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INFORMATIEBLAD VOOR DE SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT

8 maart

internstioiiile, 
i/rotin/ëiiasfj

Knalfeest ٧ ٠ ٠ ٢  vrouwen 
؛٨  het Polanentheater

Een wervelend programma van 16.00 tot 23.00 uur. 
Kinderopvang aanwezig. Toegang gratis.
£٢  zijn verschillende aparte hapjes te koop.

Optredens van:
-  Fantastische vrouwenhand Helen Gill;
- Bijzondere oriëntaalse danseres;
- Enthousiaste S u r in a a m s e theater-/muziekgroep;
- Traditionele Marokkaanse Klederdrachtenshow, 

uit alle delen van Marokko;
- Nederlandse volksdansgroep.

Ook dit jaar is er een kledingmarkt. m 
Vanaf 16.00 uur kunt u daar ء آل ح
volwassenen- en kinderkleding ،  . .  . 
verkopen met prijzen tot / 10,-■ م م م د م د  
(Vóór 3 maart opgeven bij م م
Lisa Pizzuti, Wijkopbouworgaan M  m  
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, 
telefoon 6829773.) ٠

Kolofon

De Buurtkrant is een uitgave 
van het Wijkopbouworgaan 

Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt.

Redaktie-adres: 
Spaarndammerstraat 143,

1013 TO Amsterdam, 020-6829773.

De redaktie behoudt zich 
het recht voor om aangeboden 

artikelen te weigeren, 
in te korten of samen te voegen.

Aan dit nummer werkten mee: 
Lisa Pizzuti, Marcel van Tilburg, 

Arnold van Workum, Donja Merabet.
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Najade Buurtvrouwengroep  
Westerpark opgericht

Carnavalsconcert
zondag 28 februari ’93 organiseert 

SAN als opening van het nieuwjaar 
een carnavalsconcert.

H et Trio Anima met als solist Anto- 
nia Leibert, zal de feestmiddag in de 
stemming brengen van 14.00-18.00 
uur.
De toegang is gratis

Tot ziens in het Polanentheater 
Polanenstraat 174

Informatie:
Mw. j .  van der Kamp, 6865709.

SAN spaarndam

van de verschillen te benadrukken wil 
de groep zorgen voor ontmoetingen 
tussen vrouwen met verschillende 
kültürele achtergronden en van alle 
leeftijden.
Om een leefoare buurt te houden is 
het belangrijk dat er onderlinge soli- 
dariteit is, en er begrip ontstaat voor 
elkaar en eikaars manier van leven. 
Hierbij spelen onderlinge kontakten 
een grote rol. Vrouwen hebben veel 
ervaring in de dagelijkse gang van 
zaken in een buurt. Zij kunnen een 
brug slaan tussen verschillende kultu- 
ren en sociale lagen.

Tussen maart en juli zullen we een 
paar bijeenkomsten organiseren voor 
alle vrouwen uit de buurt. In een 
gezellige informele sfeer zal het the- 
ma ’leefbaarheid’ aan de orde komen. 
Iedere aanwezige kan haar hart uit- 
storten over problem en, wensen, 
ideeën in de eigen wijk.
Op 8 maart zal Najade zich officieel 
presenteren tijdens de viering van 
internationale vrouwendag in het Po- 
lanentheater-
Wilt u meer weten of zelf meedoen 
met Buurtvrouwengoep Najade, 
neem kontakt op met Lisa" Pizzuti, 
op werkdagen van 9.00-15.00 uur bij 
het W ijkopbouworgaan spaarndam - 
mer- en Zeeheldenbuurt, Spaarn- 
dam merstraat 143, telefoon 6829773.

Ook zijn er een aantal periodieke 
aktiviteiten:

 zangkoor iedere maandagavond —؛
b؛ re ic u rw ^ d e re  d i^dagavond - 

naaicursus iedere woensdagmid- —

- k in le r en tienerdansgroep iedere 
zaterdagmiddag;

 vrouwenpraatgroep —؛
kottomissiegroep (Surinaamse — 

 vrouwenklederdracht؛)
,een nog op te zetten toneelgroep —

SAN heeft ten doel het in stand 
houden en bevorderen van de Suri- 
naamse en de Antilliaanse cultuur 
door het beoefenen en bevorderen 
van educatieve, sociaal-culturele en 
recreatieve aktiviteiten voor Suri- 
naamse en Antilliaanse huurtbewo- 
ners in samenwerking met Neder- 
landse buurtbewoners.
SAN organiseert regelmatig ontmoe- 
" lezingen en filmavon-
den.

De Spaarndammer- en Zeehelden- 
buurt zijn oude stadswijken waarin 
veel verschillende groepen mensen 
wonen, leven en werken. In plaats

Op initiatief van buurtbewoonsters en vrouwen van het 8 maart 
comité is er een interkuiturele vrouwengroep opgerieht waarin 
vrouwen elkaar kunnen ontmoeten: Najade Buurtvrouwengroep 
Westerpark.



-  Vrijdag 19 februari om 20 uur is er 
een kennismaking met G roen 
Links.

- Z a te r d a g  20 februari start de 
maand van de Rammadan. El Ou- 
daya zal vanaf die datum elk week- 
end na zonsondergang een ontbijt 
verzorgen met aansluitend ruimte 
voor diskussie over ’wat houdt de 
Rammadan in’.

-  Vrijdag 26 februari om 19.30 uur 
vindt er informatie plaats over 
verzekeringen van inboedel, over- 
lijden, brand, auto ete. Mensen 
kunnen vragen stellen aan een 
verzekeringsdeskundige.

H et bestuur bestaat momenteel uit 
aeht personen: 4 vrouwen en 4 man- 
nen, zij wonen allen in de Spaarn- 
dam merbuurt. M edewerker Brahim 
Fattah van het W ijkopbouworgaan 
ondersteunt de organisatie.
H et bestuur heet u van harte welkom 
bij de aktiviteiten.
M eer informatie (op woensdag en in 
het weekend): 6820562 of 6829773.

Foto’s van boven naar beneden:

Marokkaans Huis 
El Oudaya ©1 ء  januari 
feestelijk geopend

Met steun ^an het Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt is najaren eindelijk in het stadsdeel W'esterpark 
een eigen piek geereëerd voor de Marokkaanse *

Bestuur El Oudaya 
Het Openingsfeest 
Dansgroep Kolsba.

Soeiale vernieuwing blijkt gelukkig 
geen inhoudsloze politieke kreet. In 
praktijk worden m eerdere projekten 
in dat kader opgezet of zijn al van 
start gegaan.

D at laatste geldt ook voor het Marok- 
kaanse Huis £1 Oudaya. Dit vond 
tijdelijk een vestiging in de ontmoe- 
tingsruimte van het W ijkopbouwor- 
gaan spaarndam m er- en Zeehelden- 
buurt in de Polanenstraat 174

Op 1 januari, tegelijk met de Nieuw- 
jaarsviering werd het Huis volgens 
Marokkaanse traditie feestelijk ge- 
opend. £ ٢ was veel belangstelling van 
buurtb؟^oner؟ .

De bedoeling is dat het M arokkaanse 
Huis £  Oudaya een eentrale plek in ا
de Spaarndammerbuurt krijgt, waar 
M arokkanen, Nederlanders en ande- 
re n^ionalite iten  terecht kunnen 
voor allerlei aktiviteiten.

-  Vanaf 15 februari, 10.00 uur kan 
men zieh insehrijven voor Arabi- 
sehe les voor kinderen en Neder- 
landse les voor ouderen.

-  Ook kan men zich inschrijven voor 
een reis naar Marokko in het 
kader van de M arokkaanse cultuur 
en leefgewoonten.

- £ l k e  zaterdag tussen 10.00 en 
 uur is er voor Marokkanen صا.11
spreekuur voor hulpverlening, ju- 
ridische problemen en advies.
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Kerstav©ndwake indrukwekkend

Zaanhof. £ ٢ waren fakkels uitge- 
deeld, wat een bijzonder effekt gaf. 
H et was een indrukwekkende op- 
tocht
Bij het oorlogsmonument op Zaanhof 
hield Mien van der Meijden hield een 
mooie toespraak, waarin ze opriep tot 
meer solidariteit, begrip en waak- 
zaamheid.
Deze Kerstavondwake moet uit- 
groeien tot een jaarlijks terugkerend 
massaal protest tegen racisme en fas- 
cisme.

H et W ijkopbouworgaan spaarndam ، 
mer- en Zeeheldenbuurt en buurtbe- 
woonster Mien van der M eijden orga- 
niseerden op 24 decem ber een Kerst- 
avondwak'e bij het monument op het 
Zaanhof onder het motto ”Vóór ver- 
draagzaamheid en vrede, tégen 
vreemdelingenhaat en geweld” .

Ruim honderd buurtbewoners had- 
den aan de oproep gehoor gegeven en 
trokken vanaf het Suikerplein in een 
stille tocht door de buurt naar het

Herdenking ̂ bruaristaking  
٠٢ donderdag ة و  februari

semitisme af te wijzen. Verdraag- 
zaamheid jegens minderheden in de 
samenleving en eerbiediging van 
menselijke waarden dienen in daad 
en woord te worden uitgedragen. 
Overheden zowel als burgers moeten 
daarin hun eigen verantwoordelijk- 
heid nemen.
H et is tegen deze achtergrond, dat wij 
u opwekken deel te nemen aan de 
herdenking van de Februaristaking 
1941, aan het defilé langs de Dokwer- 
ker op het Jonas Daniël Meijerplein 
in Amsterdam, op donderdag 25 fe- 
bruari, 17.00 uur.
Comité Herdenking 
Februaristaking 1941 
Gem eentebestuur van Amsterdam

In februari 1941 heeft de bevolking 
van Amsterdam en wijde omgeving 
ondubbelzinnig neen gezegd tegen de 
Duitse en Nederlandse nazi’s. Met 
een algemene werkstaking werd 
geantwoord op de door hen ontketen- 
de straatterreur en pogroms tegen 
onze Joodse medeburgers.
Deze unieke verzetsdaad wordt elk 
jaar herdacht in het licht van aktüele 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
Zeer velen zijn geschokt, bezorgd en 
verontwaardigd over de uitbarstingen 
van discriminatie en vreemdelingen- 
haat in een aantal £uropese landen. 
H et is dringend geboden aktief stel- 
ling te nemen tegen deze uitwassen en 
elke vorm van racisme en anti-

Aktiviteiten in  
Sportcentrum Bredius

K o n d i ^ ^ ^ n i n g

De lente komt er weer aan, tijd om 
weer wat aan de konditie te gaan 
doen.
Bij het denken aan de lente, krijgen 
wij de zomer in ons hoofd. We 
denken voorzichtig aan het opzetten 
van ons buitenhuisje of aan de cara- 
van. Ook denken we spontaan aan de 
bijgekomen kilootjes die er nu toch 
écht voor die tijd af moeten. Immers: 
het badpak moet weer aan!
H et Bredius Sportcentrum biedt ver- 
schillende mogelijkheden om wat aan 
de konditie of aan de lijn te doen: 
konditietraining, aerobic, fitnesstrai- 
ning.

Hellen Velders 
Sportbuurtwerkster 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
Telefoon 6844260.

ء ء ء

Zaalvoetbal

Zaterdag 6 m aart van 12.00-16.00 uur 
kunt u met Uw ploeg deelnemen aan 
het zaalvoetbaltoernooi in Bredius 
Sportcentrum.
£ r  kunnen maximaal 6 buurtteams 
meedoen. De kosten per team bedra- 
gen ƒ 50,-. u kunt zich inschrijven bij 
de halbeheerders, dagelijks van 
07.30-23.00 uur 6847172.
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NIEUWS VOOR OUDEREN
Willen we een ge‘i's©leerde situatie 
voor ouderen in onze buurt? Wegge- 
stopt in een gebouw? Wij vinden dat 
ouderen mét hun huisvesting deel 
uitmaken van onze buurt, en wij 
hechten aan de huidige vorm waarbij 
dit op een volwaardige manier tot 
uiting komt.

Bovendien is de poort onder het 
gebouw voor veel omwonenden een 
korte, handige verbinding. Als de 
poort wordt afgesloten, moet node- 
loos worden omgelopen.

�  Als er ruimtegebrek is in De Bogt/ 
W esterbeer moet er een oplossing 
worden gevonden. Misschien door 
verdeling van ruimten anders te laten 
plaats vinden. Daarvoor hoeft niet 
zo’n ingrijpende maatregel als sluiting 
te worden gehanteerd.

Vanuit mijn inzet voor de buurt ben 
ik van mening dat poorten en muren 
scheidingen te weeg brengen die er al 
te veel zijn. Deze scheidingen moeten 
eerder bestreden worden, dan verder 
opgeschroefd. In overleg m oeten we 
streven naar een situatie die voor alle 
betrokkenen aanvaardbaar is!

Sonja ?aal, buurtbewoonster

Laat de poort onder 
De Westerbeer epen!

E r zijn echter ook bewoners van de 
spaarndam m erbuurt die vinden dat 
de poort open moet blijven. Ook daar 
zijn (honderden) handtekeningen 
voor opgehaald. De tot nu toe be- 
staande situatie wordt door ons ook 
voor de toekomst als gewenst gezien.

In de vorige Buurtkrant was te lezen 
dat bewoners en personeel van De 
Bogt/W esterbeer de poort onder hun 
gebouw tussen de ?olanenstraat en de 
Assendelftstraat af willen sluiten. 
D aar zijn zelfs handtekeningen voor 
opgehaald.

damse samenleving zichtbaar te ma- 
ken.

Een greep uit de ideeën:
-  H et bloemencorso uit Aalsmeer 

zou in het teken kunnen staan van 
één van beide genoemde m otto’s;

-  G root feest op de Dam voor alle 
ouderen uit de stad;

-  Bejaarden uitnodigen uit de 12 
Europese hoofdsteden.

Vrijwel alle aanwezigen bij de eerste 
bijeenkomst waren bereid, op een of 
andere wijze mee te werken.

Wijkpost voor O uderen

1993: Het Europees Jaar 
van de Ouderen

risch Museum, w ouw , Seniorenzo- 
merschool. Stichting Nieuwe Kerk en 
Stichting Wijzer.

O nder twee m otto’s wil de ANBO het 
ouderenjaar onder de aandacht bren-
gen: ouder worden is waardevol en 
solidariteit tussen de generaties. Men 
wil pogen de rol en betekenis van de 
ouderen voor en in de gehele Amster-

H et bestuur van het ANBO Gewest 
Amsterdam heeft het initiatief geno- 
men om te komen tot een platform 
van organisaties, dat een grootse vie- 
ring van het Europees Jaar van de 
O uderen gaat voorbereiden.
Voor een eerste bijeenkomst werden 
o.a. uitgenodigd de Gemeente Am- 
sterdam, Seniorenraad, Gilde, COS- 
BO, COB, KBO, Amsterdams Histo-

En: laat niet iedereen weten via een 
briefje op de deur of op het raam dat 
u een dagje weg bent.

Kortom: maak het inbrekers zo moei- 
lijk mogelijk!
Er zijn nog veel meer tips. In de 
volgende buurtkrant zult u hier meer 
over lezen. Ook wordt er een folder 
gemaakt over veiligheid in en om de 
woning.

Simone Feiken
G oördinatieprojekt Ouderenzorg 
Wijkpost voor O uderen W esterpark 
Telefoon 6829694

Tips voor veiligheid in huis

Hoe maakt u het 
inbrekers la s t ig

om de radio of TV zachtjes aan te 
laten staan wanneer u weggaat. Doe 
’s-avonds uw gordijnen dicht, zodat 
niet iedereen kan zien wat u in huis 
heeft staan of dat u alléén thuis bent.

De kans om slachtoffer te worden van 
inbraak kan verkleind worden door 
een aantal tips op te volgen.

1. Zorg in de eerste plaats dat de 
deuren en ramen altijd goed afgeslo- 
ten zijn, ook als u maar even weg- 
gaat.

2. Laat nooit zomaar onbekenden toe 
in uw woning. Vertrouw niet iedereen 
die aan de deur komt. Als u niemand 
verwacht, doe dan niet meteen open. 
Laat mensen van officiële, instanties 
zich legitimeren.

Vaak wordt gebruik gemaakt van 
smoesjes om bij mensen binnen te 
komen. Bijvoorbeeld het vragen om 
een glaasje water of om een dokter op 
te bellen, omdat men zich niet zo 
lekker voelt. Eenm aal binnen is de 
kans op diefstal groot. Vertrouw 
daarom niet zomaar iemand.

3. Zorg dat uw woning er bewoond 
uitziet als u niet thuis bent. Laat als u 
’s-avonds weggaat het licht branden. 
W anneer u een tijdschakelaar heeft, 
laat die dan op verschillende tijden in 
werking treden. H et is ook heel goed

De Bogt/Westerbeer

Programma maart
Voor informatie kunt u van maandag t/m donderdag bellen naar 
nummer 6861131. Vragen naar Rob Tiebout.

O ptreden van De Zaanse Vijf.
14.00-16.00 uur. Entree /  3,50.

Ouderenbingo. 14.00-16.00.

Circusoptreden met de Show Expresse van 
Ron Ronell & Company.
20.00-22.00 uur. Entree /  3,50.

Kerkdienst. 10.30 uur.

Cabaret؛؟roep De Schakel met Amsterdamse liedjes. 
14.W-16.00 uur. E n tr e e /  3,50.

C g leu rso p tre d e n  van De D؛aboIiques.
20.00-22.00 uur. Entree /  3,50.

Zondag 28 februari

Woensdag 10 maart 

D onderdag 11 maart

Woensdag 17 maart 

Zondag 21 m aart

D onderdag 25 maart

Vaste week-aktiviteiten

Soos en Bar. 14.00 uur.

Gymnastiek. 9.45 uur in de grote zaal. 
Club-biljarten. 13.30-16.00 uur.

Koor van 10.00 tot 11.15 uur.
Club-biljarten van 13.30 tot 16.00 uur.

Gymnastiek. 9.45 en 10.30 uur in de grote zaal. 
Radio Ramona. 14.00-16.00 uur.
Open Bar. 15.00-17.00 uur.

Klaverjassen. 14.00 uur.
(behalve 28 februari en 21 maart).

Maandag

Dinsdag

D onderdag

Vrijdag

Zondag

Seniorenraad ste lt 
prioriteiten 1993 vast
Voor de Amsterdamse Seniorenraad wordt 1993 een druk jaar. 
Amsterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende reorgani- 
satie van de ouderenzorg. Ook op andere terreinen waarover de 
Raad het Gemeentebestuur adviseert is veel in beweging.

ducatie en g ^ d ic a p te n v o o rz ie n in -

De seniorenraad bestaat uit 18 leden 
met een geiddelde leeftijd van bijna 
70 jaar. De helft van de leden komt 
uit de gelederen van ouderenbonden. 
D e overige leden zijn via de media 
geworven.

Vijf nieuwe leden zijn tot de raad 
toegetreden: De heer Adams, oud- 
medewerker van het GVB, en de 
heer Jagtman, ^kom stig uit de Ka- 
tholieke Bond van O uderen, zullen 
de commissie Verkeer en Vervoer 
versterken. Met het terrein van de 
Oudereneducatie gaan zich bezig 
houden de heer Gans, oud- 
hoogleraar bedrijfseconomie en nu 
sociaal gerontoloog, en mevrouw 
Huiskes, arts. De heer De Smet van 
de Algemene Bond voor O uderen 
tenslotte zal zijn kennis van de volks- 
huisvesting inbrengen in de Commis- 
sie Zelfstandige Huisvesting van de 
Raad.

De sociale woningbouw dreigt onbe- 
tealhaar te worden voor ouderen met 
een minimuminkomen, de toewij- 
zingsregels van herhuisvesting zijn 
volgens de Raad dringend aan moder- 
nisering toe en dienen meer te wor- 
den toegespitst op ouderen.
Ook naar de oudereneducatie - die 
langzamerhand bijna geheel is wegbe- 
zuinigd - zal de aandacht uitgaan. 
Tenslotte vindt op het gebied van de 
g^nd icap tenvoorz ien ingen  een te -  
langrijke ontwikkeling plaats. Een 
aantal voorzieningen wordt samenge- 
bracht in de W et Voorzieningen Ge- 
handicapten en gedecentraliseerd 
naar de gemeenten. De oude regelin- 
gen golden slechts voor mensen bene- 
den 65 jaar. In de nieuwe situatie 
hebben ook ouderen rechten op voor- 
zieningen..
In zijn nieuwjaarsvergadering heeft 
de Raad zich er voor uitgesproken 
prioriteit te leggen bij de samenhang 
in het beleid ten aanzien van wonen 
en zorg, woningtoewijzing, ouderene-
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Donderdag: Klaverjasclub
20.00. /  3,50 per maand.
Leiding: R. Ravesteijn.

Vrijdag: Tafeltennisclub
20.00-21.00. Dames.
Leden /  2,-. niet-leden /  3,50. 
Leiding: A. Brandsma, N. Rosier.

Vrijdag: Tafeltennis-Biljart- 
Nintendoclub.
21.00-22.30.
Leden /  2,-. n i^-leden /  3,50. 
Leiding: A. Brandsma, N. Rosier.

Zaterdag 27 februari:
Grote Bingo met mooie prijzen.
Hoofdprijs: waardebon van /  250. 
Aanvang: 20.00 uur.
Leiding: c . van Gooi, w. Ronday.

De Zuiderspeeltuin
6232000 in 14, telefoon،؛Baren،szpl

Ook in 1993 staan de kinderen- en volwassenklubs weer bol van 
aktiviteiten. Wilt ٧ ons steunen, dan 1؛اااال  u lid worden voor 
ƒ 125,- per jaar. Wij hopen dat u vaak onze club-aktiviteiten 
komt bezoeken. Tot ziens.

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

Woensdag: Naailes
9.30-11.30. /  25,- per maand. 
Leiding: s. Beydorff.

Bibliotheek Nova Zembla 
biedt expositieruim te

rijententoonstelling te zien van Piero 
FarriS; door de gehele biblioteek.

H eeft u als buurtbewoner belangwek- 
kende verzamelingen, bord^urwer- 
ken, schilderijen enz.? Kom dan eens 
praten om samen te bezien of het 
wellieht in de bibliotheek geëxpo- 
seerd kan worden.

In de bibliotheek zijn regelmatig ex- 
posities te zien. Soms door de biblio- 
theek zelf gemaakt zijn over bepaalde 
them a’s, maar er zijn ook vaak foto- 
tentoonstellingen te zien, zoals nu: 
Kleurenwijk Spaarndammerbuurt van 
John Muller en M arokko  van Karim 
Yousfi.
Vanaf 6 februari is een grote sehilde-

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

Dinsdag: Damelub
18.45-20.15. jeugd, ƒ0 ,50 .
Leiding: j .  Hondeman.

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

Zondag 28 februari, 14 maart,
28 maart: Kinderbingo
14.00-16.00. 3-14 jaar.
Leiding: j .  Versteegh en N. Rosier.

Volwassenen
Maandag: Naailes
19.00-21.00. /  25,- per maand. 
Leiding: mevr. s. Beydorff.

Honderd 
banenpoolers 
aan de slag
Dinsdagmiddag 2 februari organiseer- 
de het Stadsdeel in het Stadsdeelkan- 
toor een feestelijke bijeenkomst voor 
banenpoolers en hun begeleiders, ter 
gelegenheid van het honderdste kon- 
trakt dat is afgesloten.

Op dit moment zijn 78 langdurig 
werklozen aan de slag via de banen- 
pool. Voor 28 plaatsen is men bezig 
een kontrakt op te maken. De ver- 
waehting is dat vóór de zomer deze 
plaatsen zijn ingevuld.

E r zijn geruchten dat de centrale stad 
dit voorjaar een stop zal afkondigen 
voor nieuwe b؛menpoolplaatsen. H et 
stadsdeel is het daar niet mee eens. 
De aanpak is succesvol en binnen het 
stadsdeel zijn er nog voldoende akti- 
viteiten waarvoor banenpoolers inge- 
zet zouden kunnen worden.

In het overleg met de gemeente zal 
het stadsdeel erop aandringen om 
met het creëren van b ^ e n ^ o lp la a t -  
sen door te gaan.

Nieuwe aanplant van bomen bij 
spooruitbreiding Westerpark

compensatie wordt nu het nieuwe 
groen geplant.
Met de aanplant is een bedrag van 
ongeveer tachtigduizend gulden ge- 
moeid. De NS nemen deze kosten 
voor hun rekening.
De werkzaamheden op dit gedeelte 
van het tracé zijn nu zo goed als 
afgerond.

Op donderdag 28 januari is het stads- 
deel W esterpark begonnen met het 
planten van 96 nieuwe bomen en een 
groot aantal struiken naast het spoor- 
wegtracé dat langs het W esterpark 
loopt.
Vorig jaar hebben zo’n 250 bomen en 
struiken moeten wijken voor de uit- 
breiding van vier naar zes sporen. Als

TURFSCHIP
Aktiel^mitee Zeeheldenbuurt (AKZ)
‘t Turfschip, Roggeveenstraat 12, telefo©n 638 06 68. spreekuur: 
dinsdag 12 , ٧٧٢ t t.ه � م.م e en 4e maandag 20.00-21.00 ٧٧٢.z

K

Ontwikkelingen in <le 
Zeeheldenbuurt
Het AKZ wil u graag op de hoogte houden van nieuwe 
ontwikkelingen in uw buurt. In het hiernavolgende wordt u 
^،nformeerd over een aantal verwaehte gebeurtenissen en 
aktiviteiten in de komende weken en maanden.

Pasar aan de 
Westerdoksd^k

het antiparkeerplan en fietspaden- 
plan rond de W esterdoksdijk voor de 
uitheemse markt wordt toch uitge- 
voerd, zij het in wat afgeslankte 
vorm. De opening van de ?assar is 
uitgesteld tot half september.

Herprofilering 
Van Diemenstraat
De herprofilering is aangenomen. 
H et geld is beschikbaar. Op 8 
februari was hierover een vergadering 
in het Turfschip, met buurtgenoten. 
Dienst Ruimtelijke Ordening en 
A K Z, waarover bericht in de 
volgende buurtkrant.

Complex Bokkinghangen

H et komende jaar zal er de nodige 
voortgang zijn in de aanpak van dit 
complex (B an tszstraat/B okk ing- 
h g en /Z o u tk ee tsg rac h t). E r wordt 
hierover regelmatig vergaderd. Wij 
zullen u op de hoogte houden, en 
dringen er bij u op aan deze avonden 
bij te wonen en uw zegje te doen over 
de vele dingen die er spelen, zoals: is 
er behoefte aan een buurtconcierge?

Speelplaats voor Het Roer

Over de voorlopige planning van een 
speelplaats voor het Roer in de Rog- 
geveenstraat is er nauw overleg tus- 
sen stadsdeel, school, buurt en AKZ. 
Omstreeks m aart wordt u opgeroe- 
pen om u daarover uit te spreken.

De Zennebleem
٢٠٠٢ meer informatie of inschr^vingen: 
w ykpost voor Ouderen, telefoon 6829694.

Bustochten op 11 en 26 maart
Puzzel-bustoeht door Noord-Holland 
Donderdag 11 maart, 13.15-18.00 uur 
Vertrek van Verzorgingshuis ’Nieuw Vr^enburgh’, 
Post]esweg 125

chauffeur de uitslag van de puzzel- 
tocht bekend
Om 16.30 vervolgen we de rit via 
Blokker, Schellinkhout, H oorn, 
Schardam, Oosthuizen en ? ٧٢- 
merend. Om 18.00 uur zijn we in 
Amsterdam terug.

Uw bijdrage is ƒ 30,- per persoon.

Vóór de rit worden vragenformulie- 
ren met vragen over wat u ziet, wat u 
weet en wat de chauffeur vertelt.
We rijden naar Graft en Groot- 
Schermer door kleine plaatsjes als 
Ursem, Rustenburg en Wognum. Om 
15.15 uur is er een koffie-stop met 
gebak bij het ,W apen van Nibbix- 
woud’. Tijdens deze pauze maakt de

^ddag-bustoeht door Het Gooi
Vr^dag 26 maart, 13.00-17.30 uur
Vertrek van Verzorgingshuis ’Nieuw *،redenburgh’,
?ostjesweg 125

ven, Soest, Baarn, Blaricum, Huizen 
en Bussum. Om 18.00 uur zijn we in 
Amsterdam terug.

Uw bi,jdrage ؛s ƒ 30,- per persoon.

Via W eesp, Bussum, Hilversum, La- 
ge Vuursche gaat de tocht naar Maar- 
tensdijk. In ’Dé M auritshoeve’, is er 
om 14.45 uur een stop met koffie en 
gebak. We gaan verder door Biltho-

Boottochten van 16 tot 21 april
In april z^n er vaardagen met de ’Geulvallei’ van Reder^ 
Stiphout uit Maastricht: vrij'dag 16, zaterdag 17, maandag 19, 
dinsdag 20 en woensdag 21 april.

Uw bijdrage is ƒ 40,- per persoon (inclusief vervoer van en naar 
huis).

Het voordeel van een boottocht is dat 
ook ernstig zieke en ' 
mensen deel kunnen nemen. £ ٢ zijn 
aangepaste toiletten, er is plaats voor 
ca. 30 rolstoelen, en er kunnen bed- 
den geplaatst worden om te rusten.

Tijdens het varen heeft u geen last 
van schommelen, stoten of hobbelen 
zoals in een bus (van belang bij 
pijnklachten).

De laatste dag - 21 april - is gereser- 
veerd voor mensen met een geestelij- 
ke handicap. Aan deze vaardag ne- 
men vooral dem enterende ouderen 
en zwak begaafde gasten deel.

u wordt om half negen van huis 
gehaald en naar de aanlegplaats ge- 
bracht.
Om tien uur vertrekt de boot richting 
Aalsmeer, u zit dan gezellig aan de 
koffie (met iets erbij) en geniet van 
het uitzicht en de toelichting van onze 
kapitein Tjeu Buschgens.
Rond 11.00 uur is er een drankje naar 
keuze. Tegen 12.00 zijn we bij de 
Kagerplassen, met de prachtige villa’s 
langs de inhammen. Na de lunch, op 
de terugweg, wordt een gezellige bin- 
go gespeeld (voor maar /  1,- per

Om ongeveer 17.00 uur meren wë af 
aan in het Amsterdamse Bos en 
wordt u weer thuisgebracht.



s
Jeugdtheater
Dinsdag ة t/m zaterdag 7 maart: 
Amsterdam danst voor de jeugd

zo 14 (prem ière), 15.00, zaal

?٢ ٧ ١ ٨ ١  Theater met 
’Een Berg van Verhalen’

Op het tropisehe eiland Mee woont 
het H eertje van Mee. V erder woont 
er niemand. H et H eertje Van Mee 
draagt altijd een hoed en vertelt 
verhalen. Zoals dat over de keizer die 
een draak wil om de eenzaamheid te 
verdrijven. Wel eens van Wauwausa- 
luki gehoord: het monster van de 
zee? Nee, kom dan naar Mee.
Spel en tekst: Wijnand Stomp. 
V an a f5 jaa r.

Bewegingstheater Corpus 
met ’Een ander oog’

Een zebramerrie brengt haar jong ter 
wereld. H et groeit snel, maar kan niet 
zonder zijn moeder. W anneer de 
twee worden aangevallen door een 
luipaard, blijkt hoe belangrijk de 
band is. Samen weten ze te ontsnap- 
pen. M aar ook de mens is een bedrei- 
ging voor de zebra’s...
Regie: Sjoerd Swibbettus.
Dans, choreografie: Marley Eltz, 
Roeland Ikelaar, Vincent Michels 
V an af6 jaa r.

Arena speelt „zwervers”. Foto Maarten Brinkgreve

Jeugdtheater Werkplaats 
Alkmaar met ’1,2,3 en 4’

Een vrolijke voorstelling over wakker 
worden, hoe snel krijg je je ouders uit 
bed, wie is de familie Jacqueline, 
woorden die niet zijn wat ze zijn, wat 
ligt er op je bord, waar is pappa, waar 
is mamma, hoe krijg je je vader weer 
in bed nadat hij eruit gevallen is? 
Regie: Frances Sanders, Silvia And- 
rmga.
Spel: Dorus de Jongh, Jacqueline 
Beck, M arjan Geveling, Jobst 
Schnibbe.
Vanaf4jaar-

zo 21, 15.15, zolder

Gérard Pillen met ’Emmers’

Een jongen die zich steeds vuiler 
wast. Een aankleedpartij die niet wil 
vlotten. Een kleine prinses die de pot 
op kan. Twaalf emmers, dertien on- 
gelukken.
Regie: Godfried Beumers.
Spel en idee: G érard Pillen. 
Vanaf2jaar.

zo 28, 15.00, zaal

Gérard Pillen met 
,Waarom?’

Een j©ngen en een meisje ontmoeten 
elkaar. Voor hem zit de wereld niet 
vanzelfsprekend in elkaar. Hij keert 
haar binnenstebuiten en zet haar let- 
terlijk op zijn kop. H aar instrument is 
er gewoon. D oor de verschillen in 
karakter en belangstelling ontstaat 
aarzelend een '
Regie: Arie Peterse.
Spel en idee: Gérard Pillen.
Fagot en spel: Dymphna van Doore- 
maal of Marisa Busker.
V an a f4 jaa r.

WO 3, 15.00, foyer

Danstheater Arena met 
’Zwervers’

Een meisje loopt van huis en sluit zich 
aan bij een groep kinderen, die net 
als zij op zoek zijn naar een ander 
bestaan. Samen halen ze de hele dag 
kattekwaad uit. Toch ©ntdekt het 
meisje dat ze de dingen die ze thuis 
heeft meegemaakt, altijd met zich 
meedraagt.

Choreografie: ^ ؛٥١  van der Boon. 
Regie-adviezen: Liesbeth Colthof. 
Dans: Niki Constantinidis, Daniëlle 
Dietz, Mare Goosen, M argreet Luit- 
wieler, Aliee Poll, Michael Schulz, 
Annemarie de Ruiter.
V an a f6 jaa r.

z o ? , 15.00, zaal

□anspasta met 
’Wilde Haren’

Wilde haren staan weerbarstig recht- 
op en doen waar ze zelf zin in hebben. 
Z o’n haar kan binnen in je zelf zitten, 
waardoor je een onbedwingbaar ge- 
voel krijgt. Je danst, maakt herrie, of 
gaat in een hoekje zitten. Je wilt alles 
wat niet kan of mag. Even de föhn op 
de hoogste stand zetten. D an kun je 
eindelijk doen waar je over droomt.

Choreografe Ingrid Dalm eijer en 
danseres Monica Lundström geven 
van 13.30 tot 14.15 uur een workshop 
voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. Na 
de workshop is er een presentatie. 
Choreografie: Ingrid Dalmeijer. 
Dans: Jaequeline Bongers, Benny 
Lindelauf, Moniea Lundström, Mir- 
jam Scheepers.
Vanaf 6 jaar.

POL
Programma maart 1993

Nova Zembla put uit de traditie van 
vaudeville, volkstoneel en variété. 
Ook voor de vormgeving wordt terug- 
gegrepen op het oude theater. E r 
wordt gewerkt met een tweezijdig 
coulissendecor en beschilderd achter- 
doek, door welke combinatie per- 
spectief wordt gesuggereerd.
Regie: Bert Vos.
Spel: Timon Moll, Bert Vos, Karin 
Oerlemans, Julia van Rooyen.

vr 26, za 27, 20.30, zaal

Ensemble Nung del Fuego 
met ’Pueblo Errante’, 
Jiddische, Ladino en 
Spaanse muziek en dans

Een rijk geschakeerd programma met 
Jiddische, Ladino en Spaanse liede- 
ren in eigen bewerking, met respect 
voor de stijl van de traditionele arran- 
gementen. Door liederen van o.a. 
Lorca te arrangeren, bepaalt de groep 
zijn eigen muzikale ontwikkeling. 
H et ensemble is al enige jaren actief 
in zowel binnen- als buitenland, mede 
dankzij het grens- en tijdloze karak- 
ter van de program m a’s.
Ada Nung (zang),
Jacques Schalekamp (gitaar),
G reetje den Ouden (accordeon), 
Mirjam de G orter (viool).

vr 26, za 27, 21.00, zolder

Ingeborg ،Jijt den Bogaard 
met ’Moemoe’ van 
Iwan Toergenjew

Toergenjew schreef dit stuk in 1854 
als een parabel. De hoofdpersoon, de 
doofstomme reus Gerasim, is een 
personificatie van het geknechte Rus- 
sische volk: een enorm potentieel aan 
kracht en begaafdheid, maar veroor- 
deeld tot slavernij. Hij onttrekt zich 
aan de willekeur van zijn meesteres, 
de oude dame die ” in het grijze huis 
met de witte zuilen woont” . De reus 
begint met zijn ontwikkeling, waar- 
door hij uiteindelijk een vrij mens 
wordt.
Regie: Karst Woudstra.
Spel: Ingeborg U ijt den Bogaard.

Ingeborg Uijt den Bogaard 
Foto Gaston H. Richter

den de hoofdpersonen geconfron- 
teerd met een verpletterende logica. 
In Het Lijden van Piotr Ohey vallen 
de hoofdpersoon en zijn gezin ten 
prooi aan de bemoeizuchtige ambte- 
narij als blijkt dat een tijger hun 
badkam er binnengeslopen is.
In Karei komen een oude man en zijn 
kleinzoon bij de oogarts voor een 
bril. Als opa de bril heeft, zal hij 
Karei kunnen doodschieten. M aar 
wie is Karei?
Regie: Manuel Straub, Çelil Toktok. 
Spel: H et Nieuw Hoofdstad Toneel.

vr 19, za 20, 20.30, zaal

Theatergroep Uit De Kust 
met drie eenakters van 
Samuel Beckett

Komen en Gaan is een spel van 
stiltes. Drie vrouwen- Ze weten iets 
van elkaar. Soms wordt er iets ge- 
zegd, vaker niets.
In Allen die Vallen haalt mevrouw 
Rooney haar man van het station. 
D an volgt een reeks onwaarschijnlij- 
ke gebeurtenissen, waarbij uiteinde- 
lijk niets meer te lachen valt.
Spel zonder Woorden draait om een 
man. Hij moet het toneel op, maar 
wil niet. Hij kent geen tekst, weet 
niet wat hij moet doen. Soms krijgt 
hij een rekwisiet, maar of dat echt iets 
helpt?
Regie: Jan W artena 
Spel: Agaath van Harselaar, Bettina 
Elferink, Wendy Seeleman؛ 
A nnemiek H artm an, Jos Boogaard, 
Alvino Sedoc, Hans van der Veen, 
Boudewijn A rentshorst, Adriaan van 
Rossem, Kees van der Mey, A da 
Fritschy, Ans Schrijber, Cobi den 
O uden; Jan W artena.

WO 24, do 25, 20.30, zaal

Toneelgroep Nova Zembla 
met ’Dé Klucht van 
de Molenaer’ 
van G.A. Bredero

Stadsvrouw Trijn Jans vraagt onder- 
dak bij het molenaarsechtpaar Slim- 
me Pietje en A eltje Melis. Ze wordt 
gastvrij onthaald. De molenaar kan 
zijn ogen en al snel ook zijn handen 
niet van Trijn Jans atftouden en stuurt 
aan op een nachtelijke ontmoeting.

do 25 t/m za 27 februari, 20.30, 
zondag 28 februari, 15.00, zaal

Nanook Nono met 
’Eén keer geslagen, 
nooit meer bewogen’ 
van Ger Beukenkamp

De m ahtsverhoudingen in het gezin 
Zijdeveld worden verstoord als zoon 
Charles zijn huwelijk met een apothe- 
kersweduwe aankondigt. H aar komst 
voert de spanningen naar een hoogte- 
punt. De confrontaties zijn pijnlijk. 
E r komen zoveel emoties los dat 
morele grenzen overschreden wor-

Regie: Peter Zuurveld.
Spel: F. Agasi, E. Loggers, R. Hee- 
ringa, H. Schaay, w. Stam, G. Kron- 
müller, M. Muntinga, Frommes.

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
M a a n ^  t/m vrijdag

13.00 uur-17.00 ٧٧٢

Toegangsprijzen
Z aa l/1 2 ,5 0 //10 ,-
Zo lder/10,-//7 ,50

Kindertheater
Kinderen / 5,- / dAP / 3,50 
tolwassenen / 7,50

do 4 t/m za 6, 20.30, zaal

Theatergroep Söntjeck 
met ’□e Emigranten’ 
van s. Mrozek

Een economische en een politieke 
vluchteling bewonen samen een kei- 
derruimte. Ze delen bijna alles, maar 
hebben beiden een groot geheim, o p  
oudejaarsavond worden ze dronken 
en vertellen elkaar over heimwee, 
idealen, fantasieën en problemen. 
D at leidt tot dramatische, maar ook 
komische scènes met een verrassende 
en letterlijke ontknopirig. 
Machtsverhoudingen en ballingschap 
zijn centrale them a’s bij de de Poolse 
schrijver Mrozek. Kenmerkend zijn 
de spitse dialogen.
Regie: Wim Meuwissen.
Spel: W alther van den Heuvel, Dick 
van der Pijl.

do 11 t/m za 13, 20.30, zaal

Het Nieuw Hoofdstad Toneel 
speelt ’Het Lijden van 
Piotr Ghey’ en ’Kare■’, twee 
eenakters van s. Mrozek

H et centrale thema in deze twee 
eenakters is het ongelijk van de ratio- 
nele redenering. Telkens weer wor



Buurthuis Verzet
Hembrugstraat 156, telefoon 6840124

Volwassenen

Kleutermiddag
Iedere week een ander programma, 
iedere week komt uw kleuter met iets 
anders thuis. Liedjes zingen, krings- 
pelletjes, knutselen, koken, sport en 
toneelspelen.
Donderdag 15.15-16.45. 7-12 jaar.
50 eent per keer.
Voetbalclub
Verzet. Naast de nederlandse coach 
hebben we nu een echte engelse 
coach om de zaalvoetballers te trai- 
nen.
Vrijdag 15.15-16.45. 10-14 jaar.
50 cent per keer.
Kookclub

Lekkere dingen klaarmaken en ope- 
ten! Je eigen recepten zijn ook van 
harte welkom.
Vrijdag 15.15-16.45. ?-9 jaar. 
ƒ 5,00 voor 5 keer.

Donderdag 11 maart

Informatie zal worden gegeven over 
aktiviteiten en voorzieningen voor 
ouderen in de buurt: dagaktiviteiten 
in de Bogt/W esterbeer, aktiviteiten in 
buurthuizen en bij clubs, de Buurt- 
bus, enz.

Donderdag 25 maart
Aandacht wordt gegeven aan andere 
woonvormen voor ouderen, zoals 
aanleunwoningen en woongroep. In- 
formatie wordt gegeven over finan- 
ciële vergoedingen bij woningaanpas- 
sing en  verhuizen.

Voor meer informatie en aanmelding: 
Jenny Tsai of ?e te r Buma. u kunt 
zich bij hen ook opgeven voor ver- 
voer per buurtbus naar de informatie- 
middagen.

Instuif
Gevarieerd programma. M eerdere 
aktiviteiten tegelijk: knutselen, spor- 
ten, koken, toneelspelen en muziek 
maken.
Woensdag 14.00-15.30. 4-12 jaar.
50 cent per keer.

Stijldansen voor beginners
Met een dansleraar van Dansschool 
Ponne. Aan het einde van de cursus 
afdansen voor een bronzen medaille! 
Woensdag 16.00-17.00. 7-12 jaar.
/  20,00 voor 5 lessen.

striptekenen
Wil je misschien wel een beroemd 
striptekenaar worden?
Donderdag 15.30-16.45. 7-9 jaar.
/  10,00 voor 10 keer.

Als je ouder wordt gaat niet alles 
m eer zo gemakkelijk als vroeger. 
Toch willen ouderen graag zelfstandig 
blijven wonen. E r zijn in onze buurt 
verschillende voorzieningen die oude- 
ren hierbij ondersteunen. Buurthuis 
Verzet organiseert in februari/maart 
drie informatiemiddagen voor oude- 
ren over deze voorzieningen. De bij- 
eenkomsten staan los van elkaar, u  
kunt dus naar keuze één of meerdere 
bijeenkom sten bezoeken.
Tijd: 13.30-15.45 uur.
Entree gratis, inelusi^ koffie/thee. 

Donderdag 25 februari 
Gp deze eerste middag zal gesproken 
worden over organisaties die u kun- 
nen helpen in huis. Wat ^oet bijvoor- 
beeld de gezinshulp en wat doet de 
buurtconciërge.

Vakantieweek voor ouderen: 
nog enkele plaatsen

De jaarlijkse vakantieweek voor OU- 

deren vanaf 55 jaar wordt gehoud- 
en van 19 t/m 26 juni in Appelscha 
(Friesland).
Kosten /  525,- tot /  565,-. Inbegre- 
pen o.a. annuleringsverzekering, vol- 
pension, dag- en middagtochten, bin- 
go, dia-avond, zwembad en vele an- 
dere faciliteiten en uitstapjes. £ ٢ zijn 
nog enkele één- en tweepersoons 
kamers.

Klaverjasvereniging 
٨? Schroef

De Schroef, één van de oudste kla- 
verjasclubs in de spaarndam m er- 
buurt, zoekt nieuwe leden. Iedere 
donderdagavond wordt er serieus kla- 
verjas gespeeld. We houden niet van 
fanatieke mensen, maar wel van ge- 
zelligheid. Wij zoeken nieuwe leden 
vanaf ongeveer 40 jaar.
Wilt u een keer op proef meedoen, 
bel ons dan op donderdagavond 
(6840124) of kom langs in Buurthuis 
Verzet.

Kinderen
Informatie en inschrijving voor kin- 
deraktiviteiten bij Wies Koster.

Show>dans (jongens en meisjes)
Met een lerares dansexpressie een 
kleine voorstelling instuderen en op- 
voeren voor een echt publiek!. 
Dinsdag 16.30-17.30. 10-12 jaar.
/  25,00 voor 10 lessen.

Mode voor meiden
Leer met een naaimachine je eigen 
voojjaarsgarderobe te maken. Geef 
je snel op.
Dinsdag 16.00-17.00. 10-14 jaar.
/  25,00 voor 10 lessen.

Stijldansen voor beginners
Inschrijving bij voorkeur per tweetal. 
W anneer bijvoorbeeld twee vrouwen 
zich inschrijven moet één van de twee 
bereid zijn de mannelijke dansrol op 
zich te nemen.

Woensdag 21.15-22.30 uur.
Start op woensdagavond 3 maart.
/  75,00 voor 10 lessen.

Naaicursus door Rina Verhoeve
Woensdag 9.30-11.30.
/2 5 , -  per maand.
Inschrijven iedere dag vanaf 8.30 uur.

Informatie en inschrijving voor vol- 
wass؛n n -a k tiv ite ite n  bij Peter Bu- 
ma.

Studiekring zoekt nog deelnemers

£ en  groep mannen en vrouwen, die 
verschillende onderwerpen bespre- 
ken en uitdiepen. Soms wordt een 
spreker uitgenodigd of een excursie 
ondernomen.
£én  maal per twee weken: 
donderdag 9.30-11.30.
/  2,50 per keer.
De eerste keer gratis.

Zelfstandig blijven wonen 
wanneer je ouder wordt

Jongerencentrum Domela
Hembrugstraat 156, telefoon 6826429

Gitaarles

£ ٢ zijn nog enige plaatsen open! 
Donderdagavond 20.00-22.00. 
ƒ 50,- voor 10 lessen.

Nederlandse les voor beginners

V oor jongeren van 16-28 jaar (m/v).

W oensdagavond 19.00-20.30. 
Vrijdagmiddag 13.30-15.00.
/  10,- per maand.

Werkgroep Jongeren tegen 
Racisme Westerpark

werkgroep opgericht! om aktiviteiten 
tegen racisme en fascisme te organise- 
ren: informatie-avonden, muziekfes- 
tivals, spandoeken maken, demon- 
streren, enz. Sluit je aan!

Projekt fotograferen

Leer fotograferen en je eigen foto’s 
ontwikkelen.

Dinsdagavond 20.00-21.30. 
ƒ 50,- voor 12 lessen.

Huiswerkbegeleiding

Maandagavond meideninloop

Meiden van 14 jaar of ouder kunnen 
op de maandagavond van 18.00 tot
21.00 terecht in Domela. De toegang 
is gratis.
A chter de naairiiacftiftë kruipèn, 
swingen op meegenomen muziek, sa- 
men ’G oede Tijden, Slechte Tijden’ 
kijken. M aar ook gewoon een kopje 
thee drinken, lekker kletsen of een 
spelletje spelen. £ lke eerste maandag 
van de maand is er video. En er kan 
nog veel meer.

Vrijdag is aerobic time

O nder leiding van Yvonne van Be- 
weegstudio ’93 ben je een uur lang 
intensief bezig op moderne muziek. 
£ ٢ wordt gelet op je houding, buik, 
billen, borst en benen. En ook wordt 
er aan je konditie gewerkt.
Vrijdag 17.00-18.00 uur: 
meiden van 14 tot 18 jaar.
Vrijdag 18.30-19.30 uur: 
jonge vrouwen van 19 tot 25 jaar.
/  30,- voor 10 lessen.
Informatie bij Manon.

Alle jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
die het voortgezet onderwijs volgen 
kunnen op dinsdag- en donderdag- 
middag van half vier tot zes uur naar 
de huiswerkgroep komen om hun 
huiswerk te maken. Ook leerlingen, 
die geen huiswerk hebben en extra 
aandacht voor een vak kunnen ge- 
bruiken, zijn van harte welkom.
De huiswerkgroep staat onder bege- 
leiding van Ans Rodenburg.
Met iedere leerling wordt een huis- 
werkplan voor de middag gemaakt, 
het huiswerk wordt nagekeken en de 
proefwerken overhoord. Stagiair(e)s 
van de lerarenopleidingen helpen de 
leerlingen met vragen over wiskunde, 
economie, talen, enz.
We drinken tussendoor thee met el- 
kaar en nemen dan even de tijd voor 
verhalen over school en andere din- 
gen.

H et is mogelijk de huiswerkgroep één 
of twee keer per week te bezoeken. 
De kosten zijn /  5,- per maand.
Voor informatie is het mogelijk langs 
te komen op dinsdag- en donderdag- 
middag na één uur. Ook telefonisch 
verstrekken we informatie.

Domela doet jongerenonderzoek
(10%) en verschillende cursussen 
(10 م/م)م  D at betekent dat één op de 
drie meisjes geïnteresseerd is in de 
meidenaktiviteiten.
Opvallend is dat 9 0  -van de respon ام
denten belangstelling heeft voor de 
pas begonnen anti-racisme werk- 
groep.
Op de vraag wat de jongeren nog 
missen in het aktiviteitenpakket kwa- 
men de volgende suggesties: excur- 
sies, samen muziek maken en (bui- 
tenlandse) feesten.

Domela wil in een volgend onderzoek 
meer nadruk leggen op problemen 
van jongeren rond huisvesting, werk- 
loosheid en discriminatie.

Voor meer informatie:
Manon van de ?aevert. Jan Harinck

nen: ’saai’, ’crimineel’ en ’veel werk- 
loosheid’.

Volgens het onderzoek komt onge- 
veer de helft van de jongeren (af en 
toe) in een buurthuis of jongerencen- 

trum.

Veel jongeren (61%) zijn bekend met 
Domela. 38% heeft al eens te deelge- 
nomen aan aktiviteiten van het cen-. 
trum. Vooral de sportaktiviteiten en 
soosavonden zijn populair en worden 
goed bezocht.

H et merendeel (73%) heeft belang- 
stelling voor reeds bestaande aktivi- 
teiten. De ^ o r t^ t iv i te i te n  scoren 
daarbij heel hoog: 52% is hierin 
geï'nteresseerd. Ook tonen de onder- 
vraagden belangstelling voor soos- 
avonden (10%), meidenaktiviteiten

Jongerencentrum Domela heeft een 
oriënterend onderzoek gedaan naar- 
vrijetijdsbesteding van jongeren, met 
o.a. als doel een beter beeld te 
krijgen van de aktiviteiten die jonge- 
ren tussen de 15 en 27 jaar uit de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
willen verrichten in een jongerencen- 
trum.

Uit het onderzoeksrapport komt het 
volgende naar voren.
77% vindt het plezierig of zeer plezie- 
rig om in deze buurt te wonen. 
Slechts 7% vindt de buurt (heel) 
onplezierig.
Als positieve punten van deze buurt 
worden genoemd: ,gezellig’, ’veel an- 
dere kinderen’ en ’dicht bij het cen- 
trum ’. De jongeren die de buurt 
negatief beoordelen geven als rede-
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A D V E R T E N T I E

"ENTREE"BREDIUSBAD VERBETERD

De rijweg en het trotto ir op de Spaarndammerdijk ter hoogt van de het 
Brediusbadhebben een grondige opknapbeurtondergaan. De bestrating 

van deparkeerstrookis vernieuwden rondom bomenzijn ventilatietegels 
gelegd. Vooral het verniewde voetpad is een verbetering. Kent u nog 
plaatsen waar de rijbaan o f het trotto ir stuk is?
Bel de klachtenlijn 5810 ص و .

Oproep bewoners Stadsdeel Westerpark

HEEFT ٧  TIPS VOOR MEER 
CULTUUR IN 

WESTERPARK?
Draagtudekunstencultuurinuweigen buurt een warm harttoe?Vindt 
٧  dat het stadsdeel op dit gebied wat tekort komt en/of heeft ٧  tips, 
ideeën of plannen om daar wat aan te doen?
Stuuruwsuggestie naarhet Stadsdeelkantoor! Het stadsdeelbestuur 
s؛ o o k v a n m e n i n g d a t k s t e n c u l t ^
wordtopdit moment gewerkt aandevoorbereidingvaneen beleidsnota. 
In deze nota zal het kunst en cuftuurbeleid ٧٥٠٢  de komende jaren 
centraal staan.
Vul uw idee in op de onderstaande bon. Ook meer uitgewerkte plannen 
zijn van harte welkom, u kunt suggesties kwijt tot uiterlijk 15 maart 
٦ 993. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretari- 
aat Welzijn, telefoon 5810 403

ل و , ik heb een idee ٧ ٠ ٠ ٢  meer cultuur in Westerpark nl.

Naam:  
Adres: 

te l: 

Opsturen voor 15 maart aan stadsdeel Westerpark, afd. Welzijn 

Antwoordnummer 10418, ٦ ٠ ٥ ٠  RA Amsterdam (geen postzegel nodig)

VERGADERING VAN □E STADSDEELRAAD
Dinsdag 9 maart 1993
stadsdeelkantoor, H'lemmerweg 8-10 
2Q-0Q uur (zaal open 19.45)

CGMMISSIE VERGADERINGEN 1993

Alg. Zaken/Sociale Verniewing/werk................................WO 24 feb
Financiën..............................................................................WO 3 mrt

Stadsdeelwerken/Verkeeren Milieu
Wonen/Economie............................................................... WO 17 mrt
Welzijn/Onderwijs................................................................ di 23 mrt

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, u deze 
dusbijwonen.Van20.00tot20.30uurishetvoorbewonersmogelijk 
ora de raad toe te spreken o f vragen te stellen. De stukken van de 
raadsvergaderingen liggen ter inzage in het stadsdeelkantoor 
Westerpark bij de afdeling Voorlichting, telefoon: 5810 300.

VAN NOORDTKADE & HOUTMANKADE: stadsdeel werkt aan ٠ ٠ ٨  herinrichtingsplan.

Dinsdag 19 januari ١ ١ . vond een bijeenkomst plaats waarin nieuwe bewoners rond de nieuwbouw  op het 
voormalige TU-terrein, hun mening konden geven over de herinrichting. Het stadsdeel presenteerde de 
bewonerseen aantal plannen, waarin groenvoorziening enparkeerpaatseninverschillendematevoorkwamen. 
Een groep bewoners had een eigen plan gemaaktmetextra parkeerplaatsen. De meerderheid ٧̂٨  de bewoners 
sprak zich uit voor dit eigen plan.

Het stadsdeel zal de plannen nu verder uitwerken. Naar verwachting zullen de plannen in maart/april in de 
adviescommissie Stadsdeelwerken besproken worden.

BEWONERS, POLITIE EN STADSDEEL
HOUDEN SAMEN INSPECTIERONDE
Wat zijn onveilige plekken in de buurt?En hoe kunje die plekken veiliger maken?Bewonersin het gebied tussen 
hetWesterpark, de Spaarndammerdijk en de Spaarndammerstraat hebben samen met de politie,het stadsdeel 
en het wijkopbouworgaan gekeken hoe ze deze problemen kunnen oplossen.

De chemocar stopt iedere derde zaterdag ٧^٨  de maand b ij u aan huis! 
Deze maand op 20 februari Verder kunt u elke woensdagmiddag uw 
chemisch afval kwijt b ij de halteplaatsen: Zoutkeetsplein (11.20- 12.00), 
Houtmankade (13.00 - 13.45) Spaarndammerstraat (13.40-14.15), $٠؛ ٠ - 
zaanstraat (14.20 - 15.00). Heeft u vragen over uw afval? Bel de 
Reinigingsdienst5810400

door alle meewerkende ins tan ties  

hard gewerkt, zodat we op 11 ja- 
nuari de bijeenkomsten naar ieders 
tevredenheid konden a fs lu ite n

Adoptiegebied te groot
Het stadsdeel vindt het goed en 
nuttig om samen met de bewoners 
regelmatig naar stukken van de 
buurt te kijken, om te zien wat er 
ontbreekt of welke problemen er 
zijn. In de toekomst wil het stads- 
deel hiermee doorgaan.
□e ervaring leert dat het verstandig 
is om de volgende keereenminder 

groot gebied te kiezen. Omdat het 
gebied groot was, waren de bewo- 
nersavonden en de schouw onover- 
zichtelijk en niet voor iedereen 
steeds even interessant, □aarom is 
het voor zowel de bewoners als de 
deelnemende partijen prettig als in 
de toekomst voor een kleiner en 
overzichtelijker gebied gekozen 
wordt (bijv. een plein met een paar 
straten).

Om dat te kunnen doen zijn er de 
afgelopen maanden een aantal 

avonden georganiseerd waar be- 
woners hun ideen, wensen en 
klachten over de buurt konden 
vertellen. Maar er werden niet 

alleen verhalen verteld, □e bewo- 
ners hebben samen met politie, 

hetGemeentelijkeEnergiebedrijf, 
het wijkopbouworgaan en het 
stadsdeel ookeen avondschouw 
in hun buurt gehouden. Op deze 
inspectieronde werd gekeken naar 
scheve paaltjes en ontbrekende 

^rkeermaatregelen.Verderwerd 
gekeken of zich in de buurt onvei- 
lige plekken bevonden door bij- 
voorbeeld het onbreken van 
goede verlichting.

klachten
□e opkomst op de laatste bijeen- 
komst op 11 januari was zeer 
groot, evenals de inbreng van de 
bewoners. Aan de lijst met klach- 
ten en wensen die door de eerste 
bijeenkomsten was ontstaan is

Wilt u meer nieuws wer 
uw buurt? 

Wilt u meer weten ٠ ٧ ٠ ٢  
het stadsdeel?

Lees de WESTERPARK-ariver- 
tentie in stadsblad de Echo. 

Om de twee weken op woens- 
dag op pagina 2

Beschikt uwer  
TELETEKST?

Op pagina 187 en 188 op het 
SALTQ-kanaal vindt ٧  nieuws 

en service-informatie van en 
over uw stadsdeel!

k v^chtensap؛ Waar koop" 
e§eldfles؛ " ?in een stat

Het antwoord op deze vraag en 
andere vragen over afval of her- 
gebruik v ind t u in de: Eerste 
Amsterdamse hergebruikersgids 

({editie West
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Naam ..............................................................

Adres ..............................................................

Telefoon ........................................................

Mijn oplossing voor het poepprobleem is:

Dit formulier afgeven bij Willy Snoeek, coördinator Suikerplein, of in 
de brievenbus van Stichting Beheer, beide Spaarndammerstraat 516.

Begroting 1993:
Moties van Groen Links

-  Extra gelden voor de afronding 
van de binnentuin in de Noord- 
oostpunt (in de Staatslieden- 
buurt).

-  Geld voor bewonersinitiatieven, 
zoals b.v. geveltuinen.

-  Extra geld voor het opheffen van 
fietsknelpunten in het stadsdeel.

-  Geld voor de aanleg van hekjes op 
het Zaanhof (wens van de bewo- 
ners).

En tenslotte nam het Dagelijks Be- 
stuur een motie van Groen Links over 
voor de aanschaf van lampjes in de 
(toen nog lege) kerstboom die voor 
het stadsdeelkantoor was opgesteld. 
De lampjes kwamen er snel. Nu 
hopen wij alleen nog op wat meer 
lampjes voor volgend jaar!

Henk Grool, fraktie-voorzitter 
Groen Links Westerpark

-  Landelijke Grganisatie Buro’s 
voor Rechtshulp

-  Landelijk Overleg Rechtswinkels
-  Landelijke Vereniging van Institu- 

ten voor Sociaal Raadslieden
Vanaf 26 januari 1993 worden gedu- 
rende een maand door deze organisa- 
ties folders verspreid en wordt aan 
clienten gevraagd als protest tegen de 
voorgesteld maatregelen een Verkla- 
ring van Recht te ondertekenen. De 
ondertekende verklaringen zullen aan 
de Tweede Kamer worden aangebo- 
den.

Vanaf 26 januari 1993 ontvangen 
clienten van het Buro voor Rechts- 
hulp in Amsterdam dp folder en 
wordt aan hun gevraagd een Verkla- 
ring van Recht te ondertekenen.
Met deze aktie wil het Buro voor 
Rechtshulp Amsterdam de rechtzoe- 
kenden informeren over de (be)drei- 
gende veranderingen en hen de kans 
bieden hun protest-stem te laten ho- 
ren.

Buro voor Rechtshulp,
Anneke de Koning/Peter van Hal, 
telefoon 6264477.

-  Verhoging van de anm oedigings- 
subsidie voor de muziekvereniging 
TAVENU ten behoeve van de 
werving van nieuwe leden.

-  Verbouwingssubsidie voor het on- 
derkomen van de kookgroep Filah 
van Kerk en Buurt.

-  Aandringen op de start van de 
verbouwing van een nieuw buurt- 
huis aan de Houtmankade ten 
behoeve van het jongerenwerk.

-  Start overleg over zondag- 
openstelling van de bibliotheek.

-  Extra subsidie voor de beide bi- 
bliotheken in dit stadsdeel ten 
behoeve van de aanschaf van boe-

-  Aankondiging van een Groen 
Links nota inzake de instelling van 
een Migrantenadviesraad.

-  Onderbrengen van het Buurthuis- 
Maatschappelijk Werk bij het Al- 
gemeen Maatschappelijk Werk.

de rechtshulp en dus tot het recht 
belemmerd worden. Daarmee wordt 
het wezen van de rechtsstaat aange- 
tast!

Het gevaar ontstaat dat de burgers 
het geloof in het recht en de democra- 
tie verliezen, zich van de samenleving 
afkeren en op zoek gaan naar andere 
manier om hun conflicten te beslech-

Dat is de vrees van de volgende 
landelijk organisaties:

— Vereniging voor Re£İ؛tshulp

-  Vereniging Sociale Advocatuur 
Nederland

De behandeling van de Begroting 
1993 voor het stadsdeel W esterpark 
vond in december plaats. Groen 
Links is tevreden over de behaalde 
resultaten.

H et aandeel van Groen Links is niet 
onaanzienlijk: de fraktie diende bij 
elkaar 16 moties in en zag nagenoeg 
alle voorstellen gehonoreerd, hetzij 
doordat deze voorstellen op voor- 
hand door het Dagelijks Bestuur wer- 
den overgenomen, hetzij doordat mo- 
ties bij stemming door een meerder- 
heid van de Stadsdeelraad werden 
overgenomen.

Hieronder volgt een kort overzicht 
van de belangrijkste voorstellen van 
Groen Links die werden overgeno- 
men:
-  Ook in 1993 wordt de manifestatie 

Kijk-op-de Wijk in ons stadsdeel 
georganiseerd.

Op dit moment wordt in de Tweede 
Kamer de Wet op de rechtsbijstand 
behandeld. De invoering van deze 
wet zal een enorme verhoging van de 
eigen bijdrage die de rechtzoekende 
aan zijn advocaat verschuldigd is, tot 
gevolg hebben. Tevens verdwijnen 
aftrekposten die voor de bepaling van 
de draagkracht van belang zijn. Bij de 
Buro’s voor Rechtshulp zal in de 
toekomst alleen nog een eenvoudig 
advies gratis zijn; voor verdergaande 
rechtshulp zal ook een eigen bijdrage 
betaald moeten worden.

Als gevolg van deze maatregelen zal 
de toegang van de rechtzoekende tot

Aktie tegen verhoging van de 
eigen bedrage bij rechtshulp

De weegschaal 
in de waagschaal

Adressen en spreekuren
Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeheldenbuurt
^aarndam m erstraat 143, telefoon 6829773.
Dagelijks 9.00-15.00.

I^o o ^ p ree k u u r: 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
^aarndam m erstraat 516, telefoon 6869487.
Spreekuur: maandag t/m vrijdag 11.00-13.00.

Beheergroep Suikerplein
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.

Bewonersbijeenkomst over 
de woonomgeving aan de 
Van Noordtkade/Houtmankade

Het moet duidelijk zijn dat we stads- 
deelbewoners en buurtbewoners zijn 
die zich willen inzetten voor de ont- 
wikkeling en verbetering van straat, 
buurt en wijk in de spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt.
Het is bekend dat de invalshoeken 
van deelraad en buurtbewoners wel 
eens verschillen, maar in de praktijk 
ligt de échte kennis vaak bij de 
buurtbewoners, omdat zij het meest 
zijn betrokken bij de direkte woon- 
omgeving.
Moge dit alles leiden tot een vrucht- 
bare samenwerking.

Jan Eerdhuijzen
Van Noordtkade 82A, 6842704.

Tijdens de vergadering over de in- 
richting van de woonomgeving Hout- 
mankade/Van Noordtkade, 19 janua- 
ri jl. in het Sadsdeelgebouw, kwam 
duidelijk naar voren wat de bewoners 
willen. Namelijk zo snel mogelijk 
trottoirs en rijweg aanpakken, zodat 
we eindelijk afkomen van de modde- 
rige inloop, waar we al maanden mee
zitten-

Verder willen de bewoners voldoende 
parkeergelegenheid, redelijke groene 
inrichting met lage bomen en eenrich- 
tingsverkeer in de Nova Zem blastraat 
en Van Noordtkade, in combinatie 
met snelheidsbeperkende maatrege- 
len.

Heeft u de oplossing voor het 
hondepoep probleem?

Tuingroep Zonnehoek u wat meer informatie over ons tuin- 
complex kunnen sturen.

Tuingroep Zonnehoek
Archangelweg3,
1033 z z Amsterdam

(Aangesloten bij de Bond van 
Volkstuinders, Amsterdam)

Houdt u van tuinieren en heeft u 
interesse in een tuin? Dan kunt u op 
zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur 
terecht bij het bestuur.

Of stuurt u ons een briefje, zodat wij

Zonnehoek is een oase in ons stinken- 
de, maar 0 zo dierbare, Amsterdam, 
met 70 tuinen van elk zo’n 250 m2. In 
die tuinen staat een klein dagverblijf, 
waardoor het er bijna het gehele jaar 
door overdag goed toeven is.

grote dampende hoop stapt? Doe dan 
mee aan de prijsvraag!
Hieronder kunt u uw idee kwijt. De 
meest originele / bruikbare oplossing 
krijgt een leuke prijs.

Wordt u er ook strontziek van als uw 
kinderen met hun profielzolen gevuld 
met een grote hoeveelheid poep 
thuiskomen? Of wanneer u al wande- 
lend en om u heen kijkend in zo’n


