkantoor de 
plannen inzien en zij kunnen bezwaar 
maken tegen de afgegeven bouw er- 
gunning.

Bouw- of verbouwplannen?

Aan de uitvoering van de herziene 
woningwet zal iedereen moeten wen- 
nen. Dat geldt zowel voor het stads- 
deel als voor u. Daarom is het belang- 
rijk dat u kontakt opneemt met de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht als 
u van plan bent te (ver)bouwen. Zo 
voorkomt u wellicht misverstanden 
en teleurstellingen achteraf.

Op het stadsdeelkantoor krijgt u ook 
ui؛gebreide informatie over de precie- 
ze regels en voorwaarden. Vanaf half 
oktober is een brochure met al deze 
informatie beschikbaar.

Aanvragen van de brochure of meer 
informatie: 581Q373.

Tot nu toe mag iemand die wil gaan 
(ver)bouwen dat meestal alleen met 
toestemming van het College van 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente. In Stadsdeel Westerpark is 
toestemming nodig van het Dagelijks 
Bestuur.
Voor bijna elk nieuw bouwwerk (bij- 
voorbeeld een schuur of een schut- 
ting) en elke verandering aan be- 
staande woningen of gebouwen (bij- 
voorbeeld een dakkapel of serre) is 
tot nu toe toestemming nodig. Daar is 
niemand gelukkig mee. De procedure 
is ingewikkeld, kost vaak veel tijd en 
geeft soms ook veel onzekerheid. 
Voldoende reden dus om er wat aan 
te doen.

Een minder ingewikkelde 
procedure
Vanaf 1 oktober wordt de nieuwe 
Woningwet van kracht die de bedoe- 
ling heeft om de procedure voor 
bouwvergunningen minder ingewik- 
keld te maken. In deze nieuwe Wo- 
ningwet maakt de wetgever onder- 
scheid tussen drie soorten bouwwer-

-  berken waar een vergunning voor

nodig is؛
-  werken waar geen vergunning 

voor nodig is;
-  werken die, voor het krijgen van 

toestemming alleen bij Bouw- en 
Woningtoezicht van het stadsdeel 
moeten worden gemeld.

:9 9 S ل 3 ta d sd ee lb eg ro tin g
H؟ et woord is aan u

C o m m i^ e e r g a d e r in g e n

Na de hoorzitting worden de voorstel- 
len voor de begroting behandeld in de 
Commissies van Advies. Hier bespre- 
ken de raadsleden ondermeer de 
wensen en ideeën die ze tijdens de 
hoorzitting gehoord hebben. Deze 
commissievergaderingen vinden

Het huishoudboekje 1993 voor het stadsdeel Westerpark is in de 
maak. Eind oktober heeft het dagelijks bestuur voorstellen 
bekend gemaakt voor bezuinigingen en voor nieuwe plannen. De 
komende maanden gaat de stadsdeelraad beslissen hoe het geld in 
1993 verdeeld moet worden.

Hoorzitting
Dinsdag 10 november óm 20.00 uur in 
het stadsdeelkantoor. Leden van de 
stadsdeelraad zijn aanwezig, u  kunt 
opmerkingen, ideeën of kritiek over 
de begroting naar voren brengen.

De Stadsdeelraad vergadert

De stadsdeelraad wil graag horen wat 
u van de plannen vindt voordat zij in 
de raadsvergadering van 8 december 
de begroting vaststelt, o p  verschillen- 
de manieren kunt u uw mening over 
de voorstellen kenbaar maken. Maak 
gebruik van uw mogelijkheden!

plaats tussen 11 november en 2 de- 
cember en zijn openbaar. Een verga- 
derschema vindt u elders op deze 
pagina.

Leden van de stadsdeelraad
u  kunt over de voorstellen een brief 
schrijven aan de raad of rechtstreeks 
contact opnemen met Raadsleden. 
Schrijf ze een brief of bel, hun namen 
en adressen kunt u opvragen bij de 
afdeling Voorlichting, telef 
5810300.

H et scheiden van afval 
w ordt gem akkelijker

wijze bewaren. De inhoud kunt u 
regelmatig laten legen bij de 
chemocar of bij de Reinigingsdienst, 
Van Hallstraat 2. Binnen vijfjaar zal 
elk huishouden in Westerpark zo’n 
chemobox ontvangen.
De chemocar, die sinds april 1991 
door het stadsdeel rijdt is een redelijk 
succes. Om het u nog makkelijker te 
maken uw chemisch afval aan te 
bieden zal de chemocar vanaf 1 
november ook op zaterdag 
rondrijden. Hij verzamelt uw afval 
dan zelfs aan huis! Tegelijkertijd start 
de R ini^ngsdienst een grote 
campagne waarin u meer informatie 
krijgt.

In ons afval komen nog steeds teveel 
stoffen voor die schadelijk zijn voor 
het milieu. Batterijen, verfresten, 
cosmetica en andere schadelijke 
stoffen die in de vuilniszak 
verdwijnen, maken het moeilijk om 
dit afval milieuvriendelijk te 
verwerken.

Om het bewoners makkelijker te 
maken dit afval te scheiden, zullen 
zogenaamde chemoboxen worden 
uitgereikt. In november wordt een 
begin gemaakt met de bezorging bij 
alle huishoudens in de 
^ a ^ m m e r b u u r t .
In een chemobox kunt u klein 
chemisch afval op verantwoorde

Halteplaatsen chemocar

Zoutkeetsplein
Houtmankade (Bonte Zwaan)
Spaamdammerstraat (tegenه ve٢ het politiebureau) 

Oostzaanstraat (naast het postkantoor)

Woensdag
11-20-12.ro

13.ه0-13.45
13.40-14.15

14.2ه-15.0ه

november; alleen in de Spaarndammerbuurt.

Zaterdag
Inzameling aan buis vanaf

Inzameling batterijen

F. □einumschool, Wormeweerstraat 73;

Elizabeth-Paulusschool, Zaandijkstraat 1;
Hebronschool, Oostzaanstraat 45;

Openbare Basisschool Het Roer, toggeveenstraat 14; 

Spaarndammerschool, Krommeniesstraat 1;

Buurthuis Verzet, Hembrugstraat 158;
Openbare Bibliotheek Nova Zembla, Spaarndammerstraat 4و م ; 

Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
Spaarndammerstraat 143.

Inzameling divers klein chemisch afval
Fa. W.J. Bende, Spaarndammerstraat 32 
(batterijen, a d ;(dee-banden, tl/sl-lampen؛e-/v؛
Fa. Mark Foto & Videe, Spaarndammerstraat 129 (batterijen, chemicaliën).

V ergaderingen  
S tad sd eel W esterpark

Stadsdeelraad
Dinsdag 6 november, 19.30 uur. 
Dinsdag 8 december, 19.30 uur (vast- 
stelling stadsdeelbegroting).

Vergaderingen zijn openbaar. Het 
eerste halfuur kunnen bewoners de 
raad of de commissie toespreken over 
onderwerpen die niet op de agenda 
staan.

De stukken voor de vergaderingen 
liggen ter inzage in het stadsdeelkan- 
toor bij de afdeling Voorlichting, tel. 
5810300.
Alle vergaderingen worden gehouden 
in het stadsdeelkantoor Westerpark, 
Haarlemmerweg 8-10.

Commissies
Financiën: woensdag 4 november. 
Algemene Zaken/?ersoneel en 
Or^nisatie/W erk: 
woensdag 11 november.
Wonen en Economie: 
dinsdag 17 november.
Welzijn en Onderwijs; 
dinsdag 24 november. 
Stadsdeelwerken: 
woensdag 25 november.
Financiën: woensdag 2 december.

Behalve op 4 november wordt de 
stadsdeelbegroting behandeld.

Commissievergaderingen beginnen 
telkens om 20.00 uur.



vens de bruggen voor het scheep- 
vaartverkeer te kunnen openen. De 
brug ligt in een ’hogemast-route’.

De werkzaamheden veroorzaken veel 
overlast. NS vraagt hiervoor begrip. 
Voor vragen, informatie en klaehten 
kunt u tereeht bij het Bouwinforma- 
tiecentrum, Sehiemanstraat 1, tele- 
foon 6387201.
W e^ijn geopend dinsdag en vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. Bel op andere 
werkdagen telefoon 6951931.
In het informatiecentrum kunt u ook 
de bouwtekeningen en plannen bekij- 
ken. Bovendien is er een maquette 
van het eindplan van de zesporigheid 
in Amsterdam.

H.Smook, projektvoorlichter

V oorlopige spoorbrug  
over de S in gelgrach t

gesloopt, waarna een definitieve dub- 
belsporige brug wordt gebouwd.

In de vervolgfase, de spooruitbrei- 
ding van vier naar zes sporen CS- 
Zaanstraat, zullen nog twee nieuwe 
dubbelsporige ophaalbruggen worden 
gebouwd en zal de oude noordbrug 
worden gesloopt. Het geheel moet 
gereed zijn in het voorjaar van 1996.

Deze gecompliceerde werkwijze is 
noodzakelijk om te allen tijde vier 
sporen beschikbaar te hebben en te

Begin oktober is een voorlopige en- 
kelsporige brug gebouwd over de 
Singelgracht, aan de zuidzijde van de 
bestaande bruggen. De brug is ge- 
bouwd om het huidige spoor aan de 
zuidzijde te kunnen verleggen. Hier- 
door wordt ruimte gemaakt voor het 
overige spoorwerk.
De verlegging van het spoor zal 
plaatsvinden in het weekeinde van 
vrijdag 27 t/m zondag 29 november. 
Over ongeveer een jaar zal de brug 
vrijwel volledig worden verwijderd en 
zal de bestaande zuidbrug worden

-
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aan. Meestal komt het kind dan in 
een tehuis terecht. Dat is jammer, 
want ook voor deze kinderen geldt 
dat het beter voor ze is om in een 
gezin op te groeien. Ze hoeven niet in 
een groep te leven en worden iedere 
dag door dezelfde mensen verzorgd. 
De soort handicap van de kinderen 
maakt het ook lang niet altijd noodza- 
kelijk om verzorgd te worden in een 
tehuis.

Op maandagavond 23 november is er 
een filmavond over gehandicapte kin- 
deren in pleeggezinnen. De avond 
wordt gehouden in De Meervaart in 
Osdorp en begint om 20.00 uur. u  
kunt deze filmavond vrijblijvend be- 
zoeken. Voor meer informatie kunt u 
ons bellen.

Centrale voor ?leegzorg.
Telefoon 6461461.

Amsterdamse gehandicapte 
kinderen wachten op pleeggezin

?leegouders zorgen regelmatig een 
weekend voor hun gehandicapte 
kind. Het is een soort vast logeer- 
adres, waarvan de ouders weten dat 
hun kind er een leuke tijd heeft en 
goede verzorging krijgt.
Een kind met een handicap vraagt 
extra aandacht en verzorging.
Dat betekent dat veel ouders, hoe- 
veel ze ook van hun kind houden, af 
en toe behoefte hebben aan tijd voor 
zichzelf en de andere kinderen. Daar- 
om is weekendpleegzorg voor hen 
een uitkomst.

Om uiteenlopende redenen kunnen 
sommige ouders de verzorging van 
hun gehandicapte kind niet helemaal

In de Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt zijn drie pleegadressen waar 
een kind terecht kan dat tijdelijk niet 
thuis kan wonen. Maar voor gehandi- 
capte kinderen is er op dit moment in 
heel Amsterdam geen enkel pleegge- 
zin beschikbaar. Dat is triest, met 
name voor de twaalf kinderen met 
een handicap die nog op een plaatsje 
in een gezin wachten.

Voor zeven van deze kinderen zoekt 
de Centrale voor Pleegzorg een week- 
end-pleeggezin waar ze één of twee 
keer per maand terecht kunnen. Voor 
de andere vijf kinderen worden gezin- 
nen gezocht waar ze voor een lange 
tijd kunnen blijven.

Er zijn al lange tijd klachten over de 
gevaarlijke verkeerssituatie in de 
^ a rndam m erstraa t, met name door 
te hoge snelheden. Ook zijn andere 
oorzaken genoemd, zoals dubbel par- 
keren en laden en lossen.
Diverse oplossingen zijn mogelijk, 
waaronder éénrichtingverkeer. Ook 
valt te denken aan drempels (bus- 
vriendelijke!) en verkeerslichten. Dit 
alles heeft ingrijpende gevolgen, niet 
alleen voor de straat zelf, maar ook 
voor de Spaarndammerbuurt als ge- 
heel.

Het Stadsdeel Westerpark is half ok- 
tober met een onderzoek begonnen 
naar mogelijke oplossingen voor een 
veiliger verkeersituatie. Uitgangspunt 
is dat de leefbaarheid in de straat en 
het functioneren van de winkels wor- 
den verbeterd en dat de verkeersvei- 
ligheid wordt vergroot. Het resultaat 
van het onderzoek wordt begin janua- 
ri ’93 verwacht.

Onderzoek eenrichtingsverkeer 
in de spaarndammerbuurt

B^Ionnen-wedstr^d van 
Groen Links een groot sukses؛

naar het oosten, richting Arnhem of 
nog verder, tot in Duitsland. Een 
kleiner deel ging noordelijk en kwam 
in de IJsselmeerpolders eir in -het 
noorden van Duitsland terecht. Som- 
mige ballonnen kwamen wel 200 kilo- 
meter ver!
De drie die het verste weg zijn geko- 
men krijgen van ons een prijs. Dat 
zijn de ballonnen van Barry (Nova 
Zemblastraat 530), Bianca Leando 
(2e Nassaustraat 18-c) en Jan Willen 
Bogers (Nieuwe Houttuinen 49).

Wij hebben op verschillende plekken 
in de buurt een lijst opgehangen met 
de namen van de teruggezonden 
kaartjes en de namen en adressen van 
de vinders. Als jouw naam er bij zit, 
is het misschien leuk om een kaartje 
terug te sturen...!

Hanneke Westerhuis 
Groen Links

Op zondag 6 september was er een 
groot buurtfeest, Kijk op de Wijk, bij 
het stadsdeelkantoor in het Wester- 
park. Bij de kraam van Groen Links 
werden veel gele ballonnen uitge- 
deeld aan kinderen die langskwamen. 
Zij konden er een kaartje met hun 
adres aan vastmaken. Daarna werden 
de ballonnen opgelaten, soms met 
honderden tegelijk.

Jullie zijn waarschijnlijk net zo be- 
nieuwd als wij hoeveel kaartjes wer- 
den teruggestuurd en welke ballon- 
nen het verst gekomen zijn. Tot nu 
toe zijn 30 kaartjes teruggestuurd, 
sommige vol modder en vlekken. 
Soms stuurde de vinder een ansicht- 
kaart voor het kind dat de ballon had 
opgelaten; die kaarten hebben we 
doorgestuurd.

De wind blies de ballonnen in twee 
richtingen. Het grootste deel ging

Groen Links komt bij u thuis

omdraaien en er bij u thuis over 
komen praten.

Wilt u met buren, vrienden of ande- 
ren - laten we zeggen met minimaal 5 
personen - met ons eens praten over 
zaken die in het Stadsdeel Wester- 
park spelen, belt u ons dan. Wij 
kunnen dan afspreken wanneer wij 
bij u komen.

Een telefoontje is genoeg om het te 
regelen:
Henk Grool, 6274733;
Hanneke Westerhuis, 6844236.

Er gebeurt veel in Stadsdeel Wester- 
park. De stadsdeelraad behandelt 
veel plannen en dus worden er veel 
beslissingen genomen: over scholen, 
verkeer, nieuwbouw, sport, noem 
maar op. Niet iedereen weet de weg 
in de in ^ ak -p ro ced u re s , niet ieder- 
een klimt gelijk in de telefoon om het 
naadje van de kous te weten te 
komen.

Misschien wilt u er toch eens over 
praten of uw mening geven.
De deelraad-fraktie van Groen Links 
wil met alle genoegen de zaken eens

Turnen voor k leu ters  
en voor jon gen s

De lessen worden gegeven in de 
Technische School, Van Oldenbarne- 
veldtstraat 56 en de zaal is op de 
tweede verdieping.

Ook voor dames- en herenturnen is 
nog plaats.

Meer informatie:
Ineke Hupkes, 
Turnvereniging Wilskracht, 
telefoon 6120895.

Echt waar.٠٠ Ook voor kleuters en 
natuurlijk voor jongens is er dicht bij 
jou in de buurt een club waar je kunt 
turnen.

Voor kinderen van drieëneenhalf tot 
ongeveer zes is er een Meuterafdeting 
met juffrouw Ellen, donderdag van
17.00 tot 18.00 uur.

Voor jongens van zes tot negen jaar is 
er een jongensafdeling met meester 
Bertel, donderdag van 18.00 tot 19.00 
uur.

Er is nog plaats, dus als je een keer 
wil komen kijken ben je van harte 
welkom.

Stichting Beheer Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt

□e Stichting Beheer verricht een reeks van aktiviteiten ten behoeve van 

een gced woon- en leefklimaat. Zij beheert en onderhoudt een aantal 

voorzieningen, zoals binnenterreinen, het buitenmuseum en de beweg- 
wijzering in de buurt.

□e stichting is op zoek naar een enthousiaste vrouw of man, voor de 

funktie van

onderhoudsmedewerker
voor 38 uur in de week, vijf wisselende dagen, ook in het weekend.

□e taken zijn: het toezicht houden, onderhoud verrichten, repareren en 

zonodig vervangen van door de stichting beheerde objekten.

Gezocht wordt naar iemand met ervaring op hefljeörecf van de 
genoemde taken en met affiniteit met het buurtwerk. Bij voorkeur dient 

hij/zij in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt te wonen.

Het dienstverband zal overeenstemmen met de richtlijnen van de 
banenpoolregeling.

Sollicitaties richten aan: Stichting Beheer, Spaarndammerstraat 516, 

1013 s z Amsterdam, t.a.v. G. stuurman.

٧ kunt hem ook bellen voor informatie: 020-6869487.



Buurthuis De Piraat

Houtmanstraat 2, telefoon 6247589

F eest in De P iraat
٠ ٢  zaterdag 31 oktober viert De Piraat haar 15-]ar؛g bestaan met 
een feestelijk programma.

15.00-16.00 Kinderaktiviteiten
16.00-17.00 Kindervoorstelling door poppenspeler Rudolf 

Thyssing
Vanaf 20.00 Feest voor iedereen. Live muziek door de band 

*De Rijbaan’.

Instuif
Iedere woensdag 14.00-15.30 uur 
leuke aktiviteiten voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. Kosten /  0,50 per keer.

Kursussen

Tekenen en schilderen
Donderdagochtend. ƒ 25,- per 
maand.
¥oga
Dinsdagavond en woensdagochtend. 
ƒ25,- per maand.

Bar
Onze bar is geopend van maandag- 
avond t/m vrijdagavond. Voor de 
oudere buurtbewoners ook op vrij- 
dagmiddag.

Kok gevraagd
Wie vindt het leuk om met kinderen 
te koken? De kinderen van de 
kookklup op maandagmiddag hebben 
nog hulp nodig, u  hoeft geen volleerd 
kok te zijn, als u maar plezier heeft in 
koken met kinderen. Voor meer in- 
formatie kunt u kontakt opnemen 
met Titia.

Kinderaktiviteiten

Kookklup
Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen 
koken en spelen op 
maandag van 15. 30-17. 00 uur. Kosten 
ƒ 5,- voor 5 keer. Opgaven bij Titia.

Teehnische klup voor meiden
Elke dinsdag van 15.30-17.00 uur. 
Kosten /  14,- voor 7 keer.
Op dinsdag 3 november start deze 
klup voor meisjes van groep 7 en 8 
van de basisschool. De klup is 
opgezet samen met Technika 10 en 
wordt begeleid door twee 
[riedewerksters, die speciaal getraind 
zijn. We beginnen dit keer met 
elektriciteit en doen allerlei proefjes 
met zwakstroom, leren een deurmat- 
alarm maken voor je eigen kamer en 
misschien ook een zenuwspiraal. Het 
wordt vast een hele leuke klup!
Er kunnen maar maximaal 12 meisjes 
meedoen. Geef je dus zo snel 
mogelijk op bij Titia Koppers.

Buurtcentrum De Binding
Van Beuningenplein 10وت telefoon 6841262

Op zaterdag 21 november organiseert 
’Ons Huis’ in samenwerking met De 
Binding een Klaverjas-marathon van
20.00 uur tot de volgende morgen.

Workshop Weven, 
maar dan anders!

Op vier dinsdagmiddagen, 27 اه؛ما - 
ber, 3, 10 en 17 november, van
13.30-15.00 uur organiseren we deze 
workshop. Onder begeleiding van Li- 
se Andreassen ervaart u welke onver- 
wachte effecten met verschillende 

materialen en technieken in de weef- 
kunst mogelijk zijn. /  10.- per keer.

Bel voor informatie en inschrijving of 
kom eens langs:
Buurtcentrum De Binding,
Van Beuningenplein 103,
1051 VT Amsterdam, 
telefoon 6841262.

Salsa Dansles voor 
volwassenen (beginners)

Woensdagavond 21.00-22.00 uur. De 
kursus wordt gegeven door Frank 
Verburgt. 10 lessen ƒ 45.-

Tekenkursus voor 
Volwassenen
Vrijdagmiddag 13.30-15.00 uur. Start 
op 30 oktober (bij voldoende deelna- 
me). De eerste beginselen van het 
tekenen met potlood/houtskool op 
papier. De kursus wordt gegeven 
door Madeleen van Elsburg. 10 lessen 
ƒ55.-

Klaverjaselub ’Ons Huis’ 
vraagt nieuwe leden
Al jaren klaverjast ’Ons Huis’ in De 
Binding, dinsdagavond 20.00-23.00 
uur. Vindt u het leuk om in clubver- 
band te klaverjassen, dan bent u van 
harte welkom.

Speel-o-theek  
H et S peelkw artier

U W kind(eren) eens een kijkje komen 
nemen Voor een gering bedrag kunt u 
lid worden en speelgoed lenen.
Tot ziens,
Madelon Kerkhoven

٠٠٠
s^ i-o-theek Het Speeikwartier
Buurthuis Verzet, 
Hembrugstraat 156. 
Openingstijden: 
dinsdag 15.15- ل7س؛  
woensdag 9.30-11.00؛ 
vrijdag 9.30-11.30.

Een speel-o-theek is een plaats waar 
kinderen kunnen spelen en het speel- 
goed dat zij leut vinden een aantal 
weken kunnen tenertrEr is speelgoed 
voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 
7 jaar (fietsjes, lego, glijbaan, sjoel- 
bak, spelletjes, poppen, poppenwa- 
gens, treinbaan, garage, enz.). Ou- 
ders kunnen elkaar hier ontmoeten 
en informatie krijgen over spelen, 
speelgoed en opvoedkundige onder- 
werpen.
Als u geïnteresseerd bent kunt u met

Studiekring
Donderdagoehtend 9. 30-11. 30 uur, 
één keer per 14 dagen. Er kunnen 15 
personen deelnemen van 50 jaar of 
ouder, die vanuit levenservaring en 
belangstelling bezig willen zijn met 
bespreken en uitdiepen van onder- 
werpen en gebeurtenissen in hun (di- 
recte) omgeving. De studiekring 
biedt de mogelijkheid tot zinvolle 
tijdsbesteding, meningsvorming, ac- 
tief blijven nadenken over relevante 
onderwerpen en het ontmoeten van 
leeftijdsgenoten.
Bloemschikken voor beginners 
Donderdagmiddag 13. 30-15. 00 uur, 
vanaf 5 november, u  leert stapsge- 
wijs de basisprineipes van het bloem- 
sehikken. ƒ 36. - voor 6 lessen. 
Krersbal
Een soort Jeu de Boules dat binnen 
gespeeld wordt op een vilten mat. Er 
wordt gespeeld in kleine teams. Een 
sport voor mannen en vrouwen die 
ook in Nederland steeds vaker wordt 
beoefend. De koersbalelub zoekt nog 
nieuwe leden. Vrijdag 9.30-11.30.  
ƒ 2, 50 per keer. Ter kennismaking 
kunt u de eerste keer vrijblijvend en 
gratis deelnemen.

Informatie en inschrijving: 
Volwassenen: Peter Buma.
Kinderen: Wies Koster.

Buurthuis Verzet
Hembrugstraat 156, telefoon 6840124

ren uit groep 3 t/m 8. Wil je de tango, 
de wals (en nog veel meer) leren 
dansen? Geef je dan snel op. Woens- 
dagmiddag 16.00-17.00 uur. ƒ 20س  
voor 5 lessen.

Volwassenen en ouderen
Volksdansen

Er is plaats voor nieuwe deelnemers 
bij de volksdansgroep, u  kunt zich 
individueel opgeven..Ter kennisma- 
king kunt u de eerste les vrijblijvend 
en gratis deelnemen. Volksdansen is 
niet alleen goed voor uw conditie, 
maar ook heel gezellig. Dinsdag
13.30-15.00. ƒ 10,00 per maand.

Handwerkclub
Woensdagochtend 9.30-11.30 uur 
kunt u terecht met uw brei-, naai- en 
borduurwerk. Het is geen cursus, 
maar u kunt elkaar wel adviezen 
geven. Het accent ligt naast handwer- 
ken op ontmoeting en gezelligheid. 
ƒ 1,50 per keer (koffie en thee gratis).

Nieuwe aktiviteiten 
voor kinderen

Kleuterdans

Spelenderwijs bewegen op muziek, 
luisteren naar verschillende soorten 
muziek en improviseren. Les wordt 
gegeven door een docent dans- 
expressie. De cursus is bestemd voor 
jongens en meisjes uit groep 1,2 en 3. 
Dinsdag 17.00-17.45. ƒ 25,00 voor 10 
lessen.

Kleutermiddag
Speciaal voor kinderen uit groep 1, 2 
en 3. Knutselen, koken, spelletjes 
doen, voorlezen of toneelspelen enz. 
Donderdagmiddag 15.15-16.45. 50 
cent per keer.

Woensdagmiddaginstuif
Voor kinderen uit groep 1 tot en met 
8. Knutselen, sporten, koken, toneel 
en muziek. Woensdagmiddag 14س -
15.00. 50 cent per keer.

Stijldansen voor beginners
Door Dansschool Fonne, voor kinde-

Meiden- 
aktiviteiten

Inloop voor meisjes
Aerobic, fitness, naaien, spelletjes en 
nog veel meer. 13 tot 18 jaar. Maan- 
dag I9.ffl-21.30. Gratis.

Computer- en typeles
Typecursus met afsluitend examen en 
een erkend diploma. Tevens de gehe- 
le computercursus WF5.1. Voor deze 
cursus is beheersing van de Neder- 
landse taal op Mavo-2 nivo noodzake- 
lijk. Tijdstip en kosten nog niet be- 
kend.

Sportinstuif
Donderdag 16.30-17.30 uur. Voor 
meiden van 10 tot 16 jaar. Van 
Hogendorphal. Gratis.

Meidenvoethal
Vrijdag 16.00-17.00. Voor meiden 
van 13 tot 18 jaar.
Brediushal. Gratis.

Jongerencentrum Domela
Hembrugstraat 156a, telefoon 682642و

Informatie en inschrijving: 
Jongerencentrum Domela
Hembrugstraat 156a, 
telefoon 6826429 
Manon van de Favert 
(meidenaktiviteiten)
Jan Harinck 
(overige aktiviteiten)

Huiswerkgroep
Onder begeleiding. Jongens en meis- 
jes van 12 tot 18 jaar. Dinsdag en 
donderdag 15.30-17.30. Kosten ƒ 5,- 
per maand (eerste twee weken gra-

Tha؛-Kwo
Gombinatie van Thai Boxing en Thai 
Kwon Do. Training voor lichaam en 
geest. Onder professionele begelei- 
ding van Chris Tulis. Donderdag en 
zondag 19.00-22.00. 16 tot 25 jaar.

Kiek Boxing
Onder leiding van Emile Remak. 16 
tot 25 jaar. Zaterdag en zondag

17.وسمم.رأم.

Karate
Aanleren van techniek en lichaams- 
beheersing. Onder leiding van Nor- 
din. Vanaf 14 jaar. Zaterdag 10.00-
12.00. Zondag 11.0013.00. Bij genoeg 
aanmeldingen wil Nordin ook een 
groep starten op de woensdagavond. 
Aanmelding bij Domela of Nordin 
(6861509).

Computereursus
Binnenkort start er een computercur- 
sus Word Ferfect 5.1 voor jongens en 
meisjes van 16 tot 26 jaar. Let op de 
aankondigingen.

Spreekuur

Woensdagmiddag van 15.00-17.00 
uur kun je bij Domela terecht met 
vragen over werk, huisvesting, scho- 
ling en andere zaken.

Soos
Inloopsoos voor jongeren in Domela. 
Gelegenheid voor ontmoeting, bil- 
jart, tafeltennis en muziek luisteren. 
Woensdag t/m zaterdag 18.00-23.00; 
zondag 16.00-23.00.

Friday Party
House, disco, en rai-muziek ... om 
lekker op te dansen.
Elke derde vrijdagavond van de 
maand, vanaf 21.00 uur.

Jongeren tegen racisme
Binnenkort willen we een jongeren 
werkgroep starten, die het racisme in 
de buurt bestrijdt. Geef je op bij Jan!

Nederlandse Taal
Dinsdag en donderdag 10.30-12.00. 
Start: dinsdag 17 november. 17 tot 26 
jaar. ƒ 10,- per maand.

Gitaarles voor beginners
Deskundige leiding van gitarist Frank 
Theunissen. Donderdag 20.00-23.00. 
Start: 12 november, ƒ 7,50 per keer. 
Eerste les gratis.
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